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 الخارطة المعرفية لنظرية المعرفةالفصل األول: 

 لى علم النفس الصناعي واإلداري من الفلسفة وصوالً إ
 

 

 -من الفلسفة وصواًل إلى علم النفس الصناعي واإلداري–الخارطة المعرفية لنظرية المعرفة عنوان الموضوع: 
Epistemology Map – starting from philosophy ending with Industrial and Administrative 

psychology-  

 كلمات مفتاحية:
 علوم التطبيقيةال، Humanitiesالعلوم اإلنسانية  ،Cognitive Evolution، التطور الزمني المعرفي Epistemology Mapنظرية المعرفة 

Applied sciences علم النفس ،Psychology ،علم النفس الصناعي Industrial Psychology، علم النفس اإلداري Administrative 

Psychology،  علم االجتماعSociology االقتصاد ،Economics. 

 ملخص الفصل:
 يتناول هذا الفصل عرضًا موجزًا لنظرية المعرفة ابتداًء من الفلسفة )أم العلوم( وصواًل إلى علم النفس الصناعي واإلداري ومعرفة موقع
ومكانة علم النفس الصناعي واإلداري ضمن هذه النظرية، وآليات التطور الزمني المعرفي ومسوغاتها التي أّدت إلى انقسام العلوم إلى 

انية وعلوم تطبيقية، وظهور تخصصات وميادين علمية جديدة ضمن هذا التقسيم انطالقًا من ذات المسوغات التي أدت إلى علوم إنس
 انقسام العلوم إلى علوم إنسانية وعلوم تطبيقية، ومنها علم النفس الصناعي وعلم النفس اإلداري كميدانين علميين من ميادين علم النفس،

كيفية التي ينطبق عليها قانون العام والخاص والوحيد على هذين الميدانين )علم النفس الصناعي وعلم النفس كما يتناول هذا الفصل ال
اإلداري( كميدانين علميين مستقلين لهما مفاهيمهما وموضوعاتهما العلمية، وطبيعة العالقة التي تربطهما بالعلوم والميادين العلمية 

 نظرية المعرفة. األخرى، ويأتي كل ذلك استنادًا إلى 

 مخرجات واألهداف التعليمية:ال
 يتذكر الطالب الخارطة العلمية المعرفية لتطور العلوم من الفلسفة وصواًل لعلم النفس الصناعي واإلداري. (1

 يحدد الطالب موقع علم النفس الصناعي واإلداري ضمن نظرية المعرفة. (2

 انقسام العلوم إلى ميادين وتخصصات علمية جديدة.يتذكر الطالب المسّوغات العلمية التي أّدت إلى  (3

 يطبق الطالب قانون العام والخاص والوحيد على علم النفس الصناعي واإلداري في نظرية المعرفة. (4

 يمّيز بين العالقات التي تربط بين علم النفس الصناعي واإلداري والعلوم األخرى. (5
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 ( مخطط الفصل األول1 -1الشكل البياني )
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 -من الفلسفة حتى علم النفس الصناعي  –( الخارطة المعرفية لنظرية المعرفة 1-2الشكل البياني )
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Graphic format (1-2) Epistemology map –starting in philosophy ending with industrial psychology  
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 -من الفلسفة حتى علم النفس اإلداري –( الخارطة المعرفية لنظرية المعرفة 3 -1البياني )الشكل 
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hic format (1-3) Epistemology map –starting in philosophy ending with industrial psychology 
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 Epistemology Map ofالخارطة العلمية المعرفية لتطور العلوم. 1-1 

the Development of Sciences. 

الصنننناعي واإلداري ومضنننمون  البّد من اإلجابة على السننن ال اوتيو ما هو موقع قبل الحديث عن جوهر علم النفس 
 علم النفس الصناعي وعلم النفس اإلداري في المنظومة العلمية المعرفية؟

( عندما كانت تسنننننناوي Epistemologyإن اإلجابة المحددة عن هذا التسننننننا ل تعيد بنا الحديث إلى نظرية المعرفة )
أّن الفلسننننننفة هي أم العلوم، إذ كان الفيلسننننننوف موسننننننوعة معرفية انننننناملة تاننننننمل جميع ميادين  الفلسننننننفة على افترا 

 المعرفية العلمية.

تعّد العلوم بعيدة كّل البعد عن حالة الجمود والثبات، فهي في حالة ديناميكية مسننننننننننننننتمرة تتنير بتنير الزمن وتتطور 
  ني، ومع التطور الموضننننننننننوعي للتاريل الباننننننننننري الذي رافقبتطوره لذلك فإن التطور المعرفي يتزامن مع التطور الزم

 تطورًا آخرًا في المعرفة العلمية نتيجًة للعوامل اوتيةو

 The evolution of human cognitive intellectual تننطننور الننوعنني الننبانننننننننننننننري الننمننعننرفنني الننفننكننري. –أ 
awareness. 

 The breadth of scientific knowledge اتساع ميادين المعرفة العلمية. –ب 

 The need for specialization الحاجة إلى التخصص. –ج 

 The inability of the philosopher to absorb عدم قدرة الفيلسنننننوف على اسنننننتيعاب التطور المعرفي. –د 
cognitive development. 

 Multiple scientific subjects تعّدد الموضوعات العلمية. -هن 

 مت نظرية المعرفة إلى محورين أساسيينووبناًء علي  انقس

 Humanities المحور األولو محور العلوم اإلنسانية.

 Applied sciences المحور الثانيو محور العلوم التطبيقية.

صننننات لم تكن غاكبة، بل كانت قد برزت سننننابقًا على اننننكل ممارسننننات أو تجلّيات لكن  هذه الميادين والعلوم والتخصننننّ
دقيق لها وأبرز هذه العلوم علم النفس الذي ظّل مرتبطًا بالتأويالت الفلسننننننننننننننفية لفترة طويلة. والذي دون تحديد علمي 

       Humanities  العلوم اإلنسفففففففففانية        Philosophy الفلسففففففففففةيحمل في تطّوره المعرفي بعدًا زمنيًا ومعرفّيًا )
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(، ونتج عن ذات العوامل التي أّدت إلى Psychology علم النفس        Social sciences العلوم االجتماعية
  -والتي ذكرت سابقاً -تطور العلوم 

ويتحّدد موقع كاًل من علم النفس الصننننننننننننننناعي واإلداري من نظرية المعرفة )العلم( من خالل اإلجابة على ثالثًة من 
 التسا التو

 ظرية المعرفة؟التساؤل األول: أين يقع كاًل من علم النفس الصناعي واإلداري في ن

 التساؤل الثاني: هل ينطبق قانون الخاص والعام والوحيد على كاًل من علم النفس الصناعي واإلداري؟

 التساؤل الثالث: ما هي العالقة التي تربط بين كاًل من علم النفس الصناعي واإلداري بالعلوم األخرى؟

 ومكانة علم النفس الصناعي واإلداري في نظرية المعرفة. موقع 1 - 2 

The Position and Status of Industrial and Administrative 

Psychology in The Epistemology Map. 

تحيلنا اإلجابة الموضنننننننننننوعية عن موقع كاًل من علم النفس الصنننننننننننناعي واإلداري في نظرية المعرفة إلى الحديث عن 
( والتي بدأت بالفلسننننننننننننننفة وهي أّم العلوم، حيث كان الفيلسننننننننننننننوف )الحكيم( Epistemology Mapالمعرفة )نظرية 

موسننوعة معرفية انناملة تاننمل ميادين المعرفة العلمية. ومع التطور الزمني والمعرفي للعلوم، اتسننعت ميادين المعرفة 
الصنننننننعب على العالم أن يحيط  العلمية وظهرت الحاجة إلى التخصنننننننص، وتعددت الموضنننننننوعات، حيث أصنننننننب  من

 بدراسة كافة الظواهر العلمّية 

 هذا أّدى إلى انقسام المعارف العلمية إلى محورين أساسيين هماو

 ما يهمّنا في دراسة المقرر( ذا)وه Humanitiesالعلوم اإلنسانّية  –أ 

 Applied sciences العلوم التطبيقية –ب 

ة )العلوم األدبينننننة، العلوم التننننناريخينننننة، العلوم الجنرافينننننة، العلوم ياننننننننننننننمنننننل المحور األول مينننننادين معرفينننننة نظريننننن
 االجتماعية...إلل(.

ويانننمل المحور الثاني ميادين معرفية عملية تطبيقية )علوم الفيزياء، علوم الكيمياء، علوم الرياضنننيات ...إلل(. وهي 
 علوم بعيدة من حيث المضمون عن التخصصات العلمية النظرية.



10 
 

 مسنننننألة تطور العلوم والمعارف التي سنننننبق وأن أانننننرنا إليها هي عملية مسنننننتمرة خضنننننعت لها العلوم  وال انننننّك في أن
اإلنسننننننننننانية من خالل الميادين الماننننننننننار إليها في مخطط النظرية المعرفية ومنها الميدان المعرفي المسننننننننننّمى )العلوم 

واألسننننباب المذكورة سننننابقًا انقسننننمت العلوم (، وفي إطار هذا التطور ولذات العوامل Social sciences االجتماعية
 االجتماعية وأصب  لها موضوعات خاصة بها )اإلعالم، االقتصاد، علم النفس، علم االجتماع.... إلل(.

والاننننّك في أن مسننننألة التطور السننننابق التي تمت اإلاننننارة إليها هي عملية مسننننتمرة تخضننننع لها العلوم من خالل هذه 
 الميادين الماار إليها.

ذلك الميدان المعرفي المسننننمى )العلوم االجتماعية( حيث انقسننننمت في إطار هذا التطور إلى موضننننوعات وميادين وك
 استقّلت على اكل علوم لها هويتها الخاصة بها، ولها موضوعها الخاص بها، وم سسيها، ومنهجها العلمي...إلل.

 ، وعلم االقتصنننننننننادPsychology وعلم النفس (،Anthropology فبرز مثاًل علم دراسنننننننننة اإلنسنننننننننان )األنثروبولوجيا
Economicوعلم االجتماع ، Sociology .إلل... 

 ومن هنا ظهر علم النفس كميدان معرفي ضمن سياق نظرية المعرفة وتطورها.

وفي هننذا اإلطننار البننّد من اإلانننننننننننننننارة إلى مسنننننننننننننننألننة هننامننة وهي أن هننذا التطور المعرفي المرتبط بننالتطور التنناريخي 
لبار عمل مستمر نحو المستقبل، يخضع ل  علم النفس الذي تطور هو اوخر بفعل ذات األسباب التي االجتماعي ل

أدت إلى انقسننننننام العلوم والتي ذكرت سننننننابقًا وانقسننننننم إلى ميادين عديدة سننننننمّيت ميادين علم النفس كعلم النفس العام، 
وعلم النفس الصننننننننننننننننننننناعي، وعلم النفس وعلم النفس االجتمنننننناعي، وعلم النفس التحليلي، وعلم النفس الجننننننناكي، 

 اإلداري...إلل، كّلها ميادين علمية مستقلة من جهة وغير مستقلة من جهة أخرى.

  ظهر علم النفس كميدان معرفي مسنننتقل ضنننمن سنننياق نظرية المعرفة وتطورها، ونتيجًة لذات العوامل والظروف التي
تعقد وتعدد الموضنننوعات ونمو الوعي المعرفي وعدم القدرة أّدت إلى االنقسنننامات العلمية المعرفية كاتسننناع المعارف و 

صنننات علمّية، أّي  على دراسنننة كافة الظواهر العلمية، كل ذلك أّدى إلى انقسنننام علم النفس أيضنننًا إلى ميادين وتخصنننّ
 أن التطّور المعرفي المرتبط بالتطّور التاريخي والزمني للبار قد خضع ل  علم النفس.

أن علم النفس هو علم مسنننننتقل من جهة ل  هوية خاصنننننة ب ، ول  حدود معرفية محددة، ول   وهنا تجدر اإلانننننارة إلى
 تعريفات محددة، ول  موضوعات محددة، ول  م سسون محددون، وكذلك منهج وطراكق بحث منهجية...إلل.
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دين  اوغير مسننننننننننننننتقّل من جهة أخرى، ألن  جزء متطور من نظرية المعرفة حتى الوصننننننننننننننول إلي  كعلم متطور ل  مي
 وفروع . ولعّل الاكل التوضيحي لتطور الخارطة المعرفية للعلوم يوض  مضمون ما تم ذكره.

 Administrative وعلم النفس اإلداري، Industrial psychologyمن ضمن هذه الميادين علم النفس الصناعي 
psychology ات ور ميادين علمية وتخصننصننوالتي ولنفس األسننباب سننابقة الذكر التي أدت إلى انقسننام العلوم وظه
 علمية جديدة.

تطورت المعارف والعلوم من خالل التطور الزمني، وتعقدت الموضنننننوعات والمفاهيم وظهرت مناهج ونظريات علمية 
 جديدة تاابكت مع العلوم األخرى وأصبحت تاكل نقطة جدلية لجهة تصنيفها في العلوم.

 ار أو غير مباار، فال يمكن الوصول إلى علم قاكم ومحدد بذات الاّك أن العلوم جميعها ترتبط ببعضها باكل مبا
ل  موضوعات  الخاصة والمحددة بدون تراكم علمي معرفي لعلوم سابقة عن ، ولكن الحاجة والضرورة العلمية اقتضت 

 أن تستقل عن بعضها البع .

فلسنننننننفية، إال أن والتأويالت والتفسنننننننيرات الومن تلك العلوم علم النفس الذي كان بجزكيات كبيرة من  مرتبطًا بالفلسنننننننفة 
اتسننننناع موضنننننوعات هذا العلم وتعقدها جعل من الضنننننروري أن يكون علمًا مسنننننتقاًل ذو موضنننننوعات محددة )السنننننوك 
رين خاصنين ب ، ولنفس األسنباب سنابقة الذكر توجب أن  اإلنسناني، الانخصنية، اإلراناد النفسني...إلل( وعلماء ومفسنّ

 دين علمية عديدة من ضمنها علم النفس الصناعي وعلم النفس اإلداري.ينقسم علم النفس إلى ميا

تأسنننيسنننًا على ما سنننبق يمكن الحديث عن علم النقس الصنننناعي وعلم النفس اإلداري كميدانين من ميادين علم النفس 
خضننننع ي تلهما موضننننوعاتهما المحددة وعلما هما الخاصننننين بهما، ومفاهيمهما الخاصننننة بهما، ومناهجهما البحثية الت

 لها الظواهر البحثية المدروسة في ظّل هذين التخصصين.
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 في نظرية المعرفة على تلك الميادينو ولتوضي  ذلك يمكن أن نطبق قانون العام والخاص والوحيد

كيف ينطبق قانون العام والخاص والوحيد على علم النفس  1 – 3

 How Does the Public, Private, and only الصناعي واإلداري؟

Low Apply on Industrial and Administrative Psychology? 

هو معادلة معرفية تحدد موقع أّي علم مسنننتقّل من العلوم بالنسنننبة للعلم الكّلي )نظرية قانون الخاص /العام /الوحيد: 
 المعرفة( من خالل تطبيق مفردات القانون على هذا العلم.

 The public, private, and only low in في علم النفس الصففففناعيقانون العام والخاص والوحيد  -أ 
Industrial psychology: 

 ( قانون العام والخاص والوحيد في علم النفس الصناعي1-1جدول )

 الوحيد الخاص العام
 العلوم االجتماعية العلوم اإلنسانية نظرية المعرفة – 1
 النفس علم العلوم االجتماعية العلوم اإلنسانية – 2
 علم النفس الصناعي علم النفس العلوم االجتماعية – 3

 اإلرااد المهني علم النفس الصناعي علم النفس – 4

 التوجي  المهني للموارد البارية اإلرااد المهني علم النفس الصناعي – 5
 

   منهج  ميادين  وموضننننننننوعات  و وبناًء على ذلك فإّن علم النفس الصننننننننناعي هو عام في اسننننننننتقالليت  كعلم مسننننننننتقل ل
 وعلما ه.

 .)وهو خاص في إطار كون  جزًء من العلم الذي انقسم من  )علم النفس 
 .وهو وحيد في إطار كون  جزًء من العلوم االجتماعية التي تفّرع منها علم النفس بميادين  المختلفة 

 he public, private, and only low in قفانون العفام والخفاص والوحيفد في علم النفس اإلداري -ب 
Industrial psychology: 

 

 



13 
 

 ( قانون العام والخاص الوحيد في علم النفس اإلداري2 -1جدول )

 الوحيد الخاص العام
 العلوم االجتماعية العلوم اإلنسانية نظرية المعرفة – 1
 علم النفس العلوم االجتماعية العلوم اإلنسانية – 2
 علم النفس اإلداري النفسعلم  العلوم االجتماعية – 3

 السلوك اإلداري علم النفس اإلداري علم النفس – 4

 العالقة بين القيادات اإلدارية والمر وسين السلوك اإلداري علم النفس اإلداري – 5
 

   علما ه.و وبناًء على ذلك فإّن علم النفس اإلداري هو عام في استقالليت  كعلم مستقل ل  ميادين  وموضوعات  ومنهج 
 .)وهو خاص في إطار كون  جزًء من العلم الذي انقسم من  )علم النفس 
 .وهو وحيد في إطار كون  جزًء من العلوم االجتماعية التي تفّرع منها علم النفس بميادين  المختلفة 

إلداري ي كد اإن تطبيق هذا القانون المعرفي بم ارات  )العام/ الخاص/ الوحيد( على كل من علم النفس الصناعي، و 
 حقيقة علمية كاًل منهما، ويتكامل ذلك مع معطيات االعتراف األكاديمي بهما ولعّل ألهمهاو

وجود أقسنننننام علمية أو انننننعب ضنننننمن أقسنننننام علمية في الجامعات لكل من علم النفس الصنننننناعي، وعلم النفس  – 1
 اإلداري.

علم النفس الصننننننننننننننناعي، واإلداري وجود متخصننننننننننننننصننننننننننننننون من أعضننننننننننننننناء هيكة التدريس، وغيرهم في ميادين  – 2
 وموضوعاتهما المتعددة.

 وجود مقررات دراسية لكل من علم النفس الصناعي، وعلم النفس اإلداري في هذه األقسام العلمية بالجامعات. – 3

 وجود كتب جامعية، وغير جامعية لكل من علم النفس الصناعي، وعلم النفس اإلداري. – 4

ورش عمل، وندوات علمية، وأسنننننننننابيع علمية، ومحاضنننننننننرات...إلل لكل من علم النفس وجود م تمرات علمية، و  – 5
 الصناعي واإلداري.

 وجود مراكز أبحاث علمية متخصصة في علم النفس الصناعي، وعلم النفس اإلداري. – 6
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ن م وجود دوريات علمية متخصننننصننننة لكل من علم النفس الصننننناعي، وعلم النفس اإلداري، إضننننافًة إلى العديد – 7
األبحاث العلمية المنانننننورة لموضنننننوعات علم النفس الصنننننناعي، وعلم النفس اإلداري في الدوريات العلمية في ميادين 

 العلوم االجتماعية، واإلنسانية وغيرهما.

وما اعتماد هذا المقرر )علم النفس الصنننننننناعي واإلداري( في الجامعة إاّل م انننننننرًا من م انننننننرات االعتراف األكاديمي 
 فس الصناعي واإلداري والذي يتكامل مع تطبيق قانون الخاص والعام والوحيد علي .لعلم الن

 العالقة التي تربط علم النفس الصناعي واإلداري مع العلوم األخرى 1 – 4

The Relationship between Industrial and Administrative 

Psychology with other Sciences? ؟ 

تعد العلوم كافًة حصنننننننننيلة تراكمية عن علوم سنننننننننابقة لها مثلما ذكرنا سنننننننننابقًا، ولذلك ال يمكن إال ان تكون تلك العلوم 
( بين Epistemology Map)مترابطة بموضنننننوعات متعددة، ولكن طبيعة هذا االرتباط تختلف تبعًا لنظرية المعرفة 

 ارتباط مباار وارتباط غير مباار.

لصننننننناعي وعلم النفس اإلداري كميدانين من ميادين علم النفس ارتبط بجزكية أسنننننناسننننننية تتعلق إن ظهور علم النفس ا
بعدم قدرة علماء االقتصنناد والعلوم اإلدارية على اإلحاطة بالعلوم التي تنعنى بالسننلوم اإلنسنناني باننكل مبااننر، فالرابط 

يم، ضنننننننمن المنظومة اإلدارية لهذا التنظالمانننننننترك بين تلك العلوم هو سنننننننلوك الفرد في التنظيم الصنننننننناعي المهني، و 
لجهة محددات هذا السنننلوك ودوافع  وتوجيه  بما يخدم ذلك التنظيم وتلك المنظومة، وبالتالي انننّكل ذلك انقسنننامًا بين 
العلماء لجهة تبعية تلك الموضنننوعات الخاصنننة بالسنننلوك اإلنسننناني ضنننمن منظومة العمل والتنظيم لتلك الم سنننسنننات، 

إلدارة كميدان من ميادين علم االقتصننننننننناد، أم بعلم النفس وميادين  المختلفة )علم النفس الصنننننننننناعي، وارتباطها بعلم ا
 علم النفس اإلداري...إلل(.

وتتضننن  مسنننألة العالقة بين علم النفس الصنننناعي وعلم النفس اإلداري من خالل خارطة النظرية المعرفية للعلم ببقية 
ترتبط ارتباطًا مبااننننننننننننننرًا بالعلم األم الذي تفرعت من  )علم النفس( وبميادينن   العلوم والميادين العلمية األخرى، فهي

 العلمية األخرى، وارتباطًا غير مباارًا بالعلوم األخرى كعلم االقتصاد وعلم االجتماع...إلل.

فيين من ر هذا االرتباط المبااننر وغير المبااننر ال يعني خروج علم النفس الصننناعي وعلم النفس اإلداري كميدانين مع
إطار التراكم العلمي للمعارف، فهي كميادين علمية مسننننننننننتقلة لها موضننننننننننوعاتها لم تسننننننننننتقل إال من خالل هذا التراكم 
العلمي الذي أفضنننى إلى ضنننرورة التخصنننص بها، فهي داعمة للعلوم األخرى وليسنننت تنأى بنفسنننها عنها، فاالقتصننناد 
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تنظيم لرأس المال البانننننري الذي تمتلك  كل م سنننننسنننننة، أو تنظيم كعلم من العلوم االجتماعية ينعنى باننننن ون اإلدارة وال
 صناعي، أو إداري ال يمكن إال أن يكون بحاجة إلى المختصين بعلم النفس الصناعي وعلم النفس اإلداري.

 The relationship between Industrialاإلداري بعلم النفس و علم النفس الصفففففففففناعي بين عالقة ال –أ 
and Administrative psychology with psychology: 

تأسننننيسننننًا على ما سننننبق من موقع علم النفس الصننننناعي واإلداري من نظرية المعرفة، يعدان ميدانين من ميادين العلم 
األم )علم النفس(، وال يمكن أن يخرجا عن كونهما مترابطان مع  في دراسننننننة السننننننلوك اإلنسنننننناني ومحددات  ودوافع ، 

من الموضوع األساسي لعلم النفس كعلم مستقل ينعنى بالدرجة األولى بدراسة السلوك اإلنساني فإن  ال يمكن  وانطالقاً 
إال أن يرتبط مع  كاًل من علم النفس الصننناعي وعلم النفس اإلداري باننكل مبااننر، فموضننوع الدراسننة الركيس واحد، 

ل لوك اإلنسننننناني النفسننننني والعملي ل فراد داخولكن يتخصنننننص بانننننكل أكبر في علم النفس الصنننننناعي واإلداري بالسننننن
التنظيمات الصناعية والعالقات اإلدارية في هذا التنظيم، ولذلك فاالرتباط المباار بينهما يسهم في اعتماد كاًل منهما 

 على اوخر في المنهجية والطراكق العلمية واألدوات البحثية المستخدمة في دراسة الظواهر.

 The relationship between Industrial النفس الصناعي واإلداري بعلم االجتماععلم بين عالقة ال –ب 
and Administrative psychology with Sociology: 

تنطلق العالقة بين علم النفس الصنننننناعي واإلداري بعلم االجتماع من العنصنننننر األسننننناسننننني لدراسنننننة موضنننننوعات كاًل 
ألفراد في التنظيمات والمجتمعات اإلنسننانية والعالقات االجتماعية القاكمة منهما، فعلم االجتماع ينعنى بدراسننة سننلوك ا

بينهم، وبالنظر إلى الخارطة المعرفية لتطور العلوم تظهر تلك العالقة بأنها عالقة غير مباانننننننرة بحكم انفصنننننننال كاًل 
الذي أفضننى لهذه العلوم و منهما لجهة الموضننوعات والم سننسننين والمناهج البحثية المختلفة، ولكن التسننلسننل التراكمي 

رة، م أن تكون العالقة بينهما عالقة غير مباانننننإلى انفصنننننال العلوم عن بعضنننننها والتوج  نحو التخصنننننص الدقيق يحتّ 
فكالهما )علم النفس الصناعي واإلداري( يهتم بدراسة السلوك اإلنساني في تلك التنظيمات، أما علم االجتماع فينعنى 

لطبيعة العالقات القاكمة على هذا السنننننننلوك والذي ينظر إلي  كسنننننننلوك تنظيمي، أي يتم  بدراسنننننننة اإلطار العام المحدد
التعامل مع  على أن  سننننننلوكًا نسننننننقيًا وليس سننننننلوكًا فرديًا، وبالتالي يعمل على محصننننننلة عمل علم النفس الصننننننناعي 

خرى تباطها مع التنظيمات األواإلداري داخل الم سنننسنننات والتنظيمات الصنننناعية واإلدارية والعالقات القاكمة علي  وار 
 كأنساق فرعية للنسق الصناعي العام.
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 The relationship between Industrial علم النفس الصناعي واإلداري بعلم االقتصادبين عالقة ال –ج 
and Administrative psychology with Economic: 

..إلل( وميادين  )اإلدارة، التسنننويق، الموارد البانننرية .يرتبط علم النفس الصنننناعي وعلم النفس اإلداري بعلم االقتصننناد 
وفقًا لخارطة النظرية المعرفية بتطور العلوم بعالقة غير مبااننننرة، ويمكن أن يعّد كاًل من علم النفس الصننننناعي وعلم 

 النفس اإلداري أنها علوم تطبيقية عملية في العلمية اإلدارية.

لم االقتصاد تهتم با ون اولة ودورها في اإلنتاجية باكل اكبر من اهتمامها سابقًا كانت اإلدارة كميدان من ميادين ع
بدور العامل األسنناسنني القاكم على هذه اولة وهو العنصننر اإلنسنناني )الفرد(، إلى أن جاء علم النفس الصننناعي وعلم 

عمل والكفاية رارات وتقسيم الالنفس اإلداري كإسناد تطبيقي عملي للجانب النظري الذي تمارس  اإلدارة لجهة اتخاذ الق
اإلنتاجية...إلل، كل هذا ال يمكن إال أن يطّور ويسننننننننننننننهم في تحفيز وتدريب رأس المال الباننننننننننننننري ألي تنظيم دون 
االهتمام بالسنننننننلوك الفردي للعنصنننننننر اإلنسننننننناني في العمل من خالل التدريب والتوجي  المهني السنننننننليم ودراسنننننننة تأثير 

لعالقة بين السنننننلطة اإلدارية وبين العاملين كأفراد ضنننننمن التنظيم من حيث سنننننلبياتها أو القرارات اإلدارية التي تحكم ا
إيجابياتها، والذي بدوره يمكن أن يرفع من اإلنتاجية والكفاءة الوظيفية للفرد في أي تنظيم صننننننننننننننناعي، ويجعل من 

 العملية اإلدارية ألية م سسة أكثر سالسًة ضمن هذا التنظيم.
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 المستخدمة في الفصل المراجع

 ، دار كنعان، دمشق.علم االجتماع "مبادئ أولية"م(. 1996األسد، عماد. ) –مسل م، عدنان  .1

 ، منشورات جامعة دمشق، دمشق.تصميم البحث االجتماعي وتنفيذهم(. 2015مسل م، عدنان. ) .2

 العبيكان، الرياض.، مكتبة محاضرات في األنثروبولوجيا "علم اإلنسان"م(. 2001مسل م، عدنان. ) .3
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 True/False( أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 
   التطور العلمي المعرفي مرتبط بتطور الوعي الباري المعرفي الفكري -1

   العلوم التطبيقية –نقسمت نظرية المعرفة إلى قسمينو العلوم العملية ا -2
   جوانب المعرفة العلميةاستطاع الفيلسوف أن يحيط بكافة  -3

4- 
يقع علم النفس الصناعي واإلداري في نظرية المعرفة ضمن منظومة العلوم 

   اإلنسانية

   علم النفس الصناعي واإلداري أحد الميادين العلمية لعلم اإلدارة -5

6- 
يرتبط علم النفس الصناعي واإلداري بعلم النفس وفقًا لنظرية المعرفة بعالقة 

   مباارة

يرتبط علم النفس الصناعي واإلداري بعلم االجتماع وفقًا لنظرية المعرفة بعالقة  -7
 مباارة

  

8- 
يرتبط علم النفس الصناعي واإلداري بعلم االقتصاد وفقًا لنظرية المعرفة بعالقة 

   غير مباارة

 

 Multiple Choices( أسئلة خيارات متعددة 2

 علوم إنسانية وعلوم تطبيقية نتيجةوانقسمت العلوم إلى  -1
 ب( الحاجة إلى التخصص أ( تطور الوعي الباري المعرفي الفكري

 د( جميع األجوبة صحيحة  ج( اتساع ميادين المعرفة العلمية

 انقسمت العلوم إلى ميادين وتخصصات علمية نتيجةو -2
 ب( ابتعادها عن التراكم الكمي المعرفي    أ( اختزال موضوعاتها

 د( رغبة العلماء بالتفرد في البحث العلمي  ( تعدد موضوعاتها وظواهرها البحثيةج

 من العلوم اإلنسانيةو -3
 ب( االقتصاد             أ( الفيزياء     

 ج +د( اإلجابة ب               ج( علم النفس     

 علم النفس الصناعي واإلداري يعّد منو -4
 لوم االجتماعية ب( الع    أ( العلوم اإلنسانية
 ب + د( اإلجابة أ             ج( العلوم التطبيقية
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 قضايا للمناقشة \( أسئلة 3

 . موقع ومكانة علم النفس الصناعي واإلداري في نظرية المعرفة( 1الس ال )
 .تحدث باختصار عن التطور المعرفي الفكري الزمني لعلم النفس الصناعي واإلداري في نظرية المعرفة

 {2 - 1 + 1-1توجي  لإلجابةو الفقرة  . 15و 100دقيقة. الدرجات من  15}مدة اإلجابةو 

 وقانون العام والخاص والوحيد في نظرية المعرفة( 2الس ال )
 اارح آلية تطبيق قانون العام والخاص والوحيد لنظرية المعرفة في ميداني علم النفس الصناعي وعلم النفس اإلداري.

 {3-1)توجي  لإلجابةو الفقرة  . 20و 100دقيقة. الدرجات من  20}مدة اإلجابةو 

 . العالقة بين علم النفس الصناعي واإلداري مع العلوم األخرى( 3الس ال )
 .تحدث عن طبيعة العالقات التي تربط علم النفس الصناعي واإلداري مع العلوم األخرى

 {3-1توجي  لإلجابةو الفقرة  . 15و 100دقيقة. الدرجات من  10}مدة اإلجابةو 
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 األصول األبستمولوجية لعلم النفس وميدانيه: لثانيالفصل ا

 ()علم النفس الصناعي واإلداري

 The األصننننننننننننننول األبسننننننننننننننتمولوجيننة لعلم النفس ومينندانينن  )علم النفس الصننننننننننننننننناعي واإلداري(عنوان الموضففففففففففوع: 

epistemological origins of Psychology and it's Tow fields (Industrial and Administrative 

Psychology). 
 .Administrative psychologyعلم النفس اإلداري، Industrial psychology، علم النفس الصناعيPsychologyعلم النفس

 ملخص الفصل:

أبسننتمولوجيًا معرفيًا لناننأة علم النفس وماهيت  كأحد التخصننصننات العلمية التي تعنى بدراسننة سننلوك اإلنسننان، يتناول هذا الفصننل عرضننًا 
والكيفية التي ظهر فيها، والمسننننننار التطوري ل  كعلم مسننننننتقل ل  مفاهيم  ومنهجيت  وموضننننننوعات  والميادين العلمية المنبثقة عن ، وكيفية 

سنننننوغات العلمية التي تم تناولها في الفصنننننل األول لتطور العلوم في نظرية المعرفة، وباألخص علم وفقًا للم ظهور هذه الميادين العلمية
النفس  هية علمالنفس الصنننننننننننناعي وعلم النفس اإلداري كميدانين علميين من ميادين علم النفس، كما يتناول هذا الفصنننننننننننل عرضنننننننننننًا لما

لهما مفاهيمهما ومنهجيتهما وموضننننننننننننوعاتهما وأدواتهما البحثية، وكيفية اإلداري كميدانين علميين منبثقين عن علم النفس الصننننننننننننناعي و 
التطور األبسننننننننننتمولوجي المعرفي التي مّر بها كال الميدانين من المسننننننننننوغات العلمية لوجودهما إلى انبثاقهما كميدانين علميين يرتبطان 

 باكل مباار بعلم النفس.

 مخرجات واألهداف التعليمية:ال

 ل األبستمولوجية لعلم النفس العام وعلم النفس الصناعي واإلداري كميدانين من ميادين  العلمية.يتذكر الطالب األصو  .1

 يتذكر الطالب المسّوغات العلمية لظهور علم النفس الصناعي واإلداري. .2
 يميز الطالب العالقة التي تربط علم النفس العام بعلم النفس الصناعي واإلداري. .3
 وعلم النفس الصناعي وعلم النفس اإلداري تعريفًا إجراكيًا.يعّرف الطالب علم النفس  .4
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 ( مخطط الفصل الثاني1 - 2الشكل البياني )
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 األصول األبستمولوجية لعلم النفس وميدانيه
 )علم النفس الصناعي واإلداري(

 

األصول 

ولوجية لعلم ماألبست

 النفس

 

مناهج البحث في علم 

 النفس

 

 ميادين علم النفس

األصول األبستمولوجية 

 لعلم النفس الصناعي

 واإلداري

العصور القديمة 

 والوسطى

القرن السابع 

 والثامن عشر

 القرن التاسع

 عشر

 القرن العشرون

هو تعريف  ما

 علم النفس؟

منهج 

 االستبطان

المنهج 

 التجريبي

منهج دراسة 

 الحالة

 تمنهج البيانا

المنهج 

 التوليدي

المنهج 

 اإلكلينيكي

منهج الروائز 

 واالختبارات

علم النفس 

 التربوي

علم نفس 

 الطفل

علم النفس 

 االجتماعي

علم النفس 

 الفارق

علم النفس 

 اإلكلينيكي

النشأة والتطور 

 التاريخي
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 The epistemologicalاألصول األبستمولوجية لعلم النفس.  1- 2

origins of psychology. 

اهتم التفكير اإلنسنننناني منذ القديم بتفسننننير طبيعة اإلنسننننان وعالقت  بنيره وببيكت  لكن  لم يكن قاكمًا على أسننننس علمية 
النجوم باعتبارها تتحكم في مصننننننير األفراد بل على ما كان سنننننناكدًا بين عامة الناس من أفكار تدور حول اسننننننتطالع 

ومعرفة انننننخصنننننية الفرد من مالم  وجه  ونتوءات جمجمت  والتنب  بمصنننننير الفرد من انننننكل يده وخطوطها وضنننننرب 
الرمل وقراءة المندل والسحر ...إلل، لكن مع تطور العلم المساير للتطور الزمني المعرفي للعلوم وظهور الحاجة إلى 

ج وعات بدأت تضمن تلك النظم الفلسفية أفكارًا نفسية تتفق مع مذاهبهم الفلسفية وبقيت تعالالتخصص وتعقد الموض
ماننكالت علم النفس ضننمن إطار الفلسننفة زمنًا طوياًل لكنها بدأت تنفصننل تدريجيًا حتى ظهرت في السنننوات األخيرة 

 ضمن ميدان مستقل.

 العصور القديمة والوسطى -أ 

 بيعة البارية وبصلة الفرد بمجتمع واهتم الفالسفة اليونان بالط

ق.م( أن الروح )النفس( ال مادية وهي مسنننننننننننتقلة عن الجسننننننننننند لكنها تحل في  من خالل  347 – 427أفالطون )
 الحياة وهي مصدر للسلوك

 

حيث جعل من طبيعة اإلنسننننان الفطرية التي تتكون من عقل وروح ولذة أسنننناسننننًا لتفسننننير عالقة الفرد بالمجتمع لذلك 
فننة تم هننذه الطبقننة بننالبحننث عن المعر هعي التي تنلننب عليهننا قوة العقننل وتم المجتمع إلى ثالث طبقننات أرقنناهننا قسننننننننننننننّ 

والفضيلة بينما تهتم أدنى الطبقات بتأمين الحاجات الجسدية وتتميز الطبقة الثالثة بالاجاعة وتنلب على هذه الطبقة 
 قوة الروح.

يتكون من الروح والجسننننننند، وأن الروح )النفس( هي مجموعة  الكاكن الحي أنق.م( فبين  322 – 384أرسنننننننطو )
 من الوظاكف الحيوية التي يقوم بها الجسد

 

والحساسية واإلدراك، وقد اهتم أرسطو أيضًا بماكالت الحس والخيال والذاكرة والتفكير،  ةوهذه الوظاكف هيو التنذي
 هم ايكًا عن تكوين الجهاز العصبي.فرغم أن  لم يكن ي



23 
 

العمليات  لجسنننمية عنالمالحظ أن الفلسنننفة القديمة حاولت عند تفسنننير الطبيعة اإلنسنننانية أن تفصنننل العمليات اومن 
 كاًل منهما دراسة منفصلة عن األخرى وكانت تعتمد في دراستها على االستنتاج والتعليل المنطقي. تالعقلية ودرس

 القرن السابع والثامن عشر: -ب 

ية القرن السننننننننننابع عاننننننننننر بتكوين الجهاز العصننننننننننبي ووظاكف  الطبيعية إلى جانب اهتمامهم بدأ اهتمام العلماء في بدا
 بالجسد حيث عّد مصدرًا للسلوك اإلنساني ولفهم اإلنسان.

ببّين المفكر الفرنسنننني )ديكارت( أهمية الجسننننم في تفسننننير بع  أاننننكال السننننلوك لكن  انتقد هذه اولية في تفسننننير 
 السلوك والفكر اإلنساني.

 

ّين أن الحيوان ميكانيكي بينما يتميز اإلنسننننننننننننان عن سنننننننننننناكر الكاكنات الحية بالعقل الذي يتمركز في المل ووظيفت  وب
الاعور، وهو يتدخل في السلوك اإلنساني الذي يحدث نتيجة حركة ساكل ينتقل من الحواس بواسطة األعصاب إلى 

 فة وقد عّد ديكارت الساكل روحًا حيوانية.المل، ثم يتوزع من المل بواسطة األعصاب على العضالت المختل

( عار  ديكارت عندما بين أن العقل يتكون من جزكيات صننننننننننننننيرة مترابطة Lockeالفيلسنننننننننننننوف اإلنكليزي )لوك 
 )انتباه، إدراك، مالحظة، تجريد، تحليل ...إلل(.

 

فحة بيضننننننناء الفرد يولد وعقل  صنننننننوأن المعرفة تنتج من تجريد الخبرات الحسنننننننية المختلفة التي تتلقاها الحواس، وأن  
 تنطبع عليها خبرات البيكة المختلفة.

أن العقففل مؤلف من مجموعففة من القوى والملكففات: التي تقولو  نظريففة الملكففاتظهرت في هننذه الفترة في ألمننانيننا 
ن مكالتفكير والوجدان واإلرادة، وكل ملكة تقوم بنشففففففففففاط للعقل وترفر هذأ النظرية أن تكون المعرفة مجموعة 

 الخبرات بل ترى انها صورة متماسكة.

 القرن التاسع عشر -ج 

ظهرت في هذا القرن االكتانننافات العلمية في ميدان الفيزيولوجيا وعلم األعصننناب فاكتانننفت األعصننناب الحسنننية التي 
الحركية التي تنقل االسنننتجابات إلى العضنننالت وأصنننب  للجهاز العصنننبي دورًا  واألعصنننابتنقل الم ثرات إلى الدماغ 

رادة. حساس وا   أساسيًا في تفسير العمليات النفسية المختلفة من تفكير وا 



24 
 

 

حيث كان فيلسوفًا وعالم فيزياء وهو أول من جعل  ( مؤسس علم النفس التجريبيWundt)وليم وندت ويعّد 
 من علم النفس علمًا تجريبيًا.

م( في مدينة )ليبزغ( بألمانيا درس في  السنننننلوك اإلنسننننناني دراسنننننة تجريبية 1879فقد أنانننننأ معماًل منظمًا لعلم النفس )
نة والتفكير لية العليا كالذاكرة واللعندما أخضع  للمراقبة والضبط واهتم بدراسة اإلدراك الحسي وأخضع العمليات العق

إلى التحليل التجريبي ولم يقتصنننننر اهتمام  بالسنننننلوك الخراجي بل درس أيضنننننًا بواسنننننطة التأمل الباطني ما يجري في 
 نفسية األفراد من عمليات اعورية كاأللم والفرح...إلل. وهكذا أصب  موضوع علم النفس هو الاعور.

 – Darwin 1809اننننننننننننننوء واالرتقنناء( في علم الحينناة للعننالم االنكليزي )داروين وظهرت في هننذا الوقننت نظريننة )الن
1892.) 

تبين هذه النظرية أن عالم الحيوان لم يوجد نتيجة عملية خلق واحدة بل هو نتيجة لتنيرات ارتقاكية تحولت بموجبها 
صننننور معقدة ظهرت في الع أبسننننط أاننننكال وحيدات الخلية التي ظهرت في العصننننور المبكرة إلى الثدييات وهي أنواع

ليها ينتمي  المتأخرة، وأدى ارتقاء الثدييات إلى تاننننننننكل عدد ضننننننننخم من األجناس المتباينة من حيث خصنننننننناكصننننننننها وا 
 اإلنسان.

 قاء لذلك تظهر التنيرات المالكمة عند الحيوان لتساعدهبجل الأويرى دارون أن الكاكنات الحية في صراع مستمر من 
لطبيعية والعيش والبقاء ل صنننننننل  وهذه التنيرات تنتقل بالوراثة ويظهر بالتالي جنس جديد من على التال م مع البيكة ا

الحيوان أكثر كمااًل من الجنس السنننننننابق، وهكذا ظهر لون الفهد الذي يحمي  من األعداء وقدرة الجمل على االحتفاظ 
 بالسواكل في جسم .

م من عملية الخلق وترى ان خلق أجناس الحيوانات المختلفة ل هكذا فإن نظرية االرتقاء تسننننتبعد قوى ما فوق الطبيعة
 يكن بالاكل الذي هي علي  اون، لكنها تطورت من أاكال أبسط حتى وصلت إلى اإلنسان الذي يعّد حيوانًا متطورًا.

اصننننة، فقد خلقد أثرت هذه النظرية في التفكير اإلنسنننناني عامًة وفي التفكير بالسننننلوك اإلنسنننناني وبالطبيعة اإلنسننننانية 
توجهت أنظار بع  العلماء إلى علم النفس الحيواني الذي قدم خدمات كثيرة لعلم النفس اإلنسننننننننننناني، وفتحت مجااًل 

 لدراسة أثر البيكة والوراثة ودراسة الفروق الفردية والتكيف مع البيكة.

على االسننتدالل  وعمليات  معتمداً ظّل علم النفس حتى القرن التاسننع عاننر مرتبطًا بالفلسننفة مركزًا دراسننت  على العقل 
 المنطقي في فهم السلوك، حتى عندما درس السلوك فقد درس  من حيث مالزمت  للعمليات العقلية.
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 القرن العشرون -د 

أسنننننننهم علماء النفس األمريكيون من تالمذة )وندت( إسنننننننهامًا كبيرًا في تخليص علم النفس من التفكير الفلسنننننننفي وفي 
ل جوانب السنلوك المتعددة، وطبيعة االسنتجابة وسنرعتها، كذلك اهتمت المدرسنة البافلوفية في توسنيع ميدان  حتى انم

االتحاد السنننوفيتي بدراسنننة السنننلوك والعادات واعتبرتها اسنننتجابات إانننراطية بعد إجراء تجارب عديدة قام بها )بافلوف( 
فسننير االت متعددة سننواًء في التعلم، وتعلى الكالب و)بتاننترف( على اإلنسننان وقد طبقت المبادش االاننتراطية في مج

 األمرا  النفسية، واالنحرافات، والقضاء على السلوك الااذ...إلل.

لقد أثرت االكتاننننننافات الفيزيولوجية والطريقة التجريبية في تطور علم النفس فاسننننننتقل عن الفلسننننننفة عندما اعتمد على 
ت  وجمعيات ...إلل، وقد أدى هذا إلى اتسننننننننننناع نطاق التجريب وأصنننننننننننب  ل  ميدان  الخاص ومختبرات  وعيادات  ومجال

 الدراسة في  فتابعت موضوعات  وطرق الدراسة في .

فبدأ االهتمام بدراسنننننة الفروق الفردية واعتمد بذلك على اإلحصننننناء واهتم بدراسنننننة الضنننننعف العقلي واسنننننتطاع العلماء 
م( أول معهد في فرنسننننا 1837( عام )Seguinالتمييز بين الضنننعف العقلي واالضنننطرابات النفسنننية فأنانننأ )سنننيجان 

يتولى العناية بضعاف العقول وبتدريبهم بعد أن كانوا يهملون، وساعدت الحركة التجريبية في ظهور القياس النفسي، 
فوضع )وندت( لهذا النر  اختبارات حسية بسيطة لنقل اإلحساس البصري، كذلك أسهم العالم البيولوجي اإلنكليزي 

م( في تطوير القياس فقد تمكن من قياس حدة البصنر والسنمع Francis Galton 1812 – 1911)فرانسنيس جالتن
 وزمن رد الفعل )الرجع( وهو أول من استعمل اإلحصاء في تحليل النتاكج.

اسنننتطاع األطباء اكتاننناف أسنننباب المر  العقلي وتبين لهم أن  يحدث إما نتيجًة ألسنننباب عضنننوية فيزيولوجية )تلف 
العصنننبي، تصنننلب الانننرايين، اختالالت هرمونية...إلل( كجنون الانننيخوخة، أو نتيجة أسنننباب وظيفية نفسنننية النسنننيج 

 )صدمات انفعالية، اضطرابات في العالقات اإلنسانية...إلل( كالفصام والذهان الدوري.

عيم مدرسنننة م( طريقة التنويم المنناطيسننني وعنّد ز 1878( عام )Sharckouhاعتمد طبيب األعصننناب )جان اننناركوه 
 – 1886التنويم المنناطيسننننننني الباريسنننننننية التي أثرت بدورها بانننننننكل كبير في الطبيب النمسننننننناوي )سنننننننينموند فرويد 

 م(.1936

هكذا فت  المجال أمام علم النفس لدراسنننننننة ميدان جديد وهو الالانننننننعور والمر  والانننننننواذ بعد أن كان يقتصنننننننر على 
 الجانب الاعوري فقط.
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طور الزمني المعرفي لعلم النفس ابتداًء من ارتباطه بالفلسففففففة لفترات طويلة التي بدأت وبالتالي يمكن تلخيص الت
بتفسيراتها للظواهر النفسية من موضوع الروح التي عدتها مصدر كل سلوك، وانتقل بعد ذلك التفسير إلى العقل، 

ور يكارت( وبالتالي دخل الشفعالتفسفيرات كالنظرية التطورية )د ومن ثم بدأت النظريات ذات الصفلة تدخل في إطار
كموضوع أساسي من موضوعات علم النفس، وفي أوائل القرن التاسع عشر بدأ علم النفس يتجه نحو التجريب 

م( الذي أنشففففأ أول معماًل تجريبيًا لعلم النفس في ليبز  في ألمانيا، وانطالقًا من 1879المعملي من خالل )وندت 
وتم التمييز بين المرر العقلي وبين االضففففطرابات النفسففففية التي تعود ذلك بدأت موضففففوعات علم النفس تتسففففع 

ألسباب عديدة لعب التأمل الباطني والتنويم اإليحائي دورًا كبيرًا في دخول الالشعور كموضوع من موضوعات علم 
 النفس والذي أكد )فرويد( على الدور الذي يلعبه الالشعور في حياة الفرد.

د ميدانيًا من ميادين العلوم االجتماعية القاكمة بذاتها، ل  موضننننننننننننننوعات  ومفاهيم   وبذلك أصننننننننننننننب  علم النفس يجسننننننننننننننّ
وم سسي  ونظريات  ومنهجيت  العلمية، يدرس سلوك األفراد وما وراءه من دوافع وعمليات عقلية دراسة علمية ليكاف 

 بأاكال  وتوجيه  والتخطيط ل . عن القوانين والمبادش التي تفسر هذا السلوك ويستطيع التنب 

ويقصند بالسنلوك جميع أوج  الناناطات أو االسنتجابات التي تصندر عن الكاكن الحي نتيجة تفاعل  مع مثيرات البيكة 
 المحيطة ب .

ويقصد بالبيكة مجموعة العوامل أو المثيرات الخارجية التي تحيط بالفرد منذ بداية تكوين  حتى نهاية حيات  وقد ترتبط 
ثيرات مادية )ضنننننننننوء، صنننننننننوت، حرارة...إلل( أو مثيرات اجتماعية )الصنننننننننادرة عن األفراد اوخرين، رموز منتجات بم

 .حضارية...إلل(

ويقصنننننننننند بالمثير كل عامل يثير نانننننننننناط الفرد سننننننننننواًء أكان خارجيًا أم داخليًا وتكون المثيرات الخارجية إما مادية أو 
داخلية فيزيولوجية )تقلص معدة، زيادة السننننننننننننننكر في الدم، إفراز هرمون اجتماعية مثلما ذكرنا، وقد تكون المثيرات 

 (.11- 6- 5- 4م، ص 1992داوود، )إلل(غدة...إلل( أو نفسية )أفكار، تصورات، حاالت وجدانية...

خضع علم النفس أيضًا لقوانين التطور المعرفي المرتبط بنمو الوعي المعرفي الباري والحاجة إلى التخصص وتعدد 
ضنننننننوعات العلمية وتعقد الظواهر المدروسنننننننة، كل ذلك جعل من  جزًء من المنظومة المعرفية التطورية المسنننننننايرة المو 

للتقدم العلمي الزمني وبالتالي بدأ يدخل في مفاصنننل وأنسننناق مجتمعية كيف ال وأسننناس الدراسنننة في  هو سنننلوك الفرد 
لف رع من  ميادين عّدة تخدم البحث العلمي في مختفي تلك األنسنننننننناق، وبالتالي فإن الضننننننننرورة العلمية حّتمت أن يتف

المجناالت فظهر علم النفس االرتقناكي، وعلم النفس الفيزيولوجي، وعلم النفس اإلكلينيكي، وعلم النفس التربوي، وعلم 
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ر ر النفس العسننكري...إلل، وأبرز تلك الميادين العلمية الفرعية لعلم النفس ما يتم بالتخصننص في دراسننت  في هذا المق
 علم النفس الصناعي وعلم النفس اإلداري.

 ما هو تعريف علم النفس؟ -

يرى يوسنننننف مراد في تعريف علم النفسو )علم النفس هو العلم الذي يدرس اإلنسنننننان من حيث هو كاكن حي يرغب، 
المجتمع ب ويحّس، ويدرك، وينفعل، ويتذكر، ويتعلم، ويتخيل، ويفكر، ويعّبر، ويريد، ويفعل، وهو في كل ذلك يتأثر

 الذي يعيش في  ويستعين ب  ولكن  قادر على أن يتخذه مادة لتفكيره وأن ي ثر في (.

ياننننننننير هذا التعريف إلى أن العالم ينظر إلى اإلنسننننننننان من زاويتين بينهما اتصننننننننال والتحام، الزاوية األولى هي زاوية 
وية ها وتحديدها، والزاوية الثانية هي زاأنواع الناننننناط اإلنسننننناني الذي يدفع الباحث إلى ان يدرسنننننها ويسنننننتطيع حصنننننر 

الم ثرات التي تنعكس على هذه النااطات والتي تنعكس النااطات عليها بدورها. لذلك يمكن أن نعتبر هذا التعريف 
تعريفًا يحدد اإلنسان بما هو في  وما هو علي  دون وضع فاصل بين األمرين، أي تعريف ال ينفصل في  السلوك عن 

 أسباب .

( فيعرف علم النفس بأن  )علم دراسننننننننننة نانننننننننناطات الفرد في عالقتها بالبيكة المحيطة. وهو woodworth)وودرثأما 
الذي  Sociologyالذي يدرس خاليا وأعضننننننناء الجسنننننننم وبين علم االجتماع  Physiologyعلم وظاكف األعضننننننناء 
 يدرس الجماعات واألمم(.

 اد، ولكن  يتميز بجانب خاص هو تحديده لمكانة علم النفسال تختلف زاوية هذا التعريف عن التعريف السننننننننننننننابق لمر 
من علوم أخرى، حيث أن الصننننننننننننننلة بين علم وظاكف األعضننننننننننننننناء وعلم االجتماع هو الفرد، فإذا كان علم وظاكف 
ذا كان علم االجتماع ينظر لإلنسننننان  األعضنننناء ينظر لإلنسننننان بوصننننف  مجموعة أنسننننجة وأعضنننناء تناننننط متمزرة، وا 

عضوًا في المجتمع، فإن )وودرث( يرى اإلنسان لحظة أو مرحلة وسط بين نااط فيزيولوجي وآخر بوصف  نسيجًا أو 
 اجتماعي.

 ( هو أن علم النفسو )علم يدرس سلوك الكاكن الحي وخبرت (.Hilgardوهناك تعريفًا يقدم  )هيلجارد

 Molecular نوعينو سننننننلوك جزكيويفرق )هيلجارد( بين السننننننلوك والخبرة تفريقًا واضننننننحًا فالسننننننلوك لدي  ينقسننننننم إلى 
، فاإلنسان عند انطالق  هاربًا من الخطر يعر  لنا سلوكًا كليًا، تكون في  حركة األرجل ونااط Molarوسلوك كلي 

فرازات الندد سننننلوكًا جزكيًا في سننننلوك  الكلي وهو الهرب، أما الخبرة فهي تلك المانننناعر التي يخبرها  القلب والركتين وا 
حصل عالم النفس عليها إال بس ال ، فالاعور بالفزع أو الدهاة أو الرهبة خبرة تختفي وراء سلوك الاخص نفس  وال ي
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الهرب الذي يعّد سننننننننننننننلوكًا كلّيًا ل  جزيكات ، لذلك كان تعريف )هيلجارد( بعلم النفس مزدوج الزواياو زاويت  األولى هي 
ر تختص بدراسة ما يمكن للاخص أن يدلنا علي  من مااع مالحظة السلوك ذات  كلّيًا كان أو جزكيًا، والزاوية الثانية

 خفية عنا بعيدة عن مالحظتنا.

( علم النفس تعريفًا يعكس تأثر هذا العلم بروح حضارتنا، فاهتمام  ينصب أساسًا على ان Garrettويعرف )جاريت 
ز بين عرفة بالنفس دون تمييعلم النفس هوو )المحاوالت المجهدة الكتااف منهج دقيق لجمع أكبر قدر ممكن من الم

 سلوك حركي يالحظ  العالم وسلوك عقلي يدلنا علي  التاخيص(.

لذلك أصنننننننننب  علم النفس في تعريف )جاريت( هو الجهد الذي يبذل  العالم في سنننننننننبيل إقامة منهج علمي دقيق لجمع 
الاننخص،  عقلي يدلنا علي أكبر قدر ممكن من المعرفة بالنفس دون تمييز بين سننلوك حركي يالحظ  العالم وسننلوك 

لننذلننك أصننننننننننننننب  علم النفس وفقننًا لهننذا التعريف الجهنند الننذي يبننذل من أجننل إقننامننة منهج علمي دقيق لجمع بيننانننات 
ا بذلك )جاريت( ال يعطين أنومعلومات وصياغة قوانين عن السلوك اإلنساني الحركي والفعلي على حّد سواء، ورغم 

عن  ن رأي  أن علم النفس لدي  هو الطريقة التي يجمع بها عالم النفس بيانات تعريفًا بعلم النفس إال أننا نسننننننننتخلص م
 اإلنسان بنر  الوصول إلى قوانين عن نااط  وسلوك .

