
 

 

   جامعة الشام الخاصة 

 ثالثة المحاضرة ال                                                                                                   كلية الصيدلة 

 األسس واالتجاهات الحديثة في علم النفس المهني 

 مهنيالنفسي ال سلوكال
 

 :في علم النفس المهني واالجتماعية النفسية األسس

وعلم النفس المهني   ة عام ةمجاالت علم النفس بصور على تصدق  ة واجتماعي ة نفسي نحدد أسسا  

 يلي: وهي كما   ة خاص ة بصور

 النفسية: األسس  

والعمل    الدراسةمجاالت    وفي بين االفراد الذين يختلفون في سلوكهم    الفردية وجود الفروق   .1

 واالجتماعية.  الشخصية رغم التشابه في بعض الصفات والجوانب 

ال تسير في   الفرديةن تلك الخصائص أو المختلفة  خصائصهيختلف الشخص الواحد في  .2

ما تسرع بعض الخصائص على غيرها في    غالبا    متوازية حيث   أو  متشابهة  بخطى  نموها

 . لتقدم النضج العقلي على النضج االجتماعي بالنسبة هو الحال   وكما معدل النمو 

  الشخصية نمو  ة وهذا يفرض مراعا ، خراآل عض ببالالفرد بعضها  ة جوانب شخصي  تتأثر  .3

   نسان في سلوكه الظاهرياإل ةشخصي بعاد أتؤثر إذ  ،كليا   كامل  اإلنسانية نموا  

النمو العام كما يخضع في ذلك وفي  ع لمبدأ ضيخ إنماالدراسي والمهني  بنموهان الفرد   .4

   ة مبادئ السلوك العام إلىسلوكه الدراسي والمهني 

 نتيجة لتعدد  ة هذه الحاجونشأت    ،ومجال العمل  ةفي ميدان الدراس إلى  ة ان الفرد في حاج .5

 الفرد.  االعمال والمهن التي يمكن ان يلتحق بهاوتخصصات والالدراسات 

  وعادات علم يكتسب فيها الفرد اتجاهات  ة التوجيه واالرشاد المهني عملي  ة تعتبر عملي .6

  طرقا    ويتعلم االخرين    ونحو وتغير من وجهه نظره نحو نفسه    ة جديد   ة سلوكي  ومظاهروقيم  

 المشكلت والصعاب التي تعترضه  ة لمعالج ةجديد 

وفي  الحاجة في عمليات االختيار والتوجيه واالعداد والتدريب والتقويم  ة البداي ةان نقط   .7

  أبرزولعل من ، حاجات الفرد وميوله ةهي معرف ةوالمهن المختلف  والوظائفاسات الدر

 : ما يلي  المجاالت المهنيةفي الخاصة  ودوافعه حاجات الفرد  

 .  في النفس ة التوافق نفسيا واجتماعيا والشعور في الثق إلى  ةالحاج •

  .ماديا ومعنويا  ةكريم ة الضمان حيا إلى  ةالحاج •

  .الفرد بيئية تنسجم مع إنسانية للعمل في ظروف  ة الحاج  •

  .ةالمؤسس   إلىما يتعلق بمستقبل المهن والشعور باالنتماء    ةوخاص  لألمن   الحاجة •

 .  دور الفرد فيها  وفهم   واستيعابهم  ةفهم اهداف المؤسس إلى  الحاجة •

  .والترقي  تحقيق النمو الوظيفي  إلى الحاجة  •

 عن الرأي والتظلم. التعبير   إلى ة الحاج  •

 



 

 

 االجتماعية:األسس 

التي   ة االسر إلى فهو ينتمي  ،ةمن جماع أكثرعضوا في  ةيكون الفرد في العاد  .1

 لية. أو ةيعيش فيها والتي تشكل جماع

الي التوجيه التربوي والمهني لكي يحقق اهدافه   ةماس  ةان المجتمع في حاج  .2

 في مجاالت التخصصات  ةفي كل مجتمع ومتطلباته المتعدد  ةالمرسوم

  ة فيها مطالب مختلف  ينجحواتستلزم من االفراد لكي    ةان الدراسات والمهن المختلف  .3

غيره في  عن كل فرد تختلف عن غيرها وكذلك يختلف  ة مهن أو  فكل دراسة

 الصفات  

جانبه يستفيد من خدمات    إلى  ةمتعدد   كعضو في جماعات   بروز االهتمام بالطالب  .4

 التوجيه 
من حيث دورها   ة اهمي ة االجتماعي والمجاالت  المؤسسات  أكثر المدرسة تعتبر   .5

سواء عن طريق   الطالب في خدمات التوجيه التربوي والمهني  ة في مساعد 

  المناهج  عن طريق  أو  المدربين  االخصائيين  ةبواسط ة المنظم خدمات التوجيه 

  .والنشاطات 

  التوجيه   في عملية   طالب ال  الذي يعيش فيه   المجتمع وقادة    اآلباء   ة البد من مشارك  .6

  ةوهي المؤسس ة التعاون بين المدرسة مي المشاركة في تنهذه تؤدي  بحيث 

 المسؤولة. 

