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فصل  :1پيش درآمدي بر رفتار سازماني
تعریف رفتار سازماني :

در مرحله عمل مطالعه افراد انساااني را مطالعه رفتار سااازماني مي نامند  .رفتار سااازماني عرارا اس ا از مطالعه
منظم (سااايسااات مات يیا عمل ياا ا قدا ماا كار ها و نگرش های افرادی كه ساااااز مان را ت ااا يل
مي دهند  .در ر شته رفتار سازماني مطالعه منظم جایگزین ق ضاوا م هودی مي شود یعني مدارک و شواهد
علمي كه در شرایط كنترل شده جمع آوری مي شود به شيوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابي قرار مي گيرد
و در رابطه با هر معلولي در پي عل بر مي آید  .در رابطه با عمل رد فرد نيز سه عامل نقش اساسي دارند  :توليد
(بهره وریا غير و جابجایي كاركنان  .مدیران به كيفي و كمي توليد كاركنان توجه دارند حال آن كه
غير و جابجایي كاركنان بر بازده و توليد آنان اثر مع وس دارد  .جابجایي كاركنان موجب افزایش هزینه ها مي
شاود و ساازمان همواره با افرادی كم تجربه كار مي كند  .مدیران به ساه عل به رااای شا لي كاركنان توجه
دارند :
 -1مي توان بين راای ش لي فرد و توليد یا بهره وری یی رابطه مستقيم م اهده كرد .
 -2راای ش لي فرد با ميزان غير و جابجایي او رابطه مع وس دارد .
 -3مدیران در برابر كاركنان احساس مسئولي انساني مي كنند واژه سازمان در آخرین بخش تعریف ن ان مي
دهد كه رفتار سازماني رفتار فرد یا گروه را در رابطه با كار مورد توجه قرار مي دهد .
نقش رشته های علمي :
رفتار سازماني یی رشته كاربردی از علوم رفتاری اس و بر پایه چندین رشته علوم رفتاری قرار دارد كه عرارتند
از  :روان شناسي جامعه شناسي اجتماعي مردم شناسي و علوم سياسي روان شناسي در سطح خرد و بقيه
در سطح كالن نقش ایفا مي كنند .
 -1روان شناسي  :علمي اس كه در پي سنجش توجيه برشمردن عل و گاه درصدد ت يير رفتار افراد انساني
برمي آید  .در این علم رفتار فردی مطالعه مي شود  .پس این علم در سطح خرد در مطالعه رفتار سازماني ایفای
نقش مي كند  .روان شناسان به مواوعاتي چون پنداش ادراک شخصي یادگيری آموزش رهرری موثر
نيازها و نيروهای انگيز شي ر اای ش لي فرآیندهای ت صميم گيری ارزیابي عمل رد سنجش نوع نگرش
افراد شيوه های گزینش كاركنان طرح ریزی ش ل و تنش های كار مي پردازند.
 -2جامعه شناسي  :جامعه شناسان سيستم اجتماعي را كه فرد در آن نقش هایي ایفا مي نماید مورد توجه قرار
مي دهند  .جامعه شناسان از طریق مطالعه رفتار گروه در سازمان در ارائه رفتار سازماني نقش دارند و زمينه های
مورد توجه آنان پویایي گروه طرح ریزی تيم ها فرهنگ سااازماني ساااختار و تئوری سااازمان بوروكراسااي
(دیوانساالریا ارتراطاا مقاوم فرد قدرا و تضاد یا تعارض اس .
 -3روان شنن ناسنني اجت ماعي  :ی ي از زیرمجمو عه های روان شااا ناساااي اسااا

كه در آن دو رشااا ته

روان شناسي و جامعه شناسي تركيب شده اند  .در این رشته به اعمال نفوذ افراد بر ی دیگر توجه مي شود .ی ي
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از موارد مورد توجه این رشااته پدیده ت يير اسا (یعني چگونه مي توان موانعي را كه بر ساار راه ت يير اسا از
ميان برداش ا  .روان شناسان اجتماعي به سنجش نگرش های در حال ت يير الگوهای ارتراطي راه هایي كه
فعالي های گروه مي تواند نيازهای فردی را تامين كند و فرآیند تصميم گيری گروه توجه دارند .
 -4مردم شنا سي  :عرارا ا س از مطالعه درباره علومي كه مي توان بدان و سيله درباره افراد ان ساني و فعالي
های آنان مطالري آموخ  .متخصصان مردم شناسي توانسته اند در درک فرهنگ سازماني محيط های سازماني
و تفاوا بين فرهنگ های ملي ما را یاری كنند .
 -5علوم سياسي  :عرارا اس از مطالعه رفتار فرد و گروه در یی محيط سياسي  .دان مندان این رشته به تضاد
یا تعارض ساختاری تخ صيص قدرا و شيوه ای كه افراد از قدرا برای تامين منافع خود ا ستفاده مي كنند
پرداخته اند
توجه  :واحد مورد تجزیه و تحليل روان شناسي فرد – جامعه شناسي گروه و سازمان – روان شناسي اجتماعي
گروه – مردم شناسي گروه و سازمان – علوم سياسي سازمان اس .
هدف های رفتار سازماني :
توجيه پيش بيني و كنترل رفتار انساني اس .
توجيه  :هنگامي كه مي خواهيم متوجه شااویم كه چرا فرد یا گروه كاری را انجام دادند در واقع به دنرال بيان یا
توجيه هدف هستيم و مي خواهيم عل را بدانيم .
پيش بيني  :هدف از پيش بيني توجه به رویدادهای آینده اسااا  .مدیری مي خواهد نتيجه یی اقدام خاص را
حدس زده و در حقيق مي خواهد برخي از واكنش های رفتاری را نسر به پدیده های ت يير پيش بيني كند و
راه هایي را برای كمترین مقاوم بيابد و تصميم گيری كند .
بهرود كيفي و بازدهي :

