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پیشگفتار
 
 
 

 -شناسی صرنعتی  تعریف کنیم، روان ها انسانروانی  های حالتشناسی را علم مطالعة رفتارها و  اگر روان
کرار تعریرف    هرای  محریط روانیِ افراد شاغل در  های حالتتوانیم علم مطالعة رفتارها و  سازمانی را می
شناسری را در   شده در علم روان ارائههای  سازمانی سعی دارد اصول و نظریه -شناسی صنعتی کنیم. روان
شناختی را به کارکنان تعمریم بدهرد.    های حاصل از تحقیقات روان کار بگیرد و یافته کاری به های محیط

دهرد و   شناسی، مسائل و مشکالت مختلف افراد شاغل را مورد بررسی نرار مری  این شاخه از علم روان
کراری مختلرف، رفتارهرای     هرای  مونعیرت رایط یرا  کوشد به آنها کمک کند کره در مواجهره برا شر     می

افراد شراغل   ةای است که رفتار کلی سازمانی، رشته -شناسی صنعتی  تری به نمای  بگذارند. روان منطقی
کار توجه  های محیطشناختی تأثیرگذار در  دهد و به عوامل روان را به لحاظ علمی مورد مطالعه نرار می

تواند برای کارکنان  سازمانی نطعاً می -شناسی صنعتی شده در حوزة روان کند.آشنایی با مفاهیم مطرح می
شناسری   مزایای بسیار زیادی را به همراه داشته باشد. تمرام کارشناسران معتقدنرد کره روان     ها سازمانو 

آوری رشد و توسعه یافته است. این رشته در بین  های اخیر با سرعت اعجاب سازمانی در دهه -صنعتی
 نعتی و پیشرفته، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.  کشورهای ص

اخیرر،   هرای  سرال در کشور عزیزمان متأسفانه خرال  زیرادی در ایرن حروزه وجرود دارد. البتره در       
شناسری   جدید در حروزة روان  های کتاببسیاری انجام شده است، اما کماکان نیاز به تدوین  های تالش
رین انگیرزه از تردوین کتراب حاضرر، پرر کرردن بخشری از        شود. مهمتر  سازمانی احساس می -صنعتی

منتشر شده در حروزة   های کتابشود. اکثر  و صنایع کشور احساس می ها سازمانخال هایی است که در 
شوند و عمدتاً با هرد  اسرتفاده    آکادمیک محسوب می های کتابسازمانی، جزو  -شناسی صنعتی روان
. تدوین کترابی کره بتوانرد اهمیرت خردمات      اند شده  نیتدوور و مراکز آموزش عالی کش ها دانشگاهدر 
و صرنایع خرا ر نشران کنرد،      ها سازمانسازمانی را به مدیران  -سی صنعتی شنا شده در حوزة روان ارائه

های همیشگی منلف این اثر بوده است. در اثر حاضر، عالوه بر اهدا  آکادمیک، عمدتاً  یکی از دغدغه
سازمانی تأکید شده اسرت. بره عبرارت دیگرر، کتراب       -شناسی صنعتی ی روانهای کاربرد بر روی جنبه
عنوان یک کتاب عملی یا  ه اهدا  آکادمیک بپردازد و هم بهای تدوین شده است که هم ب گونه حاضر به

کاربردی، در اختیار کلیه افراد شاغل )اعم از کارکنان، مسئوالن اجرایی، مدیران ارشد و ....( نرار بگیرد. 
اوند بزرگ را بسیار شاکرم که توفیق داد با تدوین کتاب حاضر، گرامی کوچرک بررای خردمت بره      خد

 سازمانی کشورم بردارم.  -شناسی صنعتی جامعه روان
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شناسری در   اهمیرت روان ”عنوان یک کتاب کاربردی،  ار دارد، بهی  روی شما عزیزان نرکتابی که پ
ث روز مررتبط برا ایرن حروزه را تحرت پوشر  نررار        دهد و بسیاری از مباح را توضیح می“ حوزة کار

توان به مروارد زیرر اشراره کررد:      ترین موضوعاتی که در کتاب به آنها پرداخته شده، می دهد. از مهم می
سازمانی و نق  این خدمات در ارتقا  بازدهی  -شناسان صنعتی شده از سوی روان اهمیت خدمات ارائه

