
Industrial Psychology



:مقدمه
د؛ روانشناسی علمی است که در بین علوم دیگر جایگـاه خاصـی دار•

جسـم و  بویژه براي آن دسته از طبقات اجتماعی که با تعلیم وتربیت
لـم روح و روان آدمی سرو کار پیوسته و مستقیم دارند، اهمیت این ع

.نمایان تر و محسوس تر است

ه همه افراد بشري و اقشار اجتماعی، هر یک به نوعی و به نسـبتی بـ•
آن محتاج هستند و هرچه میزان اطالع و آگاهی هر یک از انسان هـا 

ان از هر قشر اجتماعی، به این علم بیشتر و وسـیعتر باشـد، بـه همـ
.نسبت حاصل کار نیز مفیدتر و عمیق تر خواهد بود

 رشته متنوع و تخصصی از روانشناسـی شـناخته 40تاکنون بیش از •
.شده که هریک به سال ها تحصیل و مطالعه و پژوهش  نیاز دارد



:ضرورت مطالعه تاریخچه هر علم

:هدف از مطالعه تاریخ هر علم را می توان چنین خالصه کرد    

ري؛پی بردن به چگونگی پیدایش و استقالل آن از سایر دانش هاي بش•

پی بردن به چگونگی ارتباط آن علم با علوم دیگر؛•

شناخت عواملی که در پیدایش آن علم مؤثر بوده اند؛•

آشناشدن با سیر تکاملی آن علم؛•

. شناخت اثرهاي آن علم در زندگی انسان•



چه نوع شناختی را علم می نامند؟

 آنچه روانشناسی جدید را از قدیم متمایز می سازد، علمـی بـودن آن•
.است

نظم علم عبارت است از شناختی مـ« :در تعریف علم می توان گفت که•
یان که با روش هاي خاصی  به دست می آید و قوانین یا روابط پایدار م

».پدیده ها را بیان می کند
ده می از این تعریف در می یابیم که شناخت انسان در صورتی علم نامی•

شود که داراي نظم بوده، با روشی معین که روش علمـی خوانـده مـی 
شود و عبارت از مشاهده و تجربه است، به دست می آیـد و قـوانین و 

.یدروابط  پایدار را که میان پدیده هاي مختلف موجود است، بیان نما
ود علم روانشناسی نیز مانند علوم فیزیک و شـیمی در تحقیقـات خـ•

هاي  روش علمی را به کار می برد و به بررسی قوانین موجود در فعالیت
.گوناگون انسان می پردازد



تاریخچه روانشناسی
از دوران اساطیر و افسانه سازي•

؛)عصر تفکر فلسفی و منطقی -ظهور فیلسوفان یونان(میالد قرن ششم پیش از •

شروع اوهام و خرافات •

روح را جوهري مستقل وجدا از جسم می دانست که قبل از آن وجـود داشـته و ): Plato(افالطون  •
.پس از انهدام جسم نیز هستی خود را حفظ خواهد کرد

راي شاگرد افالطون، بین کار بدن و خواص ناشی از روح رابطه اي یافت گفت ب)  Aristotle(ارسطو •
. چشم موجودي جاندار و دیدن روح آن است.شناخت روح باید بدن و چگونگی کار آن را شناخت

رابطه بین بیماري جسمی و روحـی را ) Hippocrates(و بقراط) Galien(جالینوس سال بعد  200•
.کشف کردند

روح چیزي نیست که بر بـدن اضـافه ): Descartes(دکارت) دوران قرون وسطی( بعد سال  1700 •
.شده باشد، بلکه فعالیت خود بدن است

بـدن  تا قرن نوزدهم میالدي موضوع روانشناسی، مطالعه در باره ماهیت روح و چگونگی تأثیر آن بر•
.بود

بـه وسـیله ) Leipzig(اولین آزمایشگاه روانشناسی در شهر لیپزیک) 1879(در اواخر قرن نوزدهم•
روانشناسی در بـاره اینکـه خـود روح، کـه روح . تأسیس شد) Wilhelm Wundt(ویلهلم وونت

ی چیست و از کجا آمده و به کجا می رود، کاري ندارد، بلکه روانشناسی در باره فعالیـت هـاي روانـ
.معین رفتار آدمی بحث و تحقیق می نماید



:تعریف روانشناسی

، و )Psyche(»روان« مرکب از دو کلمـه ) Psychology(کلمه روانشناسی•
 به معناي شناختن روح و یا نفس است، بدین جهت آن) Logos(»شناسی« 

.نیز نامیده اند» نفس«یا علم » روح« را علم 

علم مطالعه حیات عقلی •

علم مطالعه نفسانیات و پیداکردن قوانین آن ها•

رد علم مطالعه رفتار، منظور از رفتار کلیه فعالیت ها و عکس العمل هـاي فـ•
.است در برابر محرك هایی که در محیط ظاهر می شود