برای بهرود كيفي و افزایش توليد یا بهره وری باید برنامه هایي را مثل كنترل كيفي كامل و باز سازی اجرا كرد
تا به موجب آنان افراد و كاركنان ت ویق شوند كه در امور م ارك فعال نمایند .
مديريت كيفيت جامع  TQMچيست ؟
 -1توجه زياد به مشتري  :م تری تنها كساني نيستند كه از محصوالا و خدماا استفاده مي كنند بل ه شامل
افراد درون سااازمان كه با سااایر افراد سااازمان روابط متقابل دارند هم مي شااود (.مانند كاركنان دایره اعتراراا
حسابداری و حمل و نقل ا
 -2توجه به بهبود مستمر  :بهرود دائمي و پيوسته در محصوالا و خدماا .
 -3بهبود كيفيت همه كارهايي كه سازمان انجام مي دهد  .این مورد تنها برای محصول نهایي نيس و شامل شيوه
هایي كه سازمان كاال را تحویل مي دهد سرعتي كه در ر سيدگي به ش ایاا دارد و نوع برخورد و رعای ادب
در پاسخ گویي به م تری نيز مي شود .
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 -4سنننجش يا اندازه گيري هاي دقيق  :كنترل كيفي كامل برای سااانجش مت يرهای عمل رد در فعالي های
سازمان از رو شهای آماری ا ستفاده مي كند و مت يرهای عمل رد را با ا ستانداردها مقای سه مي كند  -5 .تفویض
اختيار  :در كنترل كيفي كامل همه افراد باید در فرآیند بهرود شااارك كنند  .در اجرای این برنامه از تيم ها
استفاده مي شود .
كاربرد  TQMدر رفتار سازماني مورد توجه ا س زیرا اجرای این برنامه باعث مي شود كه كارمند در آنچه مي
خواهد انجام دهد دوباره بيندی ااد و در فرآیند تصااميم گيری های سااازمان م ااارك كند  .زماني كه ت ييراا
بسيار شدید وسریع اس توجه به این مواوع كه اگر قرار باشد كار را از اول آغاز كنيم چگونه باید آن را انجام
داد اساس و مرنای بازسازی را ت يل مي دهد  .اجرای این روش مدیران را وادار مي كند تا یی بار دیگر شيوه
انجام امور را مورد توجه قرار دهند و برينند كه اگر قرار بود كار را از نو آغاز كنند چگونه ساختار سازمان را تعيين
مي كردند .
بهرود مهارا افراد :

مدیری مي كو شد تا رفتار كاركنان را بهرود بخ د زیرا این امر در اثر بخ ي اهمي زیادی دارد  .همچنين مي
كوشد تا ارتراطاا بهتری با آنها برقرار كرده و تيم های اثر بخش تر به وجود آورد .
نيروی كار گوناگون :

ی ي از مسائلي كه سازمان ها با آن مواجه هستند مسئله سازش و كنار آمدن با افراد و كاركنان اس كه تفاوا
ها زیادی با هم دارند  .گوناگوني نيروی كار بدین معنا اس ا كه سااازمان ها باید افرادی را اسااتخدام كنند كه از
نظر جنس نژاد و قومي تفاوتهای زیادی دارند و مقصاااود از كاربرد عرارا مزبور این اسااا كه افرادی كه در
سازمان كار مي كنند با هنجارهای رایج ك ور متفاوتند  .عالوه بر وجود گروه های مختلف افراد معلول و م سن
را نيز مي توان به عنوان نيروی كار گوناگون نام برد .
در حال حا ار سازمان ها سعي دارند تا به نوع نيازها شيوه های زندگي و خوا سته های افراد توجه بي تری
نمایند و متوجه تفاوا های ارزشااي آنها ب ااوند  .مدیران هم اكنون مي خواهند با توجه به خصااوصااياا فردی
كاركنان با آنها برخورد نمایند تا نرخ جابجایي و غير آنها را كاهش دهند و توليد و بهره وری آنان را افزایش
دهند و در عين حال به ترعيض هم متهم ن اااوند  .با برخورد صاااحيح با مسااائله گوناگوني مي توان خالقي و
نوآوری را در سازمان افزایش داد و تصميم گيری را بهرود بخ يد .
واكنش در برابر جهاني شدن سازمان :

