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: مقدمة
يمثل رأس المال الفكري الركيزة األساسية التي تقوم عمييا كبرى المنظمات والمؤسسات حاليا في        

العالم، لما لو من أىمية كبيرة في اإلدارة اإلستراتيجية لكافة مشاريعيا، لكن ليس من السيل عمى أي 
منظمة كانت أن تمتمك نخبة متميزة من العاممين عبر كافة المستويات، بحيث تساىم ىذه النخبة في زيادة 
القدرة لدى المنظمة عمى التعامل المرن في ظل الظروف البيئية التي تنشط فييا، ومن جانب آخر يصعب 

 يبقى يوبالتال .عمى أي منظمة كانت تكوين رأسمال فكري مؤىل يعول عميو لممساىمة في تحسين أدائيا
عمى المنظمات العمل بما كان االستثمار في تكوين وتنمية رأس المال البشري يمكن الحفاظ عميو عمى 

لكن قد تتعدد المدخبلت المعتمدة من طرف المنظمات في تكوين وتنمية رأس المال . المدى البعيد
الفكري، فالدراسات تشير إلى أن القوى العاممة تفضل أوال المناخ المناسب لمعمل إلظيار قدراتيا ويرفع 

من طموحاتيا، ثم يأتي فيما بعد دور التكوين والتدريب ومن ثم نظام األجور الذي يضمن التحفيز الكافي 
. لمقوى العاممة

      فإذا ما انطمقنا من فكرة دور بيئة ومناخ العمل بالمنظمات والمؤسسات في استقطاب وتنمية 
الخبرات والكفاءات والمضي عمى إظيار طاقاتيا الكامنة بشتى الوسائل،يمكن اإلشارة إلى إسيامات عدة 

في ىذا الشأن ساعدت المنظمات عمى استقطاب  (إلخ...عمم االجتماع، عمم النفس، عمم االتصال)عموم 
وفي ىذا الشأن نشير إلى االنجازات التي قدميا باحثوا عمم النفس التنظيمي . وتنمية رأس ماليا البشري

والصناعي في مجال استقطاب وتنمية رأس المال الفكري، وباألخص رأس المال البشري من خبلل تطبيق 
نظريات ومبادئ عمم النفس العام والعمل عمى تكييفيا في المنظمات بما يعمل عمى تنمية ميارات وخبرات 

. القوى العاممة
    فمقد أصبحت المنظمات والمؤسسات تنطمق من نتائج الدراسات والبحوث في عمم النفس التنظيمي 

واعتبارىا األرضية التي يمكن من خبلليا استقطاب وتنمية الرأس البشري فييا، بحيث ييتم األخصائيون 
النفسانيون بتسييل عمميات انتقاء الخبرات ذات الكفاءة العالية والعمل عمى وضع البرامج والسبل التي من 
شأنيا أن تخدم تطوير واستقرار الكادر الوظيفي في بيئة عممو وتزيد من فرص نموه، وذلك بالتركيز عمى 
جانبي تخفيض الضغوط النفسية لمعامل والرفع من مستويات الرضا الوظيفي ومن ثم اكتساب رأسمال 

.        بشري يمكن االعتماد عميو في اإلدارة والتسيير الناجح لكافة المشاريع عمى المدى البعيد
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:  المحاضرة األولى -1
لقد اختمف الباحثين في تعريف عمم النفس التنظيمي : مفيوم عمم النفس التنظيمي_ 1_1

والصناعي بحيث قدم كل منيم وجية رأيو الخاصة في التطرق إلى مفيوم ىذا العمم وفيما يمي بعض 
: التعاريف التي قدميا مجموعة من الباحثين في ىذا الشأن

عمم النفس التنظيمي أو الصناعي ىو الدراسة العممية (: 1958)تعريف العالم انجمش _ 1_1_1
 ومبادئو          هلممشكبلت التنظيمية والصناعية باستخدام مناىج وطرق البحث في عمم النفس ومفاىيم

. واستخدام تمك الدراسات لزيادة الكفاية اإلنتاجية
ىو دراسة " في كتابو عمم النفس التنظيمي والصناعي fraser( 1969 :)تعريف فريزر _ 2_1_1

من ىذا التعريف يمكن القول أن عمم النفس التنظيمي أو الصناعي ما ىو إال "  اإلنسان في حالة العمل
 يختصر عمم النفس التنظيمي والصناعي في انو "فريزر"دراسة لمسموك البشري أثناء ممارستو لعممو فينا 

دراسة شاممة لئلنسان في عممو أي كان ىذا العمل وأي كان نوعو، إال أن ىذه الدراسة سوف تركز عمى 
العبلقة التي تنشأ بين العامل والبيئة المحيطة بو، أي أن العامل يؤثر ويتأثر بالمتغيرات الموجودة في ىذه 

البيئة ومن ىنا يتضح ان تركيز عمم النفس التنظيمي والصناعي يكون منصبا بدرجة كبيرة حول األثر 
المتبادل بين العامل وبيئة عممو، وعميو تتضح معالم أبعاد العبلقة التي يركز عمييا األخصائي في دراستو 

. لمقدرات الوظيفية في بيئة العمل
من التعاريف السابقة الذكر يمكن التوصل غمى تعريف شامل لعمم النفس التنظيمي والصناعي والذي 

عمم النفس التنظيمي والصناعي ىو عمم ممنيج يقوم عمى أسس عممية تنطمق من " نوجزه فيما يمي 
نظريات ومناىج عمم النفس، بحيث ييدف إلى إيجاد الحمول وتقديم االقتراحات التي تخدم استقطاب 
وتكوين وتنمية رأس المال البشري في بيئتو الوظيفية والعممية وبما يحقق الكفاية اإلنتاجية والخدماتية 

".                  المطموبة
من خبلل driver( 1974 :)تعريف تطبيقات عمم النفس التنظيمي حسب دريفر _  2_1

تطبيقات عمم النفس التنظيمي والصناعي ىو فرع من عمم النفس التطبيقي ييتم بتطبيق مناىج " قاموسو 
بحث عمم النفس ونتائجو في المشكبلت التي تنشأ في المجال الميني والتنظيمي والصناعي أو 

". إلخ...االقتصادي بما فييا اختيار العمال وتدريبيم وطرق العمل وظروفو
: تعريف دريفر فيو بعض اإلضافات بحيث أضاف ما يمي

  اإلشارة عمى أن تطبيقات عمم النفس التنظيمي والصناعي فرع من فروع عمم النفس التطبيقي
الذي يعنى باختيار العنصر البشري وتدريبو ووضع طرق العمل وظروفو، وىنا تكمن األىمية 

 .الكبيرة لمساىمة ىذا العمم في زيادة الكفاية اإلنتاجية لرأس المال البشري
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ييدف القائمون عمى تطبيق مبادئ : أىداف تطبيقات عمم النفس التنظيمي والصناعي_ 3_1
: عمم النفس التنظيمي والصناعي إلى تحقيق جممة من األىداف التالية

 أي زيادة القدرة اإلنسانية عمى اإلنتاج، من خبلل :زيادة الكفاية اإلنتاجية لرأس المال البشري_ 1_3_1
توجيو العمال وتكوينيم ما يؤدي إلى قيام العامل بدوره عمى أكمل وجو وتحقيق االنسجام بينو وبين بقية 

. عناصر اإلنتاج األخرى
وذلك من خبلل االنتقاء الجيد لمكادر البشري وما يناسبيم من : زيادة توافق العامل في مينتو_ 2_3_1

وظائف وأعمال يجيدونيا ومساعدتيم عمى التكيف والتقدم والترقية واإلبداع واحترام كرامتيم اإلنسانية وىو 
. ما يخدم والء وارتباط العامل بمؤسستو

وذلك بإزالة مصادر الشكوى والمنازعات بين القدرات : تحقيق االستقرار التنظيمي والوظيفي_ 3_3_1
العمالية وأصحاب العمل وحتى العمال فما بينيم، وذلك من خبلل تييئة مناخ العمل ووضع سياسة 

لمتوظيف واألجور ونظام توزيع األرباح يضمن العدالة والشفافية بين العمال، بما يخدم طمأنينة وانسجام 
. العامل في عممو

أن تطبيق مبادئ عمم النفس التنظيمي والصناعي يخدم كل من العامل والمنظمة " 1970شتولز " وحسب 
التي يعمل فييا، فاألخصائيون النفسانيون واالجتماعيون يشاركون في اختيار الرجل المناسب لمعمل أكثر 
مناسبة لو، بحيث يتوقف دورىم في الموائمة بين العامل وعممو ومن ثم تدريبو بما يخدم الكم والكيف في 

. اإلنتاج، وزيادة الراحة الجسمية والنفسية لرأس المال البشري ويرفع من روحو المعنوية
 لتطبيقات عمم النفس التنظيمي والصناعي عدة :مجاالت تطبيقات عمم النفس التنظيمي- 1-4

: مساىمات ومجاالت في ميدان تكوين وتنمية رأس المال البشري بالمنظمات والمؤسسات ومنيا ما يمي
 انتقاء أفضل المتقدمين لشغل وظيفة معينة باالختيار المينييقصد : االختيار والتوجيو الميني_ 1_4_1

وىنا يتضح مدى مساىمة عمم النفس التنظيمي والصناعي في استقطاب الخبرات البشرية بما . أو عمل ما
عمى أنو انتقاء انسب  بالتوجيو المينييساىم في تكوين رصيد من رأس المال البشري، في حين يقصد 

عمل لشخص ما، ويتم ذلك عن طريق ما يعرف بتطبيق االختبارات النفسية، لتحديد قدرات 
األفراد والكشف عن استعداداتيم، والتعرف عمى خصائصيم االنفعالية والدافعية باإلضافة 

. إلى فيم حدود إمكاناتيم الميارية وذلك تمييدا الختيار الصالح منيم
تختمف الطرق المعتمدة في تدريب وتكوين العمال لما ليذه األخيرة من أىمية : التدريب الميني_ 2_4_1

كبيرة في الرفع من كفاءة العاممين، وقد تختمف األمور لدى المشرفين عمى التدريب أي الطرق المناسبة 
أو أسموب  (أسموب التعميم)لتحقيق األىداف المرجوة من برامج التكوين، والسؤال ىل أسموب التممذة بمعنى

التعميم داخل فصول بعيدا عن العمل أو االعتماد عمى الجوالت الميدانية، أو االعتماد عمى أسموب دراسة 
المشكبلت عمى المحاضرات والمناقشات وتمثيل األدوار وغيرىا من الطرق التي تعتمد التكنولوجيا 
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الخ، وىي جميعيا موضع جدل في مدى الجدوى وقيمة كل منيا في عمميات ...كالصور والفيديوىات 
. التعميم والتدريب

حديث في مجاالت عمم النفس التنظيمي، ويقصد بو تصميم  يعتبر فرع: اليندسة البشرية_ 3_4_1
. اآلالت وحتى ظروف العمل أو تعديميا بما يتناسب واالستعدادات النفسية ومن يعمل عمييا من البشر

وتعتبر ىذه المرحمة من مراحل تكييف ظروف العمل، في المرحمة األولى تم اختيار أو توجيو األفراد نحو 
مكانياتيم واستعداداتيم، ثم في المرحمة الثانية أعيد تدريبو وتعميمو وزيادة كفاءتو بما  العمل الذي يتناسب وا 

يساعد عمى االستفادة القصوى من إمكانياتو البشرية وىكذا تأتي المرحمة الثالثة في تكييف اآللة وبيئة 
. العمل نفسيا بما يتناسب واستعداد األفراد البدني والنفسي

تعني العبلقات اإلنسانية السموك اإلداري الذي يقوم عمى : العالقات اإلنسانية والروح المعنوية_ 4_4_1
مكانياتو وخبراتو، واعتبار الفرد عميا في حد ذاتو، والذي يقوم عمى  تقدير كل فرد، وتقدير مواىبو وا 

االحترام المتبادل بين صاحب العمل أو القائم عميو والعامل، وبين العمال بعضيم البعض، والذي يقوم 
عمى حسن النية نحو اآلخرين وحسن القصد في العمل، والذي يقوم عمى الدراسة الموضوعية العممية 
يمان بانتماء الفرد إلى  الجماعية لمشكبلت اإلدارة من اجل المصمحة العامة، والذي يقوم عمى شعور وا 

وىنا يقتضي من اإلدارة تيييئ الظروف المناسبة لتطبيق نتائج الدراسات . الجماعة التي يعمل فييا
والبحوث والنظريات النفسية عن الدوافع واالتجاىات وسيكولوجيا االتصال وغيرىا من موضوعات في 

ميادين عمم النفس بشكل عام وعمم النفس التنظيمي بشكل خاص في مجال العمل، ومن األمثمة عمى ذلك 
 والدراسات الخاصة بالتعاون والتنافس وغيرىا من (ليفن وليبت وىوايت)موضوعات القيادة التي بدأت مع 

الموضوعات التي تعد مجاالت ىامة لمدراسة في ميدان العبلقات اإلنسانية، ويضاف إلى العناصر السابقة 
. عنصري تحميل وقياس الرضا الوظيفي، والضغط الوظيفي والذي سنحاول تفصيميما في المحاضرة الثانية
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:                                                              المحاضرة الثانية -2
: الرضا الوظيفي وضغوط العمل إحدى أىم مجاالت تطبيق عمم النفس الوظيفي_ 1_2
: من أىم التعاريف التي قدميا الباحثين ما يمي: مفيوم الرضا الوظيفي_ 1_1_2

  ادوين لوك "يعرفEdwin Lock " الرضا الوظيفي ىو الحالة العاطفية االيجابية الناتجة عن 
 .تقييم الفرد لوظيفتو أو ما يحصل عميو من تمك الوظيفة

  دينس كول "ويرىDennis Col "  أن الرضا الوظيفي يتم من خبلل رضا الفرد عمى بعض
 .المتغيرات وىي األجر، زمبلء العمل، فرص الترقية

  كابمن "ويرىKablen  " الرضا الوظيفي أنو حصيمة العوامل المختمفة المتصمة بالعمل والتي من
 .شأنيا أن تجعل الفرد راضيا عن عممو راغبا فيو مقببل عميو من بدأ يومو دون تذمر

ومما سبق يمكن القول أن الرضا الوظيفي محصمة عوامل متعددة، بعضيا تتصل بالعمل الذي يقوم بو 
وىو يعكس مدى قبول ورضا الفرد عمى كل المتغيرات التي . الفرد، وبعضيا بالتنظيم الذي ينتمي إليو
. تحيط بو وتعنيو في المنظمة أو المؤسسة

:   تتمثل فيما يمي:العوامل المرتبطة بالرضا الوظيفي- 2-2
والتي تمس جميع جوانب الفرد الموظف والعامل في وظيفتو : العوامل المرتبطة بالفرد ذاتو_ 1_2_2

. ومن بين ىذه الجوانب نذكر مايمي
 الناحية الصحية والنفسية والعقمية والمزاجية . 

