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رشته رفتار سازمانی

رفتار سازمانی چیست؟
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مطالعه و بررسی مقوله های زیر در اعضای سازمان
• افکار و ادراکات
• احساسات و واکنشهای عاطفی

• عملکرد و رفتارها
• تصمیمات
• چگونگی ارتباط افراد و تیمها با یکدیگر

www.mjahangir.ir

نگاه رفتاری به سازمان
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سازمان ها به عنوان نهادهای جمعی
Collective entities
• سازمانها شامل انسانها هستند.
• این افراد با روشی سازماندهی شده با یکدیگر تعامل دارند.

احساس جمعی سازمانها نسبت به هدف
Collective Sense
• تصور کنید سازمان هدفی را دنبال نکند .در چنین حالتی سازمان
مجموعهای از افراد را در برمیگیرد که بیهیچ هدفی و بدون هدایت
سر گردانند.
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ریشه های رفتار سازمانی
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افالطون فیلسوف
یونانی

نوشتن اثری در مورد ضرورت رهبری

ماکس وبر
جامعهشناس آلمانی

نوشتن آثاری در مورد سازمان عقالیی ،اخالق کار و
رهبری کاریزماتیک

فردریک تیلور مهندس
صنایع

پیشنهاد روشهای جدیدی برای سازماندهی
کارکنان و ایجاد انگیزه در آنها بهواسطه مجموعه-
ای از اهداف و پاداشها
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ریشه های رفتار سازمانی
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التون مایو و
همکارانش

ارائه گزارشی در مورد اینکه چطور پویایی گروههای
رسمی و غیررسمی در محل کار ،اجرا میشود

مری پارکر فالت

در مورد موضوعات گوناگون رفتار سازمانی مانند تعارض
سازنده ،پویاییهای تیمی ،دموکراسی سازمانی ،قدرت و
رهبری ،پیشگام بود

چستر برنارد

نگارش آثاری درباره در رابطه با رفتار فردی ،انگیزه،
ارتباط ،رهبری و اختیار ،پویاییهای تیمی در مجموعههای
سازمانی
www.mjahangir.ir
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چرا رفتار سازمانی را مطالعه میکنیم؟

رفتار سازمانی مسیر حرفهای مشخصی ندارد ،هیچ پست معاون رفتار سازمانی وجود
ندارد.
دانشجویان در درک ارزش رفتار سازمانی برای آینده آنها با مشکل مواجه هستند.
اما دانشجویانی که تجربه کاری باالیی دارند رفتار سازمانی را در رأس دروس مهم خود
قرار میدهند.
زیرا آنها مستقیماً مشاهده کردهاند که رفتار سازمانی در موفقیت شغلی آنها تأثیر
بسزایی داشته است
نظریههای رفتار سازمانی به محیط کار معنا و مفهوم میبخشد.
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چرا رفتار سازمانی را مطالعه میکنیم؟

سازمان مستلزم آن است که افراد در تعامل با یکدیگر کار کنند و رفتار
سازمانی ،دانش و ابزاری را برای این کار فراهم میآورد.

دانش رفتار سازمانی برای همه است نه صرفا مدیران.

شرکتهایی که از روشهای پاداش مبتنی بر عملکرد ،ارتباط با کارکنان ،تعادل
کار و زندگی و سایر تکنیکهای رفتار سازمانی بهره میگیرند ،سطح موفقیت
مالی در آنها سه برابر شرکتهایی است که این تکنیکها را به کار نمیگیرند.
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دیدگاه های اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی چیست؟
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اثربخشی سازمانی Organizational effectiveness
• هدف عینی و ضمنی همه نظریههای رفتار سازمانی
• متغیر وابسته نهایی در رفتار سازمانی
اثربخشی سازمانی از چند دیدگاه ارائه میشود:
• دیدگاه سیستم باز
• دیدگاه یادگیری سازمانی
• دیدگاه شیوه های کار با عملکرد باال
• دیدگاه ذینفعان
www.mjahangir.ir

دیدگاه سیستم باز
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دیدگاه سیستم باز
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سازمان ارگانیسم پیچیدهای است که در یک محیط بیرونی زیست میکند.
برای تامین منابع خود وابسته به محیط بیرونی هستند.
به واسطه ستادههای خود بر محیط تاثیرگذار هستند.
در بردارنده زیرسیستمهایی هستند که دادهها را به ستاده تبدیل میکنند.
سازمانهای موفق ،محیط خود را کنترل میکنند و با شرایط در حال تغییر کامالً وفق
مییابند.
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دیدگاه سیستم باز
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کارایی سازمانی
• میزان نسبت ستاده به داده در فرآیند تبدیل

مدیریت ناب Lean Management
• ارائه شده از سوی شرکت تویوتا
• مجموعه ای از فنون برای بهبود کارایی سازمانی بهواسطه کاهش مستمر زوائد (هدر رفتگی)،
هموارسازی و کاهش فرآیندهای مازاد تولید.

