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رشته رفتار سازمانی
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مطالعه و بررسی مقوله های زیر در اعضای سازمان

افکار و ادراکات•

های عاطفی احساسات و واکنش•

عملکرد و رفتارها•

تصمیمات•

چگونگی ارتباط افراد و تیمها با یکدیگر•

رفتار سازمانی چیست؟
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.سازمان ها شامل انسان ها هستند•

.  این افراد با روشی سازمان دهی شده با یکدیگر تعامل دارند•

سازمان ها به عنوان نهادهای جمعی

Collective entities

ان در چنین حالتی سازم. تصور کنید سازمان هدفی را دنبال نکند•
مجموعه ای از افراد را در برمی گیرد که بی هیچ هدفی و بدون هدایت

.سر گردانند

احساس جمعی سازمان ها نسبت به هدف  
Collective Sense

نگاه رفتاری به سازمان
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افالطون فیلسوف 
رهبرینوشتن اثری در مورد ضرورتیونانی 

ماکس وبر 
جامعه شناس آلمانی 

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

فردریک تیلور مهندس
صنایع

های جدیدی برای سازمان دهی پیشنهاد روش
-کارکنان و ایجاد انگیزه در آن ها به واسطه مجموعه

هاای از اهداف و پاداش

ریشه های رفتار سازمانی
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التون مایو و 
همکارانش 

های ارائه گزارشی در مورد اینکه چطور پویایی گروه
رسمی و غیررسمی در محل کار، اجرا می شود

مری پارکر فالت
در مورد موضوعات گوناگون رفتار سازمانی مانند تعارض

های تیمی، دموکراسی سازمانی، قدرت و سازنده، پویایی
رهبری، پیشگام بود

چستر برنارد
در رابطه با رفتار فردی، انگیزه، درباره نگارش آثاری

هایهای تیمی در مجموعهارتباط، رهبری و اختیار، پویایی
سازمانی

ریشه های رفتار سازمانی
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ود ای مشخصی ندارد، هیچ پست معاون رفتار سازمانی وجرفتار سازمانی مسیر حرفه
.ندارد

.ها با مشکل مواجه هستنددانشجویان در درک ارزش رفتار سازمانی برای آینده آن

خود اما دانشجویانی که تجربه کاری باالیی دارند رفتار سازمانی را در رأس دروس مهم
.قرار می دهند

أثیر زیرا آن ها مستقیماً مشاهده کرده اند که رفتار سازمانی در موفقیت شغلی آن ها ت
بسزایی داشته است

.بخشدهای رفتار سازمانی به محیط کار معنا و مفهوم مینظریه

رفتار سازمانی را مطالعه میکنیم؟چرا 
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ر سازمان مستلزم آن است که افراد در تعامل با یکدیگر کار کنند و رفتا
.آوردسازمانی، دانش و ابزاری را برای این کار فراهم می

.دانش رفتار سازمانی برای همه است نه صرفا مدیران

، تعادل های پاداش مبتنی بر عملکرد، ارتباط با کارکنانهایی که از روششرکت
فقیت گیرند، سطح موهای رفتار سازمانی بهره میکار و زندگی و سایر تکنیک

. یرندگها را به کار نمیهایی است که این تکنیکها سه برابر شرکتمالی در آن

رفتار سازمانی را مطالعه میکنیم؟چرا 
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چالش های معاصر سازمان

تکیه گاههای دانش رفتار سازمانی

مباحث فصل



1111

اثربخشی سازمانی دیدگاه های 
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های رفتار سازمانی هدف عینی و ضمنی همه نظریه•

متغیر وابسته نهایی در رفتار سازمانی•

Organizational effectivenessاثربخشی سازمانی 

دیدگاه سیستم باز•

دیدگاه یادگیری سازمانی•

دیدگاه شیوه های کار با عملکرد باال•

دیدگاه ذینفعان•

:شوداثربخشی سازمانی از چند دیدگاه ارائه می

اثربخشی سازمانی چیست؟ 
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دیدگاه سیستم باز
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.  کندای است که در یک محیط بیرونی زیست میسازمان ارگانیسم پیچیده

.برای تامین منابع خود وابسته به محیط بیرونی هستند

.های خود بر محیط تاثیرگذار هستندبه واسطه ستاده

.کنندها را به ستاده تبدیل میهایی هستند که دادهدر بردارنده زیرسیستم

 وفق کنند و با شرایط در حال تغییر کامالًهای موفق، محیط خود را کنترل میسازمان
.  یابندمی