 سمات الشخصية. 

. وتتمثل ظروف العمل وتتمثل فيما يمي: العوامل المرتبطة بظروف العمل_ 2_2_2
  (الخ...حرارة، ضوء، رطوبة)العوامل الفيزيقية. 

 استبعاد عامل الشعور بالتعب. 

 وضع برامج لمترفيو. 

 إتاحة فرص كافية لمراحة. 

. تتمثل فيما يمي: العوامل المرتبطة باإلدارة_ 3_2_2
 نظام العقوبات والجزاءات. 

 عدم فرض نظام صارم. 

 عدم مقاومة نقابات العمال. 

 الموائح والقوانين. 

.  تتمثل فيما يمي:العوامل المرتبطة بالعمل ذاتو_ 4_2_2
 التحدي الذىني. 
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 استخدام الميارات والقدرات. 

 التنوع في العمل والميام. 

 االختبار الميني. 

. تتمثل فيما يمي: العوامل المرتبطة بزمالء العمل_ 5_2_2
 المودة والصداقة. 

 التعاون والمنافسة. 

 المشاركة. 

. تتمثل فيما يمي: العوامل المرتبطة بالمشرفين_ 6_2_2
 التفاىم المتبادل بين الرئيس ومرؤوسيو. 

 إشاعة روح الثقة المتبادلة. 

 المعاممة الحسنة. 

 إتاحة فرص لمنمو الميني ليم. 

.  تتمثل فيما يمي:العوامل المرتبطة بالمكافآت العادلة في المنظمة أو المؤسسة_ 7_2_2
 سيادة نظام عادل لؤلجور والترقيات والعبلوات. 

. ارتفاع شعور الموارد البشرية بالرضا الوظيفي يؤدي بيا إلى: أىمية الرضا الوظيفي- 2-3
  القدرة عمى التكيف مع بيئة العمل، إذ أن الوضعية النفسية المريحة لمموارد البشرية تمكنيا من

 .التحكم في عمميا وما يحيط بو

 زيادة مستوى الطموح والتقدم. 

 الرغبة في اإلبداع واالبتكار. 

 االرتفاع في مستوى الفعالية والفاعمية. 

 يخمق الرغبة في االنجاز وتحسين األداء. 

توجد عدة أساليب لمكشف عن درجة الرضا الوظيفي لدى : طرق قياس الرضا الوظيفي- 2-4
. األفراد أىميا

في منظمة أو مؤسسة ما بعدد تاركي العمل في  ويقدر معدل دوران العمالة: معدل دوران العمل_ 1_4_2
ويحسب متوسط عدد . المنظمة اختياريا مقسوم عمى متوسط عمى العاممين في تمك المنظمة خبلل فترة ما

. العاممين عمى النحو التالي
وفقا لطريقة دوران العمل فإنو في . 2 / (عدد العاممين في آخر الفترة+ عدد العاممين في أول الفترة )

فإن ذلك يعتبر كمؤشر عن عدم الرضا والعكس صحيح في   %5الحالة التي يكون فييا المعدل أكبر من 
. حالة انخفاض المعدل عن ذلك



 

 
8 

. ويقاس معدل الغياب بالصورة التالية: معدل الغياب_ 2_4_2
. عدد ساعات عدد العمل الكمية/ عدد ساعات الغياب = معدل الغياب 

.  ويقاس عمى النحو التالي:معدل حوادث العمل_ 3_4_2
. إجمالي ساعات العمل/ عدد ساعات العمل المفقودة بسبب الحوادث = معدل حوادث العمل 

. ويمكن تحويل ىذا المعدل في ألف لكي نحصل عمى معدل الحوادث لكل ألف ساعة عمل فعمي
. ويقاس عمى النحو التالي: معدل تعطل الماكينات_ 4_4_2

إجمالي ساعات / عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة تعطل الماكينات = معدل تعطل الماكينات 
وبنفس الطريقة السابقة يمكن ضرب المعادلة في ألف لكي نحصل عن معدل تعطل الماكينات لكل .العمل

. ألف ساعة عمل
. ويحسب كما يمي: معدل اإلنتاج المرفوض_ 5_4_2

. عدد الوحدات المنتجة/ عدد الوحدات المرفوضة لسوء الجودة = معدل اإلنتاج المرفوض 
إذ تدعى الطرق السابقة الذكر بالطرق غير مباشرة لقياس الرضا الوظيفي، وال من اإلشارة أن أسباب 
ارتفاع ىذه المعدالت عديدة، رغم أن عدم رضا العاممين سيظل وحده المسيطر المحتمل من بين ىذه 

ضافة إلى الطرق التي تم ذكرىا ىناك بعض الطرق المباشرة في قياس الرضا الوظيفي وذلك . األسباب وا 
عن طريق تصميم قائمة استقصاء تتضمن أسئمة توجو لمعمال بالمؤسسة، وىذا بغية الحصول عمى تقرير 

. مباشر منيم يعبر عن درجة رضاىم الوظيفي
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 : المحاضرة الثالثة -3

: ضغوط العمل_ 1_3
تعددت التعاريف المتعمقة بضغوط العمل، ويرجع السبب في التعدد : تعريف ضغوط العمل_ 1_1_3

الرتباط موضوع ضغوط العمل بعدة عموم أخرى، فيو يمثل أحد االىتمامات المشتركة بين الباحثين 
: في كل من المجاالت الطبية والنفسية واالجتماعية واإلدارية، وأىم ىذه التعاريف ما يمي

 بارون وجريمبرج  "يعرفBron and Grenberg  " ضغوط العمل بأنيا نمط معقد من حالة
 .نفسية وردود فعل فسيولوجية لمجموعة من الضغوط الخارجية

  سيزالقي وواالس "ويعرفSizhlaki and Wales  " ضغوط العمل بأنيا تجربة ذاتية تحدث
اختبلال نفسيا أو عضويا لدى األفراد، وتنتج عن عوامل من البيئة الخارجية أو المنظمة أو الفرد 

 .نفسو
وبالتالي تعبر ضغوط العمل عن تجربة ذاتية يمر بيا الفرد تحدث نتيجة عوامل مرتبطة بالبيئة 
الخارجية لممؤسسة أو البيئة الداخمية لممؤسسة أو بالفرد نفسو يترتب عمييا ردود أفعال نفسية أو 

فسيولوجية أو سموكية، تترك أثار سمبية أو إيجابية عمى أداء األفراد واتجاىاتيم نحو عمميم 
. ومؤسستيم

. دراسة ضغوط العمل وتحميميا ليا أىمية بالغة تترجم في: أىمية دراسة ضغوط العمل_ 2_3
 توفير مناخ تنظيمي مناسب يساعد العاممين عمى أداء مياميم بكل فعالية. 
  تحسين اإلنتاجية، وذلك من خبلل تمكين متخذي القرار بالمؤسسة من مواجية الضغوط والمواقف

 .الصعبة
 تنمية الميارات اإلدارية لمتخذي القرار بالمؤسسة. 
 تحقيق الرقابة عمى سموكيات الموارد البشرية، والتوجو نحو تحقيق رضاىا. 
تعددت اآلراء حول العبلقة الموجودة بين الرضا : عالقة ضغوط العمل بالرضا الوظيفي_ 3_3

. الوظيفي وضغوط العمل وظيرت في شكل ثبلث اتجاىات رئيسية كما يمي
يرى أنصار ىذا االتجاه أن ضغوط العمل تجعل المورد البشري ينظر إلى : االتجاه األول_ 1_3_3

وظيفتو بافتخار وأنيا مصدر لمتحدي واإلثارة، حيث أن ضغوط العمل تترك الفرصة لممورد البشري ليظير 
كم أن . قدراتو اإلبداعية وطاقتو الكامنة أمام رئيسو وزمبلئو في العمل، وىو ما يزيد من ثقتو في نفسو

. ضغوط العمل تجعل الفرد أكثر تفكيرا وتركيزا في العمل، وىو ما ينعكس باإليجاب عمى الرضا الوظيفي
. بمعنى أخر ىناك عبلقة طردية بين ضغوط العمل والرضا الوظيفي

أنصار ىذا االتجاه يشيرون إلى وجود عبلقة عكسية بين ضغوط العمل  :االتجاه الثاني_ 2_3_3
إذ أشارت الكثير من الدراسات . والرضا الوظيفي، ولقد لقي ىذا االتجاه تأييدا كبيرا من العديد من الباحثين
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إلى أن ارتفاع مستويات ضغوط العمل سيؤدي إلى عدم الرضا الوظيفي وىو ما يترتب عميو من ارتفاع 
. في معدالت الغياب وترك لموظيفة وانخفاض لئلنتاجية

 يرى أنصار ىذا االتجاه أن ىناك عبلقة شرطية بين ضغوط العمل والرضا :االتجاه الثالث_ 3_3_3
الوظيفي، حيث إذا تعرض لفرد إلى مستوى منخفض من الضغوط فيكون تأثيرىا محدود عمى الرضا 
الوظيفي، وىو ال يؤدي إلى تحقيق مستويات مثمى من الرضا الوظيفي، أما إذا تعرض إلى ضغوط 

متوسطة ومعتدلة ستدفعو لمعمل وتنمي شعوره بالمتعة واإلثارة والتحدي وىو ما سيحسن من مستوى رضاه 
الوظيفي، في حين إذا تعرض الفرد إلى ضغوط عمل مرتفعة ال يمكن لو تحمميا ومواجيتيا فستؤثر عمى 

. الرضا الوظيفي سمبيا
عالقة تطبيقات عمم النفس التنظيمي والصناعي بتكوين وتنمية رأس المال البشري - 3-4

يضم رأس المال  (1997)حسب معايير االتحاد الدولي لممحاسبين : في المنظمات والمؤسسات
، رأس المال (الزبائن، التسويق)رأس المال البشري، رأس مال العبلقات : الفكري ثبلثة مبلمح ىي

التنظيمي، فتركيزنا سوف يكون عمى رأس المال البشري الذي يعني الكفاءات والمعارف والميارات 
والخبرات لدى الموظفين وأصحاب القرار في المنظمة أو المؤسسة، واقتناعا من فكرة مفادىا أن تكوين 
رأس المال الفكري في أي منظمة ىو ثمرة مجيودات وعمميات متتابعة ومعقدة عمى القدرات البشرية 

يستدعي بالمنظمات ضرورة االىتمام باالستثمار بالعنصر البشري وزيادة قدراتو ومعارفو من خبلل عدة 
االستقطاب واالختيار األنسب لمقدرات البشرية المراد الحصول عمييا من سوق العمل، إيجاد : مداخل منيا

مناخ تنظيمي حيوي مناسب لمعمال الذين تم اختيارىم أو تم توظيفيم فيما سبق بما يساعدىم عمى اإلبداع 
واالبتكار ومن ثم العمل عمى تحقيق الرضا الوظيفي الذي من شأنو أن يسيم في الحفاظ عمى ىذه 

ولئلشارة فان المنظمات والمؤسسات أصبحت . الخبرات البشرية ذات الكفاءة العالية عمى المدى البعيد
تركز تركيزا كبيرا عمى المتدخمين السابقين وذلك من خبلل اعتماد مبادئ النفس التنظيمي والصناعي 

خاصة في عممية التوظيف والتدريب وتييئة المناخ التنظيمي لمعمال لما ليذه العناصر من دور كبير في 
. التأثير عمى جودة رأس المال البشري

:  دور األخصائيون النفسانيون في تكوين وتنمية الرأس المال البشري بالمنظمات والمؤسسات- 3-5
الستقطاب العاممين الممتازين وتكوين وتدريب الكفاءات البشرية التي تمكن المنظمة من  ييدف المدراء

تحقيق أىدافيا، إذ يبرز دور األخصائيون في عمم النفس التنظيمي في التدخل والمساىمة في تكوين 
: وتنمية رأي المال البشري عن طريق ما يمي

يأتي دور األخصائي النفسي ىنا في الموائمة بين متطمبات : اختيار وتوجيو وتدريب األفراد_ 1_5_3
مكانيات األفراد عن طريق برامج التوجيو واالختيار، ويتم ذلك من خبلل عدد من العمميات الفنية  المينة وا 
لتوجيو األفراد إلى األعمال المناسبة ليم، أو اختيار أفضل العناصر مبلئمة لؤلعمال المناسبة ليم إال أن 
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عمميات االختيار والتوجيو ترتبط ببرامج التدريب عمى عدد من األعمال التي قد تستحدث أو تتطمب مزيدا 
من الميارات غير المتوفرة في عدد من المتقدمين ذوي االستعدادات الخاصة، وقد تتم تمك الدراسات خارج 
أو داخل المؤسسات وىكذا يقوم األخصائي النفسي في مساعدة المتخصصين في التدريب عمى تصميم 
برامج التدريب وكيفية التعامل مع المتدربين وتقديم المعونة الخاصة بعمميات التعمم والتعميم التي تساعد 

. عمى إتمام عمميات التدريب بالشكل األمثل
تواجو العاممين في المؤسسات عدة : مساعدة العاممين في التغمب عمى مشكالتيم الشخصية_ 2_5_3

مشاكل تكون ناجمة عن الظروف المحيطة بيم في بيئة العمل، وقد تنشأ ىذه المشاكل إما عن سوء 
التوجيو أو االختيار، األمر الذي يستدعي إعادة التوجيو أو التدريب، وقد تنجم المشكبلت نتيجة عدم قدرة 
العامل الجديد عمى التوافق مع زمبلء العمل والمناخ االجتماعي السائد في المؤسسة، وقد تظير مبلمح 

