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 رفتارو ساختارها بر  هاگروهتأثیر افراد،  ( مطالعهOrganizational Behavior) چکیده:رفتار سازمانی

رفتار سازمانی علم  ردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است.است که هدف آن، به کار ب سازماندر یک 

باشد. این کار با رویکرد ها در سازمانها مینحوه برخورد مردم، افراد و گروه مطالعه و کاربرد دانش درباره

ا و ها، سازمانهشود. یعنی روابط بین مردم و سازمانها را در ارتباط با کل افراد، گروهسیستمی انجام می

نماید و هدف آن دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد های اجتماعی تشریح میسیستم

 باشد.روابط بهتر می

 

 سائل مربوط به سازمانهام

 بعضی از مسائلی که سازمانهای امروزی با آن مواجه اند به شرح زیر میباشد : 

 رقابت : .1
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مان بایستی این توانایی را زاثر بخش در بازارهای جهانی رقابت کند . بعبارتی دیگر یک سا یعنی یک سازمان بتواند بصورت

 وری گویا داشته باشد . ضداشته باشد که با توجه به رقابت زیادی که در بازار وجود دارد ح

 :  اتارتباط .2

 با کل جهان ارتباط برقرار کنند.سازمانها بایستی بتوانند باهم و  اعضای اتبا توجه به گسترش اطالعات و توسعه ی ارتباط

 كیفیت :  .3

 برای بدست آوردن موفقیت یک سازمان بایستی همیشه به کیفیت تولید و خدمات توجه داشته باشد .

ابراز میشود. در بطور کلی مسائل ذکر شده با کمک نیروی انسانی تحقق می یابد . امروزه به کارکنان سازمانها توجه بیشتری  

 این راه دانش رفتار سازمانی کمک میکند.

 موضوع رفتار سازمانی : 

 نشان میدهند .  واکنشهای متفاوتی میدانیم که هرفرد دارای رفتار خاصی است و افراد در موقعیت های مختلف

 اداره میشوند بعضی از آنها موفق ترند ؟ و یکسانشبیه به هم دارند  تشکیالت چرا از بین چند سازمان كه

پاسخ به این پرسش یعنی درك رفتار افراد در سازمانها که موضوع رفتار سازمانیست . بنابر این هرگاه مدیر بتواند چرایی 

 )علت( رفتار کارکنان را در سازمانها درك کند آنگاه میتواند رفتار آنها را پیش بینی و کنترل کند . 

 :های مدیران  مهارت

 مهارت یعنی توانایی بکار گیری دانش و تجربه شخصی . 

 :  ی مدیرانانواع مهارت ها

I.  : مهارت فنی 

ا دانشی است که یک نفر در مورد حرفه ی تخصصی خود دارد . مهارتهای فنی از راه تجربه و کاراموزی و یشامل تواناییها 

 تحصیل بدست می آید . 

II.  : مهارت انسانی 

تا در کارها مشارکت  کردن شرایط مناسب برای آنهابرای ایجاد انگیزه و فراهم توانایی در برقراری ارتباط بین کارکنان 

 کنند.
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III.  مهارت ادراكی: 

توانایی تحلیل و بررسی و حل مشکالت . مهارتهای ادراکی مدیر را قادر میسازد تا مسائل و مشکالت را تشخیص دهد و 

 بررسی کند و بهترین راه را انتخاب کند . یعنی تصمیم مناسب بگیرد .راه حل های مختلف را 

 گرایش رفتار سازمانی در حال و گذشته : 

در زمانهای گذشته مدیران به مهارتهای ادراکی و انسانی شغل خود اهمیت نمیدادند. بیشتر تصور میکردند که کارکنان 

میتوان بازده ی کار را زیاد کرد. به همین دلیل سعی میکردند با تشویق عالقه ای بکار ندارند و تنها با انگیزه ی مادی 

 های مالی ، امنیت شغلی،و ایجاد شرایط مناسب کاری روحیه ی کارکنان را تقویت کنند تا بازده ی آنها زیاد شود.

اه امروزی رفتار امروزه مدیران این گرایش را برای حل مشکالت پیچیده ی سازمانی کافی نمیدانند . بر اساس دیدگ

 سازمانی برای درك رفتار پیچیده ی کارکنان در محیط کار باید از پژوهشهای علمی و تجربی استفاده نمود .

 تاریخچه و دانش رفتار سازمانی : 

آغاز شد . از این تاریخ دانشمندان علوم رفتاری برای مطالعه  1950رفتار سازمانی یا نگرش رفتاری در مدیریت از سال 

ط کار و کشف روابط علّی) علت و معلول( میان آنها از روشهای تحقیق علمی استفاده کردند . رفتار سازمانی یکی از محی

دانشهای میان رشته ای یا بین رشته ای میان کتابهای مختلف است که رفتار فرد ، گروه و سازمان را مورد مطالعه قرار 

 ، جامعه شناسی ، اقتصاد و ... استفاده میکند. میدهد و در این زمینه از یافته های روانشناسی

  رفتار و فرایند های ذهنی : 

 رفتار اعمالی اند که بطور مستقیم قابل مشاهده اند . مثل : خندیدن ، نوشتن ، خوابیدن ، مطالعه کردن .

 این نوع رفتار ها رفتار آشکارند . 

 فرایند های ذهنی : 

یادگیری ، حل مسأله و از این نوع جزء رفتار نا آشکار هستند که بصورت مستقیم اعمالی مثل فکر کردن ، درك کردن ، 

 رشان را روی یک فرد مشاهده کرد .قابل مشاهده نیستند اما میتوان آثا

 مثال برای پی بردن به توانایی ذهنی یک فرد باید تعداد صفحاتی که او در یک ساعت مطالعه میکند را درنظر گرفت.
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 رفتار :  نظام یافته یی یا مطالعه ی سیستم

افراد را مشاهده میکنیم و گاهی رفتارها را تشریح میکنیم و علت بروز آن را بررسی میکنیم  و فعالیتهای ما همواره رفتارها

 . 

مشاهده ، خواندن ، یا تجربه خود ارزیابی یا  برخی مواقع سعی میکنیم رفتارهای دیگران را در شرایط مختلف از طریق

 اما گاهی ارزیابی های ما با واقعیت سازگار نیستند. .نی کنیم پیش بی

 برای پیش بینی، تشریح ،هدایت، کنترل و تغییر رفتار بایستی بصورت سیستمی و نظام یافته بررسی شود . 

شود . منظور از مطالعه ی سیستمی و نظام یافته این است که پدیده های مختلف و روابط علت و معلولی بین آنها بررسی 

 آنگاه بر اساس شواهد علمی نتیجه گیری شود.

 تعریف رفتار سازمانی : 

عبارت است از مطالعه ی سیستمی یا نظام یافته ی ادراك ، رفتار افراد و گروه های موجود در سازمان و توصیف روابط 

 علت و معلولی )سیستمی( میان آنها برای پیشبرد هدفهای سازمان .

 :ار سازمانیمکتبهای مدیریت و رفت

 برای مطالعه و تحول رفتار سازمانی باید دو بحث مدیریت را مطالعه نمود : 

 . مکتب روابط انسانی 2    . مکتب مدیریت علمی  1

 

 رفتار سازمانی از این مکتبها ایجاد شده است.مکتب زیرا نظریه ی 

 

 مکتب مدیریت علمی :  (1

 مدیریت علمی از اوایل قرن بیستم بوجود آمد. مکتب گذشته باز میگردد اماهرچند مطالعات مربوط به مدیریت به زمانهای 

 بود او در کتاب خود به نام اصول مدیریت علمی نظریات خود را ارائه داد. تیلور بنیان گذار این مکتب 

برای انجام کارها مدیریت علمی بر مشاهده و ارزشیابی منظم  روی فعالیتهای مربوئط به تولید و پیدا کردن روشهای موثر 

 تأکید داشت.

