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جزوه آموزشی

روانشناسی کار
(Work Psychology)

دکتر روح اله توالیی
1393نسخه شماره دو ، پاییز عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

“ قُلْ هْل یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ” 
"دانند با هم برابرند؟ تنها خردمندان هستند که متذکر می شوند دانند و کسانى که نمى بگو آیا کسانى که مى"

9آیه شریفه : سوره مبارکه زمر
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،روانشناسی کاربرد( کار روانشناسی ،)1393( محمود ساعتچی  

.ویرایش نشر موسسه دوم، ویراست )مدیریت و سازمان کار، در
 Arnold, John and etal (2012), Work

Psychology: understanding human behavior in

the workplace, prentice hall.

و پژوهشی-علمی مقاالت از برخی ISI موضوع با مرتبط  
درس

:منابع اصلی مورد استفاده در جزوه
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:تهیه و تنظیم
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 دارد، قرار سازمانها اختیار در که منابعی مهمترین از یکی امروزه  
Human) انسانی سرمایه Capital) است.
 باالي سطوح به را سازمان میتواند انسانی سرمایه از بهینه استفاده  

.برساند بالندگی و )اثربخشی و کارایی( وري بهره
 انسانی سرمایه از بهینه استفاده در موثر عوامل مهمترین از یکی  

  وري بهره افزایش جهت در ترغیب چگونگی( اثربخش رهبري سازمانها،

.است )شغلی

:مقدمه
جزوه آموزشی
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 که نمی شود یافت حرفه اي و فعالیت هیچ تقریباً امروز، جهان در  
  زندگی با روانشناسی نتیجه در نباشد؛ وابسته انسانی اندیشه  و درك به

  .کرده است ایجاد ناگسستنی پیوندي مدرن انسان
 تا شده موجب عمومی، رفاه سطح و تکنولوژي علم، رشد بعالوه  

  و مسائل بنابراین کند؛ پیدا اندیشه و تفکر براي بیشتري وقت آدمی
  یافتن به نیاز که می آید پدید بشر ذهنیات و افکار میان در ها چالش

  که حلی راه می کند؛ چندان دو را پیشگیري و درمان حل، راه
.است آن طالیه دار روانشناسی امروزه

:ادامه _مقدمه
جزوه آموزشی
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 میالدي 18 قرن اوایل به آکادمیک، و علمی شکل به روان شناسی آغاز  
  زمان این از روان شناسی در توجه قابل تحقیقات و اکتشافات و میگردد باز

  تاریخچه اي از دیگر تجربی علوم که است درحالی این .است شده شروع
  .اند برخوردار تر قدیمی
 به را متفکران ذهن که قرن هاست روان و ذهن به مربوط مباحث البته  

  متفکرانی و یونانی دانشمندان از آن مکتوب آثار و کرده مشغول خود
  علم از شاخه این اما است، دست در نیز ارسطو و افالطون سقراط، چون

 مطالعه مورد آکادمیک و مدون صورت به جدید، روان شناسی از پیش تا
.بود نگرفته قرار

:تاریخچه روانشناسی
جزوه آموزشی
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 وندت ویلهلم” میالدي 1879 سال در“ (Wilhelm Wundt) به اقدام  
University) الیپزیک شهر دانشگاه در آزمایشگاه یک تأسیس of

Leipzig) مطالعات روي بر آن اصلی تمرکز که نمود آلمان  
  را فلسفه از روانشناسی علمی استقالل زمینه و داشت قرار روان شناسی

.کرد فراهم
 تاسیس به که روانشناسانی نیز و اولیه تجربی روانشناسان از بسیاري  

  دیده آموزش وندت آزمایشگاه در پرداختند، آمریکا در ها آزمایشگاه
.دانند می علمی روانشناسی پدر را او دلیل همین به بودند