.مطالعه علمی رفتار موجود زنده در تأثیر متقابل او با محیط•

ن هـر گـاه در ایـ. مطالعه و بررسی علمی رفتار انسان در روابط انسانی است•
ا از نـوع بررسی به رفتار انسان از تمام جنبه ها توجه داشته باشیم، مطالعه م

.روانشناسی عمومی خواهد بود



:تقسیم بندي رفتار انسان

 مانند اعمـال و حرکـاتی کـه انسـان و: رفتار فیزیولوژیک•

.اعضاي بدن انجام می دهند

ه هـاي مانند رفتاري که اختصاص به جنبـ: رفتار بیولوژیک•

.طبیعی دارد و اراده در آن دخالتی ندارد، مثل عمل زایمان

.یا رفتار روانی و ذهنی: رفتار سایکولوژیک•



:موضوع روانشناسی

گاري کلیه فعالیت هایی است که براي ساز•

.با محیط از انسان سر می زند



:هدف روانشناسی

.اشناختن رفتارهاي آدمی به منظور راهنمایی آن ه •



:برخی شعب روانشناسی
زمان ( روانشناسی از لحاظ اینکه کدامیک از جنبه هاي رفتار انسان را مطالعه می کند•

برخی از آن هـا . رشته هاي خاصی دارد...) نوزادي، دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و
:عبارتند از

مطالعه چگونگی رشد و نمـو ): Development Psychology(روانشناسی رشد•
.رفتار انسان از دوران پیش از تولد تا پایان بلوغ

رفتار فرد را از مرحله جنینـی تـا دوره ): Child Psychology(روانشناسی کودك•
.بلوغ مورد تحقیق قرارمی رهد

رفتار فـرد را در سـال هـاي ): Adolescent Psychology(روانشناسی نوجوانی•
.مطالعه می کند) سالگی 12-20(بلوغ

روش هـا و اصـول و قـوانین ): Learning Psychology(روانشناسـی یـادگیري•
ث یادگیري و چگونگی استفاده از مسائل روانشناسی را در امر آموزش و پـرورش بحـ

.می کند

که به بررسی رفتار اجتماعی افـراد ): Social Psychology(روانشناسی اجتماعی•
.ازددر اوضاع و احوال گروهی و نیز تأثیر و تأثر فرد و جامعه در روي یکدیگر می پرد



:برخی شعب روانشناسی

که رفتار موجود زنده را با ): Experimental Psychology(تجربیروانشناسی •
و  روش هاي آزمایشی و تجربی بررسی می کند و غالباً در تحقیقات خـود وسـایل

.ابزارهاي خاص آزمایشگاهی به کار می برد

که در آن طبیعت و عکس العمـل ):Animal Psychology(روانشناسی حیوانی•
.هاي حیوان و نیز رشد دستگاه عصبی و حواس آن مورد مطالعه قرار می گیرد

؛)Abnormal Psychology(روانشناسی افراد غیرعادي•
؛)Psychopathology(روانشناسی مرضی•
؛)Industrial Psychology(روانشناسی صنعتی•
؛)Individual Psychology(روانشناسی فردي•
؛)Criminal Psychology(روانشناسی جنایی•
؛)Juridical Psychology(روانشناسی قضایی•
؛)Exceptional Children Psychology(روانشناسی کودکان استثنایی•
).Scientific Psychology(روانشناسی علمی•



:تیمصارف یا کاربردهاي روانشناسی سازمانی و صنع

در جهت ایجاد آرامش خاطربراي آنان؛کارکنان مطالعه رفتار •

و کارفرمایان؛کارکنانگران بهبود روابط •

شناخت روحیه و طرز فکر افراد؛•

؛کارکنانشناخت عادات و شخصیت •

کارکنان؛شناخت علل تغییر رفتار •

؛کارکنانجلب رضایت حرفه اي •

تازه استخدام شده؛کارکنان بررسی و مطالعه مشکالت •

بررسی مشکالت افراد و  تجزیه و تحلیل رفتار آن ها؛•

؛کارکنانتعمیم امر آموزش و باالبردن سطح مهارت و کارایی •

آن ها با  تعویض افکار و عقاید کهنه و پوسیده مدیران و صاحبان صنایع و تطبیق•
تحوالت علمی و صنعتی روز؛



)مهادا(صنعتی مصارف یا کاربردهاي روانشناسی 

همکاري با مهندسان در طرح ریزي ساختمان ها و ماشین آالت جهت کاهش اشتباهات؛ •

انتخاب سهل ترین و کوتاه ترین راه براي رسیدن به هدف؛•

نظارت کامل بر رفتار و اعمال مدیران و ارائه راهنمایی جهت بهبود روابط کارگر و کارفرما؛•

