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 وصف المساق : 

د فً مؤسسة العمل فإن علم النفس الصناعً هو العلم الذي ٌدرس الفر إذا ما كان علم النفس

التنظٌمً هو العلم المكمل له بحٌث ٌدرس تفاعل الفرد فً المؤسسة مع األفراد اآلخرٌن . من 

هنا ٌمكن أن نمول إن علم النفس التنظٌمً أو السلون التنظٌمً كما ٌسمٌه دارسوا إدارة 

بعض ) كزمالء ورؤساء األعمال ما هو إال العلم الذي ٌهتم بتفاعل العمال مع بعضهم ال

ومرؤوسٌن ( ، ولذلن فإن هذا العلم ٌحاول إعطاء نصائح وإرشادات لزٌادة فعالٌة االتصاالت 

داخل المؤسسة وٌعمل على تبٌان دٌنامٌات الجماعة وكٌفٌة تطوٌر معاٌٌرها وتوزٌع ادوارها 

ٌث الكم والكٌف من أجل تغٌٌر أسالٌب تفاعل العاملٌن ألغراض زٌادة معدالت اإلنتاجٌة من ح

 معا ً وتحمٌك الرضى المهنً والسعادة للعاملٌن .

 محتوٌات الممرر : 

االتصال والتواصل داخل بٌئة العمل الفصل األول :   

ماهً مهارات التواصل داخل بٌئة العمل .-1  

مهارات االستماع داخل بٌئة العمل . -2  



مهارة طرح األسئلة والحصول على المعلومات . -3  

مهارات تمدٌم المعلومات إلى اآلخرٌن . – 4  

 

المٌادة والتأثٌر فً بٌئة العمل الفصل الثانً :   

ماهً المٌادة والتأثٌر فً بٌئة العمل .-1  

نظرٌات المٌادة اإلدارٌة. -2  

المٌادة وصنع المرارات واإلنتاجٌة . – 3  

 الفصل الثالث : جماعات العمل ومهارات العمل ضمن فرٌك 

لتً تؤثر على فعالٌة الجماعات .العوامل ا-1  

المهارات األساسٌة للعمل ضمن فرٌك . – 2  

 

 متطلبات المساق : 

االمتحان األول  /   / -1  

االمتحان الثانً    /    / -2  

امتحان نهاٌة الفصل    /     /  -3  

بحث مٌدانً ٌحدد من لبل الدكتور . - 4  

  

المراجع باللغة العربٌة :    

2212اصل فً بٌئة العمل : تألٌف جون هٌز ، ترجمة الدكتور مروان الزعبً مهارات التو-1  



المدخل إلى علم النفس الصناعً والتنظٌمً ، تألٌف رونالد.ي رٌجٌو وترجمة فارس  -2

 حلمً . 

المدخل إلى علم النفس الصناعً ، تألٌف الدكتور دمحم خٌري . – 3  

ألٌف أحمد عزت راجح .علم النفس الصناعً والهندسة البشرٌة ، ت – 4  

دٌنامٌات الجماعة والمٌادة ، لوٌس كامل ملٌكة . – 5  

لراءات فً علم النفس االجتماعً فً البالد العربٌة ، لوٌس كامل ملٌكة . – 6  

 

 