سیستم بازدیدگاه 
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میزان نسبت ستاده به داده در فرآیند تبدیل•

کارایی سازمانی

ارائه شده از سوی شرکت تویوتا•

، (هدر رفتگی)مجموعه ای از فنون برای بهبود کارایی سازمانی به واسطه کاهش مستمر زوائد •
.هموارسازی و کاهش فرآیندهای مازاد تولید

. استهای تأمین کنندگان خدمات پذیرفته شدههای دولتی و شرکتاز سوی بیمارستان ها، سازمان•

Lean Managementمدیریت ناب 

بیمارستانی در شمال انگلستان برای بهبود واحد جراحی خود، با الهام از کارخانه نیسان•

مرحله مجزا11مرحله به 29کاهش مسیر بیمار را از •

گذراندکاری و نصف کردن زمان سه ساعته که بیمار در یک بخش میکاهش دوباره•

مدیریت ناب در عمل

سیستم بازدیدگاه 
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.کارایی و اثربخشی دو مفهوم جدا هستند

کارایی به معنای انجام دادن درست کارهاست، درحالی که اثربخشی به معنای انجام دادن 
.  کارهای درست است

داشته یک شرکت ممکن است در ساخت یک محصول و تأمین یک خدمت کارایی بسیار باالیی
. باشد اما چنانچه هیچ کس طالب محصوالت و خدمات آن ها نباشد، اثربخش نخواهد بود

ایی با کارایی سازمان ها اغلب به فرآیندهای تغییر نوآورانه، بیشتر نیازمندند تا صرفاً به فرآینده
بیشتر

ازار و های اضافی داشته باشم یا خیر، به اندازه سرعت بکه من هزینهاین»: مدیر اجرایی زیمنس
.«کیفیت طرح حائز اهمیت نیست

دیدگاه سیستم باز
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وندشومیواردسازمانبهکهاستمتمرکزفیزیکیمنابعبرسنتیطوربه•
.(ستاده)شوندمیتبدیلفیزیکیکاالهایبهوپردازشسپس

بازسیستمدیدگاه

رقابتیمزیتمحرکدانش•

ذخیرهوکاربردگذاری،اشتراکدریافت،درسازمانقابلیت:سازمانیاثربخشی•
دانش

Organizationalسازمانییادگیریدیدگاه learning

یادگیری سازمانیدیدگاه 
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.شودآوردهسازمانداخلبهبیرونمحیطازدانشکهدهدمیرخهنگامی•

رویدادهاآخریندریافتبرایمحیطپویشوافراداستخدامشامل•

جدیدهایایدهکشفوخالقبینشفرآیندشامل•

دانشکسب

سازمانسرتاسردردانشتوزیعفرآیند•

اکارکنانتاستدادهقرارمرکزدرراکافه تریاامکاناتپیکسار،پویانماییاستودیو•
بهرادانشوشوندروبهروسازمانهایبخشسایرافرادبااتفاقیکامالًبه صورت
.بگذارنداشتراک

...واهبالگها،ویکیالکترونیکی،هوشمندبردهایوایتبه وسیلهدانشاشتراک•

دانشاشتراک

یادگیری سازمانیدیدگاه 
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ازمان را ای که اثربخشی سگونهکارگیری دانش در فرآیندهای سازمانی بهبه•
.  بهبود ببخشد

.  های کاری جدید، ضرورتاً نیازمند استفاده از دانش استفعالیت•

کاربرد دانش

های حفظ دانش ارزشمند و حائز اهمیت از سوی سازمان ها روش•

حفظ کارکنان •

هامستندسازی بهترین روش•

ثبت تجربیات•

ذخیره دانش

دیدگاه یادگیری سازمانی



2020

www.mjahangir.ir

افرادبااستعدادتریناستخدام•

GoogleخلقباعثآندانشکهKeyholeکیهولشرکتمانندهاییشرکتخرید• Earth

شد

جدیدهایایدهارائهبهکارکنانتشویق•

.دهنداختصاصجدیددانشکشفبهراخودوقتازدرصد20کهرودمیانتظارکارکناناز•

گوگلدردانشکسب

خود،کارازبخشیبه عنوانمی کندتشویقراکارکنانکهداراستراگراتیمپروژهفرهنگ•
.بگذارنداشتراکبهرااطالعات

ردچهشوند،میسهیمیکدیگراطالعاتدراتفاقیطوربهسازمانمختلفهایبخشکارکنان•
.ورزشیمحدودهیکدروالیبالبازیحالدرچهوباشندشرکترستوران