رفه مطالعه کارگران از لحاظ جسمی، عقلی، اجتماعی و عاطفی و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ح•
اي آن ها؛

انتخاب فرد مناسب و شایسته براي کار مورد نظر؛•

هت جلب فعالیت در بخش بازاریابی و فروش کارخانجات با ارائه آگهی و تبلیغ مناسب محصول ج•
مردم به سوي محصول کارخانه؛

هماهنگ کردن انسان با ماشین؛•

تشخیص ناراحتی ها و آشفتگی هاي افراد؛•

کاران آگاه ساختن مدیران نسبت به مشکالت کارگران و علل غیبت ها، بدي محیط کار، وجود هم•
...ناسازگار و 

کاربرد آزمون هاي روانی بویژه در هنگام استخدام افراد نظیر آزمون هاي هوش، دقـت، سـرعت، •
....  پیشرفت و



)ادامه(مصارف یا کاربردهاي روانشناسی صنعتی 

آن کـس کـه در زمـان معـین و ( درك افراد و میزان کارآمـدي آنـان •
.) محدودي کار بیشتر و با کیفیت بهتري انجام دهـد، کارآمـدتر اسـت

 کارآمدي شخص به عوامل بسیاري بستگی دارد که مهـم تـرین آن هـا
:عبارتند از

وجود استعداد براي کار بخصوص؛ -1•

خصوصیات ماشین یا وسایلی که کارگر با آن کار می کند؛ -2•

 داشتن تجربه و آموزش کافی در زمینه کاري که کـارگر انجـام مـی -3•
.دهد

ایط مطالعه شر -الف: ایجاد شرایط مناسب کار و درك انگیزه ها از طریق•
.شرایط انگیزش -واکنش هاي احتمالی کارگر؛ و  ج -محیطی؛ ب



