
 د. أحمدعبد الكاظم جوني                                     عمم النفس االداري والتنظيمي

 (1المحاضرة )

 تمهيد في دراسة عمم النفس االداري والتنظيمي:

ُيعدعمم النفس االداري والتنظيمي فرع من فروع عمم النفس التطبيقية , وييدف الى رفع الكفاية       
االنتاجية لمعامل , وذلك عن طريق حل المشكالت التي تحدث في المجال االداري والتنظيمي او 

زيادة  الصناعي حاًل عمميًا موضوعيًا انسانيًا بما يضمن راحة العامل النفسية والجسمية من اجل
 انتاجو.

ففي السابق كان معظم االىتمام منصبًا نحو تحسين اآلآلت من اجل زيادة كمية االنتاج ولتحقيق     
اكبر قدر من االرباح . غير ان تطور الصناعة وديمومتيا اليعتمد عمى اآلآلت ورأس المال وطرائق 

فيو العنصر االول في اي مشروع  , بل انيا تعتمد في المقام االول عمى العنصر االنساني , االنتاج
ويقع عمى كاىمو تشغيل االالت وصيانتيا وتطويرىا. وبالتالي فيو المسؤول االول عن االنتاج وزيادتو 
وتحسينو كمًا ونوعًا. لذا فالشخصية االنسانية ىي الدعامة االولى لالنتاج فان احسن اختيارىا ووضعيا 

 قميًا ارتفع العمل واالنتاج كمًا ونوعًا.في العمل المناسب ليا جسميًا ونفسيًا وع

وعمم النفس االداري والتنظيمي يسعى الى تييئة جميع الظروف المادية والنفسية واالجتماعية التي     
 تكفل اكبر قدرًا من االنتاج وباجود نوع وباقل وقت وجيد , وباكبر قدر من الرضا الميني لمعامل.

 ظيمي:تاريخ عمم النفس االداري والتن   

يختمف الباحثون في تحديد بدايات عمم النفس االداري والتنظيمي اال اننا يمكننا تحديد بداياتو من      
 خالل جممة من االحداث ىي:

 9781بتاسيس اول مختبر )معمل( لعمم النفس في جامعة ليبزج بالمانيا عام  )وليم فونت(قيام  اواًل:
حيث اتاح ىذا دراسة السموك االنساني دراسة تجريبية ممموسة النتائج . ومن ذلك الوقت انتشرت 
مختبرات عمم النفس في العالم , مما ادى الى شيوع الدراسة التجريبية لمسموك االنساني فتمكن عمم 

 ان يدخل لدراساتو وتطبيقاتو المباشرة الى مجال االدارة واالنتاج.النفس من 



)عمم النفس والكفاية االنتاجية , وىو احد تالمذة فونت بنشر كتاب  )هوجو منستربرج(قيام  ثانيًا:
, ويرى العديد من الباحثين ان البداية الحقيقية لعمم النفس االداري والتنظيمي راجعة اليو  (1913عام 

بمدخل عمم النفس التطبيقي في االدارة واالنتاج , مما يؤيد  Maltzrt,1978يصفو ممتزر  في حين
العالقة الوثيقة بين نشأة مختبر عمم النفس وتأثيره المباشر في مجال الصناعة واالنتاج. وكان 

 منستربرج ميتمًا بدراسة االنسان في ميدان العمل وبرفع الكفاية االنتاجية لدى العاممين.

قيام الدراسة العممية المنظمة لمسموك االنساني المتعمق بأداء واجبات العمل عمى يد الميندس  ثًا:ثال
( والذي جعل العمل االنساني اكثر عائدًا انتاجيًا عمى الرغم 1915-1856)فردريك تايمور االمريكي 

 من انو لم يكن اخصائيًا نفسيًا.

انع ان الطرائق التي يتبعيا العمال في اداء كان تايمور يالحظ اثناء عممو بالشركات والمص -
اعماليم طرائق عقيمة في اغمب االحوال مما ينتج عنو خسارة في االموال ..... لذا اخذ 
ينصح بعمل دراسة دقيقة منظمة لمعمل الصناعي في كل مرحمة من مراحمو )ميما كان نوع 

يل العمل الى حركاتو وعممياتو العمل( تتناول كل مرحمة بالمالحظة والتحميل والتجريب _ تحم
لكل حركة , واعادة التوليف بين ثم استبعاد الحركات الزائدة مع تقدير الزمن الالزم  –االولية 

الحركات الجديدة . وتكون ىذه الطريقة في العمل ىي الطريقة المثمى التي يجب ان يتبعيا كل 
 عامل الداء العمل.

التي يستخدميا العامل في عممو , وخاصة وضعيا وشكل أىتم تايمور بدراسة االدوات والمواد  -
ترتيبيا حتى ييسر ذلك عمى العامل تناوليا في مجال عممو من اجل تجنب المجيود والحركات 

 الزائدة غير الضرورية.
وضع تايمور نظامًا لزيادة الكفاية االنتاجية يقوم عمى دعائم ثالث ىي: اختيار افضل واكفأ  -

عمى اكثر الطرائق كفاية واكثر الحركات اقتصادية الستخداميا في عمميم  العاممين , وتدريبيم
 , والثالثة منح مكافئات تشجيعية في صورة اجور مرتفعة الحسن العمال.

