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دیباچه
کتاب زمينه ی روان شناسى صنعتى/ سازمانى مقدمه ای کامل و جامع در حوزه روان شناسی صنعتی/ 
سازمانی فراهم آورده است. در این کتاب دو موضوع پراهمیت راهنمای نویسنده بوده است. اول: 
از آنجائی که روان شناسی صنعتی/ سازمانی حوزه ای است با دو مبنای نیرومند علمی و کاربردی، 
خواه ناخواه کتاب بیانگر ارتباط نظریه روان شناختی و کاربردی خواهد بود که مقوالت نظری 
قاعدتا به سوی دخالت های عملی مفید هدایت می گردد. دوم: کتاب برای دانشجویان طراحی و 
نوشته شده است. کتاب هر جا که الزم بوده است، از آن مباحث مربوط به کار که برای دانشجویان 
قابل درک می باشد مثال آورده است. از جمله نمونه های مربوط به کار از صنایع خدماتی مانند 
خرده فروشی های زنجیره ای و رستوران های تهیه کننده غذاهای فوری گرفته تا انحصاراً از ادارات 

سنتی و یا صنایع کارخانه ای. 
زمينه ی روان شناسى صنعتى/ سازمانى کتابی است مقدماتی برای دانشجویانی که زمینه های علمی 
متنوعی دارند جالب توجه است. کتاب برای استفاده در درس های زمینه ای در دوره لیسانس در 
رشته روان شناسی صنعتی/ سازمانی، یا درس های مربوط به روان شناسی رفتار کاری تدوین شده 
اصلی  درس  به صورت  روان شناسی  آن ها  در  که  دروسی  برای  می تواند  عین حال  در  که  است، 
یا اختیاری وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب برای دوره های چهار ساله کالج ها و 
دانشگاه ها و دوره های دو ساله کالج های ایالتی مناسب می باشد. و این در حالی است که کتاب 
در سطحی نوشته شده است که برای دانشجویان تازه وارد به رشته روان شناسی هم قابل استفاده 
می باشد و در عین حال مطالب و موضوعات گسترده ای را هم در برمی گیرد. همین مسئله موجب 
شده است که نظریه های »کالسیك« و نظریه های تحقیقی به اضافه آخرین پیشرفت ها و نوآوری ها 
در کنار هم قرار گرفته و کتاب را به اثری کامل و چالش برانگیز برای دانشجویان روان شناسی در 

سطح عالی تر مبدل کند.

مقدمه ای بر چاپ سوم: 
چه چيز تازه ای به چاپ جدید اضافه شده است 

در طول سال ها از طرف مدرسین، دانشجویان، و منتقدین و بررسی کنندگان کتاب بازخورندهای 
قدردانی  بوده اند  من  بخش  الهام  که  نظریاتی  و  پیشنهادات  تمام  از  که  کرده ام  دریافت  فراوانی 
امیدوار کننده  و  مثبت  فراوانی  مقدار  به  بازخورندها  این  که  دیگر سپاسگزارم  از طرف  می کنم. 
بوده اند. تمام این مسایل به من قوت قلب می دادند که نترس »هیچ چیز خراب نشده، بیخودی 
دست به ترکیب اش نزن«. بنابراین بیشترین تغییرات در این چاپ صرف تازه و روز آمد کردن 
اطالعات  است.  بوده  اصلی  مقوالت  در  اضافی  اطالعات  افزودن  و  مطالب،  اطالعات، وضوح 
کهنه و قدیمی حذف شدند. اگرچه کتاب حاضر در سطح یك مقدمه می باشد اما به مقدار فراوانی 
به عنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته است. به جرأت می توانم بگویم که به کمتر کتابی به این 
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اندازه در تحقیقات گوناگون استناد شده است. همین مسئله کتاب روان شناسی صنعتی/ سازمانی 
را به منبعی عظیم برای مدرسین و دانشجویان مبدل کرده است.

تغییرات اساسی و موارد افزوده در این چاپ عبارتند از:
• اطالعات مربوط به زندگی شغلی. فصل اول اطالعات بسیار بیشتری در حوزه روان شناسی 
صنعتی/ سازمانی ارائه کرده است. از جمله اطالعاتی درباره زندگی شغلی، کار آموزی فارغ التحصیالن، 
و حوزه های تخصصی. بعضی از این اطالعات در چاپ های قبلی در افزوده ها آورده شده بود که حاال 

در متن و افتتاحیه فصل گنجانده شده است تا توجه دانشجویان کنجكاو را بیشتر جلب کند.
• افزوده های آماری. برای هماهنگی با سطح زمینه ای بودن کتاب اطالعات آماری در سطح 
اختصاصی از فصل دوم به افزوده های آماری در پایان همان فصل منتقل شده است. درس هائی 
که روی شیوه های آماری تأکید زیادتری دارند به سادگی می توانند به این مطالب استناد کنند، در 
عین حال دانشجویان عالقمند بدون اینكه این اطالعات بخشی از درس های آن ها باشد می توانند 

به این مطالب رجوع کنند.
• كارمند محوری. تأكيد سنتی روی مسایل »پرسنلی« جابجا شده و به مسائل »کارکنان« و موارد 
مربوط به آن منتقل شده است. بنابراین، با توجه به این تغییر مطالب مورد بحث دوباره نام گذاری 
شده اند )به تغییرات ایجاد شده در فصل های سوم تا ششم دقت کنید(. عالوه بر این روی محتوی 

و ارزش منابع انسانی سازمان بیشتر تأکید شده است.
• روز آمد شدن كامل. نتیجه های آخرین تحقیقات مورد بحث به کتاب اضافه شده است. 
بیشتر از 250 منبع جدید به این چاپ اضافه شده است که دانشجویان می توانند از آن ها در نوشتن 

مقاالت پایانی و کارهای تحقیقاتی استفاده کامل بكنند.
• خدمات كمكی گسترده به مدرسین در زمینه تدوین درسنامه و كتاب های راهنما. کتاب های 
راهنما و دستورالعمل های مربوط به مدرسین وسیع تر و روز آمد شده اند و تمرین های مختلف و 
منابع اضافی را در برمی گیرند. این مطالب مجموعه ای از مطالب کمكی الزم در این مورد را فراهم 

کرده است.