روانشناسی چیست؟

:براي داشتن تعریف واضح دو دیدگاه مهم است•

...دیدگاه روانکاوي از سوي فروید، یونگ و  -1

...و  دیدگاه رفتارگرایی از کارهاي واتسون، پاولوف، اسکینر -2



:تضاد بین این دو گروه به خاطر سه چیزاست

روش هاي مطالعه افراد؛ -1  

موضوع مورد مطالعه روانشناسی؛ -2  

علم  نظریه هایی که موقعیت روانشناسی را به عنوان یک -3  

. بیان می کند



:روش هاي مطالعه افراد -1

ا روانکاوان از روش هایی استفاده می کنند که فـرد یـا بیمـار ر•

.دوادار به حرف زدن در باره تخیالت، افکار و احساساتش بکن

ده اما رفتارگرایان از روش هاي تجربی تحت شرایط کنتـرل شـ•

ی در استفاده می کنند تا مشخص کنند چه نوع متغیرهاي خاص

.روي رفتار مشاهده شده تأثیر می گذارد



:موضوع مورد مطالعه رواشناسی -2

موضوع مورد مطالعه خود از روش مطالعه نتیجـه مـی شـود؛ بنـابراین •

.موضوع مورد مطالعه نیز تغییر می کند

کـه  روانکاوان مدعی هستند که در باره دینامیک مغز صحبت می کنند•

.شامل احساس و تفکرات از هر نوع می باشد

یرعلمی در حالی که رفتارگرایان می گویند که مطالعه تجربیات به طور غ•

مـی درست نیست، بلکه رفتارقابل مشاهده و عینی بـراي مطالعـات عل

 .مناسب است



:موقعیت روانشناسی -3

ند درك اما روانکاوان می گویند مطالعه رفتار به تنهایی نمی توا•

روشنی از انسان به ما بدهد و نبایـد از کـنش هـاي مغـزي و 

.احساسات غافل بود

د تا نظریه رفتارگرایان معتقدند که روانشناسان باید سعی نماین•

سـت هایی بر مبناي تجربیات قابل مشاهده و تکرارپذیر بـه د

.آورند



روانشناسی صنعتی

 بررسی رفتار انسان در محدوده تولیـد، توزیـع، مصـرف و•

)مک کورمیک و تیفن(تعاون تمدن ما

موضـوع اصـلی  Work behaviorکار یا رفتـار کـاري •

.روانشناسی صنعتی می باشد

یت ها کار ممکن است روانی یا فیزیکی باشد که اغلب فعال•

.هم فیزیکی و هم روانی می باشند



ادراك کار

یعنی استفاده از فراینـدهاي روانـی و فیزیولـوژیکی فـردي در•

.رسیدن به اهدافی

آن را  مهم ترین جنبه کار این است که انسان چگونه کار و شرایط•

بر طبق فعالیت هاي روانی ادراك، به هـر ادراکـی . درك می کند

مه یک معنا متصل است که بر طبق آن معنا احساس می شود و ه

فعالیت ها و رفتارها نشأت گرفته از محیط ادراکی ماست؛ 

.  بنابراین کار از نظر افراد مختلف داراي معانی بسیار است•



تعریف کار

•Boehrs  کار را در به کار بردن قدرت جسـمانی و

.روانی براي ارضاي نیازهاي مادي و معنوي می داند



خصوصیات کار

اري تحرك انسان تأکید دارد؛ بسیاري از رفتارها را می توان یک نوع کـار رفتـبر  -1

ده اگر وظیفه اي محول شـ) اگر هدفی مورد نظر باشد؛ ب) دانست، به شرطی که الف

.اگر کار وسیله اي براي ارضاي نیازها باشد) باشد و ج

.رفتار با هدفی استکار  -2

ارهـاي انسان به وسیله وظایفی مشخص می شود و به کمک سیستم هنجفعالیت  -3

.اجتماعی ارزیابی می گردد

4- Wagner ه می گوید نتیجه کار را باید با مقدار بازده هاي مادي یا غیرمـادي، کـ

.داراي نوع و کیفیت بخصوصی است، ارزشیابی کرد



تعریف خوب دیگري از کار

ت کار فعالیتی است براي ارضاي نیازهاي انسان کـه بـه صـور•

ی وظیفه اي به شخص محول می شود و او با استفاده از توانـای

د هاي جسمانی و روانی خود نتیجه اي مادي یا غیرمادي تولیـ

.دمی کند که به وسیله معیارهاي اجتماعی ارزیابی می گرد



اردر ک»انسان«تغییر و دگرگونی مفاهیم 

:طرز فکر نسبت به کار•

ها  رومی(یونانی ها کار را یک نفرین می دانستند Tilgerطبق نظر  -   
)و هیبروها هم همین عقیده را داشتند

معتقـد بودنـد کـه کـار :  مسیحیان اولیه پیرو سنت هاي یهـودي -   
ک امر همچنین کار به عنوان ی. تنبیهی براي گناهان اولیه انسان است

.مهم از نظر سالمت جسمانی و روانی تلقی می گردید

د هرکس توانـایی کـارکردن دارد بایـ: افراد برجسته در مسیحیت -   
اه خدمت کارکند و کار نه تنها اساس کلی اجتماع است، بلکه بهترین ر

).دبعضی به کار سخت و عدم لذت عقیده داشتن.( کردن به خداست

 ارزش فطري کار را از بـین بردنـد و: کارل مارکس و ویلیام موریس -   
.افراد کارگر را قسمتی غیرفعال از ماشین درنظرگرفتند



فردریک تیلور
ائل بـه از آنجا که روش هایی را براي تولید بیشتر و بهتر ارائه داده بود و سایر مس•

اسـت  طور کلی مورد بی توجهی قرارگرفته بود، شاید این عقیده را تقویت کرده
.کار غیرانسانی شده استکه 
کتی است به نظر تیلور ارزش یک فرد کارگر در رابطه خیلی نزدیک با موفقیت شر•

.که او در آن کار می کند
 را پایان دهـد و بـه صـورت اصول مدیریت قدیمیهدف اصلی تیلور این بود که •

.مدیریتی که کامالً اساس علمی دارد، در آورد
اگانـه تیلوریسم معتقد بود که کارگران بایستی به عنوان واحدهاي منفـرد و جد•

ی مطالعه شوند و دلیل این امر را این می دانست که عوامل اصلی کـه روي کـارای
ت خستگی، شرایط نامساعد محیطی یا روش هاي نادرسـکارگران اثر می گذارد، 

د بهبـو انگیزشـیو  زمان سـنجیاست که بایستی از طریق روش هاي انجام کار 
.حاصل نماید

اده را در رفتار کاري مورد غفلت قـرار دمحیط اجتماعی این دیدگاه تأثیرات مهم •
.است



مکتب روابط انسانی

ط براساس نتایج و تحقیقات  در شرکت هـاثورن، مکتـب روابـ•
.پایه گذاري شد مایو و دیگرانانسانی توسط 