بعد ان  9771وحتى يتحقق تايمور من صدق دعواه اخذ يطبق نظامو عمى نطاق واسع منذ عام      
ة الحديد والصمب في الواليات المتحدة االمريكية استحصل موافقة احدى الشركات الخاصة بصناع

باجراء بحث فني حول عممية نقل الحديد الخام وتفريغو. ووقع اختياره عمى احد اقسام الشركة الجراء 
( طنًا من الحديد 7,,9يقوم كل واحدًا منيم بنقل حوالي) ( عامالً 87تجربتو فيو , وكان القسم يضم )



قواًل  في نظر مالحظي العمال وموظفي الشركة , ولم يتوقعوا انو من في اليوم وىو انتاج يبدو مع
حتى استقر بيم مالحظة دقيقة اثناء عمميم الممكن زيادة ذلك. غير ان تايمور اخذ يالحظ العمال 

المطاف عمى عامل ىولندي يتمتع بصحة جيدة , وممن يحبون المال , فجاءه تايمور ووعده بزيادة 
ما يمميو عميو من تعميمات وقبل ىذا العامل بذلك... وقد توصل تايمور من تجربتو اجره ان عمل وفقًا ل

ألفضل طريقة الداء ىذا العمل , فاذا بيذا العامل قد اصبح قادرًا عمى ان ينقل في اليوم الواحد 
 -اي بزيادة في الكفاية االنتاجية تساوي اربعة امثاليا –( طنًا 7,,9( طنًا من الحديد بداًل من )58,7)

 (.9,77( الى )9,97وبالمثل زاد اجره من )

 نقد نظرية تايمور:

 حوافز المادية ىي الدافع الوحيد لمعمل وزيادة االنتاج.اعتبر ال .9
 أىمل العامل وأىتم بالعمل يحممو تحمياًل دقيقًا. .,
 بينيم. نقص عدد العامل ييدد برفع مستوى البطالة .3
 أىمل العوامل النفسية والتي تمعب دورًا كبيرًا في الزيادة لمكفاية االنتاجية أو خفضيا. .5
أخطأ حين جعل اقصى انتاج الكفأ العمال , في حين ينبغي ان يكون انتاج العامل المتوسط  .7

 ىو االنتاج االنموذجي.
في تكوينيم النفسي  يفرض عمى العامل )طريقة مثمى واحدة( كأن العمال يتشابيون جميعاً  .6

 والجسمي وسرعتيم في العمل وقدرتيم عمى التعمم.

)االختيار المهني وعمى الرغم من كل ماذكر فقد كان نظام تايمور بداية الطريق الى حركات 
 .والتوجيه والتاهيل المهني والتدريب المهني , ودراسة الحركة والزمن(

 والتنظيمي:الموقف الراهن في عمم النفس االداري 

والتي اعدت بمثابة بداية لحركة العالقات  9بعد النتائج التي توصمت الييا دراسات )الياوثورن(     
االنسانية في عمم النفس االداري والتنظيمي , وبعد نجاح استعمال اختبارات الذكاء في الحرب العالمية 

 ي والتنظيمي ىي:االولى يبدو ان ىناك ثالث حركات مستقمة في عمم النفس االدار 

                                                           
الهاوثورن: أحد الباحثٌن فً مجال علم النفس االداري والتنظٌمً توصل من خالل عدد من الدراسات الى ان هناك  1

 ظروف نفسٌة واجتماعٌة فً بٌئة العمل من الممكن ان تكون اكثر اهمٌة من ظروف العمل الفٌزٌائٌة.



والتي تعرف باسم عمم نفس االفراد  , والقائمة اساسًا عمى وجية  حركة االختبارات النفسية: ( أ)
 نظر عمم النفس الفارق.

االجتماعي والتي انبثقت من دراسات –او عمم النفس الصناعي  حركة العالقات االنسانية:)ب(
 الياوثورن.

والتي استخدمت طرائق عمم النفس التجريبي واليندسة  حركة التجريب الهندسي الصناعي:)ج(
 الصناعية.

لقد نما كل حقل من ىذه الحقول الثالث)الحركات( بصورة مستقمة نسبيًا عن اآلخر في       
مايختص بموضوعاتو وطرائقو. ففي عمم نفس االفراد ساعد النمو في الطرائق االحصائية عمى 

(  Maslowركة العالقات االنسانية ظيرت اعمال ماسمو)تكوين بطاريات االختبارات , وفي ح
 ( كما تطورت عالقة االنسان باآللة في مايسمى بعمم نفس اليندسة البشرية.Rogersوروجز)

ومع استقالل ىذه الحركات عمى النحو السابق اال ان التداخل بينيا والمتمثل في االعتماد      
وبين نظام تصميم اآللة وخصائص العامل , مما أنتج  المتبادل بين البناء التنظيمي االجتماعي

تم تغيير اسم  9183( وفي عام The Science Of Work Behaviorعمم سموك العمل)
قسم عمم الى "  "قسم عمم النفس الصناعي"( في جمعية عمم النفس االمريكية من 95القسم)

 النفس الصناعي والتنظيمي".

العمم الذي يهتم تعريف عمم النفس االداري والتنظيمي عمى انو))ومن خالل ماتقدم يمكننا     
 ((.بدراسة السموك االنساني في مجال العمل

 

 أهداف عمم النفس االداري والتنظيمي:

 ييدف عمم النفس االداري والتنظيمي الى تحقيق جممة من االىداف يمكن حصرىا بمايأتي:    

  :الكفاية االنتاجية زيادة القدرة االنسانية عمى االنتاج يقصد بزيادة زيادة الكفاية االنتاجية
 ويتأتى ذلك بتوجيو العمال وتكوينيم تكوينًا منيجيًا صحيحًا.



 :بانتقاء العمال لالعمال التي  توافق العامل في عممويتحقق  زيادة توافق العامل في عممه
 تصاد بالمجيود.تتفق وقدراتيم الشخصية وبمساعدتيم عمى التكيف في اعماليم مع االق

 :يتحقق االستقرار الصناعي عن طريق ازالة مصادر الشكوى والمنازعات  االستقرار الصناعي
بين العمال واصحاب العمل وذلك بوضع سياسة لمتوظيف واالجور ونظام لتوزيع االرباح 
 الناتجة عن الزيادة في االنتاج , ويتأتى عادة بتصنيف الوظائف وتحديدىا وتحميميا لتحديد

 الجيد الالزم لكل منيا , ومراحل تعمميا.

