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مديريت رفتار سازمانی:     نام منبع درس 

زھرا برومند      :  مؤلف 

حسن الوداری:  تھيه کننده اساليدھا 

http://www.alookh.com


اين درس يکی از دروس پايه کليه رشته ھای 
مديريت بوده و ھدف آن آشناسازی دانشجويان با 
انواع رفتارھای سازمانی و نحوه مديريت آنھا 

می باشد
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منبع مورد استفاده از نه فصل تشکيل شده که با 
ارائه کلياتی در مورد رفتار سازمانی شروع شده 
و با مبحث بھبود سازمانی در فصل آخر خاتمه 

می يابد
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ھدف اصلی اين فصل آشنا ساختن دانشجويان با 
چگونگی آغاز و تکوين مديريت رفتار سازمانی 

می باشد
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پاسخ به سؤاالت متعددی در مورد چرايی و 
علت رفتارھای متفاوت کارکنان ، مديران و کل 
سازمان و نيز داليل کسب نتايج متفاوت ، اساس 

اين علم می باشد
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شناخت و بکارگيری رفتار صحيح ، محيط 
سازمان را جالبتر و جذابتر و ميزان بھره وری 

)Productivity (آن را افزايش می دھد
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قدرت بکارگيری فنون ، روش ھا :  بعد فنی -1
و دانش

قدرت تشخيص و توانايی کار با :  بعد انسانی -2
مردم و بوسيله آنھا

شناخت پيچيدگی ھای کل :   بعد ادراکی -3
سازمان
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گرايش رفتار سازمانی نوين معتقد است که 
کارکنان بسيار پيچيده اند و برای درک آنھا بايد 

از پژوھش تجربی کمک گرفت
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 بررسی علت و معلولی مشکالت -1

 گرايش به تغيير داشتن رشته -2

 ماھيت انسانی داشتن رشته -3

 کاربردی بودن آن-4

 در معرض ديد قرار دادن دانش مبتنی بر -5
واقعيات
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 ميالدی با 1900اين جنبش در اوايل سال ھای 
در مطالعه زمان » فردريک وينسلوتيلور « کار 

و حرکت در شرکت فوالد ميدويل آغاز شد
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 عقاليی است -مديريت علمی يک نظريه منطقی 
ًبر طبق اين نظريه ، افراد صرفا بوسيله پاداش . 

ھای اقتصادی برانگيخته می شوند و مسير 
حرکت آنھا به سمت فرصت ھای بھتر است

http://www.alookh.com


 مطالعه علمی کار جھـت تعيين بھترين روش -1
انجام آن

 آموزش دادن نحوه انجـام کارھـا به کارگـران-2

 عالقمند کردن کارگران به آموزش ھای -3
علمی انجام کار
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 عدم توجه به خواسته ھا و نيازھای واقعی -1
کارکنان

 رفتار با کارکنان بمثابه مھره ھای يک ماشين-2
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 آغاز و تا 1920اين جنبش در اواخر دھه 
 ادامه يافت و بر ھمکاری با 1950اواسط دھه 

کارکنان و تقويت روحيه آنان در کار تأکيد 
داشت
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 رکورد اقتصادی-1

 جنبش کارگری-2

 مطالعات ھاثورن-3
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: به ترتيب عبارتند از 

 آزمايش ھای نور-1

 آزمايش ھای اطاق رله-2

 آزمايش ھای اطاق سيم پيچی-3
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آزمايش ھايی که به رھبری التون مايو در 
کارخانه ھاثورن انجام گرفت و نشان داد که 

افزايش و کاھش ھای شديد نور ھيچ تأثيری بر 
ميزان توليد ندارد
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با توجه به گيج کننده بودن نتايج آزمايش ھای 
نور ، پژوھشگران بالفاصله اين آزمايش ھا را 

 شروع کرده و بمدت پنج سال 1927از سال 
ادامه دادند
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محل کار ، مدت :  متغيرھای مستقل -1
استراحت ھنگام کار ، محل استراحت ، غذای 

. . . نيمروز و 

بھره وری :  متغير وابسته -2

بررسی تأثير متغيرھای سيزده گانه بر روی « 
»بھره وری
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در يافتن اين نکته ارزشمند که عوامل مھم 
ديگری عالوه بر عوامل سيزده گانه بر بھره 
وری تأثير دارند و عدم شناخت کارکنان در 

سازمان موجب اليناسيون می شود 
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 شروع شد ، 1931اين آزمايش که از سال 
مرحله نھايی آزمايشات ھاثورن بود و ھدف 
اوليه آن ، تحليل عينی گروه ھای غير رسمی 

کار بود
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ًنتيجه اين آزمايش ، کامال برعکس اتاق رله بود 
، گروه غير رسمی بازده را محدود کرد و 

ھنجار خود را در مقابل ھنجار مديريت قرار داد
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کارگران اتاق سيم پيچی بازده را به داليل زير پايين آوردند 
:

 ترس از بيکار شدن-1

 ترس از باال بردن استاندارد -2

 محافظت از کارگران کندکار -3

 رضايت مدير-4
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فشارھای گروھی گروه غير رسمی که خيلی 
مؤثر تر از ابزارھای تشويقی مديريت بود ، 

تحريم اجتماعی ، استھزا و : عبارت بودند از 
نامگذاری ھای نا مطلوب برای افراد
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پی بردن به اين نکته که عوامل اجتماعی در 
رفتار کارکنان و بھره وری آنان نقش مھم تری 
را نسبت به عوامل مادی و اقتصادی ايفاء می 

کنند
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صاحب نظران از اين اصطالح به منظور بيان 
نواقص و کاستيھای مکتب روابط انسانی استفاده 

گاوھای « می کنند ، زيرا طبق ضرب المثلی 
»خوشحال شير بيشتری می دھند 

http://www.alookh.com


، رشته ای از مطالعات  ) oB( رفتار سازمانی 
است که تأثير افراد ، گروه ھا و ساختار 

سازمانی را بر رفتار کارکنان در سازمان ھا 
مورد مطالعه قرار می دھد
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 )Descriptive  Models(  مدل ھای توصيفی -1

 )Predictive  Models(  مدل ھای پيش بينی -2

 )Prescriptive  Models(   مدل ھای تجويزی -3
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در اين مدل ھا ، پژوھشگر رفتار متغير ھای 
تحت مطالعه را شرح داده ، اما درباره درست يا 
غلط بودن آنچه که اتفاق می افتد و يا علت وقايع 

قضاوتی نمی کند 
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اين مدل ھا روابط علت و معلولی پديده ھای 
در . سازمانی را مورد بررسی قرار می دھد 

اين مدل ھا ، محققين از انواع مدل ھای رياضی 
و مفاھيم آماری استفاده می کنند
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مدل ھايی ھستند که موقعيت خاصی را بعنوان 
و يا اين که انجام کار خاصی » موقعيت مناسب«

»  بھترين کاری که بايد انجام شود«را بعنوان 
تجويز می نمايند
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بعلت رفتار خاص افراد در :  حوزه رفتاری -1
سازمان ھا توجه دارد 

يا اصـول مديـريت ، :  حـوزه فرآيـندی -2
برنـامـه : شـامـل فـرآينـدھای مديـريتـی از جـمله 

می باشد.  . . ريـزی ، سازماندھی ، کنترل و 
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رفتار سازمانی
 )OB( 

کارکنان/ منابع انسانی
 )P/HR ( 

تئوری سازمان
 )OT( 

بھبود و بازسازی سازمان
 )OD( کاربردی

نظری

کالنخرد
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 )Cognitive  Framework(  چارچوب شناختی -1

Behavioristic(  چارچوب رفتارگرايی -2 Framework( 

 Social  Learning Framework(  چارچوب يادگيری اجتماعی -3
(
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اين نگرش بيش از ساير ديدگاه ھا به انسان 
اھميت می دھد و روی جنبه ھای مثبت رفتار و 

آزادی اراده انسان تأکيد می نمايد
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اين نگرش بر تأثير محيط پايه گذاری شده است 
و اعتقاد دارد که فرآيندھای شناختی ھمانند 

تفکرات ، انتظارات و ادراک نقشی در رفتار 
بازی نمی کنند
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نگرش دو سويه که سعی می کند با ترکيب 
نمودن دو نگرش قبلی ، کامل تر از آن دو باشد 

)تعامل فرد و محيط با رفتار جھت تعيين آن ( 
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فرد
شامل فرآيندھای شناختی 

کارکنان 

محيط سازمانی
شامل عمليات و خصوصيات 

ديگر کارکنان

رفتار سازمانی
اعمال فرد و اثرات آن روی 
سازمان و شخص انجام دھنده
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ھدف کلی اين فصل آشنا نمودن دانشجويان با 
رھبری بعنوان يکی از وظايف مھم مديريت و 

