
  

  روانشناسی صنعتی

 .روانشناسی و روانشناسی صنعتی را تعریف کنید  -1

  روانشناسی عبارت است از مطالعه علمی فعالیت هاي ذهنی و رفتاري 

روانشناسی صنعتی و سازمانی عبارت است از علم بررسی مجموعه عوامل و متغیر هایی که رفتار فرد را در دنیاي کارتحت تاثیر قرار می 

  . دهند 

 به چه معنی است ؟  SIOPو    APAاصطالح  -2

. بنیان گذاري گردید  1892است که در سال ) APA )1معروفترین انجمن هاي حرفه اي روانشناسی در دنیا انجمن روانشناسی امریکا 

 .به معنی جامعه روانشناسان صنعتی و سازمانی می باشد ) SIOP  )2 عبارت 

1-American psychological Association 

2-Society for industrial – organization psychology 

 روانشناسی صنعتی در چه زمینه هایی فعالیت دارند ؟ -3

جهت حرفه اي مربوط به کاربرد دانش براي حل مشکالت واقعی دنیاي . روانشناسی صنعتی در دو جهت علم و عمل فعالیت دارند 

سازمانی را در زمینه هاي استخدام بهتر کارکنان ، ارزیابی بهتر عملکرد ، توسعه و  یافته هاي پژوهشی روانشناسی صنعتی و. کاراست 

بهبود ارتباطات، افزایش خشنودي شغلی و حل  غیبت و تعهد سازمانی و کاهش  –آموزش کارکنان ، رهبري سازمانی ، انگیزش 

  .مشکلالت بی شمار دیگر دنیاي کار ،  می توان به کار گرفت 

دالر ، در سطح  69000درآمد متوسط ساالنه روانشناسان صنعتی و سازمانی آمریکا در سطح فوق لیساننس  2004بر اساس آمار سال 

  . دالر و بعضی از مشاوره در کارخانجات بیش از یک میلیون دالر هست  112000دکتري 

 .طرح هاي پژوهشی را نام ببرید  -4

  طرح مشاهده اي - 3یابی  طرح زمینه - 2) آزمایش ( طرح تجربی -1

  طرح تجربی طرحی است که در آن یک یا چند متغیر مستقل و یا یک یا چند متغیر وابسته وجود دارد 

   پرسشنامه و مصاحبه انجام می شود  طرح زمینه یابی یا پیمایشی یکی از ساده ترین نوع پژوهش است که توسط

  طرح مشاهده محسوس یا غیرمحسوس 

 به چه معناست ؟پایایی و اعتبار  -5

  . ی هاي مشابه را بیان می کند نو ثبات اندازه گیري را در مشاهدات و یا اندازه گیري ها ي مکرر در آزمود تداوم)  Reliability(پایایی 

  .یعنی آنچه که مشاهده می شود ،  آیا همان است که اندازه گیري می شود )  Validity( اعتبار 

 ؟رهبري را تعریف کنید  - 6

یت و شکست یک سازمان به طور گسترده ، کیفیت رهبران آن وابسته است تفاوت اسایسی میان یک سازمان موفق و غیر موفق موفق 

 .غالباً بر حسب رهبري تعریف می شود  

 )تحقیق . ( را توضیح دهید  γو χ   ن الکتریک و تئوري مطالعات هاوثور -7

 .ویژگی هاي رهبران اثر بخش را نام ببرید  -8

  صداقت و دوستی  –ثبات عاطفی  –شناخت از سازمان و صنعت  –اعتماد به نفس  –انگیزه  –تحرك 

 . )توسط فیدلر بیان شد  اقتصایینظریه . (نظریه هاي رهبري را بیان کنید  -9

گروه مردم رهبران به دو . اثر بخشی رهبران به وسیله تعامل میان ویژگی هاي شخصیتی رهبران و ویژگی هاي موقعیت تعیین می شود 

  .وظیفه گرا طبقه بندي  می شوند  گرا و



 –این نظریه بیان می کند که رهبران می توانند انگیزه ، رضایت و عملکرد شغلی زیردستان خود را افزایش دهند : هدف  نظریه مسیر 

  .رهبري پیشرفت گرا  –رهبري مشارکتی  –رهبري حمایتی  –انه رهبري آمر

نام ببرید ؟ آنان داراي دانش وسیع در زمینه کار خود اند و داراي انرژي  باال، تمایل به پذیرش ریسک ، آنان ویژگی هاي رهبر فرهمند را  -10

 فرهمند  ماتیکیزرهبري کار)   charismatic leader ship( زیر دستان خود را بر می انگیزانند 

 . قدرت بیان نموده اند آنان را نام ببرید اي فرنچ و رایون پنج مبنا بر -11

 قدرت تخصصی   - 5قدرت مرجعی  - 4قدرت قانونی   -3 قهري قدرت – 2قدرت پاداش  -1

 . یگمالیون را توضیح دهید اثر پ -12

پیگمالیون یکی ازپادشاهان قبرس بود که عاشق . انتظارات مدیران درباره عملکرد شغلی کارکنان می تواند در عملکرد آنان تاثیر بگذارد 

یک . او به واقعیت تبدیل گردید  سمه زنده شد و رویايدر استجابت دعا هاي پیگمالیون ، مجگاالتی که  مجسمه از یک زن زیبا به نام

 .راه براي افزایش بهره وري این است که انتظارات سرپرستان را درباره عملکرد شغل زیر دستان باال ببریم 

 ) تحقیق .  (تفاوت مدیریت در زنان و مردان را توضیح دهید  -13

  %9در چین و ژاپن % 40مدیران زن هستند در آمریکا % 11س فقط  در انگلی

 .انگیزش را تعریف  کنید  -14

 .درونی که سبب انجام رفتار خاصی به  وسیله یک فرد می شود لت یک حا

 .توضیح دهید  را توضیح نظریه سلسله مراتب مزلو  -15

  نیاز خود شکوفایی  -5نیاز به احترام   - 4و عشق و عاطفه  نیاز به تعلق  -3نیاز ایمنی     - 2  نیاز فیزیولوژیک-1

 )تحقیق . (فردریک هرزبرگ را توضیح دهید ) دو عاملی(نظریه انگیزش بهداشتی  - 16

 .را توضیح دهید   VIEانتظار  -وسیله   –نظریه جاذبه  -17

  . ش ها منجر گردد مردم هنگامی برانگیخته خواهند شد که معتقد باشند که رفتار آنان به پیامدها یا پادا

و رضایت از زندگی و سالمتی جسمانی  ترك کار در رابطه بین خشنودي شغلی - در ارتباط با خشنودي شغلی و بهره وري ، غیبت   -18
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  .و کنفراس داده شود . شود گردآوري صفحه  20نمره دارد که حداقل باید در  7تحقیق : تذکر 