ذلك في عدم القدرة عمى التوافق كالتباعد والغياب أو التمارض كرفض لمجماعة وعدم القدرة عمى االنتماء 
واالندماج فييا، وقد ترتبط المشكبلت بنموذج التعامل ورؤسائو، األمر الذي ينعكس عمى الروح المعنوية 

لمعاممين وبالتالي تدني مستوى إنتاجيتو، وىنا يتدخل األخصائي النفساني بمعارفو الفنية لتقديم النصح، أو 
اختبار حب السيطرة،  )باستخدام أدواتو ومقاييس نفسية واجتماعية لمكشف عن األسباب الجوىرية منيا 

لتمك المشكبلت ومحالة حميا عن طريق  (الخ...معايير تولي القيادة، درجة اليدوء، العبلقات اإلنسانية
. المواجية والتدخل والمعاممة الفردية والجماعية والفيم والوعي بالمشكمة، والسعي لحميا

تعتبر مستويات اإلنتاجية القصوى الغاية البالغة األىمية ألي : إجراءات الدراسات والبحوث_ 3_5_3
 ومازالت مستمرة إلى "ألتون مايو"منظمة، ولعل الدراسات التي بدأت في مصانع ىاوثورن من طرف 

يومنا ىذا تعد احد الخدمات الجميمة التي قدميا العمماء والباحثين في توفير أفضل األجواء منيا المادية 
ويمكن لؤلخصائي النفسي واالجتماعي أن يبادر بحل المشكبلت . والمعنوية مناسبة لمعمل وزيادة اإلنتاج
: التي تقع في إطار الموضوعات التالية

  زيادة إنتاجية العامل عن طريق تحسين طرق العمل وتطوير اآلالت والمعدات وتحسين وسائل
 .التدريب

  إزالة األخطار التي يحتمل أن يتعرض ليا العامل أو التقميل منيا، والتخفيف من ضغط العمل
 .سواء من الناحية النفسية كالتعب والممل أو من الناحية الفيزيائية كالتيوية واإلضاءة

  مساعدة العاممين في التعرف عمى خصائصيم الشخصية من ناحية ومتطمبات األعمال من ناحية
 .أخرى بغية وضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة

  المساعدة في رفع الروح المعنوية لمعاممين وزيادة رضاىم عن عمميم حتى ال يصبح العمل مجرد
 .روتين يتحممو لكسب عيشو

 تحسين جو العمل ودعم العبلقات اإلنسانية بين العاممين خاصة بين المستويات العميا والسفمى. 
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  والمين بغية الوقوف عمى المؤشرات والمستويات التي عمى  (تحميل العمل)القيام بتحميل الوظائف
 .أساسيا يتم استقطاب اليد العاممة أو تدريب وتكوين وتوجيو العمال الحاليين

وعمى غرار ما : البشري (اإلطار)دور أخصائي عمم النفس في تييئة المناخ التنظيمي لمكادر- 3-6
سبق تيدف المنظمات والمؤسسات من وراء تييئة المناخ التنظيمي لمعمال إلى ما خدمة ما يسمى 

بالصحة النفسية لمكادر البشري، وىناك يتدخل األخصائيون النفسانيون لمعمل عمى إعداد البرامج التي من 
ويمكن تقديم بعض . شأنيا أن تخدم الصحة النفسية لمعاممين، بما يزيد من فرص نموىا وتطورىا

: التعريفات التي تتعمق بالصحة النفسية كما يمي
  تعرف منظمة الصحة العالمية(WHO)     World Health Organization        

حالة من الشعور التام بالسعادة أو الراحة الجسمية والعقمية واالجتماعية، وليس " الصحة النفسية بأنيا 
. مجرد الخمو من المرض أو انتفاء العجز والضعف

  حالة إيجابية توجد عند الفرد تظير في مستوى قدرتو عمى االستفادة " ويمكن تعريفيا أيضا بأنيا
مكانات إلى أقصى حد ممكن، وقدرتو عمى  مواجية الضغوط والمشكبلت  مما لديو من قدرات وا 
بكفاءة عالية، وشعوره بالسعادة والرضا في المجتمع الذي يعيش فيو وتحقيق التوافق مع الذات 

 .واآلخرين
الدوافع والحاجات )فالصحة النفسية وفقا لذلك تعبر عن حالة من التوازن والتكامل بين القوى الداخمية 

األسرة، المدرسة : المتطمبات االجتماعية)وبين القوى الخارجية (والقيم واالتجاىات، ومستوى الطموح
. (والمعايير االجتماعية، وقوانين المجتمع، ومتطمباتو

نتاجيتو  تشير البحوث التي أجريت في ىذا الصدد إلى العبلقة الوطيدة بين الصحة النفسية لمعامل وا 
العالية، فالصحة النفسية تتضمن التوافق النفسي والميني والذي يعد من بين المؤشرات القوية إلنتاجية 

الفرد، األمر الذي يدفعنا إلى توجيو مزيد من االىتمام بالصحة النفسية لمعامل وما يرتبط منيا من توجيو 
رشاد وكذلك عبلج وفيما يمي بعض نتائج التي أجريت في ىذا الشأن وقد قام بتمخيصيا الدكتور فرج . وا 

(: 1987أكتوبر )عبد القادر طو وعرضيا في المؤتمر الدولي لمصحة النفسية 
في ىذا ( 1972السيد خيري و أحمد زكي سنة ) قام الباحثان: في ميدان الروح المعنوية_ 1_6_3

الصدد بإثبات العبلقة القوية بين ذكاء العمال وروحيم المعنوية، كما تحققت نفس النتيجة بالنسبة 
وفي دراسة أخرى أشارت نتائجيا أن مشرفي األقسام ذو المستوى المنخفض من . لممشرفين عمى العمل

ىو القادر عمى الحب والعمل، أو يعني  أن الشخص السوي" فرويد"يرى . الروح المعنوية كانوا أقل سوءا
وكذا كون الفرد صحيحا أو سميما أو في حالة صحيحة ومتحررة " التصرف تبعا لممعايير المقبولة" أيضا 

في صحتيم النفسية مقارنة بزمبلئيم الذين كانوا يشرفون عمى أقسام ذات مستوى مرتفع من " من الصراع
الروح المعنوية، حيث كانت المجموعة األخيرة أكثر سوءا من الناحية النفسية، وخمصت الدراسة إلى وجود 

. عبلقات إيجابية بين تماسك الجماعة وبين روحيا المعنوية
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 نقصد باالضطرابات السيكوسوماتية تمك األعراض أو األمراض :األعراض السيكوسوماتية_ 2_6_3
التي تكون نتيجة اختبلل شديد أو مزمن في كيمياء الجسم نتيجة لضغوط نفسية حادة أو مستمرة وبالتالي 

ومن أىم . ىو مرض جسمي ذو جذور نفسية ويظير عمى شكل ردود أفعال عضوية في أحد أجيزة الجسم
القمق وعدم انتظام النوم،ازدياد سرعة ضربات القمب، ارتفاع ضغط الدم : ىذه األمراض واألعراض

. إلخ...العصبي، الصداع النصفي
عبلقة سمبية بين التوافق الميني لمعاممين واالضطرابات ( 1972)محمود ابو النيل فقد وجد 

السيكوسوماتية، كما توصل لعبلقة سمبية بين التوافق الميني والقمق وفي دراسة أخرى لنفس الباحث عام 
 وجد أن الجماعة سيئة التوافق تفوقت عمى الجماعة حسنت التوافق في كثير من جوانب 1973

تتكون كممة سيكوباتي من : السيكوباتية لغة واصطبلحا )االضطراب النفسي كالقمق واالكتئاب والسيكوباتية
وتشير إلى انحراف الفرد . شخص مختل نفسيا:  ومعناىما معا Psychopathمقطعين ىما سيكوبات 

عن السمك السوي واالنحراف في السموك المضاد لممجتمع والخارج عمى قيمو ومعاييره ومثمو العميا 
. (وقواعده

وبذلك نستخمص أن القمق واالضطرابات السيكوسوماتية ليا اثر سيئ عمى إنتاجية األفراد، فيم أضعف 
. انتباىا وأكثر إرىاقا ومن ثم تقل كفاءتيم اإلنتاجية

عبلقة  (1971)" سوسن إسماعيل" وجدت : ظاىرة الغياب وحوادث العمل والعامل المشترك_ 3_6_3
أن العامل كثير  (1971 )فارس حمميكما وجد . إيجابية مرتفعة بين مستويات القمق وبين غياب العمال

التغيب لديو مشاعر اضطيادية أكثر، كما كان أكثر إحساسا بالعجز، وعمى صعيد أخر اتضح أن  
نما ىي مرتبطة فقط بنمط الصحة النفسية مشيرا إلى  الحوادث ليست مرتبطة بمستوى الذكاء في حد ذاتو وا 

وفي دراسة أخرى تبين أن العامل المشكل أو المعيق لمعمل واإلنتاج . تأثير المؤشر باالضطرابات النفسية
ىو أكثر عدوانية بشكل دال عند مقارنتو بالعامل غير المشكل مما يشير إلى اضطرابو النفسي الذي 

ينعكس في عدم اىتمامو بإقامة عبلقات مع اآلخرين وىو ما يؤثر عمى إنتاجية الفريق ومن ثم المنظمة 
.             ككل
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 : المحاضرة الرابعة -4

يعتبر تحميل العمل أساسًا لجميع نشاطات شؤون األفراد في أية  :تحميل العمل واألداء الميني_ 1_4
مؤسسة، إذ أن نشاطات من قبيل تقييم أداء الموظف وانتقاء الفرد المناسب وتعيينو وتدريبو عمى أداء 

مينة ما، وتغيير أو إعادة تصميم العمل، تتطمب منا أن نعرف بالضبط ما ىي الوظيفة وىذا ىو ىدف 
تحميل العمل، فكثير من الموضوعات التي سنبحثيا في الفصمين القادمين تعتمد عمى ىذا األساس، فمثبًل 
عندما نتحدث عن اختيار العاممين وفحصيم واالنتقاء من بينيم لتعيين بعضيم، عمينا أن نعرف ما تعنيو 

 . أو تتضمنو تمك الوظيفة المحددة  قبل أن نبدأ بعممية تعيين فرد أو أفراد لمقيام بيا
ونظرًا ألن األداء يمثل متغيرًا ميمًا لعمم النفس الصناعي والتنظيمي  فمن الضروري أن نفيم بدقة قضايا 
قياس ىذا المتغير  فمثبًل  عندما نستعرض الدراسات التي تتناول المؤثرات في األداء الميني فبل بد من 
أن ننتبو إلى التعريفات اإلجرائية لؤلداء وفحص كيفية قياسو، وأن نعرف نوع المعايير المستخدمة  ومدى 

.  دقة عممية األداء أو عدميا
  فمثبًل عندما ،وترتبط موضوعات تحميل العمل واألداء ببعض الموضوعات التي وردت في الفصل األول

كان تيمور يطبق أساليب الحركة والوقت لدراسة المين، إنما كان  في حقيقة األمر  يقوم بعممية تحميل 
 يساعد عقد مثل ىذه المقارنات عمى ربط ا إذ،لمعمل، أما قياسو لئلنتاجية  فقد كان قياسًا لؤلداء الميني

.  الموضوعات المختمفة ببعضيا البعض
وسنعرض خبلل الفصول القميمة القادمة لتخصص عمم نفس األفراد الذي يعتبر واحدًا من التخصصات 
العديدة لعمم النفس الصناعي والتنظيمي التي تيتم بتكوين قوة العمل البشرية والمحافظة عمييا من خبلل 

وتقييم  البحث عن أعضاء جدد لينضموا إلى القوة العاممة، وانتقائيم، وتعيينيم، وتدريبيم،:النشاطات التالية
  أي بمعنى آخر يتخصص عمم نفس األفراد في مأدائيم ، واالىتمام بإنتاجية العامل ومستوى رضاه

.  العناية بشؤون الموارد البشرية لممؤسسات 
 وفي الماضي كانت ميمة شؤون األفراد في أية مؤسسة تقميدية تقتصر عمى حفظ ممفات العاممين

ومتابعتيا وتحديثيا بما يستجد من معمومات وخاصة في قضايا مثل الحضور والغياب، ومتابعة األجور 
 ولم تحظ أقسام شؤون األفراد  آنذاك  بمكانة عالية في اليرم الصناعي والتنظيمي ،وممفات التقاعد

.  لممؤسسة
أما اليوم فقد تغيرت الصورة كثيرًا إذ أضحت المنظمات اآلن أكثر تعقيدًا، وبالتالي ازدادت أىمية أقسام 

 ويطمق حاليًا عمى تمك األقسام اسم  قسم الموارد البشرية األمر ،شؤون األفراد، وكذلك عمم نفس األفراد
الذي يشير إلى أن ىذا القسم أصبح يتولى جميع شؤون القوى البشرية العاممة في المؤسسة بينما يتولى 

البحث عن أعضاء جدد لينضموا إلى المؤسسة وانتقاءىم : االختصاصيون النفسيون ميمات مثل 
وتعيينيم، وقياس أداء العاممين، ووضع خطوات منتظمة لمراجعة األداء، وتطوير برامج لتدريب العاممين 
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ويعمل االختصاصي النفسي الصناعي . وتطورىم، وتحديد معايير موضوعية لمترقية، والفصل، والتأديب
ة وتصميم يأيضًا عمى وضع برامج فعالة لتعويض العاممين ومكافأتيم، وتنظيم برامج لمحوافز اإلضاف

 . وتنفيذ برامج لممحافظة عمى صحة العاممين ورخائيم
 Personnelيعتبر تحميل العمل من أىم عناصر وظيفة شؤون األفراد : تحميل العمل_ 1_1_4

Functions  ويعني الدراسة المنظمة لواجبات المينة ومسؤولياتيا  والمعارف والميارات  والقدرات  
وىو أيضًا نقطة البداية لمعظم واجبات وظيفة شؤون األفراد، إن لم يكن لجميعيا فقبل . البلزمة ألدائيا

تعيين العامل في مينة معينة أو تدريبو عمييا وقبل تقييم أدائو، فمن الضروري معرفة ما تتضمنو أو 
ولما كانت معظم الوظائف تتضمن واجبات متباينة فإنو ليس سيبًل الحصول عمى . تشتمل عميو وظيفتو