بر عملکرد شغلی، رابطة بین عملکررد   ها تفاوتردی و تأثیر این ف های تفاوتکارکنان، اهمیت توجه بر 
وری سازمان، اهمیرت آمروزش و    های استخدامی در افزای  بهره شغلی و موفقیت سازمانی، نق  شیوه

های آموزشری، علرت    از  ریق اجرای برنامه ها سازمانو نحوة افزای  سودآوری  ها سازمانیادگیری در 
 هرای  محریط مقابله با این رفتارها، اهمیت انگیرزه در   های راهب یا نابهنجار و بروز رفتارهای شغلی مخر

کار و رابطة بین انگیزه و عملکرد شغلی، متغیرهای تأثیرگذار در کسب رضایت شغلی، ضرورت ایجراد  
تعادل بین کار و زندگی، رابطة بین استرس و عملکرد شغلی و اسرتفاده از راهکارهرای هدفمنرد بررای     

ها موضوع دیریت استرس، نحوة برنراری ارتباط سازنده بین کارکنان و مدیران سازمان، و دهکاه  و م
اصلی و فرعی دیگر. در وانع، کتاب حاضر سعی دارد با ارائه شواهد مستند، نحوة تأثیرگرذاری عوامرل   

دیران شناختی بر عملکرد شغلی افراد را توضیح دهد و راهکارهای هدفمندی را بره کارکنران و مر    روان
 کار معرفی کند.  های محیطجهت غلبه بر مشکالت مرتبط با  ها سازمان

قیم یا غیرمستقیم به بنده در گرردآوری اثرر حاضرر کمرک     ت ور مس افرادی که به ةدر خاتمه، از کلی
دانرم از آنرای مسرعود بابرازاده کره       اند، نهایت تقدیر و تشکر را دارم. همچنین، بر خرود الزم مری   کرده

ای که ارزنده های کمکسازمانی صاحب اثر هستند، بابت تمام  -شناسی صنعتی ر حوزة روانخودشان د
 ةاند، تشکر ویژه داشته باشم. امیدوارم کتاب حاضرر بتوانرد بره نوبر     به بنده در تدوین این اثر ارائه کرده

زیزمران  سازمانی در کشور ع -شناسی صنعتی خود، سهم کوچکی در معرفی و اعتالی رشتة نوپای روان
گذارند،  بر عهده داشته باشد. در کمال احترام، از کلیة بزرگوارانی که برای مطالعه کتاب حاضر ونت می

خود را از این اثر دریغ نورزند و با پیشنهادهای خود، اینجانب را در اصرالح   ةتقاضا دارم نظرات ارزند
 شور یاری دهند. شناسی ک نیاز برای جامعه روان این کتاب و تدوین دیگر آثار مورد

 
 دکتر علی افشاری

 شناسی دکترای روان
 عضو هیأت عملی دانشگاه مراغه
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1فصل

چیستوچگونهسازمانی-شناسیصنعتیروان

وصنایعکمککند؟هاسازمانتواندبهمی
 

 
 

 ها انساناهمیت کار در زندگی 

در زنردگی  “ کرار ”تاکنون به اهمیتی کره  
ایرد  در تمرام    کررده دارد، توجه  ها انسان
بره عنرراوین  “ کرار ”، اهمیرت  هرا  فرهنر  

مختلف مورد توجه نررار گرفتره اسرت.    
برای مثال، در فرهن  اصیل ایرانی، کرار  

نامند؛ جوهری کره بره    می  را جوهر آدمی
در جوامرع   بخشرد.  انسان موجودیت می

ند. کرار، در مقایسره برا    ده امروزی، اکثر بزرگساالن، بیشتر ساعات بیداری خود را به کار اختصاص می
و ونت بسریار بیشرتری را از بزرگسراالن     شود، انرژی که در ساعت بیداری انجام می هایی فعالیتسایر 
چون اگر نبرود،   ؛است تیاهم زیحا ها انسانچقدر برای “ کار”دهد که  می گیرد. همین موضوع نشان می
هرایی   کار کردن، از مهمترین شیوهدادند.   یاز ونت و انرژی خود را به آن اختصاص نم ندر نیا ها انسان

کار )در معنرای  کنند.  توانند ارزششان را به جامعه، خانواده و خودشان اثبات  با آن می ها انساناست که 
کند تا خودش را برای جامعه تعریف کنرد. کرار بررای     می عام( و شغل )در معنای خاص( به فرد کمک