 بطور خالصه مدیریت  علمی عبارت است از کاربرد روشهای منظم در استفاده از منابع طبیعی برای افزایش کارایی میباشد.

 انگیزه های كاركنان از نظر تیلور : 

طریق کار و تولید ممکن است ،  رفاه اقتصادی از رسیدن به به نظر تیلور انسان فقط با رفاه اقتصادی انگیزه میگیرد و چون

 بنابراین پاداش به کارکنان بر اساس میزان  تولید آنها موجب میشود که آنها برای کار تالش بیشتری کنند. 
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 در واقع دستمزد یا پاداش بطور مستقیم با مقدار تولید بستگی دارد.

 های انسانی را نادیده میگرفت.مکتب مدیریت علمی فقط به انگیزه های اقتصادی توجه داشت و سایر جنبه 

 

 ( مکتب روابط انسانی :  2

 –جنبشهای اجتماعی )جنبش سبز(  –ركود اقتصادی از نظر تاریخی مهمترین عوامل ایجاد این مکتب عبارتند از 

 مطالعات هاثورن.

و معتقد بودند که در  طرفداران مکتب انسانی بر همکاری با کارکنان و تقویت روحیه ی آنها در محیط کار تأکید داشتند

جریان تولید باید با کارکنان به عنوان یک انسان رفتار شود نه یک ابزار . یعنی باید نیازهای آنان را مورد توجه قرار داد و 

سخنان آنها را شنید و به شکایات آنان رسیدگی کرد و آنها را در امور مربوط به کار مشارکت داد تا با باالرفتن روحیه ی آنها 

 هره وری آنها افزایش یابد.ب

 مکتب روابط انسانی اساس تفکر مدیریت امروزی میباشد.

 مطالعات هاثورن : 

گروهی از محققان در کارخانه برق هاثورن تحقیقاتی را انجام دادند . هدف کلی آن این بود که بعضی از عوامل محیطی و 

میزان سر و صدا در محیط کار یا درجه حرارت و ... را روی بازده ی فیزیکی مثل تأثیر روشنایی یا میزان استراحت در کار یا 

 کارکنان مطالعه نمایند.

و افزایش میابد یمیشود بازده زیادمحققان هنگام بررسی میزان روشنایی روی میزان بازده مشاهده کردند که وقتی روشنایی 

 . نمی یابدكاهش یمی شود بازده كموقتی روشنایی 

 ورد ساعات کار و میزان استراحت و ... نیز ادامه پیدا کرد.این تحقیقات در م

بر میزان بازده تأثیر میگذارد . آنان پس از و فیزیکی  سرانجام برای محققان معلوم شد که موضوعی غیر از شرایط محیطی 

کارکنان احساس میکردند مشاهدات کافی ، مصاحبه با کارکنان و سایر بررسیها فهمیدند زمانی که این آزمایشات انجام میشد 

 به آنان اهمیت داده میشود و روحیه ی آنان بیشتر و بازدهی آنان باال می رفت.

 نتایج مطالعات هاثورن : 

محیط کار یک محیط اجتماعی است که افراد در آن باهم روابط متقابل دارند و تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی  .1

 قرار میگیرند . 

بصورت فردی بلکه بعنوان عضوی از گروه فعالیت کرده و رفتارشان وابسته به ارزشها و هنجارهای افراد هنگام کار نه  .2

 گروهی است . 
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 مکتب های روانشناسی و رفتار سازمانی : 

مکتب رفتار گرایی در روانشناسی اساس به عبارت دیگر  مکتب های روانشناسی زیر بنای رفتار سازمانی را تشکیل میدهد 

 سازمانی را تشکیل میدهد . رفتار رفتار

 مکتب رفتارگرایی : 

رفتارگرایی توسط واتسون پایه گذاری شد . رفتار گرایی معتقد است که فقط باید رفتارهای قابل مشاهده و قابل اندازه گیری را 

مغز ارگانیسم یا  زیرا نمیدانیم دروندر نظر گرفت و مطالعه ی ذهن را که به جعبه سیاه تشبیه شده را باید کنار گذاشت . 

موجود زنده چه میگذرد. واتسون میگفت او میتواند چند کودك را در اختیار بگیرد و آنها را هرطور که بخواهد تربیت کند . 

 مثال پزشک یا دزد یا کارگر یا ...

 بطور کلی مکتب رفتارگرایی تابع دو عنصر است : 

 . یادگیری 2     . محیط  1

 در محیط نهفته است و معنای محیطی دارد.به عبارت دیگر یادگیری 

 چرا مکتب رفتار گرایی زیربنای رفتار سازمانیست ؟ 

 برای بررسی رفتار روانشناسان دو دسته عوامل را مورد مطالعه قرار میدهند.

 . عوامل مربوط به محیط 2   . عوامل مربوط به وراثت  1

 د نمیتوان به تغییر یا اصالح آن امیدوار بود.اگر رفتار تنها به عوامل مربوط به وراثت مربوط میش

از آنجاییکه مکتب رفتار گرایی عوامل محیطی را اساسی میداند و معتقد است که یادگیری مبنای محیطی دارد ، این مطلب 

سازمان امیدوار زیرا دانشمندان رفتار سازمانی به تغییر و اصالح رفتار کارکنان در زیر بنای  رفتار سازمانی را تشکیل میدهد . 

 هستند.

 : روانشناسی از دیدگاه  رفتار گرایان 

 رفتار گرایان روانشناسی را شاخه ای تجربی از علوم طبیعی میدانند که هدف آن پیش بینی و کنترل رفتار میباشد.

رایان را در این زمینه دنبال گرشته قرار داده اند دیدگاه رفتاردانشمندان رفتار سازمانی نیز که رفتار گرایی را اساس و پایه این 

 میکنند.

 تجزیه و تحلیل رفتار از نظر واتسون :

 تحقیقات واتسون در زمینه ی نحوه ی پیشرفت رفتار حیوانات نشان داد که رفتار قانونمند است و قابل پیش بینی. .1

 .عمومیت دادن این تحقیقات بر رفتار انسان رفتارگرایی را مطرح کرداو با 

. البته کنترل از دیدگاه او  کنترل رفتار ، رفتارها را پیش بینی میکردتحقیقات واتسون بیشتر تجربی بود . یعنی او از  .2

 به معنای نظارت و پیگیری دقیق بود نه ایجاد محدودیت که رفتار را از حالت طبیعی خارج کند.

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 146-175، ص 1395،  اردیبهشت 2، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

152 

 

نظارت بر رفتار انسان ، رفتار را قانونمند کند یا  بنظر واتسون روانشناسی رفتارگرایانه میکوشید از طریق کنترل یا .3

 قابل پیش بینی نماید.

 مهمترین هدفهای رفتار سازمانی عبارتند از : 

 :  بر اساس شرایط پیش بینی رفتار .1

است . در رفتار سازمانی به شرایط پیدایش یک رفتار اهمیت داده  براساس شرایط کاریپیش بینی کردن رفتار کارکنان 

 ...شرایطی که موجب رضایت کارکنان خواهد شد ومانند شرایطی که از کارکنان تصمیمات بهتر گرفته میشود و  میشود.

گیرد . مثل رفتار کارکنان مورد بررسی قرار منظور این است که دالیل بروز  بررسی علتهای رفتار كاركنان :  .2

 دالیل رضایت آنها و ...نارضایتی کارکنان از کار خود یا از قبیل دستمزد کم یا دالیل 

 در جهت هدفهای سازمان است .  و هدایت منظور کنترل رفتار کارکنانكنترل رفتار در جهت هدفها :  .3

امروزه سعی میشود با تجزیه و تحلیل رفتار کارکنان و با مهارتهای نظارتی و یا کنترلی ،کارکنان را در جهت هدفهای سازمان 

 هدایت کنند.

