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:سمینار
تکنیک های علمی و عملی روانشناسی   

سازمانی  / صنعتی
در نشانه گیری درست و اجرای اثربخش  
پروژه های توانمنذسازی منابع انسانی
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 :  ارائي کووصى 

   سصادادی ايثار
 

تيي ساز مصيطيت
 
 مصيط غامل ضطکت بٌين مصاوران ا

بی سان 
 
 غضٍ ًیئت مصیطى ضطکت ًای پیصگامان ضایستگی ا

 و

 پٍیصگطان غطظي سٍم 

 ايطان اهساهيموابع  تٍاهموصسازي  بويادارضص  ارزياب

سازمان  70از  بيشمصرس و مصاور 

 در زميوي ًای

 (HRM) اهساهيموابع  مصيطيتخامع  ًاي سيستم

 سازماهي/  ظوػتي رواهصواسي

اهساهيموابع  سازي تٍاهموص 

www.iranHRM.ir
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 چطا تٍاهموصسازی؟
 

 تٍاهموصسازی درچي؟

 سطمایي ًای اهساهی•

 سط مصی ًا و استطاتژی ًای موابع اهساهی•

ًای مصیطیت موابع اهساهی• یوصًا و سیستم 
 
 فطا

4
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چزا نشانه گیزی درست توانونذساسی؟

دقیقاً اس کجا توانونذساسی را شزوع کنین؟
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چگونه اس اثزبخشی اجزای پزوصه های توانونذساسی 

اطویناى حاصل هی کنین؟
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ساسهانی چیست؟/ روانشناسی صنعتی 

سازماهی/ تفاوت رواهصواسی با رواهصواسی ظوػتی : چوص هک تي مٌم 

 سازماهی/ رواهصواسی ظوػتی 

ترلیل فطد و تػامالت وی در 
 مریط کار

 اًمیت هتایج سازماهی و فطدی

 رواهصواسی

یوصًای ذًوی  ترلیل فطد و فطا 

 اًمیت هتایج فطدی

≠ 

تٍسػي کیفیت زهصگی فطدی و 
 ساهٍادگی

 تٍسػي کیفیت زهصگی کاری 

7
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/ تکنیک های روانشناسی صنعتی
ساسهانی

چک لیستتست

مصاًصىپطسصوامي

معاذبي

8
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:ساسهانی در عول/ کاربزدهای روانشناسی صنعتی
 

 ضواست والػی ریصي یابی مستصل مسائل ذٍزى کارکوان 
 بي وسیلي کمی سازی مسائل کیفی

 و 
 ارائي پیصوٌادات اثطبشش ساص ًمان سازمان 

 ضمن اظمیوان از  
 تركق دو خاهبي موافع ذی هفػان کلیصی دروهی و بطون سازمان

 ایحاد تػادل بین کار و زهصگی 
و تٍسػي کیفیت زهصگی کاری سطمایي ًای اهساهی سازمان
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 مٌم تطین گام در تٍاهموص سازی موابع اهساهی
ضواست والػی سازمان در ذٍزى موابع اهساهی پیش از ضطوع تٍاهموصسازی 
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شناخت 

HRحوسه 
کارکوان  

ابی و کوتطل بطهامي ًای  رزی ا
ژی ًا غملیاتی و استطات  

ای غملیاتی بطهاميً   
مسٍی  ی  ًماًوگی وً 

ًا استطاتژی   

میظان رضایت  

میظان خٍسازماهی  

فطسٍدگی میظان   

میظان سعٍح هیاز  

ًٍش موعكی میظان   

ًٍش ًیحاهی میظان   

سبک مصیطیت  

سطاهي سالمت  

مصاورى فطدی  

اهعباق تیپ ضشعیت با 
ضغل  

ترلیل سازماهی  

میظان تػٌص  

ٍهٍمی ارگ  

مریط کار  

ذطیم ضشعی  

سن  

مار ذٍادث
 
ا  

تاًل  

ترعیالت  

ت
تس
 و 
مي
صوا

طس
 پ

بي
اذ
ع
 م

صى
اً
مص

 
ت
یس
ک ل

 چ

استطاتژي ًای 

موابع اهساهی

یوصًا و سیستم 
 
فطا

ع اهساهی  ًای مواب

 سازماهی /تکویکٌای رواهصواسی ظوػتی  
 مػیار مصل تٍاهموصسازی موابع اهساهی7و 
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بػص از پطوژى ًای تٍاهموصسازی : گام سٍم اخطای پطوژى ًای تٍاهموصسازی : گام دوم لبل از ضطوع پطوژى ًای : گام اول