ساختار كتاب 
مقدمه ای است  اول  بخش  تقسیم شده است.  پنج بخش  به  زمينه ی روان شناسى صنعتى/ سازمانی 
به این حوزه که تحقیقات مورد استفاده روان شناسی صنعتی/ سازمانی را بررسی و بازبینی کرده 
تحلیل  و طی فصل های جداگانه  داشته  توجه  پرسنلی  و  کارمندی  مسائل  به  دوم  بخش  است. 
شغلی، گزینش کارمندی، کارآموزی کارمندی و ارزشیابی عملكرد کارمندان را مورد بحث قرار 
می دهد. بخش سوم، »مسائل کارگری« نام گذاری شده است که با فرایندهائی سرو کار دارد که در 
آن ها کارگران محور آن فعالیت ها هستند مانند انگیزش کارگری، رضایت شغلی و استرس. بخش 
چهارم به موضوعات سازمانی که جهت گیری گروهی دارند توجه دارد، مانند ارتباطات، فرایندهای 
گروهی، رهبری، قدرت سازمانی و سیاست آن، ساختارسازمانی، و فرهنگ و توسعه. بخش پنجم 
مسئله محیط کار و شرح وظایف از جمله موضوعات مربوط به عوامل انسانی شرایط کار و ایمنی 
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کار را مورد بررسی قرار می دهد. اگر چه عوامل انسانی از بسیاری جهات از روان شناسی صنعتی/ 
سازمانی جدا می شود، اما در کتاب حاضر سعی شده است به عنوان موضوعات روان شناسی مربوط 

به کار مورد مطالعه قرار گیرند.
بحث های ویژه هر فصل کتاب روال عمومی حاکم بر کتاب را کامل کرده در هر زمینه مثال ها و 
نمونه هائی درباره روان شناسى صنعتى/ سازمانى از »دنیای واقعی« ارائه می کنند. یكی از این جنبه های 
ویژه یعنی »کاربرد روان شناسی صنعتی/ سازمانی« با تحلیل های نظری و یافته های تحقیقی ارائه 
شده در هر فصل نشان می دهد که روان شناسان صنعتی/ سازمانی برای ایجاد تغییرات مثبت در 
مكان کار چگونه این دانش را پیاده می کنند. این موردها تحت نام کلی »بحث ویژه« قرار داده 
شده اند. معموالً بحث ویژه آخر هر فصل اختصاصا برای دانشجویان تدوین شده است. هدف آن 
است که دانشجویان با اطالعات عملی در زمینه ی روان شناسی صنعتی/ سازمانی بتوانند درک و 
شناخت خود را در شرایط روزمره کاری افزایش دهند. آنچه که در »نكات برجسته فصل« در اول 
هر فصل آمده است برای ایجاد رابطه بین فصل ها و کمك به دانشجویان برای درک »تصویری 
برجسته« از آنچه که در روان شناسی صنعتی/ سازمانی وجود دارد و برجسته کردن مطالب ویژه 

تنظیم شده است.
فصل های کتاب چنان طراحی شده اند که یادگیری را آسان تر کنند. هر فصل با کلیاتی درباره 
موضوعات مورد بحث شروع و با خالصه مطالب فصل و یك سری سوآالت و تمرینات به پایان 
می رسد که به دانشجو برای بررسی و تفكر بیشتر درباره مواد ارائه شده در آن فصل کمك می کند. 
و باالخره در آخر هر فصل، منابعی اضافی و محدود برای مطالعه بیشتر پیشنهاد شده است. در 

انتهای کتاب واژه نامه ای برای اطالعات بیشتر تنظیم و چاپ گردیده است.

سپاسگزاری  
می خواهم از تمام کسانی که از چاپ قبلی کتاب استفاده کرده اند و از خوانندگانی که انتقادات و باز 
خورندهای خود را به من انتقال دادند - که در چاپ حاضر از همه آن ها سود جسته ام - تشكر 
کنم. همچنین از همه بررسی کنندگان بیشماری که نظریات شان در شكل گیری سه دوره چاپ های 

گذشته این کتاب تأثیر مثبت داشته است سپاسگزارم. 
]مؤلف كتاب در پايان اين مقدمه از تعداد زيادی از دانشگاه ها، كالج ها و دانشمندان آمريكائى نام برده 

است كه در ترجمه فارسى ضرورت تكرار آن ها احساس نشد.[

برای دانشجویان )لطف كرده حتما اين مقدمه را بخوانيد - مفيد خواهد بود( 
کتاب برای شما نوشته شده است. وقتی که مصمم شدم کتاب حاضر را در 1987 بنویسم، تصمیم 
گرفتم آن را برای دانشجویان خود بنویسم به این علت که دانشجویان من درباره متن های درسی 
که به کار می بردم شكایت داشتند. من خودم هم از آن متن ها راضی نبودم. ساده تر بگویم، قابل 
درک نبودند، به شدت فنی و به همان نسبت با دانشجو بیگانه بودند. بنابراین زمانی که کتاب 
حاضر را نوشتم )و چاپ های بعدی را تدوین کردم( سعی کردم در هر مرحله دانشجویان خودم 
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را مد نظر داشته باشم. 
کتاب برای این تدوین شد که بتواند دامنه وسیع رشته روان شناسی صنعتی/ سازمانی را دربر 
گیرد، در عین حال کوشش شد کتابی جالب توجه و با روح باشد. عالوه بر این، کتاب چنان تنظیم 
شده است که یادگیری آن آسان و تا آنجا که ممكن است سهل باشد، در عین حال بتواند به عنوان 
منبعی برای تحقیقات مستمر در حوزه روان شناسی صنعتی/ سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. برای 
مثال درباره تاریخچه شغلی و آموزشی اطالعات الزم را در رشته مورد نظر دارا باشد، و به همین 

علت در این کتاب از منابع معتبر و جامع استفاده کرده و منابع را هم ارائه داده ام.
اگرچه بعضی از دانشجویان منابع ارائه شده را معموالً به علت ارجاع مداوم خواننده به سرتاسر 
مطالب منحرف کننده می دانند اما این منابع برای یافتن مطالب مناسب در نوشتن مقاالت پایان ترم 
و یا تحقیقات آینده بسیار مفید خواهند بود. من امیدوار هستم که کتاب برای دانشجویان اهمیت 
داشته و کتاب دائمی و اصلی کتابخانه شخصی آن ها شود. این کتاب در کارهای علمی آینده شما 

مفید بوده و در زندگی شغلی شما منبع مراجعه مكرر خواهد بود.
در اینجا از تمام دانشجویانی که چاپ های قبلی کتاب را خوانده و نظریات، پیشنهادات و 
انتقادات پر ارزش خود را درباره آن ابراز کرده اند سپاسگزاری می کنم. لطفا شما نیز که این کتاب 

را می خوانید همین کار را تكرار کنید، من منتظر اظهار نظر شما هستم.