وبالفعل ىناك في المؤسسات . فيم دقيق لممينة، لذا يفترض أن تكون أساليب تحميل العمل شاممة ودقيقة
الكبرى عدد من المتخصصين المتفرغين الذين يعممون عمى إعداد وصف تفصيمي حديث لكل وظيفة 

 . موجودة في ىذه المؤسسات 
:  ويؤدي تحميل العمل بطريقة مباشرة إلى إنجاز عدد من الواجبات األخرى الميمة لعمم نفس األفراد مثل

  -وصف الوظيفة Job Description  وىو بيان تفصيمي بالواجبات والخطوات والمسؤوليات
المطموبة من القائم بأعمال ىذه الوظيفة، ويتضمن ىذا البيان أيضًا وصفًا لآلالت واألدوات 

نتاج ىذه الوظيفة أو المقدمة التي تقدميا والمعدات المستخدمة في أداء الواجبات  .وا 
  -خصائص الوظيفة Job Specification  ونعني بيا الخصائص التي ينبغي توافرىا في

الخصائص : اإلنسان لمقيام بواجبات ىذه الوظيفة ومسؤولياتيا بنجاح واقتدار، ومن أىميا 
 ( .  1-3أنظر الشكل )الجسمية، والنفسية، والخبرة بالعمل، والتحصيل العممي والتدريبي 

  -تقييم الوظيفة Job Evaluation  وىو تقدير القيمة النسبية لموظيفة من أجل تحديد األجر
 . أو التعويض المناسب الذي سيتقاضاه من يقوم بيذه الوظيفة

  -معايير األداء Performance Criteria  وىي الوسائل التي نستخدميا من أجل تقدير مدى
 . نجاح العامل أو الموظف في أداء مينتو

وتبرز األىمية البالغة لموضوع تحميل العمل من خبلل ما يشتمل عميو من معمومات تفصيمية ضرورية 
البحث عن )تخطيط القوى العاممة والتجنيد : تساعد أقسام شؤون األفراد عمى القيام بواجباتيا األخرى مثل 

ويأخذ تحميل العمل في . (1-3)انظر الشكل رقم )وبرامج االنتقاء، وأساليب تقييم األداء  (موظفين جدد
ومن ىذه القوانين تمك التي تتناول تساوي . االعتبار التطورات القانونية اليادفة إلى منح العاممين حقوقيم

الفرصة في التوظيف لفئات معينة من المعوقين أو األقميات فأصحاب المؤسسات أو مدراؤىا ال يتمتعون 
بحرية اتخاذ قرارات مستعجمة تتعمق بالتوظيف والفصل والترقية، إذ أن ىناك بعض القرارات الخاصة 

ال  (مثل قرارات التوظيف والترقية)بشؤون الموظفين  ال بد من اتخاذىا بناء عمى تحميل دقيق لمعمل، وا 
وفي بعض األحيان نبلحظ أن تحميل العمل ووصف الوظيفة ال . فمن الصعب الدفاع عنيا أمام المحاكم
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يكفيان فقد شككت المحاكم في صحة ودقة وصف الوظيفة واألساليب واألدوات التي استخدمتيا الشركات 
.  في تحميل العمل

 ىناك عدة أساليب وخطوات متباينة Job Analysis Methods أساليب تحميل العمل- 4-2
والدراسات   فيناك أساليب المبلحظة والبيانات المتوافرة من الوظيفة، وأساليب المقابمة،إلجراء تحميل العمل

لكن كل أسموب من ىذه األساليب يعطينا نوعًا مختمفًا من المعمومات، وكل منيا لو جوانب قوة .  المسحية
القائم بالعمل اآلن، )فمثبًل أسموب المقاببلت يعطينا معمومات من مصادر شتى ، وجوانب ضعف

ويبلحظ حاليًا أن القائمين عمى تحميل العمل غالبًا ما يستخدمون عدة أساليب . (والمشرف، والخبراء
 . مجتمعة من أجل الحصول عمى معمومات تفصيمية ودقيقة عن وظيفة معينة

.   وواجبات قسم شؤون العاممينتحميل العملالعالقة بين  (1-3)شكل رقم 
 

استخدامات وفوائد  
نتائج تحميل العمل  

 
 

نتائج تحميل العمل                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يستطيع محمل العمل المدرب تدريبًا كافيًا  Observational Methods   أسموب المالحظة_1_2_4

ولتحقيق ىذا الغرض يبلحظ المحمل . جمع معمومات وافرة عن وظيفة معينةوباستخدام وسائل المبلحظة 
. القائم عمى أداء العمل لفترة من الوقت، ويسجل أثناء ذلك مبلحظات تفصيمية عن الواجبات التي يؤدييا

وتتطمب المبلحظة الدقيقة من المحمل معرفة عن ما ىي األشياء التي يفترض عميو أن ينتبو إلى تسجيميا 

 

وصف العمل 
خصائص العمل 

تقييم العمل 
 معايير األداء

 تصميم العمل

 تخطيط القوى البشرية

 االنتقاء والتعيين

 تقييم األداء

 المكافأة والتعويض

 التدريب والتطوير الميني

 قانون الفرص المتكافئة

 معمومات عن الوظيفة 
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 فمثبًل  قد ال يبلحظ المحمل حركة ذكية وقصيرة وسريعة، رغم أنيا بالغة األىمية، وأيضًا إذا ،ووصفيا
 مثل ما تتطمبو الوظيفة من ،كانت الوظيفة معقدة فقد ال يستطيع المحمل مبلحظة بعض الجوانب الميمة

ويبدو أن المبلحظة تكون أكثر نجاعة مع الوظائف التي تعتمد عمى . تكفير وما تتضمنو من اتخاذ قرارات
.  العمميات اليدوية، والواجبات المتكررة، أو أية نشاطات أخرى تكون واضحة لمعيان

 تحتفظ معظم المؤسسات الكبرى بمعمومات يمكن Existing Data البيانات المتوافرة_ 2_2_4
تحميل سابق  (أو الكتابات أو التقارير)ومن األمثمة عمى ىذه البيانات . استخداميا في عممية تحميل العمل

 وليس من النادر أن تستعين ،أو تحميل عمل لوظيفة مرتبطة بالوظيفة التي نحن بصدد إعداد تحميل ليا
. مؤسسة بتحميل عمل قامت بو مؤسسة أخرى لوظائف مشابية

 وربما تكون ، تعتبر المقاببلت أسموبًا ميمًا من أساليب تحميل العمل:Interview  المقابمة _ 3_2_4
أو من النوع المنظم، أو من  (من فضمك قل لي ماذا تفعل في عممك ؟ )المقابمة من النوع المفتوح مثل 

ولما كان كل مصدر من مصادر المعمومات قد يتعرض لمتأثر . النوع الذي يتضمن فقط أسئمة مقننة
بعوامل التحيز فمن األجدر بالمحمل أن يحاول الحصول عمى معمومات من مصادر شتى، ومن زوايا 
ذا كانت الوظيفة إشرافية  فمن األجدر  مختمفة عن طريق مقابمة القائم بالعمل والمشرف المباشر، وا 

ومن الممكن لممحمل أن يقابل عددًا من القائمين بيذه الوظيفة في . بالمحمل أن يقابل عددًا من المرؤوسين
المؤسسة ذاتيا ليحصل عمى معمومات أفضل أو أكثر موضوعية عن الوظيفة، وليكتشف ما إذا كان 

.  ن في الوظيفة نفسيا في الشركة ذاتيا يؤدون فعبًل الواجبات نفسيا أم اليالعامل
تتضمن األساليب المسحية في تحميل العمل : Survery Methods االستبيانات المسحية_ 4_2_4

عمى عدد من األفراد الذين يطمب منيم اإلجابة عن األسئمة الواردة  (من نوع الورقة والقمم)توزيع استبيان 
ما ىي القدرات أو ): في االستبيان، ثم إعادتو إلى المحمل وقد تكون أسئمة االستبيان مفتوحة النياية مثل

أي من التصنيفات التالية يناسب )أو مغمقة النياية مثل ، (الميارات الضرورية ألداء ىذه المينة بنجاح ؟ 
 : (مركزك ؟ 

إشرافي   -1
 فني  -2
 عامل خط إنتاج  -3
 كاتب  -4

ضع عبلمة عند كل واجب تؤديو في عممك من ): وربما تكون األسئمة عمى ىيئة قائمة بالسمات مثل 
:  وألسموب الدراسات المسحية ميزتان عمى أسموب المقاببلت ىما . (الواجبات المذكورة في ىذه القائمة
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األمر  إن أسموب االستبيان يمكننا من جمع البيانات من أكبر عدد من الناس في وقت واحد -1
الذي يوفر الوقت والجيد، وتبرز أىمية ىذا الجانب في كونو يمكن المحمل من دراسة عدد من 

.   في وقت واحدPositionsالمراكز 
إن أسموب االستبيان يمكننا من الحصول عمى معمومات أشمل وأدق بالمقارنة مع أسموب  -2

وبطبيعة الحال لبلستبيانات . Anonymousالمقابمة نظرًا لكون االستبيان مجيول المصدر 
جانب سمبي يتمثل في أننا نحصل فقط عمى المعمومات التي تزودنا بيا األسئمة المكتوبة في 

لكن األمر مختمف في المقابمة إذ يستطيع المحمل طمب إيضاحات معينة ألجوبة . االستبيان
 .غامضة أو طمب معمومات إضافية
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  :المحاضرة الخامسة -5
 ىناك باإلضافة إلى Specific Job Analysis Techniquesبعض أدوات تحميل العمل  _ 1_5

األساليب العامة لمقيام بتحميل العمل عدد من أدوات التحميل المنظمة، وتتميز ىذه األدوات بأنيا 
استخدمت عمى نطاق واسع ، وأنيا أثارت أيضًا قدرًا كبيرًا من البحوث حول فعاليتيا وفي ىذا المقام 

أواًل  تحميل العمل عن طريق الواجبات، وثانيًا  : سوف نستعرض ثبلثًا من ىذه األدوات المنظمة ىي 
.  استبيان تحميل المركز، وأخيرًا  أسموب تحميل األحداث الميمة

 استخدمت مجموعة من المؤسسات Functional Job Analysis   أداة تحميل الواجبات_ 1_1_5
الحكومية والخاصة ىذه األداة  التي تم تطويرىا عمى األقل جزئيًا من أجل مساعدة مكتب العمل في 

الواليات المتحدة األمريكية عمى إعداد نظام شامل لتصنيف الوظائف، ومن أجل تأليف قاموس األسماء 
وىو  (مكتب العمل في الواليات المتحدة األمريكية ) Dictionary of Occupational Titles (المينية

مرجع يعطي وصفًا عامًا ويصنف أكثر من أربعين ألف مينة مختمفة، كما أن ىذا المرجع يصنف كل 
مينة مستخدمًا رمزًا من تسعة أرقام تمثل تصنيف المينة وتقدم لمحة عن مستوى كفاءة العمل المطموب 

وعمى الرغم من أن تحميل العمل عن طريق الواجبات قد ساعد عمى تطوير قاموس . ألداء الواجبات
األسماء المينية، إال أن ىذا األسموب في التحميل يعتمد اآلن عمى القاموس كنقطة بداية من أجل وصف 

.  أكثر تفصيبلً 

 جرت بحوث كثيرة لدراسة :Position Analysis Questionnaire استبيان تحميل المركز_ 2_1_5
ويستخدم ىذا األسموب لتحميل الوظائف استبيانًا . مدى فعالية استبيان تحميل المركز في تحميل العمل

  : عنصرًا من العناصر المينية، موزعة عمى ست فئات أو مجموعات وىي187منظمًا بدقة، يشتمل عمى 
وتعني من أين وكيف سيحصل العامل عمى المعمومات الضرورية : Information Input المعمومات. أ

جراء مقاببلت مع آخرين  فمثبلً ، ألداء وظيفتو  قد يضطر مراسل صحفي إلى استخدام مواد مكتوبة وا 
. لكتابة األخبار التي ستنشرىا الصحيفة التي يعمل فييا

وتتضمن ىذه الفئة أنواع التفكير، والتعميل، واتخاذ : Mental Processes العمميات العقمية. ب 
 فمثبًل يفترض عمى مراقب حركة الطائرات اتخاذ قرارات عديدة يوميًا تتعمق ،القرارات ألداء مينة معينة

.  بسبلمة صعود الطائرات، ونزوليا، ومرورىا
ىل تمك الواجبات التي يفترض عمى الفرد القيام بيا باستخدام :Work Output (العمل) النشاط. جـ

فالطابع مثبًل عميو واجب إدخال نص معين إلى ذاكرة الكمبيوتر باستخدام . اآلالت أو األدوات الضرورية
.  لوحة المفاتيح

 وتضم ىذه الفئة جميع أنواع :Relationship With Other Persons العالقات مع اآلخرين. د
 فمثبًل  يقوم المعمم بالشرح لآلخرين  ،العبلقات واالتصاالت مع اآلخرين التي يتطمبيا أداء واجبات الوظيفة
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عطائيم تعميمات معينة، لكن أمين المخزن يتصل بالعمبلء ويزودىم بالمعمومات ويتصل أيضًا  وا 
.  بالمشترين

 ىي الظروف االجتماعية والفيزيقية التي يتم أداء الواجبات في ظميا :Job Context ظروف الوظيفة. ىـ
طارىا ؛ فمثبًل ، يتم أداء بعض الواجبات تحت درجات عالية جدًا ، في حين تتضمن بعض الوظائف  وا 

.  األخرى مواقف صراعية كثيرة 
 تحتوي ىذه الفئة عمى تمك النشاطات أو الظروف أو أية خصائص أخرى :خصائص أخرى لموظيفة. و

.  ضرورية ألداء الوظيفة، ولم يكن من المستطاع تصنيفيا ضمن أي من الفئات الخمس السابقة
وتتطمب الخطوة التالية في ىذا األسموب تقييم كل عنصر من العناصر المذكورة آنفًا عمى مقايس يتراوح 

عمى كل جانب من الجوانب  (ينطبق إلى حد كبير جداً )وخمس درجات  (ينطبق قميبلً )بين درجة واحدة 
مدى استخدامو، وأميتو لموظيفة، ومقدار الوقت الذي يستغرق أداؤه، ومدى انطباقو واحتمالية : الستة التالية