 

 ميادين عمم النفس االداري والتنظيمي:

:)الفرد نفسه يتفق الباحثون عمى تحديد ميادين عمم النفس االداري والتنظيمي في ثالث ميادين ىي    
اليو بالتفصيل في . ىــــــــــــــــــــذا ماسنتطرق , العمل نفسه , العالقات التفاعمية  والصحة النفسية(

 المحاضرات االحقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د. أحمدعبد الكاظم جوني                                     النفس االداري والتنظيمي عمم  

 (2المحاضرة )

 :Vocational Guidanceالتوجيه المهني 

االلتحاق بو وعمى التقدم " معونة الفرد عمى اختيار مينة تناسبو وعمى اعداد نفسو , وعمى       
 فييا... عمى نحو يكفل لو النجاح فييا والرضا عنيا وعن نفسو والنفع لممجتمع"

اي  –ونحن نقول مينة تناسبو ال المينة التي ال تناسبو , الن كل فرد يصمح الكثر من مينة    
  -يستطيع النجاح في اكثر من مينة

 -عمميات المترابطة مع بعضها:ان التوجيه المهني يتكون من سمسمة من ال  

 مراعاة قدرات الفرد وامكانياتو في اختيار المينة. .9
 اعداد الفرد وتييئتو لممينة المختارة. .,
 كيفية ممارسة العمل .. اي احاطتو عممًا بأداء العمل. .3
  كيفية التطوير في العمل. .5

 مهمة التوجيه المهني:  

معرفة السمات التي تتطمبيا فصيمة مينية معينو + معرفة النسب المختمفة لكل سمة + النتيجة الحصول عمى 
مجموعة من األنماط المينية + يظير المقدار الالزم من السمات المختمفة لكل فصيمة + عندىا عند توجيو 

مة + فتصبح ميمة المالئمة بين سماع الفرد مينيًا يحمل ىذا الفرد لمعرفة المقدار الذي يحصل عميو من كل س
      1الفرد ووظائف الفضائل أكثر بساطة 

 هل نحن في حاجه إلى التوجيه المهني ؟  س/
 . من وجية نظر اقتصاديو -   

مكاناتو يجر خسارة ماليو  أن التحاق العامل وتوجييو بطريقو خاطئة إلى عمل ال يتوافق مع قدراتو وميولو وا 
 .بالنسبة لمفرد وبالنسبة لممؤسسة عمى طول الزمن



 . من وجية نظر صحية -
في  عندما يوجو شخص مصاب بتدرن الرئة إلى عمل ذو طبيعة مناخيو سيئة كان يعمل ويتضح ذلك

 أو ضعيف البصر إلى عمل يتوجب عميو التعامل مع أدوات دقيقو .أماكن مغمقو وسيئة التيوية
ال يرى أحدا من البشر قد يترتب عمى ذلك  طيمة يوموأو شخص يحب االجتماع مع الناس وكان عممو 
ويترتب عمى ذلك حدوث حوادث داخل العمل وأضرار  التعب النفسي أو الجسدي والممل وشرود الذىن

 .نفسيو أخرى
  ) النفسية ) نظرية التوافق الشخصي من وجية النظر  -

يقظة وشعور بأنو شخص غير منتج وسيطرة أحالم ال شعور المرء بنقص الدافعية وأعراض القمق بدرجاتو
 . ايجابيو مع زمالئو في العمل وغير كف وغير قادر عمى إقامة عالقات

العامل بسبب سوء التوافق والتالؤم بينو وبين  إن كل تمك األعراض النفسية التي تنعكس عمى شخصية
  .زمالئو ومنزلو وعالقاتو بصفو عامو  عممو من الممكن أن تتعدى إلى أن تصل

 النفسي عند عممية التوجيه المهني ؟  ما هي الصعوبات التي تواجه األخصائيس/

تتضح صعوبة التوجيو الميني أنو يحتاج إلى مجموعات كبيره من االختبارات السيكولوجية التي تستطيع التنبؤ  -
بالنجاح في عدد كثير من األعمال حتى يمكن لألخصائي النفسي تحديد مقدار احتمال نجاح الفرد في جميع 

  1األعمال وىذا األمر يحتاج الكثير من الجيد والمال 

  :  ختيار المهنيثانيًا : اال

ييدف االختيار الميني إلى : اختيار أحسن األفراد لعمل معين بحيث يستطيع أن ينتج مقدارًا معينًا من "   
  1"اإلنتاج مع بذل أقل قدر ممكن من الطاقة 

ـيشترك االختيار والتوجيو الميني في : الطرق الفنية التي يستخدمانيا فكل منيما يحاول أن يماثل بين 
 1ائص األفراد ومتطمبات العمل خص

  ؟ الفرق بين التوجيه المهني واالختيار المهني
 
 ) يتناول فردًا واحدًا وعدة أعمال ممكنو لو ) الكشف عن أحسن عمل ُيالئم شخصًا معينًا  : التوجيو الميني-
 )أحسن شخص يالءم عماًل معينًا  االختيار الميني : يتناول عماًل واحدًا يتقدم لو أفراد كثيرون ) الكشف عن-



 . التشابه بين التوجيه المهني واالختيار المهني
 
 .اختيار العمال الصالحين مساعدة أصحاب األعمال عمى -
 .ليم ومساعدة العمال عمى اختيار األعمال الصالحة -
 األعمال كل منيما يحاول أن يماثل بين خصائص األفراد ومتطمبات  -
 . وسائل تحميل األفراد تحسين –تحسين طرق تحميل العمل ب  –أ    دف إلىيقومون ببحوث تي -
   التوجيو الميني لذلك كان االختيار الميني أكثر تقدمًا من التوجيو االختيار الميني اقل صعوبة من -

 .الميني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د. أحمدعبد الكاظم جوني                                     النفس االداري والتنظيمي عمم 

   (3المحاضرة )

 -:مفهوم تحميل العمل 

االسموب العممي المنظم لعممية تجميع وتوثيق البيانات والمعمومات بشأن النواحي المتعمقة  "       
اجراءات منظمة من شأنيا تجميع حقائق محددة عن متطمبات كل  عمى انو "كما عرف  "بالعمل 

وظيفة عن طريق تجزئتيا الى عناصرىا االولية وتحديد طبيعة وميام كل عنصر وبالشكل الذي يمكن 
من التعرف عمى متطمباتيا والميارات والمؤىالت والقدرات التي يجب توافرىا في من يشغميا وبذلك فان 

 "تتألف من جزئين ىما وصف العمل , مواصفات شاغل الوظيفة محتويات تحميل العمل 

 :تصميم العمل 

ان عممية تصميم االعمال تركز عمى تصميم االعمال لجعميا اكثر كفاءة واكثر تحفيزا لشاغميا        
لذلك فان عممية التصميم تعتبر عممية فاعمة نحو تغيير العمل وعميو فان عممية التصميم قد تتشابك 