 ؟  بوجود آمدندسازمانها چگونه 

از ابتدای تاریخ نیازهای زندگی اجتماعی انسانها را به همکاری وادار کرده است . در ابتدا همکاری بسیار ساده بود ولی به 

مچنین برای رفع نیازهای مشترك به هتدریج و با گذشت زمان دشوار شد. انسانها برای حفاظت از خود و مقابله با دشمنان و 

پرداختند و به تدریخ آموختند با همکاری گروهی بیشتر از مواقعی که تنهایند میتوانند کارهای مؤثرتری انجام همکاری باهم 

 نهادهایی ایجاد شدند. سازمانها یا بنابراین کار و فعالیت مشترك باعث شد تا همکاری نظم پیدا کند و بتدریج دهند.

 تعریف سازمان :

ل تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم برای رسیدن به سازمان عبارت است از هماهنگی معقو

 هدفهایی فعالیت میکنند.

 عوامل اساسی در موفقیت یك سازمان :

نیروی انسانی شایسته و ماهر در موفقیت سازمانها نقش اساسی دارد و مدیران باید در زمینه ی نیروی انسانی :  .1

 نگهداری آنها در سازمانها سرمایه گذاری کنند.جذب این نیروها و 

در سازمانهایی که کارکنان دارای فرهنگهای مختلفی اند و یا دارای ملیتهای مختلفی میباشند نقش تنوع فرهنگی : .2

 .مدیران در ایجاد هماهنگی بین آنها اهمیت دارد
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گسترش ارتباطات یکی از وظایف مدیران  بزارهای ارتباطی و اهمیت آنها دربا توجه به تکامال وسایل ارتباطی : .3

 استفاده از اینترنت ، موبایل ، ماهواره و ... و همچنین توجه به تغییرات تکنولوژی آنها میباشد.

از دیدگاه مدیران کارکنان نباید تصور کنند که همیشه در یک سمت باقی تعهدات بین مدیران و كاركنان :  .4

موقعیت آنها فرق کند . از طرفی کارکنان انتظار دارند که سازمانها نیازهایشان را میمانند . زیرا شاید بر اساس شرایط 

 .برطرف نمایند و به سالمتی جسم و روان و خانواده یآنها توجه شود و مسائل انسانی را درنظر بگیرد

 سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی : 

میباشد که در رفتار سازمانی باید مورد مطالعه قرار  سازمان –گروهها  –افراد  سه سطح اصلی رفتار سازمانی شامل

 گیرد.

 و انگیزه های افراد در ارتباط با انجام کارشان در سازمان است. –نگرشها  –منظور ادراك  افراد : .1

و عضو آن میشوند . مثل گروههای منظور خصوصیات گروههاییست که کارکنان بوجود می آورند گروهها :  .2

 یورزش –هنری 

در این گروهها نحوه ی ارتباط میان گروهها مورد مطالعه قرار میگیرد . یا میزان نفوذ افراد میان گروهها بررسی 

 میشود.

 

 

فرهنگ  –منظور ویژگی های یک سازمان است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. مثل ساختار سازمان  سازمان :  .3

 سازمان و ...

 

 

 

 )نمودار تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی(

 مبانی رفتار فرد در سازمان : 

 وو دارای نگرشهایی است منحصر به فرد شکل یافتهشخصیتی است یک فرد قبل از پیوستن به سازمان دارای  .1

 همچنین دارای توانایی های ویژه میباشد .

 رفتار سازمانی

 نفوذها( -گروهها )ارتباط  انگیزها( –نگرشها -افراد )ادراک 

 ارزشها( -سازمان )فرهنگ 
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و ادراك او نسبت به سازمان ، یعنی  هاو توانایی هاهنگامی که فرد به سازمان میپیوندد عالوه بر شخصیت و نگرش .2

 برداشتی که او از سازمان دارد ، بر انگیزش او تأثیر میگذارد.

او در داخل سازمان تشکیل دهنده ی رفتار فرد در سازمان  هایکلیه ی این عوامل بعالوه ی میزان یادگیری .3

 میباشد.

 

 

 

 ) شکل مبانی فرد در سازمان (                                                                          

 رفتار سازمانی : نقش روانشناسی در

 –انگیزش  –برای درك رفتار افراد در سازمان نقش روانشناسی در رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار میگیرد . مثل ادراك 

 ... یادگیری و نگرش و –شخصیت 

 احساس و ادراك : 

حسی اند . حواس بوسیله گوش و سایر قسمتهای بدن دارای گیرنده های چشم ، ت ، ساندامهای حسی ما یا حواس ما مثل پو

ی گیرنده های حسی اطالعاتی را که در اطراف ما وجود دارند در اختیار ما قرار میدهند . مثال اشخاصی را با چشم میبینیم و 

 دریافت میکنیم. و بینایی برخی موقعیتهای حسی را با حواس المسه ، چشایی ، بویایی ، شنوایی

 تعریف احساس : 

ن گیرنده های حسی و انتقال اطالعات حسی به دستگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع( . مثال نور احساس یعنی تحریک شد

 باعث تحریک شدن شبکیه ی چشم میشود و از آنجا اثر آن به قسمتی از مغز انتقال می یابد.

 شخصیت

 نگرش

 توانایی

 ادراک

 انگیزه

 یادگیري

 رفتار فرد
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 ادراك :

 میکنیم. ا معنی بخشیدن به احساساتی که از محیط دریافتیو برداشت ما از احساس تفسیر ادراك یعنی 

ادراك اطالعات دریافت شده از حواس را انتخاب ، سازماندهی و ادراك فراتر از آن است که حواس در اختیار ما میگذارند. زیرا 

 .تفسیر میکند

 افکار :

شخصی افکار ، عالقه ها ، نگرشها و تجربه های ما در ادراك دخالت دارند. بنابراین ما روحیات اطراف خودمان را به شیوه ی 

 منحصر به فرد و متمایز از دیگران ادراك میکنیم.

 تحقیقات نشان میدهد که هرکسی دنیا را از دیدگاه خود میبیند . بنابراین رفتار ما بر مبنی ادراك ماست . 

 ادراك بسیار قوی تر از احساس است.

 

 

  

 

   ( شکل کلی ادراك)    

 

 بخشهای فرایند ادراكی :

 میباشد . ادراكو  توجه،  احساسفرایند ادراکی شامل 

 حواس

بینایی 

شنوایی 

چشایی 

بویاییی 

 المسه

 

 عمل

 یادگیري

 مفهوم

 تفكر

 

 اطالعات

 ادراک
 رفتار

 انتخاب

 سازماندهي تفسير
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ما تنها برخی از محرکهای محیطی مثل اشیاء ، تصاویر ، و رویدادها را با اندام حسی خودمان درك  احساس : .1

 میکنیم.

 از بین محرکهای محیطی تنها به بخش کوچکی از آنها توجه کرده و بقیه را نادیده میگیریم. توجه : .2

ذهن ما نمیشوند . بلکه موقع توجه کردن ذهن ما بر اساس اطالعات  وارد محرکها همانگونه که هستند  ادراك : .3

 قبلی فعالیت میکنند تا اطالعات جدید را معنی دار نمایند . در نتیجه ممکن است ادراك ما با ذهنیت قبلی و تعصب

 . همراه باشد

 

 )شکل فرایند ادارکی(                                                                       

 انتخاب كردن اطالعات : 

دانستیم که ما همواره با بسیاری از محرکهای محیطی مثل تصاویر ، صداها ، و ... روبرو هستیم . اما فقط به تعدادی از آنها 

ا بطور موقت نادیده میگیریم . مثال کارگران یک کارخانه به صدای دستگاه هایی که با آنهاکار توجه میکنیم و سایر محرکها ر

 ندارند.توجهی  میکنند حساسند وبه آن توجه می کنند. امابه صدای هواکشها

 عواملی كه باعث توجه ما میشوند : 

 بر ادراك عوامل درونی اثر گذار – 2                   بر ادراك عوامل بیرونی اثر گذار  – 1

 :  بر ادراك عوامل بیرونی اثر گذار – 1

 :عوامل بیرونی اثرگذار به ویژگیهای محرك مربوط میشود .این ویژگیها که باعث میشوند مابه آنها توجه کنیم عبارتند از

I. : یکی از خصوصیات محرك است . یعنی هرچقدر یک محرك شدیدتر باشد به همان مقدار توجه ما را بیشتر  شدت

جلب میکند. مثل صدای فریاد که نسبت به صدای آهسته توجه بیشتری بر می انگیزد. یا مثال پیامهای بازرگانی در 

 برابر پیامهای عادی با شدت بیشتری ارائه میشود.