عمى عينة من  (3-3)حدوثو، وىناك رمز خاص بالعناصر التي يصعب تصنيفيا، يحتوي الشكل رقم 
.  صفحات استبيان تحميل المركز

وتقدم نتائج استبيان تحميل المركز بيانًا تفصيميًا لوظيفة معينة، ويمكن استخدامو لمقارنة الوظائف بعضيا 
وألن ىذه األداة مقننة فإننا نتوقع أن يصل عدد . ببعض في إطار المؤسسة الواحدة أو المؤسسات المتعددة
.  من المحممين إلى نتائج متماثمة إذا ما حمموا وظيفة واحدة

 ويسجل ىذا األسموب في Critical Incedents Technique  أداة تحميل األحداث الميمة_ 3_1_5
 فمثبًل  ،تحميل العمل سموك العامل أو نشاطاتو التي تتميز بأىمية كبيرة لمنجاح أو الفشل في أداء العمل

كتابة مخطوطات مع " قد تتضمن الحوادث الميمة لشخص يؤدي وظيفة كاتب عمى آلة كاتبة في مؤسسة 
، وىذا الكاتب نفسو قد يبلحظ أيضًا "ىوامش ممتازة، مع إظيارىا كما لو كانت من كتابة مطبعة حقيقية 

في رسالة أو تقرير شيئًا ال يبدو مناسبًا فيصححو، وىو يخطئ في تنظيم الرسوم البيانية أو الرسائل بشكل 
. منتظم، وعندما يكون في شك فإنو يستخدم القاموس من أجل التأكد من صحة كتابة بعض الكممات

ويتم الحصول عمى . ويفترض أن تؤدي كل ىذه التصرفات إلى نجاح أو فشل الكاتب في أدائو لوظيفتو
مثل ىذه الحوادث من خبلل االستبيانات أو المقاببلت مع القائم بالعمل، أو المشرف، أو أي أشخاص 

ومن خبلل تجميع مئات األحداث الميمة، يمكن لمحمل الوظيفة أن يصل إلى صورة واضحة جدًا . آخرين
مثبًل عمى  (3-3)وتجد في الشكل رقم . عن ماىية تمك الوظيفة، وطبيعة األداء الناجح الخاص بيا

.  نموذج المقاببلت الخاص بأسموب تحميل العمل عن طريق تحميل األحداث الميمة
والقدرات التي  وتكمن أىمية أداة تحميل األحداث الميمة في أنيا تساعد عمى تحديد الميارات  والمعارف

 فمثبًل من األحداث الميمة التي وجدناىا لدى وظيفة كاتب ،يحتاجيا الفرد لمنجاح في أداء وظيفة معينة
عمى اآللة الكاتبة أنو يحتاج إلى معرفة بكيفية تنظيم األرشيف، استخدام القاموس، والتأكد من صحة 
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ويفيد ىذا األسموب أيضًا في تطوير أو إعداد نظام لمتقييم لبعض الوظائف عن . قواعد بناء الجممة وىكذا
.  طريق معرفة المكونات الرئيسية لؤلداء الناجح

نماذج من قاموس األسماء المينية  (3-3)جدول رقم 
 

اختصاصي نفسي صناعي تنظيمي   (045-107-030)الوظيفة 
: الميام والواجبات- 

يطور األدوات النفسية ويطبقيا في مجال شؤون األفراد والقيادة اإلدارية ومشكبلت التسويق، ويبلحظ 
تفاصيل العمل، ويعقد مقاببلت مع العاممين والمشرفين لتحديد متطمبات الوظائف النفسية والتعميمية  

ويطور أساليب المقابمة ومقاييس التقدير واالختبارات النفسية  . والعقمية، والفيزيقية، وأية متطمبات أخرى
واالستعدادات واالىتمامات لتساعده عمى عممية انتقاء العاممين وتعيينيم في  لتقدير الميارات والقدرات

ويطبق مبادئ التعمم والفروق الفردية، ويقيم  وينظم برامج التدريب. الوظائف المناسبة ليم وترقيتيم
 عن طريق استخدام أساليب التحميل اإلحصائي لتحميل معدالت ةالتدريبيويقيس مدى فاعمية األساليب 

ويرشد العاممين لتحسين مستوى التوافق . اإلنتاج، وتخفيض نسبة الحوادث والتغيب وترك العمل
ويقوم بإجراء دراسات عمى البنية التنظيمية، وأنظمة االتصاالت والتفاعل بين . الشخصي والميني

ويقترح تغييرات لتحسين فاعمية وكفاءة األفراد واألقسام والمؤسسة بصفة . وأنظمة الحوافز الجماعات
اإلنارة، والضوضاء ودرجة الحرارة : ويبحث المشكبلت المرتبطة بالبيئة الفيزيقية لمعمل مثل. عامة

ويقوم بإجراء دراسات . ويقترح تغييرات لزيادة الفاعمية وتقميل معدالت الحوادث. والتيوية والرطوبة
وقد ...ويحمل العوامل المؤثرة عمى الروح المعنوية والدافعية . لتحديد طبيعة القيادة واإلشراف الفعال

 . لئلنسانمبلئمةيعمل عمى تطوير اآلالت واألدوات ومناخ مكان العمل ليصبح أكثر 
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نموذج من صفحات استبيان تحميل المركز  (2-3)شكل رقم 
المعمومات الخاصة بالمينة  . 1
   مصادر معمومات المينة1-1

إلى أي حد يستخدم العاممون  
كل عنصر من العناصر التالية  

باعتباره مصدرًا لممعمومات  
 ؟ الضرورية ألداء وظائفيم

 
 

اميم من المكتب وتعميمات صالكتب  والتقارير، والمقاالت واإلشارات، والت)مواد مكتوبة مثل  -1
.  ( الخ...الوظيفة

 الرسوم البيانية والحسابات والجداول: مواد كمية وىي مواد تتناول كميات ومقادير مثل -2
 . ( الخ...واألرقام 

مواد مصورة وىي صور أو مواد شبيية بالصورة تستخدم باعتبارىا مصادر لممعمومات   -3
الرسومات  والرسوم البيانية، والمخططات والخرائط، واألفبلم وصور أشعة والصور ): مثل

 . ( الخ...التمفزيونية 
تستخدم .  الخ...أوراق والنماذج وأدوات الطباعة): النماذج وما يرتبط بيا من أدوات مثل -4

باعتبارىا مصدرًا من مصادر المعمومات، إذا ما تمت رؤيتيا أثناء االستخدام وال تضع في 
 . (ىذه الفئة تمك المواد المذكورة في الفئة الثالثة المشار إلييا سابقاً 

أدوات القياس، وأضواء اإلشارة، وأجيزة الرادار، وعدادات السرعة ):مثل مواد بصرية -5
 . ( الخ...والساعات

أدوات مساطر  وآلة قياس القطر، وأدوات قياس الضغط  وموازين ): أدوات القياس  مثل -6
وىذه تستخدم إلعطاء معمومات .  الخ...مقاييس السماكة، وأجيزة قياس الحرارة والمنقمة

 وال تضع في ىذه الفئة تمك األدوات الموصوفة في الفئة ،بصرية حول أبعاد فيزيائية
 . الخامسة المشار إلييا سابقاً 

أدوات مساطر، وآلة قياس القطر، وأدوات قياس الضغط، وموازين ): أدوات ميكانيكية مثل -7
وىذه تستخدم إلعطاء معمومات . مقاييس السماكة، وأجيزة قياس الحرارة والمنقمة، الخ

وال تضع في ىذه الفئة تمك األدوات الموصوفة في الفئة . بصرية حول أبعاد فيزيائية
 . الخامسة المشار إلييا سابقاً 

الرمز 
ن 
1 
2 
3 
4 
5 

مقدار االستخدام  
ال ينطبق  
قميل جدا  

أحيانًا  
متوسط  / معتدل 

إلى حد كبير  
إلى حد كبير جدًا  
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الخ أي ال تجري ...أجزاء موضوعات، قطع غيار ): مواد ليست جزءًا من عممية جارية مثل -8
ليا عممية تعديل أو تطوير لكنيا تكون مصدرًا من مصادر المعمومات عندما تتم عممية 

مثل المواد المسجمة .  الخ...حمميا أو نقميا أو تغميفيا، أو توزيعيا، أو اختيارىا فحصيا أو
 .(الخ...في قائمة أو في المخزن أو أثناء وجودىا في قنوات التوزيع أو أثناء عممية فحصيا

المناظر الطبيعية، والحقول، والعينات الجيولوجية، والنباتات  ): الظواىر الطبيعية مثل -9
وتكوينات الغيوم، وأية مبلمح أو ظواىر أخرى التي تزودنا بمعمومات عند مبلحظتيا أو 

 . (فحصيا
األبنية والمجسمات والسدود، والطرق، والسكك ): مظاىر البيئية التي صنعيا اإلنسان مثل -10

الحديدية، وكل ما صنعو اإلنسان أو عدلو من مظاىر البيئة الداخمية أو الخارجية ويعطي 
وال تعتبر األدوات واآلالت وكل ما يستخدمو اإلنسان في . معمومات عند مراقبتو أو فحصو

 . عممو من مواد موصوفة في الفئة السابعة المشار إلييا سابقًا من ضمن ىذه الفئة
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 :المحاضرة السادسة -6
تم إجراء عدة دراسات قارنت بين أدوات تحميل العمل : البحث العممي وأدوات تحميل العمل_ 1_6

فأظيرت النتائج أن ، Cost والتكاليف Detail والتفاصيل Accuracyعوامل الدقة  المختمفة عمى أساس
لكن نتائج البحوث ذاتيا أوضحت . إلى حد معقول كأدوات لتحميل العمل (ناجحة)األساليب الثبلثة فعالة 

أن استبيان تحميل المركز ىو أكثر األساليب الثبلثة سيولة في االستخدام وأقميا تكمفة، إال أنو يعطينا من 
وربما يعود . المعمومات والتفاصيل ما ىو أقل بكثير من أداة تحميل األحداث الميمة وأداة تحميل الواجبات

ذلك إلى أن استبيان تحميل المركز يستخدم أداة واحدة لتحميل جميع الوظائف بغض النظر عما بينيا من 
 . تباين في حين أن األداتين األخريين مصممتان لتحميل وظائف بعينيا

وبصفة عامة يبدو أنو ال يوجد أسموب واحد أو أداة واحدة تتفوق تفوقًا مطمقًا عمى جميع األساليب األخرى  
راء تحميل عمل جيد باستخدام أي من دليذا يمكننا القول إن محمل العمل الخبير والمدرب يستطيع إ

األساليب واألدوات التي سبق ذكرىا، ومن الطبيعي أن نجد أن استخدام عدة أدوات معًا لتحميل وظيفة 
.  معينة سيقود إلى تحميل أفضل من ناحية التفاصيل والدقة والثبات

يتيح تحميل : Job Performance and Performance Appraisal تقييم األداء الميني _ 2_6
بعد ذلك تبدأ . العمل فرصة لتعريف الوظائف والنظر إلييا من خبلل مكوناتيا وما تتضمنو من واجبات

عممية تطوير وسائل أو طرق لفحص مستوى أو كيفية أداء العاممين لوظائفيم لمعرفة ما إذا كان ذلك 
سنفحص عمى   لذلك،المستوى أو تمك الكيفية ترقى إلى مستوى الكفاءة الذي تطمح إليو المؤسسة

الصفحات التالية من ىذا الفصل موضوع األداء الوظيفي من زاوية التقييم أي أننا سنناقش بالتفصيل 
 . أىمية تقييم األداء وخطواتو والصعوبات التي تعترض طريق تنفيذه

 تصبح عممية تقييم أو Purposes of Performance Appraisal   أىداف تقييم األداء_ 3_6
تقدير مستويات النجاح أو الفشل في األداء ممكنة بعد معرفة واجبات الوظيفة كما أسمفنا وتيتم المؤسسات 
الكبيرة بيذا التقييم اىتمامًا شديدًا، فنراىا تعمل عمى تطبيقو بشكل رسمي ودوري بيدف المقارنة بين األداء 

ويبدو أن تمك العممية تعود بفوائد جمة عمى الفرد والمؤسسة  . الفعمي لمفرد وبين معايير تم تحديدىا مسبقاً 
:  سواء نذكر منياعمى ال
  تحصل المؤسسة من خبلل عممية تقييم األداء عمى أدوات لقياس إنتاجيةProductivity الفرد 

 وتستفيد المؤسسة أيضًا من ىذه المعمومات عند اتخاذ قرارات خاصة بالترقية  أو النقل  ،وكل قسم
ومن خبلل عممية التقييم ىذه  . أو منح زيادات في األجور كذلك بالنسبة لقرارات الفصل من العمل

نفحص مدى كفاءة أساليب انتقاء العاممين وتعيينيم وتزودنا ىذه العممية أيضًا بمعمومات عن 
 وأخيرًا تستخدم عممية التقييم كقاعدة لتقدير مدى نجاح أو ،االحتياجات التدريبية لممؤسسة ولؤلفراد
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تغييرات تصميم العمل، أو أنظمتو، أو تغيير ): مثل فائدة أي نوع من التغيرات التنظيمية
.  (المشرفين، أو تغييرات ظروف العمل

  (الترقية أو مثل زيادة الراتب)تعتبر عممية تقييم األداء لمفرد أساس عممية التقدم في الوظيفة 
الضعف   وتعطيو نوعًا من التغذية الراجعة لممساعدة عمى تحسين أدائو، والتعرف عمى جوانب

وأكثر من ذلك  تفيد عممية تقييم األداء . وتزوده بمعمومات عن كيفية تحقيق أىداف العمل
 الرسمية في تشجيع التفاعل بين المرؤوسين والمشرفين عمييا

 Jobيعتبر األداء الوظيفي The Measurement of the Job Performance قياس األداء _ 4_6
Performanceوقياسو أكثر من أي   واحدًا من أىم متغيرات العمل إذ تيتم المؤسسات بمتابعتو ومراقبتو

متغير آخر، وىذه مسألة منطقية ألن نجاح أو فشل أية مؤسسة يعتمد بالدرجة األولى عمى أداء موظفييا 
الصناعي والتنظيمي  وىناك عدة أساليب أو طرق لقياس األداء يطمق عمييا المشتغمون بعمم النفس

 بعبارة أخرى معايير Measure of Job Performance as a Criterion" معايير األداء " مصطمح 
 . األداء ليست سوى طرق لتحديد األداء الناجح وتمييزه عن األداء الفاشل

 Hard (الموضوعية) الواضحة المعايير الكمية: وتميز بعض التصنيفات بين نوعين من المعايير ىما
Performance Criteria  (الذاتية) المرنة والمعاير التقديرية Soft Performance Criteria .

