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سؤال ها

3روانشناسی کار

چیست؟به انواع وظایف شغلی نسبت فردي تفاوت هاي نگرش کارکنان با 

برانگیخت؟کارکنان را به نحوي موثر چگونه می توان 

چگونه می توان همکاري اعضاي یک گروه را جلب کرد؟

؟مشکل فساد اداري را حل کردچگونه می توان 

چگونه می توان رفتار نامطلوب کارکنان را تغییر داد؟ 

داد؟سوانح و حوادث در کار را کاهش چگونه می توان 

داد؟کارکنان در کار را کاهش کم کاري غیبت و چگونه می توان 

داد؟را کاهش در کار اضطراب و فشار روانی و آثار شخصی، خانوادگی و سازمانی چگونه می توان 

بهره وري تعیین کرد؟رضایت کارکنان را افزایش داد و نتایج آن را در چگونه می توان 

؟روحیه و جو مثبت سازمانی کارکنان را افزایش دادچگونه می توان 

کاربرد
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غلتجزیه و تحلیل مشا

تهیه و میزان کردن 

آزمو ن هاي استخدامی و 

عملی

اجراي آزمون هاي 

انفرادي و گروهی 

ه اجراي جلسات مصاحب

و  استخدامی، ارزشیابی

مشاوره اي 

مشارکت در تهیه 

 برنامه هاي آموزش قبل

و ضمن خدمت

ی ارزشیابی رفتار شغل

کارکنان

تعیین الگوهاي 

تن انگیزشی و برانگیخ

کارکنان

بررسی اثر عوامل 

مختلف سازمانی بر 

انرفتار و کارایی کارکن

طراحی ماشین آالت و 

ابزار کار

ر شناسایی عوامل موث

در حوادث سازمانی

مشارکت در طراحی 

برنامه هاي آموزش 

سازمان 

انجام پروژه هاي 

تحقیقاتی سازمانی

 تأمین بهداشت روانی

محیط کار

ارائه خدمات مشاوره و 

نروان درمانی به کارکنا



1394/9/13

3

اهداف
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 هاتأمین نیازهاي معقول انسان ها و رفاه جسمی و ارزش هاي شخصی و انسانی آن ها توسط سازمان

اتافزایش کارآیی و اثر بخشی فعالیت کارکنان سازمان ها در تولید و توزیع کاالها و خدم

فراهم شدن شرایطی که کارکنان سازمان ها با اعتقاد و عالقه به فعالیت بپردازند

حفظ ارزش هاي شخصی و انسانی کارکنان و تأمین سالمت جسمی و روانی آن ها

حل یا حداقل سازي مسائل و مشکالت انسانی در محیط کار

ثربخشیتآمین بهداشت روانی کارکنان در تمام ابعاد و رشد شخصیت آن ها در کنار افزایش کارآیی و ا

به جاي مقدمه
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:کار روانشناسی تعریف

کاربردي روانشناسی از رشته اي

را آدمی ذهنی فرایندهاي و رفتار که

کار با رابطه در

.می دهد قرار مطالعه مورد

توصیف

فهم و درك

پیش بینی

کنترل

هدف روانشناسی

روانشناسی  

نیسازما-صنعتی
روانشناسی کار


