
شخصیت فرد ، در حالی کھ دارای ثبات رویھ و پایداری است ، ولی در موقعیت ھای مختلف باعث می شوند کھ شخص در ھر موقعیتی جنبھ خاصی موقعیت :
از شخصیت خود را ابراز نماید. 

مبانی رفتار سازمانی کتاب دکتر بھروز قاسمی
استاد کیومرث سھرابی  و استاد فرشید خانجانیان 

: سوال ١
را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف شخصیت

شخصیت مجموعھ ای از صفات و رفتارھایی است کھ فرد را توصیف می کند .

محمدرضا نیک فرجام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی واحد اراک  ،     شماره دانشجویی : ٩٣٠۴٢۶۵۶٨

را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری شخصیت
. ماھیت تکوین شخصیت نگرش ھای شخصیت

ھیچ گاه دو نفر دقییقاً شخصیت یکسانی ندارند و بھ عبارتی دیگر ، افراد منحصر بھ فرد ھستند. ولی در عین حال اشخاص را بھ ماھیت تکوین شخصیت :

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ شخصیت از ج: دو نظریھ (مدل)
، نظریھ آیزنک ، نظریھ نوارباریک ، نظریھ اریک فروم ، نظریھ یونگ نظریھ فروید

عنوان افرادی کھ در برخی از جھات شخصیتی دارای وجوه مشترکی ھستند، در نظر می گیریم.
مقصود از ارث ، عواملی است کھ بھ ھنگام تشکیل جنین شکل می گیرد.جذابیت صورت ، جنسیت ، خلق و خو ، میزان انرژی و سالمت جسمی وراثت :

فرھنگی است کھ شخص در آن بزرگ می شود ؛ نخستین شرایط یا وضعیتی کھ برای او بھ وجود می آید ؛ ھنجارھای بین افراد خانوده ؛ دوستان و محیط :
گروه ھای اجتماعی ؛ سایر عوامل کھ وی آن ھا را تجربھ می کند و محیطی کھ افراد در آن قرار می گیرند.

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات

محتاط 
پرحرف

: آیزنک و ھمکاران او مطالعات خود را برای بررسی نمونھ ھا و انواع شخصیت و ویژگی ھای آن ھا در جھت شناخت الف : جنبھ ھای توصیفی شخصیت
شخصیت ھا متمرکز کرده و در این زمینھ خصوصیات روانی گوناگونی از جملھ خصایص عادت ھا ، تیپ ھا و غیره مورد توجھ قرار داده است .

در نظام آیزنک فقط دو بعد وجود دارد قطب ھا و کرانھ ھای این ابعاد ھمان تیپ ھا ھستند و ابعاد بھ وسیلھ کرانھ ھایشان شناختھ می شوند .

فکور                      

نا استوار

نافعال مردم آمیز
بی سرو صدا 

خوشبین
فعال

معاشرتی
بلغمی دموی

تحیریک پذیر
تغیرگرا 

دمدمی                                   
مضطرب                              
کم انعطاف                           

ھشیار                        

گرا
ن 

رو
د

سوداویصفراوی

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ شخصیت از ج: دو نظریھ (مدل)
، نظریھ آیزنک ، نظریھ نوارباریک ، نظریھ اریک فروم ، نظریھ یونگ نظریھ فروید

: آیزنگ از تعداد صفحات محدودی کھ تحت غالب تیپ ھای شخصیتی تعریف می شوند، بحث می نماید. نظریھ آیزنک

بدبین                   
خودگرا               تکانشی 

زود رنج
بی قرار

پرخاشگر

برون گرا

مردم گریز

راحت                
خوددار                 

باثبات                        
ھمسان خو                          
آرام                                 

استوار

: دراین مبحث بھ کمک تحلیل عوامل ارثی و محیطی ، علل زیربنای اختالف شخصیت ھا را بررسی می کند . ب : جنبھ ھای علی شخصیت

پاسخ دھنده
سھل انگار
سرزنده

بی خیال
رھبر

بھ عنوان نمونھ ، آیزنک روابط میان تیپ ھای ارثی و پایداری را در رشد شخصیت چنین توجیھ می کند کھ توازن و تعادل میان تحریک و بازدارندگی را بخش
فطری شخصیت می داند و آن را جزیی از تیپ ھای ارثی می داند . او معتقد است کھ این جنبھ نظری بر قوانین وراثت ، بھ ارث برده می شود.