سبک ھای مختلف آن و نيز يافته ھای تحقيقی در 
اين زمينه می باشد
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رھبری فرآيند نفوذ در ديگران است بطوريکه 
ّآنھا با اشتياق و جديت جھت دست يابی به 

اھداف سازمانی تالش نمايند
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ابداع گر ، تحول گرا ، تمرکز بر روی افراد ، 
اعتمادگرا ، دارای ديدگاه وسيع و افق بلند مدت 
، علت گرا ، چالش گر ، خود گردان و انجام 

دھنده کارھای درست
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 مطالعات رھبری آيوا-1

 مطالعات رھبری اوھايو-2

 مطالعات ميشيگان-3
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مطالعاتی که برای نخستين بار در اواخر دھه 
 در دانشگاه آيوا زير نظر کرت لوين در 1930

مورد پسران ده ساله عضو يک کلوپ سرگرمی 
انجام گرفت 
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مطالعاتی است که دانشگاه ايالتی اوھايو در سال 
 با بھره گيری از يک گروه روان شناس 1945

، جامعه شناس و اقتصاد دان با استفاده از 
پرسشنامه تشريح رفتار رھبر انجام دادند
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مطالعاتی است که پژوھشگران دانشگاه ميشيگان 
، آزمون ھايی را در مورد سرپرستان مختلف 

يک شرکت بيمه انجام دادند و سبک ھای 
رھبری را در بخش ھای پر بازده و کم بازده 

مشخص کردند
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 نگرش خصوصيات فردی -1

 تئوريھای گروه و مبادله رھبری -2

 تئوری اقتضايی رھبری -3

 ھدف رھبری- تئوری مسير -4

 نگرش يادگيری اجتماعی-5

http://www.alookh.com


اين تئوری معتقد است که خصوصيات رھبری 
ًکامال ذاتی نبوده و اکتسابی می باشند ھمچنين به 

لحاظ جسمی نيز ، رھبران اندکی از پيروان 
خويش با ھوشتر و درشت اندام ترند
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اين نگرش ھنوز ھم اعتبار دارد ولی در حال 
حاضر بجای تأکيد بر روی خصوصيات 

شخصيتی رھبر ، تأکيد بر روی مھارت ھای 
شغلی وی می باشد
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اين تئوری معتقد است که بايد يک مبادله مثبت 
بين رھبران و پيروان برای دست يابی به اھداف 

گروه وجود داشته باشد
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زير دستان با عملکرد ضعيف خود ، رھبران را 
يعنی وظيفه گرايی و » ساخت دھی « وادار به 

با عملکرد خوب خود آنان را به اتخاذ سبک 
مراعات تشويق می نمايند
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يعنی اين که رھبران با فرودستان ، رفتار 
خودی « متفاوتی دارند و آنان را به گروه ھای 

تقسيم و بر ھمين روال با آنان » بيگانه « و » 
تعامل می نمايند
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اين تئوری توسط فرد فيدلر ارائه و رابطه بين 
سبک رھبری و وضعيت مطلوب را نشان داده و 
برای ھر وضعيت يک سبک رھبری اثر بخش 

تعيين نمود
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 عضو- رابطه رھبر -1

 ساختار وظيفه-2

 قدرت مقام رھبر-3
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به نظر فيدلر ، در وضعيت ھای بسيار مطلوب 
(  و يا بسيار نا مطلوب ، رھبری وظيفه مدار 

اثر بخش تر است و در وضعيت ) سخت گير 
بينابين ، رھبری سھل گير
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 عضو ، -يعنی اين که ھر سه بعد رابطه رھبر 
ساختار وظيفه و قدرت مقام رھبر در حد باال و 

برآورده کننده خواسته ھای رھبر باشند
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 عضو ، ساختار -از بين سه متغير رابطه رھبر 
رابطه ( وظيفه و قدرت مقام رھبر ، مورد اول 

مھم ترين متغير به شمار می )   عضو -رھبر 
رود
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علت اين نامگذاری توجه ويژه آن بر چگونگی 
تأثير گذاری رھبر بر تصور فرودستان نسبت به 
اھداف کار ، اھداف شخصی و مسير رسيدن به 

اھداف می باشد
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مدير

)پاداش ھا(اھداف 

ھا را“ مسير”

روشن می 
کند

برای
رسيدن
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 -با توجه به تئوری مسير » ھاوس « به تعبير 
ھدف رھبری ، چھار نوع اصلی رھبری 

: عبارتند از 

 رھبری مشارکتی-3 رھبری آمرانه          -1

 رھبری پيشرفت -4 رھبری حمايتی       -2
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ويژگی ھای فرو دستان
محل کنترل يا توانايی

سبک يا رفتار رھبر
-حمايتی-آمرانه(

-مشارکتی
) پيشرفت مدار

نيروھای محيطی
-مشخصات وظيفه
سيستم ، اختيار

گروه کار-رسمی
اوليه

فرودستان
–تصورات 
انگيزش

رضايت ، : نتايج 
روشن بودن نقش
ھدف ، و عملکرد
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تحقيقات نشان داده که اين نوع رھبری در 
صورت مبھم بودن وظايف باعث رضايت و در 
صورت مشخص بودن وظايف باعث نارضايتی 

کارکنان می شود
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اين تئوری می تواند مدلی برای تعامل مستمر و 
، محيط ) شامل شناخت او ( دو سويه بين رھبر 

و خود رفتار ) شامل پيروان و متغيرھای کالن ( 
ايجاد کند
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رھبر
)شامل شناخت ھا(

رفتار رھبر
محيط

شامل پيروان و (
)متغيرھای کالن
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 خصوصيات کارکنان-1

 وظيفه-2

 سازمان-3
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برای مثال توانايی ، تجربه و کارآموزی 
کارکنان باعث می شود که آنان نيازی به 

رھبری وظيفه مدار نداشته باشند و يا اثر خنثی 
. . .کنندگی خصوصيات استادان دانشگاه و 
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وظايفی که بسيار ساختار يافته ھستند و بازخور 
می دھند ، جانشين رھبری وظيفه مدار و 

وظايفی که رضايت درونی ايجاد می کنند ، مثل 
تدريس ، به رھبری رابطه مدار نيازی ندارند
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با توجه به نوع سازمان و متغيرھای خرد و 
کالن پيرامون آن و نيز سطح بلوغ کارکنان ، 

محققان به نتايج متفاوتی در اين زمينه دست يافته 
اند
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رفتار رھبر را غير »  جانشين ھا « بطور کلی 
مانع رفتار » خنثی کننده ھا « الزم می نمايند و 

رھبر در مواقع بخصوصی می شوند
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ھدف کلی اين فصل آشناسازی دانشجويان با 
سبک ھا و عملکردھای رھبری و نيز عوامل 
اثربخش در رھبری سازمان ھا می باشد
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يعنی راھی که رھبران از طريق آن » سبک « 
ًسبک ھا عمدتا . در پيروان خويش نفوذ می کنند 

تحت تأثير فرھنگ ھا می باشند
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xتئوری 

آمرانه

 مدار–توليد 

نزديک

 دھی–ساخت 

 مدار–وظيفه 

دستوری

دستوری

yتئوری 

دموکراتيک

 مدار–کارمند 

کلی

مراعات

روابط انسانی

حمايتی

مشارکتی

 -              کارمند  مدار                                                           –رئيس 
مدار
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اين شبکه يکی از نگرش ھای بسيار معروف در 
تعيين سبک ھای رھبری مديران اجرايی است 
که توسط بليک و موتون مطرح شده است
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راد
 اف
 به
جه
تو

توجه به توليد

                        9و9
1و9

                        9و1
1و1

5و5
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 )1 و 1سبک (  مديريت بی ثمر -1

 )1 و 9سبک (  مديريت باشگاھی -2

 )9 و 1سبک (  مديريت مستبدانه -3

 )5 و 5سبک (  مديريت ميانه -4

 )9 و 9سبک (  مديريت دموکراتيک -5
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بليک و موتون با اطمينان کامل معتقدند که سبک 
يا ھمان مديريت سيستمی و  ) 9 و 9( مديريت 

دموکراتيک اثر بخش ترين نوع رفتار رھبری 
است
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1سيستم 

مستبد
استثمارگر

2سيستم 
مستبد
خيرخواه

3سيستم 

مشاوره ای

4سيستم 

مشارکتی
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اين مديران که به مديران مستبد استثمارگر 
معروف اند ، ھمه تصميمات را خودشان اخذ می 

کنند و ھيچ اعتمادی به کارکنان ندارند
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اين مديران ، به مديران مستبد خيرخواه معروف 
اند و دستورات را صادر می کنند ولی به زير 