اینترانتووبالگویکی،ازاستفاده•

گوگلدردانشگذاریاشتراک

دیدگاه یادگیری سازمانی
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شرکتدانشموجودی•

-اناییتوومهارتدانش،بهاشارهکهاستانسانیسرمایهفکری،سرمایهشکلترینمشخص•

.داردکارکنانهایی

شرکتیاثربخشموجبکهدانشیازبخشیکنند،میترکراشرکتکلیدیافرادکههنگامی•
.می شودخارجآن هاهمراهاست،شده

سازمانفکریسرمایه

کارمحلوبرابرنگرسلسله مراتبزندگی،وکارتعادلطریقازکارکناننگهداری•
سرگرم کننده تر

کارکنانسایربهدانشمندنظامانتقال•

ظیمتنوآنسازمان دهینهفته،دانشاستخراجکهاستساختاریسرمایهبهدانشانتقال•
.می شودشاملراسایرینبرایقابل دسترسقالبدرآن

سازمانفکریسرمایهحفظ

دیدگاه یادگیری سازمانی
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.نیستمطرحسازمانمؤثریادگیریفقط•

-مییزداییادگیریرانیستندمطلوبدیگرکهرارفتارهاییوالگوهاسازمان ها•

.(برندمییاداز)کنند

 شود،میسازماناثربخشیتحلیلباعثونیستآفرینارزشدیگرکهدانشی•
.گرددمیحذف

(مخرب)ناکارآمدهایمشیخطوهارویهها،روشجابجایی•

هانگرشوعقایدمفروضات،حذف•

زدایییادگیری

دیدگاه یادگیری سازمانی
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براییرقابتمزیتمنبعترینمهم(کارکنانهایتواناییومهارتدانش،)انسانیسرمایه•
سازمانها

.ندارددوجوآنبرایجایگزینیواستتقلیدناپذیروکمیابارزشمند،انسانی،سرمایه•

افزایشراکارنیرویپتانسیلکهساختارهاوهاسیستمازایشبکهمعرفیباها،سازمان•
.یابندمیبرتریدهد،می

باالعملکردباکارهایشیوهدیدگاه

کارکنانمشارکت•

شغلیاستقالل•

کارکنانقابلیت•

مهارت،یاعملکردبرمبتنیپاداش•

باالعملکردباکارانجامهایشیوه

کار با عملکرد باالدیدگاه شیوه های 
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-لیتها و سایر نهادهای تاثیرگذار، یا تاثیرپذیر از اهداف و فعاافراد، سازمان•

های سازمان

ذینفعان

-ین میهایشان چه تاثیری بر سایرها باید به این موضوع که فعالیتشرکت•

.گذارد، اهمیت دهند

.و برآوردن منافع ذینفعان است( کنترل)این مستلزم درک، مدیریت •

ی ها در معادله اثربخشها، اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی شرکتارزش•
.سازمان موثرند

دیدگاه ذینفعان

ذینفعاندیدگاه 
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سازمانیاثربخشیدرهاارزشکردندخیل•

دنبوبدیاخوبواستنادرستکدامودرستکارکداممی کندتعیینکهاخالقیهایارزشبه•
.دارداشارهمی کند،تعیینراعملنتایج

اخالقیاصول

رسانیسودهدفباقانونیالزاماتومالیمقاصدازفراترکهاستسازمانیهایفعالیتدربردارنده•
.می شودانجاممحیط زیستوجامعهبه

درکاربرایگیریتصمیمدرمهمیعاملاجتماعیتعهداتکهمعتقدندآمریکایی هاچهارپنجم•
.استآنخدماتومحصوالتازاستفادهیاوشرکت

خودیاجتماعمسئولیتبهشرکتیچنانچهداشتنداظهارشمالیآمریکایدانشجویانازسومدو•
.کردنخواهندکاردرخواستآنازنباشدپایبند

Corporateشرکتاجتماعیمسئولیت social responsibility

دیدگاه ذینفعان
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رشته رفتار سازمانی

دیدگاههای اثربخشی سازمانی

انواع رفتار سازمانی

چالش های معاصر سازمان

تکیه گاههای دانش رفتار سازمانی

مباحث فصل
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انواع رفتار سازمانی
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کهاستفردیرفتارهایشدصحبتقبلبخشدرکهمدلی4همهدر
:می سازدقادرراسازمان ها