کند، اما در عین حرال بره    می آورد. کار کردن، اگرچه انسان را خسته افراد منزلت اجتماعی به ارمغان می
کند. افراد سراعی   بخشد و او را از پیامدهای ناخوشایند رخوت و سستی محافظت می ی نیز میاباو شاد

دهند. مهمتررین و   همواره خستگی ناشی از کار کردن را به رخوت و سستی ناشی از بیکاری ترجیح می
کرار  ”و “ بیکراری ”رای رهایی از احساس رخوت و سستی، کار کردن است. البتره برین   ترین راه ب ساده
افتد که تمایل به کار کردن در فرد وجرود دارد، امرا    تفاوت وجود دارد. بیکاری زمانی اتفاق می“ نکردن

برای زمانی اسرت کره کرار مناسرب     “ کار نکردن”اما  آن را انجام دهد.کار مناسبی وجود ندارد که فرد 
 .وجود دارد، اما فرد تمایل ندارد خود را در آن کار درگیر نماید
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کار و کوشر    ریق از  ،از زندگیانسان لذت بردن حقیقی ( معتقد است که 1980) 1مایکل آموت
. اسرت  اهمیت حایزبسیار  یاجتماعتوسعه و  یفردشکوفایی استعدادهای این امر در  شود وحاصل می

دهند، بخ  مهمی از ارتباط خود با جهران پیرامرون را    شان انجام نمی یافرادی که کار خاصی در زندگ
جسمی و شرناختی )یرا    های تواناییدهند که بتوانند از  نرار نمی هایی مونعیتکنند و خود را در  نطع می

برنرد و    ور هدفمند استفاده کنند. این افراد معموالً از زندگی خرود لرذت زیرادی نمری     فکری( خود به
شوند. فطرت انسانی با کرار،   انگیزگی، رخوت و سستی مواجه می ناخوشایند بی های احساس همیشه با

کوش ، شکوفاسازی استعدادها، خالنیرت و نروآوری عجرین اسرت. حرال، اگرر سربک زنردگی فررد          
بخشری در انتظرار او    شراد و لرذت   ای باشد که نیازهای فطری او را سرکوب کند، نطعاً زنردگیِ  گونه به

 .نخواهد بود
کار کرن  ” . شعار او این است کهیکدیگرند  کار و زندگی، الزم و ملزوممعتقد است که  هانری میلر

کار نکردن بیشتر از کار کردن، ”گوید:  می المثل آلمانی یک ضرب .“برای زندگی و زندگی کن برای کار
هند، خیلی موانرع از  د شان انجام نمی افراد بزرگسالی که کار خاصی در زندگی“. کند انسان را خسته می

شران را در   ای از ونت روزانره  معموالً نسمت عمده افراداین کنند.  یا کمبود انرژی شکایت میخستگی 
، انرژی خود را برای فعالیرت  برنامگی و بی تحرکی کم ةنتیج در کنند و )یا انامتگاه خود( سپری میخانه 

و  کننرد  مری  گی بیشتری در خود احسراس ستهر روز خه مرور زمان، د و بنده می و مفید بودن از دست
که برای برخی از ایرن افرراد،    شود شود. گذشت زمان باعث می می بیشترخانه در برای ماندن  لشانیتما

 .باشد بسیار دشوار خارج شدن از شرایط موجود
 کنند، اغلب افرادی کسل دهد افرادی که کار نمی می نشان (2002و همکاران  ) 2بارلین تحقیقات 

 امرا در مقابرل افررادی کره کرار      دهنرد.  را از دست مری  شانیها ییتوانا ،زمان و با گذشتهستند تنبل  و
هستند که کرار   شادتر از افرادی ،این افراد کنند. می بیشتری کسب های تواناییهر روز تجربه و  ،کنند می
را نیازهرای روانری خرود    ، نباشند که با کار کردنشاید متوجه  ،کنند می کنند. افرادی که همیشه کار نمی

شروند و   مری  دچار افسردگی شدت به ،از آنها بگیریم کردن را کار ،چند روزسازند. اگر تنها  برآورده می
نرول مشرهوری    در نقلهنری فورد شان از روند  بیعی خود خارج شده است.  کنند زندگی می احساس

دهرد کره    مری  نیز نشران  ها بررسینتایج  .“گریزد گریزد، از زندگی می شخصی که از کار می”گفته است: 
گیرند یا عمرالً شغلشران را از دسرت     افراد شاغل، زمانی که در آستانه از دست دادن شغل خود نرار می

هرای   در مصراحبه  یروشن بهکنند. این وانعیت  دهند، اهمیت کار کردن را بسیار بیشتر از نبل درك می می
 راج شده مشهود است.با افراد بیکار یا از کار اخ شده انجام

                                                 
1- Michael Aamodt 

2- Barling 
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بین کار کردن و نکردن، حق انتخاب ندارند. یعنی، آنهرا مجبورنرد کره     ها انسانالبته در اکثر موانع، 
. آنها مجبورند بررای  اند ازدواج کردهزوجی را در نظر بگیرید که تازه  برای ادامه زندگی خود، کار کنند.