دستان جھت اظھار نظر درباره دستورھا در حد 
مختصری آزادی می دھند
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به مديران مشاوره ای معروف اند ، چرا که آنان 
پس از بحث و مشاوره با کارکنان ، اھداف را 

. .  تعيين و دستورھای کلی را صادر می کنند و 
.
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به مديران مشارکتی معروف اند ، به کارکنانشان 
اطمينان کامل دارند و تعامل بين آنھا با صداقت 

اين سيستم ، سيستم ايده . و اعتماد کامل می باشد 
آل ليکرت می باشد
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يعنی نيروھای مورد توجه قبل از انتخاب سبک 
: توسط مدير 

 نيروھای موجود در مديران-1

 نيروھای موجود در فرودستان-2

 نيروھای موجود در وضعيت-3

http://www.alookh.com


 مشتاق ، مستقل و مسئوليت پذير بودن زير -1
دستان 

 قدرت تشخيص اھداف سازمانی-2

 با سواد و با تجربه بودن-3

 تجربه مديريت مشارکتی داشتن-4
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 محور-رھبری کارمند 

 محور-رھبری رئيس 

حوزه آزادی فرو دستان
بکارگيری قدرت توسط مدير

مدير اجازه 
می دھد 

فرودستان 
در محدوده 
تعريف شده 
بوسيله مقام 
باالتر انجام 
وظيفه کنند

مدير 
محدوديت 

ھا را 
تعريف و 

از گروه می 
خواھد 
تصميم 
بگيرد

مدير مسئله 
را توضيح 

داده ، 
درخواست 

پيشنھاد کرده 
، و سپس 
تصميم می 

گيرد

مدير تصميم 
ھای موقتی 
قابل تغيير 
ارائه می 
دھد

مدير اظھار 
عقيده می 
کند و از 

کارکنان می 
خواھد 
سؤال کنند

مدير تصميم 
خود را 

توجيه می 
کند

مدير تصميم 
می گيرد و 
اعالم می 

کند
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انتظارات و
رفتار مديران عالی

خصوصيات و
انتظارات  کارکنان

فرھنگ و خط
مشی ھای سازمانی

انتظارات و 
رفتار ھمکاران

شخصيت،تجربه ھای
گذشته و انتظارات

نيازمنديھای
شغل

اثر بخشی
رھبر

خط مشی ھا و فرھنگ 
سازمانی
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يک نگرش معروف در آموزش و بھبود مديريت 
است که توسط آقايان ھرسی و بالنچارد ارائه و 
به سطح بلوغ پيروان در رھبری توجه نمود
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 مدل الگويی از حوادث فعلی است که می توان -
آنھا را آموخت و تکرار کرد

 در حالی که تئوری ، شرح دھنده اموری است -
که به گونه ای اتفاق می افتد
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 بالنچارد اين معيارھا عبارتند -در مدل ھرسی 
: از 

 ميزان انگيزه برای پيشرفت-1

 اشتياق قبول مسئوليت -2

 ميزان تحصيالت يا تجربه-3
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مخصوص پيروان خيلی :  سبک دستوری -1
نابالغ

ًمخصوص پيروان نسبتا :  سبک توجيھی -2
نابالغ

ًمخصوص پيروان نسبتا :  سبک مشارکتی -3
بالغ
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 مدار-وظيفه 
طه 

راب
-

ار
مد

 

سطح بلوغ پيروان
 خيلی پايين       پايين             باال        خيلی باال

کتی
شار
م توجيھی

ضیدستوری
تفوي

پايينباال

اال
ب

ين
پاي
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 ضعف در منطق تئوری-1

 بيش از اندازه ساده تلقی کردن وضعيت-2

 فاقد آزمون ھای تجربی بودن-3

 ضعف در ابزار اندازه گيری-4
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بر اساس اين مدل عمده ترين وظيفه رھبران ، 
انتخاب استراتژی تصميم گيری خاص می باشد 
که منافع بالقوه را حداکثر و ھزينه را حداقل 

نمايد 
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 b مستبدانه -a                             2 مستبدانه -1     

b مشاوره ای -a                           4 مشاوره ای -3     

 تصميم گيری گروھی-5                       

پنج سبک عمده مورد استفاده در ھنگام تصميم گيری توسط « 
» رھبران 
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ھدف کلی اين فصل آشنايی دانشجويان با مبحث 
انگيزش و اھميت آن در رفتار سازمانی می 

باشد
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فرآيندھايی که رفتار شخص را نيرو می بخشد و 
آن را جھت دستيابی به اھدافی ھدايت می نمايد
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انگيزه ھا باعث ھدايت رفتار و ھدف ھا موجب ارضاء انگيزه ھا 
می شوند

ارضای (تقليل نياز 
)انگيزه

موقعيت داخلی نياز 
)انگيزه( ھدف ھا يا مشوق 

ھا

رفتار
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انگيزش مرکب از تعامل و وابستگی عوامل سه 
گانه نياز ، سائق و اھداف است

اھداف

)کاھش سائق ( 

سائق ھا

محروميت جھت دار ( 
(

نيازھا

)محروميت ( 
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«  ) Need(  بھترين کلمه برای تعريف نياز 
است و ھنگامی بوجود می آيد که عدم » کمبود 

تعادل فيزيولوژيکی يا روانی بروز کند
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به محروميت يا کمبود جھت  )  Drive(  سائق 
دار اطالق می شود و انرژی الزم را برای 

رسيدن به ھدف تدارک می بيند
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در پايان چرخه انگيزش  ) goal(  مشوق يا ھدف 
قرار دارد و بعنوان تقليل و تخفيف دھنده نياز و 

کاھش سائق تعريف می شود
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: دارای دو ويژگی زير می باشند 

 نخست اينکه غير اکتسابی ھستند-1

 اساس و پايه فيزيولوژيکی دارند-2

مثل گرسنگی ، تشنگی ، خواب ، دوری از درد 
، جفت يابی ، عالقه مادری
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بين انگيزه ھای اوليه و ثانوی قرار می گيرند و 
: دارای دو ويژگی زير می باشند 

ًاوال غير اکتسابی ھستند

ًثانيا اساس و مبنای فيزيولوژيکی ندارند
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 )competance(   صالحيت و شايستگی -1

 )curiosity(   کنجکاوی -2

 )manipulation(   ساختن -3

 )activity(  فعاليت -4

 )affection(  دلبستگی -5
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انگيزه ھای ابتدايی در صدد کاھش تنش يا 
تحريک ھستند ولی انگيزه ھای عمومی ، در 

صدد افزايش محرک می باشند و بدين جھت به 
آنھا انگيزه ھای محرک گفته می شود
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انگيزه دلبستگی يا عشق از يک طرف با انگيزه 
ابتدايی جفت يابی و از طرف ديگر با انگيزه 

ثانوی پيوستگی در ارتباط است
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انگيزه ھايی ھستند که از طريق يادگيری کسب 
می شوند از جمله مھم ترين اين انگيزه ھا می 

توان به انگيزه ھای قدرت ، پيشرفت ، پيوستگی 
، امنيت و مقام اشاره نمود
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انگيزه قدرت ، يعنی نياز به زير نفوذ قرار دادن 
ديگران يا نياز به برتر بودن از ديگران که آلفرد 

آدلر به تعيين کننده بودن آن اعتقاد بيشتری 
داشت
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به نظر مک کللند ، اين انگيزه بعنوان اشتياق 
فرد برای کسب استانداردھای ايده آل در انجام 
امور محوله يا توفيق در وضعيت ھای رقابتی 
است و نقطه مقابل انگيزه قدرت می باشد
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: به نظر مک کللند عبارتند از 

 ريسک پذيری در حد متوسط-1

 عالقمند به دريافت بازخورد سريع-2

 کسب رضايت از انجام کار-3

 شيفته کار-4
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انگيزه پيوستگی يعنی نياز شديد به تعلق و 
اين انگيزه نقشی . پذيرفته شدن توسط گروه 

بسيار پيچيده ولی حياتی در رفتار انسان بازی 
می کند
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اين انگيزه در کشورھای پيشرفته صنعتی نمود 
بيشتری دارد ، و با احساس عدم امنيت در مورد 
مسائلی مثل پرداخت اقساط منزل ، جلب محبت 

مرتبط می باشد. . . خانواده و 

http://www.alookh.com


انگيزه ايمنی و خود آگاه را می توان با اقداماتی 
نظير بيمه کردن کارکنان ، ايجاد صندوق ھای 
بازنشستگی و پس انداز و امثال آن در محيط 

کار تأمين نمود
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مقام يعنی رتبه نسبی فرد در گروه ، سازمان يا 
افرادی که به دنبال سمبلھای مادی مقام ، . جامعه