 ادراک توجه احساس محركهاي محیطی
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II. میتوانند اخالق و رفتار ما را تحت تأثیر قرار  وسایل چیدمان طرزرنگها و  ر گرفتن وسایل :رنگها و نحوه ی قرا

و نارنجی . این رنگها محیط را  دهند . رنگها دارای ویژگی های خاصی اند . بعضی رنگها گرم تلقی میشوند مثل قرمز

 گرم نشان میدهند.

 . و سبز بعضی ها هم خاصیت آرام بخشی دارند مثل آبی و بنفش  

وسایل و ترتیب قرار گرفتن آنها نیز میتوانداحساس گرمی و سردی ایجاد کند و تمایل به کار یا استراحت را تشدید 

 نماید .

III. : محرك تازه بیشتر از محرك عادی توجه مارا به خودجلب میکند . در منزل یا در محیط کار وسایل زیادی  تازگی

مثال عکسی که در جایی قرار میدهیم روزهای اول توجه بیشتری به آن یم . وجود دارند که ما به آنها توجه نمیکن

 میکنیم . 

 بعضی از سازمانها سعی میکنند با جابجا کردن کارکنان خود اثر تازگی ایجاد کنند تا از یکنواختی جلوگیری شود.

IV. : اهش است،  محرك تکرار یک محرك نیز باعث جلب توجه ما می شود. زمانی که دقت آدم در حال ک تکرار

 . تکراری ارائه میشوندبطور تکراری آن را افزایش میدهد. به همین دلیل پیامهای بازرگانی یا اطالعیه ها 

 :  بر ادراك عوامل درونی اثر گذار

 عوامل درونی به ویژگی های شخصی ادراك كننده مربوط میشوند . این عوامل عبارتند از : 

I. :  شناختها و تجربه های ما روی ادراك ما تأثیر میگذارند. زیرا ما مایل هستیم همه چیز را از دید خاص  شناخت

 خودمان ببینیم تا با آنچه که از قبل میدانیم هماهنگ شود.

II. : امروزه در سازمانها کوشش  شیعنی تمایل یک فرد برای عملی شدن خواسته ای به شیوه ی مورد نظر انتظار .

 .نتظارهای کارکنان شناخته شود . چون میدانند که انتظارهای کارکنان روی عملکردشان تأثیر میگذاردمیشود تا ا

III. : تأثیر میگذارد . مثال افراد گرسنه ممکن است غذاهای بیشتری را  بر روی ادراك نیز عاملی است کهانگیزه  انگیزش

 در ذهن خود تجسم کنند.

IV. : همچنین محرکهایی که باعث هیجان منفی  شادیایجاد میکنند مثل محرکهایی که هیجانهای مثبت  احساسات .

 میشوند مثل ترس و خشم روی ادراك ما تأثیر میگذارند . 

 مثال موقعی که میترسیم مسائل جزئی میتوانند بزرگتر از آنچه هستند برایمان جلوه دهند.
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 تأثیر ادراك مدیران نسبت به كاركنان : 

و یک دیدگاه را مثبت  Xمک گریگور معتقد بود مدیران دو دیدگاه متضاد نسبت به کارکنان دارند. یک دیدگاه منفی که آن را 

   نامیدند . Yکه آن را 

  مدیرانی که دیدگاه آنان بر اساسX  باشد تصور دارند که انسانها کار کردن را دوست ندارند . به همین

ر برده شودتا بطور مؤثر کار کنند . این دیدگاه با محیط مدیریتی سخت جهت بایستی فشار و کنترل بکا

 همراه با تهدید و تنبیه موافق است . 

  دیدگاه مدیرانی که مطابقY  است این است که اگر گار برای کارکنان معنی داشته باشد و به آنها اجازه ی

 مشارکت در تصمیم گیری ها داده شود کار برایشان لذت بخش می شود و با کمال میل کار میکنند. 

ت به محل کار و را قبول داشته باشند . دید گاه آنان نسب Y یا  Xتئوری نی که مدیرا منظور مک گریگور این است کهنتیجه : 

 کارکنان متفاوت خواهد بود . 

 انگیزش و رفتار سازمانی : 

از  بیشتر ما بیشتر اوقات فعالیتی انجام میدهیم مثل صحبت کردن ، غذا خوردن ، قدم زدن و ...  و در مواردی در یک زمان

 یک فعالیت انجام میدهیم مثل صحبت کردن در حین قدم زدن ، غذا خوردن و راه رفتن.

در هر لحظه میتوانید تصمیم بگیرید که از یک فعالیت به یک فعالیت دیگر بپردازید . دلیل اینکه یک فرد به یک فعالیت 

 به انگیزش مربوط میشود.مشخص میپردازد یا فعالیت را تغییر می دهد 

هایی ممکن است انجام دهند . در یک زمان معین چه فعالیت ندر رابطه با رفتار سازمانی این موضوع بررسی میشود که کارکنا

 در واقع مدیران بایستی با شناخت انگیزه های کارکنان ، رفتارشان را بشناسند.

نیاز به یک حالت کمبود یا محرومیت یا کمبودهای زیستی ، روانی ، اجتماعی و ... در موجود زنده داللت دارد . هنگامی نیاز : 

از یا کمبود ایجاد میشود . مثال وقتی سلولهای بدن ما نیاز به آب و غذا داشته که تعادل زیستی یا روانی ما بهم میخورد نی

 باشند و یا هنگامی که از رابطه ی دوستی یا معاشرت با دیگران محروم میشویم نیاز به وجود می آید . 
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درونی شخص )شور و شوق( محرکهای تمایالت خاص گاهی بعنوان نیازهای جهت دار تمایالت ویژه ورا  انگیزه ها انگیزه : 

چراهای رفتارند( . آنها موجب فعال شدن ما میشوند و انگیزهها دالیل میکنند .  انگیزه ها دالیل رفتار ما بشمار میروند ) فتعری

 رفتار را در جهت هدف هدایت میکنند . 

های آنها را حدس میزنیم یا از طریق  گاهی از طریق مشاهده رفتار افراد ما انگیزهانگیزه ها قابل مشاهده مستقیم نیستند . 

 پرسیدن از افراد به انگیزه های آنها پی میبریم . 

. یعنی دز بیرون واقع شده اند و به عنوان نتایج  هدفها محرکهای بیرونیو  انگیزه ها محرکهای درونی انددانستیم که  هدف : 

 میکنند . این پاداشها میتوانند قابل لمس باشند مثل غذا مطلوب یا پاداشهایی که انتظار داریم ما را به سوی خودشان جلب

 ...ترفیع شغلی و. و یا غیر قابل لمس باشند مثل کسب احترام و قدرت و محبوبیت و  ودستمزد

به سوی هدف ، کمبود آغاز میشود و به رفتار شخص نیرو میدهد و او را  وانگیزش فرایندی است که با نیاز  فرایند انگیزش : 

 یعنی ارضای نیاز سوق میدهد . 