:ادامه _تاریخچه روانشناسی
جزوه آموزشی
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از یکی عنوان به سال هزار از بیش اخالق، یا النفس علم عنوان تحت روانشناسی  
  و سینا ابن و رازي از .است شده تدریس ایران علمی مراکز در فلسفه اصلی شاخه هاي
  علم این به خود آثار در که داریم سراغ را متفکري کمتر مالصدرا تا ناصرخسرو

.است نپرداخته
روانشناسی در چشمگیري فعالیت 1340 دهه اوایل تا آغازین، شکوه و رونق رغم به  

  یا و تربیتی علوم و فلسفه رشته برنامه هاي از بخشی عنوان به یا علم این و نداشت وجود
 دهه باید را 1340 دهه .می شد تدریس معلم تربیت دوره هاي از بخشی صورت به

  در نخست روانشناسی لیسانس دوره که نامید ایران در روانشناسی سازمانی گسترش
           دوره سپس .گردید تأسیس ایران دانشگاههاي سایر در بعدها و تهران دانشگاه

 .شد گذارده بنیان روانشناسی مؤسسه و آمد بوجود روانشناسی لیسانس فوق

:تاریخچه روانشناسی در ایران
جزوه آموزشی
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 ذهنِ فرایندهاي و رفتار ي مطالعه علم روانشناسی 
 علمی روش اساس بر ـ انسان بخصوص ـ زنده موجود

 .است
 رشد، نظیر مفاهیمی با آدمی، روان و ذهن ارتباط یافتن

 وظایف از …و اجتماعی رفتارهاي شناخت، سالمت،
.است روانشناسی

:تعریف روانشناسی
جزوه آموزشی
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که دارد اشاره اعمالی و فعالیت ها به رفتار تعریف؛ این در 
 صحبت مانند می باشند، اندازه گیري قابل و مشاهده قابل

.رفتن راه و کردن
دارد اشاره فرایندهایی و اعمال به ذهنی فرایندهاي اما 

 و نیست کردن درك و دیدن قابل مستقیم صورت به که
 مشاهده فرایندها دیگر و رفتار در می توان را آنها نمود
.ترس و هیجان یا و تفکر مانند کرد،

:ادامه _تعریف روانشناسی
جزوه آموزشی
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 از عبارتند )علم یک بعنوان( روانشناسی هاي هدف کلی طور به
:)1389 ساعتچی،(
 توصیف (Description): چیست؟ خاص رفتار یک ماهیت

 درك و فهم (Understanding): کند؟ می بروز خاص رفتار این چرا

بینی پیش (Prediction): خاص رفتار این که کرد نظر اظهار توان می  
کند؟ می بروز موقع چه
کنترل (Control): و احوال و اوضاع چه که ساخت روشن توان می  

.گذارد می تاثیر خاص رفتار این بر شرایطی
 دارد فوري کمک به نیاز که فردي به عابران کردن کمک :مثال.

:اهداف روانشناسی
جزوه آموزشی
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را تکاملی مراحل هنوز که است جدیدي نسبتاً رشته روانشناسی   
 تا (APA) آمریکا شناسی روان انجمن که وجودي با .گذراند می

  به اما است، کرده شناسایی را روانشناسی مختلف زمینه 53 کنون
 در مستمر طور به تازه هاي زمینه انسانی، رفتارهاي تنوع دلیل
.هستند آمدن پدید حال

اصلی گروه دو به توان می را روانشناسی هاي رشته مجموع در  
:کرد تقسیم زیر
بنیادي هاي رشته
کاربردي هاي رشته

:انواع روانشناسی
جزوه آموزشی
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:از عبارتند روانشناسی بنیادي هاي رشته برخی
 بر عصبی دهنده هاي انتقال و مغز تاثیر چگونگی تحلیل به :زیستی روانشناسی 

.می پردازد احساسات و افکار رفتارها،

زمینه در زنده موجود هاي توانایی و تفکر مطالعه به :شناختی روانشناسی 
.پردازد می اطالعات پردازش

 تدوین و تهیه شخصیتی، پویاییهاي و صفات مطالعه به :شخصیت روانشناسی 
.پردازد می شخصیتی صفات ارزیابی براي ها آزمون و شخصیت هاي نظریه

پردازد می یادگیري وقوع چرایی و چگونگی مطالعه به :یادگیري روانشناسی.