ھستند . . . مثل لباس فاخر ، اتومبيل لوکس ، و 
، دارای اين انگيزه می باشند
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 )Content  theories(  نظريه ھای محتوايی -1

 )Process  theories(  نظريه ھای فرآيندی -2
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اين تئوری ھا سعی می کنند عواملی را که در 
انسان ايجاد انگيزش می کنند ، شناسايی و 

مشخص نمايند
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 تئوری سلسله مراتب نيازھای مازلو-1

 مک گريگورy و x تئوری -2

 تئوری انسان بالغ آرجريس-3

 تئوری دو عاملی ھرزبرگ-4

 آلدرفرERG تئوری -5
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 نيازھای آزادی بيان و -6 نيازھای فيزيولوژيکی    -1
تحقيق

 نياز کسب دانش و درک-7 نيازھای ايمنی            -2

 نياز به عشق-3

 نيازھای احترام-4

 نيازھای خود شکوفايی-5
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 حالت سلسله مراتبی داشتن نيازھا-1

 ارضاء نسبی نياز زيرين جھت بروز نياز بعدی-2

 برانگيزانده نبودن نياز ارضاء شده-3

 اثر نامطلوب عدم ارضاء نيازھا بر سالمت -4
. . . فکر و 
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مک گريگور مديران را به دو گروه تقسيم کرد 
که ھر گروه از آنھا پيش فرض ھايی در مورد 
کارکنان داشته و بر اساس آن با آنان رفتار می 

کردند
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 متنفر بودن اکثر افراد از کار-1

 استفاده از زور ، تھديد ، تنبيه و کنترل برای -2
وادار کردن افراد به کار

 مسئوليت گريزی افراد و ترجيح کنترل -3
شوندگی
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 عالقمندی افراد به کار-1

 خود کنترل و خود ھدايت بودن کارکنان-2

 مسئوليت پذيری افراد تحت شرايط مناسب-3

 خالق و نوآور بودن اکثر کارکنان -4

 عدم استفاده از توان فکری اکثريت افراد-5
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در اين نظريه ، آرجريس به ناھمگونی 
تقاضاھای سازمانی و نيازھای انسان بالغ می 

معتقد است که سازمان ھا سعی در ( پردازد 
تبديل کردن کارکنان بالغ به انسان ھای نابالغ 

)دارند 
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:  به نظر آرجريس اين خصيصه ھا عبارتند از 

بی ارادگی ، وابستگی ، نا خود آگاھی ، زير 
دست بودن ، ديدگاه محدود داشتن ، عالئق 

سطحی و زود گذر داشتن ، توانايی انجام کارھا 
بصورت محدود
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افزايش فعاليت ، استقالل ، آگاھی و خود کنترلی 
، احساس برابری يا برتری در کار با ديگران ، 
ديدگاه مشخص ، عالئق عميق ، توانايی انجام 
کارھای متعدد در راستای ارضاء نيازھا
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بوسيله ترک شغل ، غيبت ھای زياد ، :  فرار -1
ارتقاء به سمت ھای باالتر 

. . .با کم کاری و اعتراض و :  حمله -2

پذيرش وضع موجود توأم با بی :   تطابق -3
تفاوتی
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: ھرز برگ با اشاره به دو نياز اساسی بشری 

 نياز به دوری از درد و بقاء -1

 نياز به رشد و بھبود و يادگيری-2

عوامل بھداشتی و برانگيزاننده را مطرح نمود
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عوامل بھداشتی                                           عوامل 
سياست و مديريت شرکتبرانگيزاننده

سرپرستی فنی

روابط بين افراد

حقوق و دستمزد

امنيت شغلی

زندگی شخصی

شرايط کار

منافع حاشيه ای

مقام

پيشرفت

شناخت

ترقی

نفس کار

امکان رشد

مسئوليت
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عواملی که نبود آنھا در سازمان ھا باعث 
نارضايتی کارکنان می شود ولی وجودشان ، 
محرک و برانگيزاننده نيست و فقط به حفظ 

وضع موجود کمک می کند

http://www.alookh.com


عواملی که وجود آنھا در سازمان ھا ، باعث 
انگيزش و تحريک کارکنان به کار بيشتر می 
شود ولی عدم وجودشان ، نارضايتی زيادی را 

در بين کارکنان ايجاد نمی کند
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بر طبق نظريه ھرز برگ ، فقط مشاغلی که 
جنبه رقابتی داشته و در آنھا فرصت پيشرفت ، 
شناخت ، مسئوليت و رشد وجود دارد موجب 

انگيزش کارکنان می شود
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عامل
مرحله    بھداشتی           محرک

عدم 
نارضايتی

نا رضايتی

رضايت

عدم رضايت

حضور

غيبت
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 عدم بيان کامل مسائل انگيزشی در سازمان -1
ھا 

 عدم وجود تمايز آشکار بين عوامل ايجاد -2
کننده رضايت و نارضايتی
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آلدرفر با اعتقاد به وجود تفاوت ھای اساسی بين 
)  Existence(نيازھا آنھا را به سه دسته زيستی 

و رشد  ) Relatedness(  ، وابستگی و تعلق 
)Growth ( تقسيم نمود
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 نيازھای زيستی ، ھمان نيازھای -1
فيزيولوژيکی و ايمنی می باشند

 نيازھای وابستگی به نيازھای دلبستگی و -2
پيوستگی مربوط می شوند

 نيازھای رشد ھم ھمان نيازھای احترام و -3
خود شکوفايی می باشند
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به نظر آلدرفر ، ارضاء نسبی نياز طبقه ما قبل 
تنھا راه بروز نياز طبقه باالتر نيست بلکه زمينه 
ھای فردی و محيط فرھنگی شخص مؤثرتر می 

باشند
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 فرصت پيشرفت-6 پرداخت                  -1

 راحتی و عدم -7 امنيت شغلی             -2
خطر 

 رھبری خوب و -8 ھمکاری سازگار         -3
صالح

 دستورات و -9 اعتبار برای انجام کار   -4
اي راھن

http://www.alookh.com


اين تئوری ھا بيشتر بر جريان و فرآيند انگيزش 
افراد توجه کرده و به چگونگی و نحوه انگيزش 

آنان از نظر ادراکی می پردازند
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 تئوری انتظار وروم-1

 مدل انگيزشی پورتر و الولر-2

 تئوری برابری -3

 تئوری اسناد-4
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طبق اين نظريه ، افراد زمانی برای انجام کاری 
انگيزش خواھند داشت که از ارزشمند بودن 

ھدف آگاه بوده و رسيدن به ھدف را امکان پذير 
بدانند
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انگيزش در اين تئوری مساوی است با ارزش 
مورد پيش بينی فرد از يک ھدف و درجه 
احتمالی که او برای رسيدن به ھدف قائل است
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نيروی انگيزشی ) = (حجم پاداش(   مجموع واالنس ×)   احتمال وقوع(انتظار 
) فرد

»واالنس يعنی شدت ترجيح فرد برای رسيدن به ھدف « 

  cyecValenceF tanexp
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زمانی که شخص رسيدن به ھدفی را ترجيح :  مثبت -1
می دھد

زمانی که شخص ترجيح می دھد چيزی :  منفی -2
عايدش نشود

زمانی که شخص برای رسيدن به ھدف بی :  صفر -3
تفاوت است
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کوشش عملکرد پاداش

انتظار مجموع واالنس

انگيزش

طرز تلقی ھا و خصوصيات ادراک نقش

عملکرد

×
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نيرو يا (  اين مدل بيان می کند که کوشش 
ًمستقيما به عملکرد ھدايت نمی شود ) انگيزش 

بلکه قابليت ھای فردی و ادراک نقش ، واسطه 
اينھا می باشند
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مھم ترين مسئله اين مدل ، آن چيزی است که 
بعد از عملکرد اتفاق می افتد يعنی ميزان پاداش 
ھا و چگونگی دريافت آنھا ، رضايت را تعيين 

می کنند
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انديشه ھای سنتی معتقد بودند که رضايت به 
عملکرد منتھی می شود و اين مدل برای اولين 

بار اعالم کرد که عملکرد به رضايت منتھی می 
شود
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ارزش
پاداش

قابليت ھا و
خصوصيت فردی

احساس 
پاداش منصفانه

کوشش

 احتمال دريافت
پاداش 

درک 
نقش

عملکرد
)اجرا(

پاداش ھای
درونی

پاداش ھای 
بيرونی

رضايت

1 4

3 6

2 5

9

7a

7b
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فرد داده ھا و ستاده ھای خود را درسازمان با 
داده ھا و ستاده ھای ديگران مقايسه کرده و بر 
اساس قضاوت خود احساس برابری يا نابرابری 