مية التحميل االعمال ولكنيا برغم ذلك فان ىناك اختالف بينيما حيث ان عممية تحميل العمل مع عم
تركز فقط عمى جمع البيانات والمعمومات بحيث ان عممية التصميم تركز عمى تصميم العمل واعادة 

فادة منو التصميم )التطبيق الفعمي( وبذلك تعتبر عممية تحميل االعمال احدى الوسائل التي يمكن االست
 وىناك من الباحثين من يضع تحميل العمل وتصميمو في عنوان اوسع  1في عممية التصميم 

 :عناصر تصميم العمل

 هناك ثالث عناصر رئيسية لتصميم العمل وهي:ـ     

 عناصر تنظيمية  -9

 عناصر سموكية  -,

 عناصر بيئية -3

عمل لالفراد العاممين ويجب مراعاتيا وىذه العناصر الثالث تترابط فيما بينيا لتشكيل نوعية ىيأة ال   
 .عند تصميم االعمال 

 :مداخل تصميم العمل 

 :والباحثين اربع مداخل اساسية لتصميم العمل ىي المختصونوضح 



ويركز عمى الخصائص التي تؤثر عمى الجانب النفسي التحفيزي : المدخل التحفيزي )الدافعي(-9
الدوافع الداخمية( -المشاركة-المتغيرات االتجاىية مثل )الرضاالمتوقع كما انو يأخذ بنظر االعتبار 

 والمتغيرات السموكية مثل االستعداد والقابمية والمقدرة

وىو المدخل الذي يركز عمى تحديد افضل طرائق الييكمية لمعمل : المدخل الميكانيكي )االلي(-,
كائن ومعدات واالت وقد تناول بشكل يزيد من الكفاءة في ادائو وبما يتالءم مع مايستخدمو من م

 .نموذج تايمر في مدرسة االدارة العممية 

وىذا المدخل يعتمد اساسا عمى الدراسات الخاصة بعمم االحياء فيما يخص  :المدخل البايولوجي-3
االنسان وقدراتو الجسدية والعقمية والحسية والذىنية وييدف ىذا المدخل الى تقميل الضغط النفسي 

  .الفرد من خالل ىيكمية بيئة العمل بشكل يسيل اعمال الجسد البشريوالجسدي عمى 

يركز عمى القدرات والمشكالت المتعمقة بالعقل البشري واليدف  :المدخل االدراك الحسي )المعرفي(-5
 منو ىو تصميم اعمال بطريقة تضمن عدم تجاوزىا لقدرات االفراد العقمية والذىنية ومحدداتيا 

 :لاهداف تنظيم العم

 يمكن تمخيص االىداف الرئيسية بما يأتي :_

  .تحقيق الزيادة المستمرة في معدالت االنتاج -9

 .تحسين ظروف العمل من خالل ادخال المكننة العالية  -,

  .رفع مستوى الفني والثقافي لمعاممين من خالل تدريبيم وتأىيميم -3

 .رفع الشعور بالمسؤولية  -5

 

 

 

 

 



 د. أحمدعبد الكاظم جوني                                     النفس االداري والتنظيمي عمم

   (4المحاضرة )

 الرضا عن العمل:

))بأنههي ٌتو ههف علههى المههدج الهه ي ٌجههد فٌههي العامههل منفهه  مناسهه  يعرر سوبررال وا  نررلومرر وا ع رر و    

دي بهها لقدراتي ومٌولي وسمات شخصٌتي و ٌمي كما ٌتو ف على مو عي العملً وطرٌقة الحٌاة التً ٌه 

 الدور المتماشً مع عمره وخبراتي ((

بيـــدف ضـــمان والء العـــاممين وتأييـــدىم ألىـــداف المنظمـــات  97,7-9871الثـــورة الصـــناعية  تعـــد     
التــي يعممــون فييــا البــدايات الىتمــام اإلدارة بالعــاممين  , إال أن تــدخل عوامــل كثيــرة أضــعف مــن ســمطة 

يــة اإلدارة وقــدرتيا عمــى الســيطرة عمــى القــوى العاممــة ممــا جعميــا تواجــو مشــكمة أساســية متمثمــة فــي كيف
ضمان التعاون اإليجابي الوالء من جانب العاممين لتحقيق أىداف التنظيم وبناء الشرعية لسـمطتيا وكـل 
ىذا اسـيم بزيـادة االىتمـام بالرضـا عـن العمـل كأحـد األسـاليب اإلداريـة لتحقيـق والء العـاممين وتعـاونيم. 

جــــال دراســــات إدارة شــــؤون ويعتبــــر االىتمــــام بالجانــــب المعنــــوي لألفــــراد مــــن المتحــــوالت الحديثــــة فــــي م
العــاممين حيــث كــان االىتمــام اإلدارة فــي الماضــي مركــزا عمــى أداء العــاممين إن كــانوا راضــين أو غيــر 
راضين إال أن الدراسات الحديثة في مطمع القـرن الحـالي تيـتم بشـكل كبيـر بـالتعرف عمـى وجيـات نظـر 

, ومـن ثـم بـدأت اإلدارة فـي وضـع بـرامج  األفراد من خالل الدراسات السموك اإلنساني في مجـال اإلدارة
تيدف إلى تنمية الوسائل واألساليب المؤدية الكتشاف وتفسير مشـاعر وعواطـف ورغبـات األفـراد وردود 
الفعل لدييم وطـرح الخطـط التـي تيـدف إلـى تخفيـف ردود الفعـل السـمبية لـدى الفـرد وتنميـتيم والمحافظـة 

ك بــــدا االىتمــــام بالرضــــا المينــــي لتحقيــــق التوافــــق النفســــي عمــــى الــــروح المعنويــــة العاليــــة  لــــدييم  وبــــذل
 واالجتماعي لألفراد .