فصل
بخش  اول

مقدمه:
تعریف ها و تاریخچه  1

فهرست مطالب فصل

روان شناسی صنعتی/ سازمانی چیست؟
علم و عمل روان شناسی صنعتی/ سازمانی

ریشه ها و تاریخچه اولیه روان شناسی
صنعتی/ سازمانی

آغاز
جنگ جهانی اول و دهه 1920

سال های بحران بزرگ و جنگ جهانی دوم

سال های بعد از جنگ و دوره جدید
وضعیت روان شناسی صنعتی/ سازمانی در حال 

و آینده
• جريان  تغيير كار  ماهيت در حال  اول:  جريان   •
جريان   • انسانى  منابع  روی  بيشتر  تأكيد  دوم: 
• جريان چهارم:  نيروی كار  افزايش تنوع در  سوم: 

گسترش تجارت جهانى
خالصه فصل

نكات برجسته فصل
درك روان شناسی صنعتی/ سازمانی

فصل اول قصد دارد روان شناسى صنعتى/ سازمانى را تعريف كرده و به شما نشان دهد كه اين حوزه درباره 
چيست و روان شناسى صنعتى/ سازمانى چكار مى كند. مثال های مورد استفاده از تاريخچه اوليه روان شناسى 
صنعتى/ سازمانى اخذ شده است. بحث درباره جريان های موجود و آينده نشان مى دهد كه اين رشته در 
مدتى كوتاه تا چه حد وسعت يافته است. از آنجائى كه روان شناسى صنعتى/ سازمانى از نظر حوزه فعاليت 
بسيار گسترده است، امكان پذير نيست كه با تعاريف ارائه شده و مطالعه بعضى از ريشه های تاريخى به تمام 
جريان علمى آن پى برد. در نهايت برای درك كامل حوزه روان شناسى صنعتى/ سازمانى الزم است كه به 
تمام كتاب مراجعه كنيد. هر فصلى، از فصل 3 تا 16، موضوعات عام و چند موضوع خاص روان شناسى 
صنعتى/ سازمانى را معرفى مى كند. وقتى به تدريج كتاب را مطالعه مى كنيد و جلو مى رويد به پشت سر 
نگاهى بيندازيد و ببينيد كه چگونه موضوعات گوناگون با هم جفت و جور مى شوند. در آن صورت شما 

مى توانيد رشته هائى را كه حوزه روان شناسى صنعتى را به هم متصل مى كند دريابيد. 

چه بخواهید چه نخواهید، من و شما بخش اعظم دوران بیداری خود را کار می کنیم. کار نه تنها 
بخش بزرگی از زندگی روزانه ما را پر می کند، بلكه محل زندگی ما و نوع افرادی را که با آن ها 
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رابطه داریم تعیین می کند. به همین علت، این مسئله که بخواهیم درباره دنیای کار و رفتار کاری 
خودمان بیشتر بدانیم قاعدتا معنی پیدا می کند.

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چه انگیزه هائی مردم را وادار به کار می کند و چه چیزی 
کارگرانی شایسته و  افراد  از  بعضی  مبدل می کند، و چرا  یا رهبری خوب  به مدیر و  را  فردی 
وفادارند در حالی که افرادی دیگر غیرقابل اعتماد و بی ارزش اند؟ آیا تا به حال به روش هائی که 
با اجرای آن ها می توان یك شغل بخصوص را کارآمدتر کرد، و یا به فرایندهائی که سازمان های 
در  کار  که یك  متوجه شده اید  آیا  داشته اید؟  توجه  آن ها تصمیم گیری می کنند  مبنای  بر  بزرگ 
شدت  به  می تواند  هم  مواردی  در  شود،  مبدل  عظیمی  رضایت  منبع  به  می تواند  که  عین حال 
استرس آفرین باشد؟ همه این سوآالت و مسائل فراوان دیگر توسط روان شناسان صنعتی/ سازمانی 

مورد مطالعه قرار گرفته است.
بخش های  به  کرد،  خواهیم  تعریف  را  سازمانی  صنعتی/  روان شناسی  حوزه  فصل  این  در 
اختصاصی تر درون آن توجه کرده، و مقداری هم درباره آنچه که روان شناسان صنعتی/ سازمانی 
انجام می دهند صحبت خواهیم کرد. در این فصل تاریخچه روان شناسی صنعتی/ سازمانی را به طور 
خالصه مطالعه کرده، روی بعضی از پیشرفت های اولیه در این زمینه تأکید خواهیم کرد. باالخره 
در نهایت به روان شناسی صنعتی/ سازمانی در حال حاضر توجه کرده چگونگی رشد و توسعه آن 
را بررسی خواهیم کرد، در این راه بعضی از جریان های مهمی را که در حال حاضر وجود دارد، و 

یا در آینده نزدیك وجود خواهد داشت محك خواهیم زد.

روان شناسى صنعتى/ سازمانى چيست؟ 
روان شناسی مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانی است. روان شناسان با استفاده از شیوه های منظم 
علمی سعی می کنند چگونگی ها و چرائی های رفتار و فرایندهای اندیشه را درک کنند. درون حوزه 
وسیع روان شناسی، رشته های تخصصی فراوانی وجود دارد که هر کدام روی بخش خاصی از 
رفتار تأکید دارند. برای مثال روان شناسی رشد، روی رشد رفتارها در سرتاسر زندگی تأکید می کند؛ 
روان شناسی نابهنجاری، رفتار نابهنجار و آسیب شناسی های روانی را مطالعه می کند در حالی که 

روان شناسی اجتماعی، رفتارهای اجتماعی آدم ها را مورد بررسی قرار می دهد.
روان شناسی صنعتی/ سازمانی یكی از این رشته های تخصصی است که درون حوزه وسیع 
روان شناسی قرار گرفته است و رفتارهای آدمی را در محل کار مطالعه می کند. همان طور که شما 
ممكن است تصور کنید، بررسی رفتار آدمی در محل کار یك وظیفه پر اهمیت محسوب می شود. 
بسیاری از مشاغل بسیار پیچیده اند و به استفاده از مهارت های حرکتی و ذهنی فراوانی نیازمند 
می باشند. سازمان های کار هم اغلب موجودیت های بزرگ و پیچیده اند که از صدها و یا حتی 
هزاران کارگر تشكیل شده اند که هرکدام از آن ها باید در مقابل فعالیت های خاص عكس العمل 

نشان داده و با آن ها به منظور تولید محصول و یا خدمتی هماهنگ شوند.
سازمان ها  درون  را  کارمندان  اصلی  عملكردهای  سازمانی  صنعتی/  روان شناسان  از  بعضی 
مورد مطالعه قرار می دهند، مانند نحوه انتخاب و استخدام، چگونگی کارآموزی و پیشرفت، و 
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اندازه گیری عملكرد شغلی کارگران و کارمندان. عده ای دیگر از روان شناسان صنعتی/ سازمانی 
آن فرایندهای روان شناختی را که رفتارهای کاری برمبنای آن ها قرار گرفته اند مانند انگیزش کار و 
احساس کارگران وقتی که از کار رضایت دارند، و یا کار استرس آفرین می شود مطالعه می کنند. 
هنوز هستند روان شناسان صنعتی/ سازمانی دیگری که به فرایندهای گروهی در محل کار مانند 
روابط موجود بین سرپرستان و زیردستان در محیط کار، و نحوه هماهنگی کارگران برای انجام 
کارها توجه دارند. و باالخره هستند روان شناسان صنعتی/ سازمانی که شرایط کار مانند نظام های 
مورد استفاده برای انجام کار، تأثیر محیط فیزیكی و روانی روی رفتار کارگران و نحوه این تأثیر را 
بررسی می کنند. ساختار کتاب درسی حاضر چنان است که تمام این جنبه های فرعی تخصصی را 

در روان شناسی صنعتی/ سازمانی هماهنگ می کند.