:ایشان مسائلی از قبیل •

نقش عوامل اجتماعی در موقعیت کاري -                  

اثر سازمان هاي غیررسمی -                  

گروه هاي کار و الگوهاي مشاغل اجتماعی -                  

عملکرد و رضایت شغلی  -                  

. را مورد تأکید قراردادند    



انسان جدید صنعتی 

انی در تحقیقات هاثورن انسان جدید صنعتی مشخص نشد و آن انس •

اي است که به دنبال رضایت از طریق عضویت در گروه ثابـت و مزایـ

.اجتماعی حاصل از آن می رود

کتـب از نظرگاه تئوریسین هاي بعدي که انسان اجتماعی را توسط م •

ق بـه تعلـ« روابط انسانی پذیرفته بودند، بیش از اندازه بـر اهمیـت 

دازه تأکید می کردند و سایر احتیاجات انسان را که به همان ان» گروه

.مهم و تعیین کننده رفتار کاري است، مورد غفلت قرار دادند



آخرین مفهوم انسان صنعتی

انسانی است که خود را با محیط واقعی وفق مـی دهـد و بـه  •

)  Self-actualizing man(عنوان انسـان واقعیـت گـرا 

.معروف است

سـط  این مفهوم ناشی از نظرگاه مربوط به انگیزه است کـه تو •

.نامگذاري شده است)  Maslow(مازلو 



نظریه مازلو
ز مازلو طبقه بندي منظمی از اهداف و نیازهاي انسانی عرضه کـرد کـه ا•

.آن طریق رفتار انسان هدایت می شود

:این سلسله مراتب نیازها عبارتنداز •

نیازهاي فیزیولوژیکی، نیازهاي اجتماعی، نیازهاي ایمنی،  -     

.نیاز به موفقیت خود و نیاز به تکامل خود        

مـل نظریه مازلو بر رفتار انسان تأکید می کنـد کـه تحـت تـأثیر عوا •
.متعددي است

اي اما مردم اغلب به کاري می پردازند که سبب تحصیل مزایا و یا ارضـ •
لیت کار براي بعضی افراد الاقل ممکن است شامل چنان فعا. خود اوست
.هایی باشد

ده گرچه نظریه مازلو مؤثربوده است، اما تحقیقات زیادي را ناشـی نشـ •
.است



نظریه هرزبرگ

سـت نظریه دوعاملی رفتار کاري است و مبنی بر مالحظاتی ا •
 که کارکنان در موقعیت هاي کاري مختلف عوامـل رضـایت و

.عدم رضایت خود را بیان می کنند

مسـئولیت، به نظرمی رسد کـه بـا عـواملی چـون  رضایت •
ظریه ارتباط داشته باشد که در ن ذات کار وپیشرفت، شناخت 

.نام برده شده استعوامل انگیزشی هرزبرگ به نام 

از سوي دیگر به نظر می رسد کـه بـه عـواملی  عدم رضایت •
ین ها ا. مربوط باشد نوع سرپرستیو  حقوق، شرایط کارمانند 

.نامیده شده است عوامل بهداشت روانی



نظریه هرزبرگ

شـدن هرزبرگ بیان می کند که تغییرعوامل بهداشت روانی مثـل بهتر •
 شرایط کار رضایت از کار را زیاد نمی کند، ولی فقـط از عـدم رضـایت

.جلوگیري می کند

ی زیادشدن رضایت و عملکرد با تغییر در عوامل انگیزشی صـورت مـ •
.گیرد که کمک به پرشدن شناخت واقعیت خود می شود

لعـاده تصور از انسان صنعتی به عنوان انسان واقعیت گرا اهمیت فوق ا •
بط اي داشته است که این اهمیت به مشخصات انگیزه اي درون کار مرت

ماهیـت تکـراري و در این خصوص اسـتدالل شـده اسـت کـه . است
ه عامل شماري از مسائل صنعتی مزمنی است کـ یکنواخت برخی کارها

حداقل رضایت کاري، غیبت از کـار، خرابکـاري و سـایر مـوارد موجب 
.می شود مشابه



موضوع علم روانشناسی

:سه چیز است •

چه رفتاري از فرد سرمی زند؟    

چرا این رفتار از فرد سرمی زند؟    

چگونه این رفتار از فرد سرمی زند؟   



کار رشته هاي روانشناسی مربوط به جنبه یا جنبه هایی از

مشاوره حرفه اي، روانشناسـی کارکنـان، روانشناسـی مـدیریت، روانشناسـی  •
و  سازمانی، روانشناسی مهندسی، روانشناسـی صـنعتی، روانشناسـی محیطـی

.روانشناسی مصرف کننده
د می باش روانشناسی کار و حرفهاین ها همه گرایش هایی از رشته اصلی و مادر  •

که در آن با مواردي از قبیل
انتخاب شغل، •
گزینش و استخدام،  •
توسعه سازمانی،•
مدیریت منابع انسانی، •
مساعدسازي محیط، صنعت و تولید  •

. درگیر خواهیم بود     
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پیدایش و توسعه روانشناسی کار

.این رشته به طور علمی از آغاز قرن بیستم بوده استظهور  -1

یـل والتـر دگذاران روانشناسی صنعتی دو روانشناس به نام هاي پایه  -2

 Hugo(هوگومونسـتربرگآمریکایی و  )Walter Dill Scott(اسکات

Munsterberg( ی در فعایت هاي اسکات با نوشتن مقاالت. آلمانی بودند

ل باره اثر روانشناسی در تبلیغات و اهمیت روش هاي روانشـناختی در حـ

گ مهمترین مطالعـات پژوهشـی مونسـتربر. مشکالت بازرگانی آغاز شد

.دآزمونی بود که جهت انتخاب رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهیه کر