.کنندبرقرارتعاملخودمحیطبا•

.دازندبپردانشازاستفادهوگذاریاشتراککسب،بهنتایج،بهترینبهدستیابیبرای•

.کنندمیتبدیلخروجیبهمؤثرشکلیبهراهانهاده•

.سازندمیبرآوردهراگوناگونذینفعاننیازهای•

متغیرنانکارکرفتاراست،نهاییوابستهمتغیرسازمانیاثربخشیدرحالی که
.می شودیافتسازمانیرفتارتحقیقاتاغلبدرکهاستفردیوابسته

انواع رفتار سازمانی
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اجرای وظایف
رفتار شهروندی

سازمانی
رفتارهای ضد 

کار
ن پیوستن و ماند
با سازمان 

حضور در سر کار

انواع رفتارهای کاری
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.دهدمیقرارحمایتموردراسازماناهدافواستفردکنترلتحتکههدفمندیرفتار

.کندیمحفظوپشتیبانیرافنیهایفعالیتوکندمیتبدیلخدماتوکاالهابهراخاممواد

وظایفاجرای 
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بود ها قادر نخواهندچه کارکنان تنها به وظایف شغلی و رسمی خود عمل کنند، شرکتچنان•
.ای موثر به رقابت بپردازند و نیازهای ذینفعان را مرتفع سازندگونهبه

چرا رفتار شهروندی سازمانی

هاکمک به همکاران در مشکالت کاری آن•

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•

های اختیاری برای کمک به سازمانفعالیت•

.چه که موردنیاز شغل استارائه ایده فراتر از آن•

انواع رفتار شهروندی سازمانی

سازمانیشهروندی رفتار 
Organizational Citizenship Behaviors
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.سانندبرآسیبسازمانبهمستقیمغیریامستقیمطوربهکهایداوطلبانهرفتارهای•

طوربهداشتندباالتریکارضدهایرفتارمیزانکهفودفستایزنجیرههایرستوران•
پیدرجزئینسبتاًسودسازمانیشهروندیرفتاراماداشتندنیزبدتریعملکردخاص

.داشت

تعریف

(زنندهوتندنظراتوتوهینمثالطوربه)دیگرانازسوءاستفاده•

تهدیدات•

(تاخیرمثالطوربه)کارازاجتناب•

(کارهانادرستانجاممثالطوربه)خرابکاری•

(سرقتمانند)آشکاراعمال•

انواع

کارضد رفتارهای 
Counterproductive Work Behaviors
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.هستنداهمیتحائزکارضدرفتارهایفقدانوسازمانیشهروندیرفتارهایکاری،وظایف•

ربوطمرفتارهایاینازیکهیچنمانندباقیآندرونپیوندندسازمانبهشرایطواجدافراداگراما•
.دادنخواهدرخعملکردبه

ایویژهاهمیتبااستعدادافرادحفظوجذبمی شودبیشترمهارتکمبودمورددرنگرانیهرچه•
.می کندپیدا

است؟مهمسازمانباماندنوپیوستنچرا

هاینکامیووبسیارباریهایمحمولهما»:می کندبیانمیسوریجاپلینشرکترئیساشمیت،•
راشدربهرومشتریانرضایتجلبصالحیتدارایرانندگانشدیدکمبوداماداریمنیزفراوانی

.«استساختهغیرممکن

کاروینیرشدیدکمبودبامتأسفانهما»:می گویدفلوریدادرپترزبورگسنترستورانصاحب•
خالیجای40هنوزواستکردهاستخدامرانفر2۶۵وی.«استوحشتناکاینهستیم،مواجه

.دارداستخدامبرای

مثال

و ماندن با سازمان پیوستن 
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هکدهندنشانافرادبهسازمان هااستالزمکارکنانحفظوجذبباهمراه•
.یابندحضورکارمحلدرشدهریزیبرنامهزماندر

تعریف

ماشینخرابییاجویبدشرایطجملهازموقعیتیعوامل•

ندکنمیتجربهراکاریفشاروشغلینارضایتیکهکارکنانیمورددر•
.استبیشترکارمحلدرتأخیریاغیبتاحتمال

وپراسترسشرایطازموقتخروجبرایاستروشیگرفتنمرخصیچراکه•
.نامطلوب

کارمحلدرحضورموانع

در محل کار حضور 
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رشته رفتار سازمانی

دیدگاههای اثربخشی سازمانی

انواع رفتار سازمانی

چالش های معاصر سازمان

تکیه گاههای دانش رفتار سازمانی

مباحث فصل



3636

معاصر سازمانچالش های 
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جهاندرلبنیموادصادرکنندهبزرگ ترین•