                                                         طرق قياس الرضا المهني :   

     

عمـد البـاحثون إلـى اتبـاع العديـد مـن األسـاليب لقيـاس الرضـا المينـي  ومعرفـة مـدى الرضـا لــدى        
 ين العامم

اعتمد ىوبوك أسموب) المقابمة ( حيث كان يسأل العمال مباشرة لمتعبير عن مدى  9136 -
 رضاىم أو عدم رضاىم الوظيفي عموما 



استخدم روثيسبر وديكسون ) المالحظة المباشرة (لسموك العاممين ليقومـا بعـد ذلـك  9131 -
مــا تــم  باســتخالص بعــض المالحظــات حــول مواقــف ومشــاعر ودوافــع العــاممين فــي ضــوء

 مالحظتو من جوانب سموكيم 
كــاتزل يــرى أن درجــة  الرضــا المينــي تمثــل الفــرق بــين مــا يحققــو المــرء فعــال ومــا يطمــح  -

 .بتحقيقو
قام معيد الرأي البريطاني استفتاء لمعمال الصناعيين فـي بريطانيـة لمعرفـة أىـم مـا  9156 -

  .يحتاج إليو العامل أثناء العمل 
س الرضا الـوظيفي يـربط بـين الظـروف العقميـة التـي يعـدىا طور بورتر أسموب لقيا 9161 -

 .الموظف ظروفًا مثالية 
فــي الدراســـات العربيــة اســـتخدم يوســـف محمــد قـــبالن ترجمـــة الصــيغة المختصـــرة الســـتبيان  -

مينوســوتا المتعمــق بالرضــا الــوظيفي والمترجمــة مــن اإلنكميزيــة إلــى العربيــة كالدراســة حــول 
 رضا الميني في المممكة السعودية آثار التدريب الوظيفي عمى ال

اســتخدم الــدكتور عمــي عســكر فــي دراســتو المحميــة عــن الرضــا الــوظيفي لممدرســين لدولــة  -
  .الكويت استبيان خاص لدراستو 

الــدكتور شــكري ســيد أحمــد اســتخدم اســتمارة خاصــة فــي بحثــو عــن الرضــا عــن العمــل لــدى  -
 .لعممي وخبرتيم التدريسية  معممي ومعممات الرياضيات وعالقتو بكل من تأىيميم ا

 : نظريات الرضا المهني

 تعددت النظريات التي حاولت تفسير الرضا الميني وفيما يمي عرض ليا :

ــة  -9 ــة اادارة العممي ــايمر  1911نظري ــك ت وأتباعــو تعتمــد عمــى أن األجــور تحــدد وفقــًا لنــوع فردي
ارتفعـــت األجـــور أي أن العامـــل يعمـــل العمـــل وأدائـــو وكممـــا ازداد األداء ازداد اإلنتـــاج وبالتـــالي 

بيدف الحصول عمى الحوافز المادية فاالىتمام موجو لمعامل المادي أكثر مـن العوامـل النفسـية 
والصحية , ويتم تحديـد الجانـب المـادي وفقـًا لمبـدأ الثـواب والعقـاب ) كالترقيـة والحـوافز , النقـل 

 أو الحرمان ( مع إغفال الجوانب اإلنسانية .
واألبحــاث فــي   Hothornركــزت عمــى الجانــب اإلنسـاني  1924لعالقــات اانســانية نظريــة ا -,

 جامعة  أوىيو وميشيغان :
أىم أفكار ىذه النظريات العنصر اإلنساني أىم عناصر العمل ويجـب مراعـاة تركيبـو المعقـد  ) *  

وجوانبو النفسية من قبـل اإلدارة حتـى يسـتطيع التعـاون بالشـكل المطمـوب , * ىنـاك حاجـات نفسـية 
* احتـرام اآلخـرين ,  –تأكيـد الـذات  –واجتماعية عند العاممين يجب مراعاتيا أىميا احتـرام الـنفس 

العــاممون يكونــون جماعــات عمــل وبيــذه الجماعــات أثرىــا فــي تفكيــر أعضــائيا واتجاىــاتيم وقــيميم 



األمــر الـــذي يـــنعكس عمـــى إنتـــاجيم , * التعامـــل بأســـموب ديمقراطـــي يحقـــق لمعمـــال التقـــدير وثبـــات 
 الذات وزيادة اإلنتاج ويوفر ليم المناخ المالئم ( 

تبانو مينوسوتا لمرضا الوظيفي ويـرى أصـحابيا استخدامو اس 1927نظرية التكيف الوظيفي :  -3
أن الرضا ىو محصمة لمتوافق بين حاجات الفرد التي تعززىا دوافـع الحاجـة وتحقيـق الـذات فـي 
إطــار نظــام العمــل أي االنســجام بــين الشخصـــية المطموبــة لمعمــل وبيئــة العمــل النفســية والـــذي 

 يفسر تكيف الفرد مع بيئة العمل 
, عـــالم الـــنفس األميركـــي حيـــث رتـــب الحاجـــات  1943لــــ ماســـمو : نظريـــة تـــدرج الحاجـــات  -5

 اإلنسانية وفق ىرم بحسب حاجتيا لإلشباع .
 الحاجات األساسية المادية  -
 الحاجة إلى األمن والضمان  -
 الحاجة إلى الصداقة والعالقات واالنتماء  -
 الحاجة إلى االحترام و المركز والمكانة االجتماعية  -
 الحاجة إلثبات الذات  -

 .إن ىذه الحاجات غير المشبعة ىي المحدد لسموك الفرد حتى يتم إشباعيا 

بدراسة عمى ميندسـين ومحاسـبين لمعرفـة  USAفي  قام هيرز بيرغ 1959نظرية العاممين :  -7
 دوافعيم ورضاىم الوظيفي في أعماليم وجد أن ىناك مجموعتين من العوامل

وأطمـــق عمييـــا اســـم عوامـــل مرتبطـــة أحـــدىا دوافـــع تـــؤدي لرضـــا العـــاممين عـــن أعمـــاليم  - أ
بالعمـــل نفســـو أو العوامـــل المرافقـــة وىـــي ) اإلحســـاس باإلنجـــاز , تحمـــل المســـؤولية , 

 الترقية لموظائف األعمى , المشاركة في اتخاذ القرارات(
العوامل التي يعتبرىا بمثابة دوافع تؤدي إلى عدم الرضا العامل عن عممو أطمق عمييا  - ب

إجـراءات العمــل  العمـل ) العوامــل الصـحية أو الوقائيـة ومنيــا :اسـم العوامـل المحيطــة ب
وأنظمتو , اإلشراف وطرقـو , العالقـة مـع الـزمالء والرؤسـاء , ظـروف العمـل الماديـة , 