وتشتمل المعايير الواضحة عمى عممية قياس الجوانب التي يسيل التعبير عنيا كميًا مثل عدد الوحدات 
التي يتم إنتاجيا أو كمية المبيعات  معبرًا عنيا بالدوالر، أو الوقت الذي تستغرقو عممية معالجة 

المعمومات، فمثبًل معيار األداء لمن يعمل عمى خط إنتاج بعدد الوحدات التي يتم تجميعيا، وكثيرًا ما 
  Measures of Productivity". مقاييس اإلنتاجية "  اسم Criteriaيطمق عمى ىذا النوع من المعايير 

 أو Judgments فتعني إصدار أحكام  Soft Performance Criteriaأما المعايير التقديرية المرنة 
ويتم .  يقوم بيا أفراد تتوافر فييم المعرفة والخبرة الضروريتان لعممية التقدير والحكمRatingsتقديرات 

استخدام ىذا النوع من المعايير عندما يكون من المتعذر استخدام المعايير الكمية الواضحة المناسبة  
نظرًا لصعوبة تحديد التصرفات   يصعب استخدام المعايير الكمية الواضحة لتقييم عمل المشرف فمثبلً 

وبداًل من ذلك تستخدم المعايير التقديرية المرنة وفي ىذه . الممثمة لؤلداء القيادي أو اإلشرافي الناجح
.  الحالة تعتمد أحكام أو تقديرات المرؤوسين أو من يرأسون ذلك المشرف

إلى قياس سموك مرتبط أو لو صمة غير مباشرة  ونمجأ باإلضافة إلى األساليب السابقة في بعض األحيان
باإلنتاجية مثل جودة العمل أو عدد اإلنذارات أو عدد الشكاوى أو عدد مرات التغيب أي إننا قد نمجأ إلى 

.  قياس األدلة بطريقة غير مباشرة
:  الواضحة ميزات أىميا (الموضوعية)ولممعايير الكمية 
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  إن ىذا األسموب أقل تأثرًا بموضوع التميز وعوامل التشويو المختمفة من أسموب المعايير التقديرية
، نظرًا العتماد ىذا النوع من المعايير عمى حيثيات موضوعية مثل حساب عدد (الذاتية)المرنة 

.  الواجبات الوحدات المنتجة أو المجمعة أو عمى رصد الوقت البلزم إلنجاز
  ترتبط في أغمب األحيان بالحد األدنى المطموب لمنجاح في  (الموضوعية)إن المعايير الكمية

. األداء مثل الحد األدنى لعدد المنتجات التي تم تجميعيا أو حجم المبيعات المعبر عنيا بالدوالر
 بالنجاح الميني غير مباشرة ويصعب softويجدر بنا ىنا أن نذكر عبلقة المعايير التقديرية 

 .تحديدىا بدقة
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  :المحاضرة السابعة -7
تؤدي عممية إعطاء تقديرات  Methods of Rating Performance  أساليب تقدير األداء_ 1_7

جراء دراسات  ألداء كل فرد عمى حدة دورًا ىامًا في عممية التقييم في أية مؤسسة، وليذا فقط تم تطوير وا 
وقبل أن ندرس ىذه األساليب المختمفة عمينا أن ننظر أيضًا إلى . عمى عدة أساليب إلعطاء التقديرات

القائم عمى عممية التقدير نفسو لنعرف من ىو؟ وىنا نبلحظ أن الرئيس المباشر ىو الذي يقوم بعممية 
. تقدير أداء مرؤوسيو في معظم الحاالت، في بعض األحيان توكل ىذه الميمة لممرؤوسين أو لمزمبلء
ويستطيع كل من ىؤالء تزويدنا بمعمومات قيمة عن األداء ومن زوايا فريدة وميمة نظرًا الىتماماتيم 

.  المتباينة
ويبدو أن االستعانة بالمرؤوسين لتقدير األداء تتم في معظم األحيان لتقدير أداء من يشغمون وظائف 

 أما تقييم األفراد ألنفسيم فيمكن أن يساعدىم عمى تركيز انتباىيم عمى أداء واجباتيم ويحفزىم ،إشرافية
 لكن البحوث أشارت أيضًا إلى أن التقديرات الذاتية قد ،عمى مزيد من التفاني والعمل عمى تحسين أدائيم

ويمكننا تقسيم أساليب . تتأثر بتحيز الفرد لنفسو، فمثبًل ربما يبالغ الفرد في إيجابياتو ويتساىل إزاء أخطائو
 : التقدير المختمفة إلى أربعة أنواع ىي

 ويعني ىذا األسموب مقارنة أداء الفرد بأداء Comparative Method أسموب المقارنة_ 1_1_7
من األفضل إلى ) فمثبًل يمكن تقييم أداء الفرد عن طريق ترتيب العاممين تصاعديًا أو تنازليًا ،اآلخرين

 وقد يحدث ذلك ،عمى أساس عدد من الجوانب الميمة لممينة التي نسمييا أبعاد المينة (األسوأ أو العكس
لكن سيولة تطبيق ىذا النظام واختصاره لكثير من . الترتيب عمى أساس من الصورة الكمية ألداء الفرد

الوقت ال يخفيان سمبياتو  فيذا األسموب ال يعتمد عمى معايير دقيقة ورقمية لؤلداء، وأنو ربما يكون 
مضمبًل في الحاالت التي يكون فييا أداء جميع العاممين أدنى أو أعمى من المستوى المقبول بصفة عامة 
ففي ىذه الحالة قد نجد أن أداء من يحتل أعمى مرتبة ىو في حقيقة األمر أدنى من المستويات المقبولة 

أداء متميز إذا ما قورن بأداء  بينما نجد في حاالت أخرى أن أداء من يحتل أدنى مرتبة ىو لؤلداء
.  العاممين المماثمين في مؤسسات أخرى

وىناك طريقة أخرى لممقارنة تتمثل بقيام المشرف بمقارنة أداء كل عامل مع أداء كل فرد آخر في قسمو 
وفي ىذه الحالة تكون الرتبة النيائية لكل فرد عبارة عن عدد المرات التي تم اختياره فييا عمى أنو األفضل 

أما سمبيات ىذه الطريقة فتشبو سمبيات طرق الترتيب األخرى  لكنيا تتميز بسيولة استخداميا وقابميتيا 
.  لمتطبيق في عدد كبير من المين

إذ يقوم المشرف بتوزيع تقديرات أداء " التوزيع اإلجباري " فتعرف باسم  أما الطريقة األخيرة لممقارنة
 وغالبًا ما يتم مسبقًا تحديد النسب المئوية ،تتراوح بين ضعيف وممتاز (معدة سمفاً )العاممين عمى فئات 

لعدد األفراد الذي يصنفون ضمن كل فئة من أجل الحصول عمى توزيع اعتدالي ألداء العاممين عن كل 
(.    4-3انظر الشكل رقم )بعد من أبعاد الوظيفة 
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 يمكن أن يتم تقييم األداء بوساطة طريقة أخرى ىي استخدام Checklists  التقديراستبانو _2_1_7
انظر ) تشتمل عمى عبارات مأخوذة من تحميل العمل، وتمثل الجوانب اإليجابية أو السمبية لؤلداء استبانو

وال تتجاوز ميمة المقدر في ىذه الحالة التأكد من مدى انطباق كل عبارة عمى الفرد . (5-3الشكل رقم 
 وفي ، ولكل عبارة قيمة رقمية تعكس مقدار الكفاءة أو الفعالية المرتبطة بيا،الذي ىو بصدد تقييم أدائو

.  نياية عممية التقدير يتم جمع الدراجات إلعطاء صورة عامة عن أداء الفرد
 التقدير إلى إعطاء تقديرات إيجابية أو سمبية بصفة استبانوولمتغمب عمى ميل المشرف الذي يستخدم 

عامة، تم تطوير مقياس االختيار اإلجباري ففي حالة استخدام ىذا المقياس يجيل المشرف مقدار إيجابية 
التقديرات التي يعطييا لمفرد، ألن ىذا األسموب يقدم لممشرف أو لممقدور عدة عبارات وصفية عميو أن 

( 5-3انظر الشكل رقم )يختار منيا العبارة األكثر أو األقل انطباقًا عمى الفرد الذي نقوم بفحص أدائو 
.  ولمعبارات قيم رقمية متباينة تضاف فيما بعد لتعطي تقديرًا عامًا ألداء الفرد

ذا كانت إيجابيات استبانات التقدير ىي سيولة التطبيق والتقييم التفصيمي لؤلداء المرتبط بواجبات المينة  وا 
من " إال أن ليذا األسموب سمبيات معينة فتطويره كما تحدد استبانات التقدير آفاق عممية التقدير  مكمف 

ويستغرق وقتًا طويبًل ويتطمب تأليف عبارات مرتبطة بالعمل وتحديد قيم رقمية دقيقة " الناحية المالية 
فالمقدر ال بد من أن يختار من بين عبارات معينة معدة سمفًا قد ال تمثل كل جوانب أداء الفرد في وظيفة 

.  معينة
مقياس استبانة تقدير لوظيفة مدير مشروع  (5-3)شكل رقم 

 (ما نعرضو ىنا ليس سوى جزء صغير من االستبانة: مالحظة)
 اقرأ كل واحدة منيا وقرر ما إذا كانت تمك ،فيما يمي عدد من العبارات التي تمثل نماذج سموكية: تعميمات

ذا كنت تشعر أن تمك العبارة تصف ىذا الشخص ضع . العبارة تصف الشخص الذي تقوم بتقييمو أم ال وا 
أما إذا كانت العبارة ال تصف الشخص أو ال تنطبق عميو فبل . في المكان المحدد أمام العبارة  ( )عبلمة 

.  تكتب شيئًا في المكان المحدد لئلجابة
  (      ).                     يضع أىدافًا غامضة وغير محددة (أو دائماً )يضيع بانتظام - 1
)      (    .        ييتم فقط بالمشكبلت الراىنة وال ينظر إلى ما بعد يومو الذي يعش فيو- 2
      (    ).  يقوم بأعداد جداول عمل تسمح بإنجاز الواجبات ىذا إذا لم تطرأ عوائق كبرى - 3
)      (    .                          يخطط بناء عمى معرفتو باحتياجات نطاق مسؤولياتو- 4
)       (   .           يتابع بنفسو المشروعات كي يتأكد من تحقيق وتنفيذ األىداف العاجمة- 5
)      (      .     يبحث عن أسواق جديدة ويدرس بنفسو احتماالت تدىور األسواق الخالية- 6
)      (     .        يتوقع ويخطط دائمًا الستبدال الموظفين الرئيسيين في حالة نقل أحدىم- 7
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مقياس تقدير االختيار اإلجباري  (6-3)شكل رقم  
بعد قراءة كل مجموعة من   توجد عمى ىذه الصفحة عدة مجموعات من العبارات:تعميمات

.  العبارات أرجو أن تختار العبارة التي تنطبق أكثر من غيرىا عمى ما تقوم بتقييمو
.  ــــــ يفقد صبره مع من ال يتعممون بسرعة- 1

.     ــــــ يحاضر بثقة عالية
.     ــــــ يعطي الطمبة فكرة عن أىداف المحاضرة

.   بما فيو الكفايةتا   ــــــ ال يقول نك
.  ــــــ يوجد دائمًا لمرد عمى استفسارات الطبلب- 2

.     ــــــ يتجاوب مع مشكبلت الطمبة
.     ــــــ ال يعامل الطمبة باحترام

.     ــــــ يعطي إجابات غامضة عن أسئمة الطمبة
 أرجو أن تختار من العبارات التالية العبارة األقل انطباقًا عمى الشخص الذي تقوم :تعميمات 
.  بتقييمو

.  ــــــ لديو صعوبات في نقل المعمومات عن الطمبة- 1
.       ــــــ يبدو أنو مطمع بشكل جيد عمى موضوع المادة

.       ــــــ يبدو كما لو كان غير ميتم بالتدريس
.       ــــــ ماىر في تحويل المواد الصعبة إلى مواد سيمة الفيم

 
 
 تتم معظم عمميات تقييم األداء Graphic Rating Scalesمقاييس األبعاد الرئيسة لموظيفة _ 3_1_7

في عدد كبير من المؤسسات باستخدام أسموب مقاييس األبعاد الرئيسة، وعادة ما تكون ىذه المقاييس 
جودة العمل ومدى االعتماد عمى الفرد وقدرتو : معّدة مسبقًا من أجل تقدير األداء عمى جوانب معينة مثل

ويشتمل ىذا األسموب عمى عدة نقاط يشار إلييا بطريقة رقمية أو كيفية . عمى التعامل والتفاىم مع زمبلئو
وقد يحدث أن يكون الوصف المفظي بسيطًا ال يتجاوز كممة واحدة، أو عدة  (. (7-3)انظر الشكل رقم )

فقط، في حين يتم استخدام  (القطبين)كممات كما يستخدم بعض المقاييس وصفًا لفظيًا عند النيايات 
.  األرقام بين تمك النيايات
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أمثمة مقاييس تقدير األبعاد الرئيسة  (7-3)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتتضمن ىذه المقاييس عددًا من األبعاد تتراوح عادة بين سبعة واثني عشر بعدًا مأخوذة من تحميل العمل 
. ويشترط في المقاييس الجيدة تقديم تعريف واضح لكل بعد عمى حدة، ولكل فئة من فئات التقدير أيضاً 

بعبارة أخرى من الضروري لمقائم عمى عممية التقييم معرفة ذلك الجانب من العمل الذي ىو بصدد إعطاء 
 أن األمثمة  (7-3)فمثبًل  نجد في الشكل رقم  حكم خاص بو ومعرفة معنى الوصف الوظيفي أيضا،ً 