در زمان كنوني مدیری در محدوده مرزهای ملي قرار نمي گيرد و مدیران باید بتوانند با افراد متعلق به فرهنگ
های مختلف كار كنند  .مدیر باید بتواند فرهنگ كاركنان را درک كند (چه كاركنان در ك ورهای دیگر با شند و
چه در ك ور او با شند ا با آنان وجوه م ترک پيدا كند و آنان را وادار كند كه شيوه های گوناگون مدیری را
درک كنند و خود را با آنان سازگار نماید .
تفویض اختيار :
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هم اكنون مدیران را با عنوان های مختلف مانند م اور سرپرس و ناظر معرفي مي كند  .تصميماا به سطوح
پایين تر سازمان (سطوح عملياتي ا ارجاع شده اس و به كاركنان آزادی عمل بي تری داده اند تا بتوانند مسائل
كاری خود را حل كنند و تصااميماتي بگيرند.گروه های متخصااص وخود گردان ت ا يل شااده اند كه مي توانند
بدون وجود رئيس و سرپرس كار كنند  .سازمان ها در واعيتي هستند كه باید به كاركنان تفویض اختيار كنند
 .مدیران باید بياموزند كه چگونه كنترل را به دیگران واگذار كنند و در عين حال تصميماا الزم را اتخاذ نمایند .
نوآوری و ایجاد ت يير :

سازمان ها باید در پي نوآوری باشند و پدیده ت يير را پذیرفته و انعطاف پذیری باالیي ن ان دهند تا از بين نروند
 .همچنين باید كيفي محصاااول و خدماا را بهرود بخ اااند تا بتوانند در برابر رقرا مقاوم نمایند  .چالش و
م ل مدیری این ا س كه باید كاركنان را وادار به خالقي نمایند و در برابر ت يير بردباری بي تری به خرج
دهد .
سازش با پدیده ای به نام ت ييراا سرسام آور :

مدیران همواره با ت يير سرو كار داشته اند اما امروز مسئله زمان اجرای ت ييرمطرح اس در زمان كنوني ت يير
به صورا فعالي دائمي و م ستمر درآمده ا س  .كاركنان باید نوآوری های روزمره دا شته با شند و پيو سته باز
آموزی شااوند  .در گذشااته كاركنان احساااس امني شاا لي مي كردند ولي هم اكنون افراد برای مدا نساارتا
كوتاهي مي توانند در كار خود انجام وظيفه نمایند  .مدیران باید بياموزند كه چگونه انعطاف پذیر شوند و در امور
پيش بيني ن ااده چگونه واكنش مناسااب ن ااان دهند و چگونه در برابر پدیده ت يير مقاوم كنند و به بهترین
ش ل با آن سازش نمایند .
كم شدن وفاداری كاركنان :

سازمان ها با رویارویي با پدیده رقاب جهاني و م اهده برخوردهای ناجوانمردانه چون بلعيده شدن سازمان های
اعيف تو سط سازمان های قدرتمند د س از سيا س های گذ شته بردا شته و امني ش لي سابقه خدم و
پاداش های مناسااري را كه به كاركنان قدیمي خود مي دادند كاهش دادند  .این مساائله باعث كاهش وفاداری
كاركنان شااده اساا  .مدیران باید بياموزند كه چگونه موجب افزایش انگيزه كاركنان شااوند تا آنان نساار به
سازمان احساس وفاداری و تعهد بي تری نمایند و در عين حال سازمان نيز در صحنه رقاب جهاني باقي بماند .
نيروی كار دوگانه (مضاعفا :

امروزه نيروی كار با الگوی دوگانه وجود دارد كه در آن كاركنان باید كارهایي با مهارا پایين انجام دهند و حقوق
نساارتا پایيني بگيرند یا كارهای با مهارا باال انجام دهند و حقوق متوسااط دریاف كنند  .در گذشااته بي ااتر
سااازمان ها در بخش توليد كاركناني با مهارا باال داشااتند  .ولي هم اكنون به نظر مي رسااد كه افراد با مهارا
پایين و حقوق اندک باید استخدام شوند  .مسئله اینجاس كه مدیر چگونه مي تواند موجب انگيزش افرادی شود
كه حقوق پایيني دارند و فر صتي نيز برای ارتقای مقام و ر سيدن به د ستمزد بي تر ندارند  .آیا مي توان م اغل
این كاركنان را طرح ریزی مجدد نمود یا حتي آنها را حذف كرد ؟
بهرود رفتار از نظر اخالقي :
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در سازمان هایي كه پيو سته شاهد كاهش نيروی كار و نادیده گرفتن انتظاراا كاركنان و رقاب شدید در بازار
هستيم عجيب نيس كه برخي كاركنان قوانين را زیر پا گذاشته و دس به اقداماا غير اخالقي بزنند  .مدیران
باید از نظر اخالقي جو یا محيطي ساااالم برای كاركنان به وجود آورند تا آنها بتوانند بر ميزان توليد بازدهي و
بهره وری خود بيفزایند و از نظر رفتار خوب و بد دچار م ل و معما ن وند .
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