 ( علم النفس أن و )العلم الذي يدرس السلوك والخبرة اإلنسانية(.Stagnerويعرف )ستاجنر

 عن )هيلجارد(، إال أن هذا التعريف يدل على اختالفوقد يبدو للوهلة األولى أن )سننننننننننتاجنر( ال يختلف في تعريف   
جذري وهو أن )سننننننتاجنر( حدد علم النفس باإلنسننننننان بينما )هيلجارد( حدده بالكاكن الحي. حيث يرى )سننننننتاجنر( أن 
اإلنسننننننان ليس مجرد كاكن حي بسننننننيط، بل هو كاكن حي على جانب كبير من التعقيد يعيش عالمًا على جانب كبير 

اوخر، فاإلنسننننننننننننان ال يعيش وبتعامل مع البيكة كما هي بل مع البيكة كما ياننننننننننننعر بها وكما يفهمها  من التركيب هو
ويدركها، لذلك يحدد موضننننننوع علم النفس ابتداًء )باإلنسننننننان( ممّيزًا ل  عن باقي الكاكنات الحية، وال اننننننّك في أن هذا 

ر بسلوك  ي تعريف )هيلجارد(، فاإلنسان يسلك وياعالتمييز سيعطي لمفهوم الخبرة اإلنسانية أبعادًا أخرى ال نجدها ف
ويستطيع أن يعطينا خبرت  بسلوك  تمامًا كما يعطينا خبرت  بالعالم الخارجي، وهذا الموقف من علم النفس يجعل علم 

 (.16 – 15- 14- 13م، ص 1972)انظرو فاكق،  النفس عند )ستاجنر( علمًا يدرس اإلنسان ككل

 .Methodologies in psychologyمناهج البحث في علم النفس  2 – 2

بعد اسنننننتقالل علم النفس كعلم قاكم بذات  ل  مفاهيم  وموضنننننوعات  ومنهجيت  الخاصنننننة ب  كان البّد من تحديد األطر 
ية في مالعامة التي توج  البحث العلمي في دراسننننننننة الظواهر النفسننننننننية وذلك وفقًا لمنهجية تحقق ل  العمق والدقة العل
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الدراسة لتلك الظواهر، يبدأ اختيار المنهج المناسب لدراسة الحالة النفسية من خالل تحديد الناية والهدف من البحث 
 العلمي المطبق على دراسة السلوك، وال يمكن إال أن نأخذ بعين االعتبار ما يأتيو

بل  مية تلك منفصننننلة عن بعضننننها البع اسننننتقالل علم النفس بمناهج علمية خاصننننة ب  ال يعني بأن المناهج العل -
هي متداخلة ومتعاونة، وتكاملها هو الذي يخدم علم النفس بكليت  في الوصننننننننننننننول إلى نتاكج ، فاسننننننننننننننتخدام المنهج 
التجريبي ال يمكن بدون دراسننننننننننة السننننننننننيرة الذاتية للمبحوثين وقياس قدراتهم والتعرف على حسننننننننننن تكيفهم وكذلك فإننا 

قدرة  ن هدفنا دراسنة المبحوثين دراسنة إكلينيكية ونسنتعين بالتجريب حين ن لف راكزًا لقياسنسنتعين بالتجريب حين يكو 
 ما أو صفة من الصفات الاخصية.

إن هذه المناهج أصنننبحت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على األسننناليب اإلحصننناكية المتعددة وأصنننبحت هذه الوسننناكل عمادًا  -
 ها وأصنننبحت الزمة في دراسنننة السنننلوك اإلنسننناني حين نسنننعى إلى فهم في النتاكج التي يسنننعى علم النفس إلى تحقيق

 وتعليل  كالمتوسننننننننننط الحسننننننننننابي وحسنننننننننناب االنحراف عن  وحسنننننننننناب االرتباط بين العوامل والمتنيرات المتعددة...إلل.
 (.35 – 34م، ص1964)الرفاعي، 

 منهج االستبطان: -أ 

 م النفس.أحد أبرز مناهج البحث العلمي في دراسة موضوعات عل – 1

 يعتمد على طريقة التأمل الباطني أو المالحظة الذاتية للعاِلم لما يجري حول  من الظواهر النفسية. – 2

القاعدة التي يقوم عليها منهج االستبطان هي أن الحادث النفسي حادث داخلي ال يّطلع علي  باكل مباار إال  – 3
 صاحب .

 حظة العالم نفس  محدودة بحدوده الاخصية وحاالت  االنفعالية.محدودية التحليل للظاهرة النفسية فمال – 4

 االعتماد على المالحظة يولد حالة نفسية تبعدنا عن الم ثر الذي أوجد الموقف. – 5

عدم جدوى االسنننننتبطان في دراسنننننة بع  الظواهر النفسنننننية في حاالت انفعالية معينة كالنضنننننب الثاكر والخوف  –6
 الاديد واأللم الحاد.

 :المنهج التجريبي -ب 
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المرونة في االختبارات التي يجريها العاَلم في المختبر النفسنننننننننننني والتحكم بالمثيرات النفسننننننننننننية من حيث الوجود  – 1
 والادة.

 ضبط الحادثة النفسية واروطها والتصرف بها على أاكال متعددة. – 2

 المطبقة على الحاالت المبحوثة. دقة النتاكج واألحكام التي يصل إليها العاِلم في تجارب  النفسية – 3

 صعوبة ضبط العناصر والعوامل النفسية في الحاالت النفسية التي تندرس. – 4

دراك  ودرجة ذكاك . – 5  صعوبة اصطناع بع  الحاالت النفسية )الخوف مثاًل( المرتبطة مع ثقافة الفرد وتربيت  وا 

 عليهنننا المنهج التجريبي في علم النفس من مختبرات وأدواتاألعبننناء المنننادينننة الكبيرة لتوفر البنينننة التي يقوم  – 6
 محاكاة الطبيعة وغيرها.

 منهج دراسة الحالة: -ج 

يعطي دراسنننة علمية دقيقة لتاريل مانننكلة نفسنننية اننناذة حيث يرى أن الحالة النفسنننية هي امتداد لحياة طويلة مر  – 1
 بها صاحب الحالة.

سية وجية وراثية بيكية اجتماعية اقتصادية وثقافية ترتبط بتواجد الحالة النفالقدرة على الوصول إلى معلومات بيول – 2
 التي يعاني منها صاحب الحالة.

 تمكن العاِلم من إيجاد االرتباطات بين الحالة الحاضرة والم ثرات الماضية وتعليل الحالة التي يدرسها. – 3

 العاِلم بالمعلومات عن الماضي.يرتبط بتوافر اإلرادة واالستعداد لدى الحالة لتزويد  – 4

 صعوبة الجزم بمدى مصداقية الحالة وعدم مقاومتها للعاِلم بمعلومات منلوطة. – 5

صعوبة الحصول على معلومات تخص المحيط المجتمعي للحالة سواًء على صعيد الصحة والبيكة االجتماعية  – 6
 المحيطة.

 :منهج التوليديال -د 

 بط بين الماضي والحاضريعتمده عالم النفس للر  - 1

 ال يقف عند حالة ااذة أو عند الفرد - 2
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 يسعى للحصول على فهم تطور الحالة النفسية منذ ناأتها حتى المرحلة التي يقف عندها العالم للبحث. - 3

 نمن أبرز المناهج التي تسنننتخدم في علم نفس النمو نظرًا للخدمات العظيمة التي قدمها في فهم سنننلوك اإلنسنننا - 4
 وخصوصًا دراسات مرحلة الطفولة والمراهقة.

 :منهج البيانات -هف 

 يستخدم بقوة في العلوم االجتماعية القاكمة على االستجوابات والبيانات - 1

يستخدم البيان في دراسة سلوك الفرد داخل الجماعة لمعرفة التأثيرات المتبادلة بين األفراد ومعرفة موقف األفراد  - 2
 من عملهم.

يسنننننننننتخدم بكثرة في دراسنننننننننات التوجي  المهني وذلك باعتماده على بيانات تحمل للعاَلم رأي العامل أو المراننننننننن   - 3
 للعمل بالمهن المتعددة والصعوبات التي يالقيها.

 استخدام  يحتاج إلى اروطو

 وضوح الهدف للباحث وامول ما يسعى إال دراست   - 1 

عداد اسنننننتجواب دقيق يسنننننعى إلى  التمييز بين وضنننننع عدد من األسنننننكلة - 2  على ورقة توزع على عدد من الناس وا 
 دراسة ظاهرة نفسية.

ال بقي  - 3  عند إعداد االسننننننننتجواب البّد أن يكون قابل للخضننننننننوع للمقارنة والتحليل واسننننننننتخالص األحكام العامة وا 
 مقصرًا في خدمة الدراسة التي أنائ من أجلها.

 :منهج الروائز واالختبارات -و 

 .يستخدم باكل أساسي في قياس الذكاء ودراسة القدرات والاخصية - 1

 الراكز أو االختبار أداة قياسية يعتمدها السيكولوجي لقياس قدرة ما أو صفة أو أكثر من صفات الاخصية. - 2

 تصميم تلك الرواكز يحتاج إلى عدد من الاروطو

 أن تكون صادقة في قياس ما وضعت ل . - 1 

 في قياس الايء ذات  داكمًا.ثابتة  - 2 
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 أن تكون قابلة للتطبيق. - 3 

 المعرفة في اروط استعمالها واروطها وتفصيالتها وطريقة تحليل نتاكجها. - 4 

 المعرفة في وساكل اإلحصاء المستخدمة في حساب النتاكج ومعالجة هذه النتاكج. - 5 

 :كلينيكيالمنهج اإل  -ز 

سننلوك اإلنسنناني فحين نذكر منهج الرواكز ومنهج دراسننة الحالة فإنها ترتبط داكمًا يسننتخدم في دراسننة جهة من ال - 1
 .كلينيكيةبالمناهج اإل

 لينيكي.ككلينيكية مرتبطة بنوع المساكل التي يعالجها أو يتعر  لبحثها السيكولوجي اإلالمناهج اإل - 2

و والعناد الاديد وادة الحساسية التأخر الدراسي أيمكن استخدام  في دراسة حاالت مثل سوء التكيف واالنعزال  - 3
 ضعف العقلي أو عدم النضج في النمو االجتماعي.

ال يعتمد على طريقة واحدة في دراسنننننننة أي من هذه الحاالت فقد يسنننننننتخدم الفحص الجسنننننننماني دراسنننننننة السنننننننيرة  - 4
 كلينيكية واختبار القدرات...إلل.المقابلة اإل

مكانية العالج ويسنننننتخدم مجموعة من اإلجراءات ت لف بمجموعها يبدأ بدراسنننننة الفرد ويتو  - 5 خى التانننننخيص أواًل وا 
 (.34– 22)انظرو المرجع السابق، ص  المنهج الالزم في التاخيص وتوجي  العالج

 .Fields of psychologyالنفسميادين علم   3 – 2

تسننننناع المعارف وتعدد العلوم والتخصنننننصنننننات، انطالقًا من العوامل التي تم ذكرها في الفصنننننل األول والتي أدت إلى ا
 والتي جاءت على الاكل اوتيو

 The evolution of human cognitive intellectual الننفننكننري.تننطننور الننوعنني الننبانننننننننننننننري الننمننعننرفنني  –أ 
awareness. 

 The breadth of scientific knowledge العلمية.اتساع ميادين المعرفة  –ب 

 The need for specialization التخصص.الحاجة إلى  –ج 

 The inability of the philosopher to absorb المعرفي.عدم قدرة الفيلسنننننوف على اسنننننتيعاب التطور  –د 
cognitive development. 
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 Multiple scientific subjects العلمية.تعّدد الموضوعات  -هن 

في انقسنننام العلوم والمعارف إلى علوم فرعية وتخصنننصنننات البد من اإلانننارة إلى أن ذات العوامل قد لعبت دورًا كبيرًا 
علمية جديدة ولدت من رحم تلك العلوم، فتفرعت الميادين العلمية والحقول المعرفية لكل تخصننص من التخصننصننات 
ومنها علم النفس الذي وللضنننننننرورة المعرفية العلمية المتجسننننننندة في عوامل تطور العلوم في نظرية المعرفة )والمذكورة 

 ًا( أدى ذلك إلى تفّرع تخصصات وميادين علمية ولدت من رحم علم النفس ونذكر منهاوسابق

 علم النفس التربويو– 1

ميدان من ميادين علم النفس يهتم بدراسنننة السنننلوك اإلنسننناني في المواقف التربوية، وهذا التحديد لموضنننوع علم النفس 
ي نما يسنننعى لفهم وتعليل السنننلوك اإلنسننناني حين يكون فالتربوي يعني أن  ال يسنننعى وراء دراسنننة السنننلوك كسنننلوك، وا  

ذا اهتم  إطار المواقف التربوية، فإذا اهتم بالنمو العقلي فإنما يهتم ب  من حيث هو نتيجة بين العضننننننننننننننوية والتربية، وا 
ربية هو تبالقدرات فإنما يهتم بها من حيث انها الميدان الذي تعمل في  التربية ومن حيث أن التفاعل بينها وبين ال

ذا اهتم بطرق العالج للحاالت الصعبة فإنما يهتم بها من حيث أن هذه الحاالت  الذي ي دي إلى ازدياد خبرة الفرد، وا 
 آتية في جزء منها من آثار تربوية ومن حيث ان المواقف التربوية تعمل في تقديم العالج.

 هيوولعّل أكثر الموضوعات التي يهتم في بحثها علم النفس التربوي 

 النمو الجسمي والحركي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي من الوالدة إلى النضوج. -أ 

 ماكلة البيكة والوراثة في تكوين الاخص اإلنساني. -ب 

عمليات التعلم والتفكير واالسننننننتدالل وما يلحق بها من تطبيقات تربوية في أسنننننناليب التدريس وماننننننكالت تنظيم  -ج 
 المناهج.

 اء والقدرات الخاصة وتاخيص العيوب الخاصة وتقدير التقدم في التعلم وتقويم .قياس الذك -د 

 

 علم نفس الطفلو - 2
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َير ل طفال تذكر فيها التطورات  ظهرت الدراسننات العلمية األولية للطفل في أواخر القرن التاسننع عاننر على اننكل سننِ
عة، كما ظهرت ضننننننننننننمن هذا الميدان بع  التي يمرون بها يومًا بعد يوم، وتوصننننننننننننف فيها مظاهر سننننننننننننلوكهم المتنو 

 االتجاهات التجريبية.

وكانت الخطوة العلمية التالية في دراسننة الطفل اسننتعمال االسننتجواب والذي كان يدور حول ما يتضننمن  عقل الطفل، 
قياس لولم يكن موجهًا للطفل في البدء بقدر ما كان موجهًا للذين يعتنون بهم، ثم كانت الخطوة الثالثة باسننننننننننننننتعمال ا

 –( Goddard–)جودار  –( Binet–حين بننندأت حركنننة القيننناس للقننندرات والنننذكننناء عنننند األطفنننال على يننند )بينننن  
 ( وغيرهم.Thorndike–)ثورندايك 

( Freud–كلينيكية ودراسنننننننننة المانننننننننكالت بتأثير من دراسنننننننننات )فرويد ثم كانت الخطوة الرابعة باسنننننننننتعمال الطرق اال
 اإلدراك عند األطفال. وجماعة التحليل النفسي في دراسات

 أهم الموضوعات التي يهتم بدراستها علم نفس الطفلو

دراسة السلوك العام للطفل من خالل الحصول على المعلومات من مصادر متعددة األسرة، المدرسة، الم سسات  -أ 
 الحكومية...إلل.

اء والقدرات والانننننننننننننخصنننننننننننننية اختبار مسنننننننننننننتويات الذكاء للطفل من خالل مجموعة من الرواكز الخاصنننننننننننننة بالذك -ب 
 والمقابلة...إلل.

 يسعى داكمًا إلى فهم سلوك األطفال وتعليل . -ج 

 علم النفس االجتماعيو - 3

ميدان من ميادين علم النفس الحديثة الناننننأة والتي تتطور بسننننرعة كبيرة وتأتي أهميت  من تطبيقات  في حياة اإلنسننننان 
اإلنسننننان في عالقات  مع اوخرين، وخاصننننة حين يمثل ه الء  االجتماعية، وموضننننوع  األسنننناسنننني هو دراسننننة سننننلوك

اوخرون جمهرة أو منظمة أو مجتمعًا، يتناول العالقات بالوصننننننننننننننف والتحليل والتجريب بنية معرفة ما تحتوي  تلك 
العالقات من أسنننننننننباب وعوامل ونتاكج وذلك كي يفهم سنننننننننلوك الفرد داخل الجماعة مسنننننننننتخدمًا بذلك المنهج التجريبي 

 ثر المناهج النفسية استخدامًا في دراست  للموضوعات.كأك

 

 أبرز الموضوعات التي يهتم بدراستهاو
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 التنيرات التي تصيب سلوك األفراد بتأثير من الجماعة. -أ 

 التنيرات التي تصيب سلوك األفراد نتيجة التفاعل بين الجماعة وبين دوافعهم. -ب 

ثارة الجماهير.استخدام الوساكل السيكولوجية في الدع -ج  ثارة الجماهير وتوجي  النااكة وا   اية وا 

 علم النفس الفارقو - 4

يجسنننننند هذا الميدان من ميادين االتجاه الذي بدا علم النفس ينحوه نحو االسننننننتقالل واعتماد الطريقة التجريبية واتسننننننع 
وقدراتهم الحركية  قدراتهم الفنيةباتسنناع اسننتخدام القياس واالختبارات فالناس مختلفون في ذكاكهم وسننرعة اسننتجابتهم و 

وقدراتهم على التجريد...إلل، حيث أن كل ظاهرة من هذه الظواهر يمكن أن يوجد لها مقياس يسننننتطيع أن يعطي لها 
 قيمة وأن يوض  بذلك مقدار ما بين الناس من فروق بالنسبة لها مستخدمًا بذلك المنهج التجريبي وأدوات القياس.

 لتي يهتم بالبحث فيهاوومن أكثر الموضوعات ا

 دراسة السلوك وفهم  عن طريق البحث في الفوارق بالسلوك بين األفراد من خالل المقارنة والتحليل. -أ 

 دراسة تأثير الظروف المتنيرة مثل الوراثة والبيكة في السلوك وأثر كاًل منهما باوخر. -ب 

 اد.يدرس الفروق في الذكاء والقدرات والاخصية بين األفر  -ج 

 الفروق بين األجناس وبين الجماعات وبين الذكور واإلناث. -د 

 علم النفس اإلكلينيكيو - 5

أحد ميادين علم النفس الذي يهتم في دراسنننة تكيف الفرد مع ما يحيط ب  وما يمكن أن ينتج عن سنننوء التكيف، حيث 
نية مجموعة من المتخصنننصنننين ب يسنننعى إلى دراسنننة التكوين الفريد للانننخص سنننيء التكيف من ويتعاون في ذلك مع

مجابهة هذا التكوين الفريد والتنلب علي  وعلي  فإن  يضنننننم طورينو طور التانننننخيص وطور العالج مسنننننتخدمًا مناهج 
 كاإليحاء والتنويم المنناطيسي والتي يعود تطويرها وتحديث آلياتها في  إلى العالم النمساوي علم النفس وأدوات  العلمية

 (.Freud–)فرويد 

 ن الموضوعات التي يهتم هذا الميدان بدراستهاوم

 الذهان ...إلل(. –البارانويا  –الايزوفرينيا  –األمرا  النفسية والعقلية )االكتكاب  -أ 

 التطرف الديني...إلل(. –الجريمة  –األمرا  والاذوذات السلوكية )الاذوذ الجنسي  -ب 
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لم النفس سنننننننيتم التطرق إلى الميدانين الركيسنننننننين في المقرر )ع بعد هذا العر  الموجز لبع  الميادين الفرعية لعلم
 (.46 – 39)انظرو المرجع السابق، ص وعلم النفس اإلداري( باكل موسع –النفس الصناعي 

 Theواإلداري األصول األبستمولوجية لعلم النفس الصناعي 4 – 2

epistemological origins of Industrial/Administrative 

psychology. 

م( انقالبًا كبيرًا في حياة الناس وطرق معياننننننننننتهم وجوهر نانننننننننناطهم 1830 – 1760لقد أحدثت الثورة الصننننننننننناعية )
وأسننناليب عملهم، فبعد أن كان اإلنتاج الصنننناعي يتم أسننناسنننًا داخل البيوت خالل أانننهر السننننة وأيامها األقل ازدحامًا 

إلنتاج الصناعي في معظم  ينتج داخل المصانع وم سسات بأعمال الزراعة وياترك في  أعضاء العاكلة معًا أصب  ا
 متخصصة يمارس العمل فيها عمال منظمون كاًل منهم مس ول عن واجبات بعينها داخل العملية اإلنتاجية.

وقد كان من نتاكج هذه الثورة الصناعية أن برزت ماكالت ال حصر لها داخل م سسات الصناعة ومنظماتها سواًء 
 تاج أو بتسويق  أو تعّلق العاملين في  أو تعّلق بظروف العمل الطبيعية منها والنفسية واالجتماعية.ما يتعلق باإلن

ًا مبااننننننرًا وخطيرًا فقد تسننننننابقت مختلف العلوم  ت حياة الناس والمجتمعات كلها مسننننننّ ونظرًا ألن الثورة الصننننننناعية مسننننننّ
أن تنج  الثورة الصنننننننننننناعية لوال التقدم العلمي الذي  لخدمة الصنننننننننننناعة واإلنتاج والعاملين فيهما، فلم يكن من الممكن

 سبقها ومّهد لها.

وبالنسنننبة لعلم النفس لم يسنننتطع أن يدخل مجال الصنننناعة ومنظمات العمل مقّدما لها ما يسنننتطيع من إسنننهام إال بعد 
راسنة ك اإلنسناني دم( معماًل لعلم النفس في جامعة ليبزغ بألمانيا حيث أتاح دراسنة السنلو 1879أن افتت  )وندت عام 

تجريبية ملموسننننننننة النتاكج، وبعد انتاننننننننار معامل علم النفس التجريبية في العالم واننننننننيوع الدراسننننننننة التجريبية للسننننننننلوك 
اإلنسننننننناني تمكن علم النفس من أن يدخل بدراسنننننننات  وتطبيقات  المباانننننننرة إلى مجال الصنننننننناعة واإلنتاج مع أواكل هذا 

 القرن.

لى أن الدراسننننننة العلمية المنظمة للسننننننلوك الباننننننري المتعلق بأداء واجبات العمل قد ويتفق علماء النفس الصننننننناعي ع
( الذي جعل العمل اإلنسنننننننناني أكثر عاكدًا في Fredrick Taylorبدأت على يد المهندس األمريكي )فريدريك تايلور 

ات مفصننلة لطرق العمل التي م( بدأ تايلور دراسنن1880نفسننيًا محترفًا، ففي عام ) أخصنناكياً اإلنتاجية، مع أن  لم يكن 
 كانت متبعة في إنجاز بع  األعمال، وربما كان تايلور ماهورًا كثيرًا أكثر بدراست  عن احن كتل الحديد الخام
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م( ذلك أن تايلور تبين أن ما ياننحن  عامل الاننحن من كتل الحديد كان 1899في اننركة )بتلهم( للصننلب في عام ) 
( من يوم عمل  وهو %43توسننننننننننننننط، وأن العامل الممتاز في هذا العمل يقضنننننننننننننني )طنًا( يوميًا في الم 12.5حوالي )

( الباقية من يوم العمل بعيدًا عن أي ناننننننناط مسنننننننهم فعاًل في اإلنتاج، وكنتيجة %57يحمل بالفعل، بينما يقضننننننني  )
رنامجًا بلدراسنننننننات  عن إنجاز العمل اسنننننننتنبط تايلور طريقة لتحميل الحديد الخام كانت انننننننديدة التفصنننننننيل، تضنننننننمنت 

مفصنننناًل، م قتًا دقيقة بدقيقة، ومنظمًا واجبًا تلو الواجب، ومتخلاًل إياه فترات راحة محددة، وذلك بالنسننننبة لليوم الكامل 
لعامل الاحن، واختار تايلور لتنفيذ تجربت  وتطبيق برنامج العمل اليومي الذي وضع  على عاماًل من أصل هولندي 

بت  القوية في االدخار، أطلق علي  )انننننننميدت( وسننننننناوم  منريًا إياه برفع أجره من الحظ علي  حب  الانننننننديد للمال ورغ
( تقريبًا في أجره اليومي، إن هو قبل العمل وفق التعليمات %16دوالر( أي بزيادة )1.85دوالر( يوميًا إلى ) 1.15)

هذا  فعندما يقول ل واألوامر التي يصنننننننندرها اننننننننخص لهذا النر ، بحيث ينفذها بالضننننننننبط وبدون جدل أو مراجعة، 
الاننخص المعين ارفع هذه الكتلة وسننر فينبني على )اننميدت( أن يرفعها ويسننير بها، وعندما يخبره بالجلوس والراحة 
فعلي  أن ينفذ ذلك، وهكذا...إلل، وباختصنننننننننننننننار علي  أن ينفذ كل ما يقال ل  طوال اليوم عندما كان ي مر بالعمنل 

طنًا( على الاننننننناحنة، ولم يفانننننننل  47.5وأداكها، وفي نهاية اليوم كان قد حمل ) وبالكيفية التي كان ي مر في اتباعها
 أبدًا في أن يحقق المعدل اليومي خالل األعوام الثالثة التي قضاها تايلور في اركة )بتلهم( هذه.

اننننحن الحديد بالاننننركة أدى ذلك إلى زيادة ضننننخمة في اإلنتاج دون  ىيلور بتعميم نتاكج تجربت  هذه علوعندما قام تا
 زيادة في الجهد المبذول في العمل أو زيادة في التعب، والبيان التالي يوض  نتاكج تطبيقات تجربة تايلور وطريقت و

 ( نتائج تطبيقات تجربة تايلور1 -2جدول )

 الطريقة الحديثة الطريقة القديمة 
 عامالً  140 عامالً 600 – 400 نقص عدد العمال

 طناً 59 طناً 16 متوسط عدد األطنان للعامل يومياً 
 دوالر 1.88 دوالر 1.15 متوسط دخل العامل يوميًا )أجره(

 من الدوالر 0.033 من الدوالر 0.072 متوسط تكلفة احن الطن
 

وتوضنننننن  هذه النتاكج أن طريقة تايلور قد أدت إلى ارتفاع إنتاجية العامل بما يقترب من أربعة أمثالها، في حين أدت 
( فقط، إال أنها أدت بنفس الوقت إلى ظاهرة سنننننننننننننلبية من وجهة نظر العمال عي %63إلى ارتفاع اجره إلى حوالي )

، أي إلى إنقاص عدد العمال الالزمين إلى حوالي 140إلى حوالي  600 - 400إنقاص العدد الالزم للانننننننننننننحن من 
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الثلث فقط، مما يهدد برفع مسننننتوى البطالة بين ه الء العمال، في تلك السننننوق الحرة التي يحكمها بصننننفة اننننب  كاملة 
قانون العر  والطلب وحرية تصرف أصحاب العمل في فصل العمال وتعيينهم، األمر الذي جعل نتاكج تايلور تبدو 

 ية تحكمها مصلحة رأس المال على حساب العامل وأمان  من فقدان مصدر الرزق.غير إنسان

 في تجربت  تلك على أسس ثالثةو –كما رأينا  –ولقد اعتمد تايلور 

 اختيار أفضل األاخاص للعمل. –أ 

 إحاطتهم علمًا بأكثر الطرق كفاية وأكثر الحركات االقتصادية الستخدامها في عملهم. –ب 

 من  مكافمت تاجيعية في صورة أجور مرتفعة ألحسن العمال. – ج

ر بها  وقد تبنى علماء النفس الصنننناعي منذ الحرب العالمية األولى تقريبًا نفس مبادش تايلور السنننابقة الذكر والتي بانننّ
لمهني افيما عرف بوضننننع الاننننخص المناسننننب بالمكان المناسننننب، والذي تمثل في عمليات االختبار المهني والتوجي  

والتأهيل المهني ودراسننننننننننننننات الوقت والحركة والتدريب المهني وحوافز اإلنتاج ودوافع  وما إن جاءت الحرب العالمية 
األولى حتى بدأت حركة االختبارات النفسننننننية في النانننننناط ما مكن علماء النفس الصننننننناعي من اسننننننتخدامها كوسننننننيلة 

أهيل  اسننننننبتها للعمل المعين الختياره ل  أو توجيه  إلي  او تلقياس قدرات الفرد ومهارات  وخصنننننناكصنننننن  لتقدير مدى من
 علي .

( الذي نار  Hugo Munsterbergوربما كانت البداية الحقيقية لعلم النفس الصناعي راجعة إلى )هوغو موناتربرج
  Founder( بمدخل مناننننننئ Meitzerم( كتاب  )علم النفس والكفاية الصننننننناعية( والذي يصننننننف  )ميتزر1913عام )

علم النفس التطبيقي في الصننننننننننننننناعة وهو أحد تالمذة فوندت، مما ي يد العالقة الوثيقة بين ناننننننننننننننأة معمل علم النفس 
وتأثيره المباانننننر في تطبيقات  ودخول  مجال الصنننننناعة والعمل، وكان مونانننننتربرج مهتمًا بدراسنننننة اإلنسنننننان في ميدان 

 على نحو ما يرى ميتزر. العمل ويرفع كفايت  في العمل خدمة القتصاديات اإلنتاج،

ومع ثالثينيات هذا القرن وظهور بحوث علم النفس االجتماعي وتقدم  في موضنننننننوعات ديناميات الجماعة ووسننننننناكل 
االتصنننال واإلانننراف والعالقات السنننوسنننيوميترية، دخل علم النفس الصنننناعي بتطبيقات أخرى لخدمة الكفاية اإلنتاجية 

املين، مسنننننننننتفيدًا من تطبيق نتاكج علم النفس االجتماعي في تنظيم جماعات وتحقيق الراحة الجسنننننننننمية والنفسنننننننننية للع
العمل ودفعها نحو مزيد من الكفاية اإلنتاجية والسنننننننننننننعادة في عالقات العمل والتوافق المهني بمختلف جواني  مع رفع 

ن ( في مصنننننننننننننننع الهنننننناوثور G.E MAYOالروح المعنويننننننة للعنننننناملين، وربمننننننا كننننننان لبحوث )جورج ألتون مننننننايو 
(Hawthorne ( باننننننننركة جنرال إلكتريك باننننننننيكاغو ولبحوث )كيرت ليفينK.Lewin عن األجواء اإلدارية أثر هام )
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في توجي  النظر إلى أهمية الجانب اإلنساني عامة والعالقات اإلنسانية المتبادلة بين أعضاء جماعة العمل خاصة، 
 عاملين.في تحقيق اإلنتاجية العالية والراحة والسعادة النفسية لل

( أول مرجع علمي منظم وواف آنذاك في علم النفس M.Viteleseم( أصنننننننننندر )موريس فيتلس1932هذا وفي عام )
م( 1945وفي عام )  ( Industrial Psychology. Newyork.Norton.1932)الصنننننناعي وأعطاه نفس االسنننننم

 American Psychological)أنانننننننننننننننننأ قسننننننننننننننم خننناص لعلم النفس الصنننننننننننننننننناعي بجمعينننة علم النفس األمريكينننة 
Association)   وفي نفس العام أصنننننننننننب  علم النفس الهندسننننننننننني(Engineering Psychology)   جزء من علم

ات اولة، وفي أواكل السنننننننتين –النفس الصنننننننناعي مهتمًا بدراسنننننننة العوامل اإلنسنننننننانية المرتبطة بتكامل عمل اإلنسنننننننان 
م( تنيرت تسننننمية القسننننم 1970فس الصننننناعي، وفي عام )أضننننيف علم النفس التنظيمي إلى المجال التقليدي لعلم الن

الرابع عانننننر من أقسنننننام جمعية علم النفس األمريكية ليصنننننب  قسنننننم علم النفس الصنننننناعي والتنظيمي، أما علم النفس 
الهندسنني فقد اسننتقل عن علم النفس الصننناعي بعد أن كان موضننوعًا من موضننوعات  مكونًا قسننمًا خاصننًا ب  وميدانًا 

 (.25 – 9م، ص 1988)ط ،  فيها 21علم النفس في جمعية علم النفس األمريكية وهو القسم رقم من ميادين 

بدأ علم النفس الصنننننناعي في المجتمعات العربية في مصنننننر منذ أواكل الخمسنننننينات مع اهتمامها بالتطور الصنننننناعي 
اعي تمام بعلم النفس الصننننننننننوتحديث المجتمع واألخذ باألسننننننننناليب العلمية التي تسننننننننناعد على تحقيق ذلك، نانننننننننأ االه

واسننننتخدامات  التطبيقية في مجاالت العمل، وسنننناعد على ذلك بدء تخريج جامعة عين اننننمس لمتخصننننصننننين في علم 
النفس منذ أواسنننط الخمسنننينات وحذو الجامعات المصنننرية األخرى حذوها بعد ذلك، مما مّكن من إمكان إجراء الكثير 

ت المختلقة والتي أصنننننبحت تتزايد مع تزايد األخذ باألسننننناليب واالتجاهات من البحوث والدراسنننننات العلمية في المجاال
العلمية في مختلف مناحي الحياة وتتراجع وتتخلف أيضنننننًا تبعًا لتراجع االتجاه العلمي في بع  الظروف وفي بع  

 األمكنة.

م( وضننننننننّم 1952ام )وهكذا فقد بدأ تطبيق علم النفس الصننننننننناعي في ميدان التوظيف منذ أناننننننننئ ديوان الموظفين ع
ضننننمن أقسننننام  إدارة عامة لالختيار والتمرين تهدف إلى االختيار السننننليم للموظفين بناًء على أسننننس علمية صننننحيحة 
متبعًة في ذلك أحدث االختبارات التي اقتبسننت والتي أعدت لتحقيق هذا الهدف فكان عملها في هذا المجال متضننمنًا 

ي ات النفسنننننننننية(، وكان برنامج االختبار يسنننننننننير في خطوات  العلمية الطبيعية التاالقتباس والتعديل واالبتكار )لالختبار 
 تتلخص فيو

 تحليل العمل. – 1
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إعداد االختبارات الالزمة على ضننننننننننننننوء التحليل وتطبيقها على اعتبار أن نتاكج هذا التطبيق أولّية للمتقدمين،  – 2
مة، حصننيلية واختبارات للقدرات واختبارات للمعلومات العاوكانت االختبارات المسننتخدمة على ثالثة أنواعو اختبارات ت

 كما كانت تعقد إذا احتاج األمر اختبارات عملية.

 عقد مقابالت اخصية للذين يمرون من التصفية األولى. – 3

ولعّل في عقد االختبارات التحريرية التحصنننيلية واختبارات القدرات بالرغم من ضنننمان المسنننتوى التحصنننيلي األكاديمي 
دراكًا لما تتطلب  األعمال المختلفة من اسننننننننننننننتعدادات ال تكاننننننننننننننف عنها االمتحانات  للمتقدمين كمطلب أول وعيًا وا 

 الدراسية.

وبعد أن اسنننننتقر الوضنننننع في الديوان بدأ القسنننننم اوخر من إدارة االختيار والتمرين عمل  وهو عملية التدريب، فأنانننننئ 
قاكمين على األعمال اإلدارية في المصننننننننننال  والم سننننننننننسننننننننننات وتزويدهم معهد اإلدارة العامة الذي كان هدف  تدريب ال

بأحدث األسننناليب في التنظيم واإلدارة، ثم بدأ بإعداد برامج  التدريبية في المجال الوظيفي في مسنننتويات  المختلفة إلى 
اء للعاملين في دأن أصب  التدريب هدفًا من األهداف الثابتة في أغلب المصال  والم سسات ووسيلة لرفع مستوى األ

هذه المصال  وتلك الم سسات ووسيلة لرفع مستوى األداء للعاملين في هذه المصال  وتلك الم سسات، كما كان هذا 
حافزًا دفع الكثير منها إلى إنانناء إدارات ضننمن تنظيمها تنعنى بانن ون التدريب في مختلف مسننتويات  ومن أمثلة ذلك 

سننننلحة ووزارة الزراعة واألوقاف، والمصننننانع الحربية واننننركة الحديد والصننننلب ...إلل، وزارة التربية والتعليم والقوات الم
وبعد تجربة هذا النظام رأت الدولة أن ديوان الموظفين وقد أنهى رسنننالت  في وضنننع البداية الموفقة لالختيار والتدريب 

رات حان الوقت إلناننناء إدا في المجال الوظيفي على أسنننس علمية سنننليمة وفي نانننر الوعي في هذه الاننن ون وأن  قد
في المصنننال  ذاتها بل في الم سنننسنننات والانننركات المختلفة تقوم بنفس هذه المهام وغيرها كالتانننريع وترتيب الوظاكف 
وان مهمة لديوان ينبني ان تصننننب  مركزة على عملية التنسننننيق بين هذه الجهود المختلفة في القطاعات التي تضننننمها 

ى )الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ومازال هذا الوضنننع قاكمًا في مصنننر حتى اون مصنننر، فتحول ديوان الموظفين إل
. 

ولعل أبرز نانناط لعلم النفس الصننناعي في مصننر بعد ديوان الموظفين كان الذي قامت ب  ومازالت مصننلحة الكفاية 
صننناعة منذ إنانناكها، م(، وهي إحدى مصننال  وزارة ال1954اإلنتاجية والتدريب المهني التي أناننكت في مصننر عام )

ومنذ أواخر الخمسينات ناطت هذه المصلحة في عمليات االختيار المهني والتصنيف المهني لتالميذ مراكز التدريب 
حليل للعمل تالمهني التابعة لوزارة الصنناعة والمنتانرة في أنحاء الجمهورية، مسنتخدمًة في ذلك األسناليب العلمية من 

جراء المقابالت الاخصية وما إلى ذلك.. هذا عالوًة على اإلاراف  إلى إعداد وتطبيق االختبارات النفسية المناسبة وا 
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على عمليات التدريب المهني ورفع كفاءتها له الء التالميذ، كما أن وزارة العمل قد اهتمت منذ أواخر السننننننننننننننتينات 
يصنننننننًا لهذا أنعّدت وقنّننت خصنننننننبعمليات التوجي  المهني على أسنننننننس نفسنننننننية تسنننننننتخدم فيها االختبارات النفسنننننننية التي 

 النر ، وساعدها في إعداد البحوث الخاصة بذلك مجلس دراسات العمل الذي كان يتبعها في تلك الفترة.

هذا إلى جانب إانننراف وزارة الاننن ون االجتماعية على العديد من م سنننسنننات التأهيل المهني للمعوقين، والمنتانننرة في 
تم بتأهيل وتدريب المكفوفين وضعاف العقول والصّم والبكم واالحداث ...إلل، أنحاء مصر وبخاصًة القاهرة، والتي ته

مسننتخدمًة في ذلك أسنناليب علم النفس االجتماعي المختلفة إلى جانب األسنناليب العلمية األخرى لرفع مسننتوى وكفاءة 
 ما يقدم لهذه الخدمات.

لقطاع العام التي تعمل على توصنننننننيف م( صننننننندرت القرارات الخاصنننننننة بتكوين وتنظيم ا1962 –م 1961وفي عام )
س الصننننننننننننننناعي وتطبيقات  أسننننننننننننننس علم النفس نفوتقييم الوظاكف بهذا القطاع، ومنذ ذلك الحين ازداد نانننننننننننننناط علم ال

 وتقييمها. األعمالالصناعي الخاصة بتحليل 

فيها جار على المزيد  والعلملذلك تعّد مصر راكدًة في استخدام علم النفس الصناعي وتطبيقات  بالنسبة للعالم العربي، 
من دقة االسننننننننننننننتخدام وامتداد هذا الميدان إلى مجاالت وميادين أوسننننننننننننننع، ذلك أن الدول المتقدمة كانت تلهث وراء 

ومنها  -اسننننننننتخدام العلوم وتطبيقاتها لزيادة تقدمها، وما أحوج البالد غير المتقدمة إلى االسننننننننتعانة بالعلوم وتطبيقاتها 
ليس فقط لبلوغ التقدم المناننننود بل أيضننننًا لسننننرعة اللحاق بتلك الدول المتقدمة  –طبيعة الحال علم النفس الصننننناعي ب

المرجع السابق، ) وتضييق الفجوة التي بدأت تتسع لتهدد أفراد المجتمعات غير المتقدمة باليأس، وفقدان الثقة بالنفس
 (28 – 25ص 

دة اإليجاز حيث يقول في مطلع الفصنننننننل األول من ( علم النفس الصنننننننناعي في عبارة اننننننندي Fraserيعّرف )فريزر 
( فقد Dreverكتاب  )علم النفس الصنننناعي(و معلم النفس الصنننناعي هو دراسنننة اإلنسنننان في حالة العملم، أما )دريفر

عّرف  تعريفًا أكثر تفصننننننننننننننياًل ويقول أن و م الفرع من علم النفس التطبيقي الذي يهتم بتطبيق مناهج بحث علم النفس 
في الماكالت التي تناأ في المجال الصناعي أو االقتصادي بما فيها اختيار العمال وتدريبهم وطرق العمل  ونتاكج 

 وظروف ...إللم.

( علم النفس الصننناعي باننكل أكثر وضننوحًا فيذكران أن وم  English and Englishفي حين يعرف )انجلاننوانجلش
ث علم النفس ومفاهيم  ومبادك  واسننننننتخدام النتاكج لزيادة الدراسننننننة العلمية للماننننننكالت الصننننننناعية بواسننننننطة مناهج بح

ذي للحكومة، وج  النااط التنفيأالكفاية اإلنتاجية، والصناعة هنا تستخدم بمعنى واسع لتامل كاًل من األعمال الحّرة و 
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ملين والهندسنة اوداكرة ناناط علم النفس الصنناعي واسنعة حتى انها تانمل اختيار األفراد وتدريبهم والروح المعنوية للع
 البارية وسيكولوجيا اإلعالن وفن البيع والدراسات المسحية لحاجات المستهلكين ...إللم.

( الفصنننننننننل األول من كتاب  )علم النفس الصنننننننننناعي والتنظيمي( بحقيقة تقولو مإن معظم  Gilmerويسنننننننننتهل )جيلمر
 نأ ظيمات أو منظمات وهو بذلك يريدتنأعضننننننناء المجتمعات الحديثة يولدون ويتعلمون ويعملون ويتعبدون بواسنننننننطة 

يحدد مجال علم النفس الصناعي والتنظيمي، ويضيف جيلمر أن كتاب  هذا إنما هو عن الناس في التنظيمات وكيف 
يسننننلكون، مع التركيز باننننكل أكبر على علم النفس في الصننننناعة، حيث يعمل فيها معظم الناس، ويقول جيلمرو مأن 

 دراسة الماكالت السيكولوجية التي تظهر في الم سسات الصناعيةم.علم النفس الصناعي يهتم ب

 أهداف علم النفس الصناعيو

 زيادة الكفاية الصناعية. – 1

 زيادة توافق العامل في عمل . – 2

 إنااء نوع من االستقرار الصناعي بإزالة مصادر الاكوى والمنازعات بين العمال وأصحاب العمل. – 3

يرى )فريزر( أن هذه هي الخطوط العريضنننة الكامنة وراء أهداف علم النفس الصنننناعي الثالثة السنننابقة، ويجملها في 
هناك محكات لمعرفة هذا التحسنننن منهاو أن يصنننب  عمل اإلنسنننان أكثر إنتاجًا  أنتحسنننين الموقف في العمل، ويرى 

عمال وروحهم المعنوية مسننننننننننننناعدة على تحقيق أهداف وأقل خطورًة وأقل جهدًا وأكثر إرضننننننننننننناًء وأن تكون اتجاهات ال
 العمل الرسمية، ولذلك يذكر فريزر أن علم النفس الصناعي البّد أن يعمل لتحقيقو

زيادة إنتاجية اإلنسننان عن طريق تحسننين طرق العمل وتطوير اوالت والمعدات وتحسننين وسنناكل التدريب وغير  – 1
 ذلك مما يتعلق بالعامل وواجبات .

الة األخطار التي يحتمل أن يتعر  لها العامل من ضنننننننننننط العوامل الفيزيقية في مجال العمل وتقليل التعب إز  – 2
 والملل وغير ذلك مما يجعل العمل خطيرًا وبنيضًا.

معرفة متطلبات العمل من الخصنننننناكص الاننننننخصننننننية وقياس مدى امتالك األفراد لتلك الخصنننننناكص حتى يمكن  – 3
 لاخص في العمل المناسب ل  أمثر من غيره.استخدام ذلك كأساس لوضع ا

زيادة اإلاباعات غير المادية في مجال العمل حتى ال يصب  العمل مجرد روتين خال من المعنى، يجبر الفرد  – 4
 على تحمل  ليكسب عيا .
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فرد أن لفهم النمط الثقافي لجماعة العمل أو االتجاهات والمعايير المقبولة بصننننننننننننننفة عامة والتي ينبني على ا – 5
 ينصاع لها حتى يصب  عضوًا مقبواًل في جماعة العمل.

( يرى أن علم النفس الصنناعي يقوم بخدمة سنّيدينو العامل والمنظمة التي يعمل بها، وأن تأثير Schultzأما )انولتز
نلون اعلم النفس الصناعي تجده في كل مظاهر العالقات بين العامل وبيكة عمل ، فاألخصاكيون في هذا المجال من

 فيو

اختيار الرجل المناسننننب للعمل المناسننننب، وبالمواءمة بين الاننننخص ومتطلبات العمل للحصننننول على المسننننتوى  - 1
 المناسب من رضا العامل ومن اإلنتاج في نفس الوقت.

ز جيصب  للمختصين في علم النفس دورًا أكبرًا وأكثر أهمية بعد إنجاز هذه المهمة، فالعامل ينبني أن يدرب لين - 2
 العمل باكل أكثر كفاءة وأكثر أمانًا.

كما ينبني أن يكون ر سننناء العمال والمانننرفون عليهم والمسننن ولون عن توجيههم على وعي كبير ومعرفة كبيرة   - 3
 بالعوامل التي ت ثر على العامل وعلى عمل .

افع العامل للعمل بل يرفع أيضنننننننًا دتهيكة البيكة المادية والنفسنننننننية للعمل بانننننننكل ال ينتج عن  فقط إنجاز كفء   - 4
 ورضاءه المهني، وتقييم عمل  بموضوعية وباكل دوري ليتخذ أساسًا لترقيت .

ويمارس المختصين بعلم النفس الصناعي في كل هذه األمور ابتداًء من اختيار العامل حتى تحسين اإلنتاج وتسويق  
نفسنننيون لتهيكة أفضنننل العالقات واألجور بين العامل دورًا ضنننخمًا ففي معظم م سنننسنننات العمل يعمل األخصننناكيون ال

 وعمل .

أما في المجتمعات االانننتراكية والنامية يكون الهدف األسننناسننني للمجتمع بأكمل  هو زيادة اإلنتاج والتقدم ب  كّمًا وكيفًا 
ن م حتى أن ينطي حاجة المجتمع وينتاننننننننننننننل  مما يعاني  من نقص في توافر الكماليات بل الضننننننننننننننروريات في كثير

األحيان، وهنا يصنننننننب  الهدف األول لعلم النفس الصنننننننناعي إلى جانب تحقيق الراحة النفسنننننننية والجسنننننننمية للعامل هو 
 النهو  باإلنتاج وزيادت  كّمًا وكيفًا حتى لو تعار  ذلك مع عملية الرب  وأدى إلى بع  الخسارة.

رون أن  قاد خصوصًا الماركسيين منهم، حيث يويلقى هنا علم النفس الصناعي هجومًا عنيفًا من بع  المفكرين والن
يهدف إلى زيادة تمكين أصنننننننحاب رأس المال من اسنننننننتنالل العامل لمصنننننننلحة اإلنتاج ورب  المنظمة التي يعمل بها، 
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لى تزييف وعي العاملين بوضعيتهم السيكة فيجعلهم يحّسون بالراحة النفسية والسعادة الزاكفة، مما يساعد أكثر على  وا 
 .استناللهم

وفي الحقيقة فإن المجتمعات االاننننتراكية تهتم إلى حد كبير بمصننننلحة العامل وتعمل ما بوسننننعها لتحقيق راحة العامل 
الجسننننننمية والنفسننننننية، مع تحقيق كرامت  اإلنسننننننانية ومصننننننلحت  الذاتية جنيًا إلى جنب مع مصننننننلحة العمل الذي قد ذو 

 .إنتاجية عالية أو ربحًا كبيراً 

الهدف األساسي الذي كان وراء ناأة علم  –بوعي أو بدون وعي  –لماء النفس الصناعي ويمكن مالحظة تجاهل ع
النفس الصناعي ذات ، وهو تحقيق زيادة في الرب ، وليس زيادة اإلنتاج إال بارط أن تكون زيادة اإلنتاج م دية باكل 

دي ناك نوعًا من الزيادة اإلنتاجية ت  حتمي لزيادة الرب ، أما في حال تعارضننننننت زيادة اإلنتاج مع زيادة الرب  وكان ه
لنوع من النقصنننان في الرب  فإن التفضنننيل في تلك الحالة يكون لزيادة الرب  وليس لزيادة اإلنتاج، ويمكن في ذلك أن 

ها الطرف الذي يسنتخدم علم النفس الصنناعي لمسناعدت –والتي هدفها األول هو الزيادة في الرب   –تكون الرأسنمالية 
ذا الهدف، حتى لو كان ذلك على حسنننننناب المصننننننلحة الحقيقية للعامل، فالذي يدفع مرتب األخصنننننناكي هعلى تحقيق 

النفسنني الصننناعي ويمول بحوث  هو صنناحب رأس المال وليس العامل، وبالتالي سننوف يكف مبااننرًة عن ذلك إذا ما 
داف الي يمكن القول بأن أهأصننب  نانناط هذا األخصنناكي ي دي إلى خسنناكر لصنناحب رأس المال وفاكدة للعامل، وبالت

علم النفس الصننناعي في المجتمعات الرأسننمالية هو المسنناعدة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرب ، ويعّد ذلك هدفًا 
 – 9م، ص 1988)ط ،  أسننننناسنننننيًا يسنننننبق زيادة اإلنتاج كمًا وكيفًا ويتجاوز تحقيق الراحة الجسنننننمية والنفسنننننية للعامل

15.) 

لى ع –في وقت مبكر من حياة االبن  -رن من الزمن أن يعملوا قن يحل محّلهم قبل نصنننننف كانت عادة اوباء أو م
توجيه  نحو مهنة يرغبون هم فيها، وكان السلوك النالب أن يختار األب البن  مهنت  الخاصة، وكان السلوك النالب 

اد، هكذا كان يخرج النجار، والحدكذلك ان يتعلم الطفل المهنة الجديدة بممارسنننننننننننننتها تدريجيًا عند )معّلم الصننننننننننننننعة( و 
وهكذا كان يصنب  االبن باكعًا أو تاجرًا، وقلياًل ما كان االبن يتج  إلى مهنة تخالف مااعتاده األب، إال إذا رأى األب 

 المنفعة هناك، وقّلة الدخل في مهنت  أو مهنة أقارب .

ان في العبقريات في تربة غير صنننالحة لها، وك إّن هذا النوع من التوجي  نحو المهنة كان السنننبب في دفن الكثير من
الميل  عمال ال يحملون األهلية لها أوأالوقت نفسنننن  السننننبب في كثير من اوالم التي أصننننابت األبناء حين دنفعوا إلى 

 إليها.
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سات أو اهذا الواقع يحيل التفكير إلى الواقع الذي يعيا  الاباب اليوم والصعوبات التي يلقاها الاباب إلى اختيار در 
 مهن ال يحملون القدرات لها.

  رد والمهنة التي يجعل منها عماًل نظاميًا ل  في حيات  ينتج فيفمل الذي يمارسننننننننننننننن  بين الإن التال م بين الفرد والع
ويحصننل من  على مورد رزق  قد أثار االهتمام حين بدأ علم النفس ي تي ثماره، وظهر ان  من الممكن االسننتفادة من  

ي، )الرفاع لحياة العملية وهذا الموضننننننننننننوع األول والموضننننننننننننوع األكبر الذي بدأ ب  علم النفس الصننننننننننننناعيفي مجال ا
 (.47 – 46ص  م،1964

إن علم النفس الصنننناعي قد جعل من الصنننناعة ميدان  األسننناسننني، فهو يبحث العمل والعمال ويقوده هذا البحث إلى 
 هليت ألعامل ووسننناكل تحسنننين إنتاج  ووسننناكل المحافظة على تحليل العمل واختيار العامل للعمل المناسنننب وتدريب ا

 للعمل وعالقت  مع أصحاب العمل وعالقة العمال فيما بينهم والماكالت التي تناأ عن العمل الصناعي...إلل.

يسنننننننتخدم علم النفس الصنننننننناعي عددًا كبيرًا من المناهج في معالجة موضنننننننوع  فتحليل العمل والكانننننننف عن القدرات 
ل  والكاننننننننننننننف عن القدرات الموجودة عند األفراد بنية توجيههم نحو عمل ما ال تكفي فيها طريقة واحدة او الالزمة 

منهج واحد، فاختبار ذكاء العامل والقدرات التي يحملها يبقى جزءًا من دراسنة عامة ل  يضناف إلي  اختبار انخصنيت  
متعددة إلى ال األعمالى البحث المسنننننننننتمر في ميادين ثم بيان سنننننننننيرة حيات  ثم اختبراه ألنواع معينة من المهن وقد أد

 عدد كبير من هذه االختبارات من بينها مثاًلو 

 .اختبار العمال المهرة والعمال نصف المهرة 
  .اختبارات األعمال الكتابية 
 .اختبارات العمل في البيع 
  .اختبارات العمل في التأمين 
  .اختبارات العمل في النقل 
  .اختبارات القدرات الحركية 
  .اختبارات القدرة على التعليم 
  (.49 – 48)المرجع السابق، ص  اختبارات القدرة على ممارسة مهنة حرة...إلل 

 علم النفس الصناعي كميدان علمي من ميادين علم النفسو  -
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ي مع علم النفس علم النفس الصننننناعتتمثل األهداف الكبرى للعلم في الفهم والتنب  والضننننبط ومن هذه الزاوية يتانننناب  
التجريبي بل ومع العلوم الطبيعية األخرى مثل الطبيعة والكيمياء الحيوية وهي التي تتحدد أهدافها في الفهم والتنب  

 والضبط وتتمثل الطريقة التي يتم التوصل من خاللها إلى هذه األهداف بعدد من الخصاكصو

 تصور استنتاجات  وتكوين فروض  الخاصة بالعالقات بين المتنيرات. النظام المنطقي الذي يمّكن الباحث من 
  سنننننننننواًء في حالة االسنننننننننتقراء أو االسنننننننننتدالل ال بد أن يسنننننننننبقهما أو يتبعهما جمع الكثير من البيانات مثلما يحدث في

 الدراسات العلمية أو بحوث المالحظة.
 ا اسننتخدم  من تحليالت على جمهور الناس االتصننال أي قدرة الباحث من وصننف وعر  ما اتخذه من إجراءات وم

النيل،  )أبو وذلك ألن عدم تمكن  من ذلك سننننننننننني دي إلى اعتبار ما توصنننننننننننل إلي  الباحث من نتاكج بأنها غير علمية
 (.45م، ص2005

 علم النفس الصناعي وفروع علم النفس األخرىو -

لى خرى ال بّد أن تكون تلك المقارنة مبنية ععندما تتم مقارنة علم النفس الصننننننننننننننناعي بفروع وميادين علم النفس األ
 ةوياألبعاد اوت

 (و Contextالسياق ) – 1

 أي االتجاه الذي تجري في  البحوث وتتم التطبيقات، وفي هذا اإلطار يرتبط علم النفس الصناعي بعالم العمل.

 (و Processالعملية ) – 2

ة م النفس الصنننننننننناعي يسنننننننننتخدم كل التصنننننننننميمات التجريبيالتي تتم بواسنننننننننطتها البحوث والتطبيقات، ونجد هنا أن عل
 والتحليالت المستخدمة في الميادين األخرى وذلك بإجراكها في الموقف الصناعي.

 (وContentالمحتوى ) – 3

أي ما هي المتنيرات السننننابقة والالحقة والتي يتم على أسنننناسننننها البحث والتطبيق ويتمثل ذلك في مجموعة المتنيرات 
 من حيث المحتوى وهيو يتميز علم النفس الصناعي بثالثة اتجاهات أساسيةالمستخدمة و 

 .المتنيرات داخل الفرد مثل الرضا عن العمل ودوافع العمل 
 .المتنيرات المرتبطة بالقياس في عمليات االختيار والتقويم ل فراد والموظفين 
 (.46)المرجع السابق، ص المتنيرات الخاصة بظروف العمل 
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 العمل في علم النفس الصناعيوم سسات  -

 تنحصر الم سسات التي يعمل بها األخصاكي النفسي الصناعي في أربعة أماكنو

 الحكومة والصناعة 
 اإلرااد في الاركات 
 الجامعات 
 مراكز البحوث 

نما يعتمد على يو  الحظ مما سنننننننبق بأن مجال عمل األخصننننننناكي النفسننننننني الصنننننننناعي ال ينحصنننننننر على الصنننننننناعة وا 
في أداك  لعمل ، سنننواًء ما يتعلق بتحليل العمل إعداد برامج التدريب، التوافق النفسننني المهني...إلل، م سنننسنننات أخرى 

نسبة األخصاكيين النفسيين الصناعيين ( A.P.Aوتوض  البيانات اوتية المأخوذة من جمعية علم النفس األمريكية )
 و(47م، ص2005)أبو النيل،  موزعين على الم سسات واألماكن المختلفة

 ( توزع نسبة األخصائيين النفسيين الصناعيين على المؤسسات وفقًا لجمعية علم النفس األمريكية2 - 2جدول )

 النسبة% المؤسسة
 %31 الجامعات – 1
 %27 الصناعة – 2

 %13 اإلرااد بالاركات – 3
 %11 الحكومة والجيش – 4

 %8 إرااد فردي – 5
 %5 مراكز البحوث – 6

 %5 عمل أخرىم سسات  – 7
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لقننند كثر الجننندال والمنننناقاننننننننننننننننات حول طبيعنننة اإلدارة وهنننل هي علم بمعنى ف أمففا فيمففا يخّص علم النفس اإلداري*
(science( أم فن )Art وهل اإلدارة قابلية أم قدرة أم اسنننننننننتعداد، بمعنى آخر هل يمكن النظر ) إلى اإلدارة على أنها

الاك في أن رسم تصميم اإلنتاج الصناعي على أساس االستفادة إلى أقصى حد من  (.Functionوظيفة ومهمة )
خصنننننناكص اولة وأسنننننناليب اإلنتاج والمواد األولية الالزمة مع اعتبار العامل عنصننننننرًا متنيرًا يتوقف ويعتمد على هذه 

تماالت فيما لو صننننننننننننننمم خط العوامل، ومن المنتظر من  أن يكون مرنًا ومتكيفًا، ولنا أن نتأمل ما قد يحدث من اح
مع اعتبار اوالت عاماًل متنيرًا ومعتمدًا على هذا  اإلنتاج على أسننننننننننناس االهتمام بالموارد اإلنسنننننننننننانية ودوافع العمال

العنصننننر اإلنسنننناني بمعنى أن  يجب أن نصننننمم اوالت على أسنننناس يتفق مع حاجات النظام الموضننننوع لزيادة الطاقة 
ا نسننننننننتخدم آلة جديدة في مصنننننننننع ما يجب علينا أن نفكر في إدارتها دون معرفة اإلنسننننننننانية إلى أقصننننننننى حّد، وعندم

الكثير من خصننننناكصنننننها وقد نرسنننننلها إلى مراكز بحوث هندسنننننية لمعرفة آلية اسنننننتخدامها، أما بالنسنننننبة ل فراد فعندما 
مكانيات ومع ذلك فإننا نكلف    ،نستخدم اخصًا جديدًا ال نعرف عن  ايكًا فإننا ال نهتم بخصاكص  وقدرات  ومهارات  وا 

 (.8- 7م، ص 96أداء العمل اعتباطًا وفي حالة عدم إنجازه للعمل بكفاية نستبدل ب  اخصًا آخر! )هير، 

وهو راكد من الرواد الذين  -( Fredrick Taylor–)فريدريك تايلور هناك مواقف محددة طرحت حول اإلدارة ويمثل 
لعلمية ويرى أنها علم وضننننعي وأن األسننننلوب العلمي هو أسنننناس كل إصننننالح مدرسننننة اإلدارة ا -اهتموا باإلدارة كعلم 

إداري كما أن اإلدارة العملية هي اإلدارة التي تمارس المنهج العلمي في حل مانننننننكالت اإلسنننننننراف المالي أو ضنننننننياع 
 الوقت والجهد والتكنولوجيا مجسدًا بذلك النموذج العلمي لإلدارة.