 

 

 

بنابر این رفتار است .  ده یانگیزش جریان کلی رفتار است .اما انگیزه علت خاص به وجود آوردنتفاوت انگیزه با انگیزش :

 دقیقتر از انگیزش است .انگیزه 

مثال وقتی میپرسیم چرا فالن شخص آن رفتار خاص را انجام داد دنبال انگیزه ی او هستیم . اصطالح انگیزه بیشتر در مورد 

 انسان بکار میرود.

 عبارت است از : فرایند ارضای نیاز : 

 کمبودهای مادی ، عاطفی ، زیستی و اجتماعی و ... است . د کمبودهاست ماننکه دانستیم شامل  نیاز :  .1

 هدف انگیزه نیاز

 كمبود )گرسنگی( محرک درونی
 غذا

 ) شكل فرایند انگیزش (
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 کمبود موجب تنش یا استرس یا فشار عصبی میشود .   تنش : .2

 در این مرحله نوعی نیرو با شور و شوق در فرد به وجود می آید . انگیزه : .3

 در این مرحله نوعی تالش برای دستیابی به هدف صورت میگیرد . فعالیت : .4

 با رسیدن به هدف کمبود برطرف میشود. ارضای نیاز : .5

 فشار عصبی در فرد کاسته میشود.  كاهش تنش : .6

 

 

رفتار او با هم رقابت میکنند. عاملی که موجب  عیینده ها نیاز دارد . همه ی این نیازها در تهر فردی  شدت انگیزه :  

میشود ما از میان اینهمه نیازها یکی را انتخاب کنیم و ارضا کنیم شدت آن نیاز است . یعنی نیازی که شدت بیشتری دارد در 

 نیاز تکلیف رفتار را مشخص میکند . یک لحظه ی خاص باعث فعالیت ما میشود . بنابراین 

ارضا شد از شدت آن کاسته میشود و در این شرایط ، دیگر رفتار ما را تحریک نمیکند ) یعنی محرك هرگاه یک نیاز شدید 

 بیشتر است بنابراین این نیاز تکلیف رفتار را مشخص میکندDدر نمودار زیر شدت نخواهد بود. ( فرد رفتار

                    

 از همه بیشتر است ( Dدر این نمودار شدت  )                                                 

0

1

2

3

4

5

A B C D E

نمودار شدت انگيزه

 كاهش تنش ارضاي نیاز فعالیت انگیزه تنش نیاز

 شكل فرایند ارضاي نیاز
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 دسته تقسیم میشوند : دو انگیزه ها به :  هاطبقه بندی انگیزه

 .  اجتماعی 2  . فیزیولوژیک  1

  : فیزیو لوژیك 

 و ما آنها را از کسی نیاموختیم . مثل گرسنگی و تشنگی و خواب و ...انگیزه هایی هستند که اساس و پایه زیستی دارند 

 شده ارضای این نیازها بکار میبریم ممکن است آموختههرچند که ما خودمان انگیزه ها را نمی آموزیم ، اما رفتارهایی که برای 

رضای این نیاز چه غذایی بخوریم و چگونه غذا بخوریم بر اثر ابرای  اما اینکه. مثال ما گرسنگی را از کسی نمی آموزیم .  ندباش

 یادگیری بدست می آید.

 جتماعی : ا 

و پایه محیطی دارند و زندگی در اجتماع و محیط خاصی آنها را ایجاد میکند . مثل انگیزه پیشرفت ، و انگیزه هایی که اساس 

 ... انگیزه ارتباط با دیگران و و معین عالقه به شغلانگیزه 

روانی اند . یعنی همانطور که بدن باید به انگیزه  هایهای اجتماعی در واقع نیازانگیزه  که برخی از روانشناسان عقیده دارند

 . های زیستی پاسخ دهد ، روان ما نیز به انگیزه های اجتماعی نیاز دارد تا فعال باشد

 انگیزش كاركنان : ایجاد نقش مدیریت در 

 انگیزه کار و فعالیت برای کارکنان .  از ایجادمدیران عبارت است  با اهمیتیک از وظایف 

ی که کارکنان انگیزه نداشته باشند ، وظایف سازمانی هرچقدر که حساب شده و دقیق باشند بطور مؤثر به مرحله عمل تا زمان

 نخواهد رسید . بنابراین مدیران بایستی اقدامات زیر را انجام دهند . 

از آنجاییکه نیازهای اساسی کارکنان با عوامل اقتصادی ارضا میشود ، مدیر باید از عوامل اقتصادی که قدرت  .1

 انگیزشی دارند برای انگیزش کارکنان استفاده کند . 
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همچنین به جهت اینکه انسان عالوه بر رفع نیازهای اقتصادی به دنبال موقعیتهایی است که بتواند نیازهای درونی  .2

بایستی شرایطی ایجاد کند تا مدیر را مثل کسب احترام و منزلت اجتماعی و رشد و پیشرفت و... ارضا نماید خودش 

 کارکنان به اینگونه نیازها بپردازند .

 نظریه های انگیزش : 

 دسته تقسیم میشوند :  2نظریه های انگیزش به 

 نظریه های فرایندی یا شناختی – 2  نظریه های نیازها یا محتوایی  – 1

 : نظریه های نیازها یا محتوایی – 1

این نظریه ها نیازهایی را که باعث انگیزش انسان میشوند معرفی میکنند . این نظریه ها به مدیران کمک می کنند تا بفهمند 

 انگیزه ایجاد میکند .کارکنان چه نیازهایی دارند و به چه چیزهایی اهمیت میدهند و چه نیازهایی در آنها 

A. : نظریه ی سلسله نیازهای مازلو 

نیازهای انسان را شناسایی کرده است و از ابتدایی   مازلو در این نظریهاین نظریه توسط مازلو معرفی شده است . 

  از :ترین نیاز تا عالی ترین نیاز را به ترتیب اولویت بندی یا سلسله مراتب مشخص کرده است . این مراتب عبارتند 

a) نیازها دارای  دستهو ... . این  ی پاك و مسکن: مثل خوراك و پوشاك و هوا نیازهای فیزیو لوژیکی یا زیستی یا مادی

 ممکن نیست .  کردن اهمیت زیادی اند . چون بدون اینها زندگی

b) مثل تأمین سالمتی یا امنیت شغلی و مالی و ... . این نیازها از طریق  :  یا نیازهای مربوط به امنییت نیازهای ایمنی

قوانین استخدامی و تأمین اجتماعی و بیمه ی بازنشتگی و بیمه ی بیکاری در سازمانها فراهم میشود . تأمین این 

 گروه از نیازها باعث استقالل میشود و به انسان آرامش میدهد . 

c)  علمی  مثل پذیرفته شدن توسط دیگران یاعضویت در گروههای ورزشی وهنری و :نیازهای اجتماعی وتعلق داشتن

 ... . ارتباط داشتن با دیگران مثل دوستی ها و صمیمیت و عشق .و

d) : مثل مورد تأیید واقع شدن از طرف دیگران ، ارزش داشتن و ... . این نیازها از  نیازهای مربوط به دیگراناحترام

 طریق قدر دانی شدن و داشتن شغل مناسب ایجاد میشوند . 
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e) خالقیتها و پیشرفت .  استفاده ازمثل استفاده از حد اکثر توانایی ها و :شکوفایی  یابی یاخودنیاز به خود 

 

 

                                      (The Maslow's hierarchy need's diagram is plotted  in next page ) 

 

به نظر مازلو نیازی که ارضا شود دیگر محرك رفتار نیست . یعنی انگیزه ایجاد نمیکند . فقط نیازهای ارضا نشده نکته : 

 که در ما انگیزه ایجاد میکنند و وقتی این نیاز هم برطرف شود نیاز بعدی ما را بر می انگیزاند . هستند

B.  دو عاملی بهداشت و انگیزه : )هرز برگ(نظریه ی  

 

a)  به نظر هرز برگ بعضی از عوامل مثل امنیت شغلی ، حقوق ، دستمزد   : بهداشتی )بهداشت روانی(عوامل

درجه حرارت و نور و ... ( عواملی اند که تنها کارکنان را در میزان استراحت و ، شرایط محیط کار )مثل 
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سازمان باقی نگه میدارند . این عوامل موجب رضایت کارکنان نمیشوند و آنها را به کار بیشتر وادار نمی 

 کنند . 