تروان ایرن    نمری ض آب و برق و ....، کار کننرد.  کرایه منزل، هزینه خورد و خوراك، پوشاك، نبو تأمین
به پول نیاز دارند و برای پول درآوردن باید کار کنند. امرا پدیردة    ها انسانوانعیت را کتمان کرد که اکثر 

 محسوب کنریم. “ پول”با “ ونت و انرژی”تر از آن است که بخواهیم آن را تبادل ساده  کار بسیار پیچیده
 رور کره گفتریم،     نها کسب ثروت یا تأمین مایحتاج زندگی مطرح نیست. هماندر بررسی مزایای کار، ت
. بره عبرارت دیگرر، کرار     نمایرد   محترم می  خودش و دیگران او را در نظر دهد و کار به انسان عزت می

شود که فرد در نظر خرود و دیگرران، احسراس     دهد و باعث می کردن اعتماد به نفس فرد را افزای  می
 رور کره اشرتغال     اهمیت اسرت. همران   اشته باشد. این احساس نطعاً بسیار مهم و حایزارزشمندتری د

بره برار    منفری  یرا پیامردهای   اثراتتواند  تواند احساس ارزشمندی در فرد ایجاد کند، بیکاری نیز می می
 ست که احساس احترام یا ارزشمندی فرد را نرزد خرود  ابیکاری این پیامدهای یکی از بارزترین . بیاورد

 دهد. برد و متعانباً اعتماد به نفس را تقلیل می او و دیگران از بین می
اهمیت است و اگر درآمد نباشرد ابعراد مختلرف زنردگی      زحائدرست است که کسب درآمد بسیار 

خالصره  درآمرد یرا شرکوفایی انتصرادی      کسرب در ارزش کرار صررفاً   امرا   ،خورد یبرمبه مشکل  عمالً
دربارة پدیدة کار این است که اکثر افراد، حتی زمرانی کره نیراز بره کرار      یکی از نکات جالب شود.  نمی

توانند خرود   که می هایی مونعیتدهند. بدین معنی که بسیاری از افراد، در  ندارند، به کار کردن ادامه می
دهند به کار کردن ادامه دهند. در تحقیق جامعی که  را بازنشسته کنند و از کار دست بکشند، ترجیح می

 70مختلفی از افراد شاغل در ایاالت متحده آمریکا انجرام شرد، بری  از     های گروهروی  2008ر سال د
که دلتران    ور آنعمرتان را  هیبقپول داشته باشید که  ندر آناگر ”درصد افراد، در پاسخ به این سنال که 

د که در این شرایط نیرز بره   اعالم کردن  ،“خواهد زندگی کنید، باز هم به کار کردن ادامه خواهید داد  می
دهد که کار کردن صرفاً یک پدیدة انتصادی نیست و  کار کردن ادامه خواهند داد. این موضوع نشان می

گرذارد و   می ها انسانثیری که بر أدر تارزش غیرمادی کار کنند.   خا ر پول درآوردن کار نمی افراد تنها به
 خرود را برا کرار کرردن اسرت کره      . انسران  شرود  ر مری آشکا کند، آنها ایجاد می شخصیتتحولی که در 

 برد. وجودی خود پی می های تواناییکند و به  کشف میاستعدادهای  را آزماید،  می

 راحری  همچون فروختن کاالها )در شغل فروشرندگی(،   یکارهای انجام دادنچیزی بی  از  شغل،
ایجراب   فررد هرر  اسرت. شرغل   گرری(   جواب دادن به تلفن )در شغل منشی )در شغل مهندسی(، نقشه
 رابطره متقابرل داشرته باشرد،    با اعضای جامعه )اعم از همکاران، مدیران، مشتریان و ....( کند که او  می