.  يعطي تعريفًا لفئات التقدير (ع)تعطي تعريفًا ألبعاد الوظيفة في حين أن المثال  (ص ، ط)
وتحتاج المقاييس الجديدة إلى وقت طويل لتطويرىا ولحسن الحظ يمكننا استخداميا  في غالب األحيان 
لعدد متباين من الوظائف بعد إجراء تعديبلت طفيفة عمى األبعاد ذات الصمة بالوظيفة التي نحن بصدد 

وىو محاولة عدد من المؤسسات تطوير  ويجدر بنا ىنا أن نشير إلى خطأ تكرر وقوعو. تقييم من يؤدونيا
. مقاييس شاممة من أجل استخداميا لتقييم العاممين جميعًا بغض النظر عن نوع الوظائف التي يشغمونيا
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ونظرًا لتغير األبعاد الميمة من وظيفة إلى أخرى فمن الضروري التأكد من أن األبعاد التي يتم التقدير 
.   عمييا ىي تمك األبعاد التي تعكس األداء الفعمي لموظيفة موضوع الحديث

أما الجانب السمبي الرئيس ليذا األسموب فيتمثل بأنو قد يكون عرضة لمتأثر بتحيزات معينة لدى المشرف  
كما قد يقتصر التقدير عمى أبعاد قميمة . أو ميمو إلعطاء تقديرات نمطية مثل جيد أو متوسط لمجميع

.  األمر الذي مما يحول دون إعطاء صورة عامة ودقيقة لؤلداء لموظيفة
 تطور :Behaviorally Anchored Rating Scales مقياس تقدير األحداث الميمة_ 4_1_7

أسموب تقدير األحداث الميمة في تقييم األداء نتيجة تطوير أسموب تحميل األحداث الميمة في تحميل 
العمل، وبداًل من االعتماد فقط عمى تقديرات من قبيل ضعيف ومتوسط، وجيد يعتمد ىذا األسموب عمى 
تقديم أحداث ميمة معينة مثل نماذج وأمثمة لكل من األداء الضعيف، والمتوسط  والجيد لكل جانب أو 

.  بعد من أبعاد وظيفة معينة
مثااًل عمى مقياس تقدير األحداث الميمة لوظيفة مسؤول توظيف في البحرية   (8-3)ونجد في الشكل رقم 

في  ويمكن. والتقدير الذي نجده في ىذا المثال بعد واحد من أبعاد ىذه الوظيفة ىو ميارات التسويق
( 1 إلى 8)تتراوح بين  وتقديرات رقمية عمى الجانب األيسر البداية مبلحظة وجود تعريف دقيق ليذا البعد

وعمى يمين ىذه التقديرات الرقمية يوجد وصف لكل فئة يتضمن إعطاء أمثمة سموكية ميمة تميز بين 
.  األداء الجيد واألداء الفاشل من األعمى إلى األدنى

. وتتطمب وقتًا طويبلً  وكما ىو متوقع ال يمكن أن تكون عممية تطوير قياس من ىذا النوع إال عممية شاقة
لكن نتيجة ذلك المجيود الكبير تتمثل في أداء تقدير ييتم ويركز بوضوح شديد عمى السموك المرتبط 

ويدعو ىذا األسموب من يقوم بعممية التقدير إلى التفكير . بالوظيفة التي نحن بصدد تقييم من يؤدونيا
 ويساعد ىذا االىتمام ،بتمك األشياء التي تعني أداء جيدًا أو أداء رديئًا عمى بعد معين من أبعاد الوظيفة

والتفكير بالوظيفة وما يرتبط بيا من سموك عمى تجنب بعض التحيزات التي قد تظير أو تؤثر في التقدير 
عمى أداء عامل معين دون أن نأخذ  (تقديراً )عند استخدام وسائل أخرى  إذ إننا ال نستطيع أن نمقي حكمًا 

.  في االعتبار األداء السابق لمعامل  وكيف يدعم أو يؤيد ما أطمقناه عميو من أحكام
مقياس السموك " وقبل أن ننتيي من عرض أسموب تقدير الحوادث الميمة ال بد من أن نشير إلى 

ويتطمب ىذا األسموب من المقدر أن يشير إلى عدد مرات ظيور السموك الميم أو الرئيس " . المبلحظ 
فإن الفارق الرئيس بين ىذين األسموبين ىو اعتماد مقياس تقدير السموك الميم   وبالتالي،موضوع التقييم

بالدرجة األولى عمى التوقع أو التنبؤ بأن ىذا العامل سيكون قادرًا  مثبًل عمى القيام بجوانب معينة من 
مقياس السموك " أما فيما يتعمق بـ . السموك الميني في المستقبل، وعند مستويات معينة من األداء

وىذا األسموب في التقدير في حقيقة . فإن التقدير يعتمد عمى السموك الميم الذي تم أداؤه فعبلً "  المبلحظ 
نما عمى ما يتذكره المقدر وال يخفى أن عممية ،األمر ال يعتمد عمى المبلحظة والمراقبة الراىنة والمباشرة  وا 

.  التذكر تتأثر بعدد كبير من العوامل التي تؤدي إلى عدم الدقة والتحيز
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نماذج لمقياس تقدير األحداث الميمة  (8-3)شكل رقم 
في البحرية   (التوظيف)مسؤول التعيين : المينة 

ميارات التسويق  : الواجبات 
عمى االلتحاق بالبحرية مستعينًا عمى ذلك  (المرشحين)تتوافر لديو ميارة عالية من إقناع األفراد 

بما يتيحو نظام البحرية من فرص كثيرة وامتيازات، ومنافع مباشرة وغير مباشرة  وىو يتغمب 
بسيولة عمى االعتراضات التي تحول دون التحاق بعض األفراد بالبحرية، ويطوع األساليب 

.  لتناسب األفراد المختمفين ويقدر عمى إنياء المقاءات بشكل إيجابي
عندما يعبر المرشح عن اعتراضو عمى العمل في البحرية فإنو ينيي المقابمة فورًا اعتقادًا منو أن 

.  المرشح غير ميتم عمى اإلطبلق
الرغم من أن المرشح قد عبر عن ب ،يصر عمى عرض أفبلم أو وسائل إقناع أخرى عمى المرشح

.  اقتناعو ورغبتو في االلتحاق بالبحرية
سأحاول جاىدًا أن أجد لك مكانًا في التخصص الذي تريد ولكن : " يقول المرشح أثناء المقابمة

وبصراحة من المحتمل أن ال تجد مكانًا إال بعد ثبلثة أشير، لذلك لم ال تقبل برغبتك الثانية 
.  وتمتحق فورًا بمدرسة ىذا التخصص

عندما يفاضل بين التخصصات البحرية يحدثو عن حياة البحارة في البحر  ويصف لو المغامرات 
.  والحياة الثرية التي يقضييا في الموانئ

يعمل عمى إقناع المرشح بأن البرنامج الذي تأىل ىل ىو برنامج مناسب، ومرغوب فيو وجيد  
.  ولو مستقبل باىر

عندما يناقش مرشحين من مدرسة ثانوية معينة ، فإنو يذكر أسماء أفراد من تمك المدرسة وقبموا 
.  العمل في البحرية

يتعامل مع االعتراضات عمى العمل في البحرية بجدية، ويبذل جيدًا لمتغمب عمييا بوساطة 
.  الحجج المناسبة واإليجابية

أوضح أحد المرشحين أنو لن يمتحق بالبحرية إذا كان غير قادر عمى االلتحاق بالقطاع النووي 
وبعد أن يفشل ىذا المرشح في تحقيق رغبتو، فإنو يعمل عمى إقناعو عمى االلتحاق بقطاع 

.  اإللكترونيات مركزًا عمى نوعية التدريب الذي سيحصل عميو
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 :المحاضرة الثامنة -8
  Narrative Methods of Performance Appraisalاألساليب الروائية في تقييم األداء_1_8

غير مقيد بنظام معين أو أسموب )يتم في بعض األحيان تقييم األداء عن طريق تقديم وصف روائي 
ألداء العامل، أو عن طريق تقديم عدة أمثمة ألدائو الجيد وأدائو الضعيف، ومن الواضح أن  (محدد

لوصف األداء بالطريقة التي يعرفونيا  (المقدرين)إيجابية ىذا األسموب تتمثل في إعطاء الحرية لممشرفين 
.  ح ليم فرصة إبراز ما يريدونو من جوانب سموكية يعتقدون بأىميتيايوبكمماتيم الخاصة، ويت

وليذا األسموب سمبيات رئيسة تتمثل في صعوبة تحويل الوصف الروائي الكيفي إلى وصف كمي، األمر 
كانية المقارنة بين أداء العاممين مع بعضيم البعض، ومن سمبياتو أيضًا احتمالية إمالذي يحول دون 

حدوث سوء تفسير لمتقييم من قبل العاممين،  فمثبًل قد يصف أحد المشرفين أداء أحد العاممين بأنو معتدل  
أو مناسب أو كاف، قاصدًا بذلك أن العامل بحاجة إلى تحسين أدائو إلى حد ما، لكن العامل ربما يفيم 

.  ذلك أن التحسين غير ضروري
 يحدث خطأ التساىل في تقديرات Leniency / Severity Errors التشدد/ أخطاء التساىل _1_1_8

األداء عندما يميل المشرف إلى التساىل في أحكامو وتقديراتو ألداء من يعممون لديو، فيمنحيم بطريقة 
روتينية تقديرات إيجابية عالية، وعمى العكس من ذلك يحدث خطأ التشدد عندما يعطي المشرف تقديرات 

خطأ النزعة المركزية وىو ميل المشرف إلى استخدام الدرجة  ويوجد أيضاً . سمبية ومنخفضة لمجميع
والمتوسط    وتؤدي ىذه األخطاء الثبلثة إلى عدم التميز بين األداء الضعيف،الوسطى من مقياس التقدير

مصممة خصيصًا لمتغمب عمى ىذه الصعوبة  (أساليب المقارنة) وكما رأينا فإن بعض األساليب ،والممتاز
.  بالذات

 يحدث أثر اليالة في تقييم األداء عندما يعطي المشرف أو المقدر  Halo Effectsأثر اليالة_ 2_1_8
 فإذا حدث أن الحظ المشرف أن أداء ،حكمًا إيجابيًا عامًا عمى أساس من معرفتو بسمة إيجابية واحدة فقط

أحد مرؤوسيو متفوق لمغاية في أحد الواجبات فإنو قد يميل عمى التعميم، وبالتالي االعتقاد أن أداء ىذا 
 وىناك أيضًا بعض ،كون ذلك صحيحًا أم ال العامل ممتاز في جميع الواجبات األخرى، وبغض النظر

النجم " الوسامة أو جاذبية المظير أو ما يطمقو عميو اآلخرون من ألقاب منيا : الخصائص لمفرد  مثل
كميا عوامل قد تؤدي عمى ما يصطمح عميو بأثر اليالة، ويجدر الذكر ىنا أن ألثر اليالة أيضًا " الصاعد 

عكسي في بعض األحيان، وىنا نبلحظ أن التقييم العام السمبي يكون قد اعتمد عمى حادثة واحدة  كان 
.  أداء الفرد فييا ضعيفًا جدًا أو بناء عمى سمة سمبية واحدة

مصدر تحيز لمعظم عمميات تقييم األداء فقد تم إعداد برامج تدريبية لتساعد " أثر اليالة"ونظرًا ألن 
المشرفين والمقدرين عمى ضبطو والتحكم فيو، وتيدف معظم ىذه البرامج التدريبية إلى تطوير معرفة 

 .المتدربين بيذه الظاىرة ومساعدتيم عمى االىتمام باألبعاد السموكية لؤلداء الميني
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 وىو ، ىناك مصدر آخر من مصادر الخطأ في التقييمRecency Effects  أثر الحداثة_ 3_1_8
عطاء وزن أقل ألداء الفترات األقدم،الميل إلى إعطاء وزن أكبر لؤلداء .  كما عيدناه في الفترة األخيرة وا 

 ونظرًا العتماد التقدير في معظم األحيان عمى ما يتذكره ،ويشار عادة إلى ىذه الظاىرة بأثر الحداثة
وبصفة عامة كمما كانت ، المشرف من أداء العامل، فبل مناص من وقوع أخطاء مصدرىا دقة التذكر

.  الفترة الفاصمة بين األداء والتقييم أطول كمما كانت دقة التقييم أقل
 ال يكتفي المقدر عادة بتحديد مستوى األداء  Attribution Errors (السببية)أخطاء العزو _ 4_1_8

نما يحاول أيضًا معرفة األسباب الكامنة خمف مستوى أداء الفرد  فالمشرف العام عمى عممية التقييم ،وا 
يطمب من المقدر تقديم تفسير ألية تقديرات استثنائية، سواء في ذلك التقديرات العالية جدًا أو المنخفضة 

 ويطمق عمى ظاىرة أو عممية تفسير األحداث عن طريق تصور أو افتراض أسبابيا ظاىرة عزو ،جداً 
.  Causal Attributionاألسباب 

وكشفت لنا البحوث عن عدد من التحيزات التي تحدث بانتظام أثناء عممية افتراض األسباب التي تؤثر 
ومن ىذه المشكبلت ميل المشرفين إلعطاء تقديرات أفضل إذا ما اعتقدوا أن سبب . في دقة تقدير األداء

بعبارة أخرى إذا شعر المقدر ، األداء المتميز ليذا العامل أو ذلك ىو الجيد المبذول ليست القدرة الموروثة
أن األداء الممتاز ىو بسبب المجيود الكبير الذي يبذلو العامل، فإن ىذا العامل سيحصل عمى تقدير 

أكثر إيجابية من عامل آخر يصنف أداؤه ضمن فئة ممتاز، ولكن سبب ىذا المستوى الرفيع ىو امتبلكو 
 وبالمثل  فإن الحكم عمى الفشل الناجم عن نقص الجيد سيكون أكثر قسوة مما لو كان ،لموىبة موروثة

.  سبب الفشل عدم وجود قدرة موروثة
وىناك تحيز آخر ميم لمغاية  ويبدو أنو التحيز الرئيس في مجال افتراض أو عزو األسباب الكامنة وراء 