این عوامل ) بهداشتی ( نیازهای اولیه انسان به حساب می آیند . چون فقط سالمتی روانی را حفظ 

    میکنند . 

b) به نظر هرز برگ عواملی مثل قدر دانی شدن ، نوع کار ، مسئولیت داشتن ، موفقیت ، :   عوامل انگیزشی

ازدهی و بهره وری آنها را افزایش رشد و پیشرفت و ... عواملی اند که موجب رضایت کارکنان میشوند و ب

 نامید .  عوامل انگیزشیمی دهند . هرز برگ این عوامل را 

C. )نظریه ی كسب موفقیت : ) مَك لَند 

 نیاز مهم دارند : 3به نظر مک لند انسانها 

a) افراد در ایجاد رابطه با دیگران اهمیت می دهند . یعنی رابطه ی اجتماعی خوبی  برخی : نیاز به وابستگی

 دارند و می خواهند مورد تأیید دیگران واقع شوند . 

b) بعضی ها می خواهند بصورت مثبت و منفی دیگران را کنترل کنند . مثال دیگران را  نیاز به قدرت :

آنها را هدایت کنند . بعضی ها هم مایلند بر دیگران مسلط شوند و  میخواهند تشویق به کاری کنند یا

 قدرت خود را نشان دهند . 

c) عده ای از افراد برای کسب موفقیت تالش میکنند . بلند پروازند و تمایل به  نیاز به کسب موفقیت :

 درخشیدن دارند . 

نوع نیاز برای  3وانند محیط کار را با در نظر گرفتن این این نظریه به مدیران میگوید که نیازها را بشناسند تا بتنتیجه : 

 کارکنان فراهم نمایند . یعنی نوع کار باید متناسب با نیاز هر فرد باشد .

D. ) نظریه زیستی ، ارتباط ، رشد : ) آلدِر فِر 

 دسته خالصه کرد که عبارتند از :  3نیازهای مازلو را به دسته  پنجآلدر فر 

a)  است .  ایمنی وفیزیولوژیکی که شامل نیازهای  است وجود وزیستی نیازهای 

b)  است . احترام واجتماعی که شامل نیازهای احترام  وتعلق ، ارتباط نیازهای 
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c)  خانواده  اصالح خود و که شامل نیاز به خود شکوفایی و فعالیتهایی است که یک شخص برای رشدنیازهای

 اش انجام می دهد . 

نقش مدیر ایجاد زمینه برای ارضای این نیازهاست . بنابراین اگر مدیر ببیند که مثال ارضای نیازهای به نظر آلدرفر نتیجه : 

 برای یک کارمندی فعال امکان پذیر نیست ، او باید سایر نیازهایش را تأمین کند .  مربوط به رشد

 : نظریه های فرایندی یا شناختی – 2

ان رفتن و ادراك کردن و فکر کردن و استدالل کردن و ... را که بر روی رفتار انساین نظریه ها فرایندهای ذهنی مثل تصمیم گ

 میباشد : زیر  چهار بخش اثر می گذارند مطالعه میکند  و شامل

   نظریه تعیین هدف .  1

 . نظریه ی انتظار از وروم میباشد 2 

 . نظریه برابری            3

 .نظریه اصالح رفتار )نظریه تقویت(    4

  قسمت زیر میباشد: ار هشامل چ : نظریه ی تعیین هدف .1

 

A. :روی عملکرد افراد تاثیر بهتری دارند  ردرمقایسه با هدفهایی که کلی هستند هدف های خاص ب تعیین هدف خاص

 چون مشخص میکنند که کار شخص چیست و چقدر باید تالش کنند.

B. اگر شخصی هدفی را بپذیرد هرچند دستیابی به آن هدف اندکی دشوار هم باشد عملکرد بهتری  : پذیرش هدف

 .خواهد داشت چون فرد میکوشد نهایت تالش را برای دستیابی به هدف انجام دهد

C. اگر نتیجه عمل یک فرد به او انعکاس داده شود او از عملکردش آگاه میشود. : باز خورد 

D. عیین هدف شرکت داشته باشند بهتر کار میکنند و احساس تعهد بیشتر میکنند.اگر افراد در ت : مشاركت 
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 روی کارشان اثر میگذارد. رببراساس نظریه تعیین هدف فرایند اراده و تصمیم افراد در انگیزش آنان و در نهایت  :نتیجه 

 :که شامل سه قسمت زیر میباشد:نظریه انتظار .2

A. :یعنی شخص انتظار داشته باشد کارها را با موفقیت انجام دهد. انتظار موفقیت 

B. :یعنی فرد انتظار داشته باشد که بعد از انجام کار پاداش مناسب بدست آورد. انتظار پاداش مناسب 

C. یعنی فرد انتظار داشته باشد که پاداشی که دریافت میکند هدف او را ارضا کند.انتظار دستیابی به هدف : 

 یت بر رفتار افراد تاثیر میگذارد.نظریه فرایند انتظار در انگیزش افراد و در نها مطابق نتیجه:

 نظریه ی برابری :   .3

انسان دوست دارد میزان تالش خود و درآمدش را با میزان تالش و درامد دیگران مقایسه کند . بر اساس این نظریه 

 همچنین ما این مقایسه را بین تحصیل و تجربه ی خود با میزان درآمد خود انجام میدهیم . 

اگر نتیجه ی این مقایسه ها رضایت بخش باشد احساس برابری میکنیم ، یعنی فکر میکنیم مساوات رعایت شده 

تیجه یا باید دلیلی قانع کننده در ناست . اما اگر مسئولیت ما بیشتر از درآمد ما باشد احساس  نابرابری میکنیم . 

برای این کار داشته باشیم یا تالش خود را کم میکنیم تا با میزان درآمد ما برابر شود . یعنی خودمان این نابرابری را 

 جبران کنیم . 

 

 

 

 

 ساده برابری () شکل 

 

 

 مقایسه خود با دیگران

 احساس برابري

 احساس نابرابري

 انگیزه براي عمل

توجیه كردن                                                                               -     

 مقابله با نابرابري    -   -
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  :تقویت( نظریه )نظریه ی اصالح رفتار  .4

اسکینر روانشناس رفتارگرا معتقد است که رفتار بر اثر این نظریه روش دیگریست برای ایجاد انگیزه در کارکنان . 

و بعد از اینکه تجربه آموخته میشود . آنان نشان دادند که پاداش موجب تقویت رفتار معینی میشود ) تقویت مثبت ( 

. یا اینکه تنبیه باعث دوری از یک رفتار نا درست میشود    )  رفتار مناسب همچنان ادامه مبیابدتقویت برداشته شد 

 تقویت منفی ( . 

                            

 فصل شخصیت 

 مقدمه:

فردی هرکسی موجب میشود تا او در یک موقعیت معین رفتاری انجام دهد که به خود او اختصاص دارد ویژگی های 

. بنابراین در یک موقعیت مشخص عکس العملهای افراد متفاوت است . اینجاست که مفهوم شخصیت مشخص 

 میشود . 

که از شخصی به شخص دیگر تغییر  (پایدار )نسبتاشخصیت یعنی الگوهای رفتاری تقریبا ثابتتعریف شخصیت : 

 میکند و باعث تمایز او از دیگران میشود . 