 بظروف البيئة التي يعيش فيها سواء كانت: يتأثر الفرد في سلوكه المهني  .7

 سلوكيا الفرد  ه بيئة سلوكية تعكس الوسط الذي يتمثل •

 بيئة مادية اجتماعية وتشمل كل ماديات المجتمع  •

 العادات والتقاليد والمعايير بيئة نفسية اجتماعية وتشمل   •

 التوافق المهني: 

، وهو يعني قدرة الفرد على التكيف  الذي تثيره الحاجات المختلفةيتضمن التوافق خفض التوتر 

والمهنية والتوافق مع نفسه ومع اآلخرين. ويعتبر  مع بيئته المادية واالجتماعية  والتلؤمالسليم 

 في علقته مع البيئة. وعن طريقها يصبح الفرد أكثر كفاءة    باستمرار الحياةالتوافق عملية مستمرة  

 هو توافق العامل مع جميع متغيرات العمل بما يبعث على الرضا المهني.  إن التوافق المهني  

ومن  يكون المظهر األساسي للتوافق المهني هو حالة الرضا عن العمل بصورة اجمالية وهكذا 

رغباته  من مؤثرات بحيث يشعر باألمن واالرتياح لتحقيق بالعامل  طوعما يحي جميع الوجوه 

 وميوله وطموحاته.  

لتعلم  ومستوى اهمها العمر والجنس  أوالرضا عن العمل بعوامل كثيرة من ويتأثر التوافق المهني  

والتكيف خارج نطاق العمل والمكانة  ونوع المهنة ونمط الشخصية والتوافق العام  والتدريب 

 رضاه عن عمله   نما يمك للعامل وظروفه المادية وكل االجتماعية واالقتصادية 

عن طريق بطارية تجمع عدة   أواألدوات  أوأحد المقاييس ويقاس التوافق المهني عن طريق 

وقياس   ةاالستبيان واستثمار المتابعحسبما يستدعيه الموقف. ومن أهم هذه األدوات مقاييس 

وقياس االتجاهات وقياس الميول والرغبات والطموح. ومن   المهنية وقياس اإلنتاجية الملءمة 



 

 

  ة مجاالته المهنية واالجتماعيالذي يقيس التوافق في   bellاالختبارات المشهورة اختبار بل

 واألسرية واالنفعالية.  والصحية  

 الوجه السلبي لعملية التوافق.  ويمثل سوء التوافق المهني 

العاملين، ومن أهمها  أسباب وعوامل عديدة تكمن وراء ظاهرة سوء التوافق المهني لدى وهناك 

 يأتي: ما 

  واإلنهاك والحساسية الزائدة والخوف أسباب تعود للعامل نفسه مثل عدم الشعور باألمن  .1

 والقصور اإلدراكي 

مثل سياسة التدريب والتوظيف وشخصيات المديرين والمشرفين  أسباب تعود للعمل  .2

الترقي وعدم وجود تعليمات واضحة وكثرة االحتكاك   ةبه وسياسوالرؤساء المحيطين 

 .  ن والمرؤوسياء بالزملء والرؤس

 افراد العائلة   أحد تتعلق بظروف البيت غير الملئمة ومرض أسباب تعود للبيئة   .3

على التوافق  تعتبر من العوامل المؤثرة   boredomوالملل   fatigueبالتعب  ويلحظ ان الشعور  

 المهني  

 العمل:المعنوية في  الروح  

  ة معين ةالسائد بين االفراد الذين يشكلون جماعالمزاج  أوتمثل الروح المعنوية الروح السائدة 

ووالئه لها من أجل تحقيق   وبإخلصهبالجماعة وإيمان الفرد بدوره فيها  ة في الثقوالتي تتميز 

 أهدافها.  