علم و عمل روان شناسى صنعتى/ سازمانى 
روان شناسی صنعتی/ سازمانی دو هدف دارد: اول انجام تحقیق به منظور افزایش دانش و درک 
ما از رفتار کاری انسان، دوم پیاده کردن آن دانش برای بهبود رفتار کاری و محیط کار و شرایط 
آن  با  که  می بینند  آموزش  چنان  سازمانی  روان شناسان صنعتی/  بنابراین  کارگران.  روان شناختی 
مفهومی که در مدل دانشمند- کارورز مورد نظر است هم دانشمند باشند و هم کارورز. اگرچه 
بعضی از روان شناسان صنعتی/ سازمانی ممكن است یا فقط دانشمند باشند و یا فقط کارورزی 
کنند، اما بیشتر روان شناسان صنعتی/ سازمانی اعتقاد دارند که عمل بهترین کارورزان به مقدار بسیار 

زیادی به دانش روان شناسی صنعتی/ سازمانی آن ها بستگی دارد )کاتزل و آستین، 1992(.
هدف علمی روان شناسی صنعتی/ سازمانی مطالعه و درک تمام جنبه های رفتار در کار می باشد. 
روان شناس صنعتی/ سازمانی به مثابه یك دانشمند تحقیق می کند، نتایج کارهای تحقیقی خود را در 
مجالت حرفه ای چاپ می کند )برای لیست مجالت حرفه ای به جدول 1.1 رجوع کنید(. در فصل 

2 درباره هدف علمی به تفصیل صحبت خواهد شد.
بنابراین ضروری است درک شود که مطالعه رفتار کاری یك مقوله چند رشته ای توأم با همیاری 
است. روان شناسان صنعتی/ سازمانی تنها افراد متخصصی نیستند که رفتار کاری را مورد مطالعه قرار 
می دهند بلكه محققان دیگری هم در حوزه مدیریت، جامعه شناسی، علوم سیاسی، ارتباط سازمانی، 
علم اقتصاد و سایر علوم روان شناسی اجتماعی به آنچه که ما درباره کار سازمان های کاری می دانیم 
و از آن درک می کنیم یاری می رسانند. برای اینكه این تحقیقات انجام بپذیرد الزم است روان شناسان 
صنعتی/ سازمانی از پیشرفت های جدید در سایر رشته ها نیز خبر داشته باشند. نگاهی سطحی به 
عنوان مقاالت چاپ شده در مجالت مورد توجه روان شناسان صنعتی/ سازمانی ماهیت چند رشته ای 
بودن مطالعات مربوط به رفتار کاری را که در واژه هائی مانند »مدیریت«، »بازرگانی«، »پرسنل«، و 

»ارگونومی« بازتاب می یابد به خوبی نشان خواهد داد. نگاه کنید به جدول 101(.
ماهیت چند رشته ای بودن مطالعات رفتارکاری ممكن است بهتر درک شود وقتی که بدانیم 
بیشترین توجه بازرگانی ایاالت متحده در دهه 1980 روی چه موضوعاتی متمرکز بود. موضوعات 
اصلی در این دهه توانائی بیشتر شرکت های ژاپنی در تولید )هم از نظر کمی و هم کیفی( در مقایسه 
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با کارخانه های ایاالت متحده در محصوالتی مانند اتومبیل، وسایل الكترونیكی با تكنولوژی باال، و 
فوالد بود. در مطالعه این وضعیت، یك روان شناس ممكن است به تفاوت های موجود بین کارگران 
یا بین سیستم های کاری دو کشور توجه داشته باشد. یك اقتصاددان ممكن است به این واقعیت 
توجه کند که ژاپن بخش اعظم منابع مالی و انسانی خود را به این صنایع خاص اختصاص می دهد تا 
ایاالت متحده آمریكا. یك دانشمند علوم سیاسی ممكن است مسائل سیاسی موجود را مورد مطالعه 
قرار دهد، در حالی که یك محقق مدیریت به تفاوت هائی که در فلسفه مدیریت و شیوه آن در دو 
کشور وجود دارد توجه داشته باشد. در عالم واقع، تمام این عوامل ممكن است تأثیر گذار باشند. در 
آن صورت هرکدام از رویكردهای باال معتبر خواهد بود )زاسمن، 198۳(. بسیاری از مباحث مربوط 
به کار بسیار پیچیده هستند و به همین علت باید از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرند. برای 
اینكه بدانیم سایر رشته ها چكار می کنند و برای اینكه بتوانیم دنیای کار و رفتار کاری انسان را واقعا 

درک کنیم به سعه صدر کامل احتیاج داریم و این مسئله بسیار مهمی است.

جدول 1.1 مجالتی که نتایج تحقیقات مربوط به روان شناسی صنعتی/ سازمانی و رشته های وابسته به آن را 
چاپ می کنند:

مجله آكادمى مديريت 
بررسى آكادمى مديريت 

فصلنامه علوم اداری 
سالنامه بررسى روان شناسى

ارگونومى كاربردی 
مديريت روان شناسى كاربردی

ارگونومى 
عوامل انسانى 
روابط انسانى 

روان شناسى صنعتى/ سازمانى
بررسى بين المللى روان شناسى صنعتى/ سازمانى

مجله روان شناسى كاربردی 
مجله روان شناسى اجتماعى كاربردی 

مجله بازرگانى و روان شناسى
مجله تحقيق بازرگانى

مجله مديريت 
مجله روان شناسى حرفه ای و سازمانى 

مجله رفتار سازمانى 
فصلنامه رهبری 

علم سازمان 
رفتار سازمانى و فرايندهای تصميم گيری انسانى

پويائى شناسى سازمانى
پرسنل

روان شناسى پرسنلى
مجله كارآموزی و پيشرفت 

كار و استرس

هدف کاربردی روان شناسی صنعتی/ سازمانی به کاربرد اصول روان شناختی و دانش به دست 
آمده از تحقیق در رفتار کاری بستگی دارد. ممكن است از روان شناس صنعتی/ سازمانی به مثابه 
یك کارورز خواسته شود که مسائل و مشكالت ویژه مربوط به کار را حل و فصل کند. برای 
مثال روان شناس صنعتی/ سازمانی ممكن است یك برنامه آزمون پرسنلی را ارزشیابی کند، یا یك 
تحقیق میدانی مربوط به نگرش کارمندی را اجرا و یا برنامه های کارآموزی کارمندی را اداره کند. 
یاری  به سازمان ها  از همه، روان شناسان صنعتی/ سازمانی در سطوح عمیق تر و جهانی  مهم تر 

می رسانند )لندن و موزاز، 1990(.
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بحث ویژه