 و در زمانهایی.شاد و در برخی دیگر غمگین است  اقعاگر به اعمال و رفتار فردی نگاه کنیم میبینیم او در برخی مو

م خوشحالی به حساب می است . اما در مجموع او را شاد و سرحال دیده ایم و او را آد و آرام یا خونسرد عصبانی

طوری که باعث تفاوت ما ه بآوریم . زیرا بیشتر او را اینگونه دیده ایم . بنابراین اگر رفتاری در ما تا حدی ثابت باشد 

 جزء شخصیت ماست .  رفتار این که از دیگران شود میگوییم

 نظریه های شخصیت : 

شخصیت یا بوجود آمدن الگوهای رفتاری نظریه هایی ارائه شده که به  و شکل گیری  در مورد تکوین یا پیدایش

 بعضی از آنها اشاره میشود :

 :  )نظریه روان پویایی(نظریه ی پویایی شخصیت .1

تشبیه  یتردید ایجاد کرد . او روان را به کوه یخی بزرگفروید در مورد آگاهی انسان نسبت به روان یا ذهن خودش 

ست و فقط قسمت کوچکی از آن در بیرون آب قراردارد . در واقع فروید اعالم کرد که انسان کرد که در آب شناور ا
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تنها به مقدار کمی از افکار و ادراکهای خودش آگاهی دارد و بخش بزرگی از ذهن ، یعنی افکار و تصویرهای ذهنی و 

 ... در قسمت ناآگاه ذهن ما هستند . و . ترسها ,دور  عمیق و بسیار آرزوها

 بخشهای ذهن یا روان : 

 به نظر فروید روان انسان سه بخش دارد . 

A. : بخش هشیار یا آگاه  

 شناختهای روزانه ماست که در دسترس ما قرار دارند . مثل افکار و احساسات و تجربیات ما . شامل ادراکها و 

B.  : بخش نیمه هشیار یا نیمه آگاه 

به آن آگاهی نداشته باشیم اما اگر اراده کنیم یا از در این لحظه  شامل آن دسته از افکار و تصوراتی که ممکن است

  ما سوال شود نسبت به آنها آگاه میشویم . مثال دیروز نهار چی خوردیم ؟! 

C.  نا آگاهنا هوشیار یا بخش  : 

شامل اندیشه ها و تصوراتی است که ما از آنها آگاه نیستیم ولی بخش عمده ی رفتار ما را تشکیل میدهند این بخش 

 . مثل آرزوها و باورها و تمایالت سرکوب شده . 

 :  هوشیار) نا آگاه( اهمیت بخش نا 

اندیشه ها و رفتارها و افکار ما تأثیر  به نظر فروید بخش ناهشیار با آنکه ناشناخته است اما بسیار اهمیت دارد . زیرا بر همه ی

ناهشیاری رفته و تأثیر خود را برجای  بخش سرشار از خواسته های دوران کودکی است که از هشیاری به میگذارد . این بخش 

...که در کودکی بر اثر ممنوعیت یا ترس از  و آرزوها ، ترسهاامیال و  مثل افکار و اندیشه ها ، عواطف و احساسات ومیگذارد . 

این سرکوبی به معنی از بین رفتن آنها تنبیه شدن از بخش هشیار به بخش ناهشیار رانده شده اند ) سرکوب شده اند ( . 

 نیست ، بلکه آنها در بخش ناهشیار فرد فعالند و بخش بزرگی از رفتار او را تشکیل می دهند . 

 طریق روان كاوی :  بررسی بخش ناهشیار از

 وان کاوی استفاده کرد . راز آنجا که دسترسی مستقیم به قسمت ناهشیار امکان پذیر نیست ، فروید از روش 
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. به این ترتیب که فرد هدایت می شد تا هر کلمه ای که به ذهنش میرسید  میکرداو برای درمان از روش تداعی آزاد استفاده 

ر باشد یا کنترلی وجود داشته باشد بیان کند . به این ترتیب محتوای بخش ناآگاه  به بخش را بدون اینکه محدودیتی در کا

زبانی ، هیپنوتیزم و ... استفاده می  لغزش هایآگاه آورده میشود . همچنین فروید از روشهای تعبیر خواب ، بررسی خطاها و 

 نمود . 

 ساخت شخصیت : 

 است :بخش  3به نظر فروید شخصیت انسان دارای 

 : (id)نهاد  .1

نهاد بر اساس اصل لذت کار بخشی از شخصیت است که از هنگام تولد وجود دارد و منشأ غریزه و امیال ماست . 

مثال کودك میخواهد همه چیز را به او بدهند . او بین وسایل خود و دیگران فرق میکند )حد و مرزی نمیشناسد( .

 نمی گذارد . 

 ( : egoمن یا خود ) .2

از شخصیت است که در اولین سال زندگی کودك شروع و رشد میکند . من بر اساس اصل واقعیت عمل آن بخش 

 میکند .

در واقع خواسته های نهاد را با واقعیتها میسنجد . مثال نمیتوان به تمام خواسته های کودکان بالفاصله پاسخ مثبت 

 داد . 

 

 ( :Super egoمن برتر یا فرا خود ) .3

 منست که از لحظه تولد توسط خانواده تحت تأثیر اخالق و مقررات اجتماعی شکل میگیرد . قسمتی از شخصیت ا

 بر اساس اصول اخالقی پایبند است .

وقتی من میخواهد یک خواسته ای از نهاد را برآورده کند او میتواند و موقعیت آن را دارد اما فکر میکند که مقررات 

  خواهد کرد.بخورد اما میداند مادرش او را سرزنش را شکالتها  همه میتواند اجازه نمیدهند . مثال کودك می بیندکه
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 :  یشخصیت سالم و متعادل

نهاد ، من ، و من برتر  همیشه خواسته های هماهنگی ندارند . از این رو من بایستی طوری عمل کند که هم نیازهای نهاد 

 . برآورده شود و هم مقررات اخالقی و اجتماعی رعایت گردد 

از نظر فروید انسان سالم کسی است که بتواند بین خواسته های مختلف تعادل ایجاد کند . یعنی راههای ارضای نیازهای 

نهادی را پیدا کند بدون آنکه مقررات را نادیده بگیرد . در غیر این صورت یا غریزه های نهاد بر فرد مسلط می شوند و باعث 

غریزه ها را سرکوب می کند و آنها را به بخش ناآگاه منتقل میکند . اما بعدها بصورت  نابودی او خواهند شد یا اینکه فرد

 مشکالت رفتاری بروز خواهند کرد . 

 نظریه ی صفات :  . 2

بر اساس این نظریه صفتهایی که شخصیت ما را تشکیل میدهند از روز رفتار ثابت ما تشخیص داده میشوند . مثال 

. مثال وقتی یک نفر را کم رو توصیف میکنیم در ...  درون گرایی و برون گرایی و گری و، پررویی ، سلطه کم رویی 

 و روابط اجتماعی خوبی ندارد .   دکمتر حرف میزند ، کمتر با دیگران ارتباط برقرار میکنمیبینیم واقع 

 

 نظریه یاد گیری :.  3

طرفداران این نظریه به ویژه رفتار گرایان معتقدند که شخصیت حاصل عوامل محیطیست . یعنی یاد گیری ها و 

است که در برخورد با محیط  شخصیتیتجربیات زندگی اند که شخصیت ما را میسازند . از نظر آنها شخصیت سازگار 

 رفتار مناسبی نشان دهد . 

 عوامل تعیین كننده ی شخصیت : 

 شتر رفتار های انسان دو عامل دخالت دارند :در بی

 محیط.  2                   وراثت.  1

 وراثت :   .1
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مثل نقاشی ،  ).از استعدادهای هنری گرفتهروی شخصیت ما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر می گذارد بر عاملی که 

و بدن حتی استخوان بندی  ، پرخاشگری ، سرعت عمل ، (تا یادگیری ریاضیات، و ... . خوشنویسیموسیقی ، شعر ، 

 در بسیاری از مواقع وراثتی است . که شکل ظاهری 

 محیط :  .2

 عوامل محیطی زیر روی شخصیت اثر می گذارند : 

A.  : عبارت است از مجموعه سنتها ، ارزشها ، شیوه های زندگی ، نگرشها و سایر ویژگی های اجتماعی که به  فرهنگ

 آن وابسته ایم . فرهنگ بر رشد شخصیت تأثیر زیادی دارد . 