 هااام

ارتفاعها وانخفاضها  مظاهر عديدة تدل على الروح المعنوية لدى العاملين من حيث  وهناك  

 بينهم كما: 

 بعضويتهم.    ةشدة تماسك الجماع  •

 .  وسعيهم الدؤوب   ألهدافهمقوة تبني فرد الجماعة   •

 والصراعات بين أفراد الجماعة.  قلة التشاحنات   أو انعدام  •

 عنها وحرصهم على بقائها.   ة دفاع اعضاء الجماع •

 أساليب: هناك عدة والروح المعنوية للعاملين فيها   ة ولتحقيق روح الجماع

  .واإلضاءة والحرارة والرطوبة تحسين ظروف العمل مثل التهوية   •

 .  يسود مختلف المستويات اإلدارية اتباع اسلوب إداري واشرافي متقن   •

  .من حيث المكافأة والترقية والجزاءالعدالة في معاملة جميع العاملين  •

 والمسؤولين عن تحقيق أهدافها.   ة إشعار العاملين بأنهم أصحاب المؤسس •

 تدريب اإلداريين والمشرفين على تهيئة المناخ اإلداري الجيد.   •

 .  االستثمار األمثل لعمليات التعاون والتنافس بما يكفل تحقيق االندماج  •

 داخل المؤسسة وخارجها.   للتصاالت تحقيق نظام فعل  •

 والعجز.  تأمين العاملين ضد األمراض واإلصابات   •

 وتشخيص اتجاهاتهم ومناقشتهم.  التعرف على مشاكل العاملين   •



 

 

 من توزيع السلطة  "القدوة الديمقراطية" وما تعنيه العمل بنظام  •

 مقياس برجس  

 وهي: التي يعملون فيها، وتضمن عشر عبارات   ةالتجاهات العمال نحو المؤسس

 .  اقوم به على نحو جيد  ت ما دمأنا واثق من بقائي في العمل  .1
 ان اتبين في العادة موقف رئيسي مني.   أستطيع .2
 فعل.   ة أشعر أنني جزء من هذه المؤسس .3

 نستحقه على العموم.   حسبما  ةتعاملنا المؤسس  .4
 .  ة لجميع العاملين في المؤسساعتقد بضرورة توفير تدريب أفضل  .5

 نحو القائمين بالعمل فيها.   ة لم أفهم قط ماهي سياسة المؤسس .6
 ال أجد فرصة في عملي الستثمار خبرتي.   .7

 مع رئيسي.  ن اتبين كيف أتفق أ  ال أستطيع مطلقا   .8
 كأعمالهم في مكان آخر.  حصلوا على أعمال  إذاعدد كبير من العاملين سيتركون العمل  .9
 جر ممكن.  أن تدفع لعمالها أقل أهي  ة ن سياسة المؤسسأعتقد أ .10

 الصناعي: السالمة المهنية واألمن 

في المؤسسات المختلفة عن  حماية أرواح العاملين  إلى المهنية واالمن الصناعي  ة تهدف السلم

استخدام    علىفي العمل وتدريبهم    ة بينهم وتبصيرهم باألخطار المتوقعطريق نشر الوعي الوقائي  

وتعريفهم بطرق العمل الصحيحة لتقليل اإلصابات والمحافظة  أجهزة الوقاية من خطر اإلصابات  

يعمل    ي وللمؤسسة التية للعامل  رفع الكفاية اإلنتاج   إلى على العاملين واآلالت والمعدات بما يؤدي  

 فيها.  

تجنب حوادث العمل التي تكلف مبالغ  وتبرز أهمية السلمة المهنية واألمن الصناعي من خلل 

 كفايتهم اإلنتاجية كما ونوعا.    وزيادةلدى العاملين  كبيرة وذلك لرفع الروح المعنوية

في العمل فإنها كثيرة ومتداخلة، وتقسم  وقوع الحوادث  إلى أما من حيث األسباب التي تؤدي 

 اآلتيين: النوعين  إلىبصورة عامة 

تتعلق بالعوامل النفسية والخبرة والعمر  أسباب داخلية )شخصية( ذات طابع إنساني  •

 والنفسية واالتزان االنفعالي والذكاء.  والبصر والصحة الجسمية  

مثل التعب والسرعة وظروف التهوية واإلضاءة والرطوبة  أسباب خارجية ال ترجع للفرد   •

 وبين المكائن وغير ذلك.  والحرارة ومساحة التحرك داخل محيط العمل 

في كل منشأة بين العمال والمشرفين  تعتبر السلمة المهنية واألمن الصناعي مسؤولية مشتركة  

تفادي   إلى ة وتجنب اإلصابات اضافسلم وتقليل الحوادث واإلدارة، وذلك لتحقيق األمن وال

 الخسائر المادية.  