أنها قديمة قدم حضنننارات اإلنسنننان فقد اقترن الفكر اإلداري بحلقات تطور اإلنسنننان إن من ي رخ لظواهر اإلدارة يجد ب
( الفكر الراكد في تأسنننننننننيس وظهور Fredrick Taylor–الحضننننننننناري والثقافي، ويعد الفكر التايلوري )فريدريك تايلور 

ى عامل وتدرج حتى رّقي إل علم النفس اإلداري وقد كان تايلور مكافحًا طموحًا بدأ في فيالديلفيا من صنننبي ميكانيكي
 من عامل إلى ركيس جماعة، وقام 

 

 دارة كعلم مستقّل يمكن الرجوع إليها واستذكارها عند الضرورة.* تطّرق برنامج اإلدارة في مقررات سابقة لنشوء علم اإل

 

 العاملة ىالقو  دراسننننننننة مع ب  يعمل الذي المصنننننننننع مسننننننننتوى على واإلدارة والتنظيم للتخطيط متعددة بمحاوالت تايلور
 والوقت عبوالت اإلنتاج ظواهر بدراسننننننننة مهتماً  تايلور كان ولما ممكنة إنتاجية أكبر وتحقيق طاقتها اسننننننننتنالل وأهمية
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 كراهيتهمو  ضننننده العمال حفيظة أثار حتى متناهية عملية دقة في العمال على التجارب يجري بدأ والمعنويات واألجر
 - 57 ص م،1981 اسنننننننننماعيل،) اإلنتاج زيادة في دورها لها آلة أو كجهاز آلية نظرة اإلنسنننننننننان إلى ينظر ألن  ل ،
58.) 

تبااننننننير  يجسنننننند(  لقيام علم النفس اإلداري Adam Smith–وكان المنتج المعرفي والفكري الذي قدم  )آدم سننننننميث 
علم النفس اإلداري مع كتابات  وهو القطب الكالسننننيكي المتحدث باسننننم الزراعة ضنننند امتيازات التجارة، كما دافع عن 

( فهو أول الكتب العلمية التي صنننننننننننندرت في Wealth of Nations–طبقة الصننننننننننننناعة، أما كتاب  عن )ثروة األمم 
يادة إجمالي الصنننننننننننننننادرات عن مجموع الواردات كما يدعي دراسنننننننننننننننة الظواهر اإلدارية والذي أكد في  بأن التجارة وز 

هيكة البيكة وتتمثل وظيفة اإلدارة في ت التجاريون ليسنننننت هي المصننننندر الحقيقي للثروة، بل تنجم تلك الثروة عن العمل
المحيطة بالجماعة اإلنتاجية وذلك باسنننننننننتخدام أفضنننننننننل الوسننننننننناكل واألدوات التكنولوجية وتطبيقها في المجال اإلداري 

( مبادش اإلدارة العلمية أنها أدق الصنننننننننننور العقلية للكيفية Paul Mort -( و)بول مورت ROSS–-ويعّرف )روس 
د أيضنننننننننًا على . فإن اإلدارة تعتمالتي يعمل بها الكاكن الحي بانننننننننرط أن يحدث التوافق والتوازن بين النظرية والتطبيق

همة اإلدارة هي تنسنننيق وتوجي  أوج  الناننناط المختلفة ويمكن الخبرة والممارسنننة والقدرة الفاكقة على إنجاز األعمال وم
اعتبار المايسنننترو الذي يقود األوبرا الموج  الحقيقي لكل أعضننناء الفرقة الموسنننيقية مديرًا لهم يسنننتطيع بخبرت  وحركة 

 )انظرو اسنننننماعيل، عصننننناه السنننننحرية أن ينال اسنننننتحسنننننان السنننننامعين حين يصنننننل إلى درجة عالية من اإلبداع الفني
 (.59 - 58م، ص 1981

فاإلدارة بهذا المعنى بدأت تأخذ منحى جديدًا من مناحي األصنننننننول العلمية والتخصنننننننصنننننننات المعرفية التي ترتبط مع 
الكثير من التخصنننننننننننننصنننننننننننننات والميادين المعرفية العلمية، فإن تعدد موضنننننننننننننوعات اإلدارة والتطور االتجاهات العلمية 

تخصننننصننننات متداخلة فيما بينها فمن االقتصنننناد إلى علم االجتماع إلى علم والمعرفية لها جعل منها مهنة قاكمة على 
 النفس وغيرها من العلوم األخرى.

وبالرغم من وجود الفكر اإلداري عبر القرون الماضنننية إال أن اإلدارة بالانننكل الذي نعرف  اليوم لم تتضننن  معالمها إال 
ها صب  لإلدارة نظريات وقواعد ومبادش يمكن االسترااد بمع نهاية القرن التاسع عار، وبداية القرن العارين حيث أ

في كافة مجاالت والنانننننننناطات، وقد حدث ذلك التكوين لمالم  اإلدارة اسننننننننتجابة للماننننننننكالت التي ظهرت في انكلترا 
وتطلبت الدراسنننننننة والبحث التي بدأت مع بداية الثورة الصنننننننناعية في النصنننننننف الثاني من القرن الثامن عانننننننر، والتي 

ت بعد ذلك إلى أوروبا النربية والواليات المتحدة األمريكية، فمع هذه الثورة ظهر العديد من االختراعات وتطور انتقل
انننننكل المصنننننانع وتوسنننننع اسنننننتخدام اوالت والمعدات وأصنننننبحت تحتوي على أعداد كبيرة من الموارد البانننننرية وزادت 
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زية األناننننننننننطة اإلنتاجية وتطلبت إقامة العالقات بين الحاجة إلى األموال واألسننننننننننواق، وكذلك تميزت تلك الحقبة بمرك
صنننناحب العمل والعاملين، ولم تعد هناك عالقة مبااننننرة بين المنتجين والمسننننتهلكين مم أدى إلى خلق أناننننطة جديدة 
تقوم بمهمة التسنننويق وبحوث السنننوق، وبالتالي واج  أصنننحاب المصنننانع مانننكالت لم تكن مألوفة لهم من قبل سنننواًء 

نية أم عمالية أم تسننننويقية، كما ظهر مع الثورة الصننننناعية مبدأ التخصننننص وتقسننننيم العمل كما ظهر أيضننننًا مالية أم ف
عداد  التخصنننننننص في اوالت والمعدات ومع هذا التخصنننننننص وتقسنننننننيم العمل ظهرت الحاجة إلى التخطيط والتنظيم وا 

فيذ يتم وفقًا وجي  والرقابة للتأكد من أن التنالكوادر البارية القادرة على مقابلة تلك االحتياجات المتصاعدة، وكذلك الت
ل هداف المرسننننومة والخطط الموضننننوعة كل ذلك أبرز بدرجة كبيرة ضننننرورة وجود علم متخصننننص في تلك الجوانب 
مستفيدًا من مختلف التخصصات العلمية المتواجدة في دعم  لسد تلك االحتياجات في م سسات ومعامل الصناعات 

 (.5م، ص 2010)الصرن،  ة وعلم االجتماع وعلم النفس والطب والهندسة واالقتصاد وغيرهاكالمعلوماتي المختلفة

عننندمننا تتم مقننارنننة علم النفس اإلداري بفروع وميننادين علم النفس األخرى ال بننّد أن تكون تلننك المقننارنننة مبنيننة على 
 و(45م، ص 2005)أبو النيل،  ةياألبعاد اوت

 (و Contextالسياق ) – 1

االتجاه الذي تجري في  البحوث وتتم التطبيقات، وفي هذا اإلطار يرتبط علم النفس اإلداري بعالم اإلدارة والموارد أي 
 البارية.

 (و Processالعملية ) – 2

التي تتم بواسننننننننننننننطتها البحوث والتطبيقات، ونجد هنا أن علم النفس اإلداري يسننننننننننننننتخدم كل التصننننننننننننننميمات التجريبية 
 ة في الميادين األخرى وذلك بإجراكها في الموقف اإلداري.والتحليالت المستخدم

 (وContentالمحتوى ) – 3

أي ما هي المتنيرات السننننابقة والالحقة والتي يتم على أسنننناسننننها البحث والتطبيق ويتمثل ذلك في مجموعة المتنيرات 
 المستخدمة ويتميز علم النفس اإلداري بثالثة اتجاهات أساسية من حيث المحتوى وهيو

 .المتنيرات المرتبطة بالفرد الكفاءة وعدم القدرة 
 والتدريب للموظفين. المتنيرات المرتبطة بالقياس في عمليات االختيار 
 .المتنيرات الخاصة بطبيعة العالقات اإلدارية واإلنسانية بين الموظفين 
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 واإلداريم سسات العمل في علم النفس 

 (و47)المرجع السابق، ص فسي الصناعي في أربعة أماكنتنحصر الم سسات التي يعمل بها األخصاكي الن

 الحكومة والصناعة 
 اإلرااد في الاركات 
 الجامعات 
 مراكز البحوث 

إن هذا العر  المختصنننننننر ل صنننننننول األبسنننننننتمولوجية لعلم النفس اإلداري ي كد لنا أهمية هذا الميدان على مسنننننننتوى 
اإلدارة دخلت جّل مناحي الحياة وبدون االهتمام بالعنصننر الم سنسنات والمعامل والانركات الخاصنة والعامة وغيرها، ف

األسنننننناس )اإلنسننننننان( الذي تقوم علي  العملية اإلدارية واإلنتاجية في هذه الم سننننننسننننننات ال يمكن تحقيق أي هدف من 
أهداف العملية اإلدارية مهما عظم اننننننننأن التكنولوجيا واوالت المسننننننننتخدمة في تلك الم سننننننننسننننننننات، فال يمكن تجاهل 

ب النفسنني االنفعالي للفرد داخل هذه الم سننسننة أو التنظيم، ونوع العالقات السنناكدة بين ه الء األفراد في التنظيم الجان
النفسنننننننننننية والجسننننننننننندية ل فراد في قيامهم بالمهام الموكلة إليهم، وكيف يمكن للعملية  واالسنننننننننننتعداداتالواحد، والقدرات 

اإلدارينة أن تكون نناجحنة في التوفيق بين هنذا الجناننب االنفعنالي للفرد وبين تحقيقن  للهندف اإلنتناجي المطلوب منن ، 
 في عملية اإلدارة على اعتبار أن وبناًء علي  كان البّد لعلم النفس أن يجسننننننننننننننند عاماًل هامًا من العوامل التي تدخل

السلوك اإلداري هو سلوك فردي والسلوك اإلنتاجي هو سلوك فردي وعلي  فإن علم النفس اإلداري أحد أبرز الميادين 
 وك اإلنساني داخل الم سسات والتنظيمات.لالعلمية في علم النفس التي تهتم بالس
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 المراجع المستخدمة في الفصل

 دار الفكر العربي، القاهرة. علم النفس الصناعي والتنظيمي عربياً وعالمياً،م(. 2005أبو النيل، محمود السيد. ) .1

، منشمأة اإلداري ومشمكالت التنظيم في المؤسمسمات البيروقراطية علم االجتماعم(. 1981إسمماعيل، قباري محمد. ) .2

 المعارف، اإلسكندرية.

 المطبعة التعاونية، دمشق. فس في الصناعة والتجارة،علم النم(. 1964الرفاعي، نعيم. ) .3

 دار عالء الدين للنشر، دمشق.دليل تطور الفكر اإلداري، م(. 2010الصرن، رعد حسن. ) .4

 منشورات جامعة دمشق، دمشق. علم النفس العام،م(. 1992داوود، ليلى. ) .5

 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. علم النفس الصناعي والتنظيمي،م(. 2001طه، فرج عبد القادر. ) .6

 المكتبةاألنجلومصرية، القاهرة. مدخل إلى علم النفس العام، م(.1972فائق، أحمد، وآخرون. ) .7

 تر: محمد فهمي وآخرون، المكتبة األنجلومصرية، القاهرة.سيكولوجية اإلدارة، م(. 1961هير، ماسون. ) .8
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 True/False( أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 
   علم النفس ينعنى بدراسة سلوك الكاكن الحي  -1

   أحد المناهج العلمية المتبعة في علم النفس المنهج التجريبي -2

يعود الفضل في دخول علم النفس سياق التجارب العلمية لعالم النفس سينموند  -3
 فرويد

  

   النفس مناهج متفردة ومنعزلة عن بعضها البع تعد المناهج العلمية في علم  -4
   علم النفس الصناعي ينعنى بدراسة األمرا  النفسية والعقلية  -5

انبثقت الميادين العلمية المتفرعة عن علم النفس بسبب تطور الوعي المعرفي  -6
   واالجتماعي

   الثورة الصناعية أحد أهم أسباب ظهور علم النفس اإلكلينيكي -7
   يعتمد األخصاكي النفسي الصناعي واإلداري على منهج االستبطان فقط -8

 

 Multiple Choices( أسئلة خيارات متعددة 2

 م سس علم النفس التجريبيو -1
 ب( هنري فايول أ( ديكارت
 د( وليم وندت  ج( فرويد

 يقوم منهج االستبطان علىو -2
 ب( المالحظة   أ( التأمل الباطني

 د( كال اإلجابتين خاطكتين           اإلجابتين صحيحتين ج( كال

 من صعوبات المنهج التجريبي في علم النفسو -3
 ب( صعوبة اصطناع الحاالت النفسية           أ( صعوبة ضبط العناصر

 د( جميع اإلجابات صحيحة  ج( األعباء المادية الكبيرة    

 ارس عمل  فيواألخصاكي النفسي الصناعي واإلداري قد يم -4
 ب( الجمعيات الخيرية   أ( المدارس التربوية الخاصة
 د( المعاهد اإلصالحية                ج( م سسات االتصاالت
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 قضايا للمناقشة \( أسئلة 3

 واألصول األبستمولوجية لعلم النفس ومناهج  البحثية( 1الس ال )
 .ومناهج  البحثية وميادين  العلمية تحدث باختصار عن الناأة والتطور التاريخي لعلم النفس

 {3 - 1+  2 - 1 + 1-1توجي  لإلجابةو الفقرة  . 15و 100دقيقة. الدرجات من  15}مدة اإلجابةو 

 وواإلداري األصول األبستمولوجية لعلم النفس الصناعي( 2الس ال )
س الموقع العلمي بالنسبة لميادين علم النف -المعرفيالتطور  -من حيث الناأة واإلداري تحدث باختصار عن علم النفس الصناعي 

 األخرى.

 {4 -1)توجي  لإلجابةو الفقرة  . 20و 100دقيقة. الدرجات من  20}مدة اإلجابةو 
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 موضوعات علم النفس الصناعي*: الثالثالفصل 

 .Subjects of industrial psychologyموضوعات علم النفس الصناعيعنوان الموضوع: 

 كلمات مفتاحية:

 Occupational، التوافق النفسففففففففي المهني Professional selective،االختيففففار المهني Job analysisتحليففففل العمففففل 

psychological alignment. 

 ملخص الفصل:

يتناول هذا الفصننننننل عرضننننننًا ألبرز الموضننننننوعات التي يتناولها علم النفس الصننننننناعي في الدراسننننننة النظرية والتطبيق العملي لها، ويبدأ 
المهني  ، كما يتناول الموضوع الثاني االختياروالتركيز على الاق النفسي ضمن موضوع تحليل العملبالموضوع األول )تحليل العمل( 

االختيار المهني والفروق الفردية في الصنننناعة، أيضنننًا يتناول الفصنننل موضنننوع التوافق النفسننني المهني للعامل سنننواًء ما وآليات مصنننادر 
رز بيتعلق بتوافق  مع البيكة المحيطة للعمل والتوافق االجتماعي ل  والعالقة التي ترتبط ما بين الذكاء والتوافق المهني للعامل وما هي أ

التوافق النفسنننني في العمل والعالقة بين الذات والتوافق المهني النفسنننني للعامل وأبرز عوامل السننننالمة المهنية  الصننننفات السننننلبية لسننننيكي
 للعامل في المنظمات والم سسات الصناعية.

 مخرجات واألهداف التعليمية:ال

 يتذكر الطالب الموضوعات المرتبطة بعلم النفس الصناعي. .1

 .سي في موضوع تحليل العملالطالب ما يتعلق بالجانب النفيتذكر  .2
 يتعرف الطالب إلى أهمية االختيار المهني والفروق الفردية في التنظيمات الصناعية والم سسات. .3
 يحدد الطالب العوامل الهامة في تحقيق التوافق النفسي المهني في التنظيم الصناعي. .4

 يحدد الطالب عوامل السالمة المهنية في العمل. .5

 

 

 

 

 

 

 اختيار الموضوعات على أحدث المراجع األجنبية األكاديمية المذكورة في قائمة المراجع. *تم االعتماد في
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 ( مخطط الفصل الثالث1 -3الشكل البياني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات علم النفس الصناعي

التوافق النفسي  االختيار المهني تحليل العمل

 المهني

االختبارات تصنيف 

 النفسية في تحليل العمل

تقنين االختبارات 

 النفسية في تحليل العمل

السمات الشخصية 

الفيزيولوجية والنفسية 

 التي يتطلبها العمل

 
االختبار مواصفات 

 النفسي الجيد

 

 مصادر االختيار المهني

الفروق الفردية في 

 الصناعة

 التوافق مع البيئة

العالقة بين التوافق االجتماعي 

 والعمل

 الذكاء والتوافق المهني

 مكونات العملية التوافقية

أعراض الشخصية لدى سيئي 

 العمل

 
العالقة بين تقبل الذات 

 والتوافق

التوافقات الشخصية في 

 الصناعة

الصفحة النفسية للتوافق 

 المهني

تقسيم مينيسوتا للتكيف 

 المهني

 توافق العمال في عملهم

 عوامل التوافق المهني

ظروف العمل والسالمة 

 المهنية
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 .Job analysis. تحليل العمل 1 - 3

للطالب سنننننتوفاة مهذه هو ، أي التقنية أو اوليات التنفيذية ل  وفواكده. كيفية إجراء تحليل العمل وتوصنننننيف العملإن 
ًا سنننننيتم وأيضننننن إدارة الموارد البانننننرية والذي هو أسنننننبقية لمقرر علم النفس اإلداري والصنننننناعي.بانننننكل عام في مقرر 
 بالتفصيل في مقررات الحقة. التطرق لتحليل العمل

 وهنا سوف نتطرق إلى الاق النفسي المتعلق بموضوع تحليل العمل.

عاننننرين، الفترة األخير من القرن ال ال اننننك في أن اتجاهات المعرفة في العلوم العصننننبية قد تطورت باننننكل ملفت في
حيث تم اسنننننتخدام اختبارات ذكاء بيولوجية ومعرفية تميز ما بين األفراد من فروق في وظاكف الدماغ على المسنننننتوي 
الفيزيولوجي العصننننننبي والمسننننننتوى الكيمياكي العصننننننبي، وذلك باإلضننننننافة إلى أجيال جديدة من اختبارات القلم والورقة 

 قدير الفروق بين األفراد في الميول واالتجاهات وسمات الاخصية.ومقاييس بيولوجية لت

 :في تحليل العمل تصنيف االختبارات النفسية –أ 

تصننننف االختبارات النفسنننية إلى أنواع عّدة، كل منها على حسنننب األسننناس الذي نتخذه في االعتبار أثناء التصننننيف 
 ولعّل أهم هذه التصنيفات ما يليو

 االستعداد أو الخاصية النفسية التي يقيسها االختباروحسب طبيعة  -1

 اختبارات ذكاء. -
 استعداد لفظي. -
 استعداد حسابي. -
 استعداد كتابي. -
 استعداد ميكانيكي. -
 استعداد مكاني. -
 استعداد فني. -
 ذاكرة. -
 مهارات أصابع. -
 تمزر يدين وقدمين. -
 انطواء. -
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 انبساط. -
 عنصاب. -
 ذهان. -

 لالختباروعلى حسب طبيعة االستجابة  -2

 اختبارات لفظيةو )االختبارات التي تعتمد على االستجابة لها على اللفظ والكلمة سواًء المنطوقة أو المكتوبة(. -
اختبارات أداكيةو )االختبارات التي تعتمد االسنتجابة لها على المعالجة اليدوية ل انياء واألجهزة واألدوات أو على أية  -

 أداءات أخرى(.

 على حسب تحديد زمن االختيارو – 3

في المتوسنننط إلى وقت أطول من المحدد لها حتى ينسنننتكمل حلها، لكن ينعطى الفرد وقتًا محددًا وينطلب بحيث تحتاج  -
 من  أن يقوم بحل أكبر عدد ممكن من األسكلة في حدود هذا الوقت(.

 يس سرعت (.ولفرد في استعداد معين ال اختبارات القوةو )وهي اختبارات تعتمد على مستوى الصعوبة لتقيس قوة -

 على حسب طريقة التطبيقو – 4

 اختبارات فرديةو )ال يمكن أن تطبيق إال على فرد واحد(. -
 اختبارات جماعيةو )يمكن تطبيقها على أكثر من فرد في نفس الوقت(. -

 تقنين االختبارات النفسية في تحليل العمل: –ب 

النفسنننني من وحدات تمثل أجزاءه الصنننننيرة أو الفقرات أو المسنننناكل التي يتكون  و يتكون االختبارتحليل الوحدات – 1
عدادها وصالحيتها لتمثيل المظاهر التي تنم عن االستعداد  سن اختيار هذه الوحدات وا  منها االختبار، وال اك في حن

ه بما يعرف ه يجب أن يبدأأو الخاصية النفسية يعتبر أساس صالحية االختبار كل ، ولذا فإن م لف االختبار أو معدّ 
 بتحليل الوحدات وذلك من خالل مجموعة من الخطوات أهمهاو

 و تحديد المظاهر التي يدل وجودها على توافر االستعداد أو الخاصية التي نريد قياسها.دراسة محتوى الوحدة واكلها 
 وبة الوحدة أو سننننننهولتها ير إلى مدى صننننننعوالتي تاننننننأهم الخطوات في تحليل الوحدات و من دراسننننننة صننننننعوبة الوحدة

 بالنسبة لعينة التقنين.
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 أو الخاصية التي يريد االختبار قياسها.مدى القدرة على قياس االستعداد  دراسة صدق الوحدةو 

ثبات االختبارو نقصننننننننننننننند ب  مدى إعطاء االختبار نفس الدرجات أو قريبة جدًا منها لنفس األفراد عند تكرار  – 2
 تطبيق  عليهم، وهناك عدة طرق لدراسة ثبات االختبار النفسي من أهمهاو

  يسم  للفرد  اكلبليست بالقصيرة طريقة إعادة االختبارو يطبق االختبار على عينة التقنين بعد انقضاء مدة مناسبة
وال بالطويلة بانننننننكل يسنننننننم  بحدوث تنييرات جوهرية في اسنننننننتعداد الفرد أو بتذكر الفرد السنننننننتجابات  في المرة األولى 
 خاصيت  النفسية التي يقيسها االختبار.

  طريقة الصننننننننننننور البديلةو ال يكتفي معّد االختبار بعمل صننننننننننننورة واحدة من االختبار، بل يعد أكثر من صننننننننننننورة بديلة
لالختبنننار بحينننث إذا تعنننّذر تطبيق إحنننداهنننا حلنننت األخرى محلهنننا بنفس الكفننناءة، وينبني أن تتعنننادل معننن  في كنننافنننة 
الخصننناكص األسننناسنننية لالختبار، فمثاًل تتعادل مع  في انننكل الوحدات وعددها وأنواعها ومسنننتوى الصنننعوبة وطريقة 

 التطبيق...إلل.

فة صننندق االختبار يعد صننن أو الخاصنننية التي ونضنننع ليقيسنننهاصننندق االختبارو مدى قياس االختبار لالسنننتعداد  – 3
أسننناسنننية ال بد من توافرها في االختبار، أما المحكات التي تصنننل  كموازين نقّدر على أسننناسنننها مدى صننندق االختبار 
النفسننني فهي كثيرة وال يمكن حصنننرها، وال انننك في أن المحك الذي يصنننل  لدراسنننة صننندق اختبار معين قد ال يصنننل  

ق اختبار أكثر وقد يصل  لدراسة صدق نفس االختبار وسوف يعتمد ذلك على طبيعة االختبار الخاصة لدراسة صد
 وظروف تقننين ، ومن اهم المحكات التي لدراسة صدق االختبارات النفسية في تحليل العملو

   كدة من ومن أكثرها فامسننننننننتوى األداءو يعد ارتباط االختبار باألداء الفعلي ل فراد في العمل من أهم محكات صنننننننندق
 الناحية العملية ألهداف االختبار.

 سة صدق كثير من االختبارات خاصة اختبارات الذكاء واالستعدادات التحصيل الدراسيو كثيرًا ما يصل  كمحك لدرا
 العقلية والمعرفية والفنية الرتباط التحصيل بمثل هذه االستعدادات.

 عات يمكن أن يصننننننل  كمحك لصنننننندق االختبار إن اختلفت درجات  بين المجموعات المتناقضننننننةو التناق  بين الجما
الجماعات تبعًا لتناقضننننننننها، فمثاًل إذا كان االختبار موضننننننننوعًا لقياس االضننننننننطراب النفسنننننننني فإننا يمكن أن نختار ل  
 ىمجموعة من األسنننوياء نفسنننيًا ومجموعة مضنننطربة نفسنننيًا تتسننناوى كال المجموعتين بمتنيرات العمر والجنس ومسنننتو 

 بين المجموعتين ونتاكج االختبار تعطيني م ارات عن صدق االختبار من عدم . رالتعليم...إلل، ثم نطبق االختبا
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  التفرقة بين األعمارو ال يكاد يصنننننننننل  هذا المحك إال الختبارات الذكاء في سنننننننننن ما قبل العانننننننننرين حيث يتوقف نمو
على أسنننننناس أن  مادام الذكاء ينمو بنمو الفرد فإن االختبار بعد هذا السننننننن وفكرة هذا المحك مبنية  -عادًة  –الذكاء 

المسننننننتخدم لقياس الذكاء ينبني أن يعطي في المتوسننننننط درجات أعلى لعينة السننننننن األكبر ودرجات أقل لعينة السننننننن 
 األصنر.

 قالتقدير الاننننننننخصننننننننيو يعتمد هذا المحك على تقدير اننننننننخص يعرف جميع أفراد عينة التقنين معرفة جيدة فيما يتعل 
 باالستعداد أو الخاصية التي وضع االختبار من أجل قياسها.

 السمات الشخصية الفيزيولوجية والنفسية التي يتطلبها العمل: –ج 

 نفسية لكل ااغر وظيفي قد ينطرح في أي م سسة نذكر منهاو –ال بد من أن يتوافر مجموعة اروط جسدية 

 النااط العام والحيويةو ويقصد بذلك النااط والحيوية وسرعة الحركة والعمل واإلنتاج. – 1

لى أعصنننننناب  عضننننننبط النفسو ويقصنننننند ب  الجدية والتفكير والمثابرة وتديد الهدف وعدم التاننننننتت وسننننننيطرة الفرد  – 2
 وانفعاالت  ورغبات .

قناع اوخرين وقيادتهم نحو السننننننننيطرةو وهي تاننننننننير إلى صننننننننفات القاكد وتتضننننننننمن الميل والقدر  – 3 ة على المبادأة وا 
 أهداف معينة.

 الخضوعو ويعني رغبة الفرد في ان يخضع لآلخرين، وأن يأتمر بأمرهم ويخضع لسيطرتهم. - 4

 االنبساطو اهتمام الفرد بإنااء عالقات مع اوخرين واستمتاع  بالوحدة وضيق  من التواجد مع اوخرين. - 5

 يو مهارة الفرد في التعامل مع اوخرين وفي إنااء عالقات اجتماعية معهم تحقق ل  رغبات .الذكاء االجتماع – 6

الموضننوعيةو الحكم على األمور واألاننخاص والتعامل معهم على أسنناس طبيعتهم الفعلية وخصنناكصننهم الواقعية  – 7
 دون تحّيز أو تعصب من أي نوع.

 والوّد التي يتبادلها مع اوخرين.العاقات الاخصيةو وتدل على التسام  والثقة  – 8

 االتزان النفسيو الخلو من مظاهر االضطرابات واالنحرافات واألمرا  النفسية الواضحة. -9
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تحمل المسنن وليةو الرغبة والقدرة على أن يحمل الفرد على عاتق  مهمة إنجاز واجبات معينة وأن يقوم بها على  -10
 أكمل وج  دون تردد أو هروب من ذلك.

 :مواصفات االختبار النفسي الجيد –د 

أن تكون العينة صنننادقة التمثيل للسنننلوك الذي يعبر عن القدرة أو االسنننتعداد أو الخاصنننية النفسنننية التي نريد أن  – 1
 يقيسها هذا االختبار أو ذلك المقياس أيًا كانت التسمية.

 أن يكون ثبات  مرتفعًا. – 2

حصاكية. – 3  أن تختار وحدات  نتيجة دراسات تحليلية دقيقة، نظرية وتجريبية وا 

 أن يكون صدق  مرتفعًا. – 4

 أن تكون ل  معايير محددة. – 5

 أن يكون محددًا في طريقة تطبيق  وتصحيح  وتفسيره. – 6

مع المنتقاة من  قًا لتمثيل المجتأن تكون العينة أو العينات التي اسننننننتخدمت لتقنين  مختارة اختيارًا موضننننننوعيًا دقي – 7
 .(ص224 – 170م، من ص 2001)انظرو ط ، 

 

 .professional selectionاالختيار المهني  2- 3

مكانيات كبيرة، ففي الواليات  تعد عملية االختيار من العمليات الهامة في المجال الصننناعي وتحتاج إلى مجهودات وا 
موظفًا سنننويًا، وتكلفة البحث وتصنننيف وفرز  9,000,000موظفًا اننهريًا،  750,000المتحدة االمريكية يتم تانننيل 

ذا أضنننفنا إلى ذلك ما يحدث من أخطاء نتيجة سنننتخدام ا وتسنننكين ه الء الرجال والنسننناء تتزايد سننننويًا بصنننورة ثابتة، وا 
يرة في قة كبالتكنولوجيا الحديثة، ومن دوران للعمل في كثير من المصننننننننانع يصننننننننب  من الواضنننننننن  أن هناك حاجة لد

 عمليات االختيار.

رقم ) وألن االختيار يمثل أهمية كبرى في اننننركة جنرال موتورز وذلك على سننننبيل المثال فإنها جعلت هدفها اإلداري 
 واحد( هوو
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بالتأكد من أنهم يناسنننننننننبون عملهم جسنننننننننميًا وعقليًا ومزاجيًا، وللدفع بالموظفين الجدد  العناية باختيار وتعيين العاملين
للتقنندم في عملهم حسنننننننننننننننب مننا هو مننأمول ومسننننننننننننننتهنندف، ولكي ينتج عن ذلننك في نفس الوقننت وجود عنندد قليننل من 

ع ة وضنننننننننننناألاننننننننننننخاص غير الم هلين للعمل، وتعكس العبارة السننننننننننننابقة فهم إدارة العمل ألهمية االختيار، ولضننننننننننننرور 
لى دور التدريب في التنمية المتطلبة  الخصننننننننننننننناكص الجسننننننننننننننمية والعقلية والمزاجية في االعتبار كمتطلبات للعمل، وا 

 للموظفين، وتأكيدها كذلك على أال يكون في العمل إال الحد األدنى من غير المتوافقين.

تم تقييم  سمات اخصيت ، وميول ، أي يباالختيار وضع الفرد المناسب في العمل المناسب لقدرات  الذهنية، و ى ويعن
لاننننننل الوظيفة الاننننناغرة. أما بالنسنننننبة لتحديد المكان أو الوظيفة المالكمة فيتم عندما يعر  على أو يقدم للانننننخص 
وظيفتين فيختار ل  الوظيفة المناسننننننننننننننبة وفقًا لما لدي  من قدرات أي التوجي  المهني هو عملية تحديد أي من هذه 

سننننننناب  من واجبات العمل إذ يضنننننننع في حر د مناسنننننننبًا لها، فالتوجي  المهني يعتمد على نواحي أكثالوظاكف يكون الفر 
الخصننناكص التي يرى المانننرفون و المعاونون أن  يجب أن تكون موجودة كفرص الترقية والجودة، والناننناط الجسنننمي 

ل ف المتصننننلة بالعمل مثلو هودرجة المسنننن ولية، والحاجة للتكيف للتنير و األزمات، و يضنننناف الى ذلك تلك الظرو 
 العمل يعر  الفرد للمخاطر و ل مرا  المهنية؟.

ويعد التوجي  صننننننعبًا مثل صننننننعوبة االختيار، ففي االختيار يتم عمل قياس للمتقدم حسننننننب متطلبات العمل، وحسننننننب 
دة وظاكف. ع المتقدمين اوخرين الذين ينافسننننننون في العمل، وفي التوجي  فإن  يتم عمل قياس للفرد حسننننننب متطلبات

 والخالصة أن االختيار يبدأ بالعمل وينتهي بالفرد وأن التوجي  يبدأ في الفرد وينتهي بالعمل.

 Professional selective sourcesمصادر االختيار المهني -أ 

ادر ومن أهم المصنننن يوجد مصننننادرًا متعددًة للحصننننول على معلومات عن االختيار والتوجي  الخاص بالفرد والجماعة،
 التي يعتمد عليها األخصاكيو

 صحيفة االستخدامو-1

من الحصنننول على المعلومات الخاصنننة بالخبرات السنننابقة في العمل ومدتها،  األخصننناكيوتمّكن صنننحيفة االسنننتخدام 
وآخر مرتب حصنننل علي  المتقدم وأسنننباب ترك  لكل عمل من األعمال السنننابقة، وبرامج التدريب التي التحق بها، أما 

 ألخصنناكيافيد في معرفة التاريل األسننري وحجم األسننرة، والتاريل الدراسنني وكذلك التاريل المهني مع تركيز المقابلة فت
 على طرق مواجهة المتقدم لمواقف الفال واإلحباطات التي قابلها في حيات .
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 االختبارات النفسية )الذكاء والقدرات الاخصية والميول...وغيرها(و-2

تطبق على المتقدم للحصول على معلومات تتعلق بمستوى ذكاك  اللفظي والعملي، والصحة االختبارات النفسية التي 
النفسنننية لقدرات  العقلية واإلبداعية وسنننمات انننخصنننيت  تلك التي تحدد وفقًا لتحليل العمل والتي يتم عمل ثبات لها من 

صنننننننندق لها باالرتباط بمحك أو خالل التقسننننننننيم النصننننننننفي أو من خالل اإلعادة أو الصننننننننور المتكافكة، كما يتم عمل 
 باختبار سبق تقنين  أو باالتساق الداخلي.

 جهات وأاخاص يمكن الرجوع لهمو-3

تتمثل في الجهات واألانننننننننننخاص الذين يتم الرجوع إليهم والتي سنننننننننننبق للانننننننننننخص العمل فيها ويوجد بها ملف خدمت  
وات تقديرات الكفاية اإلنتاجية في السنننننننننننننننالسنننننننننننننننابقة الذي يحتوي على المكافمت والجزاءات التي وقعت علي  وعلى ال

 السابقة.

 الفحص الجسميو-4

أما الفحص الجسننمي الذي يجرى على الفرد فإن  يعطي مقياسننًا جيدًا لقدرات المتقدم للعمل الجسننمية ومدى صننالحية 
 جسم  ألداء العمل وسالمة أعضاك  وحواس  وكفاءتها وجوانب القوة والضعف فيها.

 المقابلةو-5

المقابلة ل خصنننننننننننناكي إمكانية الوقوف على تفاصننننننننننننيل معينة قد ال تسنننننننننننناعد االسننننننننننننتبيانات على معرفتها وتقود توفر 
األخصننننناكي إلى معرفة بع  النقاط التي من الممكن أن تسنننننتثمر في المتقدم للعمل لاننننننل اننننناغرًا آخرًا يختلف عن 

سننننية التي قد لقة بالصننننفات الجسنننندية والنفالمتقدم إلي ، ويمكن أن تتي  ل خصنننناكي التعمق في بع  التفاصننننيل المتع
 تتطلبها بع  الاواغر الوظيفية.

 التقييم الخاص بالتدريبو-6

وتوضنن  التقديرات التي حصننل عليها المتقدم في برامج التدريب مدى اسننتعداده للتقدم في العمل، وما يمكن أن تقدم  
 تاجية ألعلى مستوى.ل  الم سسة التي التحق بها من برامج أخرى للوصول بكفاءت  اإلن

 التقييم خالل فترة التوظيف الم قتو-7
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تبين فترة التوظيف الم قت )االختبار( مدى اسننننننننننننننتعداد الفرد للقيام بالعمل ومقدرت  على األداء وذلك على الرغم من 
 .يمستوى األداء الذي يعكف الفرد على الظهور ب  خالل فترة االختبار ثم يعود بعد ذلك لمستوى أداك  العاد

 السجالت الخاصة بالتاريل األسري والمدرسيو-8

تكاف السجالت الخاصة بالتاريل األسري والدراسي عندما يتم الحصول عليها عن الجوانب الالسوية التي قد يكون 
م، 2005، )أبو النيل أو اإلدالء بها في أي مصنندر من المصننادر السننابقة وقع فيها الفرد والتي يحاول إخفاء تدوينها

 (.89 - 87ص

 Individual differences in the industryالفروق الفردية في الصناعة: -ب 

 تاريل الفروق الفرديةو - 1

الفروق الفردية معروفة منذ العصنننننننننور البداكية والدليل على ذلك وجود االنحرافات السنننننننننلوكية والعقلية بين العمال منذ 
لكون مهارات يمت األفرادالقديم، وكذلك الموهبة الفنية واالضنننننطرابات النفسنننننية والتخصنننننص في العمل، مما يعكس أن 

قتصننننننننننننننر وجود الفروق الفردية بين بني الباننننننننننننننر بل توجد بين مختلفة تجعلهم ي دون واجبات وأعمال مختلفة، وال ي
الكاكنات غير اإلنسننننننننننننننانية، ومن مظاهر ذلك ما نانننننننننننننناهده في النابة أو حداكق الحيوان فنجد قادة لجماعات الفيلة، 

 ومهاجمة الحيوانات والطيور لبعضها البع  للحصول على النذاء والسيطرة علي . 

الكمي والكيفي للفروق بين األفراد في الخصنننننننننناكص الجسننننننننننمية والعقلية واالنفعالية وتهدف الفروق الفردية إلى البحث 
وجوانب الانننننننخصنننننننية المختلفة، كما تهدف إلى معرفة مدى وطبيعة هذه الفروق والعوامل المتعددة التي تقف وراءها، 

الفروق  الكانننننننننف عن هذهوكذلك معرفة آثار النمو والتدريب فيها. هذا باإلضنننننننننافة الى أن الفروق الفردية تهدف الى 
 وتحليلها ومعرفة أسبابها.

 المفاهيم في تاريل قياس الفروقات الفرديةو - 2

 والمعالجات اإلحصنننننننننننناكية لنتاكج هذه االختبارات، وذلك على، يعتمد قياس الفروق الفردية على االختبارات النفسننننننننننننية
هنننذه الفروق مثنننل جنننالتون وغيره. ومن أهم النحو النننذي تبين لننندى الرعينننل األول من العلمننناء النننذين اهتموا بقيننناس 

 المفاهيم المعيارية اإلحصاكيةو المكين، والدرجة المعيارية، والدرجة التاكية، والدرجة الجيمية.
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 المعايير اإلحصاكيةو - 3

إن النندرجننات الخننام التي تنتج عن أي قينناس في مجننال الفروق الفرديننة ال تعطي معنى أو داللننة. فننإذا فرضنننننننننننننننننا أن 
من عاننننننرين فإن هذه الدرجة ال تدل على ما إذا كان هذا  15ما حصننننننل في اختبار من االختبارات على  اننننننخصنننننناً 

الاننننننخص قويًا في هذا االختبار أو متوسننننننطًا أو ضننننننعيفًا. فقد يكون االختبار صننننننعبًا حتى أن هذه الدرجة هي أعلى 
متوسنننننننطا بحيث أن هذه الدرجة تقع في الدرجات، وقد يكون سنننننننهاًل بحيث أن هذه الدرجة أقل الدرجات، أو قد يكون 

 وسط التوزيع.

ولهذا القيمة الخام ال تسننننننننتعمل عادة في المقارنات ومن المعروف أن عمليات القوننة التي يمر بها المقياس ليصننننننننل 
الى صنننننننورت  النهاكية عند تطبيق  على عينات مختلفة تكون بهدف اسنننننننتخراج المعايير من ، والمعايير بهذه الصنننننننورة 

من عينة التقنين والتي تمثل المجتمع األصنننننننننننلي فتكون الدرجات المحولة للدرجات الخام ألفراد هذه العينة  تسنننننننننننتخرج
مصنننننننننننننننندرًا للمعننايير. وفي هننذه الحننالننة عننندمننا نرينند مقننارنننة أداء العننامننل يكون ذلننك من خالل عينننة التقنين الممثلننة 

ن افترضنننننناه في بداية هذه الجزء، فإذا كانت لخصننننناكص ذلك العامل. وفي هذه الحالة يمكن اإلجابة على ما سنننننبق إ
( مسنناوية لدرجة فرد ما في عينة التقنين أو مع متوسننط هذه العينة كان الموقع النسننبي لذلك 20-15درجة الاننخص)

الاخص مساويًا لموقع ذلك الفرد أو مساويًا لمتوسط هذه العينة، وعلى هذا األساس يجب أن يتوافر في عينة التقنين 
 وتيانوالارطان ا

تمثيل عينة التقنين للمجتمع األصننلي من حيث الموقع الجنرافي وفكات السننن والتعليم والنوع والمهن المختلفة  1 - 3
 والفكات االجتماعية االقتصادية المتباينة.

 مراعاة أن تكون نسبة فكة عينة التقنين إلى المجتمع األصلي كبيرة كلما أمكن ذلك. 2 - 3

 مدى وطبيعة الفروق الفرديةو 3 - 3

غالبا ما يصنننننف العمال بعضننننهم بعضننننًا وفقا المتالكهم أو عدم امتالكهم لصننننفات معينة، فهذا الفرد لدي  موهبة في 
الميكانيكا، و اوخر في الكهرباء، و الثالث في النجارة، و الرابع في إدارة اننننننننننننن ون العمال و تنظيمها، و بالطبع فإن 

لى اعتبارات عملية، فعلى سنننبيل المثال نجد أن تفضنننيل العمل في الميكانيكا كمهنة يتطلب أن هذا التصننننيف يقوم ع
يكون لدى الفرد حد أدنى من االسنننتعداد الميكانيكي، فإذا كانت درجت  في القدرة الميكانيكية أقل من هذا الحد األدنى 

ون وضننع ي تصنننيفهم لبعضننهم البع  أنهم يهملفإن  ال يعد اننخصننًا موسننيقيًا مثاًل، و الخطأ الذي يقع في  العمال ف
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فرد من األفراد في الوسننننط أو قريبًا من الوسننننط و يكتفون بوصننننف اوخرين وصننننفًا يتسننننم بالتطرف، فهذا أمين، وهذا 
 خاكن، وهذا مخلص، دون تدارك أن  يوجد داخل هذه الصفات ايء وسط.

كن ميزان تقدير مسنتمر، وذلك ألن األفراد ال يمصنفة من صنفات السنلوك على  أليفالفرد يمكن أن يوصنف بالنسنبة 
 تصنيفهم إلى أنماط حادة، فالفروق الفردية فروق كمية أي أن الفروق بين األفراد فرق في الدرجة، وليس في الكيف.

وقد يثار جدل يتعلق بخصنننننننننننناكص معينة قد يمتلكها الفرد، أو قد ال يمتلكها، وفي هذه الحالة يكون الكالم عن فروق 
ة، والمثال الكالسيكي على ذلك يختص بالعاهات الحسية كفقد البصر أو السمع، ويبدو هذا األمر متعلقًا بوجود كيفي

الصفة أو عدم وجودهاو أي أن الفرد يستطيع الر ية أو ال يستطيع، يسمع أو ال يستطيع، و هذا بالطبع تمييز عملي 
ات من الكف البصنننري، والتعريف المأخوذ ب  في العمل لتلك الفروق، فمن يزور إحدى مدارس المكفوفين سنننيجد درج

بالنسننننننبة للكف البصننننننري هو أن  عبارة عن درجة من النقص في االبصننننننار يكون  من الخطورة فيها السننننننماح بالقيام 
إبصارًا  في الواقع دبالنااط العادي، و نفس الايء ينطبق على الصم أو على أي اضطراب حسي آخر، وبين ما يع

كفًا بصريًا أو صممًا يوجد تدرج مستمر لنواحي نقص صنيرة،  وفي نهاية األمر  دمعًا عاديًا و بين ما يععاديًا أو س
نقول أن انعدام وجود الصننننننننفة كلية لدى الفرد ال يتسننننننننق من وجهة النظر الكمية للفروق الفردية، فتلك الكلمة األخيرة 

 ة و النفسية.تعني وجود درجات من الصفة بالنسبة لكافة النواحي الجسمي

 توزيع الفروق الفرديةو - 5

لقد اتضنننننننننن  مما سننننننننننبق أن الفروق الفردية فروق كمية في الدرجة األولى وليس في النوع، ومادام األمر كذلك فكيف 
تتوزع الدرجات المتباينة من الصنننننفة أو السنننننمة بين العمال؟  هل ينتانننننر العمال بصنننننورة منظمة في التوزيع، أم أنهم 

يمكن و  من ؟ وما هو التوزيع النسننبي الذي تقع في  الدرجات المختلفة الخاصننة بالسننمة؟ أكثرطة او يجتمعون حول نق
اإلجابة على كل هذه التسا الت من خالل عمل التوزيعات التكرارية والرسومات الخاصة بها والتوزيع التكراري وسيلة 

تصنننيفها  ا وداللتها. فدرجات االختبار يمكنتلخص وتنظم في  الحقاكق الكمية لتسننهيل معالجتها وللكاننف عن معناه
م، 2005 )انظرو أبو النيل، في فكات ويوضننننننننننننننع في كل فكة في الجدول التكراري الحاالت التي تقع في هذه الفكة

 (.98 - 90ص
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alignment. 

النفسنننننية من أبرز موضنننننوعات التي يبحثها علم النفس الصنننننناعي  يعّد موضنننننوع التوافق الصنننننحي النفسننننني والسنننننالمة
ذا ما أخذنا المصنننننع أو  الرتباط ذلك ارتباطًا مبااننننرًا بالسننننلوك اإلنسنننناني وتقويم  على مسننننتوى الحياة العامة ككل، وا 

ن مالم سنننننسنننننة التي يعمل بها األخصننننناكي النفسننننني الصنننننناعي كنسنننننق يتكون من أفراد ال بد من تحقيق تلك المعادلة 
التوافق النفسننننننني الصنننننننحي المهني بنية الوصنننننننول إلى سنننننننلوك معين من األفراد نصنننننننل من خالل  إلى تحيق الهدف 

 اإلنتاجي لذلك المصنع أو التنظيم.

 Environmental compatibility:التوافق مع البيئة -أ 

فعال ة حين ال تسنننننننعفنا األأن الانننننننعور يصنننننننب  األداة الركيسنننننننية لعملية التوافق مع البيك (جيمس والند أنجل)أوضننننننن  
الموروثة أو الوسننننناكل اولية، ونتيجة لذلك فإن العلميات الانننننعورية كثيرًا ما تسنننننهم في تحقيق هذه التوافقات، وبتعاون 
كل من الحياة الجسنننمية والحياة العقلية ليانننمل الناننناط الكاكن الحي بأكمل . وأفضنننل مثال لتوضننني  وجهة نظر أنجل 

الاعورية لمصلحة االنسان و بقاك  يستمد من معالجت  لموضوع االنفعال و الوجدانو وذلك  في كيفية عمل العمليات
حينما قام دارون بمالحظات علمية التجاهات وجدانية في الناس، والحيوانات، وحاول الكاننننننننننننننف عن القيمة التوافقية 

يوان س لديها، فوجد أن صنننننننرخة الحللصنننننننراخ و الزكير و الوقفات التوترية و انتصننننننناب الزواكد الجلدية كالانننننننعر والرأ
القويننة الخانننننننننننننننننة عننند التعننب يحتمننل أن تكون ذات قيمننة لننديهننا في إرهنناب العنندو، وربمننا كننانننت قيمننة تلننك التعبيرات 
الوجدانية بالنسننبة لإلنسننان المتحضننر أقل مما هي علي  لدى الحيوان. ويقول أنجل إننا نسننتفيد من النضننب والخوف 

 في تواصننننل حياتنا العقلية مما يجعلنا ناننننعر اننننعورا حارا باألزمة التي يجتازها إجباريير الاننننديدين، فهما بمثابة تعب
كان رأي أنجل أن االنفعال القوي يظهر حين يكون الفرد والكادر المتصنننننننل و الفرد، وبضنننننننرورة إيجاد حل توافقي لها، 

عاكق  اء لو سننار نانناطنا العقلي من غيربالحياة الوجدانية وثيق الصننلة بطبيعة أهداف الكاكن الحي، وتبعًا ألحد اور 
ما يعوق تقدمنا نحو الهدف فإننا نحس بعدم  -ألي سننننننننننننننبب-نحو هدف معين نحس باالرتياح، أما إذا صنننننننننننننننادفنا 

 االرتياح.

كذلك األمر ينطبق على الحياة العملية لإلنسنننننننننان داخل التنظيمات والم سنننننننننسنننننننننات التي يعمل بها، فإن عملية توافق 
النفسنننننننية والمادية المحيطة ب  سنننننننواًء أكانت في الحياة العملية أو الحياة المعيانننننننية أمرًا في غاية  اإلنسنننننننان مع البيكة

 نطالق نحو تحقيق األهداف الحياتية لإلنسان.ويعد مفتاح اال األهمية
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 The relationship between social harmony and job:العالقة بين التوافق االجتماعي والعمل -ب 

و يحتاج الطفل في كل مراحل نموه األولى إلى منزل أسننننننننننننننري ذي تكوين عادي كما يحتاج للحب (مايو )إلتونيقول 
أيضنننننننننننننننًا، وبنفس القدر إلى مرافقة أطفال في نفس سننننننننننننننن  تحت الظروف التي يهيكها مجتمع منظم، فوحدة التفاهم 

في عالقة منتظمة مع  االجتماعي ليسننننننننت هي الفرد اإلنسنننننننناني وال هي األسننننننننرة بل هي مجموعة من األسننننننننر تعيش
بعضها البع  ولقد نج  فرويد في إيضاح  أن الاخص القلق غير متوافق اجتماعيًا وأن اتجاهات  ملتوية حتى نحو 
أسننرت  الخاصننة، ويدل الفحص على أن األسننرة هي التي تكون قاصننرة في انتسننابها للحياة االجتماعية، فتأثير أبحاث 

سننننننننتاذ بأن األ وصنننننننناب هوعدم توافق اجتماعي، و يسننننننننتطرد آلتون مايو قاكالً فرويد توضنننننننن  أن عدم التوافق لدى الع
هالفكسني يرى أن أسنباب التفكك هو العجز عن أداء الوظيفة على النحو الذي قد تحدث في أي آلة مقعدة و في أي 

عقدًا سننننننريع م كاكن دقيق فإنها تعزى لتركيب الكاكن أو اولة و يقول هالفكسنننننني أيضننننننًا إن أهم ماننننننكلة تواج  مجتمعاً 
التنير هي اسنننننننننننتنباط السنننننننننننبل التي تضنننننننننننمن بقاء التكامل االجتماعي للوظيفة، ويحتمل أن يمثل العمل الذ ي ي دي  
الاننننننننننننننخص أهم وظيف  ل  في المجتمع، ولكن إذا لم يكن هناك نوع من الخلفية االجتماعية المتكاملة لحيات  فإن  ال 

ايو كالم  قاكالو إن اإلجابة على السنننن ال الذي طرح  قسننننم البحوث يسننننتطيع أن يحدد قيم  لعمل ، ويواصننننل التون م
بهاورثون وهو)هل الحياة في مركز صنننننننناعي حديث تدعو العمال، بطريقة ما، للقيام بطريقة حصنننننننرية يجب تأكيدها 

 تجريبيًا؟ وماذا يعني هذا التأكيد التجريبي؟( 

لتي رار متناه في االستهالك االقتصادي، فالجماعة اإن أي تفكك بهذا القدر يجب أن يكاف عن نفس  في عدم استق
كانت قد تعودت على طريقة معينة في الحياة تبدي مقاومة لتنير بنسنننننننبة تمسنننننننكها بطابعها المتكامل، ثم يقول إلتون 

يجب البحث عن  في تنير التراكيب االجتماعية وعدم اسننننننننتطاعة الفرد التوافق معها  -مايوو إن عدم التوافق الفردي 
و العجز عن مسننننننايرة اوخرين فيها مهما يكن ذلك نتيجة تكوين الاننننننخص أو تربيت  األولى في أسننننننرة تسننننننكن اننننننقة أ

 محدودة يقضي أفرادها ساعات من اليوم في االنتقال منها والعودة اليها.

 Intelligence and professional compatibility:الذكاء والتوافق المهني -ج 

من المتوقع أن ي ثر انخفا  الذكاء في عدم الرضننننننننننننا، وبناًء علي  ، في انفكاك العمالة يكون بطريقتينو فمن ناحية 
أن العمل الاننننننديد الصننننننعوبة يسننننننبب إجهادًا مسننننننتمرًا للفرد ذي الذكاء غير الكافي، فيتكرر التوبيل إلي  بسننننننبب عمل  

 االطمكنان، وربما يترك عمل  نتيجة لذلك، إذا لم يفصننل، ومنالسننيء، وينزع إلى القلق تجاه المسنن ولية وياننعر بعدم 
ناحية أخرى فإن الانننننخص الخارق الذكاء قد يجد وظاكف كثيرة مملة فهو يترك عمل  للبحث عن وظاكف تكون على 
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ة فدرجة أعلى من التحدي والتنوع، فإذا كان هذا التحليل سننننننننننننننليمًا يتوقع المرء أن يظهر انفكاك العمالة عالقات مختل
مع الننذكنناء في الوظنناكف المختلفننة، وقنند يتوقع كننذلننك أن يظهر كننل من الننذكنناء وانفكنناك العمننالننة عالقننات مختلفننة مع 
النسننننننناء والرجال ألن ترقية الرجال إلى المناصنننننننب ذات المسننننننن ولية المقعدة أمر مألوف أكثر من ترقية النسننننننناء لهذه 

 المراكز.

 The components of harmonic:ها على التوافق االجتماعيمكونات العملية التوافقية في العمل وأثر  -د 
process and the arrangement with social harmony. 

و لكي يكون اإلنسننننننننننننننان سننننننننننننننويًا ينبني أن يكون توافق  مرنًا وينبني أن يكون لدي  القدرة على (لورنس اننننننننننننننافر)يقول
توافقية دوافع ، ويقول انننافرو إن  يمكن تلخيص العملية الاسنننتجابات منوعة تالكم المواقف المختلفة، تنج  في تحقيق 

 في أربعة مفاهيم هيو

 .الدوافع –أ 

 .اإلحباط  -ب

 .االستجابات المنوعة -ج 

 .الحل –د 

ويقولو إن  من الممكن مالحظة مثل هذا التتابع في التوافق االجتماعي المعقد لدى اإلنسنننننننننننننان، فإن فقد إنسنننننننننننننان ما 
ى إحباط حاجات  االقتصننننننادية وحسننننننب بل ي دي أيضننننننًا إلى إحباط دوافع  االجتماعية الهامة وظيفت  ال ي دي هذا إل

كالحاجة إلى القبول االجتماعي والتقدير والكرامة، وهو في محاولت  الوصننننننننننننول إلى توافق سننننننننننننوي يبحث ويتقصننننننننننننى 
 )استجابات منوعة( حتى يوفق في الحصول على عمل آخر)الحل(.

التوافق االجتماعي لدى اإلنسنننننان ميل  إلى عمل حلول بديلة غير وافية بالنر  فبداًل  ومما يسنننننتوقف االنتباه بصننننندد
من البحث عن وظيفة قد يقصد الرجل إلى بيت  ويسحب مع  خواطر التظلم في التظلم االقتصادي أو قد يوج  اللوم 

ة غير وهذه الحلول البديلإلى غيره على ما أصننننناب  من تعطل أو يدعي أن  مضنننننطهد أو يطلب من النير أن يعيلوه، 
الوافية بالنر  أكثر أهمية لعلم النفس المرضنننني، فاإلنسننننان الذي يلقى الصننننّد أو يكون في صننننراع يصننننب  في حالة 
 اضننننطراب وتوتر ثم يزداد توتره انننندة من االسننننتجابة االنفعالية النموذجية التي تنتج عن الصننننراع والتي تسننننمى عادةً 
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و االسننننننتجابة لمصننننننيبة متوقعة ولموقف ذي قوة دافعة كبيرة ياننننننعر الاننننننخص في  القلق، والقلق قريب من الخوف وه
 بالعجز وعدم القدرة على الوصول إلى حّل.