می کند
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سن ، جنس ، تحصيالت ، تجربه ، : داده ھا 
. . .ميزان تالش ، موقعيت اجتماعی و 

دستمزد ، مقام و رتبه سازمانی ، : ستاده ھا 
پاداش و ترفيع و ساير وسايل رفاھی
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نتايج الف

داده ھای الف

نتايج ب

داده ھای ب

احساس گناه ب

احساس عصبانيت 
الف

پرداخت کمتر به الف و بيشتر 
به ب

کمتر از
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اين تئوری يک تئوری انگيزش فردی نيست بلکه 
در ارتباط با ادراک شخصی و رفتار بين افراد 

دخيل بودن ويژگی ھای فردی و (می باشد 
) عوامل محيطی در رفتار افراد

http://www.alookh.com


دليل آوردن       تعيين قصد          مشاھده         
رفتار

فرآيند اسناد
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 واقعه را مشاھده يا از فرد ديگری می شنويم-1

 قضاوت در مورد عمدی يا اتفاقی بودن رفتار-2

 قضاوت در مورد مؤثر بودن خصوصيات -3
فردی يا عوامل محيطی در رفتار
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اينان معتقدند که :  دارندگان کنترل داخلی -1
قابليت ھا و تالش ھای خودشان در نتيجه 

کارشان مؤثر است

معتقدند که :  دريافت کنندگان کنترل خارجی -2
نتايج کارشان خارج از کنترل آنھاست
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 ابعاد پايدار -1

 بعد توافق-2

 بعد تداوم-3

 بعد افتراق-4
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 )Fundamental(   خطای اسناد اساسی -1

– self(  خطای خود خدمتی -2 serving( 
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يعنی اينکه افراد در موقع توصيف رفتار ديگران 
، از نيروھای محيطی قوی غفلت و رفتار آنان 

را به عوامل داخلی آنان اسناد می کنند
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ًافراد به ھنگام کسب موفقيت معموال آن را به 
توانايی و کوشش خويش اسناد می کنند و موقع 

شکست ھا به عوامل خارجی و محيطی اسناد می 
نمايند
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شاھده رفتارھای اقدام کننده                                  رفتارھای م
کننده

            موفقيت     شکست                           موفقيت    
شکست

اقدام کننده   شخصی    محيطی                        محيطی    
شخصی

مشاھده کننده  محيطی   شخصی                       شخصی    
محيطی
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ھدف اصلی اين فصل آشنا کردن دانشجويان با 
مسائل مربوط به بکارگيری ھای تئوری ھای 
انگيزشی در عمل و نحوه ھدف گذاری می باشد
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يکی از حوزه ھای کاربردی انگيزش که به 
شرايط محيط کار توجه داشته و ھدف اصلی آن 
فراھم کردن محيط کار مناسب برای افراد و 

توليد است
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:غنی سازی شغل 
شغل را جالب ، مھيج و معنی دار

 کردن

 اجتماعی     –گرايش فنی 
 يک گروه رامسئول شغلی کردن و 
تعادل بخشيدن به زمينه ھای فنی و 

اجتماعی شغل

:مھندسی شغل 
روی کارايی تمرکز دارد از طريق

تحليل زمان و حرکت و ارتباط 
 ماشين-انسان 

: ھدف گذاری 
ايجاد ھدف ، بازخورد ، و محرک ھا

در ساختار شغل

: توسعه شغل 
اضافه نمودن وظايف بيشتر برای 

تنوع شغل

:گردش شغل 
انجام مشاغل مختلف برای تنوع

طراحی
شغل
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غنی کردن 
:شغل 

پربار کردن 
عمودی شغل

:توسعه شغل 
پربار کردن افقی شغل

مسئوليت و 
کنترل روی 

شغل

وظايف ھم سطح
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کار اين مدل تشخيص عناصری از شغل است که 
بايستی غنی شوند ، عناصری که در تغيير 

حاالت روانی کارکنان مؤثرند و باعث اثر بخشی 
کار آنان می شوند
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 مفھوم -3 تنوع مھارت                       -1
کار

 استقالل-4 ھويت کار                          -2

 بازخورد-5                       
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ابعاد اصلی
شغل

حاالت روان شناختی
بحرانی

نتايج شخصی
و کاری

نوع مھارت
ھويت کار
مفھوم کار

استقالل

بازخورد

شدت نياز
رشد کارمند

انگيزش کار
درونی زياد

عملکرد با کيفيت باال

رضايت زياد از کارکنان

غيبت و گردش کار کم

مفھوم تجربه شده

کار

مسئوليت تجربه شده

نتايج کار
شناسايی نتايج واقعی 

فعاليت ھای کار
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استقالل×بازخورد
×









MPS

تنوع +ھويت کار+مفھوم کار
مھارت 3

امتياز نيروی (

بالقوه 
)انگيزشی
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اين مدل بر اين اصل استوار است که افراد طرز 
تلقی ھا ، رفتارھا و اعتقادات خود را با بافت 

اجتماع و واقعيت زندگی گذشته و وضعيت حال 
تطبيق می دھند 
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پی آمد ، بازخورد
يا تقويت

ارزش ھا و 
قضاوت ارزش ھا

پاسخ ھا ، عمل
يا عملکرد

اميال و 
احساسات

مقاصد يا
اھداف
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داده
)محرک(

گيرنده عالمت تأثير گذار ستاده
)پاسخ(

داده ھا (مقايسه کننده 
را با معيار مرجع مقايسه

اگر انحراف يا . می کند
نقص وجود داشت 
.)عالمت می فرستد
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– self( خود اتکايی  efficacy (  به ادراکات خود
)self – perceptions ( نظر دارد که چگونه يک

فرد می تواند با موقعيت ھايی که بوجود می آيد 
رويارويی نمايد
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آمادگی) 2(
سازمان برای

MBO

تعيين اھداف کلی ) 1(
و طرح ھای عملی

تعيين اھداف فردی) 3(
و طرح ھای عملی

ارزيابی ھای دوره ای و بازخورد روی ) 4(
ارزيابی نھايی نتايج) 5(پيشرفت و قضاوت ھای انجام شده
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ھدف اصلی اين فصل آشنا نمودن دانشجويان با 
ارتباطات انسانی و ارتباطات سازمانی و نقش 

آنھا در مديريت رفتار سازمانی است
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»پل ارتباطی به تسريع امر ارتباطات و جريان اطالعات کمک می کند « 

A

B L

C M

D N

E O

PF

QG
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ارتباطات وسيله ای است که بوسيله آن ھر فرد 
می تواند در ديگری نفوذ کند و يا ارتباطات يعنی 

انتقال مفاھيم اطالعات بوسيله سمبلھا
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ھدف از ارتباطات بوجود آوردن تغييرات الزم 
در رفتار يا تغيير در آن دسته از شرايطی است 

که سازمان بر آنھا کنترل دارد
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ارسال پيام از ناحيه فرستنده :  يک طرفه -1
بدون انتظار دريافت بازخورد

ارسال پيام و دريافت بازخورد از :  دو طرفه -2
گيرنده پيام
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 -2 اختالف در ادراک                                -1
اختالف زبان

 -4)                                  شلوغی (  صدا -3
عواطف

 عدم -6 ناسازگاری ارتباطات کالمی و غير کالمی    -5
اعتماد  
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با شناسايی دقيق ھر يک از موانع موجود بر سر 
راه ارتباطات و برنامه ريزی مناسب برای آن 
مانع می توان به ارتباطات اثربخش دست يافت
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فرستنده
)منبع( به رمز آوردن پيام کانال پيام رمز گشايی گيرنده

باز خورد

انتقال دريافت

دريافت انتقال

صدا
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وسيله ( کانال -4)                     منبع( فرستنده پيام -1
)انتقال

 رمز گشايی-5 به رمز درآوردن                           -2

 پارازيت-6 )سخنان،نوشتجات،عالئم( خود پيام -3

 بازخورد-7                               
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يعنی استفاده از عالئم ، اشارات بدنی و بيانات 
و بطور کلی استفاده از زبان . . .  چھره ای و 

حرکات و سکوت جھت انتقال مفاھيم و معانی
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بازخورد يعنی واژگونی فرآيند ارتباطات بعبارتی 
انعکاس ارتباطات از طرف گيرنده به فرستنده
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ارتباطی را موفق می نامند که استنباط فرستنده و 
گيرنده از پيام يکسان باشد ، يعنی گيرنده پيام 
منظور فرستنده را بطور دقيق فھميده باشد
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) پديداری( تصويری -1

)ھيجانی( عاطفی -2

) شنيداری يا آھنگينی(  سامعی -3

)کمی يا استداللی( واژه ای -4
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 دوست دارند دنيای روانی خود را مصور نشان -
دھند