المؤسسات والمنشآت وضع برنامج شامل للسلمة المهنية واألمن الصناعي  وقد اعتادت 

 اآلتية: والخطوات يتضمن إجراءات 

 القيام بالفحص الطبي الدوري لجميع العاملين.   .1
 والنفسية ومساعدة العاملين على حل مشكلتهم.  إيجاد الخدمات االجتماعية   .2



 

 

 عن طريق اإلعلنات.  نشر الوعي الوقائي بين العاملين  .3
للحوادث وتكليفهم بأعمال ال يعترضون فيها ألخطار  استبعاد العاملين المستهدفين  .4

 الحوادث.  

 .  مكثفة لمنع الحوادث والعناية بأعمال اإلسعافالقيام من وقت آلخر بحملت  .5
 حاالت األمن الصناعي وتحليل ما يقع من إصابات.   ة مواصلة متابع .6
 مكان العمل.  تحسين المستوى الصحي لبيئة العمل والعناية بنظافة  .7

 تعليمات السلمة المهنية.  العاملين على تطبيق  تشجيع  .8
 العمل مع الصيانة الدورية.  الناجمة عن ظروف  تقليل األخطار .9

منع الحوادث مع نشر  اإلنسانية للمشرفين وتضيمنها  إعداد دراسات في العلقات   .10

 الوقاية وبث المقترحات الخاصة بها.  تعليمات 

 

 المهنية: الميول  

واإلعداد لها والنجاح فيها، إذ أن الطفل أو  للميول المهنية أهمية كبيرة في مجال اختيار المهن 

في ذلك فكر  إذاينخرط فيها حينما يكبر. وحتى قلما  يهتم بالمعن التي يريد أن  المراهق الصغير

 بصبغه تخيلية غير واقعية. الموضوع فإن تفكيره فيه يكون مصبوغا 

 اآلتية: العشرة األنواع   إلى وتصنف الميول المهنية 

الميكانيكية والعدد واألجهزة  صاحب هذا الميل العمل مع اآلالت    يفضلالميكانيكي:  الميل   •

حركاتها، ومن أمثلة ذلك المهندس الميكانيكي  و جزائها أبين التي تتطلب إدارة العلقات 

 والمهندس الكيميائي. 

وصاحبة يفضل العمل خارج األماكن المغلقة أو في الهواء الطلق ويميل   الخلوي:الميل  •

 والنبات مثل المهندس الزراعي والطبيب البيطري. كالحيوان   ة للتعاون مع الطبيع

والعمليات الحسابية  يفضل صاحب هذا الميل العمل في اإلعداد    (:الميل الحسابي )العددي •

 . باإلحصاءوالمشتغل واألعمال التجارية والشركات مثل المحاسب والصراف في البنك  

اكتشاف الحقائق العلمية وحل   إلىيميز هذا الميل أولئك الذين يتطلعون  العملي: الميل  •

 والقيام بالتجارب مثل الطبيب والكيميائي والصيدلي. المشكلت والبرامج  

  وإقناع.  ةمتابع  إلىالميل نحو األعمال التي يحتاج من يقوم بها  ويقصد به    اإلقناعي: الميل   •

 مشروعات جديدةويفضل صاحب هذا الميل العمل مع الناس بقصد إقناعهم بأفكار أو  

اإلبداع باليدين واالبتكار   إلى يحتاج  يويفضل أصحاب هذا الميل العمل الذ  الميل الفني: •

للمصور  وتصميم االزياء وذلك كما هو الحال بالنسبة  ذب االنتباه بالرسم والنحت  جالفني و

 ومصمم الديكور والرسام والمهندس المعماري. 

باللغة في  هذا الميل يفضل القراءة والكتابة والفلسفة ويجد التعامل  األدبي: صاحب الميل  •

الحديث أو التعميم وتذكر األقوال المشهورة واالستشهاد بها وكتابة الشعر والقصص وهذا  

والمسرحيين والذين يقومون    والمدرسين ومحرري الصحف    والمؤرخينالميل عند االدباء  

 بأعمال السكرتارية. 