إذا وي يسنننعى الفرد إلى اانننباع دوافع  ولكن النتاكج بطبيعة الحال قد تتباين في كيفهما تباينًا كبيرًا، فوفي التوافق السنننّ 
اننننننباع من النجاح فعاًل أو من النجاح البديل في حصننننننل الاننننننخص على اإلكانت الحاجة هي السننننننيادة والبروز فقد ي

حاجة وي فإن دافع الانننخص ال يكون اليات أو الرياضنننة وهذه كلها حلول مرغوب فيها، أما في التوافق غير السنننّ االهو 
ح اقدر ماهو الحاجة إلى خف  قلق  وقد يكون على خاننننننننننننننية من الخطوات الالزمة للنجبإلى اإلاننننننننننننننباع اإليجابي 

الحقيقي، ولكن علي  أن يصنننل إلى لون ما من التسنننوية في توافق  حتى يخفف من تعب  فإذا كان بحاجة إلى السنننيادة 
ولكن على خاننية من المبادأة فقد يحل الصننراع باصننطناع المحاذير لقصننور أداك  أو بالمبالنة في تصننوير عجزه أو 

بأن الناس يضننننننننننننننطهدون  كل هذه الحلول تعمل على خف  تدور حول العظمة أو باجترار االعتقاد و بأحالم اليقظة 
 ما ألنها تعين على تهدكة القلق. التوتر إلى حدّ 

 Personal symptoms of bad job:أعرار الشففففففففخصففففففففية لدى سففففففففيئي التوافق في العمل  -هفففففففففففففففففف 
compatibility. 

إن فهم الناس الذين يجدون صننننعوبة في التوافق أو الذين تكون روحهم المعنوية منخفضننننة في العمل يقتضنننني معرفة 
 أعرا  الاخصية الناتجة عن اإلحباط لديهم وهيو 

 العداء أو الخصومة وتلك عالمة م كدة من اإلحباطات كما أنها أساس في الانب، وحب االنتقام. - 1

 لمجتمع.االتجاهات المضادة ل- 2

 االستجابات الطفيفة التهيج.   - 3

مناسنننننبة لتعبيرات انفعاالت طفل عمره سنننننت سننننننوات مثلو التسنننننرع،  وفي هذه الحالة ينكص الانننننخص لسنننننلوك أكثر
 اإليحاكية.
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 The relationship between self-acceptance and:الففعففالقفففففة بففيففن تففقففبفففففل الفففففذات والففتففوافففق-و
compatibility. 

أن درجننة تقبننل  (روجرز وريموننند )القى اهتمننامننًا كبيرًا بعالقتنن  بتقبننل الننذات هو التوافق، فلقنند ذكر إن المتنير الننذي
الذات التي يخبرها الفرد ترتبط ارتباطًا موجبًا بمسننننننننننتوى توافق  النفسنننننننننني، وعلى الرغم من أن روجرز و أتباع  وجدوا 

ت تي يخبرها الفرد إال أن دراسنننننننننات أخرى وجدت ارتباطاارتباطًا موجبًا ومسنننننننننتقيمًا بين التوافق و درجة تقبل الذات ال
سالبة أو صفرية بين تقبل الذات و التوافق في حين ما زال البع  يجد في دراست  عالقة منحنية مستقيمة بين تقبل 
 الذات و التوافق، وهكذا فإن العالقة بين تقبل الذات الاننننننننننننننعوري، و التوفق لم تتحد بعد وقد أخذ )فيدر(على عاتق 
دراسننننة عالقة متنير تقبل الذات بالتوافق و الكفاءة االجتماعية و عوامل أخرى مثل كبت تولد الحسنننناسننننة وهو ياننننير 
لمجموعة من السننننننلوك الدفاعي المحددة ال اننننننعوريا و المسننننننتعملة بواسننننننطة الفرد في محاولة لمكافحة القلق ومواقف 

 التهديد.

بت تولد الحسنننننننناسننننننننية فوجدوا أن الكابتين لديهم تناقضننننننننًا أقل فيما أن تقبل الذات يرتبط ببعد ك 1960ولقد وجد عام 
يتعلق بمثالية الذات عن الذين لديهم حسنناسننية، وهكذا يبدو أن الكابتين تقبلهم للذات أكثر من الذين لديهم حسنناسننية، 

وتتكون (، قسنننننموا إلى مجموعتين 104مريضنننننًا من بين  40مريضنننننًا طبيًا )وذلك باختيار 40أما المفحوصنننننون منهم 
 كلتا المجموعتين من مجموعات فرعية متساويةو

 أفراد لديهم كبت وكفاءة منخفضة.-1

 أفراد لديهم حساسية وكفاءة منخفضة.-2

 أفراد لديهم كبت وكفاءة عالية.-3

 أفراد لديهم حساسية وكفاءة عالية.-4

تولد  - عالقة تبل الذات ببعد كبت أما أدوات البحث فكانت اختبار تقبل الذات، وبالنسننننننننننننننبة للنتاكج فقد تأكد وجود
 الحساسية.
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 .Personal compatibility in the industry:التوافقات الشخصية في الصناعة-ز

يتوافق العمال داكما كل منهما مع اوخر و للظروف العامة في المكتب أو الوراننننننننننة لكنهم يختلفون في ظروف ردود 
ندما ياننعر أن بع  الناس يحصننلون على مزايا أكثر من  بطريقة غير الفعل، وقد يفقد أحد العمال بنضننب مزاج  ع

عادلة، ويكون رد فعل عامل آخر لنفس الموقف السكوت، ويظل عامل ثالث االستمرار في العمل بصورة أكبر لي كد 
ان جأن ال أحد يستطيع الحصول على مزايا من  مرة أخرى، بينما يبحث عامل رابع عن مستمع لاكواه، ويواصل مور 

كالم  قاكالو تتمثل مااكل التوافق بالعامل غير الراضي و المارف المتسلط، و الكحوليك، و متكرر اإلصابات، و 
يمدنا القسننم الطبي في أي صننناعة كبيرة بدليل لتوافقات أخرى عدة كالعمال الذين يعانون من الصننداع و آالم الظهر 

ال ترتبط بظروف العمل وحدها بل يتأثر العمال بها في المنزل  و األمرا  الجسنننمية المختلفة، وماننناكل التوافق هذه
أثناء العمل. فمن الصننننننننننننننعب إبعاد التوافقات في العمل عن التوافقات خارج العمل، ويقول مورجانو ينمي  كما في

اإلنسننننان طرقًا توافقية تسنننناعده على التنلب أو تحاانننني الموقف الصننننعب أو الهرب من  أو اإلهمال وقد يترافق معها 
 يكانيزمات الدفاعية وتصنف إلىو اعور باإلحباط أو الصداع الاديد، وتسمى هذه الطرق التوافقية بالم

 اإلرجاع العدوانية. - 1

 اإلرجاع االنزواكية. - 2

 التقمص. - 3

 النكوص والتثبيت.  - 4

 الكبت.   - 5

 التبرير.  - 6

 االسقاط. - 7

 The nature and limits of incompatibility in the:طبيعة وحدود عدم التوافق في الصفففففففناعة-ح
industry. 

إن واحدًا من أكبر المانننناكل االجتماعية والطبية واالقتصننننادية في عصننننرنا هو تزايد نسننننبة الذين  (إيمانويل كي)يقول
يعانون من االضنننننننننطراب االنفعالي، واألفراد الذين لديهم هذا االضنننننننننطراب يعانون من العصننننننننناب وأثره الواضننننننننن  في 
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حاث على ثالثة آالف رجل وامرأة طبقت عليهم توافقاتهم اليومية ي دي إلى ظهور الذهان الانننننننننننننننديد، ويذكر أن األب
 منهم لديهم عصاب بحد أدنى.  %20لديهم عصاب اديد وأن  %10االختبارات النفسية أن 

 .Psychological page for professional accommodationالصفحة النفسية للتوافق المهني-ط

لوجدنا أنها ( رفولل)إننا لو تأملنا محتويات الصننننننننننننفحة النفسننننننننننننية لمكتب التوافق المهني في نيويورك والتي وضننننننننننننعها 
 تتضمنو

 المفردات. - 1

 التصنيف. - 2

 مهارة األصابع.  - 3

 تمزر األصابع.  - 4

 الوضع باليد. - 5

 االستدالل الميكانيكي.  - 6

 العالقات المكانية. - 7 

 المكتب من أجلها وهيو ب االستعانةوقد عدد األسباب التي يناد العمالء 

 عدم الحصول على المهنة التي يحس بالرضا عنها. - 1

 التثبيت في وظيفة سبق ل  أن انلها. الرغبة في االلتحاق بمهنة معينة أو - 2

 .لتنير في اتجاهات العمل فال مهني سابق  - 3

 الفرد. عدم توا م المهنة وقدرة - 4

 مهني. أوالحاجة إلى توجي  تعليمي   - 5

 فال مهني سابق لتنير تكنولوجي. - 6
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 قيام مااكل في التوافق العاكلي.  - 7

 .Minnesota division of professional adaptation:للتكيف المهني( سوتاينيم)تقسيم -ي

سوتا بأمريكا بإصدار كتيب عن التوافق المهني قام بإعداده أساتذة بها حيث قسموا التكيف المهني ينيقامت جامعة م 
 إلىو 

 الرضا عن العمل. - 1

 الروح المعنوية.  - 2

 اتجاهات العمال.  - 3

 دوافع العمال.  - 4

 الحوادث(.-المحكات السلوكية )الجزاءات - 5

 الصالحية للمهنة.  - 6

 ذة هذه الجامعة في أن ووتتلخص بحوث أسات

اإلرضناء حيث يتضنمن)الرضنا(تقبل العمل بوج  عام -يمكن االسنتدالل على التكيف المهني من عاملينو الرضنا -1
دارة العمل وأحوال العمل وساعات العمل واألجر ونوع العمل،  وتقبل العامل لظروف بيكة العمل من إاراف وزمالء وا 

ضنننننننمن إانننننننباع حاجات . أما اإلرضننننننناء فيعبر عن  بمدى كفاءة العامل وأهليت  ونرى أن ذلك كل  أي رضنننننننا العامل يت
وكفايت  وبالطريقة التي يقدره بها ر سنننا ه وزمال ه، وهي التي يعبر عنا سنننلبا بتنيب العامل وتأخره عن مواعيد العمل 

قدرات  مع مطالب  يا بتوافقوالحوادث التي تقع من  أو يقع فيها وعدم اسننننننتقراره في العمل، وهي التي يعبر عنها إيجاب
 العمل ومقتضيات .

 الفروق بين األفراد وبين الفرد لها داللة وأهمية. -2

يسننننننننننننننتلزم التكيف المهني بع  الوقت لحدوث ، فالواقع أن سنننننننننننننننوات عمل الفرد تكون في مجموعها الفترة التي  -3
 للفرد الواحد على مّر األيام. تستنرقها عملية التكيف، ويالحظ أن الرضا واإلرضاء قد تتفاوت بالنسبة

 قد تختلف أنماط التكيف المهني باختالف المهن. -4
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يتأثر التكيف المهني بعوامل السننننننن والجنس ومسننننننتوى التعليم والتدريب ونمط الاننننننخصننننننية والتكيف خارج تطاق  -5
 العمل.

 .فرص الترقي-اإلدارة  -باألمنالعوامل المرتبطة بالرضا عن العمل هي األجر، الزمالء في العمل، الاعور  -6

 يمكن فهم اتجاهات العمال في نطاق عالقاتهم بالمحكات السلوكية، والحوادث... الل. -7

الوسننناكل التي تسنننتخدم في قياس التوافق المهني هيو مقياس الرضنننا المهني، قياس االتجاهات والروح المعنوية،  -8
 الميول، قياس الصالحية للعمل، استبيان عن التاريل المهني.قياس الطموح، قياس االستعدادات والقدرات، قياس 

 Workers adaptation in their jobsتوافق العمال في عملهم: -ك

يانننننننير التوافق مبدكيًا إلى قدرة الكاكن الحي على التال م مع بيكت  وينتج عن سنننننننوء التوافق عجز في التال م لسنننننننلوك 
المهني انننننننننكل واحد من السنننننننننلوك غير المالكم، وحالة تنتج عن محاولة  الفرد عندما يتصنننننننننل ببيكت ، وسنننننننننوء التوافق

من ناحية القدرة أو من نواحي أخرى، ويقول جارسننننونو أن متنيرات  االلتحاق في مهنة غير مناسننننبة للفرد تدريبيًا وال
 عوامل الاخصية.-3الم ثرات الخارجية، -2العمل، -1التوافق تقع فيو 

وهو العمل وسننوء التوافق فيقول هناك مصنندران أسنناسننيان لعدم رضننا الموظفين عن العمل فأما بالنسننبة للعامل األول 
 وهماو

 سياسات التدريب العامة بالاركة وهي تتبع اإلدارة العليا.  -1

 اخصيات الر ساء والمارفين المحيطين بالعمل. -2

لى جانب ذلك ي كد  عًا، كان مرتف إذانخفضنننًا وبالرضنننا على ما للدخل من عالقة بعدم الرضنننا إذا كان م (جارسنننون)وا 
كما ي كد على عالقة عدم األمن بسننننوء التوافق، فإن أي اننننيء يبدو أن  يضننننر بأمن أو مكانة العامل يميل السننننتثارة 
الخوف، وأما بالنسنننبة للم ثرات الخارجية فيركز جارسنننون على ظروف المنزل غير المالكمة فالنزاع العاكلي واحد من 

ة خارج بيكة العمل والتي تتصل بسوء التوافق، كذلك االمرا  المزمنة والديون المالية وصراعات أعظم العوامل العام
انفعالية بين العامل واألعضنننننناء اوخرين في األسننننننرة، فيقول جارسننننننون إن نجاح الفرد وفاننننننل  يقّيم بالنسننننننبة لمسننننننتوى 

ل أو في ضنوء اإلحباط الناتج عن الفاننالطموح خاصنة عندما يدرك في ضنوء الرضنا والتوافق الناتج من بلوغ الهدف 
 في بلوغ .
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 .Professional compatibility factors:عوامل التوافق المهني -ل

رادي يوجد عمل من غير انتباه إ إن كل أفعال العمل إرادية ألن اإلرادة ااتراك الجسم كل  لبذل مجهود، كذلك فإن  ال
ن لم تاارك كل مهما كان العمل بسيطًا، وال يوجد عمل بمعنى  الكلمة إال اذا كان الاخص حاضرًا بكل اخصيت  وا 

قواه الذهنية و الجسننننمية في عمل ، فالعمل اإلنسنننناني سننننلسننننلة طويلة من األفعال يحاول الاننننخص أن يصننننل بها الى 
التنلب على موقف خارجي فيكون الانننننخص في حاجة إلى ناننننناط ذهني ظاهر أو ضنننننمني ليقوم بهذه األفعال، ولقد 

لصننننننننننننننيت الكبير الذي أحرزه قياس الذكاء في فروع علم النفس التطبيقي داعيًا إلى المناالة في قيمت  لدرجة كان ا
حجبت أهمية العوامل األخرى التي ت ثر في سلوك المرء غير أن الماتنلين في ميدان الصناعة تواجههم في عملهم 

 للدرجة التي تعوق  عن عمل ، والاننننخص -سننننيةالاننننديد الحسننننا-مانننناكل ال تمت بصننننلة قريبة للذكاء، فهناك العامل 
الذي يانننننننننعر بخوف ورهبة عند مخاطبة ر سننننننننناك ، تلك النواحي التي يترتب عليها ضنننننننننياع ونقص جهدهم مع توفر 
قدراتهم الخاصننننة ومهاراتهم في عملهم، وتفرع من ذلك ضننننرورة دراسننننة العوامل االنفعالية إلى جانب العوامل الذهنية، 

لتي ال تتأثر بالذكاء وال تدخل في نطاق  النزعات التي تميل إلى الناحية الوجدانية أكثر من وهي مجموعة الصننننفات ا
فالعوامل االنفعالية وما بها من قلق ي دي إلى تاننننننننننننننتت االنتباه فيكون العامل ، ميلها إلى النواحي االدراكية والعملية

كون ف فيحصل الضرر، كما أن العامل قد يمعرضًا للاذوذ الذهني ويقطع ذلك صلة الاخص بالخارج وينقص التكي
متوهمًا أن  مظلوم وأن  ال يأخذ معدل تعب  فيعتمد اإلفساد أو يبحث عن المر  لكي يفر من العمل، وهنا يبرز دور 
العامل االجتماعي في فهم العمل حيث أن العمل المكون من أفعال في اننننننننننننننكل أنموذج ي خذ بالتقليد عن اوخرين، 

اعية أهمية كبرى في سير العمل حتى عند العمال الذين صارت األفعال عادات ثابتة عندهم، فوجود وللعوامل االجتم
العامل بين عدد معين من العمال اوخرين وعالقت  بهم عوامل ت ثر تأثيرًا كبيرًا على سنننننننننننننير العمل، وتظهر صنننننننننننننلة 

خص باوخرين، فقد تكون عند الانالعمل بالعوامل االجتماعية في بع  االضنطرابات التي تأتي من صنلة الانخص 
فكرة ثابتة عن سننوء نية الناس نحوه واننخص آخر تضنننط علي  انفعاالت  نحو أاننخاص آخرين فتكثر لدي  الحركات 

 الطاكاة ويصب  غير صال  ألي عمل.

 مجمل القول إن أي عمل يقوم ب  االنسان البد من توافرو

 الصحة الجسمانية. -1 

 جوانب ذهنية. -2 

 ب انفعالية ومزاجية واخصية.جوان -3 
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 عالقات اجتماعية. -4 

 اتجاهات نحو العمل وروح معنوية عالية.    -5 

وقد سننبق أن ذكرنا أن االسننتعدادات والقدرات الخاصننة ليسننت هي الجانب الوحيد الذي يتوقف علي  توافق العامل في 
ملهم، ذا لم تتوفر فيهم سنننننناء توافقهم في ععمل  فإن بع  المهن تتطلب عوامل انفعالية واننننننخصننننننية لدى األفراد، وا  

 وهي وهنا يتحدد لنا أن تحقيق توافق العامل في عمل  يتطلب توافر أربعة جوانب في 

 القدرات واالستعدادات. -1

 الجوانب والسمات االنفعالية. -2

 العالقات االجتماعية. -3

 .(328ص -317صمن ، م2005الروح المعنوية.)أبو النيل،  -4

 Job conditions andظروف العمل والسالمة المهنية 4 - 3

occupational safety 

اسنننتخدمت الم سنننسنننات حتى عقد السنننبعينات من القرن العانننرين وسننناكل كمية )كالمكافمت، والعالوات، والمن  المالية 
 لتحفيز(.ل المختلفة( لتحفيز العاملين وذلك بفعل تأثير النظرية التايلورية في عالم العمل تحت اعار )ندفع

ومنذ بداية السننننننننننبعينات اتجهت أسنننننننننناليب التحفيز إلى الحد من التحفيز المادي واالعتماد باننننننننننكل أكثر على جوانب 
 التحفيز المعنوي تحت تأثير عوامل متعددة منهاو

يننة بتنير قيم العمننل التي فرضننننننننننننننتهننا التننايلوريننة نحو القيم التي تهتم بننالفرد وحريتنن  في العمننل إثر الحركننة الطال -أ 
 ، وقادت العمال إلى رف  القيم السابقة.1968العالمية في عام 

 ادية.كثر من الجوانب المأازدياد حدة األزمة االقتصادية دفعت الم سسات إلى التركيز على الجوانب المعنوية  -ب 

اه نحو التجسننننننننننننننيادة أنماط تفكير جديدة لدى أرباب العمل وممثلي العمال بفعل التنير في منظومات القيم وا -ج 
 االهتمام بظروف العمل وبالعالقات اإلنسانية.
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 تطور المطالبات العمالية )من ظروف العمل إلى ظروف الحياة في العمل(: -أ 

 تطورت مفاهيم ظروف العمل في الم سسات على التوازي مع تطور نظريات تنظيم العمل كما يليو

الصننننحة والسننننالمةو كانت ظروف العمل في تلك المرحلة األولية مرادفة لمعالجة السننننالمة الجسنننندية ل فراد في  - 1
من العمل، وامتدت الى فترة السننبعينات واننهدت االهتمام المتزايد للم سننسننات في تخفي  حوادث العمل وتحسننين األ

 والسالمة في مواقع العمل من خالل اإلطار القانوني.

عادة النظر في التايلوريةو تقابل تلك المرحلة حقبة السنننبعينات التي ازدادت فيها حرك - 2 ة تحسنننين ظروف العمل وا 
النزاعات االجتماعية حول موضوع ظروف العمل، وكان الموضوع المطروح في تلك المرحلة ليس الصحة والسالمة، 

وف ركزت المحاوالت الهامة في تحسنننين ظر  بل تنظيم العمل نفسننن  والنضنننال ضننند العمل المتسنننلسنننل رمز التايلورية،
العمل آنذاك على أعمال مهمة مثل إعادة تنظيم المهام لكنها بقيت في اطار تنظيم العمل وفي المجال الفني لمركز 

محاوالت إلدخال ممارسنننننننننات جديدة مثل الجماعات انننننننننب  المسنننننننننتقلة والتخطيط والرقابة كأبعاد  العمل، ورافقت  أحياناً 
 لظروف العمل.

االهتمام بظروف الحياة في العملو بدأت هذه المرحلة مع عقد الثمانينات من القرن العاننننننرين، وقابلت التوسننننننع  - 3
عادة تنظيم العمل نفسننننن  بل اتسنننننع  المهم لمفهوم ظروف العمل الذي لم يانننننمل مسننننناكل الصنننننحة والسنننننالمة المهنية وا 

دان ظروف العمل يتضمن ظروف الحياة في العمل، صب  ميألينطي بيكة األعمال )أي داخل الم سسة وخارجها(، و 
 جديدة اعتمدت على مجاالت علمية وانسجمت كلمة الحياة مع الر ية النظامية لإلنسان في عمل  التي أدرجت ابعاداً 

 متعددة )علم النفس، وعلم االجتماع، واالقتصاد، والسياسة...(

 ازدياد الفاعلين المهتمين بظروف العمل: -ب 

هتمام بظروف العمل من قبل فعاليات وأاننننننننننخاص متفاوتي االنتماء واالهتمام تبعا لموقعهم في السننننننننننلطة أو ازداد اال
 ألفكارهم ووراكهم وهمو

الدولةو تدرج اهتمام الدول في ظروف العمل خالل الحقب المنصننننرمة بعد الثورة الصننننناعية، فقد تدخلت قانونيًا  - 1
صنننننننننننابات ال عمل وانننننننننننرعت القوانين واألنظمة النافذة لذلك، ثم اهتمت بيوم العمل في البداية في موضنننننننننننوع حوادث وا 

وساعات  األسبوعية، ثم بالعطل الرسمية المدفوعة األجر، ثم بلجان الصحة والسالمة المهنية، وازداد اهتمامها كذلك 
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عمال، المهام واألوالنبار..(، وبالبيكة النفسننننننننننننننية في العمل، وبتنظيم  بظروف العمل المادية )اإلضننننننننننننننناءة، والتهوية،
 وبالمااركة في اإلدارة...إلل.

أرباب العملو بدأ اهتمام أرباب العمل في ظروف العمل داخل الم سننننننننننسننننننننننات مع بداية السننننننننننبعينات في الدول  - 2
الصنننننننننناعية تحت تأثير الفكات المثقفة منهم، التي تحمل أفكارها الطابع اإلنسننننننننناني، وازداد اهتمامها بذلك بعد إدخال 

إلدارة التانننننننننننناركية، وحلقات مراقبة الجودة ألنها ترتكز على تحسننننننننننننين ظروف العمل بنية زيادة اإلنتاج ورفع مفاهيم ا
 وتاكر اإلنتاجية.

نقابات العمالو أصنب  موضنوع ظروف العمال جوهريًا بالنسنبة الى النضنال النقابي السنيما بعد الحرب العالمية  - 3
سننننننننننلسننننننننننل وتثمين عمل العمال االختصنننننننننناصننننننننننيين الذين قللت من أهميتهم الثانية إذ كان يهدف إلى الناء العمل المت

)التننايلوريننة والفورديننة(، وازدادت مطننالبتهم بننإعننادة تنظيم العمننل وبزيننادة فرق العمننل المتننناوبننة وبننالماننننننننننننننناركننة وبتقليننل 
 ساعات .

تحسننين ولفهم ولالعلماء واالختصنناصننيونو عّد العلماء واالختصنناصننيون ظروف العمل موضننوعًا محوريًا للبحث  - 4
ي ذلك ف البادكونحالة اإلنسنننننان في العمل، وتعددت االختصننننناصنننننات التي اناننننننلت في دراسنننننت  والتعمق في  إذ كان 

المهندسون واألطباء، ثم تبعهم علماء النفس وعلماء االجتماع، وقادت نتاكج أبحاثهم إلى االهتمام والتصرف بظروف 
 حياة العاملين في الم سسات.العمل لتخفيف األعباء واوثار على واقع و 

 تحليل ظروف الحياة في العمل: -ج 

ينبني االعتماد على تاننننننننننننننخيص فعال لحالة ظروف الحياة في العمل بنية توظيف األفراد لحسننننننننننننننن األداء، ولتحديد 
 النتاكج على مستوى العاملين أو الم سسة، يقوم التاخيص على مقاربتين متكاملتين هماو

مية )علم تنظيم الانننننننل(و التي تمثل مجموعة المعارف المسننننننتخدمة لتسننننننيير االنسننننننان في اثناء المقاربة اإليرغونو -1
مي يرغونو أداك  لنانننننننننننننناط  بنية اسننننننننننننننتخدامها في فهم وتصننننننننننننننحي  المهام، والعدد واوالت، وطرق اإلنتاج. تجمع اإل

لى أقلمة االجتماع( وتهدف ا علمالنفس و علم اختصننناصنننات مختلفة )الهندسنننات، البيولوجيا والطب، العلوم اإلنسنننانية 
 العمل لإلنسان وليس العكس، وتنمية السالمة المهنية وتحسين ظروف العمل.

ة يرغونومية تاننمل مجموعإيتم انجاز تاننخيص ظروف الحياة في العمل داخل الم سننسننات من خالل اننبكات تحليل 
 من المعايير.
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مصننننالحة االقتصننننادي مع االجتماعي في الم سننننسننننة من تحاول هذه المقاربة  التحليل االجتماعي االقتصنننناديو - 2
التكليف ) خالل عر  مقياس اقتصنننادي للعديد من التكاليف االجتماعية المرتبطة بظروف الحياة في العمل وتسنننمى

 المخفية أو المحاسبة االجتماعية( ألن المحاسبة التقليدية ال تنطيها.

ات لعمل المعروضننننننننة كإجمالي بنى متبادلة التفاعل مع السننننننننلوكييرتبط هذا التحليل بتحليل نتاكج ظروف الحياة في ا
 اوتيةواإلنسانية، وتترجم بتحليل الميادين 

 .ظروف العمل الحقيقيةو مراكز العمل ومحيطها-*

 .تنظيم العملو طرق التنظيم، وسير إجراءات العمل-*

 .التعبيرالمااوراتو طرق سير المعلومات، والقدرة على  -التنسيق -االتصال-*

 .إدارة الوقتو طرق تنظيم وقت العمل، والقدرة على تنظيم -*

 .اإلعداد المتكاملو إمكانية تنمية األهليات في إطار العمل-*

التنفيذ االسننننننتراتيجيو مدى امتالك اسننننننتراتيجية في الم سننننننسننننننة في أثناء العمل )تحديد األهداف، والمانننننناركة في -*
 النتاكج(.

لى ستة ميادين )المذكورة أعاله( لتحديد مستوى العمل في م ارات تعبر إ/ االقتصادي يستند التاخيص االجتماعي
 وكاوتيعن حجمها 

 .دوران اليد العاملة-إصابات العمل-1

 .سوء الجودة، وعيوبها-2

 .انحرافات اإلنتاجية المباارة، أو تدني اإلنتاجية-3

المخفية التي  إنها التكاليف ،في الحسابات التقليدية تحدث حاالت سوء سير العمل وتسويتها تكاليف ال تحسب عادة
 ي ثر على األداء االقتصادي في الم سسة.

 منهج عملي )اجتماعي، تنظيمي، مالي( للقيام بهذا التاخيص الذي يتألف مما يليو إعدادتم 

 االجتماعيو لكاف سوء سير العمل من مراحل  األولى، ولتوضي  األسباب المتعددة ل .-1
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عداد جردة للنتاكج االقتصننادية الناتجة الت-2 نظيميو لتوضنني  طرق التصننحي  والتسننوية لسننوء العمل )دراسننة نتاكج( وا 
 عن التسوياتو كميات الوقت، واالستهالكات، وخسارات اإلنتاج.

 الماليو للبحث عن سعر وتكاليف وحدات مكونات التسويات، ولتقسيم النتاكج االقتصادية بوحدات نقدية.-3

يرغونومي مقاربتين للقيام بتاننننننننننننننخيص ظروف الحياة في والتحليل اإل، ل من التحليل االجتماعي/االقتصننننننننننننننادييعد ك
 العمل داخل الم سسة، ويمكن إضافة مقاربات أخرى مفيد للم سسة تناسب واقعها أو خصوصيتها.

وفاعلية  تحسنننننننننب معدالت اإلصنننننننننابات واألمرا  التي تسنننننننننببها ظروف العمل للوقوف على مدى حسنننننننننن الظروف،
سننن ظروف ح إلىضننعف فاعليتها وانخفاضننها  إلىإجراءات ووسنناكل األمن المتبعة في الم سننسننة إذ ياننير ارتفاعها 

 والمعايير اوتيةالعمل، وأهم المعايير المستخدمة 

 يحسب المعدل وفق المعادلة التاليةو معدل وقوع الحوادث واألمرار:-1

 

 

 

 مليون1× عدد اإلصابات المسجلة بسبب العمل 

_____________________________ 

 عدد ساعات العمل المتاحة

ويحسنننننب عدد سننننناعات العمل المتاحة بضنننننرب عدد العاملين بعدد سننننناعات العمل األسنننننبوعية بعدد سننننناعات العمل 
 السنوية.

 يحسب المعدل وفق المعادلة التاليةومعدل ساعات العمل المفقودة: -2

 مليون1× جمالي ساعات العمل المفقودة إ

_____________________________ 
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 عدد ساعات العمل الفعلية

الحضنننور للعمل، أما عدد سننناعات العمل الفعلية فيحسنننب  سننناعاتويحسنننب عدد سننناعات العمل المفقودة من خالل  
 بطرح ساعات اإلجازات والعطالت الرسمية من عدد ساعات العمل المتاحة.

 ق المعالة التاليةو يحسب المعدل وفمعدل تكرار الحوادث: -3

 مليون1× عدد مرات حدوث اإلصابة أو المرر الناتج عنها ضرر 

___________________________________________________ 

 عدد ساعات العمل المتاحة

 على حدة. ويهدف حساب المعدل لكاف تكرار وقوع اإلصابات واألمرا  المهنية وتصنيفها كل  

 لتحسين ظروف الحياة في العمل: اإلجراءات المتخذة -د 

لف بذلك لحفز العاملين، وتخت أاننكاالً تاننكل األفعال التي تقوم بها الم سننسننات على صننعيد ظروف الحياة في العمل 
 دةععن الحوافز المادية ألنها تتسم بالنوعية وبفعاليتها األكثر استمرارية، وتلبي الحاجات العليا لدى االنسان. وهناك 

 إجراءات هيو

يرغونوميو ينطي هذا االجراء كل األفعال المستخدمة في الم سسة على مستوى مركز التحسينات في المجال اإل-1
 العمل ومحيط  كما يليو

صابات العمل مثل تنيير التجهيزات األمان والسالمةو يتعلق بكل ما ينمّ -2 ي سالمة وحماية العاملين ضد مخاطر وا 
هيل لتحقيق السنننننننالمة فتصننننننندر تعليمات ومنانننننننورات بانننننننأن ذلك لتحفيز العاملين التدريب والتأ أوأو إجراءات العمل 

 وبيان أهمية ذلك لهم.

مقاومة الخطرو تنطي كل األعمال المتعلقة بتخفي  )الضننننننننننننننجة، والحرارة، والتلوث...( من خالل االسننننننننننننننتثمار -3
 تحسين العاملين وتأهيلهم بأهمية ذلك. أونفاق على التجهيزات الجيدة، واإل

إعادة تانننننننننننننكيل المهامو يعني ذلك إغناء محتوى العمل بإعادة بناء وتنظيم سنننننننننننننير العمل بطريقة تجعل عمل كل -4
 عمال، وتوسيع المهام.تطلب الذكاء مثل تبادل األيو  اخص مهماً 
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 األبعاد الجسننننننننندية والنفسنننننننننية أرقى من سنننننننننابقي  ألن  يمّس  فرق العمل )الجماعات انننننننننب  المسنننننننننتقلة(و يعد انننننننننكالً -5
ماعية للعاملين، فهو يسننننننننننننننم  بالتعبير عن الحاجات والذات وتنظيم اإلنتاجية وما يتبعها من عمليات أخرى، االجت

ويهدف الى بعث المبادرة لتنظيم العمل ومراقبت  لدى العمال، ويتبع  اسننننننننننننننتثمارات كبيرة مادية وغير مادية )اإلعداد 
عاملين ألن  يحقق لهم مكتسننننننننننننننبات اجتماعية وتنظيمية للعمل لدى ال والتأهيل المسننننننننننننننتمر( ويعد هذا االجراء محفزاً 

 ومااركة جيدة في العمل.

للم سننننننسننننننة وللعاملين على سننننننواء ألن  وسننننننيلة تحفيز فعالة، وقد  تنظيم وقف العملو غدا تنظيم وقت العمل مهماً -6
 يحدث نتاكج متعاكسة تبعا لمصال  الفكتين المذكورتين أعاله.

 و كاوتيجراء تنظيم وقت العمل إبعد اوتية  نجد على مستوى الم سسة النتاكج

 .زيادة مدة استخدام التجهيزات-1

 .تحسين إدارة المخزون-2

 .تخفي  النفقات الثابتة للبنى-3

 .تخفي  مخاطر األاياء التالفة-4

 واوتيةوتجد على مستوى العاملين النتاكج 

 .انخفا  دوران العمل-1

 .تحسين ظروف العمل-2

 .العمل انخفا  إصابات-3

 .االقالل من التعب واالهتالك الجسدي والذهني-4

 .تحسين العالقات االجتماعية-5

 .مكانيات اإلعداد اإلضافيإ-6

 .تحسين التأهيل وتعدد التكاف -7
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ينبني أن يكون ، و للتوقعات التي يعبر عنها العاملون كي يصنننننننننب  محفزاً  يكون تنظيم وقت العمل مناسنننننننننباً  أنينبني 
 ،من تنظيم العمل يتناسنننب مع توجهات العمال من بين األانننكال المتعددة يهم، بعد ذلك يطور انننكالً ألمان تانننخيصننناً 

 والسنة. ،اهروال، باألسبوع تنظيم الحياة النايطة مروراً  إلىهذا التنظيم ينطي حقاكق تذهب من تنظيم يوم العمل 

 الوقاية من إصابات العمل واألمرار المهنية: -هف 

 آلتيوفقًا لالوقاية السلمية و  إلىينبني إزالة األسباب الم دية الى إصابات العمل واألمرا  المهنية للوصول 

 .تكييف العمل مع طبيعة العامل-1

 .مراعاة الخصاكص البارية حين تصميم أدوات العمل وتجهيزات - 2

 ر.إقامة وساكل األمان اولية التي تحوي اإلنذار المبك- 3

 .وساكل االمان وتحسين ظروف العمل المادية اعتماد- 4

 .وضع تعليمات واضحة ل مان تكون واضحة ومتماسكة ومفهومة- 5

 .التنظيم الرايد للعمل من خالل تعميم  السليم وتوزيع المهام باكل جيد وساعات عمل مناسبة - 6

 االختيار المناسب للعاملين على المستوى الجسدي والذهني: -و 

والتأهيل المستمرو يامل مهارات العمل الفنية والبارية ومخاطر العمل وأساليب الوقاية وكيفية التصرف التدريب -1
 .في حال الحادث

التوعية المسنننننننتمرةو تنطي التوعية من مخاطر العمل وأسننننننناليب تالفيها واسنننننننتخدام الوسننننننناكل السنننننننمعية البصنننننننرية -2
 .واالهتمام بها

 .وح التعاون بين العاملين، والمااركة في العمل، وترسيل الوالء للم سسةتحسين جو العملو يقوم على تنمية ر -3

 االستثمار في السالمة المهنية: -ز 

منها بالرهانات التي تمثلها  طورت السننننننننننننلطات العامة أنظمة قانونية هامة مخصننننننننننننصننننننننننننة للتنب  بحوادث العمل وعياً 
 السالمة.
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 واوتيالتاريعات هذه  همأمن و 

 .من قبل مراقبي العمل فيما يخص التجهيزات في الم سسةحق النظر والكاف -1

 ./ عنصراً 50إحداث لجان صحة وسالمة وظروف عمل في الم سسات التي يزيد عددها عن /-2

 .على االستثمار في السالمة فيما يخص الموارد والتجهيزات )عبر التسهيالت المالية( الحثّ -3

 .الحوادث والمخاطرعداد األفراد للسالمة والوقاية من إ-4

حوادث تزداد الرسننوم على التأمين ضنند ال وتثقيل أو تخفيف أعباء التأمين ضنند الحوادث حسننب تواتر وقوعها مثالً -5
 قالل من وقوعها.رباب العمل في حال تكرار وقوعها وتقلل في حال اإلأالمدفوعة من قبل 

 إدارة وقت العمل: -ح 

 بين عدة متنيرات أهمهاوتهدف إدارة وقت العمل الى التوفيق 

 .ترام التاريعات المتعلقة بوقت العملحا-1

 .إرادة الفرد بالسيطرة على وقت عمل -2

 .متطلبات مرونة الم سسة-3

 ضرورة االستخدام المديد للعديد من التجهيزات-4

ريعات احترام التا.( ضمن إطار .وقت العملو يمكن أن تتنير مدة الوقت )اليومي، األسبوعي، الاهري، السنوي.-5
 .(294 -280، من صم1999،مرعيواالتفاقات حول مدة العمل)
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 المراجع المستخدمة في الفصل

 دار الفكر العربي، القاهرة. علم النفس الصناعي والتنظيمي عربياً وعالمياً،م(. 2005أبو النيل، محمود السيد. ) .1

 المطبعة التعاونية، دمشق. والتجارة،علم النفس في الصناعة م(. 1964الرفاعي، نعيم. ) .2

 ، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة.علم النفس الصناعي والتنظيميم(. 2001طه، فرج عبد القادر. ) .3

، سممملسممملة الرضممما للمعلومات، أسمممس إدارة الموارد البشمممرية )النظرية والتطبيق(م(. 1999مرعي، محمد مرعي. ) .4

 دمشق.
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 True/False( أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   تحليل العمل أحد موضوعات علم النفس العام. -1
   تحليل العمل دراسة وصفية استكاافية. -2
   .لتحليل هو أن يقدم الخدمة للعامل والم سسةالمباار واألساسي الهدف  -3

4- 
ن أنهم التأكد مو العناية باختيار العاملين أحد أبرز أهداف اركة جنرال موتورز 
   .يناسبون عملهم جسميًا وعقليًا ومزاجياً 

ي البحث الكمي للفروق بين األفراد ف في الصناعة تركز علىالفروق الفردية  -5
 .فقط الخصاكص الجسمية

  

   اإلحباط أحد مظاهر سوء التوافق الاخصي مع العمل. -6
   عملية التوافق والتكيف المهني بعوامل السن والجنس.يمكن أن تتأثر  -7

 

 Multiple Choices( أسئلة خيارات متعددة 2

 النر  األساسي لتحليل العملو -1
 .معرفة الوظاكف والقدرات الالزمة عند القاكم بالعملب(  .معرفة أجزاك ، وارتباطها، وتدرج السير فيهاأ( 

 كال اإلجابتين خاطكتين.د(   ج( كال اإلجابتين صحيحتين.

 التوافق النفسي المهني الصناعي هو تحقيقو -2
 ب( الصحة النفسية.                    أ( الصحة الجسمية.

 د( جميع اإلجابات خاطكة.   ج( الصحة الجسمية والنفسية.

 من مصادر االختيار المهنيو -3
 ب( االستبيان.   أ( المقابلة.          

 د( جميع اإلجابات صحيحة. . خالل فترة التوظيف الم قتالتقييم ج( 
 
 
 
 

 قضايا للمناقشة \( أسئلة 3

 و-تحليل العمل  -موضوعات علم النفس الصناعي ( 1الس ال )
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 .تحدث باختصار عن تحليل العمل كموضوع من موضوعات علم النفس الصناعي

 {1-1لإلجابةو الفقرة توجي   . 15و 100دقيقة. الدرجات من  15}مدة اإلجابةو 

 واالختيار المهني( 2الس ال )
 تحدث باختصار عن علمية االختيار المهني كموضوع من موضوعات علم النفس الصناعي.

 {2 -1)توجي  لإلجابةو الفقرة  . 20و 100دقيقة. الدرجات من  15}مدة اإلجابةو 

 والتوافق النفسي المهني( 3الس ال )
 .النفسي المهني وعوامل السالمة المهنية كأحد موضوعات علم النفس الصناعيتحدث باختصار التوافق 

 {4-1+3-1توجي  لإلجابةو الفقرة  . 15و 100دقيقة. الدرجات من  10}مدة اإلجابةو 
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 موضوعات علم النفس اإلداري*: الرابعالفصل 

 .Subjects of administrative psychologyموضوعات علم النفس اإلداريعنوان الموضوع: 

 كلمات مفتاحية:

 .Incentive and Wagesر، الحوافز واألجو Administrative leadership،القيادة اإلدارية Training and guidanceالتدريب والتوجي  

 ملخص الفصل:

بدأ النظرية والتطبيق العملي لها، وييتناول هذا الفصننننننننننل عرضننننننننننًا ألبرز الموضننننننننننوعات التي يتناولها علم النفس اإلداري في الدراسننننننننننة 
بالموضنننوع األول )التدريب( تعريف  والمبادش السنننيكولوجية  للتدريب، وأهمية التدريب في الم سنننسنننات واوثار الناجمة عن االبتعاد عن ، 

ادة اإلداريين، وكيفية اختيار الق كما يتناول الموضننننننننننننوع الثاني )القيادة اإلدارية( وتحديد مفهوم القيادة وأنواع القيادة ومناهج البحث فيها
أيضنننًا يتناول الفصنننل موضنننوع )الحوافز واألجور( من حيث المفهوم ومن حيث سنننيكولوجية األجور والحوافز وأنواعها والمن  التانننجيعية 

 وأثرها على الحالة النفسية والمعنوية للعامل.

 مخرجات واألهداف التعليمية:ال

 بعلم النفس اإلداري.يتذكر الطالب الموضوعات المرتبطة  .1

 .واوثار الناجمة عن العزوف عن  والمبادش السيكولوجية في  يتذكر الطالب موضوع التدريب .2
 يتعرف الطالب إلى أهمية القيادة اإلدارية من حيث المفهوم، وكيفية اختيار القادة اإلداريين. .3
 يحدد الطالب الدور السيكولوجي للحوافز واألجور في الم سسات. .4

 

 

 

 

 

 *تم االعتماد في اختيار الموضوعات على أحدث المراجع األجنبية األكاديمية المذكورة في قائمة المراجع.
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 ( مخطط الفصل الرابع1 -4الشكل البياني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات علم النفس اإلداري

 وافز واألجورالح التدريب والتوجيه القيادة اإلدارية

السيكولوجية المبادئ 

 للتدريب

 انتقال أثر التدريب

 شروط انتقال أثر التدريب

 أنواع التدريب

تحديد االحتياجات 

 التدريبية

 وسائل التدريب

 تقييم برامج التدريب

 التدريب والتأهيل

 تعريف القيادة

 تعريف القائد

 الوصول للقيادة

 وجهات النظر في القيادة

 أنواع القيادة

مركزية وال مركزية 

 القيادة

 القيادةمناهج البحث في 

 اختيار القادة

تدريب القادة المشرفين 

 في الصناعة

 فلسفة األجور

التوازن بين األجور ونفقة 

 اإلنتاج وتكاليفه

 نظام األجور والحوافز

األجور سيكولوجيا 

 واإلنتاج والمنح التشجيعية

أثر األجور والحوافز في 

 الحالة النفسية المعنوية
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  Training and Guidance التدريب والتوجيه 1 - 4

ندرك أن هذا الموضوع يدّرس في مقررات أخرى ضمن برنامج اإلدارة، لذلك سننطلق باالستناد على ما سبق ونسعى 
 يتعلق بالجانب النفسي من حيث اولية واألثر المرجو من التدريب.للتركيز على ما 

صل بمتطلبات تت ةيختلف األفراد فيما يمتلكون من معرفة ومهارات فنية، واتجاهات وسمات اخصية، وجوانب سلوكي
تلك الفروق الفردية هي األسنننننناس الذي تقوم علي  عملية اختيار األفراد   تعدو  ،العمل في الم سننننننسننننننة التي يعملون بها

ذلك لإلقالل من الفجوة بين المقتضنننننيات الضنننننرورية ل داء وبين الخصننننناكص التي يمتلكها األفراد المتقدمون للعمل، 
ما أن عالية، كنتاجية إالخصنننننننننننننناكص الضننننننننننننننرورية ل داء بكفاءة كافة  ومن البديهي أن الموظفين الجدد ال يمتلكون 

ولهذا  ،تتوافر فيهم، ومن هنا يظهر دور التدريب أنالتنيرات التكنولوجية في العمل تتطلب مهارات جديدة ال بد من 
اولة أو  جل مماثلة األفراد معأبعمليتين متكاملتين لبعضنننننننننها البع  من  ايهتم الصنننننننننناعي واإلداريفإن علم النفس 

العبارة اوتيةو م اكتاننننننننننننننف ما لدى الفرد من خصنننننننننننننناكص )من خالل االختيار العمل، وتتخلص هاتين العمليتين في 
selection ( وتهيكت  للعمل )من خالل التدريبtraining.م ) 

بالتهيكة أن تقوم الم سننننسننننة بإعداد الفرد للعمل بها بإكسنننناب  المعلومات والمهارات واالتجاهات وأنماط السننننلوك نعني و 
 االجتماعي من خالل التدريب.

قبل المديرون والموظفون وجميع العامين في الم سنننننسنننننات والمنظمات المختلفة بصنننننورة متزايدة على وبطبيعة الحال ين 
التدريب كوسننننننيلة للتنلب على مانننننناكل العمل ألن  ي دي إلى تحسننننننن وتقدم المهارات الخاصننننننة باألداء كما يعد الفرد 

ولننذلننك  ،ة أو لتلننك التي سننننننننننننننيتم تنيير طرق اإلنتنناج فيهنناللتقنندم والترقي في مهنتنن ، وي هلنن  لمتطلبننات العمننل الجنندينند
 main socialization processأصننننبحت برامج التدريب في كثير من الحاالت عملية تناننننكة اجتماعية أسنننناسننننية 

مات، لكثير من الم سنننسنننات والمنظ هدفاً  أصنننب ألن البحث عن التميز  ، وذلكللموظفين الجدد وذلك لتحسنننين أداكهم
جل االسنننننننننتنالل األمثل أالعالمي دعا أحد الخبراء إلى نقل األسنننننننننلوب النربي في اإلدارة، وذلك من  وعلى المسنننننننننتوى

للمصنننننننننادر البانننننننننرية، وأحد طرق بلوغ ذلك الهدف يكون من خالل المجهودات األكثر فعالية في التدريب للوصنننننننننول 
 بالم سسة إلى المستويات األعلى من الكفاية اإلنتاجية.

ر األفراد على وحتى إذا تم اختيا ،ن الفرد من إتقان عمل  في أقصنر وقت وبأقل جهدم تمكّ م وتعلّ والتدريب عملية تعلي
ا إلى مسنننتوى كي يصنننلو  منظماً  أسننناس علمي دقيق وكانوا يمتلكون اسنننتعدادات وخبرة عالية فال بد من تدريبهم تدريباً 

 كن أن يظهر وأن ينمو ويزدهر إال بالتدريب.مرتفع من اإلنتاج وذلك ألن ما لدى الناس من استعدادات فطرية ال يم
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 teachingفالتدريب ياننننننننننننننير عادة إلى تعليم  trainingوالتدريب  educationويجب أن نفرق من هنا بين التعليم 
مثلما يحدث في تدريب الطيار أو أحد العمال في أي حرفة من حركية  -نفسننننننننننننننية الفرد مهارات خاصنننننننننننننننة بالعمل 

الحرف. أما التعليم فيكون هدف  أعر  من ذلك إذ يتمثل في تنمية قدرات ومعارف أكثر عمومية والتي تعتبر أساس 
لعددية االفرد بالقدرات اللفظية و  والذي يمدّ  األسنننننننننناسننننننننننيالتعلم للمهارات الخاصننننننننننة فيما بعد، والمثال على ذلك التعلم 

 والمفاهيم المختلفة.

أي أن التدريب في نهاية األمر هو عبارة عن األنانننطة المخططة من جانب الم سنننسنننة لزيادة المعرفة بالعمل، ولرفع 
مسنننتوى مهارات الفرد المتدرب، أو لتعديل االتجاهات والسنننلوك االجتماعي ل فراد بطرق تتفق مع أهداف الم سنننسنننة، 

فقط من المعرفة واالتجاهات والمهارات التي يكتسنننننننبها الموظفون تكون  واحداً  إن جانباً وبوضنننننننوح ف ،ومتطلبات العمل
نتيجة لبرامج التدريب الرسننننننننننننننمية، وحتى لو لم تكن هناك تلك البرامج فإن الموظفين يتعلمون في العمل اكتسننننننننننننننناب 

اج هم، ونحو معايير اإلنتبالعمل، وتنمو وتتكون اتجاهاتهم نحو ر سنننننننننننننناك ةالمعلومات عن اللواك  والقواعد الخاصنننننننننننننن
تلك المحتويات من ل لمحتويات ، وانتقاالً  ، واسننننننننننننننتيعاباً فعاالً  ويتطلب التدريب الفعال تعلماً  ،ومتطلبات  من كم وجودة

ونجد مصننننننداقية الكالم السننننننابق في كثير من نتاكج البحوث فقد قارن علماء النفس  ،جانب المتدرب إلى مجال العمل
بلندن بين مجموعتين من األفراد يعملون في عاننننننننرة أعمال مختلفة،  واإلداري لنفس الصننننننننناعيبالمعهد القومي لعلم ا

متدربين ال أنربت، واألخرى لم تتدرب، وكانت المجموعتان متسننننننننننننننناويتين في العمر والذكاء والخبرة فظهر أحدهما دن 
 .%40 - %10في المهن المختلفة بنسب تتراوح بين  أعلى إنتاجاً 

إن التدريب  Job Training( في بحث ل  بعنوان التدريب على العمل 1941) .Greenly R.Jكما وجد غرينللي
دقيقة إثر  18دقيقة إلى  29يقلل من الوقت الالزم لتنيير المعدات الخاصنننننننننننننننة بمقص متحرك فانخف  الوقت من 

الوصننول للمسننتوى ( عن أن التدريب ي دي باألفراد إلى 1945).Laushe C.Hوكاننف الواننىي، تلقي برنامج تدريب
ومن العمال  %46النمطي في العمل، إذ وجد في دراسننننت  أن نسننننبة من وصننننل لهذا المسننننتوى من العمال المتدربين 

 .%37 الذين لم يتلقوا تدريباً 

( فقد وجد أن التدريب يقلل من كمية التلف وذلك في دراسنننننننننننت  عن تحليل الحركة 1945) .LindahlL.Gأما لنداهل
أسبوعا هي مدة التدريب على  12بدال عجالت جهاز التجليل قل التلف بالتدريج وذلك طوال فترة والتدريب، ففي است

 العمل.
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دى إلى خف  معننندالت أوليس ذلنننك فقط إذ أثبتنننت بحوث أخرى أن التننندرينننب يقلنننل من الوقوع في الحوادث، كمنننا 
لى إحنننداث أثر Absenteeismالتنينننب   Kelly R.W هنننذا مننناوجنننده كيللىعلى الروح المعنوينننة ل فراد، و  اً طيبننن اً وا 

 .Group Dynamic  على ديناميات الجماعة ب( في تجار 1947)

 وويمكن القول أن التدريب والتعليم ي ديان إلى

لى زوال الحركات الطاكاننة المعطلة  - 1 تتم العمليات والحركات باننكل آلي ال يقتضنني بذل الجهد وتركيز االنتباه وا 
 .ل داء

 .يعمالن على رفع مستوى الدقة في األداء وفي سالسة التمزر الحركي - 2

 خف  التوتر النفسي الجسمي المصاحب ل داء في العمل فيترتب على ذلك زيادة ثقة الفرد بنفس  وبعمل . - 3

( في اننننركة Gomersall& Myers, 1966إلى زيادة مسننننتوى التوافق في العمل، فقد وجد ) وي دي التدريب أيضنننناً 
الذي  القلقإلى معدات بتكسننننننناس أن الموظفين الجدد كانوا أقل ماننننننناركة في مانننننننكالت العمل، فأرجع الباحثون ذلك 

إلى تميز أيامهم األولى بالقلق  موظفاً  405ولقد أانننننننارت المقابالت التي أجريت على  ،ظهر لديهم من موقف العمل
مال قد ه الء الع أناإلنتاج وكان الدليل على ذلك  واالضننننننننننطراب الذي يرجع إلي  الكثير من دوران العمل، وانخفا 

من األداء. وقد  يفقط من معيار األداء أي المسنننتوى المرضننن %85اسنننتنرقوا ثالثة أانننهر ليسنننتطيعوا الوصنننول إلى 
في محاولة  Orientation training programافتر  الباحثون إلى أن  إذا أمكن تصننننميم برنامج تدريب توجيهي 

لخف  القلق المتصنننننننل بالعمل لدى الموظفين، وبوج  خاص كان هدف هذا البرنامج خف  الخوف من الفانننننننل في 
قامة عالقات مع المارفين. العمل ولمساعدة العاملين أيضاً   على التكيف مع التدريب، وللتمكن كذلك من االتصال وا 

 Psychological principles of trainingلتدريبلالمبادئ السيكولوجية  - أ

، وقد أجريت بحوث كثيرة في معامل علم النفس، وفي المدارس والجامعات والقوات وتعليماً  يتضننننمن كل تدريب تعلماً 
المسنننننننننننننلحة فخرج الباحثون فيها بعدة مبادش يمكن تطبيقها في التدريب، ومراعاتها عند إعداد برامج التدريب بما يزيد 

 التعلم مستمرة إذا روعيت هذه المبادشوقيمت  وأثره، وتكون عملية 

ال تعلم بندون دافعو لقند بيننت البحوث الحنديثنة أن المتندربين النذين يكونون على مسننننننننننننننتوى عنال من الندافعينة   - 1
ذا ينظر للدافع وهك ،يتعلمون أكثر ويكون أدا هم أكبر، وينتهون من فقرات برنامج التدريب في وقت أسننرع من غيرهم

 وذPost training Motivationالدافع المسنننننننبق للتدريب  يعدية التدريب، ويتقدم علي ، ومن ثم كعامل يسنننننننبق فاعل
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ولذلك فإن  من الحقاكق الثابتة أن  في كثير من الم سننننسننننات يتم إعداد وتصننننميم برامج  ،تأثير هام في عملية التدريب
يكون ل   من ذلك األخير اب المهارات رغماً التدريب من أجل زيادة الدافع لدى المتدربين أكثر من التركيز على اكتسنن

 تأثير على أداء المتدربين.

ذا قدم إلي  النصننننن   واإلنسنننننان ذا كانت لدي  القدرة على التعلم، وأتيحت ل  الفرصنننننة للتعلم وا  يتعلم إذا أراد أن يتعلم، وا 
فالدافع  ،ى المتعلم ما يدفع  للتعلموالثالثة األخيرة )القدرة، الفرصنننننننة، اإلراننننننناد( ال قيمة لها إذا لم يكن لد ،واإلراننننننناد

 زادت فاعلية التعلم أي مثابرة المتعلم علي  واهتمام  ب . ارط ضروري لكل تعلم، وكلما كان الدافع قوياً 

ال  اهتمام المتدربين، لكن المتدربين قد جلبنحو  ويظن المدربون أنهم على وعي بهذا المبدأ، وأنهم يسننننننننننننننيرون قدماً 
هذه الحالة  من ضنوط العمل فال يكون التدريب في للتعلم، ألن  قد يكون التحاقهم بالتدريب هروباً يكون لديهم الدافع 

( وزمال ه أن إثارة الدافع للتدريب لدى المتدربين هو الذي يانننننننكل 1970)Campbell كامببل دولهذا يع ،هو الهدف
 الجزء األساسي في التدريب الفعال.