رایمتقترینپایینآنلبنیمحصوالتکهاستهاییتولیدکنندهازیکی•
.داراستجهاندر

استدرآوردهخوداستخدامبهرانیرو20000واستفعالکشور140در•

.استدارعهدهرالبنیاتجهانیتجارتدرصد40•

ادغامازکهگذشتهدههیکبااندکیجهانیصحنهدرفونتراکنونیجایگاه•
.استمتفاوتبودشدهتشکیلنیوزلندیشرکتسه

ایبروسازدمیمتزلزلراصنعتجهانی شدنروندکهدادندتشخیصآن ها•
.دهندتشکیلجهانیشرکتیکاستالزمخودبقای

فونترانیوزلندیشرکت

جهانی شدن
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.می دهندتشکیلرامدیریتیهایپستدرصد29وورایزونکارمند2۳0000ازدرصد۳۵هااقلیت•

.می دهندتشکیلرامدیریتیهایپستدرصد۳۸وکارینیرویدرصد42زنان•

ایی ها،آمریک-آفریقاییها،اسپانیاییجملهازنشریاتوسازمان هاسویازورایزونفراگیرفرهنگ•
.کرددریافتجوایزیهاگروهسایرومعلولافراد

Verizonورایزونارتباطاتشرکت Communications

.یکیفیزهایمعلولیتوسنجنسیت،نژاد،مانندرؤیتقابلآماریوفیزیولوژیکیهایتفاوت•

سطحیتنوع

ارزش هاوهانگرشعقاید،شخصیت،شامل کهکارکنانروحیهایویژگیدرموجودهایتفاوت•
.است

عمقیتنوع

تنوع نیروی کارافزایش 
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.دهدمیکاهشاندازهآنتاراکاریشغیرنیازهایوکارمیانتعارضفردکهحدی•

زندگیوکارتعادل

عاتاطالفناوریازاستفادهباآنفیزیکیوسنتیشکلبهکارمحلازدورکهکاری•
.می شودانجام

مجازیکار

کاری در حال ظهورروابط 
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رشته رفتار سازمانی

دیدگاههای اثربخشی سازمانی

انواع رفتار سازمانی

چالش های معاصر سازمان

تکیه گاههای دانش رفتار سازمانی

مباحث فصل



4141

دانش رفتار سازمانیهای گاهتکیه
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.ابدیانتقالسازمانیرفتاربههارشتهسایردانشباید• ایچندرشتهگاهتکیه

-روشازسازمان هامورددرتحقیقبرایسازمانیرفتار•

.نمایداستفادهتحقیقمندنظامهای

-امتحقیق نظگاهتکیه

مند

تتأثیراکهدهدتشخیصبایدسازمانیرفتارنظریه•
.استمتفاوتگوناگونهایموقعیتدراعمال

اقتضاییگاهتکیه

ربدرراتجزیه وتحلیلسطحسهبایدسازمانیدانش•
.سازمانیوتیمیفردی،:بگیرد

گاه سطوح تکیه
چندگانه تحلیل

تکیه گاه های دانش رفتار سازمانی
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.  به درک ما از رفتار فردی و بین فردی کمک می کند•

روان شناسی

های تیمیپویایی•

سازی سازمانیاجتماعی•

قدرت سازمانی•

سایر ابعاد سیستم های اجتماعی•

جامعه شناسی

ای گاه چندرشتهتکیه
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تحقیقسؤاالتتدوین•

هادادهمندنظامآوریجمع•

شدهآوریجمعهایدادهباهافرضیهآزمون•

.ستامفیدومعنادارعملدرنتایجکهکنیمحاصلاطمینانتوانیممی•

مندنظامتحقیقات

.استتحقیقشواهدمبنایبراقداموگیریتصمیممفهومبه•

.استدرکقابلومعنادار•

شواهدبرمبتنیمدیریت

نظام مندتحقیق تکیه گاه 
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نیستبهترینشرایطهمهدرفردیبهمنحصرحلراههیچ.

اقتضاییتکیه گاه 
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کارکنانرفتارهایوهاویژگی•

هاارزشوهانگرشها،شخصیتادراکات،انگیزه،نظیرآن هابهمنسوبتفکرفرایندهای•

فردیسطح

.دهدمیقرارتوجهموردراافرادتعاملروش•

.باشدمیرهبریوتعارضسازمان،هایسیاستقدرت،ارتباط،تیمی،رفتارهایشامل•

تیمیسطح

می دهندشکلراخودکاریروابطچگونهافراد•

محیطباسازمان هاتعاملنحوه•

سازمانیسطح

سطوح چندگانه تحلیلگاه تکیه