 العالقة مع الزمالء ( 
 ونتيجة ليذه النظرية أسيمت في التأكيد عمى النمو النفسي الذي يسيم في تحقيق الرضا عن العمل 

 : االنتقادات 

 االعتقاد بأن بعض األفراد يشعرون بالرضا الميني بمجرد توفر العوامل المادية والصحية  -
 وجود فروق فردية بين العاممين يجعل الرضا الميني يختمف من شخص آلخر  -
 ماكميالند و أتكنسون : 1967نظرية اانجاز :  -6



عمـى ثـالث حاجـات ىـي  اىتمت بالفرد العامل عمى وجو الخصوص يرى ماكميالند أن العمل يركـز
 , الحاجة إلى القوة , الحاجة إلى اإلنجاز , الحاجة إلى االنتماء .

يعـرف اإلنجـاز بأنـو الرغبـة فـي تحقيـق األىـداف وأن قيمتـو تكمـن فـي الرضـا الـذي  ينـتج  إتكنسون
 فسو عنو , وأن لتنفيذ العمل أىميتان األولى لصالح العمل ذاتو والثانية لصالح العامل واحترامو لن

ويرى أن الحاجة لإلنجاز مكتسبة  وليا تأثيرات كبيرة فحينما تكون سائدة تزدىـر األعمـال ومتطـورة 
 , كما أن غيابيا في المجتمع يعد عنصرا معوقا لمعمل والتنمية االقتصادية 

طورىــا ســكنر وىــي إحــدى نظريــات الســموك اإلنســانية والــتعمم  9167   نظريــة تــدعيم الســموك -1
الســموك نتيجـــة العالقــة بـــين مثيــر واســـتجابة  وىــذه المثيـــرات إمــا مثيـــرات العوامــل البيئيـــة المحيطـــة 
باإلنسان والبيئة الخاصة والبيئية الوظيفية والبيئة اإلدارية الحوافز اإليجابية  تعتبر مثيرات يتعرض 

وتؤدي لتثبيت السموك وتكراره  مما يؤدي لإلشـباع , الحـوافز الغيـر إيجابيـة تثـبط العمـل  ليا العامل
 ) السموك ( وتعيقو ما يؤدي لشعور بعدم الرضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د. أحمدعبد الكاظم جوني                                     النفس االداري والتنظيمي عمم

   (5المحاضرة )

 : Working Conditionsظروف العمل 
 ىناك محكات أساسية تستخدم لتقييم ظروف العمل فى أى بحث أو دراسة ليذه الظروف وىى ..

 .  Performanc Criteria   محك األداء  -أ 
 . Physiological Criteria  المحك الفسيولوجى -ب 
 .  Psychological Criteria المحك الذاتى أو النفسى  -ج 
 .  Accedence Criteria           حوادث العمل  -د 

ض ـوالمحكات الثالثة األولى ىى التى ُتستخدم عادة فى المجال , بينما يقتصر استخدام المحك الرابع عمى بعـ 
 .ط ـاالت فقـالح

ُيعتبر ىذا المحك من المحكات الشائعة فى مجال عمم النفس الصناعى والتنظيمى ؛ وعمى الرغم من  محك األداء : -أ 
لعمل يعتبر من أكثر قياسات األداء عمومـًا , إال أن ىنـاك محكـات أخـرى لـألداء تكـون مفيـدة فـى أن عائد أو ناتج ا

أحيانــًا كثيــرة فــى المجــال وخاصــة تمــك المرتبطــة بالعمميــات اإلنســانية األساســية ؛ ومــن ىــذه المحكــات نجــد : األداء 
فتــرات العمــل , فــفن انخفــاض األداء ربمــا البصــرى , األداء الحركــى , واألداء العقمــى . وعنــدما تــدرس تــأثيرات دوام 

 يستخدم كمحك . 

يتم إنجاز أى عمل إنسانى عادة بواسطة عمميات فسيولوجية , فكمما قـام الفـرد  المحك الفسيولوجى ) الجسدى ( :  -ب 
ـــاداء عمـــل مـــا وخاصـــة إذا كـــان ذا طبيعـــة جســـدية , تحـــدث عمميـــات ُمحـــددة مـــن التغيـــرات المتعـــددة فـــى حالتـــو  ب

ية . ففذا كـان العمـل شـديدًا أو طـوياًل بدرجـة كبيـرة , فـفن مقـدرة الفـرد الفسـيولوجية ألداءه سـوف تتـدىور , الفسيولوج
 . physiological fatigueويرجع ىذا التدىور فى األداء الى مايطمق عميو التعب الفسيولوجى 

لحــى , وتتضــمن : دقــات وىنــاك عــدة قياســات فســيولوجية ُأســتخدمت كمؤشــر لمتغيــر الفســيولوجى فــى الكــائن ا 
القمــب , ضــغط الــدم , إســتيالك االكســوجين , معــدل التــنفس , إســتيالك الــدم والمقاومــة الكيربائيــة لمجمــد . وبــالطبع فــفن 
التغيرات الفسيولوجية التى تحدث أثناء العمل تكون أكبر إلى حد واضح فى حالة اداء أعمال ذات طبيعة فسيولوجية فى 

يعة العقمية عمى الرغم من أنو بالطبع تحدث بعـض التغيـرات الفسـيولوجية أثنـاء القيـام باالعمـال مقابل األعمال ذات الطب
العقمية , إال أنيا بالطبع ُتعتبر تغيرات قميمة وحتى اآلن ال ُتعتبر ذات قيمة عممية بوصـفيا محكـًا لتـأثير االعمـال الفعميـة 

 . 