• از سوی بیمارستانها ،سازمانهای دولتی و شرکتهای تأمینکنندگان خدمات پذیرفته شده است.
مدیریت ناب در عمل
• بیمارستانی در شمال انگلستان برای بهبود واحد جراحی خود ،با الهام از کارخانه نیسان

• کاهش مسیر بیمار را از  29مرحله به  11مرحله مجزا
• کاهش دوبارهکاری و نصف کردن زمان سه ساعته که بیمار در یک بخش میگذراند
www.mjahangir.ir

دیدگاه سیستم باز
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کارایی و اثربخشی دو مفهوم جدا هستند.

کارایی به معنای انجام دادن درست کارهاست ،درحالیکه اثربخشی به معنای انجام دادن
کارهای درست است.
یک شرکت ممکن است در ساخت یک محصول و تأمین یک خدمت کارایی بسیار باالیی داشته
باشد اما چنانچه هیچکس طالب محصوالت و خدمات آنها نباشد ،اثربخش نخواهد بود.
سازمانها اغلب به فرآیندهای تغییر نوآورانه ،بیشتر نیازمندند تا صرفاً به فرآیندهایی با کارایی
بیشتر
مدیر اجرایی زیمنس« :اینکه من هزینههای اضافی داشته باشم یا خیر ،به اندازه سرعت بازار و
کیفیت طرح حائز اهمیت نیست».
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دیدگاه یادگیری سازمانی
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دیدگاه سیستم باز
• بهطور سنتی بر منابع فیزیکی متمرکز است که به سازمان وارد میشوند و
سپس پردازش و به کاالهای فیزیکی تبدیل میشوند (ستاده).
دیدگاه یادگیری سازمانی Organizational learning

• دانش محرک مزیت رقابتی
• اثربخشی سازمانی :قابلیت سازمان در دریافت ،اشتراکگذاری ،کاربرد و ذخیره
دانش

www.mjahangir.ir

دیدگاه یادگیری سازمانی
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کسب دانش

• هنگامی رخ میدهد که دانش از محیط بیرون به داخل سازمان آورده شود.
• شامل استخدام افراد و پویش محیط برای دریافت آخرین رویدادها
• شامل فرآیند بینش خالق و کشف ایدههای جدید
اشتراک دانش
• فرآیند توزیع دانش در سرتاسر سازمان
• استودیو پویانمایی پیکسار ،امکانات کافهتریا را در مرکز قرار داده است تاکارکنان
بهصورت کامالً اتفاقی با افراد سایر بخشهای سازمان روبهرو شوند و دانش را به
اشتراک بگذارند.
• اشتراک دانش بهوسیله وایتبردهای هوشمند الکترونیکی ،ویکیها ،بالگها و ...
www.mjahangir.ir

دیدگاه یادگیری سازمانی
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کاربرد دانش

• بهکارگیری دانش در فرآیندهای سازمانی بهگونهای که اثربخشی سازمان را
بهبود ببخشد.
• فعالیتهای کاری جدید ،ضرورتاً نیازمند استفاده از دانش است.
ذخیره دانش
• روشهای حفظ دانش ارزشمند و حائز اهمیت از سوی سازمانها

• حفظ کارکنان
• مستندسازی بهترین روشها
• ثبت تجربیات
www.mjahangir.ir

دیدگاه یادگیری سازمانی
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کسب دانش در گوگل
• استخدام بااستعدادترین افراد
• خرید شرکتهایی مانند شرکت کیهول  Keyholeکه دانش آن باعث خلق Google Earth
شد

• تشویق کارکنان به ارائه ایدههای جدید
• از کارکنان انتظار میرود که  20درصد از وقت خود را به کشف دانش جدید اختصاص دهند.
اشتراک گذاری دانش در گوگل

• فرهنگ پروژه تیمگرا را داراست که کارکنان را تشویق میکند بهعنوان بخشی از کار خود،
اطالعات را به اشتراک بگذارند.
• کارکنان بخشهای مختلف سازمان بهطور اتفاقی در اطالعات یکدیگر سهیم می شوند ،چه در
رستوران شرکت باشند و چه در حال بازی والیبال در یک محدوده ورزشی.