پیدایش و توسعه روانشناسی کار

 اییشیوه هاي گزینش افسران آمریکدر جنگ جهانی اول، کاربرد روانشناسی در  -3

ه بـ آزمون هاي آلفا و بتـا( براي مشاغل پیچیده و مهمتشخیص افراد مناسب و 

نصیب  پیروزي بزرگی) ترتیب در خصوص توانایی روانی افراد باسواد و بی سواد

 روانشناسی صنعتی نمود و موجب شد بعدها از نظـرات روانشناسـان در تهیـه

.آزمون ها و مقیاس ها براي انتخاب داوطلبان استفاده شد

ــه  -4 مطالعــات پــس از آن در دهــه ســوم قــرن بیســتم، آزمــایش هــایی کــه ب

شهرت یافتند، در کارخانه هاثورن متعلـق بـه یـک  ) Hawthorne(هاثورن

ی از شرکت الکتریکی غربی در شیکاگو انجام گرفت که در آن هـا تـأثیر برخـ

و  عوامل فیزیکی را از قبیل نور و روشنایی و نقش استراحت هاي کوتـاه مـدت

.سایر شرایط کاري را در فعالیت و عملکرد کارگران بررسی نمودند



در آمریکا منجـر بـه ابـداع  1930بحران اقتصادي در سال هاي -5 
آزمون هاي گوناگون در زمینه توانایی هاي افـراد و تفـاوت هـاي 

.فردي  توسط روانشناسان گردید

ه اتحادیـکشمکش هاي بین مدیران و گارگران و ظهور و توسعه  -6 
در دهه چهارم قرن بیسـتم موجـب جلـب توجـه  گرایی افراطی

.روانشناسان به رضایت شغلی شد

روانشناس آلمانی که در جریـان  ) Kurt Lewin(کورت لوین -7 
بـا مهاجرت یهودیان آلمان در جنگ دوم جهانی  به آمریکا آمـد 

، انجـام ارائه راه هاي خاص در شناخت چگـونگی انگیـزش افـراد
در شـرایط  آزمایش هایی در خصوص رهبري و آثار انگیزشـی آن

.اشتگوناگون تأثیر مهمی بر روند رشد روانشناسی صنعتی گذ

پیدایش و توسعه روانشناسی کار



ثیر عوامـل پیچیده ترشدن تکنولوژي جنگی و سیستم تسلیحاتی توجه روانشناسان را به تـأ -8 
 1950و  1940در دهـه . مادي و فیزیکی محیط کار بـر وظیفـه شـغلی فـرد ضـروري مـی نمـود

اسـی روانشناسی صنعتی اهمیت خود را نمایان ساخت و در این دوره بود که این رشته از روانشن
را بـه خـود اختصـاص  ) Work & Industrial Psychology(روانشناسی صنعتی و کارنام 
.داد

دي و تأکید اولیه روانشناسی صنعتی و کار بر شیوه هاي انتخاب کـارگران سـازمان هـاي تولیـ -9
وص سپس روابط انسانی در مدیریت مطرح شد که به مطالعه در خصـ. خدماتی به ویژه ارتش بود

.فرایند رهبري، سرپرستی، کنش هاي متقابل گروهی و در نهایت رضایت شغلی منجرشد

ار از هدف از مطالعات روانشناسی در ابتدا، صرفاً دستیابی به شیوه هایی براي افـزایش بـازدهی کـ 
.استامروزه محور اصلی توجهات، نظر به انسان و فلسفه کار لحاظ کمی و کیفی بود؛ اما 

مناسـب را  روانشناسی کار می کوشد تا ضمن اینکه فرد مناسب را براي کار معینی انتخاب کند، کار
شد  رگونومیا این نگرش منجر به پیدایش رشته جدیدي به نام. نیز براي فرد معینی در نظر بگیرد

که روابط متقابل ماشین و انسان را مورد مطالعه قرار می دهد تا از این رهگـذر طراحـی ابـزار و 
یق وسایل و ماشین آالت را به گونه اي انجام دهد که کار را تا حد امکان آسان تر و راحت تر و دق

.تر نماید و آثار جانبی زیان بار آن را بر فرد به حداقل رساند

پیدایش و توسعه روانشناسی کار



موضوع، هدف و قلمرو روانشناسی کار

.استرفتار کار انسان محور اصلی توجه این رشته علمی  •
ایـن علـم  موضـوع هرجا فعالیتی در جهت معاش از انسان  سر می زند، می تواند •

گونـه این رشته می کوشد تا دریابد و بیان کند که براي یـک حرفـه، چ. قرارگیرد
ي چگونه به فرد آن حرفه را بیاموزیم، از چه شیوه هـایی بـرا. فردي مناسب است