,  psychologicalأو نفســية  subjectiveمـن المعـروف أن العمـل ُيصـاحب بـردود فعـل ذاتيـة  المحـك النفسـى : -جــ
ــــذاتى أو النفســــى  ــــل , التعــــب ال ــــردود الفعــــل ىــــذه . ومــــن أكثــــر ىــــذه االبعــــاد المعروفــــة : المم وىنــــاك عــــدة ابعــــاد ل

psychological fatigue  ونقصد بالممل .bordom  عادة ما يـرتبط بالعمـل غيـر الجـذاب بالنسـبة لمفـرد الـذى ,
يؤديو , وعادة ما يرتبط الممل باالعمال البسـيطة نسـبيا واألعمـال المكـررة . ويجـب التركيـز عمـى أن رد فعـل العامـل 



 لمعمل ىو الذى يدفعو لوصـف العمـل بالعمـل الممـل , ألن الممـل ىـو رد فعـل اتجـاىى لمفـرد , وحيـث ال يوجـد عمـل
 .ممل فى حد ذاتو

 :Physical Working Conditionsالظروف الفيزيقية لمعمل :

 سوف نتناول بعض العوامل الفيزيقية اليامة لبيئة العمل , وىى الضوء , الجو أو المناخ أو الضوضاء . 

  Illuminationاالضاءة -أ

ن العينــين تؤديــان اعمــااًل ىامــة عمــاًل صــناعيا , ومكتبيــًا عمــى أ 9,دلــت نتــائج االبحــاث والتــى اجريــت عمــى  
خالل ثمثى يوم العمل . والواقع ففن اإلضاءة الجيدة تساعد العامل عمى رفع مستوى انتاجو مع بذل مجيود أقل , فكثيـرًا 
ما تتوقف الكفاية االنتاجية عمى سرعة األداء البصرى والدقة فى التمييز بين االشياء أو المالحظة المتتابعة . فاإلضاءة 

يئة يمكن أن تثير فى نفوس العاممين مشاعر االنقباض , كما يمكن أن ُتؤدى إلى ارىاق البصر وزيادة التعب وزيـادة الس
ل ضــوء كافيــا وثابتنــا وموزعــا توزيعــًا عــاداًل , وال يحــدث وال ـاألخطــاء , لــذلك كمــو يجــب أن يكــون الضــوء فــى مكــان العمــ

 . glareيؤدى إلى الزغممة 

بــاختالف نــوع العمــل واخــتالف العامــل ؛ فكممــا كــان العمــل دقيقــًا , احتــاج بــالطبع إلــى  وتختمــف شــدة اإلضــاءة 
كمية كبيرة من الضوء فنحن نتفق جميعًا عمى أن قراءة نص مكتوب يتطمب إضاءة أكثر من عممية نقـل حقائـب القمامـة 

 Mc Cormick)الزم إلداء عمـل مـا إلى عربة نقل القمامة . ويتركز اإلىتمام فى ىذه الحالة فى تحديـد كـم االضـاءة الـ

& Ilgen, 1981, p. 353) 

 والواقع أن القدرة عمى عمل تمييز بصرى ىو نتيجة لثالث فئات عامة من المتغيرات ىى :  

 .الفروق الفردية  -أ 
 .طبيعة الميمة البصرية -ب 

 االضاءة . وسوف يكون تركيزنا فى ىذا الجزء من الدراسة عمى الفئتين الثانية والثالثة . -ج 
   

  :توزيع ااضاءة

ُيعتبر عامل توزيع الضوء فى الحجـرة أو مكـان العمـل مـن العوامـل الحاسـمة لإلضـاءة . أن اإلجـراء النمـوذجى  
ىــو أن يكــون الضــوء موزعــا بطريقــة موحــدة فــى كــل المجــال البصــرى , فــفن اضــاءة مكــان العمــل بمســتوى أشــد مقارنــة 

بعد مدة . والسبب فى ذلك ىو الميـل الطبيعـى لمعـين ألن  eyestrainبالمناطق المحيطة سوف يؤدى إلى اجياد لمعين 
تتجول حوليا . وعندما يرفع العامل عيناه من منطقـة شـديدة اإلضـاءة إلـى منطقـة أخـرى عاتمـة أو قميمـة اإلضـاءة , فـفن 

لعـين , أن عـودة العـين مـرة أخـرى إلـى منطقـة الضـوء الشـديدة يجعـل انسـان ا dilateإنسان العين سوف يتسع أو يتمـدد 
  .ى إجياد العين ــؤدى إلــن يــ. أن النشاط المستمر ىذا إلنسان العين يمك contractيتقمص 



  

  Atmosphereالجو أو المناخ -ب

ىناك العديد من الُمتغيرات التى يمكن أخـذىا فـى االعتبـار عنـد مناقشـة موضـوع الجـو أو المنـاخ المحـيط بنـا ؛  
لرطوبــة , ىنــاك أيضــًا متغيــر تــدفق اليــواء , ومتغيــر الضــغط الجــوى , متغيــر تركيــب فباإلضــافة إلــى ُمتغيــرات الحــرارة وا

اليواء , كما أن ىناك متغير درجـة حـرارة األشـياء المحيطـة بنـا والتـى عمـى الـرغم مـن أنيـا ال تعـد ظـروف جويـة إال أنيـا 
ط بوصــفو أحــد ظــروف العمــل تــرتبط بموضــوع الجــو . وتقصــر أغمــب المراجــع العمميــة عنــد تناوليــا موضــوع الجــو المحــي

 مناقشتيا عمى الحرارة والرطوبة . 

  :والرطوبة –الحرارة 

وكمقدمــة لدراســة أثــر الحــرارة والرطوبــة بوصــفيما أحــد الظــروف التــى تُــؤثر فــى العمــل , ال بــد مــن اإلشــارة إلــى  
حافظــة عمــى حالــة مـــن . فالجســم يحــاول دائمــًا الم metabolic processعمميــة التمثيــل الغــذائى أو عمميــة األيــض 

 dissipateا حـارة , يحـاول الجسـم أن ُيبـدد ـالتوازن أو األتزان الحرارى فى البيئـة , لـذلك , فتحـت الظـروف التـى نعتبرىـ
مى ىــذه العمميــة ـأو ينقــل حرارتــو إلــى البيئــة ؛ وتحــت الظــروف الجويــة البــاردة , يحــاول الجســم أن يحــتفظ بحرارتــو.. وُتســ

وىى تعنى التوازن بين الخاليا الحية , أو الكائن , والبيئـة المحيطـة بـو , والتـى قـد تتضـمن عوامـل بعممية اليوميوستازى 
خــراج ثــانى أكســيد  -تــوازن الحمــض القمــوى -تــوازن األمــالح والمــاء  -مثــل ثبــات درجــة الحــرارة  اســتيالك االكســوجين وا 

 الكربون ومستوى السكر فى الدم.