• استفاده از ویکی ،وبالگ و اینترانت
www.mjahangir.ir

دیدگاه یادگیری سازمانی
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سرمایه فکری سازمان

• موجودی دانش شرکت
• مشخصترین شکل سرمایه فکری ،سرمایه انسانی است که اشاره به دانش ،مهارت و توانایی-
هایی کارکنان دارد.

• هنگامیکه افراد کلیدی شرکت را ترک میکنند ،بخشی از دانشی که موجب اثربخشی شرکت
شده است ،همراه آنها خارج میشود.
حفظ سرمایه فکری سازمان
• نگهداری کارکنان از طریق تعادل کار و زندگی ،سلسلهمراتب برابرنگر و محل کار
سرگرمکنندهتر
• انتقال نظاممند دانش به سایر کارکنان
• انتقال دانش به سرمایه ساختاری است که استخراج دانش نهفته ،سازماندهی آن و تنظیم
آن در قالب قابلدسترس برای سایرین را شامل میشود.
www.mjahangir.ir

دیدگاه یادگیری سازمانی
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یادگیری زدایی

• فقط یادگیری مؤثر سازمان مطرح نیست.
• سازمانها الگوها و رفتارهایی را که دیگر مطلوب نیستند را یادگیریزدایی می-
کنند (از یاد میبرند).

• دانشی که دیگر ارزشآفرین نیست و باعث تحلیل اثربخشی سازمان میشود،
حذف میگردد.
• جابجایی روشها ،رویهها و خطمشیهای ناکارآمد (مخرب)

• حذف مفروضات ،عقاید و نگرشها

www.mjahangir.ir

دیدگاه شیوه های کار با عملکرد باال
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دیدگاه شیوه های کار با عملکرد باال

• سرمایه انسانی (دانش ،مهارت و تواناییهای کارکنان) مهمترین منبع مزیت رقابتی برای
سازمانها
• سرمایه انسانی ،ارزشمند ،کمیاب و تقلیدناپذیر است و جایگزینی برای آن وجود ندارد.

• سازمانها ،با معرفی شبکهای از سیستمها و ساختارها که پتانسیل نیروی کار را افزایش
میدهد ،برتری مییابند.
شیوههای انجام کار با عملکرد باال
• مشارکت کارکنان
• استقالل شغلی

• قابلیت کارکنان
• پاداش مبتنی بر عملکرد یا مهارت،
www.mjahangir.ir

دیدگاه ذینفعان
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ذینفعان
• افراد ،سازمانها و سایر نهادهای تاثیرگذار ،یا تاثیرپذیر از اهداف و فعالیت-
های سازمان
دیدگاه ذینفعان

• شرکتها باید به این موضوع که فعالیتهایشان چه تاثیری بر سایرین می-
گذارد ،اهمیت دهند.
• این مستلزم درک ،مدیریت (کنترل) و برآوردن منافع ذینفعان است.
• ارزشها ،اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی شرکتها در معادله اثربخشی
سازمان موثرند.
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دیدگاه ذینفعان
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اصول اخالقی
• دخیل کردن ارزشها در اثربخشی سازمانی
• به ارزشهای اخالقی که تعیین میکند کدام کار درست و کدام نادرست است و خوب یا بد بودن
نتایج عمل را تعیین میکند ،اشاره دارد.
مسئولیت اجتماعی شرکت Corporate social responsibility
• دربردارنده فعالیتهای سازمانی است که فراتر از مقاصد مالی و الزامات قانونی با هدف سودرسانی
به جامعه و محیطزیست انجام میشود.

• چهارپنجم آمریکاییها معتقدند که تعهدات اجتماعی عامل مهمی در تصمیمگیری برای کار در
شرکت و یا استفاده از محصوالت و خدمات آن است.
• دو سوم از دانشجویان آمریکای شمالی اظهار داشتند چنانچه شرکتی به مسئولیت اجتماعی خود
پایبند نباشد از آن درخواست کار نخواهند کرد.

www.mjahangir.ir
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انواع رفتار سازمانی

انواع رفتار سازمانی
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در همه  4مدلی که در بخش قبل صحبت شد رفتارهای فردی است که
سازمانها را قادر میسازد:
• با محیط خود تعامل برقرار کنند.
• برای دستیابی به بهترین نتایج ،به کسب ،اشتراکگذاری و استفاده از دانش بپردازند.

• نهادهها را به شکلی مؤثر به خروجی تبدیل میکنند.
• نیازهای ذینفعان گوناگون را برآورده میسازند.

