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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 المدخالت 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 خالل 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 خالليا 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 : مفهوم 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          هلممشكالت 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 لإلنسان في عممو أي كان ىذا العمل وأي كان نوعو، إال أن ىذه الدراسة سوف تركز عمى 
العالقة 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 العالقة 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 خالل 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 المشكالت 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 : أهداف تطبيقات عمم النفس التنظيمي والصناعي_ 3_1
: عمم النفس التنظيمي والصناعي إلى تحقيق جممة من األىداف التالية

 أي زيادة القدرة اإلنسانية عمى اإلنتاج، من خالل :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 خالل االنتقاء الجيد لمكادر البشري وما يناسبيم من : زيادة توافق العامل في مهنته_ 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 خالل 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 المهنييقصد : االختيار والتوجيه المهني_ 1_4_1

وىنا يتضح مدى مساىمة عمم النفس التنظيمي والصناعي في استقطاب الخبرات البشرية بما . أو عمل ما
عمى أنو انتقاء انسب  بالتوجيه المهنييساىم 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 المهني_ 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 
المشكالت 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: الهندسة 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 العالقات 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 لمشكالت 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 وهوايت)موضوعات القيادة التي بدأت مع 

الموضوعات التي تعد مجاالت ىامة لمدراسة في ميدان العالقات اإلنسانية، ويضاف إلى العناصر السابقة 
. عنصري تحميل وقياس الرضا الوظيفي، والضغط الوظيفي والذي سنحاول تفصيميما في المحاضرة الثانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