او ) Job duty(انگیزش فرد در جهت بیشـتر و بهترانجـام دادن وظیفـه شـغلی 
احساس  استفاده نماییم و محیط کار و فعالیت او چگونه باشد تا براي او لذت بخش

.شود
ط این است که عوامل و شرایطی را بشناسد که در آن شـرای هدف روانشناسی کار •

اري و تحت تأثیر آن عوامل فرد بتواند براي معاش خود و رفع نیازهاي جامعه، هرک
.را بهتر و بیشتر و راحت تر انجام دهد

د با کـار و محیط کار و فعالیت انسان و بررسی رابطه بین فرقلمرو روانشناسی کار  •
لی پس حیطه کار روانشناسان کار مراکز کار و فعالیت هـاي شـغ. محیط کار است

).مراکز صنعتی، خدماتی، تجاري و اداري به عبارت دیگر واحدهاي کار( اند



پیش فرض هاي روانشناسی کار

انش میزان کارایی و چگونگی عملکرد شغلی فرد تابعی اسـت از تـو -1  
کـه زیـر  توانش هـاي ذهنـیهاي او؛ یعنی بین توانش هاي فرد اعم از 

تـوانش بیان می شوند و مهارت هاي او که شـامل  هوشعنوان عمومی 
ـــــانیکی ـــــاي مک ـــــیو  )Mechanical ability(ه  -روان

می باشند از یـک سـو و انجـام  ) Psychomotor ability(حرکتی
.وظایف شغلی از سوي دیگر رابطه اي همسو وجود دارد

ط میزان سازگاري فرد بـا محـیو  شخصیتبین منش و خصیصه هاي  -2 
در  و توانمندي او در برقرارنمودن رابطه مطلوب با سایر افـرادي کـه کار

 از سـوي موفقیت شـغلیجریان کار با آنان سر و کار دارد از یک سو و 
ی برخی عوامـل شخصـیت. دیگر همبستگی قابل مالحظه اي وجود دارد

قیت مانند ویژگی هاي خلقی، اجتماع آمیزي، ارتباطی و نگرشی در موف
.شغلی مؤثرند



پیش فرض هاي روانشناسی کار

 الاقـل در افـزایش متغیرهاي انگیزشـیصرف نظر از ثمربخشی کار،  -3 
عامل برخـی از کـم کـاري هـا، بـی ( عملکرد، نقش تعیین کننده دارند

).تحرکی و دلمردگی عدم توجه به ساز و کارهاي انگیزشی است

ار در صورت کنترل همه عوامل شمرده شده نمی توان به ثمربخشی کـ -4 
ر در برابـمطمئن بود؛ زیرا ارگانیسم آدمی به گونه اي طراحی شـده کـه 

 و چنانچه این محرك ها با آن محرك هاي بیرونی واکنش نشان می دهد
ین بـسازگار نباشد، توان عملکردي او کاهش می یابد؛ به عبـارت دیگـر 

ا، نـور، صـد( ثمربخشی فعالیت او و متغیرهاي فیزیکـی محـیط کـارش
.رابطه نزدیکی وجود دارد....) حرارت، رنگ، رطوبت و