والدوافع ليسننننننننننننت ضننننننننننننرورية لبدء التدريب فقط بل ضننننننننننننرورية لالحتفاظ باهتمام المتدرب وزيادة جهده، وزيادة تركيز 
 رد والمدرب.الرفيع والتمييز بين الف اإلنتاجانتباه ، وتأخير ظهور التعب ولذلك يجب أن يامل نظام الحوافز إثابة 

للفرد أهمية التدريب في حيات  وفي تقدم  وما يعود علي  األخصنننناكي اإلداري لكل ما سننننبق من الضننننروري أن ياننننرح 
 باط .أو نكلف  بأعمال صعبة ت دي إلى إح بعيداً  كما يجب أال نضع أمام المتدرب في بداية تدريب  هدفاً  ،من فواكد

و وتاننننننننننننير معرفة المتدرب بنتاكج Knowledge( Feedbackمعرفة المتدرب بمدى تقدم  )التنذية الرجعية( ) - 2
قدم  إلى مجموعة الاروط الموجودة في الموقف والتي تاكل األداء )التقدم في العمل( وترتبط معرفة النتاكج بالتقدم ت

 في األداء، والايء الفعال ليس في إخبار المتدرب بأن  أخطأ بل لماذا أخطأ؟ وكيف يمكن تفادي خطك  مستقبال؟

 ب بطيكناً   في التقدم، ومعرفة الفترات التي يكون فيها التدريومعرفة الفرد بنتاكج التدريب تعين  على إدراك سننننننننننننننرعت
 والعوامل التي تساعده على التقدم والتي تعوق ، فاعور الفرد أن  يتقدم بانتظام يساعده على مواصلة التقدم.

ن معرفة المتدرب بمدى تقدم  في التدريب يرتبط بصننننورة ما بتوقعات  ويسننننتخدم في هذا الصنننندد مصننننطل  اإلنجا  زوا 
المتدربين  فعندما يفانننننننل التدريب في تحقيق توقعات ،لإلانننننننارة لمدى ما حقق  التدريب في توقعات المتدربينالتدريبي 

ا فإن  يفتر  وجود سنننننلبيات مثل التنيير في االتجاه وعدم وجود رضننننن ورغباتهم أن يكون اإلنجاز التدريبي منخفضننننناً 
وانخفا  االلتزام نحو الم سسة أي انخفا  في الرغبة في بذل أقصى جهد لصال  الم سسة، وانخفا  في الرغبة 



95 
 

ية الذات لفي تنمية االلتزام وفعا فاإلنجاز في التدريب يلعب دوراً ، في االنتماء لها أو أن يكون الفرد عضننننننننننننننوا فيها
 وزيادة الدافع.

ولقد دلت التجارب على أن ممارسة العمل دون علم بنتاكج  ال ت دي إلى تعلم، وأن علم المتعلم بنتاكج عمل  يساعده 
  كما لمحافظة علي  ويعمل على تحسنننينسنننعى لفالمعرفة تضنننع أمام المتعلم مسنننتوى محدد ي ،على زيادة أداك  وجودت 

ما عدم المعرفة أ ،يتفوق على نفسننننننن  أو غيره أنفسننننننن ، وعلى مباراة غيره أي العمل على تحمل  على مباراة نفسننننننن  بن
بنتاكج التعلم قد تلقي في نفس المتعلم أن  قد وصنننل إلى القمة فال يبذل جهدا في سنننبيل التقدم والتحسنننن، أو يلقي في 

 نفس  أن  ال يتقدم فيفتر تحمس  واهتمام .

ات على أن إثابة المتعلم و المتدرب بمدح  على التحسننننن في عمل ، وعقاب  بلوم  ت الدراسننننالثواب والعقابو دلّ  - 3
لعقاب المعقول يثاب علي ، وا فالثواب ي دي إلى تكرار ما ،وتأنيب  على أخطاك  مفيد وذو قيمة، والجمع بينهما أفضل

د أاننارت النتاكج وق ،أثرا سننلبياً ي دي إلى تجنب بع  األخطاء، أما العقاب الذي يمس احترام الفرد لنفسنن  فإن  يترك 
من االسننننننننتجابات المدعمة لتدريب المتدرب خالل فترة التدريب  إلى أن  على الرغم من أن المتدرب يقدم كثيراً  أيضنننننننناً 

 فإن مثل هذا السلوك ال ينتقل أثره للعمل إذا لم يجد الموظف إثابة من ر ساك  في العمل.

م بنن  فرد لمعونننة آخر على التعلم، والتعلم عمليننة يقوم بهننا المتعلم نفسنننننننننننننننن  يقو  التعلم بننالعمننلو يعتبر مجهوداً   - 4
رانننادات  ال تجدي إال  أو ذهنياً  وبجهده الذاتي حركياً  فالفرد ال يتعلم السنننباحة إال بالسنننباحة وعلى هذا فناننناط المعلم وا 

 بمقدار ما تثير من النااط الذاتي للمتدربين.

المادة التي يراد تعلمها متى كانت مفهومة وذات معنى كان تعلمها أسننننننننننننرع  مبدأ الفهمو أظهرت الدراسننننننننننننات أن - 5
ي بيت الدروس فثوأدق وكانت أصننننننننننننننعب على النسننننننننننننننيان، في حين أن الحفظ اولي دون فهم المعنى ال ي دي إلى ت

ب مجموعة من يوقد تمت المقارنة بين النوعين من التعلم اولي والقاكم على الفهم بإجراء تجربة محورها تدر  ،األذهان
 ،األفراد على تركيب المصننننننننننننابي  الكهرباكية، المجموعة األولى قامت بالتركيب عن طريق التكرار والممارسننننننننننننة اولية

الثانية تم اننننننننننننرح المبادش العامة للعمليات التي يقوم بها ألفرادها فكانت إنتاجية وأداء الفريق الثاني أعلى المجموعة و 
ن يتم التنأكند من فهم المتندرب لمنا هو مفرو  أن يتعلمن ، وفهمن  للتعليمنات بنأن لنذا يجنب أ ،من المجموعنة األولى

 يعيد على المدرب ما سيتعلم ، ولماذا؟ وكيف؟

اإلراننناد أثناء التعلمو ثبت بالتجربة أن التعلم المقترن باإلراننناد أفضنننل بكثير من التعلم دون ، وأن الرغبة بالتعلم  - 6
فاإلرااد والتعليمات اإليجابية المفصلة الماجعة أفضل من التعليمات  ،دون إراادقد ال ت دي بالنر  والهدف منها 
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والتعليمات اإليجابية هي تلك التي توج  نظر المتدرب وجهده إلى التحركات الصننننننحيحة  ،اإلجمالية المثبطة السننننننلبية
الزم إلى الحركات من االنتباه الينقص  األخيرةليسننت تلك التي تنهاه عن الحركات الخاطكة، وتوجي  االنتباه إلى تلك 

الخاطكة وعلى المدرب صنننياغة إرانننادات  في لنة سنننهلة بسنننيطة وبطرق صنننحيحة وأن يصنننح  أخطاء المتدربين فور 
اإلسننننننراف في اإلرانننننناد يعطل التعلم وال يعطي الفرصننننننة للمتعلم أن  أنظهورها حتى ال يتم تثبيتها لديهم ومع مراعاة 

 ء عمل  بمجهوده الاخصي.يستفيد بنفس  من أخطاك  وأدا

بهنذه الطريقنة أيهمنا يكون أكثر؟ التندرينب على أجزاء العمنل أي على  نعنيالطريقنة الكلينة والطريقنة الجزكينةو و  - 7
ويوج   ،مكونات  ثم بعد ذلك يتم التكامل بين المهام الجزكية في أداء واحد، أما التدريب على كل المهام منذ البداية

 نقد لهذا المبدأ يتمثل في صعوبة تحديد الجزء أو الكل.

ولقد وجد أن  من األفضنننننننننننل تعلم وحدة كاملة ذات معنى عن تقسنننننننننننيم المادة إلى أجزاء، وتعلم األجزاء كل جزء على 
 ويكون ذلك بإعطاء فكرة عامة عن الانننننننننننيء ككل فيتم عر  البرنامج كل  من وجهة نظر العالقات اإلجمالية ،حدة

 ثم بعد ذلك الدخول بتفصيل أكثر في العالقات النوعية.

 أن الطريقة الكلية لتعلم العادات العضننلية أحسننن من الطريقة الجزكية وذلك من خالل عمل اليدين معاً  Beebyووجد
 في الرسم، وعمل كل يد منفصلة عن األخرى.

لم كل وحدة على حدة وتسننننمى هذه الوحدات هذا، وفي األعمال الصننننناعية المعقدة يفكك العمل إلى وحدات يمكن تع
م فيتدرب الفرد على كل وحدة حتى يسننننننننننننننتطيع أداءها قبل أن ينتقل إلى الوحدة Training Unitsوحدات تدريب م

 التالية.

التدريب الموزع والمركزو يختص التدريب الموزع بتوزيع التدريب، وبطول جلسنننننننننننننننات التدريب، وبالمراحل بين  - 8
 الجلسات.

نت البحوث التجريبية أن التعلم الموزع على دورات أفضنننننننننننل من التعلم المركز في وقت واحد، وفي دورة واحدة وقد بي
 ،مرة في يوم واحد، وفي جلسننننننة واحدة 20مرات من أن يكرر  10فالمفضننننننل أن يكرر موضننننننوع في يومين كل يوم 

ع فإن فترات كما أن  في التعلم الموز  ،تركيز التعلم الموزع أفضل لما يسبب  التعلم المركز من تعب أو ملل وعدم ويعد
 الراحة تثبت ما تعلم  الفرد إضافة إلى أن المتعلم يقبل على التعلم بعد فترة انقطاع باهتمام وبحافز أكبر.
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ومن التجارب التي تاننننننننننننننير إلى أفضننننننننننننننية التدريب الموزع والتي أجريت في بع  جيوش العالم تلك التي كلف فيها 
ن المقاتلين القيام بألفي جولة يتدربون فيها على إصابة هدف متحرك فقامت مجموعتان منهم بهذا جماعة من الطياري

د أن أفراد وقد وج ،التدريب أحدهما قامت بالتدريب في أربع رحالت فقط، والثانية قامت بإتمام  في ثماني رحالت
يتضننن   ومما سنننبق ،ول في نهاية التدريبالمجموعة الثانية أدق في إصنننابة الهدف بأكثر من خمسنننة أمثال الفريق األ

ن فترات قصننيرة موزعة على مدة طويلة م األفرادأن المدة الالزمة لتعلم مهارة يمكن إنقاصننها مع زيادة األداء بتدريب 
تاكج وقد أمكن تحقيق هذا المبدأ بالوصنننننول إلى الن ،من تدريبهم فترات طويلة مركزة في مدة زمنية قصنننننيرة الزمن بدالً 

وة عندما قورنت مجموعتان من األفراد في تعلم الرموز في سنننالح اإلانننارة بالجيش األمريكي فقد تلقت مجموعة المرج
 لفترة طولها ثمانية أسنننننننننننابيع أثناء تدريبهم العام على من الطالب تمرينهم على تعلم الرموز مدة أربع سننننننننننناعات يومياً 
سنننننة لفترة طولها خم الرموز مدة سنننننبع سننننناعات يومياً  اإلرسنننننال الالسنننننلكي البطيء، وتدربت مجموعة أخرى على تعلم

 أسابيع، وبعدها تلقوا دروسا في مواد أخرى مدة الثالثة األسابيع الباقية من فترة التدريب.

وقد بينت هذه الدراسنننننة بوضنننننوح تميز التدريب لفترة أربع سننننناعات عن التدريب لمدة سنننننبع سننننناعات، فالنسنننننبة المكوية 
معنى هذا أن و  ،د األقصى للسرعة كانت أكبر في المجموعة التي تمرنت أربع ساعات يومياً للطلبة الذين اجتازوا الح

 التمرين على إرسال الرموز في هذه المدرسة، وفي الظروف القاكمة فيها مدة سبع ساعات يعتبر مضيعة للوقت.

 التدريب الموزع والمركز( النسب المئوية لتحصيل الرموز في 1 -4)جدول 

النسبة المئوية لتحصيل الرموز في  عدد الرموز
 مجموعة السبع ساعات

النسبة المئوية لتحصيل الرموز في 
 مجموعة األربع ساعات

7 40,34% - 
10 16,34% 21,80% 
12 42,53% 13,33% 
15 31,55% 43,03% 
18 4,51% 21,82% 
20 0,84% 20,00% 

ي أن لحدوث عملية الكف الرجعي، والذي يعن يترك مجاالً وتفسنننير النتاكج واضننن  ألن التدريب المسنننتمر غير الموزع 
المادة التي يتم التدريب عليها في أية فترة تعطل نتاكج التدريب السنننننننننننننابقة وخاصنننننننننننننة إذا كانت محتويات التدريب في 

ي تالفترتين متانننننابهتين، في حين أن ترك فترات تفصنننننل بين فترات التدريب المتتابعة يتي  الفرصنننننة لعملية التثبيت ال
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تتلخص في أن المادة التي تتضننمنها الفترة التدريبية تحتاج إلى فترة لتثبيتها قبل أن تدخل علي  مادة جديدة تتضننمنها 
 عملية تعلم جديدة.

 .Transmission of the impact of trainingانتقال أثر التدريب - ب

 ،اهتم علماء النفس بالدراسننننات المتعلقة بأثر التدريب على األداء على االختبارات النفسننننية بوج  عام األمرفي بادش 
( عن أثر التدريب على اسنننننتيعاب 1954) Gatesتس من أهم الدراسنننننات تذكرها مراجع علم النفس دراسنننننة جي ولعلّ 

 تواها قبل التدريب على اختبار الذاكرةالذاكرة ل رقام، حيث وجد أن المجموعة التجريبية )التي تدربت( كان مسنننننننننننننن
 .6,40أما بعد التدريب فقد وصل  4,33

بحثت أثر تكرار تطبيق  Adkinsفنجد أن دراسة آدكينز ،ل  اً في اتجاه آخر مخالف (جيتس)ولقد سارت الدراسات بعد 
االختبار على التحصننننيل في اختبار الذكاء، فوجد أن األطفال الذين طبقت عليهم ثالثة اختبارات جمعية للمرة الثانية 
أو الثالثة حصنننننننننلوا على درجات تحصنننننننننيل أعلى من األطفال الذين أعطيت لهم االختبارات للمرة األولى، ولقد أيدت 

 و نتاكج دراسة آدكينز حيث استخدمت نفس منهج .للنم Harrvardدراسة هارفارد 

( في دراسننة ل  على مجموعة من السنناكقين حيث تم تطبيق خمسننة من االختبارات 1975قد وجد محمود أبو النيل )و 
وكانت  ،وبعده ودقة اإلبصار عليهم قبل التدريب ،والقوة العضلية ،والتمزر، وزمن الرجع ،النفسية تقيس تاتت االنتباه

 كاوتيو األداء نتاكج

 أداء السائقين قبل وبعد التدريب (2 -4) جدول

 قيمة  بعد التدريب  قبل التدريب االختبار رقم
 )ت(

    مستوى
 الداللة

   ع م ع م  
 0,01 3,20 1,44 9,90 2,26 8,62 تاتت االنتباه 1
 غير دال 0,50 1,12 9,13 1,22 9,00 المتحركين 2
 غير دال 0,12 3,92 23,13 4,20 23,50 زمن الرجع 3
 غير دال 1,35 0,09 5,39 0,96 5,16 القوة العضلية 4
 0,01 3,15 1,72 18,34 2,06 17,08 قوة اإلبصار 5
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ويالحظ أن األداء على اختباري تانننننننننننتت االنتباه، وقوة اإلبصنننننننننننار هما اللذان تحسننننننننننننا بعد التدريب عن قبل ، وباقي 
 التدريب عن قبل  لكن دون أن يكون ل  داللة إحصاكية.لزيادة بعد ل تتج االختبارات 

 أو أخرىة معين في التقدم في عملي أداءويقصنند بانتقال أثر التدريب مدى االسننتفادة من التدريب على عملية معينة و 
 الركيسنني الهام في التعلم، والتي تضننع لها الم سننسننة أكبر اعتبار ءهي الانني Transferوقضننية االنتقال  ،أداء آخر

فإذا كانت أهداف التدريب تتفق مع أهداف الم سسة فإن التدريب الذي ال ي دي إلى انتقال  ،في تدريب العاملين فيها
أثره ال قيمة ل ، وقد يكون ل  تأثير سنننلبي، ويعني بذلك )تأثير سنننلبي( أن البرنامج كانت تكلفت  على الم سنننسنننة أكثر 

اهات المكتسبة في التدريب والتي ال يتم استخدامها في العمل ال يمكن من االستفادة من ، فالمعارف والمهارات واالتج
 أن تسهم في تحقيق أهداف الم سسة.

في اكتسنننننناب معلومات أو عادات أو مهارات  وقد ت ثر عملية اكتسنننننناب معلومات أو عادات أو مهارات معينة أحياناً 
داخل ريب، وفي حالة االنتقال السننلبي تكون بصنندد توفي حالة االنتقال اإليجابي تكون بصنندد انتقال ألثر التد ،أخرى

أو تعطيل ومن أمثلة االنتقال اإليجابي أن تعلم الجبر يسننننننننهل تعلم التفاضننننننننل والتكامل، ومن أمثلة االنتقال السننننننننلبي 
اكتسنننننننننناب مهارات خاطكة تعوق المتدرب عن األداء الصننننننننننحي  للعمل، وبكلمات أخرى إذا أدى التعلم إلى كون أداء 

ذا أدى إلى كون إيجابياً  ذلك انتقاالً  يلموقف الجديد أسنننننننننننهل سنننننننننننمّ الفرد ل للموقف الجديد  Fleishmanالفرد  أداء، وا 
ى على أداء عمل بأسننلوب معين ثم تنيير هذا األسننلوب بعد التدريب إل . فتدريب فرد مثالً سننلبياً  انتقاالً  يأصننعب سننمّ 

اولة الكاتبة  أقل من المتوقع، فالكاتب على أسننننننلوب آخر ينتج عن  تعطيل لعملية التدريب الالحقة فيتقدم الفرد تقدماً 
نذ البداية وتسمى هذه م الذي يتقن الكتابة بطريقة اإلصبع يجد صعوبة كبرى بعد ذلك في تعلم الكتابة بطريقة اللمس

 .Habit interferenceالعملية بتداخل العادة 

وتقاس كمية انتقال أثر التدريب )إيجابي، سننلبي( بأن  يسنناوي الفرق بين أداء النانناط بتعلم سننابق وأداء النانناط بدون 
تسنننننناب الت الكتسننننننتنرق خمس محاو  (أ)وفي حين أن المجموعة ( أ، ب)تعلم سننننننابق، ولنفتر  أن  لدينا مجموعتين 

تسنننننننتنرق عانننننننرين محاولة الكتسننننننناب الكفاءة على نفس المهمة فإن  (ب)حد المهمات بينما المجموعة أالكفاءة على 
لتدريب أثر ايصننل إلى خمسننة عاننر محاولة، وبكلمات أخرى فإن انتقال  (أ)كمية التدريب التي وفرت في المجموعة 

 ( من المجموع الكلي للكفاءة.100×20+15) %75قد أسهم بمقدار 
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 .Conditions of transmission of the impact of trainingشروط انتقال أثر التدريب - ج

وبعضنننها  اجتماعي،-نفس هناك مجموعة من العمليات يطلق عليها آليات تصنننحي  الفعل، بعضنننها نفسننني، وبعضنننها
وتأتي في مقدمة  ،في اتجاه تصننحي  األفعال التي تقوم بها تنتقي جميعاً اجتماعي، وعندما تناننط هذه العمليات فإنها 
 هذه اوليات التصحيحية خمس عمليات هيو 

المردود هو الصننننندى المباانننننر ألي فعل نقوم ب ، صنننننداه في نفوسننننننا، هذا الصننننندى قد يكون و عمليات المردود - 1
 .ال السيارةنط بالقدم على بدّ كما يحدث عندما نسمع صوت محرك السيارة يرتفع عند الض حسياً 

إلى ما يلي   في موقف معين تعلمناهأما عمليات النقل فهي التي تتضنننمن انتقال أثر ما و عمليات النقل والتعميم - 2
 من مواقف ماابهة، وبذلك يحدث ما يسمى بالتعميم.

 .ا لما يصدر أمامنا عن القدوةأما المحاكاة واالقتداء فهي عمليات التقليد التي نقوم بهو عمليات المحاكاة - 3

 فهو مجموعة العمليات التي ينطوي عليها النظر فيما أنجزناه لمضاهات  بما كنا نستهدف . والتقويم - 4

 االة.، ومعاقبة الفعل الخطأ دون مني كذلك فإن الثواب والعقاب يتضمنان إثابة الفعل الصحو الثواب والعقاب - 5

 يب اإليجابي فيووتتمثل اروط انتقال أثر التدر 

مع الثانية، فتعلم الجمع ينتقل أثره من تعلم الضنننننننننرب الن الضنننننننننرب  األولىتاننننننننناب  محتويات المادة أو المهارة  - 1
على أسنننناس حدوث انتقال أثر التدريب لوجود عناصننننر متماثلة في  (ثورنديك)ولقد قدم هذه النظرية  ،يتضننننمن الجمع

 الموقفين.

يل فمعرفة اللنة الفرنسننية أو االنكليزية يعين على تعلم أية لنة لوجود طرق خاصننة تانناب  طرق التعلم والتحصنن  - 2
واأللعاب الرياضنية التنافسنية تسنهم في نجاح الجنود في أداكهم للمعركة فكال الموقفين يتطلبان  ،مانتركة لتعلم اللنات

 هجوما عدوانيا ضد خصم.

انتقال أثر المبدأ الذي تعلم  الفرد لمواقف أخرى جديدة أي التعميم على المواقف المختلفة، وقد قدم هذا المبدأ  - 3
Judd ومن التجارب التي تدخل في ذلك النطاق ما قام أحد المعلمين بتعليم مجموعة من  ،األسنننتاذ بجامعة انننيكاغو

لمجموعة أخرى من التالميذ، ثم كلف المجموعتين التصنننويب  التالميذ مبادش انكسنننار الضنننوء، ولم يعلم هذه المبادش
بأسنننننهم إلى هدف منمور في الماء فكان أداء المجموعة األولى أعلى خاصنننننة عندما تم تحريك الهدف من موضنننننع  
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ونتيجة لمبدأ انتقال أثر المبدأ يتم تدريب األفراد على أعمال ماننننننننننننننابهة ل عمال التي  ،في الماء إلى موضننننننننننننننع آخر
للقطارات لتعليم السننناكقين عليها طريقة اسنننتخدام  Miniaturesها فيما بعد، ولذلك اسنننتخدمت نماذج مصننننرة سننني دون
التمرين على هذه النماذج يتي  للعمال  أنلتفادي الوقوف فجأة وما ينتج عن ذلك من حوادث، إذ   Brakesالفرامل 

 World Warفعل، وقد وجد في الحرب العالمية الثانية اكتسنناب المهارات الالزمة إلدارة اوالت الكبيرة الموجودة بال
II  ما مكن بدالكل مسنننناعدة م األجهزةأن المتدربين على أجهزة تقدير المسننننافات في مواقف التدريب كانت تمدهم هذه

 .المتدربين من تقدير المسافات عندما يكون نموذج الطاكرة موجوداً 

توسنننننطية من العمليات ال انتقال أثر التدريب السنننننابقة فإن عدداً  ويجب أن نضنننننع في االعتبار أن  باإلضنننننافة لانننننروط
Meditational  ًأثر  في انتقنال مهمناً  كنالخبرة واللننة والنذكناء، وخصننننننننننننننناكص الفرد المتعلم األخرى، والتي ت دي دورا

اكتسنننبها  يالتدريب، فعند مواجهة الفرد لعمل جديد تتوقف سنننهولة الممارسنننة في هذا العمل على الخبرات السنننابقة الت
 الفرد في مواقف متاابهة، واالستفادة من هذه الخبرات في معالجة الموقف الجديد.

دور المدربو فإلى جانب التأهيل والخبرة الطويلة والتدريب المسننننننننننننننتمر للمدرب نفسنننننننننننننن  يذكر رأفت عبد الفتاح  - 4
معرفة لمرسننل والتي تتضننمن ال( أن التدريب عملية اتصننال في  مرسننل و مسننتقبل أو متلقي لمضننمون رسننالة ا2001)

ال يمتد ليصل إلى المستوى الرمزي من صور وكلمات ورسوم، كما أن المااركة في نقل والمعلومات، واالتصال الفعّ 
المعرفة يعتبر أسننننننننناس االتصنننننننننال في التدريب والذي يجب على المدرب أن يهيئ للمتدربين هذه الفرصنننننننننة ليضنننننننننمن 

وصنننيل كذلك يتمثل دور المدرب في ت ،فكار والتعبير عنها بالصنننور والرسنننومويكون ذلك من خالل طرح األ ،تفاعلهم
األفكنار في الوقنت المنناسنننننننننننننننب والتنأكند من فهم المتندربين لهنا وذلنك بعمنل كنافنة التندعيمنات  والتعزيزات لتقوينة قندرة 

تصنننننال غير اال وهنا يلعب ،المتدرب على الوصنننننول ل هداف السنننننلوكية والفنية المتطلب الوصنننننول إليها في البرنامج
لية في عم أسننناسنننياً  كإانننارات العين وحركة اليد وتعبيرات الوج  دوراً  Trainerمن قبل المدرب  Nonverbalاللفظي 
ها ليتمكن المتدرب من تفسننير الرسننالة التي يتضننمن واضننحاً  وعلى المدرب اسننتخدام ذلك االتصننال اسننتخداماً  ،التدريب

 ذلك النوع من االتصال.

 .Types of trainingالتدريبأنواع  - د

ومن  ،هناك الكثير من البرامج التدريبية التي تطبقها الم سنننسنننات المختلفة على العاملين فيها من أجل تحسنننين أداكهم
 أنواع هذه البرامجو
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بعدة تسننميات فيسننمى البرنامج التوجيهي أو  Induction courseويسننمى البرنامج التعريفي و البرنامج التعريفي -1
فننة ل ل تمهينندينناً  ، وفي هننذا النوع من التنندريننب يعطى األفراد تنندريبنناً Training orientationتنندريننب التهيكننة للعمننل 

متطلبات ، فيسناعد ذلك على ممارسنة عمل االنتقال بسنهولة و بذلك ينسنب االنتقال الموجب إلى الخصناكص بالعمل و 
 قف.المميزة للمو 

( إلى أن خبرات العمل األولية ت ثر في تنمية االلتزام بتعليمات العمل لدى 1982وآخرون ) Modayويذهب موداي 
الموظفين والعاملين، ومن هذه الوجهة من النظر فإن  ممكن أن ينظر للتدريب كاسنننننتثمار في العالقة بين الم سنننننسنننننة 

 للموظفين.  Organization commitmentويمكن أن يسهم في االلتزام التنظيمي  األاخاصو 

ببرنننامج أو يترك  فقنند يكون محنندداً  On the job trainingأمننا التنندريننب أثننناء العمننل و التنندريننب أثننناء العمننل -2
للماننننننرفين فيوجهون الموظفين، ويتابعون ما يقومون ب  من أداء، فينصننننننحونهم ويرانننننندونهم إلى كيفية العمل بالطرق 

في األخطاء التي ت دي إلى إتالف الخامات والوصنننننننننننول باإلنتاج إلى درجة منخفضنننننننننننة من الصنننننننننننحيحة لكيال يقعوا 
 الجودة.

عن مكان العمل لكن  يتم داخل الم سننننسننننة  ويكون التدريب خارج نطاق العمل بعيداً و التدريب خارج نطاق العمل -3
ن أجل الترقية والتي يراحون إليها مفي مكان خاص يقام ليتلقى في  المتدربون المحاضرات وبرامج التدريب المختلفة 

إلى مسننننننننننننننتوى أعلى، أو يلحقون بهننا بتنندريبهم على مهننارات جنندينندة لمواجهننة ظروف زيننادة اإلنتنناج أو أي تنيرات 
 تكنولوجية في العمل كالتحول من إنتاج سلعة إلنتاج سلعة أخرى أو نتيجة تطوير اوالت.

م سننننننننسننننننننات خارجية كمعاهد التدريب ومراكزه  Outside trainingوتنظم التدريب الخارجي و التدريب الخارجي -4
المختلفة والتي تهدف إلى رفع الكفاية اإلنتاجية للماننننرفين واإلداريين والفنيين، وتسننننير هذه المراكز في إعداد برامجها 

ويلتحق  ،موفق خطة توزع على الانننركات والقطاعات المختلفة فيختار المتدربون البرامج التي تمثل حاجة بالنسنننبة له
رامج التي ومن الب ،بهذه البرامج المرانننننحين من أماكن وصنننننناعات مختلفة فتكون فرصنننننة النتقال المهارات السنننننلوكية

يهتم بها التدريب الخارجي برامج اإلدارة العليا وبرنامج الماننرفين، وبرنامج االتصنناالت، وبرنامج العالقات اإلنسننانية، 
 اعي.وبرنامج السالمة بالعمل واألمن الصن

 Behaviorوقد ظهر التدريب على نماذج السننننننننننننننلوك و التدريب على نماذج السننننننننننننننلوك في اإلدارة واإلاننننننننننننننراف -5
modeling training ًلتعليم مهارات اإلدارة واإلانننننراف  في السننننننوات األخيرة على أن  وجهة النظر األكثر اسنننننتخداما

( عن التعلم، فإن هذا النوع من التدرينب 1977) Banduraلنظرية باندورا وفقاً  ،والعالقات اإلنسنننننننننننننننانية بين األفراد
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( النتنننناج الحركي 3، ) Attention( االنتبنننناه 2) Retention( القنننندرة على االحتفنننناظ 1تحكمنننن  أربع عملينننناتو )
Motor Reproduction (4 الدوافع )Motivation،  ويتمثل هذا النوع من التدريب في جعل المتدربين يالحظون

 تعلموه من ذلك في العمل. وذج ثم يتذكرون الحالة التي هو عليها، وفي النهاية يستخدمون ماويااهدون النم

وينظر الموظفون والعاملون لخبرة التدريب ذات الفعالية كم اننننننر إلى أن الاننننننركة ترغب في اسننننننتثمار مهاراتهم، كما 
 أنها تهتم وتعتني بهم، وخاصة إذا حقق التدريب توقعات ورغبات المتدربين. 

 .Identification of training needsتحديد االحتياجات التدريبية - هف

ما الذي يحتاج  الموظفون لكي يتعلموا رفع وتحسنننين أداكهم في العمل وزيادة إسنننهامهم في تحقيق أهداف الم سنننسنننة 
الوسننناكل اوتية  Landy& Trumbo( 1980) (وترومب الندي)التي يعملون بها؟ ولإلجابة على هذا السننن ال اقترح 

 ووهي لتحديد ما يحتاج إلي  الموظفون من تعليم وتدريب أي تحديد االحتياجات التدريبية

 تحليل العمل والعامل. -1

 وصف األحداث الهامة. -2

 التاخيص التحليلي للموظف. -3

 ما الذي سيتم تعلم ؟ -4

 محددات األداء. -5

ن الطريقة التقليدية لإلجابة على السنننن ال ال ات سننننابق تتمثل في القيام بعمل توصننننيف تفصننننيلي للواجبات والمسنننن وليوا 
والمهام والمخاطر، والمقتضيات الضرورية ل داء )تعليم، خبرة، قدرات نفسية حركية(. إذ يمكن الحصول من وصف 

لعمل، لعلى قاكمة من الخصاكص كالمهارات والمعرفة، وقاكمة باألناطة وأهميتها النسبية Job Descriptionالعمل 
 .Job analysisوتمدنا هذه البيانات بمتطلبات العمل، والتي نحصل عليها من استمارة تحليل العمل 

، وقد اسننتخدم في الحرب العالمية (Viteles)والذي أعده Psychoprofileوتسننمى تلك الخصنناكص بالمبيان النفسنني 
مدى ما ل يد احتياجات العمل يتطلب تحليالً وباإلضننننننننننافة لما سننننننننننبق فإن تحد ،الثانية على أفراد األسننننننننننطول األمريكي

لى أي درجةو  يمتلك  الموظفون الجدد من هذه الخصنننننناكص  ولهذا تعرف االحتياجات التدريبية بأنها تمثل الفجوة أو ،ا 
المثال  ، فعلى سنبيلبين متطلبات العمل المقاسنة، وبين خصناكص الموظفين المقاسنة أيضناً  Discrepancyالتفاوت 
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لكن الم انننننننرات والانننننننواهد في ( 5)ودرجة تركيز ( 5)إذا كان العمل يتطلب )كما في المبيان النفسننننننني( درجة تحمل 
دى األفراد وجد ن  بقياسنها لأهناك نسنبة أخطاء كبيرة في العمل نتيجة نقص في هاتين القدرتين و  أنالعمل تدل على 

وهي  5ة ة بالتالي يتم تحديد مكوناتها لسنننند الثنرة بين الدرجأن متوسننننط درجاتهم فيهما ثالثة فإن االحتياجات التدريبي
مهام  وذلك بأن تتضمن برامج التدريب ،و هي مقدار توافر القدرتين في األفراد القاكمين بالعمل 3المتطلبات والدرجة 

 وواجبات تساعد على رفع مستوى هاتين القدرتين.

رجة لكل نانناط من أناننطة االتصننال الاننخصنني من خالل لتحديد د مثاالً  Mccormick( 1964ويعطي ماكورميك )
ل ناننننننننننننننطننة التي يقوم بهننا موظف التوجينن   Factor Analysisقيمننة التاننننننننننننننبع، كمننا يكاننننننننننننننف التحليننل العنناملي 

 .واالستعالمات

 األنشطة مرتبة حسب تشبعها (3 -4جدول )

 درجة النشاط )التشبع( النشاط رقم
 0,60 مكالمات تليفونية 1
 0,51 الناس الذين يعطون، أو يطلبون معلوماتتسا الت  2
 0,47 االقتناع 3
 0,46 تبادل معلومات مع العمالء و المرضى 4
 0,46 اتصاالت مختلفة 5
 0,42 تبادل معلومات مع الموظفين 6
 0,42 تبادل معلومات مع الباكعين 7
 0,40 سماع أخبار غير سارة أو محبطة 8
 0,38 ارتداء المالبس 9
 0,37 نااط محاولة السيطرة على الناس 10
 0,36 العالقات العامة 11
 0,36 أعمال كتابية وملفات 12
 0,31 االستطالع واالستكااف 13
 0,30 تبادل المعلومات مع اخصيات هامة 14
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 0,30 الماي 15
ف وتتعلق هذه الطريقة بوصنننننن ،طريقة بديلة لتقدير احتياجات التدريب Critical Incidenceوتقدم األحداث الهامة  

و  فتس)ولقنند قننام كننل من  ،م في العمننليحننةتلننك المواقف التي يتم فيهننا األداء مبطريقننة خطننأم أو بطريقننة مصننننننننننننننح
 ،باسنننننننتخدام هذه الطريقة لتحليل مصنننننننادر الخطأ الم دية للحوادث بين الطيارين Fitts&Jones( a,b1947)(جونز

التوصنننننننننننننننل للعديد من األخطاء المرتبطة بالمهارات الحركية واإلدراكية في  ولقد أدت مقابالتهما لمكات الطيارين إلى
ن هننذه المعلومننات أومع  ،قراءة تعليمننات اللوحننات، وأخطنناء معننالجننة أجهزة التحكم في الطنناكرة أخطنناءالطيران مثننل 

ات الخاصة موالبيانات الخاصة بتلك األخطاء قد استخدمت باكل كبير في صياغة التوصيالت والتعديالت والتصمي
باوالت )مثلو الهندسنننة البانننرية( أكثر من اسنننتخدامها في برامج التدريب فإن نفس الطريقة تسنننتخدم في إعداد برامج 

ع من المواقف نبت أنطريقة األحداث الهامة أن الحاجات التدريبية للموظفين الحاليين أو الجدد يمكن  وتعدّ  ،التدريب
وطريقة األحداث الهامة هي ،ي إيجاد حلول لها، وهذا الفانننننننننل أدى إلى )حادثة(التي تكون رجال اإلدارة قد فانننننننننلوا ف
ضافة لذلك فإن طريقة  ،أو التدريب الخاص بحاالت الطوارش Safety trainingتحديد الحتياجات التدريب اومن  وا 

التحليلي  اننننننننننخيصوفي طريقة الت ،األحداث الهامة قد اسننننننننننتخدمت في تحليل أعمال الماننننننننننرفين والمديرين التنفيذيين
، نجد أن البرامج التي تمت في هذا اإلطار لتاننننننخيص الموظفين، Analytic Employee Appraisalsللموظفين 

من مصننننننننادر  هاماً  و التي حاولت من خالل متطلبات أناننننننننطة العمل تحديد مواطن القوة والضننننننننعف تعتبر مصنننننننندراً 
 المقابالت التي أجريت على الموظفين ما ياير إلى أنالمعلومات الخاصة باحتياجات التدريب، ولقد ظهر من نتاكج 

يص نواحي أن تانننخ حيث ،كان التدريب في خارج الم سنننسنننة أو في داخلها في برنامج التدريب سنننواءً  للموظفين دوراً 
رها حيث تحت تأثي القوة والضنننعف قد تانننمل مالحظات القاكم بالتانننخيص ل حداث الهامة التي يكون الموظف واقعاً 

ن وفي نقس الوقت إذا تكرر خطأ معين لدى أفراد مختلفي ،يتم من خاللها قياس وتقدير احتياجات الفرد من التدريب
الفي د، وبالتالي تصنننميم برنامج التدريب الخاص بهم لتافإن ذلك سنننيفر  ضنننرورة الحاجة للتدريب العام لجميع األفر 

وقد تم  ،What is to be learnedت التدريبية معرفة ما الذي سننننيتم تعلم  ويقتضنننني تحديد االحتياجا ،هذا الخطأ
حتى اون مناقاة احتياجات الم سسات األخرى من التدريب من حيث المستخرجات والنتاكج الخاصة بالسلوك أكثر 

سنننننننننتخدام احيث إن  قبل تصنننننننننميم برنامج التدريب فإن  يمكن  ،من تناولها من ناحية العمليات النفسنننننننننية األسننننننننناسنننننننننية
المعلومات األسنننننننننناسننننننننننية، و من أمثلة هذه العمليات التعرف على المنب ، تمييز المثيرات، الذاكرة القصننننننننننيرة، والذاكرة 

يبدأ تحديد احتياجات التدريب من ماننننننننننننننرفي  Determinants of performanceوفي محددات األداء  ،البعيدة
ون وقد تك ،و اخص معين يحتاج إلى نوع ما من التدريبالمستوى األول، إذ يمكنهم مالحظة أن أداء عامل معين أ



106 
 

هذه الطريقة الصنننحيحة في النالب ولكنها في نفس الوقت قد تكون هي غير الصنننحيحة، فقبل أن يحدد المانننرف أن 
 يجب أن يقوم المارف بمالحظة أداء الفرد بصورة دقيقة. The problemذلك العامل هو مالماكلم 

 ( أن هناك معلومات ثالثة ضرورية لتعرف الدقيق ملماكلة األداء، وهيو 1967) Kellyولقد اقترح كيللي

 .Distinctiveness( التميز 1)

 .Consistency( االتساق 2)

 .Consensus( اإلجماع 3)

و فهل Poor performance، أي الخاص باألداء الضننعيف غير الكفء Taskويرتبط التميز بخصننوصننية المهمة 
 األداء غير الكفء يحدث في مهمة بعينها وال يحدث في باقي المهام؟

ر ، أم أن األداء غيفضننننننننننننناً أما االتسننننننننننننناق فيتعلق بثبات الظاهرة، أي هل يكون أداء الموظفين لهذه المهمة داكما منخ
 غير متكرر؟ فريداً  الكفء )المنخف ( الذي حدث يعتبر أمراً 

 ظاهرة عامة بين جميع أفراد جماعة العمل؟هل هو األداء المنخف  بويختص اإلجماع 

 ألحداثاظاهرة معقدة تتأثر بمجموعة من الظروف البيكية و د وكما رأينا من ذلك التحليل فإن األداء المنخف  يع 
المحيطة. ومن خالل ذلك التحليل من الضننننننننننروري أن نحدد ماننننننننننكلة الفرد فيما يفتقر إلي  من معرفة أو مهارات، أو 

ذا قبلنا معادلة أن األداء = القدرة  تكون المانننننكلة أسننننناسننننناً  أن  اً الدافع، فإن  يكون واضنننننح×في اتجاهات  أو دوافع . وا 
رة )المعرفة أو المهارة( أو مستوى منخف  في الدافع أو من األداء غير الكفء ينتج عن مستوى غير كفء في القد

ويقابل هذا الرأي رأي آخر يذهب إلى أن العالقة بين األداء والدافع تأخذ اننننننكل العالقة المسننننننتقيمة المنحنية  ،االثنين
Curvilinear ( أي على هيكة حرفUمقلوبا فاألداء يزيد بزيادة الدافع حتى يصنننل إلى المسنننتوى األفضنننل ) لعالي، ا

 وبعده يقل األداء مع الزيادة في الدافع.

يفسنننننننننننننر العالقة بين العالقة بين الدافع واألداء فذهب إلى أن   ( نموذجاً 1951) Mccellandولقد وضنننننننننننننع ماكليالند
، وسلوك Wishingفي األداء بسبب انانال الفرد عن األداء برغبات  وأمنيات   يتواكب مع الدافع المنخف  انخفاضاً 

ن الدوافع مرتفعة فإ تكونوعندما  ،ني هذا يتضننننننننننننننمن الخيال وأحالم اليقظة واألناننننننننننننننطة األخرى غير اإلنتاجيةالتم
ويتضننننننننن  من كل ما سنننننننننبق أن إعداد البرنامج التدريبي يمثل  ،ماألمنياتم تفرز طريقة العمل التي ت دي لزيادة األداء
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وجودها عن نقص ما في مهارات األفراد القاكمين تلبية لحاجة معينة كوجود ماننننننكلة مزمنة في العمل يكاننننننف تحليل 
ضافة إلى ما سبق فإن  يمكن تحديد االحتياجات التدريبية من خالل مقارنة اإلنجاز الحالي بإنجاز معياري  ،باألداء وا 

 أو معندل أداء محندد، فمن المعروف أن الطناقنة اإلنتناجينة القصننننننننننننننوى ولنة معيننة )أو عمنل موظف منا( يكون عندداً 
إنتاجها عن ذلك فإن  يكاننننننننننف عن وجود عيب ما في اولة، أو في األفراد يجب  فإذا قلّ  Unitsمن الوحدات  محدداً 
 تحديده.

 .Training instrumentsوسائل التدريب - و

( اثنين وعارين طريقة ووسيلة للتدريب قاموا 1970)Camplell, Dunitte, Fasvler, and Weickحدد كل من 
 وساكل ركيسة هيوبتصنيعها في ثالث 

وسنننناكل خاصننننة بالمعلومات وتتضننننمن المحاضننننرات، وقاعة البحث والم تمرات، والتعليم المعملي، والمالحظات  - 1
 المنظمة والدواكر المنلقة، والصور المتحركة.

 الوساكل الظاهرةو كدراسة الحالة ولعب األدوار والمباريات. - 2

 كالمنا هنا على أهم هذه الوساكل وهيو التدريب في العملو كاالجتماعات وسنقصر - 3

 .المحاضرة والمناقاة 
 .الحلقات الدراسية والمناقاة 
 .المجالت والنارات 
 .الكتب 
 .الصور المصنرة للعمل 
 .الوساكل السمعية والبصرية 

 .Evaluation of training programsتقييم برامج التدريب - ز

و  إلى أن المعروف عن تأثير برامج التدريب على األفراد الذين يلتحقون بهذه البرامج مازال قليالً  (جولدانننتين)يذهب 
( أن  عندما يتم بحث تأثير برامج التدريب فالبد أن يوضع في االعتبار التنير 1976) Kirkpatrickيرى كيركباتريك

نتاجية ج التنظيمية األخرى المتمثلة في الكفاية اإلفي سنننننننلوك و رد الفعل لدى المتدربين، إضنننننننافة إلى النواحي والنتاك
( ال بنند من بحننث كيفيننة تنير 1989) Feldmanويقول فلنندمننان  ،والحوادث والنينناب، وتنفيننذ تعليمننات العمننل بنندقننة
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( إلى أن 1991)Tannenbaum&Yukiويننذهننب تنناننيوم و يوكي ، اتجنناهننات وقيم المتنندربين في المواقف التنندريبيننة
ت واتجاهات المتدربين هي الم ثر الركيسنننننننننننننني في فاعلية التدريب، لكن  لم يتم بحثها على نطاق الفروق في توقعا

دراك المتدربين لما يحدث في التدريب يمكن أن ي ثر  ،واسننع وبوج  عام فإن  قد تم بحث كيفية أن توقعات ورغبات وا 
 فع.، وتنمية الذات وكذلك الدواCommitmentعلى تنمية االلتزام بعد التدريب 

 ويستخدم في تقييم برامج التدريب الوساكل اوتيةو

 القياسات النفسية كاالستبيانات واالختبارات. -1

 م ارات األداء واإلنجاز في العمل. -2

وتوزع هذه  ،وتتناول االسننتبيانات مكونات برامج التدريب المختلفة، كما تتناول االتجاهات والروح المعنوية نحو العمل
ل البرامج، وبعد البرنامج بمدة معينة لمعرفة التنير في االتجاهات نحو إدارة العمل وطراكق  للكانننننننف االسنننننننتبيانات قب

 عن مدى االكتساب الذي تم نتيجة التدريب وامتداد أثره إلى بيكة العمل.

( من أن الهدف األكبر للتدريب هو تنمية 1977) Gagneوتكمن أهمية القياسنننننننننننننننات النفسننننننننننننننية فيما اقترح  جاجن
في األفراد فإذا ذهب قابلوا مواقف في العمل مماثلة لتلك التي تدربوا عليها  Predispositionتعدادات مسننننننننننبقة اسنننننننننن

إلى وجود خمس فكات من القابلية أو االسنتعداد  (جاجن)ذهب و  ،ألنهم يكونون مسنتعدين لمواجهتها بطريقة صنحيحة
 لتنطية كل جوانب السلوك الذي يحاول الفرد تنييره خالل التدريب وهيو

 المهارات الذهنية.  -1

 النواحي المعرفية. -2

 المعلومات اللفظية.            -3

 المهارات الحركية. -4

 االتجاهات. -5

في المعهد األمريكي للبحوث بتقييم  .Flangan john cسنننننننننننة فالنجانولقد قام األخصننننننننننناكيون النفسنننننننننننيون تحت ركا
الضنننباط في سنننالح الجو من أجل ترقيتهم لرتب األعلى فتم عمل التحليالت المختلفة للتوصنننل للقدرات والخصننناكص 



109 
 

( أن المحكنننات المتطلبنننة للنجننناح في تننندرينننب البحنننارة من 1948) Guilfordولقننند وجننند جيلفورد ،المتطلبنننة في ذلنننك
 باط هيوالض

 اللفظي.               -1

 الخبرة الميكانيكية. -2

 االستدالل.          -3

 التصور البصري. -4

 القدرة العددية.     -5

 إدارة العالقات المكانية. -6

 السرعة اإلدراكية.   -7

 الرياضيات. -8 

 الميول واالهتمامات.     -9

 الذاكرة.-10

 ذاكرة الصور والرموز.   -11

 التمزر النفسي والحركي. -12

 تقدير األطوال. -13

 وم ارات األداء واإلنجاز في العمل التي يتم جمع بيانات عنها قبل التدريب وبعده هيو

 األداء    - 1

 الحوادث     - 2

 النياب    - 3
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 مخالفة تعليمات العمل. - 4

 ( أول باحث أاار إلى أن المحكات تنقسم إلى قسمينو1957) Martinمارتين  دويع

 المحكات الداخلية. -2المحكات الخارجية.         -1

فالمحكات الداخلية تتضمن االمتحانات الموضوعية، واالستبيانات التي تقيس االتجاهات كذلك عدد ساعات التدريب 
عدد السنننناعات )أو األيام أو األسننننابيع( المتطلبة للوصننننول المتطلبة للوصننننول للمسننننتوى العام في التدريب، كذلك فإن 

 جودت .و  اإلنتاجمحكات خارجية والتي تام كذلك كمية  تعدل داء أو اإلنتاج المعياري في العمل بعد التدريب 

 أربعة مستويات من المحكات لتقييم برامج التدريب هيو Kirkpatrickوقد وضع كيركباتريك

 حك داخلي()م Reactionرد الفعل  -1

 .محك داخلي()Learningالتعلم -2

 .محك خارجي()Behavior السلوك -3

 .)محك خارجي(Resultsالنتاكج  -4

وقد تم الكاننننننننف عن العالقة بين درجة االختبار النفسنننننننني وبين نسننننننننبة المعزولين بعد التدريب االبتداكي للعاملين في 
عالية في االختبار النفسنني تكون نسننبة المعزولين منهم بعد سننالح الطيران األمريكي فوجد أن الحاصننلين على درجة 

 .التدريب االبتداكي أقل، والحاصلين على درجة منخفضة تكون نسبة المعزولين منهم بعد التدريب أكبر

وفي تقييم مدى فاعلية البرنامج تتم المقارنة بين البيانات التي تم جمعها عن م انننننننرات األداء والحوادث والنياب قبل 
التدريب وبعده، فإذا وجد أن األداء والكفاية اإلنتاجية قد زادت، وأن باقي الم اننننننننننننننرات أي الحوادث والنياب ومخالفة 
التعليمات والتمار  والتردد على العيادة الطبية قد انخفضننننننننننننننت فإن ذلك يدل على أن المتدربين قد تأثروا بالتدريب 

 (.792-761صمن  م،2005 النيل،أبو انظرو ) اتهم نحو العملهفتحسنت إنتاجيتهم وتنيرت اتجا

 .Training and qualificationالتدريب والتأهيل - ح

في تثمين الموارد البانننننرية إذ يقدر بأهمية متزايدة لدى العديد من القادة الذين  أسننننناسنننننياً  يمثل التدريب والتأهيل عامالً 
 .ضرورياً  يرون في  استثماراً 
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قليدية ألنهم دة النااطات التامناسب حتى الوقت الحاضر من قبل الم سسات وبع  قر التدريب باكل غير س  لقد فن 
، خاصنننة حين إعاقة سنننير العمل اليومي في الم سنننسنننة كون متابعة التدريب من قبل العاملين إضنننافياً  يرون في  عبكاً 

خلق داريين القادة اإلتجنب  يضاف إلى ذلك ،تقتضي إدارة النياب، أي إعادة تنظيم العمل بالنسبة ل فراد الموجودين
 اتباع التدريب ويرفضون استخدام األموال في هذا المجال.بسابقة 

بأن الم سنننسنننات التي يتمتع أفرادها بمسنننتوى عال من اإلعداد تلجأ إلى التدريب وتطلب ، أما المنانننمت  نالحظ عموماً 
جها( م دورات تدريبية )بين الم سنننننسنننننات وخار التي ال يتمتع أفرادها بذلك المسنننننتوى من اإلعداد تتردد وتحذر من تنظي

 من نفقاتها. خايةً 

تطور هذا النااط ومنذ فترة السبعينات من القرن العارين واعتبر أحد أاكال االستثمار في الم سسة ألن  يسم  لها 
 دة.الجديباستخدام التقانات الجديدة، وتحقيق األهداف االستراتيجية والقدرة على المنافسة ودخول األسواق 

تخصنننص ل   IBMكبيرة من كتلة االجور، فنجد أن انننركة  لذلك خصنننصنننت ل  بع  الم سنننسنننات الكبرى حصنننصننناً 
، وكان وسطي المخصص ل  في الم سسات %7واركة كهرباء فرنسا  %8نسبة  BULL، بينما اركة %12نسبة 

 .1984عام  %2,15الفرنسية 

 Implications for the institutions away:عزوف المؤسففففففسففففففات عن التدريباآلثار الناجمة عن  -ط
from training. 

أعمال التدريب والتأهيل في الم سننننننننننسننننننننننات مجموعة من اوثار )النتاكج السننننننننننلبية( التي يمكن االبتعاد عن ينجم عن 
 إيجازها بما يليو

 زمن أطول للوصول إلى مستوى العمل الخبير/ إنتاج المنتج/ تقديم الخبرة. -
 اإلاراف والرقابة. الحاجة األكثر إلى -
 نسبة متدنية من معدالت اإلنتاج واإلنتاجية. -
 مخاطر أكثر للحوادث واإلصابات المهنية. -
 كميات أكبر من المنتجات ذات النوعية الرديكة أو األخطاء في تنفيذ المهام. -
 صيانة أكثر لآلالت والتجهيزات نتيجة األخطاء. -
 ارتفاع تكاليف المنتج/ الخدمة المقدمة. -
 ت من االستياء نتيجة قلة الخبرة/ إطالة تنفيذ العمل/ تدني اإلنتاجية.حاال -
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 .(260 - 252من ص  م،1999 مرعي،انظرو )

 

 .Administrative leadershipالقيادة اإلدارية  2- 4

عتمد وت ،هم األدوار المرتبط بمراكز بناء الجماعة في مجال الصننننننننننننننناعةأمن  يعد الدور الذي تقوم ب  القيادة واحداً 
 فاعلية الجماعة في جزء كبير منها على درجة تمزر وتوج  أناننطة الجماعة نحو الحصننول على الهدف، والذي نادراً 

ات ومن الناحية التاريخية فلقد تأثرت دراسة القيادة بوجه ،ما يحدث إذا لم يكن فرد ما في الجماعة يقوم بدور التوجي 
 و (سنننبنسنننر )هربرتالقرن العانننرين على الفردية حسنننب ما جاء في آراء  نظر الفالسنننفة بحيث أكد فالسنننفة في بداية

 ، وغيرهما.(ملز )رايت

وبعد ذلك كان من الواضننننننننن  التأكيد في المحاوالت األولى في دراسنننننننننة القيادة على خصننننننننناكص الفرد والتي أدت إلى 
ادة دة، والسنننننننننننمات التي تميز القنظرية السنننننننننننمات في القيادة والتي تحدد السنننننننننننمات التي يتميز بها القادة من غير القا

يتم اختيار القادة للمراكز المختلفة بناء على هذه السنننمات التي يتم قياس مدى  وأصنننب الناجحين من غير الناجحين، 
سننمات مما يجعل البحث فيها ال يقتصننر على ال أصننب  من الواضنن  أن موضننوع القيادة أكثر تعقيداً كما  ،توفرها فيهم

 ماذج القيادة والعوامل الموقفية.فقط بل يمتد لدراسة ن

 .Definition of leadershipتعريف القيادة:  -أ 

في البداية ال بد من التمييز بين القيادة والقاكد، فعلى الرغم من أن هذين المصنننطلحين يسنننتخدمان بالتبادل إال أنهما  
فالقيادة تاننننير لعملية في حين أن القاكد ياننننير إلى مركز داخل بناء الجماعة  ،ياننننيران إلى نواح مختلفة في الجماعة

 بع  التعريفات عن القيادةو يأتيأو إلى الاخص الذي يانل ذلك المركز. وفيما 

 القيادة هي عملية التأثير في أنشففطة الجماعة إلعداد الهدف وللحصففول عليه.إلى أن  م(1950سنننتوجدل )يذهب 
القيادة هي عملية التأثير بين األشففففففففففخاص، وهي التي توجه فيذهبان إلى أن  (ماسننننننننننننننارك)و  (متاننيو )أما كل من 

فيعتبران أن  1969 (جوليان)و ( هوالندر). أما عمليات االتصفففال من أجل الحصفففول على هدف أو أهداف خاصفففة
لى ن يعتمدون عالقيادة تمثل عالقة مؤثرة بين شخصين، وعادة ما يكون أكثر من شخصين، وهم األشخاص الذي

القيادة تعني فيقول بأن  1967أما فيدلر  ،في موقف الجماعة بعضففففففففففهم البعر للحصففففففففففول على أهداف معينة
ات ويجمع بين هذأ التعريف ،معينة يزاولها القائد من توجيه وتآزر لما يقوم به أعضفففففففففاء الجماعة من عمل ً أفعاال

 المتعددة عن القيادة اتفاقه على أن القيادة عملية تأثير موجهة نحو الحصول على الهدف.
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 Definition of leaderتعريف القائد: -ب 

 ما زالت تستخدم لآلن. (1953كارتر )عن القاكد  تخمسة تعريفاأما بالنسبة لتعريف القاكد فتوجد 

، وي كد هذا التعريف على التفاف الشفففففففففخص الذي يمثل مركز سفففففففففلوك الجماعةاألولى منها يعرف القاكد بأن   -1
أعضنننننناء الجماعة حول القاكد، وقيام  بدرجة عالية من عملية االتصننننننال داخل الجماعة لكن  ال يكون هو الاننننننخص 

قف لكن    الناس يكون مركز انتباههم في المو الذي يعرف  الباحثون بأن  القاكد، فالاخص المخمور والذي يتجمع حول
 ال يعتبر قاكد.

 ويوافق، القائد هو الشففففففففففخص القادر على قيادة الجماعة نحو أهدافهان أوالمجموعنة الثنانينة هي التي ترى  -2
غير كاف لصنننننعوبة تحديد أهداف الجماعة، كما ذهب إلى أن  الكثيرون على هذا التعريف إال أن كارتر وجده تعريفاً 

 عن أهدافها مثل هتلر. مثل هذا التعريف قد ال يدخل في اعتباره األاخاص الذين قادوا الجماعة بعيداً 

لذي حددته الجماعةوالمجموعننة الثننالثننة هي التي تعرف القنناكنند بننأننن   -3 ، ويعتمنند هننذا التعريف على الشففففففففففخص ا
القيادة  ط للانننننخص الذي يحتل دوراالختيار السنننننوسنننننيومتري واعتر  كارتر كذلك على هذا التعريف ألن  يانننننير فق

 لكن  لم يار بايء عن خصاكص القيادة.