روان شناس صنعتى/ سازمانى واقعا چه مى كند؟
می پرسند  دانشجویان  که  اصلی  سوآالت  از  یكی 
واقعا  اینست که »یك روان شناس صنعتی/ سازمانی 
چه می کند؟« پاسخ به این سوآل به چند دلیل آسان 
و  لیسانس  دوره  دانشجویان  از  بسیاری  اوال  نیست. 
مردم عادی با روان شناس صنعتی/ سازمانی )خواه در 
زندگی عادی و خواه در رسانه های جمعی( برخورد 
زیادی ندارند. درست برعكس روان شناسان بالینی که 
به مقدار زیاد در فیلم ها و مصاحبه های خبری حضور 
روزنامه ها  در  آن ها  کارتونی  کلیشه های  و  دارند، 
افراد هرگز  بیشتر  داده می شود.  نشان  تلویزیون ها  و 
یك روان شناس صنعتی/ سازمانی ندیده اند. دلیل دوم 
و مهم تر این که چرا درک کار روان شناس صنعتی/ 
روان شناسان  که  است  این  است  مشكل  سازمانی 
صنعتی کارهای متفاوت و گوناگونی انجام می دهند. 
و  وسیع  رشته  یك  سازمانی  صنعتی/  روان شناسی 
گسترده است که با حوزه های گوناگون تخصصی، که 
بعضی از آن ها اصال با همدیگر ارتباطی ندارند، سرو 
کار دارد. دلیل نهائی اینكه صحبت از یك روان شناس 

امری محال می باشد. »نوعی«  صنعتی/ سازمانی 
عالوه بر انجام کارها و وظایف گوناگون محققان 
و متخصصان روان شناسی صنعتی/ سازمانی )در سطح 
استخدام  فراوانی  سازمان های  و  ارگان ها  در  دکترا( 
و  کالج ها  در  آن ها   1

۳ از  بیشتر  کمی  می شوند: 
1 دیگر آن ها 

۳ دانشگاه ها به کار می پردازند، حدود 
مشاوره ای  شرکت های  یا  و  تحقیقاتی  کارهای  در 
استخدام می شوند، حدود 20 درصد آن ها در بازرگانی 
و صنایع به کار اشتغال می ورزند، و حدود 10 درصد 
آن ها در دولت های فدرال، ایالتی، و یا محلی به کار 

می پردازند )بالزر و هووارد، 1994(.
روان شناسان صنعتی/ سازمانی در اکثر شرکت های 
بین المللی کار  یا شرکت های  ایالت متحده و  بزرگ 
از جمله شرکت های شیمیایی دوو، شرکت  می کنند 
استاندارد  دیزنی،  تویوتا،   ،IBM فورد،  اتومبیل سازی 
و  ایرالین،  یونایتد  یونیسیز،  زیراکس،  اویل، شرکت 
پپسی. آن ها معموال به مشاغل زیر برگزیده می شوند: 
مدیر کل منابع انسانی، روان شناس تحقیقات پرسنلی، 
کارمندی،  روابط  مدیر  کارمندی،  توسعه  معاون 

متخصص عالی رتبه استخدامی، مدیر کل دایره عوامل 
انسانی، متخصص آزمون، مدیر عملكرد کیفی، مشاور، 

و باالخره روان شناس کارکنان صنعتی.
برای درک بهتر از آنچه که روان شناسان صنعتی/ 
سازمانی انجام می دهند، همچنین برای کمك به درک 
حوزه های متفاوت تخصصی در روان شناسی صنعتی/ 
سازمانی بهتر است اشاره ای کنیم به نیمرخ فشرده ای 

از روان شناسان صنعتی/ سازمانی واقعی:
دکتر »ام« یك روان شناس صنعتی/ سازمانی است 
که در یك شرکت هواپیمائی کار می کند. حوزه اصلی 
و  روبات هاست  پیچیده  سیستم های  او  تخصصی 
در طراحی سیستم پیچیده روبات ها در مأورای َجّو 
کار کرده است. آخرین پروژه این خانم روان شناس 
صنعتی/ سازمانی کار روی ایجاد ایستگاه مداری در 
فضا بود که در آن بیشتر کارهای ساختمانی را روبات ها 
یادگیری  که  است  معتقد  »ام«  دکتر  می دهند.  انجام 
شیوه های تحقیق، که برای او فرصت الزم برای درک 
منظم مشكالت را فراهم می کرد، پرارزش ترین بخش 

آموزش دانشگاهی او محسوب می شود.
روان شناسی  در  را  خود  دکترای  »سی«  دکتر 
کرد.  دریافت   1970 دهه  آغاز  در  سازمانی  صنعتی/ 
آزمایشگاه های  برای  تحقیق  اجرای  او  شغل  اولین 
فرایندهای  زمینه  در  و  الكترونیك  و  تلفن  جنرال 
سازمانی بعضی از واحدهای عملیاتی شرکت بود. از 
از بخش  عبارتند  او  جمله موضوعات مورد تحقیق 
در حل  کمك  و  ارتباطات،  تسهیل  شغلی،  رضایت 
صنعتی/  روان شناس  این  بعد  سال  چند  تعارض ها. 
پیوست  مشاوره ای  بزرگ  شرکت  یك  به  سازمانی 
بعد مرتب درشرکت های مشورتی  به  از آن زمان  و 
استخدام می شود که در آن ها و یا سایر شرکت های 
سایر  و  خورند  باز  به  مربوط  تحقیقات  بازرگانی 

می کند. هدایت  را  سازمانی  توسعه  برنامه های 
دکتر »ح« یك روان شناس صنعتی/ سازمانی است 
که در نیروی هوائی ایاالت متحد کار می کند. او در 
زمینه توسعه و تحقیق درباره سیستم های جایگزینی 
در  »ح«  دکتر  می کند.  فعالیت  هوائی  نیروی  پرسنل 
انجمن روان شناسی آمریكا در بخش های روان شناسـی
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روان شناسی  و   )14 شماره  )بخش  سازمانی  صنعتی/ 
نظامی )بخش شماره 19( نیز فعال بوده و نتیجه تحقیقات 
خود را به طور مرتب به کنفرانس های حرفه ای، ملی 
و منطقه ای گزارش می دهد. بیشتر کارهای او درباره 
گزینش پرسنلی در نیروهای نظامی و تطبیق افراد جدید 

االستخدام با نوع مشاغل آن ها می باشد. 
دکتر »آر« یك روان شناس صنعتی/ سازمانی است 
که در یك شهر کوچك غرب میانه آمریكا یك مرکز 
مشاوره خصوصی دارد. قبل از اینكه به یك مشاور 
مستقل مبدل شود برای یك شرکت بزرگ مشاوره ای 
در حوزه شهر کار می کرد و به تحلیل مشاغل و اداره 
سمینارهای کارآموزی برای بازرگانان اشتغال داشت. 
تصمیم او برای رفتن به شهرهای کوچك در وحله 
بود.  برای خود  مستقل  کار  به شروع  او  عالقه  اول 
تخصص دکتر آر در گزینش کارمندی، تحلیل مشاغل، 
با  توسعه می باشد.  و  آموزشی  برنامه های  و طراحی 
اداره  مانند  دیگر  فعالیت های  از  نیز  گاه  این  وصف 
و  نگرش ها  به  مربوط  میدانی  تحقیقات  اجرای  و 
حقوقی  کارشناس  عنوان  به  نیز  گاه  و  بازاریابی 
اختالفات کارگری کار می کند. به عبارتی او می بایست 
به یك روان شناس »همه فن حریف« صنعتی/ سازمانی 
مبدل شود، چرا که یكی از چند روان شناس صنعتی/ 
سازمانی معدود ناحیه خود می باشد. دکتر آر اعتقاد 
است  گذرانده  که  را  پرارزشی  دوره های  که  دارد 
مربوط  دروس  و  روان شناسی  آمار،  علم  از  عبارتند 
به بازرگانی که بعد از اخذ دوره دکترا درآن ها شرکت 
داشته است. این دوره ها به او کمك کرده است که در 
مسائل  یادگیری  و  بازرگانی  مباحث گوناگون  زمینه 