تٍاهموصسازی 

تٍاهموصسازی  گام ًای          

ًا ابظارروابط، اًصاف و 

:هتایج

مصارکت

 وری ساللیت و هٍا 

هتایج کلیصی غملکطد

:  تٍاهموص سازًا

 رًبطی

سط مصی و راًبطد

 فطایوصًای تٍاهموصسازی

تطغیب و تصٍیق

:  تٍاهموص سازًا

 رًبطی

سط مصی و راًبطد

 فطایوصًای تٍاهموصسازی

تطغیب و تصٍیق

مػیارًای مطتبط در مصل تٍاهموصسازی 

:اظمیوان از اهصازى گیطی درست

سعد فػلی

روهص

:یاثطبشصاظمیوان از وخٍد و 

رویکطد

 خاری سازی

یادگیطی

:بطرسی چالش ًای

رویکطد

 خاری سازی

بطاساس موعق ارزیابی مصل تٍاهموصسازی  

ADLI  وLeTCI

اظمیوان از اهصازى گیطی درست هتایج تٍاهموصسازی با 

/  تکیي بط پایای  ی و روای  ی ابظارًای رواضواسی ظوػتی 

سازماهی و اظمیوان از یادگیطی و تػطیف درست 

الصامات واکوصی

تػطیف درست پطوژى ًای بٌبٍد تٍاهموصسازی و 

اظمیوان از بکارگیطی پتاهسیل ًای مٍخٍد و رفع 

ذالت ًا و مسائل کارکوان و سازمان

ضواست والػی

تصشیط درست هكاط لٍت

زمیوي ًای لابل بٌبٍد

ًا فطظت ًا و تٌصیص

وتػیین سعد فػلی هتایج

/  اًصاف بکارگیطی تکویکٌای رواهصواسی ظوػتی

سازماهی در تٍاهموصسازی 

تست

پطسصوامي

معاذبي

مصاًصى

مصاورى خٌت الصامات واکوصی و بٌبٍد مستمط

مصاورى فطدی، گطوًی

پیش بیوی رفتار

بستط سازی افکار

تست

پطسصوامي

معاذبي

مصاًصى

سازماهی در / ابظارًای رواهصواسی ظوػتی

تٍاهموصسازی 

موابع اهساهی تٍاهموصسازی  اظلی درگام  3
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 بطی ًر

سط مصی و راًبطد

 فطایوصًای تٍاهموصسازی

تطغیب و تصٍیق

ضواست والػی پیش از 
تٍاهموصسازی 

اظمیوان از اخطای اثطبشش پطوژى ًای  
ADLIتٍاهموصسازی و تركق بٌیوي موعق 

سازماهی/ تکویک ًا و ابظار ًای رواهصواسی ظوػتی  ای تٍاهموصسازی   مػیاًر

www.iranHRM.ir

مار کارکوان  با سابكي بیش از  ن است کي  3وخٍد ا  درظصکارکوان بي خامػي پضيطي 49سال بياهگط ا 
.در سازمان رسيصى اهص

15www.iranHRM.ir

هثالی اس نتایج چک لیست در یک شزکت تولیذات لواسم آرایشی بهذاشتی

ن است کي سازمان بي لراظ سوي  35درظص افطاد در ردى سوی زیط78داضتن  سال بياهگط ا 
.كاركوان، سازمان خٍاهی مي باضص
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هثالی اس نتایج چک لیست در یک شزکت تولیذات لواسم آرایشی بهذاشتی
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مار  .درظص کارکوان متاًل بياهگط ساهٍادى بظرگ ضطکت مي باضص71ا 
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هثالی اس نتایج چک لیست در یک شزکت تولیذات لواسم آرایشی بهذاشتی

71%

29%

 محطد متاًل

ًل  همٍدار ميظان تا 

هارضايتی خصی در پطداست، سطپطستی و ًمکاران

18www.iranHRM.ir

45%

74%

52%

66% 70% 72%

92%

4% 3% 7% 5% 5% 4% 2%

51%

23%

41%

29% 25% 24%

6%

 خايگاى ضغل وسازمان  کيفيت زهصگي کاري   ماًيت ضغلي ًمكاران  سطپطستي ارتكاء و پيصطفت  پطداست 

ر رضايت ضغلي  همٍدا

 هاراضيم همی تٍاهم تعميم بگيطم راضيم

هثالی اس رضایت کارکناى در یک شزکت قطعه ساسی خودرویی

مشالفت خصی در اًصاف، پاداش ًا و رویي ًا
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41%

65%

54%

28%

58%

13%
7% 7%

11%
8%

46%

28%

39%

61%

34%

 با تٍخي بي ارتباظات با تٍخي بي رويي ًا با تٍخي بي پاداضٌا با تٍخي بي هكش  با تٍخي بي اًصاف سازمان 

ر خٍ سازماهي  همٍدا

 مشالفم بی هظطم مٍافكم

هثالی اس دیذگاه کارکناى به جو ساسهانی در یک شزکت قطعه ساسی خودرویی

شرکت بهين مشاوران آتيه ساز مديريت

20

67%

4%

45%

20%

8%
15%

7%
14% 14%

4%

24%

14%

2%

50%

12%

 فطسٍدگی غاظفی فكصان اذساس تطلی وپيصطفت مسز ضشعيت

ر فطسٍدگي ضغلي  همٍدا

 ًطروز ًفتگی ماًاهي ساالهي ًطگظ

(درظص 54)بيصتطين فطسٍدگي در رابعي با فكصان اذساس تطلي و پيصطفت ًط روز 

هثالی اس فزسودگی شغلی کارکناى در یک شزکت نزم افشاری
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وخٍد تػٌص بسیار باال در کارکوان
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92% 90% 90%
80%