ويرجع ىذا التحيز إلى االعتقاد أ،ه في أي حدث "  المشاىد تحيز الفاعل"السموك، ويطمق عميو مصطمح 
ال بد من وجود شخص يقوم بدور الممثل  الفاعموىو الشخص الذي يؤدي السموك أو يقوم بالفعل  وىناك 
أيضًا المشاىد أو المراقب  وىو الشخص الذي يقوم بعممية تقييم الفعل أو الحدث، وتقييم سموك الفاعل 

ويؤثر . وأن المقدر ىو المشاىد نجد أن العامل ىو الممثل الفاعل وفيما يتعمق بعممية تقييم األداء. أيضاً 
 ففي أية عممية تقييم قد نسأل عن أسباب ،وضع كل من المراقب والفاعل في عممية افتراض األسباب

يميل إلى إبراز أىمية العوامل الموقفية كأسباب   (الممثل)وىنا نجد أن الفاعل . نجاح أو فشل حدث معين
لكن المشاىد يميل إلى إبراز األسباب المتعمقة بشخصية ، (أي الحظ، وصعوبة الواجب، وظروف العمل)

بعبارة أخرى  يمل المشرف أو المبلحظ إلى  (القدرة ، والمجيود ، وعوامل الشخصية: مثل)الممثل 
االعتقاد أن األداء نتيجة لخصائص العامل، ويميل كذلك إلى إىمال دور العوامل الموقفية في اإلنتاجية 

 وليذا قد يوجو المشرف الموم إلى العامل  عمى الرغم من أن الفشل قد يعود إلى عوامل بيئية ،بصفة عامة
ومن ناحية أخرى يميل العامل إلى إبراز األسباب الموقفية في حاالت الفشل، فيو . ال يستطيع التحكم فييا
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ال يعوق فقط اإلدراك الموضوعي  يموم ظروف العمل أو الزمبلء  وىكذا فإن تحيز الفاعل  المشاىد
.  والدقيق لؤلداء ولكنو يحول دون وجود تفاىم موضوعي بين المشرف والعامل في بيئة العمل

 ؟  كيف يمكن تحسين عممية تقييم األداء
الحظنا مدى خطورة التحيزات وحجم األخطاء في عممية تقييم األداء  فكيف يمكن تحسين عممية 

التقييم ؟  
.  تحسين وتطوير أدوات تقييم األداء- 1

كمما أنفقنا جيدًا ومااًل أكثر من أجل إعداد أدوات صادقة لقياس األداء كمما كانت  يتضح  بصفة عامة
وىذا يعني إعداد أدوات قياس مختمفة لممين المختمفة  وتطوير مقاييس أداء : عممية التقييم أفضل

.  باالعتماد عمى تحميل العمل الدقيق ويجب أال تتضمن ىذه األدوات إجراءات أو خطوات غامضة
. (المقيمين)تدريب المقدرين - 2

نظرًا ألن إجراء تقييم جيد ليس بالعممية السيمة وىو عرضة لمخطأ والتحيز، فبل بد من حصول 
وتعميميم كيفية استخدام أدوات التقدير المختمفة وأساليب تجنب األخطاء  المقدرين عمى تدريب مناسب
.  التشدد  وأثر اليالة/ المحتممة مثل أخطاء السيولة 

.  الحصول عمى عدة تقييمات- 3
يمكن المجوء من أجل زيادة ثبات نتائج تقييم األداء إلى أسموب الحصول عمى عدة تقييمات لؤلداء من 

 فإذا ما ،عدة مشرفين مثبًل، أو عدة تقييمات من قبل التقييم الذاتي، وتقييم المشرف، وتقييم الزمبلء
ذا كان جميع المقدرين غير متأثرين بنوع واحد من التحيز، فمن المحتمل أن تكون  تماثمت التقديرات، وا 

.  نتيجة التقييم دقيقة جداً 
.  (المشرفين)تقييم المقدرين - 4

نجد ، لسوء الحظ ، أن المشرفين في كثير من المؤسسات ال يرحبون بعممية التقييم، ىذا إذا لم يمقتوىا 
؛ ألنيم يعتقدون أ،ىا عممية شاقة ، وال تعود عمييم بأية فائدة ؛ فيي تعني ليم واجبًا جديدًا يضاف إلى 

ليذا إذا أردنا من المشرفين اىتمامًا أكبر بيذه المسألة ، فبل . ما لدييم من قائمة طويمة من الواجبات 
بد من أن تصبح جزءًا ال يتجزأ من واجباتيم ، وأن يتم فحص أو تقييم طريقة قياميم بيذا الواجب 

.  باستمرار ، وىذا يعني أيضًا حصول المجيدين منيم عمى مكافآت مناسبة 
.  إجراء تقييم األداء بانتظام- 5

ال يساعد تقييم األداء قسم شؤون الموظفين عمى اتخاذ القرارات التي يفترض عميو اتخاذىا فقط، ولكنو 
.  أيضًا مصدر معمومات وتغذية راجعة لمعامل

وبيذه الطريقة يصبح تقييم األداء المتكرر والمنتظم من أحسن الوسائل لمساعدة العاممين عمى التغمب 
.  عمى المشكبلت وتحسين األداء
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 ىناك تحيزات أخرى يمكن أن تؤثر في المقدرين Personal Biases  التحيز الشخصي_ 5_1_8
باإلضافة إلى ما سبق ذكره من تحيزات وأخطاء  وىي التحيزات الشخصية التي تؤثر في دقة التقديرات أو 

ومن أكثر التحيزات الشخصية شيوعًا تمك التحيزات المعتمدة عمى الجنس، والعرق، والعمر . األحكام
والسمات الجسمية مثل اإلعاقات المختمفة وليس سرًا أن النساء واألقميات العرقية والكبار في العمر  

ال يحصمون عمى ما يستحقونو عند تقييم األداء عمى الرغم من وجود التشريعات التي تستيدف  والمعوقين
.  تحقيق العدالة

 وكما ىي الحال مع التحيزات األخرى  ،ويصعب التغمب عمى التحيزات الشخصية ألنيا راسخة لدى األفراد
ىناك أساليب محددة لمقاومة التحيزات الشخصية، والحد من تأثيرىا عن طريق تعميق معرفة المشرفين 
والمقدرين بيا، ولما غدا التمييز في مجال شؤون األفراد غير مشروع أصبح معظم المؤسسات والمديرين 

ومن المفارقات التي نبلحظيا أن البرامج . أكثر وعيًا وأشد حرصًا عمى منع ممارسة ىذا التمييز
، مثل تفضيل (اإليجابي)المخصص لمنع التمييز الشخصي قد تؤدي إلى حاالت من التمييز العكسي 

.  شخص ينتمي إلى مجموعة تعاني من التمييز عمى شخص ينتمي إلى فئة األغمبية
ليست عممية تقييم األداء  The Performance Appraisal Processعممية تقييم األداء  _ 2_8

مجرد تقديرات ألداء العامل فقط  ولكنيا أيضًا مصدر معمومات وتغذية راجعة لمعامل ويتكون التقييم الجيد 
 : من قسمين ىما

بيدف تمكين قسم شؤون األفراد من   عممية تقدير األداء أو استخدام أدوات معينة لقياس أداء العامل:أواًل 
.  اتخاذ بعض القرارات، وقد تناولنا سابقًا ىذا القسم بالبحث والتحميل

 مرحمة التغذية الراجعة أي عممية تعريف العامل بمستوى األداء الذي بمغو، مع تقديم اقتراحات :ثانيًا 
وتتم عممية التعريف عادة أثناء مقابمة تقييم األداء ويقدم المشرف خبلل . لتحسين أدائو في المستقبل

مواجيتو لمعامل تحميبًل مفصبًل ألدائو فيشير إلى االنتقادات أو االقتراحات البناءة ويعطي إرشادات 
.  لمتطوير والتحسين

ونظرًا لؤلىمية الفائقة لعممية تقييم األداء لؤلفراد بصفة عامة، فإنو من المحتمل أن تترك أثرًا كبيرًا نفسيًا 
لذلك من الضروري أن يكون المشرف عمى عمم ليس فقط باألثر المتوقع لعممية . وانفعاليًا  في العامل

.  التقييم  بل بردود الفعل المحتممة التي يفترض إعداده لمواجيتيا ومعالجتيا
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: خاتمة
      حاولنا من خبلل  ىذه المعمومات توضيح العبلقة الموجودة بين عمم النفس التنظيمي والصناعي 
ورأس المال البشري بالمنظمات والمؤسسات، باعتبار أن عمم النفس التنظيمي والصناعي الدراسة التي 
تنطمق من تحميل وتقييم سموك األفراد داخل بيئة العمل، إذ يعمل األخصائي النفسي بالمنظمة عمى 
المساىمة في تكوين وتنمية الكادر البشري من خبلل تطبيقو لمبادئ ومناىج عمم النفس التنظيمي 

والصناعي، وقد أوضحنا أن ىذا األخير يساىم في استقطاب الموارد البشرية الجيدة من خبلل دوره في 
االنتقاء واالختيار والتوجيو بما يحقق التوافق الميني لمعامل وىو ما يخدم تنمية قدرات األفراد عمى تقديم 
مردود أفضل في مختمف المستويات، كما أبرزنا الدور الجمي لعمم النفس التنظيمي وتطبيقاتو الميدانية في 
مجال تسيير الموارد البشرية، وكذلك في تحسين الصحة النفسية لمعامل من خبلل العمل عمى تخفيض 

ضغوط العمل والتي في الغالب ما ينتج عنيا ردود فعل سمبية لمكادر البشري تؤثر عمى تكوين رأس مال 
وكذلك تحسين ورفع مستوى االستقرار الوظيفي الذي يمثل نتاج مجيودات األخصائي النفسي . بشري كفؤ

. في العمل عمى زيادة مستويات الرضا الوظيفي لمعامل في منظمتو أو مؤسستو
: وفيما يمي تقديم جممة النتائج التي تم التوصل إلييا

  يمثل عمم النفس التنظيمي والصناعي وتطبيقاتو الميدانية الحمقة الميمة بين المنظمة والعامل التي
تمكنيا من إيجاد الحمول وتقديم االقتراحات التي تخدم استقطاب وتكوين وتنمية رأس المال 

 .البشري
  يكمن اليدف الرئيسي من تطبيق مبادئ وأسس عمم النفس التنظيمي والصناعي بالمنظمات

 .والمؤسسات في تحقيق وزيادة الكفاية اإلنتاجية لرأس المال البشري
  يمثل الرضا الوظيفي أحد أىم العوامل التي يركز عمييا األخصائي النفسي لتنمية قدرات رأس

المال البشري بالمنظمة، وذلك من خبلل تقييم العوامل المرتبطة بشخصية العامل وبيئة العمل 
 .والتنظيم

  ىناك عبلقة وطيدة بين الضغوط النفسية لمعامل والرضا الوظيفي، إذ كمما ارتفعت ضغوط العمل
أثرت سمبا عمى الرضا الوظيفي، وىنا يأتي دور األخصائي النفساني بالمنظمة في تنمية الروح 

 .المعنوية لمعاممين وتحميل أسباب ومبررات الضغوط والعمل عمى معالجتيا
: انطبلقا من جممة النتائج المتوصل إلييا تم الخروج بالتوصيات التالية

  ضرورة االىتمام واالعتماد عمى مبادئ وأسس عمم النفس التنظيمي والصناعي وتطبيقو في ميدان
ومجال تسيير الموارد البشرية في شتى المنظمات والمؤسسات، وذلك من خبلل وضع أقسام 

 .خاصة عمى مستواىا تقوم بالعمل عمى دراسة وتحميل المورد البشري
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  عمى المنظمات أن توفر اإلمكانيات الضرورية التي تجعل األخصائي النفسي يباشر عممو عمى
عطائو الصبلحيات الكافية في تمكنو من المساىمة في تكوين وتنمية رأس المال  النحو الجيد وا 

 .البشري
  عمى المنظمات والمؤسسات تحسيس المورد البشري بدور األخصائي النفسي في ميدان العمل

قناعو بضرورة المبادرة والتعاون مع دراسات وبحوث عمم النفس التنظيم  . والصناعي وتطبيقاتويوا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
39 

: المراجع والمصادر
السيد خيري، أحمد زكي، قياس وتشخيص الروح المعنوية لدى العمال الصناعيين، المركز القومي _ 1

  . 1972لمبحوث الجنائية واالجتماعية، 
إيمان جودة، رندة اليافي، ضغوط العمل وعبلقتيا بالتوجو البيروقراطي وعدم الرضا الوظيفي، مجمة _ 2

. 78/79، ص 2002، سورية، 01، العدد18جامعة ديمشق، المجمد 
السيد عبد الحميد مرسى، العبلقات اإلنسانية في مجال اإلدارة، المعيد القومي لئلدارة العميا، عدد _ 3

 .13، ص 1970، 39
سامي بن عبد اهلل الباحسين، الرضا الوظيفي لمندوبي المبيعات في القطاع الخاص السعودي، المجمة _ 4

. 243، ص 2007، جامعة الكويت، 02، عدد14العربية لمعموم اإلدارية، مجمد 
شاطر شفيق، أثر ضغوط العمل عمى الرضا الوظيفي لمموارد البشرية بالمؤسسة الصناعية، رسالة _ 5

. 03، ص2009/2010ماجيستر، كمية العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، جامعة بومرداس،
. 15، ص1994، 01عويد سمطان مشعان، عمم النفس الصناعي، مكتبة الفبلح، الكويت، الطبعة _6
. 1980فرج عبد القادر طو، سيكولوجيا الشخصية المقدمة لئلنتاج، مكتبة الخانجي، _ 7
. 5، ص1999محمود فتحي عكاشة، عمم النفس الصناعي، مطبعة الجميورية، اإلسكندرية، _ 8
، 2004محمد سعيد سمطان، السموك اإلنساني في المنظمات، الدار الجامعية الجديدة، االسكندرية،_ 9

. 194/195ص 
عمى الموقع :محمد مرعي، إدارة رأس المال الفكري في المؤسسات وكيفية تقييمو_ 10

www.aldjaml.com/node/18641 .30/10/2011 االطبلع  تم .
11 _Delphine pau,la gestion de stress au travail, librapport,France,2005 ; p14.                       

http://www.aldjaml.com/node/18641%20.??