این علم دانش و اطالعات الزم را به دست آورد.
در  را  خود  لیسانس  فوق  درجه  »او«  خانم 
روان شناسی صنعتی/ سازمانی چند سال قبل دریافت 
رستوران  یك  تحقیقات  کل  مدیر  معاون  او  کرد. 
زنجیره ای ملی تهیه کننده غذاهای حاضری می باشد. 
برای  جدید  مكان های  درباره  تحقیق  او  وظایف  از 
تحقیقات  دهی  سازمان  و  طراحی  رستوران،  ایجاد 

مربوط به رضایت مشتریان می باشد. خانم »او« عالوه 
بر مشاغل باال درس های روان شناسی صنعتی/ سازمانی 

و بازاریابی را در یك کالج محلی تدریس می کند.
دکتر »پی« که روان شناس صنعتی/ سازمانی است 
در یك دانشگاه ایاالتی استاد مدرسه عالی مدیریت 
دپارتمان  از  را  خود  دانشگاهی  درجه  او  می باشد. 
به خاطر  پی  دکتر  است.  کرده  اخذ  روان شناسی 
سازمانی  صنعتی/  روان شناسی  در  خود  تحقیقات 
عالوه  است.  برخوردار  کاملی  اعتبار  و  شهرت  از 
بر تحقیق و تدریس، دکتر پی به عنوان مشاور برای 
شرکت های بزرگ، از جمله بسیاری از 500 شرکت 

مؤسسه فورچون انجام وظیفه کرده است. 
آقای »کا« که درجه فوق لیسانس در روان شناسی 
پزشكی  زیست-  شرکت  یك  مدیر  دارد،  سازمانی 
تمام  اداری  امور  او مسئولیت  معنا که  این  به  است، 
عهده  به  را  شرکت  انسانی  منابع  به  مربوط  موارد 
دارد. آقای کا مسئول مربوط به حقوق و دستمزدها، 
سود حاصله شرکت، جبران و غرامت و فعالیت های 
پرسنلی مانند توسعه و تدوین شرح وظائف، گزینش 
کارمند و آموزش پرسنل را به عهده دارد و در آن ها 
برنامه  کا  آقای  باال  بر مسائل  نظارت می کند. عالوه 
لیسانس  دوره  دانشجویان  برای  را  آموزی  کار  فعال 
و فوق لیسانس اداره می کند که در آن به دانشجویان 
می آموزد که چگونه برنامه های خاص منابع انسانی را 

برای کارمندان خود تنظیم کنند.
در  موفقیت آمیز  کار  دوره  یك  از  بعد  »آ«  دکتر 
مسائل مالی برای تكمیل تحصیالت خود به دانشگاه 
روان شناسی  در  را  خود  دکترای  درجه  و  برگشت 
صنعتی/ سازمانی تمام کرد. این خانم دکتر در بخش 
منابع انسانی شرکت AT and T کار کرده و کتاب های 
گوناگون و گزارش تحقیقات خود را در موضوعات 
سازمانی  صنعتی/  روان شناسی  به  مربوط  گوناگون 
سازمان  یك  ریاست  به  اخیرا  او  است.  کرده  چاپ 
در  حوزه  این  در  و  است  شده  برگزیده  مشاوره ای 

زمینه تحقیق و مسائل حرفه ای کامال فعال مي باشد.

ریشه ها و تاریخچه روان شناسى صنعتى/ سازمانى  
برای درک تأثیری که روان شناسی صنعتی/ سازمانی در دنیای کار داشته است ضروری است درباره 
تاریخچه این رشته مطالبی بیان شود. در این بخش دوره های تاریخی و گذشته روان شناسی صنعتی/ 
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سازمانی را مورد بررسی قرار داده، روی وقایع یا پدیده های مهم این دوره تأکید خواهیم داشت. در 
انتهای همین بخش به وضعیت فعلی و آینده روان شناسی صنعتی/ سازمانی نیز خواهیم پرداخت.

آغاز
در آغاز و شروع قرن بیستم، زمانی که رشته روان شناسی هنوز دوره کودکی خود را می گذرانید، 
تعداد اندکی از روان شناسان اولیه به صورت سطحی و غیرجدی رفتار کاری را مورد مطالعه قرار 
دادند. برای مثال هوگو مونستربرگ یك روان شناس تجربی بود که به طرح کار و گزینش پرسنلی 
برای مشاغلی مانند رانندگی اتومبیل های شهری عالقمند شد )مونستربرگ، 191۳(. روان شناس 
تجربی دیگری که در رشته روان شناسی صنعتی )برچسب عام برای روان شناسی صنعتی/ سازمانی 
که تا دهه 1970 کاربرد گسترده نداشت( پیشگام شد والتردیل اسكات بود که به مطالعه فروشندگان 

و روان شناسی تبلیغات عالقه داشت )اسكات، 1908(.
یكی دیگر از آغاز کنندگان رشته روان شناسی صنعتی/ سازمانی که به رشد این رشته کمك 
کرد روان شناس نبود بلكه مهندسی بود به نام فردریك تیلور. تیلور معتقد بود که اصول علمی 
در مطالعه رفتار کاری می تواند مورد استفاده قرار گرفته کارآئی و بهره وری کارگران را افزایش 
دهد. او احساس می کرد که »یك روش منحصر به فرد« به عنوان بهترین روش برای انجام هر کار 
مشخصی وجود دارد. او با تقسیم علمی یك کار به جزءها و حرکت های قابل اندازه گیری و ثبت 
زمان الزم برای انجام هر حرکت معتقد بود که می تواند سریع ترین و کارآمدترین شیوه انجام یك 
کار را تدوین کند. او در پیاده کردن روش خود که به مطالعه زمان- و- حرکت معروف شد کاماًل 
موفق بود. روش زمان- و- حرکت اغلب میزان کار کارگر را دو برابر، سه برابر و حتی چهار برابر 
می کرد. سیستم تیلور برای پیاده کردن اصول علمی برای افزایش کارآئی و بهره وری کار در نهایت 
به نام مدیریت علمی شهرت یافت. او عالوه بر شیوه زمان- و- حرکت مسائل و موارد دیگری را 
هم مانند گزینش کارگران بر مبنای توانائی و استفاده از ابزارهای مناسب، با سیستم مدیریت علمی 