درحالیکه اثربخشی سازمانی متغیر وابسته نهایی است ،رفتار کارکنان متغیر
وابسته فردی است که در اغلب تحقیقات رفتار سازمانی یافت میشود.
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انواع رفتارهای کاری
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اجرای وظایف

رفتار شهروندی
سازمانی

رفتارهای ضد
کار

www.mjahangir.ir

پیوستن و ماندن
با سازمان

حضور در سر کار

اجرای وظایف
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رفتار هدفمندی که تحت کنترل فرد است و اهداف سازمان را مورد حمایت قرار می دهد.
مواد خام را به کاالها و خدمات تبدیل می کند و فعالیت های فنی را پشتیبانی و حفظ می کند.

www.mjahangir.ir
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رفتار شهروندی سازمانی
Organizational Citizenship Behaviors
چرا رفتار شهروندی سازمانی

• چنانچه کارکنان تنها به وظایف شغلی و رسمی خود عمل کنند ،شرکتها قادر نخواهند بود
بهگونهای موثر به رقابت بپردازند و نیازهای ذینفعان را مرتفع سازند.

انواع رفتار شهروندی سازمانی

• کمک به همکاران در مشکالت کاری آنها
• تنظیم برنامه کاری برای هماهنگی با همکاران
• نشان دادن حسن نیت واقعی به همکاران و سهیم کردن همکاران در منابع کاری خود

• حمایت از تصویر عمومی سازمان
• فعالیتهای اختیاری برای کمک به سازمان
• ارائه ایده فراتر از آنچه که موردنیاز شغل است.
www.mjahangir.ir

رفتارهای ضد کار
Counterproductive Work Behaviors
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تعریف

• رفتارهای داوطلبانهای که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان آسیب برسانند.
• رستورانهای زنجیرهای فستفود که میزان رفتارهای ضد کار باالتری داشتند بهطور
خاص عملکرد بدتری نیز داشتند اما رفتار شهروندی سازمانی سود نسبتاً جزئی در پی
داشت.

انواع
• سوءاستفاده از دیگران (به طور مثال توهین و نظرات تند و زننده)
• تهدیدات
• اجتناب از کار (بهطور مثال تاخیر)
• خرابکاری (بهطور مثال انجام نادرست کارها)
• اعمال آشکار (مانند سرقت)
www.mjahangir.ir

پیوستن و ماندن با سازمان
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چرا پیوستن و ماندن با سازمان مهم است؟

• وظایف کاری ،رفتارهای شهروندی سازمانی و فقدان رفتارهای ضد کار حائز اهمیت هستند.

• اما اگر افراد واجد شرایط به سازمان نپیوندند و در آن باقی نمانند هیچیک از این رفتارهای مربوط
به عملکرد رخ نخواهد داد.
• هرچه نگرانی در مورد کمبود مهارت بیشتر میشود جذب و حفظ افراد بااستعداد اهمیت ویژهای
پیدا میکند.
مثال
• اشمیت ،رئیس شرکت جاپلین میسوری بیان میکند« :ما محمولههای باری بسیار و کامیونهای
فراوانی نیز داریم اما کمبود شدید رانندگان دارای صالحیت جلب رضایت مشتریان رو به رشد را
غیرممکن ساخته است».
• صاحب رستوران سنت پترزبورگ در فلوریدا میگوید« :ما متأسفانه با کمبود شدید نیروی کار
مواجه هستیم ،این وحشتناک است» .وی  2۶۵نفر را استخدام کرده است و هنوز  40جای خالی
برای استخدام دارد.
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تعریف
• همراه با جذب و حفظ کارکنان الزم است سازمانها به افراد نشان دهند که
در زمان برنامهریزی شده در محل کار حضور یابند.
موانع حضور در محل کار

• عوامل موقعیتی از جمله شرایط بد جوی یا خرابی ماشین
• در مورد کارکنانی که نارضایتی شغلی و فشار کاری را تجربه میکنند
احتمال غیبت یا تأخیر در محل کار بیشتر است.
• چراکه مرخصی گرفتن روشی است برای خروج موقت از شرایط پراسترس و
نامطلوب.
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رشته رفتار سازمانی
دیدگاههای اثربخشی سازمانی

انواع رفتار سازمانی
چالشهای معاصر سازمان
تکیه گاههای دانش رفتار سازمانی
www.mjahangir.ir
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چالشهای معاصر سازمان

جهانیشدن
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شرکت نیوزلندی فونترا
• بزرگترین صادرکننده مواد لبنی در جهان
• یکی از تولیدکنندههایی است که محصوالت لبنی آن پایینترین قیمت را
در جهان داراست.