 به فاصله عالقه دارند-

 در سمينارھا در آخر سالن می نشينند-

 در دفتر کاری ، صندلی مراجعان را روبروی -
ميز خود می چينند
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 به فاصله کمتر عالقه مند ھستند-

 با افراد از موضع آرام و غير تھديدی صحبت -
می کنند

 در دفتر کار صندلی ارباب رجوع را در کنار -
ميز خودشان قرار می دھند
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 موقع گوش دادن ، سرشان را پايين می اندازند-

راست يا ( در سالن ھای سخنرانی در پھلوھا -
می نشينند) چپ سالن

 داده ھا را در حد امکان خالصه می نمايند-
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 از نمادھا ، اعداد و واژه ھا بيشتر استفاده می -1
کنند

 به منطقی بودن اطالعات دريافتی تمايل -2
بيشتری دارند

ً دوست دارند اصطالحات دقيقا برايشان -3
تعريف شود
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به آن دسته از کانال ھای ارتباطی اشاره دارد که 
بطور رسمی و از طريق خطوط سلسله مراتب 

اختيار و مسئوليت طراحی شده و مرزھای 
مشخصی دارد 
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 الگوی چرخی-1

y الگوی -2

 الگوی حلقه ای-3

 الگوی زنجيری-4

 الگوی ھمه جانبه-5
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زنجير ھمکاران

  ھمه جانبه                           حلقه 
ای
عضو مرکزی وجود ندارد ، روابط متقابل ( 

)است 

Yچرخی                                   
شبکه متمرکز

اطالعات به طرف عضو مرکزی جريان دارد ( 
(

جھت جريان اطالعات 
=

=عضو محيطی =عضو مرکزی 
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به ارتباطات خارج از سيستم رسمی سازمان 
اطالق می شود که در دل سازمان رسمی بوجود 
ًمی آيد و عمدتا به صورت غير ارادی و جھت 
نيل به ھدف ھای شخصی کارکنان می باشد
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نوعی سازمان غير رسمی است که مبنای اداری 
نداشته و در سازمان تعدادی کانال ھای ارتباطی 

ًبوجود می آورند که ھم پوشی دارند و بعضا 
يکديگر را قطع می کنند
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اين ارتباطات الگوی جريان کار را در سازمان ، 
تعقيب می کنند و بين اعضای يک گروه ، بين دو 

. .  .  گروه کار بين بخش ھای مختلف سازمان و 
در جريان می باشند
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ھدف اساسی اين نوع ارتباطات ، ايجاد يک 
کانال مستقيم برای ھماھنگی سازمانی و حل 
مشکالت است و باعث رضايت کارکنان می شود
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بين اعضاء يک گروه 
کاری

بين دو گروه بين صف و 
ستاد
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 فرودست يا ارتباطات رو –ارتباطات فرادست 
در يک سازمان بدين  ) Downward( به پايين 

معنی است که جھت ارتباطات از طرف مديران 
به سمت کارکنان می باشد
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 عدم آشنايی فرستندگان با وسايل ارتباطی اثر بخش-1

 عدم شناخت پيامگيران مؤثر-2

 عدم وجود بازخورد مناسب-3

ارسال اطالعات بيش از ( گران باری اطالعات -4
)حد و مزاحم
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در اين نوع ارتباطات که به ارتباطات باالگرايانه 
نيز معروف  ) upward( يا از پايين به باال 

ھستند ، پيام از کارکنان به مقامات باالتر سازمان 
فرستاده می شود
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 کندی حرکت اطالعات بخاطر تعبير و -1
تفسيرھا در سطوح مختلف باالتر

 جرح و تعديل اطالعات در رده ھای مختلف -2
)ًعمدتا در بخش ھای ميانی(سازمانی 
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ھدف عمده اين فصل آشنايی دانشجويان با انواع 
تعارض و فشارھای عصبی راه ھای مقابله با 
آنھا و نيز مديريت خالقيت و نوآوريھاست

http://www.alookh.com


يعنی عدم توافق بين دو يا چند عضو يا گروه 
سازمان که ناشی از شراکت در منابع کمياب 

سازمانی يا داشتن اھداف ، ارزشھا ، موقعيت ھا 
و يا ادراک ھای متفاوت می باشد
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اگر دو فرد يا دو گروه دارای ھدف مشترکی 
بوده و برای رسيدن به آن جداگانه تالش نمايند و 
مانع کار ھمديگر نشوند ، اين وضعيت را رقابت 

می نامند
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اگر برای گروه ھای رقيب ، فرصت مداخله 
منفی وجود داشته باشد و يکی از آنھا يا ھر دو 
از اين فرصت استفاده نمايند ، تعارض ايجاد 

خواھد شد
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زمانی است که دو گروه يا بيشتر برای کسب 
اھداف متقابل با يکديگر کار می کنند ، يعنی بين 

آنھا مداخله مثبت وجود دارد

http://www.alookh.com


 ) conflict  management( مديريت تعارض 
يعنی تالش مديران برای پيدا کردن راه ھايی 
جھت ايجاد تعادل بين تعارض و ھمکاری
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 ديدگاه سنتی ؛ که تعارض را غير الزم و -1
زيانبار می دانست

 ديدگاه نوين ؛ که تعارض را اجتناب ناپذير و -2
حتی الزم می داند
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تعارضی است که سازمان را اثر بخش تر نموده 
، به کشف راه حل ھا کمک می نمايد و 

ابزاريست جھت ابتکار و نوآوری و بھبود 
سازمانی
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فشار « اين نوع تعارض که ارتباط نزديکی با 
ًدارد ، عمدتا ناشی از محروميت ھا ، » عصبی 

اھداف و نقش ھای فردی است که نمودار آن بدين 
شکل می باشد
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عجز يا ( تعارض ناشی از سر خوردگی -1
) ناکامی

 تعارض ھای ناشی از دوگانگی اھداف -2
) تعارض ھدف(

 تعارض ھای ناشی از ابھام در نقش-3
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اين تعارض زمانی رخ می دھد که يک فرد 
)  دارای سائق يا کمبود جھت دار ( برانگيخته 

قبل از اين که به ھدف مطلوب خود برسد با مانع 
برخورد نمايد
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)بيرونی يا فيزيکی( موانع آشکار -1

 –درونی يا ذھنی ( موانع غيرآشکار يا نھان -2
) روانی اجتماعی
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نياز

)کمبود(

انگيزه

کمبود جھت (
)دار

ھدف

) کاھش انگيزه(

مانع
آشکار يا بيرونی) 1(

نھان يا درونی) 2(

سرخوردگی

:مکانيزم ھای دفاعی 

 پرخاشگری-1

 عقب نشينی-2

 پافشاری-3

 سازش-4
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نياز

)تشنگی(

انگيزه

اقدام برای رفع (
)تشنگی

ھدف

منبع آب

مانع

)      منبع خالی(
سرخوردگی

:مکانيزم ھای دفاعی 

) لگد زدن و بد و بی راه گفتن به منبع خالی( پرخاشگری -1

)برگشتن از محل آب با لبی آويخته( عقب نشينی -2

)ادامه تالش برای يافتن آب( پافشاری -3

) نوشيدن قھوه و يا چای( سازش -4
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اين تعارض که بطور خالصه تعارض ھدف 
ناميده می شود تعارضی است که در آن دو يا 
چند انگيزه يکديگر را محصور می نمايند
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)Approach-Approach conflict(  خواست – تعارض خواست -1

) Approach-avoidance conflict(  نا خواست – تعارض خواست -2

)Avoidance-Avoidance conflict(  نا خواست – تعارض نا خواست -3
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وقتی است که فرد چند ھدف مطلوب دارد که 
در عين حال . گذشتن از ھيچ کدام آسان نيست 

ھمه آنھا را ھم نمی تواند با ھم داشته باشد
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وقتی است که فرد با ھدفی مواجه است که دو 
جنبه مثبت و منفی دارد ، جنبه مثبت اش را می 

خواھد ولی از جنبه منفی آن گريزان است
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زمانی بوجود می آيد که شخص با دو ھدف منفی 
مواجه باشد که امکان دوری از ھر دوی آنھا 
وجود نداشته و فرد بايد حداقل يکی را بپذيرد
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تعارضی است که از ايفای نقش ھای مختلف و 
ًگاھا متضاد يک فرد در سازمان ايجاد می شود
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 تعارض بين اعتقادات شخص و انتظارات -1
نقش وی

سر در گمی در ايفای ( تعارض درون نقشی -2
)نقش

خواسته ھای متفاوت و ( تعارض بين نقش ھا -3
) ھمزمان دو نقش
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واکنش حسی به يک وضعيت خارجی است که 
نتيجه آن تغيير وضع جسمانی ، روانی و رفتاری 