ستها  أو عرفها أو درا يتجه أصحاب هذا الميل نحو سماع الموسيقى  الموسيقى: الميل  •

والغناء والعرف على آالت الطرب، ومن أبرز  والتخصص في مجالها والغناء في مجالها  

 . والملحنين هؤالء الموسيقيين 



 

 

يوجد هذا الميل عند االخصائيين االجتماعيين والممرضين   االجتماعية:للخدمة الميل  •

يعتمد عملهم على مساعدة  واالخصائيين في التوجيه واإلرشاد واألطباء ورجال الدين الذي  

 الناس. 

  ة يحب صاحب هذا الميل العمل في المكتب الذي يتطلب سرع  (:الميل الكتابي )واإلداري •

وتذكر التفاصيل ومراعاة الترتيب والتنسيق مثل  تتبع المراسلت وردودها  ودقة واجادة

النوادي والعاملين   وسكرتيريالمكتبات الذي يعمل في األرشيف واالخصائي قي مجال 

 في مختلف الوظائف الكتابية. 

 المهني: التصنيف  

المهني أي تصنيف االفراد مهنيا  ضمن دراسات القوى العاملة ويسمى  يدخل موضوع التصنيف 

 الفراد. بتصنيف اكذلك 

 الفرد فالمهنة كما تستعمل في التصنيف المهني تعني نوع العمل الذي يؤديه 

 يبنى عليه هذا التصنيف. وعند تصنيف االفراد مهنيا  يكون هناك أساس 

 وهو: ويمكن تحديد ثلثة أسس للتصنيف المهني  

كان الفرد يعمل لحسابه أو يعمل ألفراد آخرين   إذاي أتصنيف أساسه )حالة الفرد(  .1

 آخرين للعمل معه. أو يستخدم 
 تصنيف أساسه نوع النشاط االقتصادي الذي يقوم به الفرد. .2

 تصنيف أساسه نوع العمل الذي يمارسه الفرد.  .3

كانت تقوم على أساس االنطباع العام   في الماضي التي صنفت إليها األعمال وأن األسس 

 على التشابه السطحي والظاهري بينهما. أو  

 أبرزها: عديدة لعل من المهني فوائد  وللتصنيف 

 بنفس المستوى. آخر  إلىإمكانية نقل العامل من عمل  .1
 تحديد أجور العمال اعتمادا  على التشابه بين األعمال التي تؤدونها.  .2
 على من سابقة من حيث المستوى. عمل آخر أ   إلىترقية العانل  .3

 اكتمال عمليات التنظيم واإلدارة على أسس علمية.  .4
 تعيين مستويات األعمال على مختلف أصنافها.  .5

 يأتي: وهناك عدة وسائل تستخدم للتصنيف المهني واهمها ما  

المهن بموجب هذا   للسكان: وتقسمالتصنيف المهني حسب التعداد العام  •

)الزراعة وأعمال الغابات _  عشر مجموعات أساسية وهي  إلى التصنيف 

النقل والمواصلت  _ والميكانيكية العامة  _ الصناعات الصيد _التعدين 

الخدمات المهنية _األعمال الكتابية  _الصناعات اليدوية _الخدمات العامة _

 _ الخدمات المنزلية والشخصية(. 

يقوم هذا التصنيف على أساس تقسيم    المهنية:المهني حسب األلقاب  التصنيف   •

  إلى رئيسية وتقسيم هذه المجموعات بدورها مجموعات  إلى جميع المهن 

 يأتي: هذا التصنيف ما  مجموعات فرعية. ومن األمثلة على 



 

 

 المهن الفنية واإلدارية وتشمل مهن فنية ومهن شبه فنية ومهن إدارية.  .1
 لمبيعات وتشمل مهن كتابية ومبيعات. المهن الكتابية وا .2

 العامة وتشمل خدمات منزلية وخدمات شخصية. مهن الخدمات  .3
مهن زراعية وصيد وأعمال الغابات وتشمل مهن زراعية وأعمال الصيد   .4

 والغابات. 
 مهن دقيقة وتشمل مهن دقيقة ومهن غير دقيقة.  .5

 وهي: عشر مجموعات أساسية   الصناعي: ويشمل التصنيف  •

  .غابات وصيد   ةزراع .1

 معادن وتعدين.  .2

 أعمال وانشاءات.  .3
 مصنوعات.  .4

 خدمات. .5
 نقل ومواصلت.  .6
 تجارة جملة وتجزئة.  .7

 مالية وتأمينات وعقار.  .8
 أعمال حكومية.  .9

 أعمال أخرى.   .10

 

 

 انتهت المحاضرة

 

 

 . يوسف فواز شاهيند