:ادامه _انواع روانشناسی
جزوه آموزشی
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:از عبارتند روانشناسی کاربردي هاي رشته برخی
آشفتگی هاي و ناتوانی نابهنجاري، درمان و بینی پیش درك، به :بالینی روانشناسی 

 گستره در و می کند کمک رفتاري و اجتماعی شناختی، روان شناختی، زیست هیجانی، شناختی،
.دارد کاربرد درمان جستجوي در جمعیتهاي از وسیعی

و اثربخش مدیریت و رهبري بر مؤثر عوامل بررسی و مطالعه :مدیریت روانشناسی 
.کارکنان و مدیران بین روابط

از استفاده و خرید انتخاب، هاي فرایند مطالعه :)مشتري( کننده مصرف روانشناسی 
.خریدار رفتار مطالعه و محصوالت و خدمات

:ادامه _انواع روانشناسی
جزوه آموزشی
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:ادامه _روانشناسی کاربردي هاي رشته
 روانشناختی روشهاي و ها نظریه کاربرد :سازمانی- صنعتی روانشناسی  

  همکاران فرد، با مرتبط سازمانی و صنعتی مشکالت حل و شناخت جهت
.آن نظایر و مشاغل فرد،

به دستیابی بر مؤثر انسانی عوامل مطالعه :وري بهره روانشناسی  

.سازمانی و شغلی بهینه وري بهره

رفتار علمی بررسی و مطالعه براي اروپایی اصطالحی :کار روانشناسی  
 .آنها متقابل اثرات و کار محیط در ها انسان

:ادامه _انواع روانشناسی
جزوه آموزشی
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است اي فراشاخه علمی روان شناسی.  
انتزاعی و ـ روان و ذهن یعنی ـ علم این موضوع بودنِ مشاهده قابلِ غیر 

  است؛ انسانی علوم به علم این شباهت دلیل آن، مفاهیم بودن
به را روان شناسی آزمایش، مراحل از بخشی بودنِ تجربی دیگر سوي از اما  

  می کشاند؛ تجربی علوم دایره
بسیار تحقیق فرایند در انسان، به نسبت روان شناس دیدگاه و عقیده همچنین 

  .می شود مرتبط فلسفه علم به روان شناسی نیز، جنبه این از لذا است، مأثر
گوناگونی علوم از منحصربه فرد آمیزه اي را روان شناسی بتوان شاید ترتیب این به 

.دانست فلسفه و جامعه شناسی زبان شناسی، انسان شناسی، زیست شناسی، نظیر

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:روش شناسی تحقیق در روانشناسی

کمی و کیفی علمی روش« استانداردهاي طبق بر روان شناسی تحقیقات«  
  پدیده هاي با ارتباط در فرضیات توضیحی ارزیابی و تولید به تا شده انجام

 .بپردازد روان شناسی
انجام تحقیق فرضی دامنه یک در توسعه حالت و اخالقی تحقیقات جائیکه در  

  .می شوند دنبال آزمایشی پروتکل هاي طریق از پژوهش گردد،
ساختارمند روش هاي از وسیع طیفی ایجاد باعث روان شناسی کمی تحقیقات  

  آن هدف که گردید شرکت کنندگان مشاهدات و ها مصاحبه ساختار بدون و
  .بود سنتی آزمایش هاي از حاصل غرض بدون غنی اطالعات گردآوري

جزوه آموزشی
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:ادامه _روش شناسی تحقیق در روانشناسی
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 عوامل دیگر، علوم سایر همانند روانشناسی، تحقیقات در
:از عبارتند تحقیق مهم و اصلی
مشاهده
مشکل تعریف
فرضیه ارائه
شواهد و مدارك آوري جمع
فرضیه آزمودن
تحقیق نتایج انتشار
نظري یک دهیه شکل
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:ادامه _روش شناسی تحقیق در روانشناسی