3% 3% 4% 7%5% 7% 6%
13%

 تػٌص فطد هسبت بي ارزضٌای درون سازمان تػٌص فطد هسبت بي سازمان دراختماع اذساسات فطد هسبت بي تػٌص درسازمان تػٌص فطد هسبت بي مٍلػيت در سازمان 

ر تػٌص سازماهي  همٍدا

 ها متػٌص  بی تفاوت متػٌص

هثالی اس تعهذ ساسهانی کارکناى در شزکت هواد غذایی 

ای بطاهگیظاهوصى است  (پیصطفت و لصرت) هیاز لالب کارکوان در سعد هیاًز

22www.iranHRM.ir

15.2%

19.0% 19.5%

22.9% 23.4%

ر سعٍح هياز  همٍدا

هثالی اس سطوح نیاس کارکناى در یک شزکت ریخته گزی  

23

بطی سٍدکامي  درظص 64سبک ًر

زادموصاهي  
 
بطی ا  درظص  13سبک ًر

 درظص  23سبک تلفيكي 

 و

درظص غصم لعػیت بي مٍلع در تعمیم گیطی  45/6

هثالی اس پزسشناهه سبک رهبزی در یک شزکت نزم افشاری 

23www.iranHRM.ir 24

 (مٍرد  3) 90زيط : بٌوحار ضػيف

  (مٍرد  21) 90-110: متٍسط

 (مٍرد  44) 110-120: بٌوحار لٍي

(مٍرد  73)  120-129: باًٍش

 (مٍرد 1) 130باالي : تيظ ًٍش و هابغي

24

وحار لٍي  )  (.مي باضص« 115/9» مياهگين همطات ًٍش موعكي کارکوان سازمان هیظ در ظیف ٌب

  

www.iranHRM.ir

کارکناى کلیذی در یک شزکت قطعه ساسی خودرویی( IQ) هثالی اس نتایج تست هوش هنطقی 
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درظص 81/3( :  درظص75باالی )ًٍش ًیحاهی معلٍب 
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کارکناى کلیذی در یک ( EQ) هثالی اس نتایج تست هوش هیجانی 

شزکت باسرگانی

درظص دارای زمیوي  27
 ًای  ی از غصم 
سالمت روان

www.iranHRM.ir

هثالی اس هیشاى سالهت رواى در یک شزکت در صنعت بزق 

با تٍخي بي اظالغات ارائي ضصى راخع بي پست سازماهی کارکوان کلیصی می تٍان گ فت کي در 
درظص افطاد ضغلصان معابق تیپ ضشعیتصان می باضص83کل
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هثالی اس نتایج تیپ  شخصیت  کارکناى در یک شزکت در صنعت بزق
ن بطای سال خاری، در سازمان اظالع 

 
از کمیت و کیفیت اًصاف و رويي ًاي رسيصن بي ا

داريص؟ 
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هثالی اس نتایج هصاحبه در یک شزکت باسرگانی
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مصى و ضما را سٍضرال کطدى  6بٌتطين اتفالي کي در ظٍل  
 
ماى گضضتي در اين سازمان پيش ا

کصام است ؟

29www.iranHRM.ir

هثالی اس نتایج هصاحبه در یک شزکت باسرگانی

مصى و ضما را  6هاراذت کووصى تطين اتفالي کي در ظٍل  
 
ماى گضضتي در اين سازمان پيش ا

هاراذت کطدى کصام است ؟
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هثالی اس نتایج هصاحبه در یک شزکت باسرگانی

ٍر مصشط  چي داليلي در بيطون سازمان ممکن است وخٍد داضتي باضص، کي ضما بي ظ
تعميم بگيطيص اين سازمان را تطک کويص؟
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هثالی اس نتایج هصاحبه در یک شزکت باسرگانی

مص بیصتط: اولٍیت ًا بطای کار بٌتط
 
یادگیطی بیصتط، سمت باالتط و درا

.  تٍظيفي از سازم ان س ٍد ارائي دًوص
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هثالی اس نتایج هصاحبه در یک شزکت باسرگانی
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مصارکت

 وری
 
ٍا ساللیت و ه

هتایج کلیصی غملکطد 

 اظمیوان از اهصازى گیطی درست هتایج تٍاهموصسازی 

اظمیوان از یادگیطی سازماهی و تػطیف درست الصامات واکوصی و تركق بٌیوي 

LeTCIموعق 

سازماهی/ تکویک ًا و ابظار ًای رواهصواسی ظوػتی  ای هتایج  مػیاًر