کنش متقابل ارگانيزم با محيط ( افراد می باشد 
) خارج 
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)فشار عصبی دارای بار منفی و بد( ديسترس -1

فشار عصبی دارای بار مثبت و ( يوسترس -2
)خوشايند
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فشارھای سازمانی

فشارھای غير سازمانی

کارکنان

فشار 
عصبی

مثبت

فشار 
عصبی

منفی

پی آمدھای سازنده شخصی و 
سازمانی

کوتاه مدت-

 بلند مدت-

پی آمدھای ويرانگر شخصی و 
سازمانی

کوتاه مدت-

 بلند مدت-
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 اعالم خطر-1

 مقاومت-2

 تحليل رفتن-3
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فشار شغلی

عوامل فشار فردی

عوامل فشار گروھی
عوامل فشار سازمانی
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عوامل و نيرو ھای موجود در خارج از سازمان 
که باعث ايجاد فشار عصبی ) محيط پيرامون آن(

می شوند مثل تغييرات اجتماعی ، تکنولوژيکی ، 
. . . اجتماعی و 
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عواملی که در داخل سازمان موجب فشار 
عصبی شغلی می شوند مثل سياست ھا ، 
ساختارھا ، شرايط عينی ، مراحل و فرآيندھا
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و . گروه می تواند منبع بالقوه فشار عصبی باشد 
: فشارھای گروھی از دو طريق زير 

 عدم انسجام گروھی-1

 عدم حمايت اجتماعی-2

             بر اعضاء گروه وارد می شود
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حجم زياد کار

فشار شغلی

ابھام نقش

ارزشيابی نامناسب
عملکرد

مسئوليت برای
ديگران

حجم کم کار

تعارض نقش

عدم مشارکت
در تصميم گيری

شرايط بد محيط کار

مشکالت فنی

عدم حمايت
ھمکاران
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 با عجله بودن در کارھا-

 نداشتن وقت استراحت-

 داشتن روحيه تھاجمی و رقابتی-

 بی صبر و ھميشه در حال حرکت-

)مقداری( دارای معيار کمی -

 انجام ھمزمان کارھا-
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 صبور ، بدون عجله و نگرانی-

 ميانه رو و الف نزن-

 بازی برای تفريح نه پيروزی-

 تحت فشار پايان وقت نبودن-

 آسودن بدون احساس گناه-
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خشم ، دلواپسی ، عصبانيت ، بی ادبی ، تنش ، 
بی حوصلگی ، کاھش عملکرد شغلی ، کاھش 

اعتماد به نفس ، عدم تمرکز فکری ، عدم 
رضايت شغلی و ضعف در تصميم گيری
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کم اشتھايی ، پر اشتھايی ، کم خوابی ، مصرف 
زياد سيگار و مواد مخدر ، و غيبت و ترک 

خدمت
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 آسودن –انجام تمرين ھای ورزشی 
)Relaxation ( کنترل –و کنترل عالئم حياتی 

 پيوستن به شبکه – انديشه درمانی –رفتار فردی 
کارکنان
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 ايجاد جو سازمانی حمايتی-1

 غنی کردن طرح وظايف-2

 کاھش تضادھا و روشن نمودن نقش ھای -3
سازمانی

 طرح و بھبود کار راھه شغلی و ايجاد -4
مشاوره
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تعارض بين دو نفر

:و شيوه ھای رايج تحليل تعارض عبارتند از 

 تجزيه و تحليل مراوده ای -1

 پنجره جوھری-2
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جنبشی که توسط اريک برن شروع و بوسيله 
توماس ھريس مشھور شد و دارای سه مرحله 

 مراودات و بھاء دادن و –حاالت من : اساسی 
بازيھاست
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شخص ھمچون کودک رفتار :   من کودکی -1
غريزی دارد

فرد مانند يک بزرگسال بالغ :  من بزرگسالی -2
رفتار می کند

فرد مانند والدين رفتار تحکم :   من والدينی -3
آميز دارد
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)complementary Transactions( مراوده ھای مکمل -1

)crossed Transactions( مراوده ھای متقاطع -2

)ulterior Transactions( مراوده ھای ضمنی -3
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ارسال پيام بوسيله حالت من يک شخص و 
دريافت پاسخ مناسب و مورد انتظار از حالت من 

شخص ديگر
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P

الف ب ج

P

A A

C C

P

A

C

P P

A A

C C

P

A

C
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ارسال پيام يا انجام رفتاری از حالت من يک 
شخص و دريافت جواب نا مناسب و غير منتظره 

از حالت من شخص ديگر
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P P

A A

C C

1

2
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مراوده ھای ضمنی از پيچيده ترين مراوده ھا 
ھستند در اين مراوده شخص به ظاھر پيامی را 
می فرستد که در واقع منظورش چيز ديگريست 

، در حقيقت دو پھلو حرف می زند
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P P

A A

C C
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 معتقدند که ھمه انسان ھا نياز به TAمتخصصان 
و تحسين دارند و در صورت عدم » بھا دادن«

دريافت آن بصورت مثبت ، در پی منفی آن می 
روند

http://www.alookh.com


 بازی بيچاره من-1

 بازی سرزنش-2

. . .  بازی آری ، اما -3

http://www.alookh.com


کمتر

بيشت
ر

ار
شک
آ ی

تر
کم شت
بي بازخوردر

1

خود آشکاری

2

خود نھان

3

خود کور

4

خود نامکشوف

در مورد ديگران نمی داند       شخص در مورد ديگران 

                                   آگاه است

ی 
 م
را

ود 
 خ
رد
ف

سد
شنا

سد
شنا

ی 
 نم
را

ود 
 خ
رد
ف

http://www.alookh.com


يکی از شيوه ھای تحليل پويايی ھای رفتار بين 
افراد است که از حرف اول دو تن از مبتکران 

»  ھری اينگھام«و » جوزف لوفت«آن يعنی 
گرفته شده است
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 خود آشکار-1

 خود نھان -2

 خود کور-3

 خود نا مکشوف-4
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ھر دو طرف بازنده:  باخت – باخت -1

يکی برنده و ديگری بازنده:  باخت – برد -2

)مطلوبترين(ھردو برنده :  برد – برد -3
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تعارض بين گروه 
ھا

تعارض بين دو سازمان
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 رقابت برای منابع-1

 وظايف وابسته بھم-2

 ابھام در اختيار قانونی-3

 کشمکشھای مقام-4
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منجر می شود

تعارض بين دو 
گروه

ھمبستگی درون 
گروه
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 تعارض سلسله مراتبی-1

 تعارض عملی-2

 تعارض صف و ستاد-3

 غير رسمی- تعارض رسمی -4
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 غير قابل اجتناب بودن تعارض-1

 تعيين تعارض بوسيله عوامل ساختاری-2

 نتيجه طبيعی تغيير و تحول بودن-3

 وجود حداکثر مطلوبيت در حداقل تعارض-4
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خالقيت يعنی ظھور يک ايده نو و نوآوری يعنی 
تبديل آن ايده به يک محصول يا خدمت و يا 

روش نو برای انجام کار
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زمان
ری
وآو
ن

يت
خالق
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 دريافت مشکل-1

 تدارک اطالعات-2

 توليد مثل يا بارداری-3

 بينش يا تنوير فکر-4

 رسيدگی و کاربرد-5

http://www.alookh.com


) طوفان مغزی( تحرک ذھنی -

) اسمی( فرآيند گروه فرضی -

) فن گوردون( ھمتاسازی -

 تصميم گيری گروه خالق-
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ايجاد نظريه: مرحله اول 

)حل مشکل(بھبود نظريه : مرحله دوم 

اجرا: مرحله سوم 

http://www.alookh.com


 پذيرش تغيير                          -1

 تشويق نظريه ھای جديد-2

 اجازه تعامل بيشتر    -3

 تحمل شکست-4

 ايجاد ھدف ھای روشن و آزادی جھت تحقق آنھا -5

 تشخيص-6

http://www.alookh.com


ھدف اصلی اين فصل آشنا نمودن دانشجويان با 
انواع گروه ھا و نقش آنھا در سازمان و نيز 
مسائل مربوط به تصميم گيری گروھی می باشد
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مجموعه ای متشکل از دو يا چند نفر در حال 
تعامل با يک الگوی روابط پايدار که اھداف 

مشترکی داشته و خود را بعنوان يک گروه حس 
می کنند
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دو نفر يا بيشتر
در تعامل اجتماعی

ساختار ثابت
گروه

مشارکت در
اھداف مشترک

اعضاء خود را بعنوان
گروه حس می کنند

گروه
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 گروه ھای غير رسمی ، شامل -2:              گروه ھای رسمی شامل -1
     :