• در  140کشور فعال است و  20000نیرو را به استخدام خود درآورده است
•  40درصد تجارت جهانی لبنیات را عهدهدار است.
• جایگاه کنونی فونترا در صحنه جهانی اندکی با یک دهه گذشته که از ادغام
سه شرکت نیوزلندی تشکیل شده بود متفاوت است.
• آنها تشخیص دادند که روند جهانیشدن صنعت را متزلزل میسازد و برای
بقای خود الزم است یک شرکت جهانی تشکیل دهند.
www.mjahangir.ir

افزایش تنوع نیروی کار
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شرکت ارتباطات ورایزون Verizon Communications
• اقلیتها  ۳۵درصد از  2۳0000کارمند ورایزون و  29درصد پستهای مدیریتی را تشکیل میدهند.
• زنان  42درصد نیروی کاری و  ۳۸درصد پستهای مدیریتی را تشکیل میدهند.
• فرهنگ فراگیر ورایزون از سوی سازمانها و نشریات از جمله اسپانیاییها ،آفریقایی-آمریکاییها،
افراد معلول و سایر گروهها جوایزی دریافت کرد.
تنوع سطحی
• تفاوتهای فیزیولوژیکی و آماری قابل رؤیت مانند نژاد ،جنسیت ،سن و معلولیتهای فیزیکی.
تنوع عمقی
• تفاوتهای موجود در ویژگیهای روحی کارکنان که شامل شخصیت ،عقاید ،نگرشها و ارزشها
است.
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تعادل کار و زندگی
• حدی که فرد تعارض میان کار و نیازهای غیر کاریش را تا آن اندازه کاهش میدهد.
کار مجازی
• کاری که دور از محل کار به شکل سنتی و فیزیکی آن با استفاده از فناوری اطالعات
انجام میشود.

www.mjahangir.ir
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رشته رفتار سازمانی
دیدگاههای اثربخشی سازمانی

انواع رفتار سازمانی
چالشهای معاصر سازمان
تکیه گاههای دانش رفتار سازمانی
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تکیه گاه های دانش رفتار سازمانی

تکیه گاه های دانش رفتار سازمانی
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تکیهگاه چندرشتهای

• باید دانش سایر رشتهها به رفتار سازمانی انتقال یابد.

تکیهگاه تحقیق نظام-
مند

• رفتار سازمانی برای تحقیق در مورد سازمانها از روش-
های نظاممند تحقیق استفاده نماید.

تکیهگاه اقتضایی

• نظریه رفتار سازمانی باید تشخیص دهد که تأثیرات
اعمال در موقعیتهای گوناگون متفاوت است.

تکیهگاه سطوح
چندگانه تحلیل

• دانش سازمانی باید سه سطح تجزیهوتحلیل را در بر
بگیرد :فردی ،تیمی و سازمانی.
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تکیه گاه چندرشته ای
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روان شناسی

• به درک ما از رفتار فردی و بین فردی کمک میکند.
جامعه شناسی
• پویاییهای تیمی

• اجتماعیسازی سازمانی
• قدرت سازمانی
• سایر ابعاد سیستم های اجتماعی
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تکیهگاه تحقیق نظام مند
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تحقیقات نظاممند
• تدوین سؤاالت تحقیق
• جمعآوری نظاممند دادهها
• آزمون فرضیهها با دادههای جمعآوری شده

• میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که نتایج در عمل معنادار و مفید است.
مدیریت مبتنی بر شواهد

• به مفهوم تصمیمگیری و اقدام بر مبنای شواهد تحقیق است.
• معنادار و قابل درک است.
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تکیه گاه اقتضایی
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 هیچ راهحل منحصر به فردی در همه شرایط بهترین نیست.
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تکیه گاه سطوح چندگانه تحلیل
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سطح فردی
• ویژگیها و رفتارهای کارکنان

• فرایندهای تفکر منسوب به آنها نظیر انگیزه ،ادراکات ،شخصیتها ،نگرشها و ارزشها
سطح تیمی
• روش تعامل افراد را مورد توجه قرار میدهد.
• شامل رفتارهای تیمی ،ارتباط ،قدرت ،سیاستهای سازمان ،تعارض و رهبری میباشد.
سطح سازمانی

• افراد چگونه روابط کاری خود را شکل میدهند
• نحوه تعامل سازمانها با محیط
www.mjahangir.ir