خود ترکیب کرد )تیلور، 1911(.
تیلور و پیروان او، از جمله زن و شوهری به نام فرانك و لیلیان ژیلبرت )لیلیان ژیلبرت یكی 
از اولین زنان روان شناس صنعتی/ سازمانی بود(، اصول مدیریت علمی را تكمیل کرده با قبوالندن 
آورند  به وجود  انقالبی  بدنی  کارهای  از  تعدادی  در  بیشتر  بهره وری  و  کارآئی  دارای  کار  شیوه 
)ژیلبرت، 1916(. برای مثال اصول و شیوه های مدیریت علمی مانند مطالعه زمان- و- حرکت به 
نحوه چشمگیری کارآئی گروه فراوانی از انواع مشاغل نمونه را از جمله کابینت سازی، بایگانی 
و دفتر داری، چوب بری، و زدن بلوک های سیمانی فشرده )که از 80 بلوک به 425 بلوک در روز 

افزایش یافت( بهبود بحشید )لوری، می نارد و استگ مرتن، 1940(.
متأسفانه، فلسفه تیلور کاماًل محدود و تنگ نظرانه بود. در روزگار او مشاغل فراوانی با کار بدنی 
همراه بود و به همین علت به سادگی قابل تجزیه به اجزاء بوده از طریق کاربرد اصول مدیریت علمی او 
به کارائی بیشتر می انجامیدند. اما امروزه مشاغل بسیار پیچیده تر شده اند و به همین علت به مهارت های 
مربوط به توانائی حل مشكل و استفاده از تفكر خالق نیازمند می باشند. تعداد کمتر و کمتری از افراد 
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به کارهای بدنی می پردازند. بسیاری از مشاغل »در سطح باالی« فعلی از مطالعات زمان- و حرکت 
تبعیت نمی کنند. به عبارت دیگر، در حال حاضر احتماالً تنها یك روش به عنوان بهترین روش منحصر 

به فرد برای ایجاد نرم افزار کامپیوتر، ایجاد یك بسیج تبلیغاتی یا اداره افراد نیست.
روان شناسی  توسعه  و  علمی روی رشد  مدیریت  اصول  اگر چه  تأکید شود  است  ضروری 
صنعتی/ سازمانی تأثیر داشت اما این دو مستقیما با هم ارتباطی ندارند. در حالی که کارآئی شغلی و 
افزایش بهره وری برای روان شناسی صنعتی/ سازمانی اهمیت دارد، اما روان شناسی صنعتی/ سازمانی 

به موضوعی ورای کارآئی توجه داشته تأثیر مراحل و شرایط کار را روی کارگر محك می زند.

جنگ جهانى اول و دهه 1920 
در آغاز جنگ جهانی اول، رابرت یرکز که رئیس انجمن روان شناسی آمریكا بود با یك گروه 
نیروهای نظامی آزمون های هوش  نیروی نظامی آمریكا برای تعیین شغل  از روان شناسان روی 
آزمون های گروهی  برای تدوین  اولین تالش ها  نمونه  بتا  آلفا و  آزمون های  به وجود آوردند.  را 
می باشند که زمینه را برای کوشش های آینده فراهم کرد. حتی امروزه آزمون و گزینش کارمندی 
حوزه بسیار پراهمیتی در روان شناسی صنعتی/ سازمانی محسوب می شود. بعد از جنگ جهانی 
اول، روان شناسان در زمینه غربالگری و تعیین شغل پرسنل صنعتی شروع به کار کردند. در سراسر 
دهه 1920، در حالی که ایالت متحده رشد فوق العاده صنعتی را تجربه می کرد، روان شناسی صنعتی 
رشد خود را آغاز کرد. اولین درجه دکترا در روان شناسی صنعتی در 1921 داده شد و روان شناسان 

به عنوان مشاور و محقق مستقیما در صنایع به کار پرداختند.

سال های بحران بزرگ و جنگ جهانى دوم 
هرچه اقتصاد آمریكا در دهه 19۳0 به سوی رکود می رود فرصت روان شناسان صنعتی برای کار در 
صنایع و بازرگانی کمتر می شود. در این دوره در حالی که روان شناسی صنعتی با سرعت کمتری 
به رشد خود ادامه می دهد در حوزه روان شناسی، رشد چشمگیر دیگری رخ می دهد. یك گروه 
ایلینویز یك  الكتریك در هاوتورن،  از روان شناسان هاروارد در مجتمع تولیدی شرکت وسترن 
سری آزمون های تجربی به عمل می آوردند. در این زمینه محقق معروف التون مایو و همكاران او 

می خواستند تأثیر محیط فیزیكی کار را روی بهره وری کارگران مطالعه کنند.
در معروف ترین این تحقیق ها مایو تأثیر روشنائی را روی بهره وری کارگران تجربه می کرد. با 
تمرکز روی گروهی از زنان که کارشان مونتاژ دستگاه های رله الكتریكی بود، مایو به طور منظم 
میزان روشنائی کارگاه را تغییر می داد. او انتظار داشت که بتواند سطح مطلوب روشنائی را برای 
انجام کار به دست آورد. با وصف این نتایج حاصله تعجب آور بود و نظریه روان شناسان را درباره 
کارگران از آن زمان به بعد به شدت تغییر داد. بدون توجه به سطح روشنائی تابانیده شده به سطح 
بیشتر  افزایش  افزایش می یافت،  کارگران  تولید  میزان  که  یافت! وقتی  افزایش  بهره وری  کارگاه 
روشنائی به حد بسیار روشن به افزایش باز هم بیشتر نتیجه کار منجر شد. کم کردن روشنائی )حتی 
تا بحدی که به نظر می رسید زنان در روشنائی ماه کار می کنند( دوباره به افزایش تولید منجر شد. 
در کار تولیدی کارگران بدون توجه به هرنوع تغییر در روشنائی یك افزایش منظم به وجود آمده 
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بود. در مطالعات دیگر، مایو به طور منظم طول کار و زمان استراحت را تغییر می داد. استراحت 
طوالنی تر، استراحت کوتاه تر، استراحت کمتر یا بیشتر از نظر تعداد دفعات همه به افزایش منظم 

نتیجه کار کارگران می انجامید )مایو، 19۳۳(.
مایو می دانست که هر نوع تغییری در محیط کار احتماالً نمی تواند افزایش منظم بهره وری کارگران 
را بدنبال داشته باشد. حتما باید عامل دیگری در این مسئله تأثیر کرده باشد. با مطالعه دقیق تر، او نتیجه 
گرفت که کارگران تحت تأثیر تغییرات محیط فیزیكی قرار نگرفته اند بلكه موضوع ساده این بود که 
آن ها می دانستند که مورد مشاهده قرار گرفته اند. طبق نظر مایو، این کارگران معتقد بودند تحقیقاتی 
در حال انجام است که هدف آن ها بهبود شرایط کار است و انتظارات مثبت آن ها به اضافه اطالع آن ها 
از اینكه تحت مشاهده قرار دارند افزایش مداوم بهره وری آن ها را تبیین می کرد، مقوله ای که به تأثیر 
هاوتورن معروف است. اگرچه در مثال اولیه کشف شده توسط مایو »تاثیر هاوتورن« مثبت بود و به 
افزایش بهره وری منجر می گردید، اما همیشه چنین نتیجه ای حاصل نمی شود. در یكی از مطالعات 
مایو بهره وری گروه کار بعد از ایجاد تغییرات در محیط کار کاهش پیدا کرد. به این علت که این 
کارگران معتقد بودند که نتایج مطالعه ها به تقاضاهای بیشتر در زمینه افزایش سهمیه بهره وری منجر 
خواهد شد، لذا نتایج کار را هر وقت مورد مشاهده قرار می گرفتند محدود می کردند و این مسئله تأثیر 