 :تأثير الحرارة عمى األداء

نحــن نعــرف آثــار اليــوم شــديد الحــرارة والرطوبــة حتــى لــو لــم نكــن نبــذل نشــاطًا جســديًا . وُيزيــد العمــل الجســدى  
 heatوالسكتو الدماغية الحرارية  heat stressاألمر سوءًا وذلك ألن الحرارة الزائدة يمكن أن تؤدى إلى ضغط الحرارة 

strocke رغوب فيو أن نـوفر ظـروف العمـل التـى تقـع الحـرارة فييـا فـى , بل يمكن أن تؤدى إلى الموت ؛ لذلك فمن الم
 حدود معقولة والتى يمكن تحمميا , والبد أن نأخذ فى االعتبار كمية العمل ومدتو. 

 :برودةـال

يصاحب البرد عادة عدة تغيرات فسيولوجية منيا إنقباض األوعية الدموية لشرايين الدم السطحية وبالتالى تقميل  
ح الجمد مما يؤدى إلى انخفاض درجة حرارة الجمـد , وتعتبـر ىـذه اإلسـتجابة , إسـتجابة حاميـة مـن جانـب تدفق الدم لسط

حركيـة إلـى ىـذا  -الجسم ليقمل من فقدان الحرارة . وقد أرجع البـاحثون االنخفـاض فـى األداء وخاصـة فـى الميـام الـنفس 
 االنخفاض الفسيولوجى لدرجة  حرارة جمد اليدين . 

  Noiseالضوضاء -جـ

لقد ُكتـب الكثيـر عـن اآلثـار المختمفـة التـى ُتحـدثيا الضوضـاء فـى المجـال الصـناعى وخاصـة عمـى أداء وسـمع  



العــاممين . ولقــد شــاع مصــطمح التمــوث الضوضــائى فــى العصــر الحــديث والــذى تنتشــر فيــو مصــادر الضوضــاء فــى كــل 
مـن التمـوث وذلـك نتيجـة الختـراع اآلالت المختمفـة ,  مكان . أن التكنولوجيا التى اخترعيا اإلنسان ىى مصدر ىـذا النـوع

كالقطــــارات والطــــائرات والســــيارات , وغيــــر ذلــــك مــــن اآلالت فــــى العصــــر الحــــديث . ولــــذلك , لــــيس مســــتغربا ان تكــــون 
ـــا وتحـــدث تغيـــرات  ـــق نومن ـــييج , وُتعي ـــالتوتر والت ـــاس . ان الضوضـــاء تصـــيبنا ب الضوضـــاء مصـــدر شـــكوى مـــن كـــل الن

فقدان السـمع ؛ أمـا عمـا إذا كانـت الضوضـاء  قـادرة عمـى التـدخل فـى الكفايـة اإلنتاجيـة فـى العمـل ,  فسيولوجية , أىميا
 د عمى ذلك . ــففن ىذا ال يزال محل شك وذلك لتعارض الشواى

   :أثر الضوضاء عمى األداء
ء عمـى األداء يتفق أغمب الباحثين أن لمضوضاء أثرا عمى السمع , ولكنيم يختمفون فيمـا يتعمـق بـأثر الضوضـا 

, فقـد أتفقــت نتــائج العديــد مــن الدراســات عمــى حقيقــة أن التعـرض لمــدد طويمــة لمضوضــاء ولمســتويات مرتفعــة تــؤدى إلــى 
 درجات من فقدان السمع . 

  Noise Controlضبط أو التحكم فى الضوضاء 

, ومـا ظيـر ليـا مـن بعد أن اتضح فى األجزاء السابقة من ىذا التناول لمضوضاء بوصفيا أحد ظـروف العمـل  
آثار فسيولوجية سواء قصيرة األمد أو بعيدة األمد , وأيضـا مـا ظيـر ليـا مـن آثـار نفسـية عمـى العـاممين الـذين يتعرضـون 
ليا , وما ظير من آثار لمضوضاء أيضا عمى أداء العمال وخاصة فى ازدياد نسبة األخطاء فى األداء , كـان البـد مـن 

النفس الصناعى والتنظيمـى بضـبط والـتحكم فـى الضوضـاء فـى مكـان العمـل . وبـالطبع  أن ييتم العاممون فى مجال عمم
نمـا إلـى تخفيفيـا إلـى مسـتويات مناسـبة ألنـواع األنشـطة المختمفـة  لم تيدف محاوالت ضبط الضوضاء إلى منعيا تمامـا وا 

 والتى تحقق رفاىة العمال وتحسن من أدائيم .

جـــدًا , يجـــب أن تتجـــو جيـــود ضـــبط الضوضـــاء إلـــى التقميـــل مـــن  فبالنســـبة لمظـــروف ذات الضوضـــاء العاليـــة 
ن الوسائل التى يمكن بيا ضبط والتحكم فى الضوضاء نجد ـوم ع .ـدان السمـالضوضاء إلى المستويات التى ال تسبب فق

: 

 بناء وتصميم آالت أقل ضوضاء . -9

 .  bafflesإستخدام بعض المرشَّحات ووسائل لصد الصوت  -,

ستخدام مواد عازلة لتغميفيا تزييت اآلالت ,  -3  .مثل السنادات المطاطية -وا 

 إستخدام مواد عازلة ) حوائط , أسقف , أرضيات (.  -5

نقل اآلالت المسببة لمضوضاء المرتفعة إلى أماكن منعزلة بعيدا عن باقى أماكن األعمال , وتغميف حوائطيـا بمـواد  -7
ن كــان لــن يقمــل مــن الضوضــاء بالنســبة لمعــ اممين عمــى ىــذه اآلالت , إال أنــو ســوف يقمميــا بالنســبة عازلــة , وىــذا وا 

ذه اآلالت أن يستخدموا وسائل حامية لألذن وذلك مثل سدادات األذن , أو ـلباقى العاممين , ويمكن لمعاممين عمى ى
 كاتمات صوت )غطاء سميك لألذنين (. 