B. : ی مختلفخانواده که اساس و پایه رفتار فرد را تشکیل میدهد اثر مهمی بر شخصیت دارد و این اثر در جاها  خانواده 

 و مواقع گوناگون خودش را نشان می دهد . 

C. : عضویت در گروه های مختلف مثل ورزشی و هنری و علمی و ... روی شخصیت ما تأثیر می گذارند . بعضی از  گروه ها

باهم متحد میکنند . مثل گروه های حمایت از حیوانات یا محیط گروه ها افراد وابسته به فرهنگهای مختلف را 

 های صلح و دوستی و.....و گروه زیست.

D. : هر کدام از ما دارای تجربه های خوشایند یا ناخوشایندی هستیم . موفقیتها و ناکامی هایی  تجربه های شخصی

 داریم . همه ی اینها زمینه های رفتار ما را تشکیل میدهند .

 

 

 

 

 

 

 )شکل عوامل تعیین کننده شخصیت(

 خانواده فرهنگ

 هاگروه تجربه شخصی

 شخصیت

 وراثت

 محیط
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 شخصیت و رغبت یا عالقه : 

به این صورت مدیران در واگذاری مسئولیت ها به افراد شخصیت کارکنان در سازگاری آنها با محیط کار دارای اهمیت است . 

افراد ،  بینعالوه یر استعداد و معلومات به عالقه های آنها نیز توجه می کنند . در شرایط مساوی بودن استعداد و معلومات 

 آنهایی بیشتر موفق میشوند که عالوه بر پایداری، با محیط هم بهتر سازگار می شوند.

 اساسیست که به فرد امکان می دهد تا استعداد های خود را شکوفا سازد . عالقه یک عامل 

 فایده های عالقه : 

افرادی که به کاری عالقه دارند و یا با عالقه مسئولیتی را قبول می کنند موفقیت بیشتر بدست می آورند . عالقه یکی از ابعاد 

 همچنین عالقه های دیگران را بشناسیم.شخصیت انسان به شمار می رود . ما باید عالقه های خود و 

عالقه در انتخاب رشته ی تحصیلی و شغل و همسر و سایر امور نقش دارد . عالقه میتواند در ایجاد تفاهم بین فرزندان و 

 والدین ، بین دوستان ، بین همسران و ... نقش داشته باشد.

میشود و یا مسائلی که بین دوستان بوجود می آید زمانی به اختالفات والدین و فرزندان ، بحثهایی که بین دوستان شنیده 

 آسانی حل می شود که آنها از عالئق هم با خبر باشند .

 نتیجه گیری  :

 

اگر مدیران سازمانها بتوانند مدیریت تعارض و آموزشهای حل تعارض مخرب را فرا گیرند، قطعاً اکثر تعارضات قابل حل خواهد 

توان برای ایجاد خالقیت ، نوآوری و تحرك حد مطلوب تعارض را ایجاد و اصول مدیریت تعارض میبود. همچنین با فراگیری 

از آن بهره گرفت.چنانچه مدیران و سایر افراد درگیر تعارض مخرب نتوانند تعارض را حل و فصل کنند باید از کارشناسان 

از یک رویکرد سیستمـاتیک برای حل تعارض برخوردار وافراد متخصص در این زمینه استفاده کنند. به این ترتیب سازمـان 

خواهد بود و می تواند به صورت آگاهانه با تعارض برخورد کند و تعارض را به صورت یک نیروی مثبت و سازنده در جهت 

 تحقق اهداف به کار گیرد.
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توان از میان برد. مدیری که انتظار داشته باشد کسی دست به این گونه رفتارها نزند، با در سازمان را نمی نیز رفتارهای سیاسی

این نگرش نشانه ای از ساده لوحی خود را به معرض نمایش گذاشته است. ولی مانورهای سیاسی را می توان و باید کنترل کرد 

توانند انسانها می»دارد: اهام سالزنیک استاد دانشگاه هاروارد چنین بیان میتا در محدودیتی منطقی و سازنده قرار گیرند. آبر

توجه خود را روی تعداد معینی از مسائل متمرکز سازند، بنابراین هر چه بیشتر بر رفتارهای سیاسی متمرکز شوند انرژی 

ته می شود که میزان سیاسی بودن هر گف«. مانداحساسی و فکری کمتری از آنان برای پراخت به مسائل واقعی کار باقی می

فرد به ارزشهای فردی، روش اخالقی و خلق و خوی او بستگی دارد. اولی ممکن است که به کندی ارتقا یابد و احساس کند که 

کنار گذاشته شده است، در حالی که دومی ممکن است به خوش خدمتی متهم شود و حیثیت و اعتبار خویش را از دست 

که در دو نهایت طیف سیاسی قرار می گیرند به عنوان افراد ضعیف در تالش گروهی به شمار می آیند. به طور بدهد. افرادی 

معمول میزان متوسطی از رفتارهای سیاسی حساب شده به عنوان ابزار ادامه حیات، در سازمانهای پیچیده محسوب می شود. 

ه و شامل فعالیتهایی است که برای اهداف ویژه همچون به دست پس گفتیم رفتار سیاسی در سازمانها غیر قابل اجتناب بود

آوردن، توسعه و استفاده از قدرت و سایر منابع که باعث ایجاد برتری شخص می شود انجام می گیرد. برای مدیریت صحیح 

 :است بهتر  رفتارهای سیاسی در سازمانها

 .است هر چند سیاسی نباشند طوری رفتار گردد که سایرین تصور نکنندانگیزه هایتان سیاسی

 استقالل بخشیدن به زیردستان، مسئولیت پذیری

 دوری از بکار بردن زور

 فراهم کردن شرایط برای اعالم مخالفت به صور علنی و آشکار

 .و از فعالیتهای پنهانی پرهیز گردد

 منابع:

 موسسه بانکداری ایران، چاپ دوم سازمان( تهران: 1373( ایران نژاد پاریزی مهدی و ساسان گهر پرویز )1)

 عمل تا تئوری از مدیریت و 

 (، مبانی سازمان و مدیریت، نگاه دانش، چاپ دوم1386(سید جوادین سید رضا )2)
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 (، تئوری های مدیریت، نگاه دانش، چاپ سوم1386سید جوادین سید رضا )(3)

 اول چاپ ، نوبهار: تهران اعرابی، محمد و پارسائیان علی ترجمه سازمانی، رفتار ،(1373) رابینز پی استیفن( 4) 

 اول چاپ طباطبائی، عالمه دانشگاه: تهران سازمانی، ،رفتار( 1375) آرمن وژان مهر و عباس محمدزاده ( 5)

 (، رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده، تهران: چاپ صهبا، چاپ اول 1374ریفین )گ/  مورهد ( 6)

 اول چاپ رضوی، قدس آستان: مشهد نژاد، نظری حسین محمد ترجمه سازمانها، در مدیریت میچل، ترنس( 7) 

 اول چاپ ترمه،: تهران سازمانی، رفتار مدیریت ،(1377) اصغر مشبکی ( 8)

 (، انگیزش در سازمانها، اهواز: دانشگاه شهید چمران، چاپ اول 1373( نایلی محمد علی )9) 

 چاپ دانشگاهی، جهاد: تهران کبیری، قاسم ترجمه سازمانی، رفتار مدیریت ،(1373) بالنچارد ایچ کنت و هرسی پاول ( 10)

  چهارم

ر سازمانی، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و سایر همکاران، رفتا مدیریت ،(1378) همکاران سایر و آر جان هورن، شرمر( 11) 

 پ اول کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چا
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