مبانی نظري و عملی روانشناسی کار

.افراد آدمی با هم تفاوت دارند -1  

.کارها با هم تفاوت دارند -2  

او  روانشناس کار قصد دارد به هر فردي کاري را بسپارد که بـراي •

د که مطلوب و لذت بخش باشد و براي هر کار، فردي را در نظر بگیر

.بخوبی از عهده آن برآید



روش هاي مطالعه رفتار

؛)Observation(روش مشاهده -1 

؛)Experimental(روش آزمایشی یا تجربی -2 

؛)Clinical(روش بالینی -3 

Survey(روش زمینه یابی -4  Method.(

لـه ضمن پژوهش هاي علمی روانشناختی از فنون متنوعی که به منز •

ی ابزار و وسایل دستیابی به داده هاي سودمند هسـتند، اسـتفاده مـ

از ایـن قبیـل  پرسشـنامهو  مصاحبه علمـی، آزمون هاي روانی. شود

. می باشند) تکنیک ها( فنون



)INDIVIDUAL DIFFERENCES(تفاوت هاي فردي

انسان ها هم از نظر  •

جسمانی و ظاهري                                   

و هم از نظر    

ذهنی و روانی                                

و هم از نظر  

سازگاري اجتماعی                               

.با هم تفاوت دارند  



جنبه هاي تفاوت هاي فردي

 به طور کلی می توان گفت که افراد آدمی از جهات زیـر بـاهم   

:متفاوتند

ساختمان بدنی و اندام ها •

چهره و زیبایی •

قدرت عضالنی و نیروهاي جسمانی  •

توانایی هاي عمومی ذهنی و استعدادهاي خاص •

ثبات و هیجان پذیري •

عواطف و گرایش ها •



اهداف روانشناسان در خصوص تفاوت هاي فردي

شناخت تفاوت هاي خاص میان افراد •

پی بردن به علل این تفاوت ها •

اظ در صورت امکان تغییر برخی از این عوامل از لح •

کمی و کیفی و سوق دادن آن ها به سطح بهینه



وجود تفاوت از نظـر کـار و رفتـار در  

 میان کارگران باعث تفاوت در میـزان

 .تولید می شود



علل وجود این تفاوت ها

:گوناگونی جنبه هاي شخصیت•
ساختمان بدنی -    
صورت ظاهر -    
هوش -    
استعداد -    
منش -    
عالیق -    
انگیزه -    
چاالکی -    
تربیت•
تحصیل•
اطالعات•
صالحیت شغلی •



تفاوت هاي فردي در عملکرد شغلی

ی ها براي انجام هر کار و موفقیت در هر وظیفه شغلی به یک سري توانای •
.و ویژگی هاي جسمانی، ذهنی و شخصیتی خاص نیاز است

بدنی  مثالً در برخی مشاغل توانایی هاي شناختی، در برخی دیگر نیروي •
فتار و جنبشی و در برخی دیگر توانایی ارتباطی و مردم آمیزي و حسن ر

.با دیگران با اهمیت است
تفاوت توانایی هاي افراد در انجام کارهـاي سـاده بسـیار کـم و گـاهی  •

ه و تشخیص ناپذیر است؛ در حالی که تفاوت آنان در مهارت هاي پیچیـد
.دشوار کامالً آشکار می گردد

را  براي انتخاب افراد مناسب جهت مشاغل معین، باید توانش هاي آنـان •
.سنجید و براي هر شغل فردي را برگزید که از عهده آن برآید



یک کار معین ممکن است توسط  •

به نحو احسن       1فرد             

به طرز مطلوب       2فرد             

بسیار بد       3فرد             

.انجام پذیرد    



حرفه از نظر افراد

. باشد.... حرفه از نظر افراد ممکن است •

سرچشمه رضایت خاطر کامل      

     

یکنواخت و خسته کننده      

مافوق ظرفیت      

     



د؟تفاوت هاي فردي چگونه پدید می آین

به طور کلی دو عامل بنیـادین در تفـاوت هـاي فـردي  •

:دخالت دارند که عبارتنداز

) Heredity(وراثت -1    

) Environment(محیط -2    



علت سنجش تفاوت هاي فردي

غل منظور اطمینان و اطالع از اینکه داوطلب ش به•

از هر صفت یا خصیصـه هـاي کـه در موفقیـت 

.شغلی او مؤثر است، تا چه اندازه برخوردار است



موفقیت در امر راهنمایی

:هموفقیت در امر راهنمایی افراد بستگی دارد ب •

ارجاع شغل به تناسب قابلیت آن ها -1     

امکان ارایه یک آموزش مناسب حرفه اي -2     



سبنتیجه کار بیش از حد مشکل یا آموزش نامتنا

بی نظمی •
نقصان تولید                                   •
خسارت احتمالی براي کارفرما یا ماشین            •

                                                         



نتیجه کار بیش از حد ساده

کسالت •

بی دقتی •

خیال پروري •

همه گونه نارضایتی •



جه و درنتی سازگارشدن با محیطبراي   •

 باید فرد احساس رضایت کامل از کار

ارضاي و  صرف تمام انرژيراهی براي 

 نیازهاي اساسی و کاربرد مهارت خود

.پیداکند



نداشتن مقدمات الزم براي یک شغل

فرد به خاطر شکسـت خـود دایمـاً  •

.نگران است



دچنانچه کاري به جزئی از امکانات فرد نیازمند باش

:در شرایط مساعد -1•

ابرازات فرد به شکل تخیالت رؤیایی بروز می کند      •

یا       •

.موجب رفتاري انتقادي بی دلیل می گردد      •

:در شرایط نامساعد -2 •

 به شکل یک حالت جدي بیماري یا اختالل ذهنی بـروز مـی      •

.نماید



عدم جذب انرژي فرد توسط کار

.عموماً به عرصه دیگري منتقل می شود •

رار متأسفانه اکثر اوقات این انرژي اضافی در مسیري قـ•

ارفرمـا و می گیرد که نه به نفع کارگراست و نه به نفع ک

.حتی ممکن است به ضرر هر دو طرف تمام شود



رابطه بین شخصیت و نتایج کار

•Bills   معتقداست بین هوش و دشواري کـار رابطـه اي وجـود

:دارد

 ترین افراد معموالً مشـکلباهوش •

.دترین پست ها را اشغال می کنن
ا بنابرهمین دلیل باید کـارگران در پسـت هـایی متناسـب بـ •

.استعدادشان گمارده شوند



Thank You