 گروه ھای مشترک – 2-1 گروه فرماندھی                      – 1-1    
المنافع

 گروه ھای دوستی– 2-2                          گروه کار– 2-1    
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گروه ھای رسمی بوسيله سازمان طراحی شده و 
ابزاری جھت رسيدن به اھداف سازمانی ھستند 
ولی گروه ھای غير رسمی برای تأمين نيازھای 

انسانی اعضاء خود ايجاد می شوند
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پويايی شناسی گروھی يعنی فرآيند اجتماعی که 
از طريق آن افراد با يکديگر تعامل چھره به 

بررسی (چھره در گروه ھای کوچک دارند 
)نيروھای عمل کننده در درون گروه
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نقش کوچک ترين واحد تجزيه و تحليل در 
پويايی ھای گروھی است و بعنوان نوعی رفتار 
است که يک فرد را در بافت اجتماعی مشخص 

می کند
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) تعارض بين نقش ھا( تعارض دو نقش -1

 تعارض درون نقش-2
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اين تعارض زمانی پيش می آيد که تقاضاھای 
نامناسب ، بين دو يا چند نقش مختلفی که يک 

فرد بازی می کند ، وجود داشته باشد
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زمانی رخ می دھد که ابھام در نقش وجود داشته 
و بدليل روشن نبودن نقش ، افراد پيرامونی 

انتظارات متفاوت و متضادی از دارنده آن داشته 
باشند
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 نا رضايتی شغلی-1

 عملکرد ضعيف گروه ھا-2

 طرد اعضای ديگر گروه-3

 وارد آمدن فشار عصبی بيشتر-4

 نا اميدی بيشتر نسبت به ارتقاء شغلی-5
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 نقش ھای بين فردی-1

 نقش ھای اطالعاتی-2

 نقش ھای تصميم گيری-3
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)سمبل سازمان( نقش تشريفاتی -1

)انگيزش کارکنان( نقش رھبری -2

) تعامل با ديگران( نقش رابط -3
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از داخل و خارج ( دريافت کننده اطالعات -1
) سازمان

تشخيص اطالعات ( غربال کننده اطالعات -2
) درست

انتشارات درون ( انتشار دھنده اطالعات -3
)سازمانی
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) نوآور(  نقش پيشتاز -1

)آشوب زدايی( نقش رفع کننده بحران -2

 نقش تخصيص دھنده منابع-3

 نقش مذاکره کننده-4
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 عاطفی در موقعيت ھای –يعنی درگيری ذھنی 
گروھی که افراد را بر می انگيزد تا برای دست 
يابی به ھدف ھای گروھی ھمديگر را ياری دھند 

و در مسئوليت کار شريک شوند
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 آگاھی و اطالعات کامل تر-1

 افزايش پذيرش يک راه حل-2

 افزايش مشروعيت تصميم-3

 افزايش تنوع ديدگاه ھا-4
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 وقت گير بودن-1

 فشار برای تطابق-2

 تسلط توسط عده ای معدود-3

 ابھام در مسئوليت-4
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 تفکر گروھی-1

 تحول گروھی-2
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ھدف عمده اين فصل آشنايی دانشجويان با 
 ) OD( مباحث مربوط به تغيير و بھبود سازمانی 

می باشد
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 شتاب فزاينده در تکنولوژی-1

 سرعت باالی توليد علم-2

 کوتاھی عمر و نوشوندگی سريع کاالھا و -3
خدمات

دانشمندی و انديشمندی ( تغييرات اجتماعی -4
)نسل جديد
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 تغيير دانش-1

 تغيير نگرش-2

 تغيير رفتار فردی-3

 تغيير رفتار گروھی-4

http://www.alookh.com


تغيير پايدار و با استفاده از :  تغيير مشارکتی -1
قدرت شخصی رھبران

تغيير ناپايدار و با استفاده از :   تغيير آمرانه -2
قدرت پست و مقام مديران
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مثل خط مشی ھا ، :  نيروھای داخلی -1
تکنولوژی ، نگرش و رفتارھای جديد کارکنان

مثل تحريم مصرف :  نيروھای خارجی -2
کنندگان ، قوانين و مقررات دولتی ، کمبود منابع 

. . . طبيعی و 
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انجام )  : عکس العملی( روش انفعالی -1
اصالحات الزم بعد از شروع مشکل

برنامه ) : برنامه ريزی شده( روش فعال -2
ريزی الزم جھت رويارويی با مشکالت احتمالی 

آينده
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يعنی ھمان نيرو ھای پيش برنده و بازدارنده که 
بر اساس تئوری ميدان نيروی کرت لوين باعث 
افزايش يا کاھش عملکرد سازمان می شوند
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تکنولوژی نويننيروھای نگه دارنده وضع موجود

ھنجارھای عملکرد گروه

ترس از تغيير

رضايت اعضا

مھارت ھای عالی

نيروھای تغيير

موادخام بھتر

رقابت با گروه ھای ديگر

فشارھای سرپرست

سطح عملکرد جاری سطح عملکرد مطلوبتر
.طول بردار برابر با ميزان نيروست : توجه 
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آماده نمودن فرد برای تغيير:  ذوب شدن -1

ايجاد تغيير به کمک فرآيندھای :   تغيير کردن -2
»  درونی کردن«و » انطباق«

تثبيت رفتارھای جديد:   دوباره بستن -3
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از حالت جمود در آمدن
)ذوب شدن(

تغيير کردن

تثبيت مجدد
) دوباره بستن(
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يعنی تالش فرد برای تغيير ارزش ھا ، نگرش 
ھا و رفتار خويش از طريق تطبيق و ھمانندی 
سازی خود با يک يا چند الگويی که در محيط 

وجود دارد
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يعنی يادگيری رفتار جديد توسط خود فرد ، نه 
فقط بخاطر بقاء بلکه به جھت نياز شديدی که 

واگذاری تغيير به خود فرد مثل (احساس می کند 
) ترک اعتياد

http://www.alookh.com


يادگيری سريع رفتار جديد :  تقويت مداوم -1
ولی با پايداری کمتر

يادگيری کند رفتار جديد توأم :  تقويت متناوب -2
با پايداری بيشتر
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)آگاه نبودن از نتيجه تغيير( عدم قطعيت -1

 عدم عالقه به تسليم شدن در برابر منافع -2
موجود

 آگاھی از کاستيھای تغييرات پيشنھادی-3
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 آموزش و ارتباطات -1

 مشارکت و درگيری-2

 تسھيل و حمايت-3

 مذاکره و موافقت-4

 زير نفوذ قرار دادن و خودی کردن-5

 اجبار پنھان و آشکار-6
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 وجود گروه ھای کاری موقت و غير رسمی-1

 اختيارات غير متمرکز و تصميم گيری ھای مستقل-2

 انعطاف پذيری در مسئوليت ھای شغلی-3

 عدم وجود قوانين و ضوابط گسترده-4

 کنترل ھای ضمنی و دورادور-5
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يعنی فرآيند برنامه ريزی ) OD( بھبود سازمانی 
شده تغيير در فرھنگ سازمان با استفاده مطلوب 
از تئوری ، تحقيق و تکنولوژی علوم رفتاری
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 استفاده از تغييرات برنامه ريزی شده و جامع -1
و دوربرد

گروه محور (  تأکيد روی گروه ھای کار -2
)بودن

 استفاده از يک عامل تغيير-3

 تأکيد روی مداخله و پژوھش علمی-4
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)Grid Training( آموزش شبکه -1

– survey(  بازخورد – بررسی -2 Feedback(

– Team(  تيم سازی -3 Building(
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آموزش

بھبود گروه

بھبود بين گروه

ھدفگذاری سازمانی

حصول ھدف

تثبيت
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کسب اطالعات از يک گروه کار ، يک قسمت و 
يا کل سازمان با استفاده از پرسشنامه و بازخورد 

دادن اطالعات حاصله به تکميل کنندگان 
پرسشنامه ھا
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تيم سازی کوشش ھدفمند بھبود سازمان است 
برای ارتقاء عملکرد سراسر سازمان با استفاده 

و » گروه خانواده«از تشکيل گروه ھايی مثل 
» گروه ويژه«
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 رواج شبکه ھای انعطاف پذيری سازمانی-1

 افزايش اختيار تصميم گيری کارکنان-2

 افزايش ظرفيت ھای يادگيری گروھی-3

 رواج تفکر جھانی-4

 افزايش خالقيت و شھود گرايی-5

 زير سؤال رفتن انگيزه ھای مادی-6
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پايان

با آرزوی توفيقات عاليه و روز افزون

                 حسن الوداری

                          عضو ھيئت علمی مرکز 
ماکو

1385                                      مرداد 
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