أن  بلنظريت  عن بناء الجماعة التي تعرف القاكد  ( وفقاً م1951لقد وضع المجموعة الرابعة من التعريفات كاتل ) -4
يرات دث تني يحأفي بناءها  ث تنيراً دي الانننننننخص الذي يحأ، الشفففففخص الذي له تأثير ملحوظ على بناء الجماعة

 .لكن كاتل لم يوض  من هو الاخص الذي يحدث هذا التنيير ،في مستوى أداء الجماعة

هذا و ، الشففففففففففخص الذي يهتم بسففففففففففلوك الجماعةالقاكد هو ذلك  إن وأما التعريف الخامس فيقدم  كارتر بقول  -5
 جراكي ألن  من الممكن تحديد سلوك الجماعة.إالتعريف 

كركيس  اعة،يقود فيه الجم الشفففخص الذي يشفففزل مركزاً من الباحثين يعرفون القاكد بأن   ن كثيراً إومن ناحية أخرى ف
الاننننركة والقاكد العسننننكري لكن مثل هذه التعريفات تختص بركاسننننة وليس القيادة. والقاكد من الناحية السننننيكولوجية هو 

 ،يةدون تدخل من سننلطة خارجعلى تأثير في سننلوكهم  الاننخص الذي يتلقى الدعم من أعضنناء جماعت  ويكون قادراً 
عضنننناء الجماعة على أ اً أكبر  إيجابياً  تأثيراً  يتركن القاكد هو الاننننخص الذي أ إلىولذلك يفضننننل التعريف الذي يذهب 

يجابي إصننننطل  وياننننير م ،على اوخرين مما يبذلون  هم نحوه اً أكبر  إيجابياً  تأثيراً  يتركاوخرين، أو هو العضننننو الذي 
 هو التأثير المرغوب من القاكد. ين التأثير المعنأ
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 Access to leadershipلقيادة:الوصول ل -ج 

 للصندفة بل يعزى للعديد من التنيرات المتعلقة بانخص راجعاً  إن إحراز أي فرد لمركز قيادي في الجماعة ليس حدثاً 
تلفة كدتها البحوث المخأنتاكج التي المن د كذلك فان ماننننننننننننننناركة الفرد في الجماعة يع .القاكد وبالمواقف وبالجماعة

( 1974فالاخص الذي تكون مااركت  في الجماعة عالية من المحتمل أن يصب  م هال لانل مركز القاكد )ستوجدل
فراد الننذين يمتلكون درجننة عنناليننة من المعرفننة والننذكنناء والمهننارة يكونون م هلين عن غيرهم ليس ذلننك فقط بننل أن األ

 (بيهستايرز)ام قادة، ومما ق ارو يدراك االفراد لقدراتهم ي ثر في فرصهم ليصإن إليس ذلك فقط بل  ،لانل مركز القاكد
ن االفراد الذين يثقون في قدراتهم حاولوا أعضننننننننننننننناء بقدرتهم ولم يخبر البع ، فوجد خبر بع  األأذ إ 1970عام 

 الحصول على مركز قيادي انتهت بينما لم يحاول اوخرون.

ة واالسننننننننتعداد ين الطالقة اللفظأن نوع القدر يحدد القيادة كما أ وجد )م1941)وفي دراسننننننننة مبكرة لكارتر وينكسننننننننون 
 الكتابي ارتبطا بإحراز القيادة.

لوك ص الانننخصنننية وسنننكووضننن  أن لكي يصنننب  الانننخص قاكد يعتمد على العديد من العوامل التي تتضنننمن الخصنننا
 وعلى العالقات المكانية وغيرها.  الفرد،

، اعةلها نتاكجها الهامة على وظيفة الجمو طريقة التي يصننب  الاننخص من خاللها قاكد مصنندر سننلطة القاكد ال ويعني
تباع لدعم ألرادة اإوتنبع الانننننننننرعية من  ،ثر على درجة الانننننننننرعية التي تنسنننننننننب للقاكد ومن ثم في فاعليتها  نها تأكما 

راسنننننة متعددة و لقد قام هوالندر وأتباع  بد ،و قد تعتمد على الطريقة التي يحرز بها الفرد مركز القيادةأوتعزيز القاكد 
وبوج  عام فقط وجد أن سنننننننننلطة القاكد )بالتعيين أو باالنتخاب( تتفاعل مع فهم القاكد  تتعلق بمصننننننننندر سنننننننننلطة القاكد

تضننمنت الدراسننات تقسننيم أرباح الجماعة وفق قواعد أعطي للقاكد سننلطة القيام  لدوافع وكفاءة ونجاح الجماعة، فمثالً 
لقسنننمة غير موضنننوعية )حيث يعطي القاكد لنفسننن  أكبر نصنننيب( من  د وجد أن األعضننناء يكونون أكثر تقبالً ولق ،بها

 ،القاكد المنتخب عن القاكد المعين ولقد بينت العديد من الدراسننننات أن مصنننندر سننننلطة القاكد ت ثر في سننننلوك الجماعة
الية حل المانننننننننكلة، قورنت مجموعة بال قاكد ففي أحد الدراسنننننننننات التي اهتمت ببحث أربعة نماذج من القيادة على فع

فوجد أن الجماعات  ،بمجموعات لها قادة معينين حسننننننب الجدارة في العمل أو حسننننننب اختيار أعضنننننناء الجماعة لهم
األكثر فعالية في حل الماننننننكلة هي الجماعات التي يكون لها قاكد منتخب أو التي لها قاكد معين حسننننننب الجدارة في 

 .العمل
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ة وعوامل وموقفي نهاية أن األفراد الذين يمكنهم إحراز مركز قيادي في الجماعة يرجع لعوامل انننننخصنننننيةونقول في ال 
الطريقة التي تتم الحصننول بها على مركز قيادي ت ثر على سننلوك القاكد وعلى اسننتجابات أن كما  ،خاصننة بالجماعة

 اوخرين وعلى الجماعة.

 Views of leadershipوجهات النظر في القيادة: -د 

 فيما يلي أهم وجهات النظر في دراسة القيادةو

يهم، األفراد الذين يتفوقون عل الناس يتم إدارة انننن ونهم من خالل بع  تاننننير إلى أنوجهة نظر الرجل العظيمو  -1
ة و قد غاب هذا االتجاه عن السنننننننناح ،عبقرياً  زمية تمارس سننننننننلوكاً يبهذا فالقادة هم الذين يمتلكون اننننننننخصننننننننيات كار و 

 لصعوبة إجراء الدراسات التي تتحقق من  بصورة علمية.

، فقدم مفهوم 1942عن القيادة تحليلية نفسنننننننننية  (ردل)نظرية التحليل النفسننننننننني والقيادةو و لقد كانت وجهة نظر  -2
تسنننننعة أنواع مختلفة من العالقات االنفعالية التي توجد  أيضننننناً  (ردل)من لفظ القاكد، كما قدم  الانننننخص المركزي بدالً 

وبمناسننننننبة ذكر المحللين النفسننننننيين يجدر بنا أن نذكر رأي هذه  ،بين الاننننننخص المركزي وأعضنننننناء الجماعة اوخرين
المدرسنننننة في موضنننننوع القيادة، فيقول فرويد في هذا الصننننندد في كتاب  )علم النفس الجماعي وتحليل األنا( إن ارتباط 

ن المسننتحيل م اء الجماعة بعضننهم ببع  يكون بااننتراكهم في االرتباط في القاكد. ويواصننل فرويد كالم  قاكالً أعضنن
مكانة عاكلية خاصننننننننننننننة يحل فيها القاكد مكان  فهم طبيعة الجماعة إذا أهمل القاكد، فالجماعة تمثل للفرد الاننننننننننننننعورياً 

أن  نينطلق ملقد تفكير فرويد عن سنننننننننننلوك الجمهرة المديرين، في حين أن أعضننننننننننناء الجماعة يلعبون دور األخوة، و 
ة وعالقة قال. ويعطي فرويد مقارنة بين هذه الععلى القاكد ويخضننننننننننننننع ل  خضننننننننننننننوعا تاماً  مطلقاً  الفرد يعتمد اعتماداً 

ة من فردين بأن  جماعة م لف يالمنناطيسننننالاننننخص بالتنويم المنناطيسنننني فيقولو إن  من الحقيقي أن نصننننف التنويم 
ع معاييره بل يقاوم ما يتعار  م منناطيسنننننننياً  مللانننننننخص المنو  يد إلى أن األنا األعلى في  ال يختفي كلياً ويذهب فرو 

ن إ الاخصية كذلك األمر بالنسبة للجماعة، إذ توجد فروق بين األفراد في درجة خضوعهم للقاكد ويقول فرويد أيضاً 
وع كما أن االعتماد على القاكد يصنننننل لدرجة كبيرة في نما يتمتع ب  القاكد من هيبة هو الذي يجعلهم معتمدين علي ، 

كما أن  في أوقات الاننننننندة والمحن واالنقالبات يكون الناس مهيكين لقبول قاكد يأخذ بيدهم عندما  ،القيادة االسنننننننتبدادية
 .يتعرضون للمحن

إن   (قيادةالجماعي والاالنفعال )في موضننوع القيادة إذ يقول في كتاب   (ردل)وهنا يجب أن نوضنن  بصننورة أكثر رأي 
ويدل لفظ الاخص المركزي على قاكد معين من الخارج أو على  ،من لفظ القاكد قد وضع لفظ الاخص المركزي بدالً 
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قة االنفعالية للاخص المركزي بأن و )الاخص الذي ت دي العال تعريفاً  يقاكد تنتخب  الجماعة من تلقاء نفسها، ويعط
بتكوين الجماعات في نفوس أفراد الجماعة(. وتتميز األدوار التي يقوم بها الانننننخص  ب  إلى إثارة العمليات الخاصنننننة
 المركزي بثالث خصاكص هيو 

  ًلتوحد أساس  حبهم ل ، أي حب أعضاء الجماعة للقاكد أو خوفهم من  إما باعتباره موضوعا. 
  ًإلاباع دوافع أعضاء الجماعة وحاجاتهم المختلفة أو باعتباره موضوعا. 
  ألنا أفراد الجماعة في أي وقت من األوقات خاصة الادة. باعتباره سنداً أو 

 ويقول ردلو تنتج العالقات والروابط االنفعالية بين أعضاء الجماعة نتيجة هذه العالقات بالاخص المركزي. 

م لديهوجهات نظر السننننننماتو تعتمد وجهة نظر السننننننمات في دراسننننننة القيادة على فكرة أسنننننناسننننننية هي أن القادة  -3 
 ناهخصاكص اخصية تجعلهم يختلفون عن غير القادة، وت هلهم في نفس الوقت ألن يكونوا قادة. والهدف األساسي 

 يكون في تحديد هذه الخصاكص، والطرق المتعلقة بقياسها واستخدام هذه الطرق في اختيار القادة.

 دمت من أجل ذلك منهجين هماوفاستخ ،ولقد حاولت المكات من الدراسات أن تحدد سمات وخصاكص القاكد

   القادة وغير القادة، حيث يتم تعريف من هو القاكد ومن هو غير القاكد، وقياس خصنناكصننهما وحسنناب الفروق بينهما
 في هذه الخصاكص.

   قياس القدرة على القيادة لدى األفراد بالطرق الخاصننة بذلك، وقياس خصنناكص الاننخصننية لدى نفس األفراد وحسنناب
 ، اط بين القدرة على القيادة وبين خصاكص الاخصيةمعامل االرتب

بين القادة وغير القادة بما يانننننننننننير إلى امتالك القادة لها بدرجة  داالً  وفي المنهج األول فإن السنننننننننننمة التي تميز تمييزاً 
فننإن  يأعلى من غير القننادة مثننل الثقننة بننالنفس وامتالك القننادة لهننا أعلى من امتالك غير القننادة. وفي المنهج الثننان

 السمات التي ترتبط ارتباطا عاليا بالقدرة على القيادة تعتبر من سمات القيادة.
 وبتقديم تقسيم للقيادة في ثالثة أقسام 1935عام  (تيد)ولقد قام 

 .لتمتع  بخصاكص معينة األولىو تلك التي يصل إليها بمجهوده الخاص ونظراً  

 .القيادة عن طريق االنتخاب والثانية 

 الثالثةو القيادة عن طريق التعيين. 
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على خصننننناكص النوع األول قوة األعصننننناب والحماسنننننة والقدرة على تحديد الهدف، والتودد إلى اوخرين  (تيد)ويركز 
 والذكاء والقدرة العقلية واإليمان والعقيدة التي تقف وراء الهدف من أجل الوصول إلي . األمورومحبتهم، في حسم 

تهتم بقياس العديد من الخصنننننننننننننناكص البدنية  ي( بعد ذلك للدراسننننننننننننننات الت1940قدم  بيرد ) و اننننننننننننننير العر  الذي
صنننفة كصنننفة للقيادة، ثم القدرة على  76واالجتماعية والذهنية والمزاجية بالنسنننبة للقادة والتابعين والتي وصنننل عددها 

رة ت القيادة، وبعدهما في األهمية القدما ال يقل عن ستة منهم على أنها من سما اإلبداع واالبتكار و قد ذكرها أيضاً 
على التعبير والطالقة اللفظية، وقد ذكر خمسنة من علماء النفس هذه الصنفة على أنها من أهم صنفات القيادة، ويلي 
هذه الصنننفات في األهمية على حسنننب عدد من ذكرها من علماء النفس، الحماسنننة والثقة بالنفس والماننناركة العاطفية 

 قوة النضج الذهني.ثم قوة الذاكرة و 

ما ال يقل عن عارين خاصية تمت دراستها وتتضمن هذه الخصاكص العمر الزمني  1948ولقد وجد ستودجل عام 
وحجم الجسننننننم، والثقة بالنفس وضننننننبط االنفعال. كما وجد أن نتاكج هذه الدراسننننننات غير ثابتة، ومع هذا وجدت نتاكج 

يد عن يز  قيادياً  أانننارت إلى أن الانننخص الذي ياننننل مركزاً تانننير إلى ارتباط موجب في خمسنننة عانننر دراسنننة حيث 
متوسنننط الجماعة في الذكاء والمسننن ولية والماننناركة وفي المكانة السنننوسنننيومترية، وفي عانننر دراسنننات أانننارت إلى أن 
القاكد يزيد عن متوسنننط عضنننو الجماعة في المثابرة والمبادأة واالجتماعية. وفي نفس الوقت فإن العديد من الدراسنننات 

 بالنسبة للقيادة. يتحد أي السمات يكون هاماً  يذهبت إلى أن العوامل الموقفية هي الت

ي إلى أن بع  هذه الخصننناكص ال يوجد ف( العالقات اإلنسنننانية في الصنننناعة الحديثة)في كتاب ( تردجولد)ويذهب 
لو إن القنناكنند ال بنند أن يكون فمن غير المجنندي أن نقو  في التنناريل أو الننذين كننان نجنناحهم م قتنناً  أكثر القننادة نجنناحنناً 

لوكيات سنننننننننننيهم د، ألن معظم القادة الناجحين في التاريل كانوا مرضنننننننننننى نفسنننننننننننيين وضنننننننننننيقي األفق واإلدراك ولمتزناً 
 كهتلر وغيره. اضطهادية

ن الخصننننننننننننننناكص التي اتضننننننننننننننحت عالقتها بالقيادة تقع في ثالثة تجمعات أو عوامل وهي كما حددها كارتر عام  وا 
 و1954

حصنول الجماعة على الهدف، والتي تتضنمن تلك القدرات الضنرورية لمسناعدة الجماعة على إحراز هدفها تسنهيل  -
 مثل االستبصار والذكاء وغيره.

 االجتماعية، والتي تتضمن تلك العوامل الضرورية للمحافظة على قيام الجماعة بعملها كالتعاون والاعبية. -
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 طة برغبة الفرد على التعرف بالجماعة، والثقة بالنفس والمثابرة.اهرة الفرد، والتي تامل العوامل المرتب -

سنننننننننين ر اوجهة نظر نماذج القيادةو فبما أن السنننننننننلوك هو المحصنننننننننلة النهاكية لخصننننننننناكص الفرد، فقد بدا لبع  الد -
بيرة كلموضوع القيادة أن يكون االهتمام مباارة بالسلوك وخاصة أن مالحظة القادة أثناء العمل قد تكاف عن فروق 

ى القرارات دون النظر وراء اوخرين، بينما يوجد قادة بين نماذج القيادة فبع  القادة يعطي األوامر ويصننننننننننندر انننننننننننتّ 
آخرون يكونون متفهمين ومتعاونين مع اوخرين، ويطلبون رأيهم قبل إصنننننننننننننندار القرار وهذه الفروق في نماذج القيادة 

، (1939ليفين عام )دراسنننننننننننننة  دبتحديد طبيعة هذه التأثيرات. وتعت ثر في الجماعة، ولقد اهتمت بع  الدراسنننننننننننننات 
سنننات الراكدة عن نماذج القيادة والتي تتمخ  امن الدر  األمريكية( أيوا)في جامعة  1943(ليفيتوهوايت عام )ودراسنننة 

 وتكيفناً  اً والنمط الفوضننننننننننننننوي وهو أقلها إنتاج -النمط الديمقراطي،  -النمط الديكتاتوري،  -عنها ثالثة أنماط هيو 
 ، بينما النمط الديمقراطي كان أعلى في كل هذه النواحي.ورضاً 

والتي بنيت على بنية العمل  (انارتل)والذي خطط لها  1945وجاءت بعد الدراسنة السنابقة دراسنة جامعة أوهايو عام 
 من جهة وعلى الجوانب اإلنسانية من جهة أخرى والذي يتمخ  عنهما أنماط أربعةو

 .بالعمل كبيراً  اهتماماً نمط يهتم  -1

 .بالنواحي اإلنسانية كبيراً  نمط يهتم اهتماماً  -2

 .واحي اإلنسانيةنبالعمل وبال منخفضاً  نمط يهتم اهتماماً  -3 

 بكل من العمل والعالقات اإلنسانية. عالياً  ماً نمط يهتم اهتماً  -4 

 بين وانتاننننننناراً  من أكثر النظريات ذيوعاً  ()موتون وبليكGrid Management 1964نظرية الانننننننبكة اإلدارية  دوتع
على بعدين ركيسننننننننننننننيين هما االهتمام باإلنتاج واالهتمام باألفراد، وتقع درجات االهتمام  ةالباحثين، وتقوم هذه النظري

على البعدين على مقياس متدرج تعطى في  درجة واحدة ألقل درجات االهتمام )باإلنتاج( أو االهتمام باألفراد وتعطي 
 يوخمسة من هذه األنماط ه (موتون وبليك)ولقد استحوذ على بحوث ، درجات ألعلى درجات االهتمام باإلنتاج تسع

 النمط المنسحبو أي يقل في  اهتمام القاكد باإلنتاج واألفراد. -

 النمط االجتماعيو حيث تدور اهتمامات القاكد بالمر وسين وحاجاتهم وصداقاتهم وعالقاتهم. -

 .م بالعملو حيث يعمل اهتمام المدير بالعمل لدرجة عالية جداً االهتما نمط -
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 الوسطو الذي يوازن بين اإلنتاج وحاجات العمال. نمط -

 ط المثاليو يهتم بأهداف العمل وبنفس القدر من االهتمام يهتم بالموظفين وبروح الفريق في العمل. من -

دى عندم اتفناق النتناكج في وجهنة نظر السننننننننننننننمنات ببع  البناحثين إلى بحنث تنأثير أوجهنة النظر الموقفينةو لقند  -5
وجهننة النظر الموقفيننة  1931 (إيموريبوغنناردس)د لقنند أيننّ و ن القيننادة تعتمنند على الموقف، أالعوامننل والتي تننذهننب إلى 

 اقف أخرى.و في بع  المواقف وغير متسق في م فقالو يختلف السلوك على حسب الموقف فالفرد قد يكون متسقاً 

ذا إ رأى أن خصنننننناكص الفرد قد تتنير حسننننننب الموقف، فالفرد المسننننننيطر قد يصننننننب  خجوالً  1941كذلك فإن ميرفي 
رتبط بالقيادة في موقف قد ت موجباً  كذلك فإن سنننننننمة من السنننننننمات والتي ترتبط ارتباطاً  ،مكوضنننننننع في موقف غير مال

ويجب أن تكون لدى القاكد الخصنننننننناكص المتصننننننننلة بالمواقف التي يجد نفسنننننننن  فيها،  ،في موقف آخر اً يسننننننننلب ارتباطاً 
ماعة هذا العمل على ج فعاالً  فالاخص الذي لدي  قدرة عالية في عمل ما فإن فرصت  تكون أكبر في أن يصب  قاكداً 

ر وجهة النظ وتجيء وجهة النظر الموقفية بعد ،من أي اننننننننننننننخص آخر ال يمتلك هذه القدرة بالنسننننننننننننننبة لذلك العمل
تم ذلك الذي يهتم باإلنسنننننننننننان أم ذلك الذي يه السنننننننننننلوكية السنننننننننننابقة والتي وجدناها تركز على أي النمطين أكثر تأثيراً 

 أو يكون فيها النمط الخاص باإلنتاج يباإلنتاج؟ أما أصننننننننننننننحاب النظرة الموقفية فيركزون على الموقف والظروف الت
 النمط الخاص باألفراد أكثر فاعلية.

ين النمط بالربط ب (ميتال)لها باالاتراك مع  يراً المسار والتي قدم تطو  -نظرية الهدف (هاوس)قدم  1971عام وفي 
اإلداري وانننننخصنننننية ودوافع وماننننناعر المر وسنننننين والتي تتضننننن  من خالل كيفية تأثير القاكد على إدراك المر وسنننننين 

 المر وسين للوصول لتلك األهداف. ألهدافهم الخاصة وألهداف العمل، وتأثيره كذلك على مسار وأسلوب

 أساليب اإلدارة تبعا لهاوسوومن أهم 

  . األسلوب الموج 
  .األسلوب المدعم المساند 
  .األسلوب المنجز 
  .األسلوب الماارك 

 علىو

  .مدى الرضى العام للمر وسين 
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  .مدى تقبل المر وسين للقاكد 
  .توقعاتهم بأن عملهم ي دي بهم لتحقيق الهدف من خالل المسار السليم 

 وتميز الموقفو

  الخصاكص التي يتميز بها المر وسين. 
  .ظروف طبيعة العمل 

وجهة النظر التفاعليةو ت كد هذه النظرية على الصننننننننننننننلة بين تأثير العوامل المتعددة والتي ترتبط بظهور القيادة  -6
لهذا الرأي العام فإن القيادة هي الظاهرة التي تنانننننننأ عندما تتكون الجماعة خالل  ووفقاً  ،وبإنتاجهاوبسنننننننلوك الجماعة 

 عمليات التفاعل وظهور أدوار أعضاء الجماعة وتكوين المعايير ومكانة األعضاء.

ى يننند عل وجهنننة النظر العملينننة، والتي ظهرت أهمهنننا وهنننناك الكثير من نمننناذج القينننادة والتي تعكس التفننناعنننل لعنننلّ 
القيادة عملية ذات تأثير في اتجاهين والتي تتضننننمن عالقة التبادل االجتماعي  أنإذ ت كد تحليالت  (1978هوالندر)

اخل في  المكان الذي تتد-القاكد، األتباع والموقف )بين القاكد وأتباع  وتتضنننننننننننننمن وجهة النظر هذه ثالثة عناصنننننننننننننر 
وصننننننننننننننف  هوالندر بأن  المكان الذي يكون في  القاكد واألتباع مرتبطين . يمثل موقع القيادة والذي (العناصننننننننننننننر الثالثة

ن أفتر  إذ ي تباع ال يختلفون كثيراً ألاوأهم جانب في هذه الوجهة من النظر هو أن القاكد و  ،بعالقة داخل الموقف
 كل أعضاء الجماعة قادة إلى حد ما.

للنقد الموج  لنظرية الخصنننننناكص والسننننننمات ظهرت وجهة نظر جديدة في السنننننننين  وجهة النظر الوظيفيةو ونظراً  -7
فة صننننننننن األولىوهذه الوجهة من النظر تذهب إلى أن القيادة ليسنننننننننت خاصنننننننننية أو صنننننننننفة للفرد لكن بالدرجة  ،األخيرة

ى لعلى هذه النظرية مجموعة من الوظاكف مثل تحصننننننننننننننيل الهدف، والمحافظة ع للجماعة. فتتضننننننننننننننمن القيادة بناءً 
ختلفة م الجماعة والتي تتحدد بخصنننننننننناكص داخلية وخارجيةفي الجماعة، كذلك فإن الجماعة الواحدة قد تتطلب أنواعاً 

أما الثاني فيتعلق بمدى تعاون الفرد مع الجماعة لكي  ،من القادة وناننننننننننننننناط القيادة إذا وقعت تحت ظروف مختلفة
ويتضننننن   .دى من التعاون يانننننترط الفرد في دور القيادةتحصنننننل على أهدافها، وعلى اسنننننتمرار هذا الهدف، وبهذا الم

قيادة  في وظاكف ن القيادة الرسننننننننننمية ال تتطلب أن ياننننننننننترك كل القادة المعنيين رسننننننننننمياً أمن وجهة النظر هذه  أخيراً 
أو غير قاكد ليست خصاكص  وصفات   للجماعة الجماعة، هذا من ناحية أخرى فإن الذي يحدد ما إذا كان الفرد قاكداً 

نما ما يفعل  وي دي  من وظاكف في الجماعة.و   ا 



121 
 

 14ة من فأاننناروا لمجموع مفهوم القيادة بمعنى أكثر تحديداً  (كريتش، كريتانننفلد، باالاننني)اسنننتخدم  1965في عام  
ب، منفذ، مخطط، صننننننننننورة ل  ،ن أوهذه الوظاكف التي قد تميز دور القاكد هي  وظيفة تعتمد على الجماعة وظروفها

فداكي وهكذا. والقاكد كممثل خارجي للجماعة ألن  من الصنننعب أن تتصنننل الجماعة بكل أعضننناكها  صنننانع السنننياسنننة،
الممثل للجماعة في عالقاتها الخارجية  وتتعامد مبااننننننننننننرة مع الجماعات األخرى، فمن خصنننننننننننناكص القاكد القيام بدور

قننت ات التي توجنند لبع  الو ويالحظ أن وظنناكف القيننادة تميننل للتركيز في أينندي أفراد قليلين خنناصننننننننننننننننة في الجمنناعنن
لذلك في دراسننننننات  لجماعات المناقاننننننة الصنننننننيرة غير الرسننننننمية، ففي الوقت  تأييداً  1953)الم قتة(، التي وجد بيلز 

اإلضنننننافي يقوم األعضننننناء بوظاكف القيادة أي بواجب المتخصنننننص، وبواجب االنفعالية االجتماعية واألول أي واجب 
يقة عدوانية وغير مقبولة عادة، واألخير يعني حل ر ماعة لحل مانننناكلها بطالمتخصننننص يعني العمل على تحريك الج

 الصراعات والتوترات داخل الجماعة.

 نقد دراسات القيادةو - 8

ال تستطيع دراسات القيادة التمييز بين القيادة والركاسة أي بين القادة الذين اختارتهم الجماعة بحريتها وأولكك الذين  -
 ة رسمية.يقودون بناء على سلط

تنصنننننننننننب هذه الدراسنننننننننننات على تقسنننننننننننيم القادة من ناحية التأثير المادي كاإلنتاج في الصنننننننننننناعة والنزو في القادة  -
 العسكريين، وتتجاهل تأثيرهم على أعضاء الجماعة.

 بإخالص وبحرية تامة فإن ذلك ال يعني بأن  لم تضنننننننع هذه الدراسنننننننات في اعتبارها أن  عندما تختار جماعة قاكداً  -
كس وما دام القاكد يع ،أنسننب الرجال للموقف باننكل موضننوعي، ألن  بدون اننك يعكس مانناعر الجماعة باننكل دقيق

اتجاهات وميول الجماعة بهذه الطريقة فإن الجماعة التي تتميز بقدر عال من الصنننحة النفسنننية هي فقط القادرة على 
 اختيار أنسب القادة وأهمهم.

 .Types of leadershipأنواع القيادة:  -هف 

 .Formal leadershipالقيادة الرسمية: -1

تتم عن طريق االختيار على حسننننننننب أسننننننننس معينة، أو التعيين مثلما يحدث في حاالت ر سنننننننناء العمال والجمهورية 
سننننننننننننننلوك القاكد في قيادة سننننننننننننننالح الطيران، فذكروا أن كال من المحافظة على  (واينر)و  (هالبن)ولقد درس  ،وغيرهم



122 
 

ى اسنننننننننتمرارها، والمبادأة والتوجي  في الحصنننننننننول على الهدف لهما عالقة بسنننننننننلوك القاكد الناج  بنسنننننننننبة الجماعة وعل
83%. 

 .Informal leadershipالقيادة غير الرسمية: -2

تناأ القيادة غير الرسمية من خالل التفاف أعضاء الجماعة حول اخص يحبون  ويتوحدون مع . تكاف االختبارات 
ة الجماعة ويمدها بحاجاتها المادية ويعمل كخبير ويحاول طفهو يبادش ويوج  أنا ،الاخص السوسيومترية عن ذلك

 ويتبين لنا من دراسننننة .ن  يمثل الجماعة بين الجماعات األخرى في المجتمعأكما  ،عمل ضننننبط لصننننراعات الجماعة
يادة ال يكون قيام الق أنعضناء، أي أن القيادة ليسنت طريقة باتجاه واحد بل هناك تأثير متبادل بين القادة واأل (وايت)

جانب واحد، فالقيادة ت ثر من خالل القادة في سنننننلوك األعضننننناء لكن في نفس الوقت فإن القاكد يتوقع أن يختبر من 
 خالل إنجازه لمطالب القيادة كما يدركها األعضاء.

داف الجماعة، حيث يوجد يعتمد على عالقة خصننناكص الفرد بحاجات واهتمامات األعضننناء وأه من يصنننب  قاكداً  إن
من العوامل األخرى التي تحدد ما إذا كان الفرد سنننوف تكون لدي  خصننناكص سنننلوك  اً في الجماعة غير الرسنننمية كثير 

يتعلق بننالنندور أو بننالمركز الننذي يقوم بنن  الفرد في  اً آخر  وهننناك عننامالً  ًا،القيننادة أو بمعنى آخر سننننننننننننننوف يكون قنناكنند
انننننناط القيادة في انننننننل ن ورغبةً  ن ما يفعلون  هام في الجماعة يكونون أكثر تقبالً أالجماعة، فه الء الذين ياننننننعرون ب

 عن ه الء الذين ياعرون بمكانة أقل أو بأنهم أهملوا.

 .The leadership and the presidencyالقيادة والرئاسة: -3

، هي معين في موقف معين القيادة نوع من السننيطرة التي تقوم على الاننخصننية أو على تقبل الجماعة أو على إدراك
 مكان معين، أما الركاسة فتاير لقوة رسمية. أورسمية وغير رسمية، وترتبط بحاجات الجماعة في وقت معين 

 .Centralization and decentralization of leadershipمركزية وال مركزية القيادة:  -و 

يذهب البع  إلى القول بتركيز القيادة في يد واحدة لزيادة الكفاءة ومنع الفوضننننننننننننننى واالضننننننننننننننطراب، ويأخذ البع  
باالتجاه المضنننننننناد فيذهبون إلى أن مثل هذه القيادة تقلل من الروح المعنوية، كما تخلق الصننننننننراعات التي تحدث بين 

تركز القيادة ي دي إلى كفاءة أداء الجماعة وخف   أن 1960عام  (ليفيتوبافيالس)القاكد واألعضننننننناء، وترى دراسنننننننة 
 الروح المعنوية فيها.
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القياس لتقدير القادة على مقياس يبدأ من أانننند السننننمات المتعلقة بتوجي  األاننننخاص كالتسننننام   (فيدلو)ولقد اسننننتخدم 
والتقبل والديمقراطية )القيادة الديمقراطية( إلى أانننننننننننننند الخصنننننننننننننناكص المتعلقة بتنظيم العمل والواجب كالتوجي  والتحكم 

واقف بع  المواقف ذات فاعلية، وفي م حيث كانت القيادة الديمقراطية في ،والضنننننننبط والتسنننننننلط )القيادة التسنننننننلطية(
 تحليالً  (فيدلو)داء الجماعة وللتوفيق بين هذه النتاكج وضننننننننننع أفي  أكثر فاعلية وتأثيراً  التسننننننننننلطيةرى كانت القيادة أخ
قف الجماعة المختلفة، تلك المواقف التي تتسننننننننننننننم بالقيام بالواجب، العالقة بين األعضنننننننننننننناء والقاكد، وقوة المركز المو 

اقف الجماعة تتضنننمن عالقات مناسنننبة بين األعضننناء والقادة باإلضنننافة إلى مركز القاكد الذي يتسنننم بالقوة فبع  مو 
 ،عندينبين هنذين البفي كنل النواحي ويقع البع  اوخر  هنذا في حين أن بع  مواقف الجمناعنة األخرى أقنل كثيراً 

في كل هذه الخصننننننننناكص الثالثة تقوم  جداً عالية على درجة الجماعات التي تكون  أنيبين  (أنفيدلو)اسنننننننننتطاع  كما
خير باألداء باننننكل أكثر فاعلية مع القاكد الذي يوج  وينظم العمل عن  مع القاكد المتسننننام  الموج  ل اننننخاص، واأل

 يكون أكثر فاعلية مع الجماعات التي تكون عندها هذه الخصاكص بدرجة معتدلة.

 .Research methods in leadershipمناهج البحث في القيادة -ز 

 المنهج األول: - 1

ذلك و  تحليل سفففففمات أولئك الذين عرفوا بأنهم قادة في الماضفففففي و في الحاضفففففر،ويأخذ على عاتق  التوصنننننننل إلى 
باسننتخدام األسنناليب العلمية كمقاييس الذكاء واختبارات الاننخصننية في تحليل هذه السننمات والكاننف عنها، كما أن  قد 

 على آراء الناس الذين عاياوا فترة زمنية معينة في معرفة سمات قادتهم. يعتمد في هذا المنهج أيضاً 

 المنهج الثاني: - 2

ثم يتم تطبيق المنهج األول عليهم بتحليل سننننننننننننماتهم  يختاروا أعضففففففففاء من بينهم كقادة أنيطلب من أفراد الجماعة 
 .لمعرفة ما يتميزون ب 

وصل إلى عدد من النتاكج من خالل هذا المس  نجملها فيما  لبحث القيادة، مسحاً  1947عام  (جنكنز)ولقد أجرى  
 يليو

القيادة نوعية للموقف المعين، فمن سنننننيصنننننير قاكدا لجماعة تقوم بعمل معين فإن خصننننناكص القاكد في هذه الحالة  -
 إنما تكون متعلقة بالموقف المعين.  

 الخصاكص على األقل.ظهر في القادة ايء من التفوق على أعضاء جماعتهم في إحدى هذه  -
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 ة االختيار.طريقتينو الطريقة األولى هي التدريب والثاني بإتباعتنيير أساليب القيادةو يمكن تنيير أساليب القيادة  -

لتدريب القادة أهمية كبرى لما يزاولون  من أعمال ومهام إانننننننننننننرافية، وتخطيطية وتتبع لما يقوم ب  تدريب القادة:  -1
 واجبات ومس وليات.العمال والموظفون من 

 ويقتضي إعداد البرنامج التدريبي السليم للقادة تحديدا ألسس معينة منهاو

ويتم  ،تحديد المهارات المتطلبة في كل مسننننننتوى من مسننننننتويات القيادة والمطلوب وصننننننول القادة لها وتدريب  عليها -
دم هارات قادتها والتي تقف وراء عفي م ذلك من خالل مسننننن  للمانننننكالت التي تواجهها الجماعة والتي تعكس نقصننننناً 

 تمكنهم من حل هذه الماكالت.

اختبار األجهزة القاكمة بمهمة التدريب بحيث يتوفر فيها الكفاءة والقدرة حتى تتمكن من توصننننننننننننننيل هذه المهارات  -
 للقادة. وعملياً  نظرياً 

 اء وارتفاع مستوى القادة.باستخدام الوساكل واألساليب الحديثة لضمان ارتق أن يكون التدريب مستمراً  -

 أن يتماى التعليم الرسمي الذي يخرج القوى العاملة مع االحتياجات الوظيفية المباارة. -

ثابة هذا السلوك. -  وضع الحوافز المناسبة للربط في أذهان القادة بين السلوك الناج  وا 

 منهاو اً مصادر تنمية مستوياتهم و ولتدريب القادة مصادر تنمية مستوى القادة:  -2

 التنمية في أثناء تأدية الوظيفة أدى التدريب في محيط العمل داخل الم سسة عن طريق برنامج مخطط. -

 خارج العمل في معاهد التدريب الخاصة. -

 التدريب التعليمي عن طريق المعاهد األكاديمية، وهي المعاهد التي تدرب على النواحي الفنية واإلدارية. -

عدادهم وتنمية مهاراتهم  ادة مع المديرينوقلمعاهد تدريب ا - انتانننننننننننننرت في جميع أنحاء العالم معاهد تدريب القادة وا 
، وتقوم باختيار وتدريب 1945هد مدرسنننننننننة اإلدارة العليا بباريس التي أنانننننننننكت عام االفنية والسنننننننننلوكية ومن هذه المع

 المستويات العليا من اإلدارة.
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 .Choose leadersاختيار القادة: -ح

ية ن من اختيار المناسنننبين منهم بدرجة عالإن االختيار المناسنننب للقادة باسنننتخدام األسننناليب الموضنننوعية العلمية يمكّ 
وهناك  ،كما أن  يجب أن يوضننننننننننع في االعتبار عند االختيار اختبار األفراد ذوي االتجاهات الديمقراطية ،من الكفاءة

 االسننتعدادات والميول القيادية مثل اختبار الاننخصننية اإلسننقاطي الكثير من االختبارات النفسننية التي تكاننف عن ذوي
ية ية يكونون ذوي ميول قيادالجمعي حيث وجد أن األفراد الذين يحصنننننلون على درجة منخفضنننننة في مقياس العصننننناب

 سوية.

 .Training leaders in industryتدريب القادة المشرفين في الصناعة:  -ط

اإلدارة العليا بل أخذت كثير من الجهات في مصننر على عاتقها تدريب المسننتويات  قادة على فكةلال يقتصننر تدريب ا
وتقوم مصنننننلحة الكفاية اإلنتاجية بوزارة الصنننننناعة بوضنننننع برنامج للمانننننرف يقوم على أسننننناس أن  ،األخرى من القادة

رانننننادات ، وجيهاالمانننننرف هو الركيس الذي يدير عمل مجموع من األفراد، ويتلقون من  التعليمات، ويسنننننتجيبون لت ت  وا 
لخصاكص التي ا ن  باإلضافة لذلك فإن البرنامج يحدد أوالً أفهو مركز اإلاعاع بينهم، وتنعكس عليهم تصرفات . كما 

ينبني أن تتوفر في المانننننننننرف ويقع على عاتق البرنامج التدريبي التوصنننننننننل لهذه الخصننننننننناكص وتدعيمها فيهم، وهذه 
 الخصاكص هيو

 القيادة السليمة. -

 جي  التعليمات واتصاالت العمل، والقدرة على التدريب.تو  -

 المهارة في تقديم وتبسيط عمل المس ولين. -

 البرامج الخاصة بالمشرفين الصناعيين:  -1

يوجد العديد من البرامج التي تطبقها الاننننننركات والم سننننننسننننننات الصننننننناعية المختلفة لتدريب القادة من الماننننننرفين على 
 فيما يليوالعمال بمصانعها نجملها 

 .برنامج العالقات اإلنسانية ويهدف إلى تنمية ى المهارة في قيادة المر وسين 
  .برنامج توجي  اتصاالت العمل ويهدف إلى بناء القدرة على تدريب العمال في العمل من جانب المارف 
 .برنامج تبسيط وتنظيم العمل ويهدف إلى الحصول على أحسن طريقة لتنفيذ العمل 
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 مة العمل ويهدف إلى نار الوعي الوقاكي لدى المارفين لتأمين مر وسيهم من الحوادث واألخطار.برنامج سال 
 مستويات هيو ةلتقييم برامج التدريب أربعتقييم برامج التدريب:  -2

 .مستوى المتدرب وهو نوع من القياس لفاعلية أسلوب التعلم 
 .مستوى المدرب ويقيس فاعلية البرنامج 
 س التحسن في القدرة على العمل والكفاءة اإلنتاجية عند العودة لممارسة العمل بعد التدريب.مستوى القسم ويقي 

 .(706-681صم، من 2005على مستوى الاركة ويقيس المساهمة في تحقيق األهداف الكلية للمناأة)أبو النيل، 
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 .Incentives and Wagesالحوافز واألجور 3 - 4

امل العاكد الذي يحصننننننننننننل علي  الع على المعنى العام ل جر بأن الجتماع وفقهاء القانون، اعلماء االقتصنننننننننننناد و  يتفق
، فاألجر هو ثمن جهد العامل وبذلك يخضننننننننننننننع األجر إلى القاعدة اإلنتاجيةمقابل مسننننننننننننننناهمت  بعمل  في العملية 

 طلب.االقتصادية العامة المتبعة في تحديد األثمان وهي قاعدة العر  وال

بننالعمننل ألن األجر هو ثمن العمننل، وتعننادل قيمننة األجر قيمننة الجهنند المبننذول في العمننل  ولننذلننك ارتبط األجر داكمنناً 
م نتاج يدي  أو فكره أو عمل ، وسواء Homo Faberولذلك تستطيع أن تاتري من اإلنسان االقتصادي أوم الصانع 

 ويبيع اإلنسانأكان ذلك في عالم ماإلنتاجم أم في دنيا مالخدماتم 

ذ لما يعطي  نظير عمل  أو إنتاج  أو خدمات ، وهذا الثمن المأخو  أو العقلية حين يأخذ ثمناً  ةاالقتصادي خبرات  اليدوي
 .Wageحين تتم عملية البيع والاراء هو ما يسمى باألجر 

ات ارات  وتعقدت التخصننصننلدرجة مهارات اإلنسننان االقتصننادي أو عمق خبرات ، وكلما ازدادت مه ويحدد األجر طبقاً 
وتعمقت الخبرات، األمر الذي تزداد مع  درجة الندرة في مالتخصننننننننننننننصم أو مالخبرةم وكلما ازدادت مندرة الخبرةم كلما 

بذلك تختلف األجور مع اختالف نوع ، و لاننننننننننندة الحاجة إلى هذا النوع من التخصنننننننننننص أو ذاك ازدادت األجور نظراً 
مهننارة، وتمننايز األدوار التي يقوم بهننا الحرفي والمهني والصننننننننننننننننانع في التنظيم العمننل والوظيفننة، ومع تنير درجننة ال

 Middleو باإلاننننننننننارة إلى فكات المهن وأدوار الحرف وطبقات اإلدارة العليا والمتوسننننننننننطة ،كل واإلداري الصننننننننننناعي 
management راطي للم سسة قواإلارافية ووظاكفها وضوابطها في هرم العمل سواء أكان ذلك بالنسبة للبناء البيرو

 أو حتى في بناء جهاز الحكومة أو الحزب أو الدولة.

من ضنننننط الصننننراعات الصننننناعية،  العنيفة، التي تتفجر أصننننالً  Strikesما تناننننأ بسننننبب األجور اإلضننننرابات  وغالباً 
بسننبب انخفا  األجور أو ارتفاع األسننعار، فيناننأ التناق  الواضنن  بين ارتفاع في األثمان واألسننعار من جهة وبين 

بة لالمطا  من الضننننننننننننننروري نأالدخول من جهة أخرى، ويعتقد العمال خطأ  أوانخفا  في األجور والقوة الاننننننننننننننراكية 
ي بل وت دي بالفعل إلى زيادة ملحوظة ف الرغم من أن زيادة األجور إنما يعقبها داكماً على زيادة األجور المستمرة في 

 أسعار السلع االستهالكية وغير االستهالكية.
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كما تتأثر معدالت األجور بما يسننننننننننود االقتصنننننننننناد االجتماعي من ظواهر التضننننننننننخم واالنكماش أو ظواهر الكسنننننننننناد 
جهاز األثمان. وقد يظهر التضنننننننننننخم كزيادة هاكلة في كمية النقود، أو  واالنتعاش، حيث تتنير قيمة األجور مع تنير

قد يظهر كزيادة في كمية الطلب على السننننلع كما يتنير جهاز األثمان نفسنننن  في مالنظام ذي التخطيط المركزيم عن 
 نظم األثمان القاكمة على مالمنافسة الحرةم.

وذكر آدم سنننننننننننننميث أن محد ، Subsistence levelلكفاف لفلسنننننننننننننفة أو لنظرية حد ا ولقد بدأت نظرية األجور طبقاً 
ع ن ظروف األجر المرتفأكما  ،الكفافم هو األجر الذي يكفل للعامل مسنننننننننننننتوى من المعيانننننننننننننة يبقي  على قيد الحياة

األسنننننننننلوب المعياننننننننني في حياة العامل وثقافة عاكلت  ومسنننننننننتواها  مع سنننننننننت دي إلى حياة أفضنننننننننل، األمر الذي يتنير 
لعر ، لزيادة ا جور نظراً يزداد مع  عر  العمل على طلب  مما ي دي إلى انخفا  األ، و ديولوجيياالقتصننادي واأل

إلى االنخفنننا  إلى حننند الكفننناف، هكنننذا يقول مآدم سننننننننننننننمينننثم ومدافيننند ريكننناردو  األمر النننذي ي دي بننناألجور ثنننانينننةً 
Ricardo.م 

 .Wage philosophyفلسفة األجور -أ 

 ،من أجل الحصنننننول على ما يسننننند الرمق ، فقام األجر أوالً (ب س العمال)لقد دارت فلسنننننفة األجور منذ البداية حول  
 The subsistenceثم ظهرت نظرية الكفاف  ،وهذا ظلم فادح وانتهاك واض  للكرامة واستنالل أكيد لعرق الجبين

theory  أصننبحت األجور بعد ذلك وسننيلة لرفع مسننتوى المعياننة التي أعلنها ريكاردو، وهي نظرية ظالمة وجاكرة، ثم
، (ل في كم العمل المبذو )للعمل والعمال فكان األجر ال يتناسنننب مع  و لم يكن األجر في البداية مناسنننباً  ،بين العمال
لقدرات ومهارات وخبرات فنية، وبخاصننة عناصننر الاننخصننية والذكاء، ومدى صننالحية  جر ال يحدد طبقاً كما كان األ

 مل وتفاني  وحب  للعمل أو تضحيت  وطموح ، وكلها عناصر ضرورية في تقدير األجر وزيادة اإلنتاج.العا

اليعمل  من)ولقد هبط مسنننتوى اإلنتاجية إلى أقل من المتوسنننط، ألن األجر ال يزيد مهما كان إنتاج العامل، فأصنننب  
وكانت  ،ويكدح، األمر الذي مع  ضننننننننننننننعفت الروح المعنوية، فقتلت روح الطموح والتقدم والكفاءة (يعامل كمن يعمل

 هل تماماً ث كانت تجيدارة القديمة، جهالتها وضنننننحالة خبراتها، بحنقطة الضنننننعف الانننننديدة التي تعاني منها أنماط اإل
ب العمنال ور سننننننننننننننناء العمنال في تحنديند فتالعن، الكمينة المطلوب إنجنازهنا في العمنل، وتحنديند الوقنت الالزم لإلنجناز

وكميات ، وتحديد معدالت اإلنجاز اليومية، األمر الذي أدى بالطبع إلى  (العمل النمطي)كميم تسننننننننننننننناعات العمل و 
ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وتخفي  أرباح العمال، بل والنظر في تخفي  األجور نفسننننننننها، مما ي دي إلى الصننننننننراعات 

 واالضطرابات.
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 Balance between wages, productions, andبين األجور ونفقففة اإلنتففاج وتكففاليفففهالتوازن  -ب 
costs. 

وتدفع األجور على أسنننناس وحدة زمنية تقاس بعدد  ،األجور عنصننننر أسنننناسنننني من عناصننننر التكاليف النهاكية لإلنتاج
ية أو اهرية أو اهر  وقد تكون األجور نصف ساعات العمل أو على أساس اليوم كل ، وقد تصرف األجور أسبوعياً 

د و عمل معين وقأحتى سننننننننوية، ويتحدد مقدار األجر حين يانننننننتري صننننننناحب العمل وقت العامل وجهده نظير خبرة 
لزمن لوحدة ا يزيد األجر بزيادة وقت العمل المطلوب أو عمق الخبرة ومهارة األيدي، ومن مزايا دفع األجور اسنننننننننتناداً 

ة ومفيدة ، وهي طريقة سهلة و بسيطة ونمطيمعرفت  بمقدار دخل  الكلي مقدماً اعور العامل بالطمأنينة لثبات دخل  ول
  وأجره و عدم إمكان التوازن بين دخلأللعامل ألنها تتصننننل بمعاانننن  وحيات  اليومية ودورة إنفاق ، كما تتصننننل بإمكان 

 ومدخرات  ونفقات .

 .Wages and incentives systemنظام األجور والحوافز -ج 

ي تضننعها الدولة أو الحكومة وهنظام األجور من أعقد النظم االقتصننادية كما تخضننع نظم األجور لقوانين ولواكح ديع
 جهاز الدولة البيروقراطي، كما قد تفر  سنناكر م سننسننات الصننناعة والتجارة سننواء في القطاع العام أو الخاص نظماً 

 وعية إنتاجها ومعدالت أرباحها.من األجور تتماى مع طبيعة وظروف الم سسة البيروقراطية ون

الدخل ، وتقييم مسنننننتوى المعيانننننة، و وكيفاً  وتتحكم في نظم األجور بع  الضنننننوابط التي تحددها معدالت اإلنتاج كماً 
القومي ومعدالت األسعار، وحركة البيع والاراء والرواج االقتصادي، ونااط التجارة، ودوران رأس المال وقيمة النقود 

وسننننعرها  وأثرها في تحديد قيمة السننننلعة (التسننننعير والتثمين)واألسننننعار العالمية للعملة، مما يكون ل  صننننداه في أجهزة 
لمعدالت األسعار العالمية في أسواق التجارة وبورصات النقود والعقود وقيمة األسهم والسندات إلى  ا طبقاً وتقييم ثمنه

تسنننننننننناند م نسننننننننننقاً )الدرجة التي نقول معها إن هناك الكثير من النظم االقتصننننننننننادية التي تدور حول األجور وتحديدها 
االقتصنننادي  لدرجة تماسنننك البناء لبيروقراطية طبقاً ل  ميكانيزمات  وضنننوابط  بالنسنننبة لسننناكر الم سنننسنننات ا (الوظاكف

وم سنننننسنننننات  الصنننننناعية والتجارية، وما يعنينا من كل ذلك هو أن هناك انننننبكة معقدة من النظم االقتصنننننادية تتوظف 
وتتضافر في تحديد نظم األجور في الدولة أو الم سسة البيروقراطية، حيث تترابط وتتساند وتتكامل نظم األجور مع 

ع وجهاز الثمن ومسنننتوى المعيانننة والدخل القومي حركة اإلنتاج ورواج األسنننواق وموارد لاألسنننعار وقيمة السنننمعدالت 
جهزة أو م سنننسنننات وقنوات تصنننب جميعها في أوعية األجور والضنننراكب ولكل منها دوره ووظيفت  أكلها نظم و و  الدولة

تحديد أو تكميم  في كما يكون ل  صننداه أيضنناً جور سننواء بالنسننبة للتنظيم االقتصننادي للم سننسننة، في تنظيم هيكل األ
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لذلك تتاننننننننناب  نظم األجور في قطاعات خاصنننننننننة من نوعيات التنظيم و  ،بالنسنننننننننبة للجهاز البيروقراطي للدولة األجور
الصنننناعي ذات اإلنتاج الواحد واألهداف المتانننابهة، فتصننننف األدوار والم سنننسنننات في سننناكر الم سنننسنننات الصنننناعية 

ظم األجور في نفي  ذي تتااب  وتتطابق لاألمر ا، يم الوظاكف في ساكر م سسات القطاع العامكما تصنف وتق تماماً 
 ساكر هذه الم سسات ذات اإلنتاج الواحد في تنظيمات القطاع العام وفي ساكر قطاعات الا ون المالية.

 Psychology of wages, productions, andوالمنح التشفففففففجيعية األجور واإلنتاجسفففففففيكولوجية  -د 
incentives grants. 

يرتبط نظام األجور بعجلة اإلنتاج، كما يتصنننننننل بكل النظم التي تتسننننننناند في البناء االقتصنننننننادي، وبالتالي تتدخل في 
العمال  مع زيادة عر  تحديد األجر مختلف العوامل المتعددة من إنتاجية واسننننننتهالكية وتسننننننويقية، فيقل األجر مثالً 

لة عدد العمال، األمر الذي يفر  على الدولة أن تتدخل لتحديد أدنى معدالت األجور جر بقعلى طلبهم، ويزيد األ
عام أو في الكادر ال عالها، كما تتدخل الدولة في تحديد نظام األجور والعالوات والمن  والمكافمت والبدالت سنننننننننننواءً أو 
 الخاصة. وادرالك

المات مالرواج االقتصننناديم، فال يمكن أن يتحقق أن ارتفاع مسنننتوى األجور في مجتمع ما هو عالمة من ع كوال اننن
سننننننننننننننتهالك لتنيير نظم اإلنتاج واال الرخاء أو الرفاهية ألفراد المجتمع ما لم يرتبط ذلك بتنير في نظام األجور طبقاً 

 .Productivityوتحديد الطاقة البارية وتقليل الضنط السكاني من أجل رفع معدالت اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية 

بالمهانة  للانننننعور مسنننننتمراً  االجر المرتفع إلى إنعاش حياة العامل بينما يمثل مسنننننتوى األجر البسنننننيط مصننننندراً  وي دي
واإلحباط، ولذلك تقرر كل نظم األجور في كافة المجتمعات والدول عالوات دورية للعمال والموظفين، حيث تانننننننننننننبع 

الرضنننننا بالسنننننعادة و  ن  المفاجكة والمانننننجعة انننننعوراً مسنننننألة األجور جوانب سنننننيكولوجية، فتحقق األجور المرتفعة أو الم
األيام فيزداد طموح اإلنسان االقتصادي ومستواه لكي يتوصل إلى أهداف  جر ويزداد على مرّ وبخاصة حين ينمو األ

 اقتصادية كانت بعيدة المنال فياعر بالراحة بعد نجاح  في سعي  وبلوغ هدف  البعيد.

صنننادية فمن المانننكالت االقت ،المطالبة بمزيد من األمن والضنننمان والمزايا والحقوق لقد بدأ العمل فيما يتعلق باألجور
 فمننا ،الخطيرة العمننل الننداكم على إيجنناد رابطننة قويننة بين طرق األجور من جهننة وثبننات دخننل العننامننل من جهننة أخرى

لثابت هديد الدخل ازالت الصننننلة ضننننعيفة بين طريقة تحديد أجور العمال وثبات دخل العامل، مما ي دي إلى خطورة ت
اهرة أم أكانت ظ ، األمر الذي تبقى مع  احتماالت البطالة سننننواءً للعامل والخطر الجسننننيم هو بقاء ثبات الدخل مهدداً 

منقطعة، مما يجب ضنننننرورة رفع معدالت كفاية العمال اإلنتاجية مع ربط الجزاء والحوافز والمزايا  أممقنعة، موسنننننمية 
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افية خاصننننننة األمر الذي مع  ينبني أن نربط معدالت األجور باإلنتاجية التاننننننجيعية والحقوق بالقيام بمجهودات إضنننننن
 للعامل.

تنظم عملية دفع األجور، فهناك أجور انننننننننننخصنننننننننننية متفق عليها وتحدد بطريقة ل جور وهناك طرق مختلفة ومتعددة 
و مدرس أو أتعاب محام ألمسننتوى الخبرة عند القيام بتقديم مخدمات إنسننانيةم كتاننخيص وعالج طبيب،  خاصننة طبقاً 

أو مهندس. وقد يكون األجر نظير مخدمات فنيةم كإصالح موتور سيارة أو تانيل جهاز تليفزيون أو ثالجة، وهناك 
 جور أسبوعية ونصف اهرية بين الموظفين وكبار العمال.أأجور بالساعة اليومية، و 

 طريقة األجر بالقطعة، وتحديد الوقت النمطي للعملو - 1

وطريقة تحديد الوقت النمطي للعمل  Piece rate systemجر بالقطعة األجور الماننننننننننننننهورة طريقة األمن طرق 
Standard time  لمعرفة ما يجب أن ينتج  العامل الواحد في وحدة زمنية محددة بعد القيام بعملية تنميط أو تبسيط

تاز الذي تزداد معدالت إنتاجيت  عن للعامل المم Incentive systemللعمل، مما يسنناعد على قيام نظام تاننجيعي 
متوسط إنتاج العامل العادي، وبتقسيم اإلنتاج كل  على عدد عمال المصنع نصل متوسط إنتاج العامل الواحد، ومن 

 متوسط إنتاج العامل نتوصل إلى تحديد الوقت النمطي للعمل.

عمل على أن معرفة وتحديد الوقت النمطي للي  وأرباح العمال التركيز ومن الفواكد التي تعود على المانننروع الصنننناع
 ومن هنا يحاول العامل أن يبذل مجهوداً  Guaranteed wageإنما ي ديان إلى وجود ما يسننمى باألجر المضننمون 

ردريك ف)لزيادة دخل  وسننننننننوف يقل غياب العامل وتكاسننننننننل  أو تمارضنننننننن  وهي ظواهر متكررة الحظها وسننننننننجلها  اً أكبر 
على مختلف مجموعات وفكات العمال فقي بداية تجارب  الصننننننناعية في مجال تبسننننننيط الحركة وتنميط العمل  (تايلور

صنننل علي  للعامل يح وثابتاً  مضنننموناً  ورفع األجور وفي البالد الصنننناعية والدول المتقدمة تضنننمن قوانين العمل دخالً 
 لبذل المزيد لتحسين ظروف معيات  وحماية أفراد أسرت .