»منفی« هاوتورن را بازتاب می دهد )روت لیس برگر، و دیكسون، 19۳9(.
اگرچه محققان به نقاط ضعف جدی روش مایو در اجرای آزمایش های تجربی هاوتورن اشاره 
کرده اند )فصل 2 را ببینید( اما نتایج عام حاصله توسط مایو و همكاران او به رشد و توسعه جنبش 
روابط انسانی منجر گردید، که به اهمیت تشخیص عامل اجتماعی و چیزی که »روحیه کارگری« و 
تأثیر آن در بهره وری کار نامیده شد تأکید می کند. در واقع، این جنبش معتقد است که یك محیط 
کار هماهنگ، با روابط مناسب درون فردی بین همكاران بهره وری را افزایش خواهد داد، بخصوص 
زمانی که خود کار خسته کننده و یكنواخت باشد. طبق نظر مایو کارگران در یك کار تكراری یا 
وضعیتی با سطح نازل که بخودی خود رضایت بخش نیست برای انگیزش به محیط اجتماعی روی 

می آورند.
نیاز  اول:  کرد.  فراوانی  روان شناسی صنعتی/ سازمانی کمك  به رشد  نیز  دوم  جنگ جهانی 
فوق العاده به وضعیت امكانات و ماشین آالت و پیچیدگی فزاینده این ماشین آالت، که محرک 
اصلی روان شناسی عوامل انسانی محسوب می گردد. دوم: از روان شناسان صنعتی/ سازمانی خواسته 
شد شیوه های گزینش و تعیین شغل پرسنل نظامی را بهبود دهند، که در واقع ادامه همان کاری بود 

که روان شناسان در جنگ جهانی اول شروع کرده بودند. 
برای  بود،  نوشتاری  جمعی  آزمون  یك  که  ارتش  عمومی  طبقه بندی  آزمون  دوره  این  در 
جدا کردن و تقسیم نیروهای فراخوانده شده در رشته های گوناگون بر مبنای توانائی آن ها در 
یادگیری وظایف و مسئولیت های نظامی تدوین گردید. در این دوره آزمون های غربالگری برای 
داوطلبان آموزش افسری نیز به وجود آمد. عالوه بر موارد باال روان شناسان در ایجاد اداره خدمات 
استراتژیك ایاالت متحد که شامل ارزیابی فشرده استراتژی های مربوط به گزینش داوطلبان برای 
مأموریت های جاسوسی خطرناک است یاری رسانیدند. بعضی از این شیوه ها شامل آزمون های 
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انجام  به  غیرممكن  تقریبا  و  در شرایط سخت  را  کاری  باید  داوطلبان  آن  در  که  بود  موقعیتی 
و  آفرین  استرس  وضعیت های  با  شدن  روبرو  توانائی  سنجش  آزمون  این  از  هدف  برسانند. 

ناامید کننده می باشد که برای نیروی نظامی درگیر کارهای جاسوسی اهمیت فراوان دارد.

سال های بعد از جنگ و دوره جدید
واقعا شكوفا شد و حوزه های  که روان شناسی صنعتی/ سازمانی  بود  از جنگ جهانی دوم  بعد 
تخصصی آن به وجود آمد. تأکید مشخص و برجسته روی مسایل پرسنلی مانند آزمون، انتخاب و 
ارزشیابی کارکنان تا حدی به علت چاپ یك مجله جدید به نام روان شناسى پرسنلى در 1948 شتاب 
گرفت. در سال های جنگ سرد در دهه های 1950 و 1960 رشد صنایع دفاعی به شكوفائی بیشتر 
یك حوزه تخصصی به نام روان شناسی مهندسی انسانی )که امروزه روان شناسی عوامل انسانی یا 
ارگونومی نامیده می شود( منجر شد. از روان شناسان مهندسی انسانی خواسته شد تا سیستم های 
کنترلی را که هم حساس و هم به کاراندازی آن ها آسان باشد طراحی کنند. عالوه بر آن ها اقدامات 
جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی، که مطالعه و تحقیقات وسیعی را در سازمان های کاری 

آغاز کرده بودند، در ایجاد حوزه های فرعی تخصصی روان شناسی سازمانی تأثیر بسزائی داشت.
از دهه 1960 تا آغاز 1990 دورانی است که تحقیق و کاربرد روان شناسی صنعتی/ سازمانی 
شكوفا می گردد. بسیاری از عناوین وابسته به روان شناسی صنعتی/ سازمانی بخصوص عناوینی 
مانند انگیزش، تعیین هدف، نگرش های شغلی، استرس های سازمانی، فرایندهای گروهی، قدرت 
سازمانی، سیاست سازمانی و رشد سازمانی در این دوره آغاز گردید و توسعه یافت. در این کتاب 

بسیاری از فعالیت های این دوره را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سازمانی  صنعتی/  روان شناسی  روی  فوق العاده ای  تأثیر  زمان  این  در  که  تاریخی  واقعه  یك 
داشت تصویب قانون مدنی در ایاالت متحده بود. یك بخش از قانون جامع حقوق مدنی سال 
1964، هرگونه اعمال تبعیض در استخدام را ممنوع می کند. این قانون برای حمایت از گروه های 
نابرخوردار مانند اقلیت های قومی به وجود آمد تا در مقابل تبعیض و تصمیمات ناعادالنه در شرایط 
کار مانع ایجاد کند. این قانون توانست سازمان ها را مجبور کند که در شیوه های گزینش افراد برای 
مشاغل دقت بیشتر بخرج دهند. روی مسئله گزینش آزمون های استخدامی مناسب و تصمیم گیری 
پرسنلی مانند ارتقا مقام و اخراج توجه خاص بیشتری مبذول دارند. مصوبات مربوط به حقوق 
مدنی سایر گروه ها از جمله افراد سالمند )قانون تبعیض سنی در استخدام 1967 و 1978(، و معلوالن 
)قانون آمریكائی های دارای ناتوانی های جسمی، 1990( را در مقابل تبعیض مورد حمایت قرار داد. 
به طورکلی، روان شناسان صنعتی/ سازمانی در کمك به ایجاد استانداردهای مناسب استخدامی نقش 

بسیار مهمی ایفا کردند. درباره این مسئله در بخش دوم کتاب بیشتر صحبت خواهد شد.

وضعيت روان شناسى صنعتى/ سازمانى در حال و آینده 
در حال حاضر روان شناسی صنعتی/ سازمانی یكی از رشته های روان شناسی است که در حال 
قرار  روان شناسی  حرفه  صاحبان  مقدم  خط  در  سازمانی  صنعتی/  روان شناسان  می باشد.  رشد 