در شرایط کاری نامطلوب به فعالیت  ادامه دهد، و سعی  سازمان را اجرا نماید، های سیاستو مقررات 
کننرد   به افراد شاغل توصیه می وارهکارشناسان هم برساند.شده  استانداردهای تعیینبه را عملکردش کند 

 کار صرفاً برای کسب درآمد یا مشغول کردن خرود نیسرت.  د.نبر می که از آن لذتدهند انجام کاری را 
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بره امنیرت، نیراز بره      نیراز مثرل   را بر رر  کنرد:  او است که باید نیازهای هر فرد کار بخشی از زندگی 
نیازهایتران را  ایرد،   شغلی که برای خود انتخراب کررده  اگر . . ی و ...اجتماع های ارتباطخالنیت، نیاز به 
کنریم کره برا     توصریه مری  ، بگیررد پیشررفت را از شرما    ، شرکوفایی یرا  خالنیتیا فرصت  برآورده نکند

( دربارة آینده کاری خود مشرورت کنیرد.   یسازمان -یصنعت انشناس روان ازجمله) هکارشناسان این حوز
 انتخاب کنید که در آن عالیق و استعدادهایتان لگدمال شود.نباید شغلی برای خود 

کار، کیمیرا اسرت و    خواهند، دست پیدا کنند. توانند با کار و تالش، به هر چیزی که می می ها انسان
 وجودی انسان شرکوفا  های ظرفیت کردن، استعدادها و با کار کند. می وجود انسان را به  ال تبدیل مس
شرود.کار   مری  مهمترین عاملی است که باعث سازندگی و توسعه جامعه“ کار”مع، در تمام جوا شود. می

تأثیرگرذار  نیز بسیار  ها انسانروانی  -کردن، عالوه بر سالمت جسمی، در ایجاد و حفظ سالمتی روحی
دهد بزرگساالنی که نگرانری خاصری در    می در حوزة سالمت روانی نشان شده انجام های بررسیاست. 

ل ندارند )بزرگساالنی که شغل مناسب دارند، از شررایط شرغلی خرود راضری هسرتند و از      زمینه اشتغا
های  امنیت شغلی برخوردارند(، در مقایسه با بزرگساالن بیکار و بزرگساالنی که در زمینه اشتغال نگرانی
رند. بره  متعدد دارند )مثل عدم امنیت شغلی، نارضایتی شغلی و ....(، از سالمت روانی بیشتری برخوردا

همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان حوزه سالمت، اشتغال را عامل بسیار مهمی در جلوگیری از 
و  1کمپرل داننرد. نترایج تحقیقرات     یروانری در سرنین بزرگسرالی مر     -بروز بسیاری از مشکالت روحی

 ختی افرراد ترأثیر  شنایا ی و انتظام فکررفتاری استحکام دهد که اشتغال بر  می ( نشان2014)همکاران  
 گذارد. می

ة زمانی خراص بردانیم. ایرن پدیرده از     دیک دوره یا باز مختصای نیست که آن را  کردن، پدیدهکار
 یابا همه تنوع  ،های عظیم بشری تمدنتر از آن وجود داشته است.  های بشری یا حتی نبل شروع تمدن

همگری   ول اعصرار مختلرف هسرتند.   در  ر  ها انسانحاصل کار و تالش همگی ، که دارند هایی تفاوت
تروان   مری اهمیت کار کردن را از دو جنبره  ، در گرو کار کردن است. ها انساندانیم که بقا و پیشرفت  می

روانری   -جنبة اجتماعی. در جنبة شخصی، تأثیر کار برر سرالمت جسرمی   شخصی و جنبة  :بررسی کرد
اشتغال، های متقابل بین افراد و جوامع.  کن  آن بر تأثیرگیرد و در جنبة اجتماعی،  می مورد بررسی نرار
در جامعه به هیچ وجره نابرل کتمران    “ کار”نق   و است های اساسی در زندگی اجتماعییکی از رکن

را آبادانی  ورساند  میرا به مرزهای توسعه و ترنی  یک جامعهاست که  نیست. چون این کار و کوش 
از نظر اجتماعی، . یک ضرورت اجتماعی استکردن، کار س، پآورد.  می برای مردم آن جامعه به ارمغان
افراد جامعره برا   شود. جامعه نیز می موجب رشد و شکوفایی انتصادی ،کار عالوه بر فقرزدایی از جامعه

 .دنرسانبه اجتماع سود می و هم سازند یمکار کردن، هم نیازهای خود را برآورده 

                                                 
1- Campbell 