 ور والقوة الاراكيةواألج - 2

، Task and bonus planجور وهي طريقننة األجر المربوط بننالعمننل مع من  عالوة وهننناك طريقننة أخرى من األ
نسانية وهي كطريقة في األجور أفضل بكثير من طريقة   (فريديريك تايلور)وتابع هذه الطريقة حاجات سيكولوجية وا 

حدد طريقة األجر المربوط بالعمل مع العالوة التانننننننجيعية معدالت نسنننننننانية والتعسنننننننف، وتإاللالتي وصنننننننفها العمال با
جر المضننمون لقاء ااننتنال العامل لفترة زمنية يومية ثم منح  عالوة زيادة على أجره المقطوع أو المضننمون وفوق األ

ب العمل احالمحدد وذلك بعد أن ينتهي العامل من أداء عمل  المسننننند إلي  في الوقت الزمني المثالي الذي يحدده صنننن
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أو المدير أو المنظم وحين ينظر كل منهم إلى هذه الطريقة في األجور على أنها هي المعيار الصنننننننننننال  لإلجادة في 
، وهناك ميزة جوهرية تميز هذه الطريقة الجديدة في األجر وهي ميزة وكماً  العمل مع السننننننننننننننرعة الكافية، اإلجادة كيفاً 
كلمننا ازداد الرواج وكلمننا قلننت القوة  Purchasing powerلقوة الاننننننننننننننراكيننة ربط الجزاء بنناإلنتنناجيننة، وكلمننا ازدادت ا

 الاراكية أو ضعفت كلما انخف  اإلنتاج وازدادت نسبة التعطل الحقيقي ال الظاهري أو المقنع.

 ولكن كيف نحدد إنتاجية العامل؟

وتنطوي على  Gantt systemهناك طرق مختلفة نحدد بها إنتاجية العامل وذلك لضمان ثبات األجر منها طريقة  
الجمع بين األجور بوحدة الزمن واالجور بالقطعة، وتالءم هذه الطريقة العامل الماهر والمبتدش، وهناك طرق أخرى 

لدرجة الكفاية اإلنتاجية والتي يقيسها إيمرسنن  في دفع األجر طبقاً  Emerson systemل جور منها طريقة إيمرسن
العمل الفعلية على عدد سنننننناعات العمل النموذجية، وهناك طريقة تايلور التي تحدد  بزمن اإلنجاز وهو عدد سنننننناعات

لنا قيمة الوقت النموذجي لإلنجاز مع تحديد قيمة األجر بالسننننننننننناعة، فإذا كان اإلنتاج النموذجي لإلنجاز هو عانننننننننننر 
فيكون أجره  قراننننننننننننننناً  35عاننننننننننننننر وحندات فقط فنإنن  يتقناضننننننننننننننى عن الوحندة  وحندات في اليوم و أنجز العنامنل فعالً 

كان أجره ف قراننننننناً  25، فإذا أبطأ العامل وأنتج سنننننننبع وحدات فال يتقاضنننننننى عن الوحدة سنننننننوى قراننننننناً  350=35×10
، بمعنى أن هناك فكة ل جر المنخف  للوحدات إذا قل اإلنتاج عن المعدل النموذجي قرانننننننننننننناً  127=25×7اليومي 

 25و  قراننننننننننننناً  35وتراوحت في المثال السنننننننننننننابق فيما بين  وفكة األجر المرتفع إذا زاد اإلنتاج عن المعدل النموذجي
، و هناك مزايا وعيوب لطريقة تايلور، أما عن مزاياها فهي موضننننننننننوعية دقيقة وليسننننننننننت تخمينية، وهي عادلة قرانننننننننناً 

وتخلق التعاون والتكامل، وتجذب العمال المهرة وتحقق أقصننننى إنتاجية وتنمي العالقات اإلنسننننانية عن طريق المحبة 
اون والعمل بروح الفريق فال يحدث الصننننراع أو التفكك مما يسننننم  ويفضنننني إلى تفجر األحداث بإضننننرابات مما والتع

اإلنتاج  جور عند تايلور ضماني دي إلى خلل في اإلنتاجية العامة للماروع االقتصادي، ومن مزايا تثبيت طريقة األ
عمال، نار المبتدكين من العمال واكتفى باستخدام مهرة البأقل تكلفة ممكنة، إال أن تايلور لم يأخذ في اعتباره حالة ص

طريقة تايلور صننننارمة وظالمة وغير عادلة ألنها وضننننعت  دفلم يحصننننل العامل المتوسننننط على أية مكافمت ولذلك تع
 .أهملت العاديين من ذوي المهارة المتوسطةو للممتازين والمهرة فقط 

جر بالقطعة وهو نظام مقبول من العمال، وياننننننننننننعر هناك نظام األوباإلضننننننننننننافة إلى كل هذه النظم المختلفة ل جور 
العمال بالطمأنينة، ويسنننننتخدم هذا النظام في حالة إنتاج السنننننلع وعلى أن تكون طريقة الدفع بسنننننيطة وسنننننهلة التقدير، 

تكرر العمل يبدون تاننجيع أو مكافأة ف ممالً  ومن عيوبها أن العامل ال يكافأ عند زيادة إنتاج  مما يصننب  العمل اننيكاً 
بطريقة روتينية وخالية من الروح المعنوية والحماس حيث ال ياننننننننننننننجع العامل الممتاز على بذل المزيد ولذلك هناك 
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قت إلي  ربع الو  طريقة مأخوذة من نظام األجر بالقطعة حين يحاسب العامل عن الزمن المحدد إلنجاز العمل مضافاً 
 .من الزمن القياسي

سنناعة  200لقيام  بعملية ذات حجم معين وليكن  هناك تخطيط لتحديد إنتاجية العامل نظراً وبالنسننبة لخطط األجور 
من مجموع مرتبات  %30من جهد الوحدة اإلنتاجية كلها وتتقاضننننننننننننننى الوحدة اإلنتاجية كلها زيادة في األجور قدرها 

 الوحدة العملية كلها في زمن أقلالعمال األسناسنية في اليوم ثم تقسنم على عدد العمال هذا في حالة إنجاز كل عمال 
سنننناعة إضننننافية فوق أجورهم العادية باإلضننننافة إلى المكافأة  50، فيحصننننل العمال على أجر سنننناعة مثالً  150وهو 

 من قيمة األجور كما أارنا. 30التي تعادل 

 نظام األجور المتزايدةو - 3

فيما ور والمكافمت والمن  والحوافز التانننجيعية فقد ي ثر حجم المصننننع في تحديد معدالت إنتاجية العامل وتوزيع األج
من األجور لكل العمال بحيث يتسننننننناوى  %2تعطى الانننننننركات الكثيرة العدد  يتعلق بسننننننناعات العمل اإلضنننننننافية مثالً 

نتاجاً  تمن  ف وأكثر عطاءاً  العامل الماهر وغير الماهر، ومن يعمل و من ال يعمل، وفي اننننننننننننننركات أكثر ديناميكية وا 
ل من ال يعمل، فقد يكون إنجاز العام رة بقدر أوفر كما تعطى الم سنننسنننة من يعمل فقط وال تعطي إطالقاً للعمال المه

لعمل  أقل بكثير من عدد السنننننننننننننناعات الحقيقة للعمل اليومي حيث يتكاسننننننننننننننل العامل وال يعمل على تحقيق اإلنتاجية 
و أية، ولذلك يمن  العامل الماهر والناننننننننننننننط المحددة فيطالب بإنجاز ما هو أكثر بزيادة بذل الجهد والنانننننننننننننناط والحيو 

سنننناعات إضننننافية مدفوعة األجر كلما قام بعمل إضننننافي، فهناك أعمال عاجلة قد يتطلبها صننننال  العمل في  المجتهد
المصننننننننننع، مما يسنننننننننتوجب اسنننننننننتدعاء كل العمال المهرة إلنجاز العمل المطلوب في أقل وقت ممكن نظير سننننننننناعات 

كحوافز تانننننجيعية باإلضنننننافة إلى أجور  %30كافمت التي تقدر مجور األسننننناسنننننية والجر فوق األإضنننننافية مدفوعة األ
ات ن يمن  الكثير من السنناعأالسنناعات اإلضننافية الزاكدة عن العمل األسنناسنني بحيث يحق للعامل في نهاية المطاف 

هري، الاننننمدفوعة األجر بحيث ال تزيد عن كل مكافمت  وسنننناعات  اإلضننننافية عن الحد األقصننننى وهو ضننننعف األجر 
ومن عيوب هذا النظام الصننننراع الرهيب بين العمال باالندفاع نحو العمل مع التطاحن والتعصننننب والاننننللية، وقد تقل 
إنتاجية العامل وجهوده بعد مرور سنننننننننننوات قليلة فتناننننننننننأ الالمباالة الناجمة عن اولية مما ي ثر على نفسننننننننننية العامل 

وعات عف الضوابط والقيم الدينية األمر الذي يستوجب تخطيط مار فياعر باالغتراب حينما يبتعد عن نفس  وقد تض
 الترفي  والسياحة والرحالت وبرامج قطع أوقات الفراغ.
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من الجدير الذكر أن  ينبني أن تتناسننننننننب األجور المدفوعة في الم سننننننننسننننننننة الحكومية مع مثيالتها في الم سننننننننسننننننننات 
داريين والعمال من الحكومة إلى القطاع الخاص فتنخف  االقتصادية المستقلة عن الحكومة، حتى ال يهرب مهرة اإل

الكفاية اإلنتاجية للدولة، كما يجب أن ترتفع المرتبات لذوي المهارات الخاصننننننننة، كما ويسننننننننم  لهم بالمزيد من األجر 
 والمكافمت إذا ما أظهر الموظف كفاية في األداء.

 The effects of wages and incentives on:الحالة النفسية المعنويةأثر األجور والحوافز في  -هففففففففف 
the psychological state. 

ة المحركة لعملية التنمية في اقتصننناديات الصنننناعة، فالطاقة البانننرية العاملة ال انننك أن اإلنسنننان الصنننناعي هو العلّ 
 هي أهم أداة أو عنصر من أدوات أو عناصر التنمية في رفع معدالت اإلنتاج في المصنع.

في قياس الروح المعنوية للعمال أن سنننمات الانننخصنننية الخاصنننة بالذكاء وسنننعة األفق ودرجة الميل المهني ولقد ثبت 
والفني ومسننننننتوى الثقافة والخبرة والتدريب وكلها عناصننننننر جوهرية قد تتدخل في التركيب الدينامي لاننننننخصننننننية العامل 

 كوحدة أو كصينة متكاملة األبعاد.

ياب أن زيادة معدالت اإلنتاج وارتفاع الروح المعنوية إنما ت ثر جميعها في ولقد ثبت من إحصنننننناكيات الحضننننننور والن
 ية اإلنتاجية.لخراكط ورسوم العم

بمعنى أن هناك معامل ارتباط بين ارتفاع اإلنتاج وزيادة الروح المعنوية تكانننننننف عنها خراكط سنننننننير إجراءات اإلنتاج 
Flow process charts قلت معدالت التمار  وانخفضننننننننننت م اننننننننننرات النياب  وعمليات  ورسننننننننننوم  البيانية، فلقد

ومعدالت اسننننننننننننننتهالك التالف من المواد الخام أو غير المصنننننننننننننننعة بمعنى أن هناك معامالت ارتباط قوية بين الروح 
 Operation processالمعنوية واإلنتاج تكاننننننننف عنها بوضننننننننوح كل الرسننننننننوم والخراكط الخاصننننننننة بعملية اإلنتاج 

charts. 

الروح المعنوية بين العمال تنخف  درجة التماسنننننك ويزداد التحلل واالنحالل بين الجماعات اإلنتاجية، ومع انخفا  
نتاج  حين ينظر إلى عالقات المودة واالنسننننننننجام كمرتبة ثانية بعد االهتمام أوالً   مما ي ثر على اننننننننخصننننننننية العامل وا 

 بالعمل واإلنتاج.
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نوية ثير العوامل اإلنسانية الضاغطة والاعور بالظلم تتذبذب الروح المعوبينما تتأثر الروح المعنوية بجو المصنع وبتأ
لخلو البناء الصنننننننننناعي من الصنننننننننراعات  وتتردد م انننننننننرات الزيادة أو النقصنننننننننان، فمعدالت هذه الروح المعنوية طبقاً 

 ية.لصناعوالمخاوف، مما يعبر عن الروح العالية ويرفع من درجة التماسك في العالقات بين أعضاء الجماعات ا

ولقد ثبت أن الروح المعنوية إنما ال تسننننتند إلى أسننننس مادية تتعلق بظروف العمل بقدر ما تسننننتند إلى اننننعور العامل 
أن فكرة  والاننننك ،بالرضننننا النفسنننني الذي ينتج عن االعتراف باننننخصننننية العامل واحترامها في كل المواقف والمجاالت

روح المعنوية عند العمال، وعن طريق تصننورات العامل وفكرت  عن العامل عن اإلدارة هي المقياس الحقيقي لقياس ال
مالسالم الصناعيم وانسجام  مع إدارة المصنع واستماع اكواه أو ترحيب  بالعمل وبخاصة عند ترقيت ، فيزداد اعوره 

ة في الحقوق اوالوحدة الهدف والمسنن بالتضننامن واالنتماء، هذا الاننعور الذي ي دي بدوره إلى رفع الروح المعنوية نظراً 
 والحوافز واألجور، مع االزدياد المستمر لمستوى الطموح.

 ولكن ماذا نقصد بالروح المعنوية؟

تنمية و  اإلنتاجيةتعمل دراسنننننننننننات م الروح المعنويةم على اسنننننننننننتمرار نمو الدوافع التي تعمل على ارتفاع كفاءة العامل 
وح ومادية إنما تعمل جميعها على تنمية الر  نفسنننية يةقدرات  باإلضنننافة إلى تحسنننين ظروف العمل وهي ظروف إنسنننان

نعاانننها، كما أن انننعور العامل بالزيادة في مسنننتوى األداء إنما يانننجع  ه ر اوخر على زيادة إنتاج  األم والمعنوية وا 
 .Promotionالذي ياجع العامل على الحصول على ترقية 

ز وهنا يانننعر العامل باألمن واألمان من المسنننتقبل حين وتزداد الروح المعنوية بالطبع عند وضنننع نظام سنننخي للحواف
جوره وأرباح  وحوافزه التانننننجيعية ومكافمت  السنننننخية وكلها جوانب تانننننبع في أيسنننننتفيد العامل من مدخرات  الناتجة عن 

اننننننننننننننباع حاجات أخرى معنوية بزيادة التأمين على الحيا  ةالعمال الحاجات المادية، تلك التي قد تدفعهم إلى تحقيق وا 
 واالستثمار واالدخار مع االستفادة بالعاكد المجزي والمابع.

وقد يرجع العامل إلى تحسننننننننننننننين ظروف  االجتماعية باسننننننننننننننتنالل مدخرات  وتحسننننننننننننننين عالقات  باالنتماء إلى النوادي 
اكتسننناب و إلى رفع مسنننتواه الثقافي فيعلم نفسننن  بنفسننن  بقراءة الكتب  كما قد يلجأ العامل أيضننناً  ،االجتماعية والرياضنننية

المهارات وزيادة المعلومات التكنولوجية، وذلك لرفع مسننننننننننننننتوى العامل المهني والفني والتعليمي لتنمية خبرات  التي قد 
ت دي بالطبع إلى توسننيع وتعميق عالقات  بزمالك  وبر سنناك  وانسننجام  في نسننق الجماعة الدينامي، وهو نفس النسننق 

 (.295ص -269صم، من 1981ري، قبا) الصناعي الذي يعمل العامل في إطاره
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 ز؟الحوافتلك أنواع ماهي 

 Material incentivesالحوافز المادية: - 1

 ديعو  ،تتعدد أانننننننكال هذه الحوافز وتختلف صنننننننورها من م سنننننننسنننننننة ألخرى، وتتمثل هذه الحوافز في المكافمت المادية
ية المادوذلك ألن النقود تانننننننننننننبع كل حاجات اإلنسنننننننننننننان  ،الحافز النقدي المادي من أهم طرق الحوافز في أيامنا هذه

افة لذلك فإن وباإلضنننننننننننننن ،، وهي حقيقة واقعية وقابلة للتداول بعكس الوسنننننننننننننناكل األخرى التي تعتبر مجردة وزاكلةتقريباً 
 النقود تتسق مع مفهوم الناس في الظروف الراهنة عن العمل كنااط يقدم  العمال وغيرهم لقاء وساكل كالنقود، وهذه

ذا كان ليافيت ،الوسننناكل تهيئ لهم بالتالي أن يانننبعوا حاجاتهم الفطرية خارج نطاق عملهم يعطي Harold Leavittوا 
النقود أهمية ويعطيها هذه المنزلة فإن هناك من الدراسننننات ومنها ما أجري في اننننركة فلوريدا للكهرباء ما جاء بعكس 

ور حول نظام دفع األجور، إال أن ليافيت يعود فيرد على ذلك حيث أانننننننارت إلى أن مانننننننكالت الروح المعنوية ال تد
ذلك بأن هذه النتاكج مضنللة فيقولو صنحي  أن المكانة والتقدير مهمان بالنسنبة للعامل، لكن النقود مهمة من الناحية 

ع و لالنفسننننية لنفس األسننننباب التي هي بها مهمة من الناحية االقتصننننادية، فهي مادة رمزية، وأسنننناس عام لتبادل السنننن
 الخدمات.

األجور في المجال الصننننناعي من أهم ما يحفز العمال على العمل، فهي ذات قيمة مبااننننرة كبيرة بالنسننننبة لهم،  تعدو 
من العمال والموظفين  %50ولقد تبين من خالل األبحاث التي أجريت في أمريكا بواسطة هيكة الصناعة األهلية أن 

لمالي، والذي يتضنننمن العالوات والمكافمت أو الدفع على سنننعر وحدة تدفع أجورهم على حسنننب نظام خاص بالجزاء ا
 Aargyiel.Mالعمل، أو على سننننننعر الوحدة في زمن معين من أسننننننس دفع األجور المجزية، ويذهب مياننننننيل أرجايل

ن يإلى أن الحوافز المالية ذات قيمة هامة في زيادة اإلنتاج، فيتم الدفع على حسننننننننننننب اإلنتاج بالنسننننننننننننبة للعمال اليدوي
مية فبالنسنننننبة للعمال اليدويين يسنننننهل معرفة ك ،مر على العكس من ذلك بالنسنننننبة للمهنيين ورجال اإلدارةوالباعة، واأل

ولقد  ،العمل بالنسننبة لهم، كما أن ما يقوموا ب  من عمل يفتقد االهتمام وهذا يدعو إلى ضننرورة وجود تاننجيع خارجي
في اإلنتاج بعد وقبل إعطاء  بحوث الحوافز فوجد أن هناك فرقاً في  Bre – Proاسننننننننننننتخدمت الطريقة القبلية بعدية 

عن اإلنتاجية والحوافز االقتصننادية في إنجلترا  1958ناننرت عام  Davidsonالحافز، وفي دراسننة قام بها دافيدسننون
ة سننننننننببعد تقديم الحوافز للعمال في سننننننننتة مصننننننننانع، كما أن االرباح قد زادت بن %60وجد زيادة في اإلنتاج مقدارها 

عن حوافز العمل في األعمال التكرارية وجد أن طريقة  1934وآخرين ناننننننرت عام  Lyatt. وفي دراسننننننة ليات20%
يزيد من كمية اإلنتاج، وأن الحافز القاكم على أسننننننننناس معدل العمل بالقطعة ي دي  Bonusالدفع المسنننننننننماة بالبونس 

ال نظام الدفع بالوحدة محل نظام المكافمت يزيد اإلنتاج أن اسننتبد إلى زيادة أعلى. ولقد وجدوا في هذه الدراسننة أيضنناً 
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، ولقد وجد أن العمال يفضنننلون هذين النظامين على نظام الدفع المرتبط بسنننعر الوحدة في زمن معين، %30بمقدار 
كما أن زيادة اإلنتاج الذي يتم الحصننننننننننننول علي  نتيجة هذه النواحي المالية ال يمكن االدعاء بأن  كان على حسنننننننننننناب 

 عادة العمل وراحت .س

ويرجع اعتبار المال من الحوافز الركيسية للعمل إلى أن  عن طريق المال تابع ضروريات الحياة من مأكل ومسكن، 
كما أن  ضنننروري للصنننحة والتعليم باإلضنننافة إلى أن توفير كماليات الحياة والمركز االجتماعي يعتمد على المال إلى 

ار النفسنننننننننننني واالجتماعي للعامل يبتعد من خالل  عن عوامل التوتر والضننننننننننننيق مما يوفر نوع من االسننننننننننننتقر  حد كبير
، ويتمثل المال في األجر الذي يتقاضننننناه اإلنسنننننان عما يقوم الناجمين عن عدم إانننننباع حاجات ومتطلبات الحياة لدي 

ع  على فب  من عمل، ويوزع هذا األجر على اإلنسننننننننننان بطرق اننننننننننتى، ولكل طريقة من هذه الطرق أثره في حفزه ود
 العمل، ومن هذه الطرق ما يليو

ويوج   ،بيوم نتيجة قيام  بعمل  في الوقت المحدد ل  األجر باليوميةو ويتلخص ذلك في إعطاء العامل أجره يوماً  -1
دراكهم بأنهم  لهذه الطريقة عيب يتمثل في أنها ال تعطي الفرصنة للعمال المهرة الممتازين لبذل جهد أعلى لانعورهم وا 

من العمال غير األكفاء، إال أن  على الرغم من ذلك فإن طريقة األجر  ن من حيث النتيجة واألجر مع غيرهميتسنننناوو 
اليومية )أو بالسنناعة أو باألسننبوع أو بالاننهر( تعطي الفرصننة للعامل ليصننل بإنتاج  إلى مسننتوى رفيع بصننرف النظر 

 ،ب  إلى اإلسننننننراع في إنجاز عمل  حتى يزداد أجرهعن الوقت ففيها ي دي العامل عمل  بإتقان، وليس هناك ما ي دي 
لك ذهذه باإلضننننننافة إلى أن هذه الطريقة من طرق الدفع سننننننهلة في حسننننننابها ويسننننننتطيع العمال والموظفون بناء على 

 فهمها.

األجر بننالقطعننةو حيننث يرتبط أجر العننامننل في هننذه الطريقننة بكميننة اإلنتنناج الننذي يقوم بنن ، وتلني هننذه الطريقننة  -2
الموجود في الطريقة السننننننننننننننابقة، ألنها تعطي فرصننننننننننننننة لظهور الفروق الفردية، وينعكس األداء الممتاز والجيد العيب 

وبطبيعة الحال يرتبط اإلنتاج بالعمر  ،والمتوسننننننننننننننط والضننننننننننننننعيف، وكذلك اإلهمال على كمية العمل في نهاية األمر
تاج ر السننننننننن أن ينتجوا كمية كبيرة من اإلنوالصننننننننحة والحيوية، وفي هذه الطريقة يكون من المتوقع أال يسننننننننتطيع كبا

ها على العكس من الطريقة السننننننننننابقة، فعلى حين أن أنفي هذه الطريقة  مثلما كانوا علي  من قبل، وواضنننننننننن  أيضنننننننننناً 
بعبء اإلنتاج على الاننننننننننننركة أو صنننننننننننناحب العمل وال تهم كميت  العامل، إال أن هذه الطريقة  يالطريقة السننننننننننننابقة تلق
ذا قل انخف  أجرهم)بالقطعة( تلقي بعب أما  ،ء اإلنتاج على العمال أنفسنننننهم، فإذا زاد اإلنتاج فهو في مصنننننلحتهم وا 

صنننننننننننننناحب العمل فهو مطمكن لمسننننننننننننننتوى اإلنتاج بناء على ذلك كما أن اطمكنان  هذا ي دي ب  إلى عدم التفكير في 
ام تيجة لزيادة في إنتاج  قأسننننننننننننناليب تحسنننننننننننننين العمل، وباإلضنننننننننننننافة إلى ذلك كلما رأى زيادة كبيرة في أجر العامل ن
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بتخفي  األجر الذي يعطي  للعامل في مقابل إنتاج  لقطعة معينة من السننننننننلعة التي ينتجها المصنننننننننع، وذلك بهدف 
زيادة اإلنتاج إال أن  يجب أال تهمل التكتالت العمالية التي تواج  أصننننننننننننحاب العمل أي عمليات ضنننننننننننننوط جماعات 

 لعودة ل جر المناسب.العمل على اإلدارة و أصحاب العمل ل

 وفي هذه الطريقة كلما كانت خبرة العامل في عمل  طويلة كان أجره عالياً  األجر على حسننننننب الخبرة في العملو -3
أي يكون المعيار هو مدة السننننننوات التي يقضنننننيها الفرد في عمل  وليس الكفاءة، إذ يجد العامل عالوت  تضننننناف إلى 

 وات يحصل على ترقية إلى الدرجة األعلى.أجره مع بداية كل عام، وكل عدة سن

األجر على حسب احتياجات الفردو أي يزداد أجر العامل كلما ازدادت حاجات  وتوسعت وفق ضروريات الحياة،  -4
ومع عدد أفراد أسنننننننننرت  ومن يعولهم من أفراد آخرين، وقد تتمثل في نقص الضنننننننننراكب على المرتب في حالة المتزوج 

 وفي حالة المتزوج الذي لدي  أوالد عن المتزوج الذي ليس لدي  أبناء.من  في حالة األعزب 

ن كانت األ أخرى نذكر بعضننننننها على سننننننبيل  نواع السننننننابقة تمثل أحد أهم أنواع الحوافز المادية إال أن هناك أنواعاً وا 
 المثال هيو

 العالوات المستحقة في بداية كل عام. -
 العالوات االستثناكية. -
 األرباح.االاتراك في  -
 األجور التاجيعية. -
 العموالت. -
 الخدمات التي تابع في الفرد الكثير من الحاجات األساسية كالخدمات النذاكية والصحية والتعليمية والسكنية. -

 أسس تحديد نظام الحوافز الماديةو -

 نويرى البع  أن  من الضروري عند تطبيق نظم الحوافز المادية وضع النواحي التالية في الحسبا

عداد مسننتويات اإلنتاج القياسننية، -1 وصننيف على البدء بت يعتمد ذلك أسنناسنناً و  قياس األداءو والمقصننود بذلك عمل وا 
كل عمل وتنظيم  )أي وضنننع الوظاكف في أنماط( بوضنننع كل مجموعة متانننابهة معها ليسنننهل قياس األداء بالنسنننبة 

ن معين. وبطبيعة الحال فإن لكل عمل سنننننننننننواء أكان لها وبذلك يمكن معرفة عدد الوحدات التي يمكن إنجازها في زم
 Timeطريقة أحسنن ألداك  يمكن التوصنل إليها باسنتخدام أسنلوب دراسنة الوقت والحركة  أم معقداً  هذا العمل بسنيطاً 
and Motion ن لناء الحركات الطاكانننننننننننة التي ال لزوم لها، وا  ، والذي يهدف إلى التوصنننننننننننل إلى الحركات الهامة وا 
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أداء هذه تحقق أقصننننننننى معدل  في اإلنتاج بأقل جهد، كما يتم قياس أداء العاملين باسننننننننتخدام تقارير طريقة أحسننننننننن 
كذلك فإن  من الممكن أن يطلب من كل ماننننننننننننننرف أن يرتب  ،الكفاءة اإلنتاجية والتي يكتبها الر سننننننننننننننناء عن العمل
عكس، أي من الممتازين إلى الفااننننننلين أو بال و تصنننننناعدياً أ تنازلياً  مجموعة العمال الذين يعملون تحت إاننننننراف  ترتيباً 

وذلك على حسنننننننننننننننب أداكهم بوج  عام وهناك طريقة ثالثة تتمثل في قيام الماننننننننننننننرف بتوزيع أفراد العمل على خمس 
ن يكون في المجموعة أممتاز(، على أسنناس  -فوق المتوسننط -متوسننط -أقل من متوسننط -مجموعات هي )ضننعيف

، (فوق المتوسننط) %20)متوسننط( والرابعة  %40)أقل من متوسننط( والثالثة  %20)ضننعيف( والثانية  %10األولى 
)ممتازون( ويتسنننق هذا التقسنننيم إلى العمال إلى هذه المسنننتويات الخمسنننة مع فكرة المن  االعتدالي  %10والخامسنننة 
 النموذجي.

سناب نسنبة غيرها وذلك بحتحديد جودة اإلنتاجو يجب االهتمام بنوع اإلنتاج عند تطبيق نظم األجور التانجيعية و  -2
المواصفات حتى يمكن معرفة كمية اإلنتاج الجيد الذي يستحق علي   فالمنتجات التي يوجد بها عيوب وأخطاء تخال

 العمال األجر التاجيعي.

عده العمال األجور يستحق ب معيناً  قياس النتاكج ومعرفتها باستمرارو يجب على الم سسة التي تضع لنفسها هدفاً  -3
 يعية أن تداوم على جمع البيانات الخاصة باإلنتاج والمتعلقة بذلك حتى يمكن للعمال معرفة نتاكج جهودهم أوالً التاج

جراء المقارنات بين قسننننننننننننننمهم وبين األقسنننننننننننننننام األخرى ليزيد ذلك من إنتاجيتهم وحثهم على العمل، ويذهنب  بأول وا 
 ،لانننننننخص الذي يتعلم أو الذي يعمل على نتيجة أداك ن المقصنننننننود بمعرفة النتاكج هو إيقاف اأإلى  (دوغالس فراير)

طريقة لتطبيق ذلك اقتصنننننننننرت على ذكر كلمة )صننننننننن ( على أسننننننننناس أنها مكافأة ل داء السنننننننننليم  (ثورنديك)وقد اتبع 
 و)خطأ( على أنها عقاب ل داء غير الصحي .

 الصعوبات التي تواجه تطبيق الحوافز المادية: -

من الصنننننننننعوبات والعقبات في عدة نواح سنننننننننواء من ناحية الحسننننننننناب أو التطبيق أو من تواج  الحوافز المالية الكثير 
 ناحية مدى تأثيرها، ومن أهم هذه الصعوباتو

مية اإلنتاج ، لتتمكن من حساب كوكيفاً  حاجة الم سسة إلى الكثير من المفتاين للتفتيش على إنتاج العمال كماً  -1
احية، ومن ناحية ثانية فإن الم سنننسنننة تحتاج إلى هذا العدد من المفتانننين حافزة عليها، هذا من ن التي تسنننتحق أجوراً 

لوقف نسننننبة التدهور التي تحدث في االنتاج من جراء اسننننتخدام هذه الحوافز، وال ينسننننى أحد نفقات هذا العدد الكبير 
 من المفتاين على حساب الم سسة وهذا يقلل من نسبة الحافز نفسها.
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ية يقتصنننننر على مدى حاجة األفراد إلى النقود وهذا يرتبط بأعباكهم العاكلية، فعندما ينطي إن تأثير الحوافز الماد -2
 احتياجات  فإن انتاجيت  بعد ذلك تقل. من العمل الذي يقوم ب  الاخص ويسدّ  جزءاً 

ال حمن مهنة ألخرى، ففي حالة األعمال اليدوية مثل عمال المعن الحافز المعنوي يختلف أثر الحافز النقدي  -3
أما ، مالللترقية بل ينظرون أكثر لل التجارية الضنننننخمة أو عمال مصنننننانع السنننننيارات األمريكية فإنهم ال ينظرون كثيراً 

 ذوو المهن ورجال اإلدارة فيودون الاهرة والترقية وتحقيق الذات عن الحوافز النقدية.

 ا.عة وتأثيرها الذي قد يصل إلى الطرد منهإن الحوافز النقدية وخاصة الفردية )العمل بالقطعة( تلني دور الجما -4

 Moral incentivesالحوافز المعنوية:  - 2

ضننننننمن  حداً وا يوجد اتجاه عام كبير ياننننننير إلى أن البواعث المالية النقدية أو )نظام دفع األجور( ال يعتبر إال عامالً 
د أاار ذا العامل الواحد تأثير ضكيل، وقمجموعة كبيرة من العوامل التي تثير كفاءة العامل وحث  على العمل تأثير ه

و أكد )رجيل( علىوقد  ،1938في البحث الذي أجراه عن أسنننننننننننس وطراكق دفع األجور والمرتبات عام  (رجيل)لذلك 
ن أي نظام للدفع مهما كان حجم  لن يجدي في إثارة دوافع العمال إال إذا كانوا يفضلون ويحبون ما يقومون ب  من أ

 في عملهم.مهام ومس وليات 

  ن هذا التأثير ال وجود لأفي األعمال التي يحبها العمال، و  ً أن تأثير نظام الدفع يكون واضننننننننننننننحا (يات)ولقد وجد 
 يد هذا عن تفضنيالت العمال لبرامج الرب  ما ي (سنتانلي نيلي)وفي دراسنة  ،في العمليات التي ال يحبها العمال تماماً 

 على تفضيالتهم للنواحي اوتيةو ة بناءً االتجاه حيث جاء األجر في درجة تالي

 .$50زيادة المعاش  -1

 .%6زيادة األجر  -2

 ساعة بدون خف  الدخل. 37,5عدد ساعات العمل األسبوعية  -3

 وضع الاركة لتكاليف التأمين الصحي للعامل وعاكلت . -4

 عضوية اتحاد الصناعة. -5

 إجازة ثالثة أسابيع مدفوعة األجر في السنة. -6
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 وقد جاء تفضيل العمال باستخدام طريقة المقارنة الزوجية للنواحي السابقة كما يليو

 التأمين الصحي. -1

 عضوية اتحاد الصناعة. -2

 .%5زيادة األجر  -3

 ثالثة أسابيع مدفوعة األجر. -4

 زيادة المعاش. -5

 ساعة عمل في األسبوع. 37,5 -6

األجر بنالندرجنة األولى، بنل يفضننننننننننننننلون علين  نواحي أخرى تتمثنل في  وهكنذا نجند أن العمنال ال يهتمون بنالزينادة في
 االطمكنان على المستقبل والرغبة في عضوية الجماعية والتوحد معها.

م ولون في مواقع العمل واالنتاج المختلفة على عاتقه  برهنت علي  هذه التجارب والدراسننننننات أخذ المسنننننن على ما وبناءً 
تثير قدرات العامل وتربط  بعمل ، وهي الحوافز المعنوية والتي تتمثل في المدح والتاننننننننننجيع  أخرى زحوافالبحث عن 
اننننراكهم في الرحالت أو إعطاكهم األوسننننمة والنيااننننين والمكافمت، إسننننماء المجدين في لوحات الاننننرف، أو أووضننننع 

 فيما يلي بعضًا من هذأ الحوافز:و والمعسكرات الصيفية 

قدم المدح والثناء ل فراد عند قيامهم بأداء األعمال الصننننحيحة السننننليمة، وتوجي  اللوم المدح والنننننننننننننننننننتأنيبو حيث ي-1
 والنتأنيب ل اخاص عندما يقومون بأداء واجبات خاطكة غير سليمة. 

ولقد وجد أن  ،دارة لهم الموسنننيقى لتصننناحب قيامهم بعملهمتقديم الموسنننيقاو يفضنننل العمال الصنننناعيون أن تقدم اإل-2
راسات تكرر أداك ، ومن الذين أجروا ديو  الكفاية واإلنتاج في العمل خاصة عندما يكون العمل آلياً  زيد منالموسيقى ت

 لى نقص كمية الموادإ باإلضنننننننننافة لما سنننننننننبق فإن  وجد أن الموسنننننننننيقى ت دي (كير وهيومز)أيدت هذا الكالم كل من 
 .التالفة

العمل  يقوم بنفس بعمل  وسننننننط مجموعة أخرى من الزمالءالتسننننننهيل االجتماعيو ويقصنننننند ب  أن الفرد عند قيام  -3
من األفراد الذين  %95 -65أن  (آلبورت)ولقد وجد  ،نتاج ا  داءه و أوى وباعث على زيادة أقثر أحيث يكون لذلك 

 كانوا مفحوصين في التجارب استطاعوا استرجاع عدد من العمليات العقلية.
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ن في الصننننناعة تقوم كل مجموعة مو  ،فراد على انفراد أو في مجموعاتاألالتنافسو ويوجد التنافس عندما يعمل  -4
في وردية واحدة بكتابة كمية اإلنتاج التي قامت بها على لوحة في عنبر القسننننننم ليراها أفراد الوردية  العمال تعمل معاً 

 التالية، ليحاولوا اجتياز هذا الرقم بزيادة إنتاجهم.

و مإن نظام المكافمت ضننننننننننننننروري الجتذاب 1961الناس والنقود والدوافع( عام المكافمتو يقول باتون في كتاب  ) -5
ي داخل همية النسنننبية للمرتبات ففي بحث ل  عن األ (أوتيس)ودفع األفراد ذوي الخصننناكص الضنننرورية للنجاحم، أما 

ع الناس ا يدف، فيرى مأن المكافمت تخدم كوسيلة إلرضاء بع  الحاجات اإلنسانية األساسية، وهذ1959الاركة عام 
 للعمل بطرق اتىم.

في اننننننركة فلوريدا  1940وتتعدد صننننننور المكافمت وال تقف عند الاننننننكلين السننننننابقين، ففي الدراسننننننة التي أجريت عام 
 للكهرباء وجد أن المكافمت التي جاءت بعد تفريغ االستبيان الذي أجري على عمال أحد األقسام كما يليو

 .إتاحة الفرصة لالنتقال من قسم وخر -
 الحق في الحصول على الترقية. -
 إتاحة الفرص للترقية. -
 توحيد األجور ل عمال الواحدة. -
 لتكاليف المعياة في كل مدينة. األجر تبعاً  -
 عدالة األجور. -
 أوقات الفراغ. -
 تقديم جميع الخدمات. -
 ضمان االستمرار في العمل في حالة حسن أداك . -
 حالة األمن للاركات األخرى. -

 في تجارب  أثر المنافسننننننننة وأثر المكافأة في أداء التالميذ لعدد (لوبا)المقارنة بين آثار المنافسننننننننة والمكافأةو قارن  -6
منهم،  داء الذي يقوم ب  كلواعتمدت المنافسننننننة على القيام بترتيب التالميذ على حسننننننب األ ،من المسنننننناكل الحسننننننابية

 افأة فقد كانت عبارة عن تقديم قطعة من الانننننوكوالت  كلما أتم التلميذ جزءاً أما المك ،وبهذا تثار المنافسنننننة بين التالميذ
قبل وجود باعث الاوكوالت ،  %42من عمل  فوجد لوبا في نهاية تجارب  أن الاوكوالت  أدت إلى زيادة األداء بمقدار 

 أقوى من المكافأة. اً ، و على هذا كانت المنافسة باعث%66داء بنسبة ن المنافسة وحدها رفعت مستوى األأكما 
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حافز التعبكة وقت الحربو ففي أوقات الحرب ياننتد حماس العاملين بالاننركات وم سننسننات اإلنتاج بهدف كسننب  -7
 المعركة مع العدو، فيسهرون ساعات إضافية في أماكن العمل لزيادة اإلنتاج دون مقابل مادي.

 التي يفوز بها ذوو الكفاءة اإلنتاجية العالية، وتانننننننجيعويضننننننناف إلى أنواع الحوافز المعنوية السنننننننابقة ك وس اإلنتاج 
 العاملين على تقديم مقترحاتهم عن تحسين طرق العمل وتقديم االبتكارات واالختراعات.

دوافع االسنننتقرار واإلنجاز في ضنننوء نظرية هيرزبرجو يرى هيرزبرج أن الدوافع التي تحفز على العمل تنقسنننم إلى  -8
 قسمين هماو

لى أن هناك عدالة في دوافع اال - سنننننننننتقرارو أي حاجة العمال الصنننننننننناعيين إلى انننننننننعورهم باالسنننننننننتقرار في العمل، وا 
المعاملة، وال توجد تفرقة من حيث الترقية أو اسننتحقاق العالوة، وكذلك االسننتقرار من ناحية المسننتقبل وما يحدث لهم 

 في حالة الوقوع في حادثة أو في حالة اإلصابة بأي مر .

و أدوافع اإلنجازو وتتمثل في انننعور العامل بأن  ي كد ذات  في عمل  من خالل ما يقدم  من تحسنننينات وابتكارات  -
اختراعات في  أي إحساس  واعوره بأمان ما يقوم ب  من عمل يتسق مع األهداف القومية لوطن ، ولقد وجهت نظرية 

عام  (وستارك اوارتز)أن نتاكجها قد تأيدت بواسطة كل من  هيرزبرج االهتمام لكثير من النواحي السابق إغفالها كما
 498م، من ص2005)أبو النيل،  وعلى الرغم من ذلك فإن نتاكج هذه النظرية قد وج  إليها الكثير من النقد 1963

 .(509ص -

 

 المراجع المستخدمة في الفصل

 دار الفكر العربي، القاهرة. عربياً وعالمياً،علم النفس الصناعي والتنظيمي م(. 2005أبو النيل، محمود السيد. ) .5

أة ، منشعلم االجتماعي اإلداري ومشكالت التنظيم في المؤسسات البيروقراطيةم(. 1981إسماعيل، قباري محمد. ) .6

 المعارف، اإلسكندرية.

 المطبعة التعاونية، دمشق. علم النفس في الصناعة والتجارة،م(. 1964الرفاعي، نعيم. ) .7

، سممملسممملة الرضممما للمعلومات، أسمممس إدارة الموارد البشمممرية )النظرية والتطبيق(م(. 1999مرعي. )مرعي، محمد  .8

 دمشق.
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 True/False( أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   ينخف  مستوى التعلم بالتدريب في بدايت . -1
   ت كد نظرية السمات على أن جميع األاخاص يمتلكون صفات تخولهم للقيادة. -2

يقل في  اهتمام القاكد باإلنتاج  في نظرية الابكة اإلدارية لنمط المنسحبا -3
 .واألفراد

  

   فقط. الروح المعنوية للعمال تستند إلى أسس مالية مادية نقدية -4

حاجة الم سسة إلى الكثير من من الصعوبات التي تواج  الحوافز المادية  -5
   .المفتاين

   الحوافز المعنوية للعمال في التنظيمات والم سسات.الموسيقا من  -6
 

 Multiple Choices( أسئلة خيارات متعددة 2

 ويعمالن على رفع مستوى الدقة في األداء وفي سالسة التمزر الحركي-1
 .التدريبب(  .                                التعليمأ( 

 خاطكتين. د( كال اإلجابتين  ج( كال اإلجابتين صحيحتين.

 ومن نتاكج عزوف الاركات عن التدريب -2
 .زمن أطول للوصول إلى المستوى المهني المطلوب     ب( ماكالت نفسية وجسديةأ( 

 د( كال اإلجابتين خاطكتين.                     ج( كال اإلجابتين صحيحتين.

 املومركز قيادي في الجماعة يرجع لعو األفراد لإحراز -3
 .موقفيةب(                     .اخصيةأ( 
 د( جميع اإلجابات صحيحة.   .خاصة بالجماعةج( 

 من الحوافز المعنويةو -4
 التسهيل االجتماعي. ب(   أ( المدح والتأنيب.          

 د( جميع اإلجابات صحيحة.                           .المكافمتج( 
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 قضايا للمناقشة \( أسئلة 3

 و-التدريب والتوجي   -موضوعات علم النفس الصناعي ( 1الس ال )
 .التدريب والتوجي  كموضوع من موضوعات علم النفس اإلداريالجانب النفسي في تحدث عن 

 {1-1توجي  لإلجابةو الفقرة  . 15و 100دقيقة. الدرجات من  15}مدة اإلجابةو 

 والقيادة اإلدارية( 2الس ال )
 القيادة اإلدارية كجزء من موضوعات علم النفس اإلداري.تحدث باختصار عن عملية 

 {2 -1)توجي  لإلجابةو الفقرة  . 20و 100دقيقة. الدرجات من  15}مدة اإلجابةو 

 والتوافق النفسي المهني( 3الس ال )
 .تحدث باختصار عن دور األجور والحوافز في رفع الحالة المعنوية السيكولوجية للعامل

 {3-1توجي  لإلجابةو الفقرة  . 15و 100دقيقة. الدرجات من  10}مدة اإلجابةو 
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نماذج تطبيقية: دراسة التطبيقات العملية : الخامسالفصل 

 لموضوعات ووظائف علم النفس الصناعي واإلداري الفنية

 ووظاكف علم النفس الصنننننناعي واإلدارينماذج تطبيقيةو دراسنننننة التطبيقات العملية لموضنننننوعات عنوان الموضفففوع: 

Applied Models: practical study for subjects and technical functions of industrial and 

administrative psychology. 

 Electro mex companyاركة إلكترو مكس ، Microsoft companyاركة مايكروسوفت كلمات مفتاحية:

 ملخص الفصل:

الفصل دراستي حالة تطبيقيتين لاركتين عالميتين )مايكروسوفت، إليكترو مكس( تبرز من خاللهما كيفية تطبيق موضوعات يتناول هذا 
 علم النفس اإلداري ووظاكف  الفنية باكل عملي من خالل تكريس تلك الوظاكف لخدمة النسق الصناعي واإلداري.

 مخرجات واألهداف التعليمية:ال

 لم النفس الصناعي ووظاكف  الفنية على الم سسات.يطبق الطالب موضوعات ع .1

 .يطبق الطالب موضوعات علم النفس اإلداري ووظاكف  الفنية على الم سسات .2
 يحدد الطالب الدور الهام للتجسيد العملي لعلم النفس الصناعي واإلداري في الم سسات. .3

. 
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 ( مخطط الفصل الخامس1 -5الشكل البياني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيقية: دراسة التطبيقات العملية لموضوعات نماذج 
 ووظائف علم النفس الصناعي واإلداري الفنية

(: 1الحالة التطبيقية )

 شركة مايكروسوفت

 (:2الحالة التطبيقية )

 شركة إليكترو مكس

 البناء التنظيمي

 الثقافة التنظيمية

أسلوب بيل غيتس 

 اإلداري

بيئة التنافس في 

 صناعة البرمجيات

نتائج استبيان 

datamation 

 م1995

شركة مايكروسوفت 

 واإلنترنت

صناعة برمجيات 

 تصفح اإلنترنت

 الموارد البشرية

 األوضاع المالية

برنامج تطوير وإعداد 

 المدراء المكسيكيين

 اإلنتاجيةالعمليات 

 إدارة الموارد

الرقابة على نوعية 

 المنتجات

 قسم الهندسة

 قسم الصيانة

 قسم المحاسبة

 إدارة العالقات البشرية

العالقة مع المقر 

 الرئيسي للشركة

فلسفة السيد جيرالدو 

 اإلدارية
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 (1الحالة التطبيقية )

 Microsoft Companyمايكروسوفت شركة  1 – 5

فقد  ،ءوقوة الذاكرة ومسنننننتوى مرتفع من الذكا بقدرات خاصنننننة ميزت  عن أقران  كالقدرة على التركيز (غيتس بل)اتسنننننم 
س في مدرسننننننننننننننت  الثانوية بقدرة هاكلة على التناف قرأ انسننننننننننننننكلوبيديا بأكملها وهو في الثامنة من عمره، وكان معروفاً 

 ياضية من بين جميع زمالك  في الفصل.األسرع في حل المساكل الر  اإليجابي مع زمالءه، وكان داكماً 

يقضنننننننننننيان أغلب أوقات فراغهما في التعلم على أحد  (بول ألن)زمالك  في المدرسنننننننننننة المدعو أحد و  (بل غيتس)كان 
 ،لنة البرمجة الوحيدة المعروفة في ذلك الوقت Basicsأجهزة الكمبيوتر في مركز مجاور للمدرسننننة مسننننتخدمين لنة 

وكانا يقومان ببرمجة بع  البرامج الصنننننيرة لحسنننناب الاننننركات العاملة في المنطقة مقابل ثمن بسننننيط. وقال السننننيد 
غيتس في حفل تخرج  من المدرسة مإنني سأحصل على أول مليون دوالر قبل أن أصب  في الخامسة والعارين من 

قد توقف بسننننننننننننننبب أن علي  ديون لمركز  عمريم. ومن الطراكف حول بدايات هذا الرجل أن تخرج  من المدرسنننننننننننننننة
دوالر أمريكي، ورفضت المدرسة منح  الاهادة إال أن تدخلت  200الكمبيوتر الذي كان يقضي وقت فراغ  في  تبلغ 

 والدت  ودفعت المبلغ المطلوب.

جهزة ألدخل بل غيتس جامعة هارفرد للدراسننة واسننتطاع بذلك إاننباع ميول  الحاسننوبية باسننتخدام ا م(1973)في عام 
أما بول ألن فقد دخل إلى جامعة جورج واانطن، إال أن  سرعان ما ترك الدراسة الجامعية  ،المتوفرة في هذه الجامعة

إلى مدينة  غيتس وصننننننننديق  بول ألن معاً  لغادر بم( 1975) في عام ،ودرس بالتفكير بإنانننننننناء اننننننننركة خاصننننننننة ب 
ة في مجال الكمبيوتر في الصننحف تطلب في  مسنناعدة كل من إحدى الاننركات العامل بوسننطن، بعد أن انناهدا إعالناً 

، وافقت الانننننركة على عرضنننننهما. وانننننرعا بالعمل خالل Basicsمن لدي  القدرة على تطوير البرنامج باسنننننتخدام لنة 
لة من بوسنننطن وقضنننيا الرح ،األسنننابيع الثمانية التالية مواصنننلين الليل بالنهار على هذا المانننروع الواعد بالنسنننبة لهما

نيو مكسننننننننننننيكو وهما يضننننننننننننعان اللمسننننننننننننات األخيرة على برنامجهما الجديد الذي سننننننننننننيقومان بتجربت  أمام المدراء  إلى
على أثر و ، بدأت التجربة حال وصننولهما إلى مقر الاننركة، وأثارا إعجاب المدراء الحاضننرين ،المختصننين في الاننركة

تخدام هذا البرنامج الذي عرف فيما بعد باسنننننم يمنحهما حرية اسننننن السنننننتكجار برنامجاً  ذلك وقعت الانننننركة معهما عقداً 
Microsoft Basicsأن اطلب سنننننلفة مالية من الانننننركة  يّ . يقول بل غيتس عندما ذهبت إلى نيو مكسنننننيكو كان عل

ألننن  لم يكن لنندي أيننة أموال ألدفع أجرة الفننندق حيننث أن كننل مننا لنندي من أموال صننننننننننننننرفتنن  على تننذكرة الطنناكرة التي 
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قام بل غيتس وبول ألن بإناننننننننننننناء انننننننننننننركة أطلقا عليها انننننننننننننركة  1975منتصنننننننننننننف عام  أوصنننننننننننننلتني إلى هناك. في
مايكروسنننننننوفت، بهدف أن تقوم الانننننننركة بتطوير لنات جديدة لبرمجيات الكمبيوتر واسنننننننتخدامها في صنننننننناعة البرامج 

قامت كل من انننننننننركة جنرال إلكتريك وانننننننننركة سنننننننننيتي وانننننننننركة كاش م( 1976)للانننننننننركات األخرى. في مطلع عام 
Fortranوقيع اتفاقية مع مايكروسوفت الستخدام برنامج بتMicrosoft Basics  1976في أعمالها. وفي الفترة من 

إلى السوق  IBMدخلت اركة  1980وفي عام  ،كان بل غيتس يحصل فقط على يومي إجازة في العام 1980إلى 
 ،لتانننيل منتجها Basicsلكتابة برنامج ، وتعاقدت مع مايكروسننوفت (8080)بملة تسننتخدم معالجات إنتل المعروفة 
 PascalوFortranمثننل من مننايكروسننننننننننننننوفننت تطوير برامج بلنننات أخرى  IBMوفي وقننت الحق طلبننت اننننننننننننننركننة 

. كانت هذه المهام تتطلب اسنننننتخدام نظام التاننننننيل المتاح في ذلك الوقت والذي تملك  IBMالسنننننتخدامها في انننننركة 
ل غيتس لب ح لانننركة مايكروسنننوفت باسنننتخدام . وكان ذلك حافزاً إحدى الانننركات المتخصنننصنننة والتي رفضنننت السنننما

على ذلك وهكذا  IBM. وافقت اركة MS-DOSللاروع في محاولة بناء نظام التانيل الذي عرف فيما بعد بنظام 
تسنننتخدم نظام التاننننيل هذا.  IBMمن أجهزة  %99كان  1981وبحلول عام  MS-DOSتم تطوير نظام التاننننيل 

. وكانت اسنننننننننتراتيجية موظفاً  125مليون دوالر وارتفع عدد العاملين فيها إلى  16مايكروسنننننننننوفت إلى وارتفعت عواكد 
الاركة في هذه المرحلة تتلخص في بيع المنتجات بأقل األسعار بحيث يصب  من المستحيل على أية اركة أن تلجأ 

ركة لقد نتج عن التعاون بين اننننننننن ،بمنتجات مايكروسنننننننننوفت إلى تطوير برامج مانننننننننابهة ألنها سنننننننننتكون مكلفة قياسننننننننناً 
إيجاد حالة من االسننننتخدام واسننننع النطاق للكمبيوتر مبنية بصننننورة أسنننناسننننية على أجهزة  IBMمايكروسننننوفت واننننركة 

تقبل  لقد أدى ،والبرمجيات الخاصننننة بتانننننيلها التي تنتجها اننننركة مايكروسننننوفت IBMالكمبيوتر التي تنتجها اننننركة 
ي ف هاماً  لتاننننننيل أجهزة الكمبيوتر إلى جعل انننننركة مايكروسنننننوفت العباً  كنظامMS-DOSالجميع السنننننتخدام نظام 

 صناعة ثورة الكمبيوتر وتقنية المعلومات في عصرنا الراهن.

من  بدالً  Iconsانننننننرعت مايكروسنننننننوفت في العمل على إنتاج برنامج للتاننننننننيل يعتمد اسنننننننتخدام  م(1985)في عام 
التانننننيلية. وأنتجت الاننننركة  Appleاألوامر المكتوبة الذي كان ياننننب  إلى حد ما النظام المسننننتخدم في برامج اننننركة 

، 1990عام Windows 3.0الانننننركة برنامج  صننننندرت. وأAppleالمسنننننتخدم في برامج انننننركة  Windowsبرنامج 
ولوجية وقامت برفع دعوة قضننننناكية لدى ما اعتبرت  سنننننرقة برامجها وأفكارها التكن علىAppleحيث اعترضنننننت انننننركة 

قامت اننننننركة مايكروسننننننوفت بطرح  1992في عام  ،إحدى المحاكم األمريكية التي رفضننننننت مزاعمها في هذا المجال
قامت الاننننننركة بطرح منتجها  1993وفي عام  ،الذي يعتبر تطويرا لبرنامجها السننننننابق Window3.1منتجها الجديد 

أطلقت  1995سنننسنننات األعمال الكبيرة والحكومية لنظام الانننبكات. وفي عام لتلبية حاجة م  Windows NTالجديد 
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الذي أتاح لمسننننننننننتخدمي الكمبيوتر فرصننننننننننة Windows 95الاننننننننننركة منتجها البالغ األهمية والعالي األداء المعروف 
ة في مجال لاسننتخدام الوسنناكط المتعددة والقيام بأكثر من وظيفة واحدة في نفس الوقت، مما أدى بالطبع إلى ثورة هاك

 الكمبيوتر واالتصاالت.

همية عن ال يقل أ اً آخر  لم يكن إبداع اننننركة مايكروسننننوفت في مجال أنظمة التانننننيل فقط، فقد قدمت الاننننركة إبداعاً 
عام  منذAppleلقد اننننننننرعت الاننننننننركة بإنتاج برامج تطبيقات لحسنننننننناب اننننننننركة  ،سننننننننابق  وهو تطوير برامج التطبيقات

، وكانت تجربة مايكروسفت هذه مفيدة Appleالخاص باركة  Macintosh، مما أدى إلى ذيوع اهرة جهاز 1984
 (.Microsoft Office Familyية تطوير المنتجات التطبيقية الخاصة بها )لفي عم جداً 

 Organizational structureالتنظيميالبناء  -أ 

حسننننب وحدات العمل االسننننتراتيجية، حيث تتكون من أربع وحدات على  نظمت الاننننركة على أسنننناس البناء التنظيمي
 الاكل التاليو

 The basic unit of productsوحدة المنتجات األساسية -1

أجهزة  فقسم ،تتكون هذه الوحدة من أربعة أقسام، وكل قسم مس ول عن إنتاج وتسويق مجموعة محددة من المنتجات
تطوير تكنولوجيا أنظمة التاننننننننيل كنظم الوسننننننناكط المتعددة ألجهزة الكمبيوتر الكمبيوتر الانننننننخصنننننننية تقوم بتصنننننننميم و 

أما قسننننننم أنظمة األعمال فيقوم بتطوير البرمجيات المسننننننتخدمة في إيجاد الحلول الخاصننننننة  ،المسننننننتخدمة في المنازل
د عأما قسننننننننم التطوير فيختص في تطوير برمجيات قوا، بالاننننننننركات والم سننننننننسننننننننات كاألنظمة الخاصننننننننة بالاننننننننبكات

 ،أما قسننننننم أنظمة المسننننننتهلكين فيقوم بتطوير برامج خاصننننننة بالاننننننبكات العامة والكبيرة ،المعلومات ولنات البرمجيات
م( على 1995م( و)1994م(و)1993) مليار دوالر في أعوام(2,36)و( 1.83)و (1.52)بلنت عواكد هذا القسنننننننننم 

 .التوالي

 The applications programs unitوحدة برامج التطبيقات: -2

تتألف هذه المجموعة من قسننمين مختصننين بإنتاج وتسننويق برامج اإلنتاجية للحواسننيب الاننخصننية والوسنناكط المتعددة 
وينتج هذين القسمين البرامج الخاصة بالمنازل والمدارس والم سسات الصنيرة. ويتضمن  ،وأنظمة اإلنترنت واألبحاث

نتاج وتسنننننننويق التكنولوجيا الحديثة التي تدعم  عملهما إدارة وتسنننننننويق مختبر األبحاث المتطور الذي يقوم بتصنننننننميم وا 
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بليون دوالر عام  2,24دة عملية تطوير برامج الاننننننننركة في مجال الكمبيوتر الاننننننننخصنننننننني. لقد بلنت عواكد هذه الوح
 .م(1995) بليون دوالر عام 3,85م(، 1994عام )بليون دوالر  2.82م(، 1993)

 The sales and support unitوحدة المبيعات والدعم: -3

تتخصننننص هذه الوحدة في بناء عالقات العمل طويلة المدى مع المسننننتهلكين من مختلف الفكات، وتاننننرف على هذه 
العالقات في األسنننننننننننننواق األمريكية والكندية واألوروبية والدولية. كما تانننننننننننننرف على عمليات الدعم الفني والصنننننننننننننيانة 

 1.18، 1993مليون دوالر عام  731 الوحدةذه واالسننننننننننتاننننننننننارات وتقديم الحلول التقنية المختلفة. وقد بلنت عواكد ه
 .1995بليون دوالر عام  1,65، 1994بليون دوالر عام 

 The operations management unitوحدة إدارة العمليات: -4

تتخصنننص هذه الوحدة في إدارة عمليات الانننركة ووضنننع خططها االسنننتراتيجية، ويتضنننمن ذلك إدارة عمليات الانننركة 
دارةراتيجية، ووضننننننننننننننع خططها االسننننننننننننننت عمليات اإلنتاج وتوزيع المنتجات إلى منافذ توزيعها النهاكية والتعامل مع  وا 

 طلبيات الاراء من مختلف فكات المستهلكين.

وهكذا يتضنننننن  أن اننننننركة مايكروسننننننوفت تتكون من مجموعة من المراكز التطويرية الصنننننننيرة التي تاننننننكل بمجموعها 
ن أهم ميزات هذه الاننننننننننركة هي أنها األقل من حيث عدد العاملين من اننننننننننركة مايكروسننننننننننوفت العمالقة. إن واحدة م

منافسننننننناتها، وبالتالي األكثر إنتاجية واألقدر على االبتكار واألنج  في إدارة عمليات التنافس في األسنننننننواق المختلفة. 
رة مل صنننننننننننننننيأن ننظم مايكروسننننننننننننننوفت في وحدات ع لنا داكماً  فقد أاننننننننننننننار بل غيتس إلى ذلك بقول و ملقد كان مهماً 

ى لننذي ي دي في العننادة إلاللمحننافظننة على أعلى درجننات اإلنتنناجيننة والكفنناءة في العمننل واالبتعنناد عن الحجم الكبير 
 إضعاف إنتاجية عمليات الاركة.

 Organizational cultureالثقافة التنظيمية -ب 

يتس يتوقع من فم سس الاركة بل غ، تتمتع اركة مايكروسوفت بثقافة تنظيمية متميزة، منحازة للعمل الجاد المتفاني
المبرمجين العاملين لدي  أن يمارسننننوا العمل بطريقت  المعروفةو المبرمج الجيد هو ذلك الموظف الذي يقضنننني ما بين 

أن الموظفين على اسننتعداد أن يعملوا في سنناعات المسنناء وفي  فالمتوقع داكماً ، سنناعة عمل في األسننبوع 80إلى  60
ذا اضنننننننطر الموظف أن يسنننننننتفيد من إجازت  السننننننننوية فيجب أن تكون إذا كان ذلك مطلوباً عطلة نهاية األسنننننننبوع  ، وا 

مدير التطوير في الاننننركة اليوم العادي للعمل فيها Dave Mooreوال ت ثر على العمل. وصننننف السننننيد  قصننننيرة جداً 
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لعمل.. ثم في كافتيريا الانننننننركة ثم العودة ل سنننننننريعاً والتوج  للعمل فتناول إفطارا ً  على الوج  التاليو النهو  صنننننننباحاً 
تناول بع  النداء ثم العودة للعمل إلى أن تخور قواك، ثم قيادة السيارة بصعوبة إلى البيت.. ثم النوم حتى الصباح 
ليبدأ يوم عمل جديد.. وهكذا. ووصنننننننف موظف آخر العمل بطريقة مايكروسنننننننوفت فقالو إن هذه الانننننننركة بارعة في 

م، ويعود ذلك إلى النظام المحكم الذي تسنننتخدم  الانننركة في اختيار الموظفين Workaholicsالعمل ماختيار مدمني 
لى الطريقة البارعة التي تسنننتخدمها في تحفيزهم ورفع مسنننتويات الرضنننا الوظيفي لديهم، مما يجعلهم سنننعداء بعملهم  وا 

 المنهك في مايكروسوفت.

فذ زجاجية واسننعة، ولو ألقينا نظرة على المكاتب في مقر الاننركة إن معظم موظفي الاننركة لديهم مكاتب خاصننة بنوا
الممكن ر ية  ومن ،لانننننننركة كبرى ركيسنننننننياً  يانننننننب  الحرم الجامعي وليس مقراً  الركيسننننننني في مدينة ردموند لرأينا انننننننيكاً 

داخل  نالموظفين يمارسنننون رياضنننة الرك  أو االسنننتماع إلى الموسنننيقى أو حتى متابعة النانننرة الجوية عبر التلفزيو 
مكاتبهم، فسننننننننننننننناعات العمل مرنة إلى حد كبير وليس هنالك قيود على المظهر فمن المعتاد أن ترى أحد الموظفين 

أو يرتدي الانننننننننننننورت ومن النادر أن ترى أحدهم يرتدي البذلة الرسنننننننننننننمية حتى في  يتجول داخل مقر الانننننننننننننركة حافياً 
 المناسبات ذات الطبيعة الرسمية.

لذين يجتازون نظام المقابالت المعقد الذي تسنننننننتخدم  الانننننننركة في اختيار موظفيها. ففي إن قالكل هم المحظوظون ا
من الذين تقابلهم الاننننركة ألغرا  التعيين فيها، حيث يتسننننم إخضنننناع  %3-2العادة يجتاز متطلبات التعيين حوالي 

وانب الفنية أمور تتعلق بالج المتقدمين ألية وظيفة إلى مجموعة من المقابالت الحرجة والصعبة وذلك باستجوابهم في
وبقدرتهم على العمل المتواصننننننل المنتج. فقد قال بل غيتس أن  يتطلع إلى األمور التالية في الموظف الذي سننننننيجتاز 

 المقابالت الخاصة بالتعيينو

 الطموح.  - 1

 .-األهم من بين كل المعايير–مستوى الذكاء   - 2

 الخبرة في الجوانب الفنية.  - 3

 درة على التحليل المنطقي الذي يقود إلى الحكم الصاكب.الق  - 4
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من األسنننننكلة التي تطرح على الانننننخص الذي يخضنننننع للمقابلة ما يليو كيف تقدر كمية المياه التي تنسننننناب  إن واحداً 
المقصود من هكذا س ال ليس إعطاء إجابة بل معرفة الطريقة  ؟ طبعاً .عبر نهر المسيسبي عند نقطة ما في النهر..

 تي يستخدمها الاخص في التعامل مع هذا الس ال، أي اكتااف قدرات  التحليلية.ال

والذي يسننننننمى اسننننننتبيان الاننننننركات األكثر إثارة لإلعجاب في  Fortuneوفي االسننننننتبيان السنننننننوي الذي تقوم ب  مجلة 
كروسننوفت يااننخص من المختصننين والخبراء، حصننلت اننركة م 10000أمريكا والذي يتم في  اسننتفتاء ماال يقل عن 

 ةفتها المجلفقد وصنننن ،على المركز الثاني من بين جميع الاننننركات الكبرى األكثر إثارة لإلعجاب في الواليات المتحدة
بأنها انننننننركة اتصنننننننفت أعمالها بالتجدد الداكم والعمل المتواصنننننننل على تجذير ثقافة تنظيمية ت دي إلى إنتاج أفضنننننننل 

 المنتجات وخلق أفضل العاملين.

 "Bill Gates" administrative styleغيتس اإلداريأسلوب بل  -ج 

اتسنننننم بل غيتس بأسنننننلوب إداري ناج ، فقد امتلك قدرة خاصنننننة على إثارة أجواء التحدي اإليجابي للعاملين مع ، تراه 
قدرة  فقد وصننننننننننف بامتالك  ،داكم الحوار والنقاش مع المبرمجين العاملين في الاننننننننننركة حول كل األمور الفنية وغيرها

اتجة عن وهذه الصنننننننفة يعتقد بأنها ن ،ة على اإلقناع، لكن  يتراجع عن رأي  إذا أقنع  أحد المبرمجين بأن  مخطئخارق
تقدون أنهم يجب ل وهم يعمالطبيعة التنافسننننية اإليجابية لبل غيتس، الذي يرى أن على العاملين لدي  أن يأتوا إلى الع

 أن يكونوا داكما فاكزين.

تنافسننننية التحفيزية ت المرواتب العالية للعاملين في الاننننركة، بل يفضننننل تطبيق برنامج المكافإن بل غيتس ال ي من بال
ت على اكل إكراميات سنوية أو أسهم من أسهم الاركة، لذلك اعتبرت اركة مايكروسوفت األقل متضمن مكافي تالت

 توازناً م فقد ابتكر نظاماً  ،ةمن حيث ترك الموظفين للعمل واالنتقال إلى أماكن أخرى من بين الاننننننننننننننركات المنافسنننننننننننننن
من مجموع راتب  السنننوي  %15لمكافأة العاملين لدي  فباإلضننافة إلى الراتب يتقاضننى الموظف إكرامية سنننوية تعادل 

إضنننننافة إلى إتاحة الفرصنننننة للموظف في أن يحصنننننل على عدد من أسنننننهم الانننننركة كمكافأة ل  على أداءه المتميز أو 
   لاراء أسهم الاركة.خصم نسبة اهرية معينة من راتب

 The competitive environment in software industryبيئة التنافس في صناعة البرمجيات -د 

 قووفيما يلي نبذة عن منافسي الاركة في هذا السو  ،اركة مايكروسوفت األولى واألقوى في صناعة البرمجيات دتع
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من مجموع  %18وهو ما يعادل  1994مليار دوالر في عام  12حيث بلنت مبيعاتها حوالي  وIBMاننننننننننننننركة  -1
وانننننبكات  OS\2مليار دوالر. وتقوم الانننننركة بصنننننناعة نظام التاننننننيل المعروف  64مبيعات الانننننركة الكلية البالنة 

لاننننركة ا وتعزز موقف. الحاسننننوب وبرامج معالجة الكلمات وبرامج المحاسننننبة والبرمجيات الخاصننننة بقواعد المعلومات
باإلضافة إلى  123التي تنتج البرنامج المعروف لوتس  Lotus Developmentالتنافسي على أثر اراءها لاركة 

مليار دوالر،  3باراء لوتس بمبلغ  IBMقامت  1994تحالفها االستراتيجي مع اركة ماسو ايتا اليابانية. ففي عام 
بسنننننننننبب طرح برنامج اكسنننننننننل من قبل انننننننننركة  123على أثر تدهور الوضنننننننننع التنافسننننننننني لبرنامجها الانننننننننهير لوتس 

 مايكروسوفت.

2- Computer Associateتركز الاننننننننركة على إنتاج منتجات عالية الجودة متخصننننننننصننننننننة في برامج تطبيقات  و
 .1994مليار دوالر عام  2.45األعمال، وقد بلنت مبيعاتها حوالي 

3- Oracle80، اكلت مبيعات البرمجيات م(1994)مليار دوالر عام  2.38مبيعات الاركة اإلجمالية  و بلنت% 
-Hewlettمع اننننننركة  اسننننننتراتيجياً  منها، حيث تتخصننننننص الاننننننركة بإنتاج برامج المحاسننننننبة فقط. وقد عقدت تحالفاً 

Packardيدة من العالم.لتطوير منتجات مختلفة في مناطق عد 

4- Novellبيعاتها ت مر و تعد هذه الاركة من أهم منافسي اركة مايكروسوفت في تطوير برمجيات التطبيقات. فقد
مليار دوالر من برامج الاننننبكات وبرامج الجداول اإللكترونية الخاصننننة بالكمبيوتر الاننننخصنننني.  2حوالي  1994عام 

الاننننننهيرة في مجال معالجة الكلمات والبرامج  WordPerfectوقد قامت الاننننننركة في العام الماضنننننني باننننننراء اننننننركة 
لانننننننركة مايكروسنننننننوفت في مجال  قوياً  والتي كانت تانننننننكل منافسننننننناً  ParadoxوبرنامجproQuattroاألخرى كبرنامج

 برامج معالجة الكلمات.

5- Coral ًتخصنننننصنننننت في برامج الرسنننننوم كبرنامج و تعد هذه الانننننركة أصننننننر انننننركات البرمجيات حجما ،Coral 
Draw  الانننننننننننركة بانننننننننننراء برنامجي قامت  1966الذي يعتبر أفضنننننننننننل برامج الرسنننننننننننم المعروفة لناية اون. في عام

Quattro pro وبرنامجparadox. 

6- Adobe Systemوتتخصنننننننننص في إنتاج 1994مليون دوالر عام  597بلنت مبيعات هذه الانننننننننركة حوالي و ،
 المعروف. Acrobatبرامج كبرنامج 
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7- Borland International وتخصنننننصنننننت بإنتاج برامج 1994مليون دوالر عام  250وبلنت مبيعات الانننننركة ،
كما  Novellإلى انننننركة  Quattro Proوقامت ببيع Paradox 5.0وبرنامج  dBase 5.0قواعد المعلومات مثل 

 سبق ذكره.

  1995The Datamation survey results 1995لعام  Datamationنتائج استبيان  -هف 

هذا االسنننتبيان السننننوي على اسنننتفتاء آراء عدد كبير من المسنننتهلكين في السنننوق األمريكي، وتعتبر نتاكج  بالنة يبنى 
أن اننننركة مايكروسننننوفت قد صنننننفت في  1995األهمية لسننننمعة اننننركات التكنولوجيا. فقد بينت نتاكج االسننننتفتاء لعام 

احتلت  العام الماضننننننني. فقد حصنننننننلت الانننننننركة على  المركز الثامن مما اعتبر انتكاسنننننننة كبيرة من المركز األول الذي
 أما ،جداً  في خانة خدمات ما بعد البيع وهذا الرقم يعتبر منخفضنننننننننننننناً  2.90كمعدل عام في هذا العام، وعلى  3.28

في  3.78وكان أعلى تقييم حصنننلت علي  الانننركة  3.01في مجال مسنننهولة التعامل مع الانننركةم فقد حصنننلت على 
قد حصننلت على المركز األول  Hewlett Packardد أاننارت نتاكج االسننتبيان إلى أن اننركة وق ،ممناسننبة األسننعارم

 في خمسة من ستة أجزاء في وسق التكنولوجيا.

 نتائج استبيان المستهلكين لبرامج وخدمات شركات التكنولوجيا( 1 -5جدول )

 خدمات ما نوعية المنتجات التقييم الكلي الشركة
 بعد البيع

 الدعم قياسا
 بالصناعة

 سهولة  األسعار
 التعامل

Hewlett Packard 3.70 4.19 3.81 3.71 3.33 3.43 
Digital 3.46 3.81 3.62 3.36 3.31 3.19 

Borland 3.42 3.69 3.00 3.42 3.85 3.12 
Novell 3.36 4.00 3.16 3.48 3.16 3.00 
Lotus 3.32 3.88 3.00 3.27 3.30 3.12 
SAS 3.31 4.21 3.57 3.31 2.69 2.79 
IBM 3.29 3.93 3.46 3.22 2.88 2.95 

Microsoft 3.28 3.59 2.90 3.14 3.78 3.01 
Unisys 3.27 3.81 3.33 3.00 3.00 3.20 
Legend 3.25 3.70 3.27 3.64 2.90 2.73 
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Oracle 2.82 3.48 2.64 3.30 2.29 2.41 
Others 2.52 2.97 2.44 2.73 2.38 2.06 

 

 Microsoft company and the Internetمايكروسوفت واإلنترنتشركة  -و 

أصنننندرت وزارة العدل األمريكية أمر باسننننتدعاء اننننركات اإلنترنت األمريكية وذلك كإجراء  1995في نوفمبر من عام 
 زارة سن االً وقد وجهت الو  ،روتيني تقوم ب  الوزارة للتأكد من أن ممارسنات احتكارية في صنناعة اإلنترنت غير موجودة

وبرامج تصف  اإلنترنت الملحقة ب  ت دي إلى جعل برامج الم سسات  95لتلك الاركات وهو هل برنامج نوافذ  محدداً 
المنافسنننننة ال تعمل أم ال؟ وأفادت الانننننركات أن برنامج نوافذ وأن برنامج مايكروسنننننوفت لتصنننننف  الكمبيوتر الملحق ب  

 ,Netscapeومن بين هذه الانننننركاتو  ،امج األخرى المنافسنننننة من العمل بصنننننورة مناسنننننبةإلى منع البر  ي ديان فعالً 
Netcom, CompuServe, Network telesystem .وغيرها 

، فبعد أسننننبوع واحد من هذه األحداث أعلنت مايكروسننننوفت عن تبني اسننننتراتيجية جديدة كان رد مايكروسننننوفت سننننريعاً 
 ،اج برامج من الم سسات المنافسة مع برامجها الخاصة بتصف  اإلنترنتللتعامل مع موضوع اإلنترنت، تضمنت إدم

 Sunالتي تنتجها اركة  Javaوكجزء من هذه االستراتيجية أعلنت الاركة أنها ستستأجر لنة البرمجة المعروفة ب 
مسننن ول هو ال Javaهذا مع العلم أن برنامج  ،لتكون جزء من برنامج تصنننف  اإلنترنت الخاص بانننركة مايكروسنننوفت

ة اعتبر المحللون أن مثل هذه الصننفق ،عن عدم تمكين المسننتخدم من قراءة الصننفحات على اننبكة المعلومات الدولية
فقة فعندما أعلن بل غيتس خبر هذه الصنن، لاننركات اإلنترنت على حسنناب اننركة مايكروسننوفت مدوياً  مثلت انتصنناراً 

على هجوم اليننابننان على  تعليقنناً  Yamamotoابنناني قننالو أود تننذكير الاننننننننننننننركننات المنننافسننننننننننننننننة بمننا قننالنن  الجنرال الينن
PearlHarper  في الحرب العالمية الثانيةو إنني أخاننننننننننننننى أننا بفعلتنا هذه قد أيقظنا العمالق الناكم الذي كان من

 .الممكن أن يظل ناكماً 

 Browser applications industryصناعة برمجيات تصفح اإلنترنت -ز 

تتمتع بمركز قيادي مهيمن غلى هذه الصنننننننننناعة، وتتركز أنانننننننننطة هذه  Netscapeكانت انننننننننركة  1995في العام 
الانننننركة على إنتاج متصنننننف  اإلنترنت الذاكع الصنننننيت باإلضنننننافة إلى البرامج الخاصنننننة بالخادمات التي يسنننننتقي منها 

 .1995مليون دوالر عام  60وقد بلنت مبيعات الاركة ، المتصف  المعلومات التي تساعده في عمل 

 الحصة السوقية في صناعة برمجيات اإلنترنت( 2 -5ل )جدو
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 الحصة السوقية الشركة
1994 1995 

Netscape 13% 79% 
Mosaie 60% 3% 

Microsoft 0 4% 
Others 27% 14% 

 

 

 Human resourcesالموارد البشرية -ح 

يعملون في السنننننوق الدولي خارج الواليات المتحدة.  (5608منهم )موظف ( 17801) بلغ عدد العاملين في الانننننركة
يعملون في ( 9166و)يعملون في داكرة البحث والتطوير في الاننننركة  موظفاً ( 5397)من بين ه الء العاملين هنالك 

في الدواكر المالية ( 1599)في أناننننننننننننطة اإلنتاج والتوزيع و( 1639)داكرة المبيعات والتسننننننننننننويق والدعم، بينما يعمل 
ن إارية. إن إدارة انننركة مايكروسنننوفت تعتمد على اسنننتراتيجية محددة للتعامل مع العنصنننر البانننري فيها م داهاو واإلد

 نجاح الشفففركة يعتمد بصفففورة أسفففاسفففية على قدرتها على اختيار وتدريب والمحافظة على الموظفين عالي الكفاءة.
إال أنها تتخوف من إمكانية عدم قدرتها على  في هذا المجالكبيرا ً  وتاننننننننننننننير إدارة الاننننننننننننننركة إلى أنها حققت نجاحاً 

ذلك لجأت الاركة ل ،مواصلة ذلك في المستقبل بسبب التنافس الهاكل على الخبرات البارية المتقدمة في هذا المجال
هم فقد بلنت نسننننننننبة األسنننننننن ،إلى ربط عامليها في برامج ت دي إلى جعلهم يمتلكون حصننننننننة كبيرة من أسننننننننهم الاننننننننركة

من مجموع األسننننننننهم المتداولة في األسننننننننواق المالية. فالمدراء التنفيذيين في  %44الاننننننننركة حوالي  المملوكة لموظفي
 من مجموع أسهم الاركة. %39.4الاركة كمجموعة يمتلكون 

 The financial situationاألوضاع المالية -ط 

عن العام السنننننننابق، فبينما  %62 1996تتمتع الانننننننركة بأوضننننننناع مالية ممتازة، فقد بلنت نسنننننننبة نمو المبيعات لعام 
. ويعزى هذا 1994بليون عام  1.25من  بليون دوالر مرتفعاً  2.02 1995كانت مجموع مبيعات الاننننننركة في عام 

 .95االرتفاع الهاكل لمبيعات الاركة إلى النجاح الكبير الذي حقق  برنامج نوافذ 
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 ر أيضاً أما أسهم الاركة في أسواق األوراق المالية فقد حققت ارتفاع كبي

 1995 - 1994 -1993تطور سعر سهم مايكروسوفت في الفترة ( 3 -5جدول )

 أسعار األسهم السنة
 أدنى سعر أعلى سعر

1993 32 35 
1994 54 46 
1995 92 49 

 

 1995 - 1994 – 1993فشركة مايكروسوفت في الفترة  قائمة الدخل( 4 -5جدول )

 1993 1994 1995 نهاية العام
 3753 4649 5937 المبيعات

 633 763 877 كلفة المبيعات
 470 610 860 كلفة البحث والتطوير

 1205 1384 1895 كلفة التسويق
 119 166 267 المصاريف العامة واإلدارية
 2427 2923 3899 مجموع المصاريف التشزيلية

 1326 1726 2038 الدخل التشزيلي
 82 102 191 الدخل من الفوائد
 7 102 62 مصارف أخرى

 1401 1722 2167 الدخل قبل الضريبة
 448 576 714 الضريبة

 953 1146 1453 الدخل الصافي
 1.57 1.88 2.32 العائد على السهم
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 1995- 1994الميزانية العمومية في نهاية العام ( 5-5جدول )

 1994 1995 في نهاية العام
 3614 4750 النقديةاألصول 

 475 581 الذمم
 102 88 المخزون
 121 201 أخرى

 4312 5620 مجموع األصول السائلة
   األصول الثابتة

 930 1191 األراضي و المباني والمعدات
 121 398 أخرى

 5363 720 مجموع األصول
   المطلوبات للزير والملكية
   المطلوبات المتداولة
 324 563 الحسابات الدائنة

 96 130 الرواتب المتوقع دفعها
 305 410 ضريبة الدخل المتوقع دفعها

 188 244 أخرى
 913 1347 مجموع المطلوبات المتداولة

 - 125 مصالح األقلية
 - 405 أخرى

   حقوق المساهمين
 1500 2005 األسهم المتداولة
 2950 3328 األرباح المحتجزة

 4450 5333 وع الملكيةممج
 5363 7210 مجموع المطلوبات للزير والملكية
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 .(244ص -229صم، من 2002القطامين، انظر: )(: 1الحالة التطبيقية )

 

أهمية تطبيق موضففوعات ووظائف علم  ومن خالل دراسنننة الحالة السنننابقة لانننركة مايكروسنننوفت يمكن أن يتبين بأن
 :تتجلى من خالل العر  السابق وفقًا لآلتي النفس الصناعي واإلداري الفنية

اإلداري الناج  البّد أن يتسنننننننم بصنننننننفات مميزة وهذا ما يتضننننننن  من خالل السنننننننمات التي اتسنننننننم بها )بيل القاكد  - 1
 غيتس(.

 يعتمد الهيكل التنظيمي للاركة على تقسيمات واضحة التصنيفات والتوصيفات الوظيفية وتحليل واض  للعمل. - 2

للعاملين لديها من خالل تحديد سننننمات وصننننفات تعتمد الاننننركة على نظام واضنننن  المعالم في االختيار المهني  - 3
 التحليل المنطقي(. -الخبرة  -الطموح  -محددة البد من توافرها لدى العاملين لديها )الذكاء 

نافسنننننننية ت التمبرنامج المكافتعتمد الانننننننركة على نظام عمل يتحدد من خالل  نظام األجور والحوافز القاكم على  - 4
افظ امتالك حصص كبيرة من أسهم الاركة باكل يح ت على اكل إكراميات سنوية أومتضمن مكافي تالتحفيزية الت

 على استمرار االستقرار اإلداري لكادر العاملين.

تقوم الاننننننننننننننركة على فكرة تقليل عدد كادر العاملين لديها قدر اإلمكان من خالل االعتماد على النوعية وذلك  - 5
 تعاد عن الكم.بتدريب العاملين على مهارات العمل واالب

اتسنننم بل غيتس بأسنننلوب إداري ناج ، فقد امتلك قدرة خاصنننة على إثارة أجواء التحدي اإليجابي للعاملين مع ،  - 6
امتالك  قدرة فقد وصف ب ،تراه داكم الحوار والنقاش مع المبرمجين العاملين في الاركة حول كل األمور الفنية وغيرها

اتجة عن وهذه الصنننننننفة يعتقد بأنها ن ،ن رأي  إذا أقنع  أحد المبرمجين بأن  مخطئخارقة على اإلقناع، لكن  يتراجع ع
تقدون أنهم يجب ل وهم يعمالطبيعة التنافسننننية اإليجابية لبل غيتس، الذي يرى أن على العاملين لدي  أن يأتوا إلى الع

 سي المهني للعاملين.وهذا من اأن  أن يحافظ ويعزز االستقرار والتوافق النف أن يكونوا داكما فاكزين
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 (2الحالة التطبيقية )

 Electromex Companyإليكترو مكسشركة  2 – 5

اليكترومكس واحدة من ثالثة مصنننننانع أمريكية تعمل في المكسنننننيك إلنتاج مواد وأجهزة كهرباكية للانننننركة األم في  دتع
وأعرق الاننننننننننننننركات العاملة في مجال صننننننننننننننناعة الواليات المتحدة. وتعد اننننننننننننننركة اليكترومكس األم واحدة من أقدم 

أخننذت تعنناني من منننافسننننننننننننننننة حننادة من منتجننات بع  النندول  إال أنهننا، الكهربنناكيننات في الواليننات المتحنندة األمريكيننة
فقد ازدادت األجور زيادة مسنننننتمرة دون أن يرافق ذلك زيادة في  ،اوسنننننيوية مما أدى إلى ضنننننعف وضنننننعها التنافسننننني

في سننننننننعر صننننننننرف الدوالر مقابل العمالت األجنبية للبلدان التي تنافس منتجاتها في السننننننننوق  إنتاجية العمل أو تنيراً 
وفي محاولة منها لوقف التدهور الخطير في قدرتها على التنافس لجأت إلى تبني خطط اسننتراتيجية تدعو  ،األمريكي

لقد  ،هناك أجور األيدي العاملةإلى إناناء مصننع كبير في المكسنيك المجاورة للواليات المتحدة لتسنتفيد من انخفا  
دوالرات في الواليات المتحدة  5دوالر للساعة الواحدة في المكسيك بمقابل حوالي  1.2كانت أجور العامل ال تتجاوز 

تاننريعات الهدف منها جذب المنتجين األمريكيين إلقامة المصننانع فيها،  لقد قامت حكومة المكسننيك بسنننّ  ،كحد أدنى
ومن ضمن تلك القوانين قانون يسم  للاركات األمريكية أن تقيم مصانع على الحدود مباارة بين المكسيك والواليات 

 المتحدة ويتم احن منتجاتها مباارة إلى الواليات المتحدة دون أي رسوم جمركية. 
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م الانننركات األمريكية مصنننانعها على الحدود مباانننرة لتصننننيع قطع المنتجات، وذلك لتخفي  كلفة النقل وعادة ما تقي
نتاج المنتجات النهاكية  إلى حدودها الدنيا، حيث تانننننننننحن بعد ذلك إلى المصنننننننننانع داخل الواليات المتحدة لتجميعها وا 

م بإنجاز المهام التصننننننيعية التي تميل إلى منها. وكما هو واضننننن  فإن مصنننننانع الانننننركات داخل الواليات المتحدة تقو 
اسننننتخدام رأس المال بينما تقوم مصننننانعها في المكسننننيك بإنجاز المهام التي تتطلب كثافة عمالية عالية. وقد اننننجعت 
الحكومة األمريكية مثل هذه الترتيبات الصناعية وذلك بإعفاء المنتجات من معظم رسوم االستيراد التي تفرضها على 

 لقد سنناعدت هذه الترتيبات الاننركة في خف  كلفة اإلنتاج بصننورة أدت إلى،غير الخاضننعة لهذه الترتيباتالمنتجات 
هوم )و (وول مارت)رفع أداكها التنافسنننننننننني في األسننننننننننواق وأصننننننننننبحت أهم الموردين للمنتجات الكهرباكية إلى كل من 

ت الدراسننننننات وقد أاننننننار  ،ات المتحدة األمريكيةاللتين تعدان من أهم أماكن بيع المنتجات الكهرباكية في الوالي (ديبوت
 .1992من البيوت األمريكية عام  %90السوقية التي قامت بها الاركة إلى أن منتجاتها موجودة في حوالي 

اليفورنيا على الحدود المكسيكية مع والية ك أما اركة اليكترومكس في المكسيك فقد أناأت في مدينة تيجوانا، مباارةً 
لها، والسننننيد جيرالدو مواطن أمريكي من  عاماً  . وقد عينت الاننننركة السننننيد جيرالدو مديراً 1988اني عام في كانون الث

إجادة تامة. وقد أانننننرف السنننننيد جيرالدو على بناء المصننننننع  -لنة المكسنننننيك–أصنننننل بورتاريكي يجيد اللنة اإلسنننننبانية 
لقد ااتهر  ،كبر مصانع الاركة حول العالم، بحيث أصب  هذا المصنع أكبيراً  وتأسيس الاركة بنفس ، وحقق نجاحاً 

دراك  العميق بأهميتها للعمل من أجل مك بقول و فقد أانننار إلى ذل ،السنننيد جيرالدو باهتمام  الفاكق بالثقافة التنظيمية وا 
ثقافة تنظيمية صننننننننحية داخل المصنننننننننع يجب أن ياننننننننعر جميع العاملين بأنهم يتلقون المعاملة الطيبة واالحترام وأنهم 

 إن المكسيك بصورة خاصة تعاني من مجموعة من، ملون بموضوعية وأن جهودهم يتم مكافأتها بالصورة المناسبةيعا
األمرا  االجتماعية التي تعرقل العمل كالمحاباة والتصارع بين مجموعات العاملين في الم سسات، مما يدعونا إلى 

تنا، وذلك بااللتزام التام في التعامل مع جميع إعطاء أولوية خاصننننننة لمنع هذه األمرا  من االسننننننتفحال في م سننننننسنننننن
العاملين لدينا. وعلينا أن نسنننننتفيد من تحقيق الذات والروابط األسنننننرية القوية والرغبة العارمة لإلنسنننننان المكسنننننيكي في 

ل أننا ب يعمل على بعد عارات األمتار من بلدنا فقط، كبيراً  أننا لسنا مصنعاً  التقدم والنجاح. إن علينا أن ندرك جيداً 
نعيش في مجتمع أجنبي ل  عادات  وتقاليده االجتماعية والسياسية التي يجب أن نحترمها ونتعامل معها بروح إيجابية 

و أ أن العمل في المكسنننننيك من الممكن أن يكون سنننننهالً  رغم اختالفها عما لدينا من عادات وتقاليد. إنني أ من تماماً 
وح التفا ل ر  مد على قدرتنا على فهم العاملين والعمل على تحفيزهم وبثّ حسننننب ما نرغب  أن يكون، فذلك يعت صننننعباً 

بينهم فالرغبة بالتقدم والتخطيط الذكي والعمليات اإلدارية المتفوقة ت دي إلى إضافات نوعية للثقافة التنظيمية، خاصة 
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درات يل إلى تطوير القأن إحدى الصننننننننننننننفات المهمة التي يتمتع بها المواطن المكسننننننننننننننيكي هي الرغبة في التعلم والم
 .الذاتية

عداد المدراء المكسففففيكيين -أ   The development and preparation program forبرنامج تطوير وا 
Mexican managers 

يميل مدراء الاننننننننركة في مصنننننننننعها في المكسننننننننيك إلى إظهار مسننننننننتوى متقدم من اإلدراك لرسننننننننالة الاننننننننركة وأهدافها 
ففي كل يوم عمل يتلقى كل من المدراء الثمانية في المصنننننننننننننننع  ،العام يتمتع بثقة الجميعوتوقعاتها، كما أن المدير 

 الء ويعاني عدد كبير من ه ،رسننننننالة بواسننننننطة البريد اإلليكتروني من مقر الاننننننركة في الواليات المتحدة 100حوالي 
 ادة أعباء الاركة اإلدارية حيث تلجأالمدراء من ماكلة عدم القدرة على التعامل مع اللنة اإلنجليزية، مما أدى إلى زي

ة إلى مانننننكلة إضننننناف، إلى توفير طواقم خاصنننننة لترجمة الرسننننناكل والتعليمات إلى اللنة اإلسنننننبانية ليتاح للمدراء فهمها
أخرى وهي أن ه الء المدراء صنننار السننن وقليلي الخبرة يعوزهم النضننج اإلداري المطلوب للعمل بكفاءة دون إاننراف 

وقد بلغ سننننن العاملين في الاننننركة  ،لقد كان جميع المدراء في هذا المصنننننع صنننننار السننننن ،العام مبااننننر من المدير
 فقط. عاماً  19هناك 

لة بمرحلة انتقالية من المرحلة األولى في تطورها إلى المرح إن المانننننكلة الركيسنننننية التي تعانيها الانننننركة هي أنها تمرّ 
على بع  العوامل اإليجابية للمرحلة األولى من تطور الم سسة بينما  الثانية وقد اعر السيد جيرالدو بأهمية اإلبقاء

 يتم إدخال العوامل األكثر إيجابية من المرحلة الثانية. ويعتقد السننننننيد جيرالدو أن مهمت  الركيسننننننية هي أن يوفر انتقاالً 
والتي تتطلب  ،كتل عملية االنتقالمن المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية بعد أن يوفر األسس اإلدارية السليمة ل سلساً 

طاعتهم إدارة ليكون باسننننننت جيداً  من  التخلي عن الكثير من الصننننننالحيات للمدراء اوخرين الذين يجب أن يدربوا تدريباً 
ويثمن المدراء الثقة العالية التي يمنحهم إياها المدير العام إال أنهم يانننعرون بالضنننيق ، اننن ون دواكرهم بكفاءة وفاعلية

ة األولى فاالنتقال من المرحل ،الخبرات لديهم دم قدرتهم على ممارسنننة العمل بالصنننورة المطلوبة بسنننبب اننن ّ بسنننبب ع
إلى المرحلة الثانية في دورة حياة الم سنننسنننة يعني تواجد مدراء لديهم تجربة متقدمة في إدارة اننن ون دواكرهم، وقادرين 

وقد  ،والقدرة على توظيف األساليب اإلدارية الحديثة بنجاحعلى ممارسة المهام اإلدارية التي تتطلب العمل الجماعي 
أولى السنننيد جيرالدو أهمية خاصنننة إلقامة برامج تدريبية لتطوير الكفاءة المطلوبة عند المدراء وتحسنننين مهاراتهم التي 

 يتطلبها العمل.
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نناء عن جلب ي المكسيك واالستوقد سعى السيد جيرالدو إلى تقوم الاركة بإنتاج كافة االجزاء الصناعية لمنتجاتها ف
 إال أن  بالطبع يدرك حجم المصاعب التي تواج  هذه الطموحات. ،بعضها من الاركة الركيسية في الواليات المتحدة

 The production processesالعمليات اإلنتاجية -ب 

 إلى ما يقول  مدير اإلنتاج في الاركة السيد ملتون فإن قسم اإلنتاج فيها يعاني من مجموعة من المااكلو استناداً 

 زيادة نسبة المنتجات التي تعاني من العيوب التصنيعية. -1

 االستقاالت المتكررة والكثيرة للعمال المهرة وغير المهرة. -2

 ين في المصنع.ضعف المهارات اإلارافية لدى المارفين الفني -3

 ويدعي مدير اإلنتاج أن المدير العام ال يتعاون مع  بالصورة المطلوبة لحل هذه اإلاكاالت.

يد العام السننننيد جيرالدو في حالة منادرت  الاننننركة ألي سننننبب. ويعتقد السنننن المتوقع للمديرويعتبر السننننيد ملتون الخليفة 
يق لذلك اننننرع في زيادة الصننننالحيات الممنوحة ل  لتدريب  وتعمجيرالدو أن السننننيد ملتون يتمتع بميزات المدير الناج  

وناكب  ويتفق السنننننننيد جيرالدو، قدرات  على التعامل مع قضنننننننايا العمل التي تتطلب مقدرة خاصنننننننة على اتخاذ القرارات
طالع  على  المدير العام لاننننن ون عمليات الانننننركة في المكسنننننيك على ضنننننرورة إيالء السنننننيد ملتون عناية خاصنننننة وا 

 تبوءليب محاسبة لتكاليف الساكدة في الاركة وعلى الطرق المختلفة المستخدمة في قياس األداء، وذلك إلعداده أسال
ويقول السنننيد جيرالدو عن  أن  يعاني من مانننكلة انعدام الصنننبر لر ية الجوانب  ،مراكز حسننناسنننة في الانننركة مسنننتقبالً 

 وكبقية المدراء األذكياء الصننننننننار فإن السنننننننيد ملتون، ريةالمختلفة والبداكل المطروحة أمام  في حل المانننننننكالت اإلدا
 يميل إلى التوقع من اوخرين التقاط األفكار وتطبيقها بمجرد اإلاارة العابرة إليها.

 Resource Managementدر إدارة الموا -ج 

د ر إدارة الموا بقسننم ، إال أن  اون مرتبطكان قسننم الماننتريات في المصنننع مرتبط مع قسننم إدارة انن ون العاملين سننابقاً 
وتقع ضنننمن مسننن وليات مدير المواد السنننيد الجاندرو مسننن ولية التأكد ، الذي يعاني من مجموعة من الماننناكل الحرجة

أن  داكم  ومع، من أن المواد المطلوبة للعمليات اإلنتاجية المختلفة تصنننننننل في وقتها المحدد إضنننننننافة إلى المانننننننتريات
في العمل مع المدير العام إال أن المانننناكل ال زالت  ويقضنننني حوالي سنننناعتين يومياً  االنانننننال واننننديد الحماس لعمل 
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تطارد هذا القسننم. وتتركز هذه المانناكل في العالقة مع الموردين ومانناكل جمركية على الحدود بين الواليات المتحدة 
مع نظام  واج  ماننناكل كثيرة ومع أن خلفيت  الدراسنننية في مجال هندسنننة الكمبيوتر إال أن  ،والمكسنننيك وماننناكل النقل
فاعتماد المصننننع على البرامج المثبتة في انننبكات الحاسنننوب في المقر الركيسننني للانننركة في ، الكمبيوتر في المصننننع

لذلك سنننننعى مدير المواد إلى إقامة أنظمة كمبيوتر خاصنننننة بالمصننننننع  ،في هذه الماننننناكل الواليات المتحدة كان سنننننبباً 
 تر في المقر الركيسي.وغير معتمدة على ابكات الكمبيو 

 Quality control of productsالرقابة على نوعية المنتجات -د 

. وسيقوم فريق 9000يتطلب بيع منتجات الاركة في األسواق األوروبية أن تحصل الاركة على وثيقة الجودة أيزو 
اقبة د نازاريو مدير قسننننننننننم مر من المنظمة العالمية لمعايير الجودة بزيادة إلى المصنننننننننننع في وقت قريب. ويعتقد السنننننننننني

الجودة أن هنالك حاجة ملحة إلقامة ورش عمل لتدريب المانننننننننرفين الفنيين في الانننننننننركة على اسنننننننننتخدام األسننننننننناليب 
ويعتقد السنننننننننيد نازاريو أن أغلب العاملين في مراقبة الجودة بالتحديد ينقصنننننننننهم الفهم  ،اإلحصننننننننناكية الخاصنننننننننة بالرقابة
يعتمد على  بأن قسنننم مراقبة الجودة علماً  ،رسنننونها بسنننبب انعدام التعليم المتقدم لديهمالعميق لطبيعة األعمال التي يما

عمليات وكتالوجات باللنة اإلنجليزية كمصنننننادر للتدريب على ال أسنننننلوب التدريب في الوظيفة وعلى مكتبة تحتوي كتباً 
وفي الوقت الحاضنننر يقوم العاملون في قسنننم مراقبة الجودة  ،اإلحصننناكية المسنننتخدمة في الرقابة على نوعية المنتجات

بأخذ عينات من المنتجات النهاكية وفحصننننننها معتمدين في التأكد من دقة العمليات اإلحصنننننناكية على بع  العاملين 
 في قسم اإلنتاج.

 Department of Engineeringقسم الهندسة -هف 

اسننننتقال أربعة من خيرة المهندسننننين لدي  خالل أسننننبوع. وكبقية  فقد (دايفد مت)لسننننوء حظ مدير قسننننم الهندسننننة السننننيد 
ثر بكثير مما أكاهريا ً  المكسيكيين الاباب، غادر المهندسون األربعة الاركة لممارسة األعمال الحرة التي تدر دخالً 

ة وذلك كوقد أاننننار أحدهم إلى أن  يكسننننب ثالثة أضننننعاف ما كان يكسننننب  في الاننننر  ،تدره الوظيفة الثابتة في الاننننركة
تركهم العمل في ب ويعتقد ه الء الانننننباب أنهم في الحقيقة ال يفقدون انننننيكاً  ،ببيع  المالبس في األسنننننواق كباكع متجول

الم سنننننننسنننننننات واندماجهم في األعمال الحرة، وذلك النخفا  معدالت األجور التي تدفعها الانننننننركات مقابل جهودهم 
اع السننننيد دايفد أن يم  انننناغرين بالتحويل من األقسننننام األخرى وقد اسننننتط ،إضننننافة إلى نقص التجارب العملية لديهم

ويتطلع إلى تعيين مهندسين آخرين لسد حاجت  بواسطة اإلعالن في الصحف ومحطات التلفزيون. وقد أبلن  مساعده 
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ين اخص يويعتقد السيد دايفد أن من المهم تع، للا ون اإلدارية أن مديرة التنليف في الداكرة حامل وتنوي ترك العمل
 .9000إلدارة ا ون االستعداد للحصول على اهادة األيزو 

 Department of Maintenanceقسم الصيانة -و 

في حين يتمتع السنننيد رامون مدير قسنننم الصنننيانة في الانننركة بقدرات فنية جيدة إال أن  يفتقر إلى قدرات المدير، على 
كن  لقد تربى السيد رامون في بيكة ريفية فقيرة في وسط المكسيك ول ،األقل من وجهة نظر المدير العام السيد جيرالدو

ن أسنلوب م االمتعا اسنتطاع بجهوده الانخصنية العصنامية الخروج من داكرة الفقر تلك. وكان السنيد جيرالدو انديد 
السيد رامون  وقد اعتاد ،السيد رامون الذي يرف  تفوي  أي من صالحيات  إلى المدراء اوخرين العاملين في داكرت 

تعنيف موظفي  بقسنننوة أمام زمالءهم اوخرين، وهي ممارسنننة إدارية غير مسنننموح بها في الانننركة، وتعتبر من األمور 
 المعيبة في الحضارة المكسيكية.

من التركيز الاننننننننديد على سننننننننياسنننننننننة  ألسننننننننباب تعطل اوالت بدالً  مركزاً  وقد طلب من  المدير العام أن يولي اهتماماً 
وتعتبر الصننننيانة المانعة ل عطال نادرة الوجود إضننننافة إلى ان الوثاكق الخاصننننة  ،ريع لتماننننية األموراإلصننننالح السنننن

ويعاني العاملون في هذه الداكرة من حالة خطيرة من االغتراب عن الاننركة  ًا،بتاريل أعطال اوالت غير متوفرة أيضنن
ثر يد رامون. ويعتبر قب  الراتب األمر األكخاصنننة في المسنننتويات الدنيا بسنننبب األسنننلوب اإلداري غير الناج  للسننن

من محاولة تطوير قدراتهم العملية في صننننيانة اوليات وتطوير أسنننناليب الصننننيانة  أهمية للعاملين في هذا القسننننم بدالً 
وقد لجأ السننيد رامون إلى إصنندار قرار بمنع العمل اإلضننافي في الداكرة مما أدى إلى تفاقم الوضننع المتردي  ،الناجحة
 لقسم.في ا

 Department of Accountingقسم المحاسبة -ز 

 ،يتمتع السيد هامبيرتو مدير قسم المحاسبة باحترام وثقة الجميع بقدرات  المميزة بإدارة هذا القسم الحيوي لعمل الاركة
ويعتقد  ،بانعدام المرونة في إدارة اننننن ون هذا القسنننننم وقد اانننننتهر السنننننيد هامبيرتو بقلة أخطاءه، إال أن  اانننننتهر أيضننننناً 

المدير العام السنننننيد جيرالدو أن هذا القسنننننم كان من الممكن أن يقدم مسننننناهمة أكثر في عمليات التخطيط والرقابة في 
ت وكان ذلك ناتج عن تمسننك السننيد هامبيرتو باألسنناليب اليدوية في حفظ الملفا ،الاننركة بتقديم تقارير مالية أسننبوعية

عداد التقارير بدالً   حوسبة التي تتي  توليد التقارير بسرعة كبيرة.من األساليب الم وا 

 Human relations managementإدارة العالقات البشرية -ح 



167 
 

نهاء الخدمات والتعيينات  ،لإلدارة واننن ون العاملين كان السنننيد أنكلتو مديراً  ويتضنننمن عمل هذا القسنننم إدارة الرواتب وا 
ة االجتماعية في الاننننركة. ويقيم القسننننم دورات في تعليم اللنالجديدة، إضننننافة إلى إاننننراف  على النانننناطات والفعاليات 

اإلنجليزية والكمبيوتر واأللعاب الرياضية المختلفة للعاملين في الم سسة وأسرهم، ويصدر نارة اجتماعية خاصة عن 
وم قبوضننننع اإلعالنات عن حاجة األقسننننام المختلفة في وسنننناكل اإلعالم المختلفة، وي الم سننننسننننة. ويقوم القسننننم أيضنننناً 

 بإجراء المقابالت مع األاخاص الذين ترغب الدواكر المختلفة بتوظيفهم.

 The relationship with the company's headquartersالعالقة مع المقر الرئيسي للشركة -ط 

مصنع لباإلضافة إلى الترتيبات العمودية للعالقة بين المدير العام مع المقر الركيسي للاركة، فإن بع  المدراء في ا
ة من خالل نظام البريد اإللكتروني الذي يربط فروع الانننرك مع نظراكهم في المقر الركيسننني على عالقة مباانننرة أيضننناً 

ويرتبط مدراء آخرون بعالقات مانننننننننابهة مع المقر الركيسننننننننني كمدراء ، في كافة أنحاء العالم عبر انننننننننركات الكمبيوتر
المدراء مسننننن ولين مسننننن ولية مباانننننرة أمام ناكب المدير العام لاننننن ون المحاسنننننبة ومراقبة الجودة وغيرها. ويعتبر بع  

 الصناعة في المقر الركيسي.

لقد لجأت الاننننركة إلى تخفي  حجم اإلنتاج في بع  مصننننانعها في الواليات المتحدة وتحويل العبء اإلنتاجي إلى 
في  يب المتقن لطواقم اإلنتاجمصنننننننننع الاننننننننركة في المكسننننننننيك وذلك من أجل تخفي  كلفة اإلنتاج. ومع انعدام التدر 

المصننننع أخذت األخطاء التصننننيعية تتزايد، وقد رافق ذلك الكثير من التذمر من قبل المدراء من الجنسنننية المكسنننيكية 
بسننننننبب ما أسننننننموه بسننننننيطرة نظراكهم في المقر الركيسنننننني للاننننننركة في الواليات المتحدة على عملية اتخاذ القرارات في 

 ير واثقين بقدرة المدراء المكسيكيين على إدارة ا ون المصنع بالكفاءة المطلوبة.المصنع، مما يعني أنهم غ

عن مانناكلهم  هملويعمد إلى توجي  أسننكلة  ،السننيد جيرالدو يقيم حفل غداء أسننبوعي للعاملين في قسننم اإلنتاجعزم لقد 
لول إياهم بإيجاد ح مطالباً  وهمومهم في هذا القسنننننننننننم ثم يقوم بعد سنننننننننننماع  وراكهم بدعوة مدراءهم بانننننننننننكل دراماتيكي

 ،كما أن السننننيد جيرالدو يقيم حفالت أسننننبوعية خاصننننة لمدراء المصنننننع جميعاً  ،لمانننناكل العاملين لديهم وطرحها حاالً 
 ،معهم صنننننننباح كل يوم أربعاء للتداول في أمور العمل والمطالب الانننننننخصنننننننية لهم اً ير رسنننننننميغو  ودياً  ويعقد اجتماعاً 

غهم بأخبار المصنع وأخبار الاركة في الواليات المتحدة في أجواء يسود فيها المرح وعدم ويستنل هذه المناسبة إلبال
ى أخبار ويركز السيد جيرالدو بصورة واضحة عل ،التقيد بالبروتوكوالت الرسمية التي تسود عادة االجتماعات الرسمية

تحدث  ن  لتنفيس االحتقانات التيالمقر الركيسننننننننننني والجهود التي يبذلها لدعم المصننننننننننننع في المكسنننننننننننيك في محاولة م
 بصورة داكمة بسبب سيطرة مدراء المقر الركيسي على عملية اتخاذ القرارات في المصنع.
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 Mr. Geraldo's management philosophyفلسفة السيد جيرالدواإلدارية -ي 

، ق.م 106عام  المولود في (ماركوس تيليوسنسنيسنيرو)بفلسنفة كاتب إغريقي يدعى  عميقاً  ي من السنيد جيرالدو إيماناً 
ن أي اننننننيء أمإن أي اننننننيء ناج  يجب أن يكون أميناً مفقد قدم هذا الفيلسننننننوف نصننننننيحة إلى نجل  قال فيهاو  ين ، وا 

لكل الانننننننرور، فالفصنننننننل بين النفع واألمانة هو في  . إن فهم الحياة بعكس ذلك يانننننننكل مصننننننندراً يجب أن يكون نافعاً 
 .مكم الحياة والظواهرحقيقت  خرق لقوانين الطبيعة التي تح

لقد انعكسننننت هذه الفلسننننفة على الطريقة التي يمارس من خاللها السننننيد جيرالدو عملية إدارة المصنننننع وقد سننننعى إلى 
 محاولة تكوين مجموعة من المدراء والمارفين القادرين علىو

ة الحرص على نوعيظروف العمل الصنننننعبة والعمل على حل ماننننناكلهم اليومية بروح عالية من الحماس و  يلتحل -1
 اإلنجاز.

 القدرة على تحمل مس وليات النمو والتطوير من خالل العمل الجماعي المنتمي لمصلحة الم سسة. -2

 مواجهة المااكل والمعضالت الحرجة بقدرات متميزة تستخرج ما لدى اإلنسان من قدرات إبداعية كامنة. -3

 لمحددة.االلتزام الواعي بإنجاز األعمال في مواعيدها ا -4

 .(316ص -305صم، من 2002القطامين، انظر: )(: 2الحالة التطبيقية )

أهمية تطبيق موضففوعات ووظائف علم  ومن خالل دراسنننة الحالة السنننابقة لانننركة إليكترو مكس يمكن أن يتبين بأن
 :تتجلى من خالل العر  السابق وفقًا لآلتيالنفس الصناعي واإلداري الفنية 

اننننننننعر جميع أن يالتنفيذي للاننننننننركة بالمكسننننننننيك )جيرالدو( بأهمية التوافق النفسنننننننني المهني وذلك بإدراك المدير  - 1
العاملين بأنهم يتلقون المعاملة الطيبة واالحترام وأنهم يعاملون بموضننننننننننننننوعية وأن جهودهم يتم مكافأتها بالصننننننننننننننورة 

 .المناسبة

همية أولى السننيد جيرالدو أهداف المرسننومة حيث أهمية التدريب على كافة المسننتويات العملية من أجل بلوغ األ - 2
 .خاصة إلقامة برامج تدريبية لتطوير الكفاءة المطلوبة عند المدراء وتحسين مهاراتهم التي يتطلبها العمل

أهمية تال م األجور مع العمل المقّدم منعًا السنننننننننتنزاف الكوادر العاملة في الم سنننننننننسنننننننننة وهذا ماعانى من  قسنننننننننم - 3
  سسة.الهندسة في الم
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التأكيد على أهمية الحفاظ على الدافع النفسننننننننننننني المحفز لإلنتاج وذلك من خالل امتعا  جيرالدو على تعنيف  - 4
ن م دبقسنننننوة أمام زمالءهم اوخرين، وهي ممارسنننننة إدارية غير مسنننننموح بها في الانننننركة وتع قسنننننم الصنننننيانة موظفي

 .األمور المعيبة

السننننننيد جيرالدو حفل غداء أسننننننبوعي في العمل وظهر ذلك من خالل إقامة  التأكيد على أهمية الحوافز المعنوية - 5
عن ماننننناكلهم وهمومهم في هذا القسنننننم ثم يقوم بعد سنننننماع   لهمويعمد إلى توجي  أسنننننكلة  ،للعاملين في قسنننننم اإلنتاج

 .لمااكل العاملين لديهمفورية إياهم بإيجاد حلول  وراكهم بدعوة مدراءهم باكل دراماتيكي مطالباً 

التأكيد على أهمية توافر سنننمات وصنننفات خاصنننة بالقاكد اإلداري وهذا ما امتلك  السنننيد جيرالدو من خالل تميزه  - 6
 بالعمل الجماعي وقدرت  على تحمل المس وليات وسعي  لاللتزام بإنهاء األعمال بمواعيدها...وغيرها.

ص دراية تامة بموضفففوعات ووظائف علم وبناًء عليه فإن العمل في النسفففق الصفففناعي واإلداري يتطلب من الشفففخ
النفس الصفففففناعي واإلداري، ويتحتم عليه تطبيق تلك الموضفففففوعات والوظائف بشفففففكل يسفففففاعدأ على القيام بدورأ 

 بالشكل األمثل في المؤسسات والشركات الصناعية واإلدارية.
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 المرجع المستخدم في الفصل

 دار مجدالوي، عم ان. اإلدارة االستراتيجية: مفاهيم وحاالت تطبيقية،م(. 2002القطامين، أحمد. ) - 1

 

 True/False( أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

يجسد بيل غيتس نموذجًا للقاكد اإلداري بسبب رغبت  بالحصول على المال  -1
   والثروة.

   يهدف بيل غيتس إلى تقليص عدد العاملين لدي  إلى أقصى حد ممكن. -2
   .يتبع بيل غيتس سياسة األجر المحدود للعمل -3

يجسد بيل غيتس موضوعات علم النفس الصناعي ووظاكف  الفنية بتحديده  -4
   للصفات التي البد من توافرها لدى العاملين لدي .

5- 
ي كد جيرالدو على أهمية التوافق النفسي المهني للعاملين من خالل سّد حاجة 

   .المنتجات الكهرباكيةالسوق من 

   يحفز جيرالدو العاملين ماديًا من خالل إقامة حفالت النداء األسبوعية. -6
   .أكد جيرالدو على أهمية التدريب التقني للعاملين المهنيين فقط -7

يرى جيرالدو بأن المخطئ في العمل البّد من أن ينال العقاب الصارم أمام  -8
 لهم.زمالك  ليكون عبرة 
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 Multiple Choices( أسئلة خيارات متعددة 2

 اعتمد بيل غيتس في عمل  اإلداري علىو-1
 .تدريب العاملينب(                              .تقسيم العمل إلى وحدات صنيرةأ( 

 د( جميع اإلجابات صحيحة.  ج( االعتماد في التوظيف على النوع وليس على الكم.

 وفي االختيار المهني على يركز بيل غيتس -2
 ب( الذكاء.   أ( الطموح.

 د( كال اإلجابتين خاطكتين. ج( كال اإلجابتين صحيحتين.

 من أسباب استنزاف الكوادر في اركة إليكترو مكسو-3
 .انخفا  األجورب(                     .انخفا  الدافع لديهمأ( 
 حة.د( جميع اإلجابات صحي   .ابتعادهم عن التدريبج( 

 من الحوافز المعنوية عند جيرالدوو -4
 ب( التدريب.   أ( التأمين الصحي.          

 د( جميع اإلجابات خاطكة.                              المادية. المكافمتج( 
 

 قضايا للمناقشة \( أسئلة 3

 ( اركة مايكروسوفتو1الحالة التطبيقية )( 1الس ال )
 .موضوعات ووظاكف علم النفس الصناعي واإلداري الفنية في اركة مايكروسوفتتحدث باختصار عن تطبيقات 

 {1-1توجي  لإلجابةو الفقرة  . 15و 100دقيقة. الدرجات من  15}مدة اإلجابةو 

 و( اركة إليكترو مكس2الحالة التطبيقية )( 2الس ال )
 الفنية في اركة إليكترو مكس. تحدث باختصار عن تطبيقات موضوعات ووظاكف علم النفس الصناعي واإلداري

 {2 -1)توجي  لإلجابةو الفقرة  . 100:15دقيقة. الدرجات من  15}مدة اإلجابةو 

 و(2الحالة التطبيقية ) +( 1حالة تطبيقية افتراضية استنادًا إلى الحالة التطبيقية )( 3الس ال )
داريو اطرح تنظيمًا افتراضيًا وطبق علي  آلية  داري من خالل تطبيقك لموضوعات كأخصاكي صناعي وا  عملك كأخصاكي صناعي وا 

 .ووظاكف علم النفس الصناعي واإلداري الفنية

 {2-1+  1-1توجي  لإلجابةو الفقرة  . 20و 100دقيقة. الدرجات من  10}مدة اإلجابةو 
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