× آثار محیط = درون گرایی / برون گرایی بخش فطری شخصیت = توان تحریکی - بازدارندگی )

صفحھ ١

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات



: این تیپ شخصیتی ,  کھ بھ نام نیکلو ماکیاولی فیلسوف ایتالیایی نامیده شده است , از دو دستورالعمل معروف او پیروی می کند. ب : شخصیت ماکیاولی

: ھر نظریھ ھر قدر ھم جامع باشد . قادر نخواھد بود ھمھ مسایل انسان را پاسخگو باشد. نظریھ ھای نوار باریک

: بھ عقیده جولیان راتر یکی از وجوه قابل مطالعھ و مھم شخصیت . بررسی کانون کنترل در افراد است . بھ عقیده این محقق . افراد از نظر الف : کانون کنترل
مکان کنترل . یا بیرونی ھستند یادرونی . افرادی کھ از نظر کانون کنترل . بیرونی ھستند. دارای تصور فقدان کنترل بر سرنوشت خود بوده و معتقدند کھ
آنچھ بر آنان می گذرد . حاصل عوامل بیرونی چون شانس ; سرنوشت ; افراددیگر و نظایر آنھا می باشد. بھ عبارت دیگر, آنھا در جریان زندگی خود نقش

فعالی ندارند.
افرادی کھ دارای کنترل درونی می باشند , خود را حاکم بر سرنوشت خود می دانستھ و مسئولیت موفقیت ھا و شکست ھای خود را بھ گردن می گیرند. 

درونی ھا در جریان رفتارھا , بیشتر حالت مسلط و فعال دارند ,  در حالی کھ برونی ھا بیشتر حالت منفعل و غیر فعال از خود نشان می دھند.

یکی عبارت مشھور ھدف وسیلھ را توجیھ می کند و دستورالعمل دیگر ,  بھترین راه کنترل داشتن بر مردم این است کھ بھ آنھا آن چھ را کھ دوست دارند
بشنود , بگوییم. روشن است در دستورالعمل اؤل رسیدن فرد بھ ھدف خود را از ھر طریقی چھ صحیح و چھ غلط ; چھ مشروع و چھ نامشروع ;  چھ قانونی

و چھ غیر قانونی ,  مجاز می داند.دستورالعمل دؤم نیز بھ روشنی ریاکاری ; فرصت طلبی و نان بھ نرخ روز خوردن را آموزش می دھد.

اؤلین بار توسط دو پزشک متخصص قلب , بھ نام فریدمن و روزنمن ارائھ شدند. بھ طور کلی , انسان B و A شخصیت ھای نوع : B و A ج : شخصیت نوع

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات

درک تفاوت ھای شخصیت برای مدیران ، می تواند در فرایند انتخاب اھمیت بسیاری داشتھ باشد. بھ طور کلی شناخت شخصیت نوعی شناخت خود می باشد. 

میالدی مورد توجھ محققان قرار گرفتھ است . ھدف این گروه شناخت : این تیپ شخصیتی ,  در دھھ ھای بعد از 1940 F د : شخصیت اقتدارطلب یا نوع
شخصیت ھایی بود کھ گرایش ھای فاشیستی داشتند و طرفدار تبعیض نژادی بودند. برخی از ویژگی ھای شخصیت اقتدارطلب , کھ بوسیلھ این محققان

مشخص شده است ,  عبارتند از تحجر فکری ; عدم گذشت در برابر خطای دیگران ;  دارای تمایالت تبیعض نژادی ; شدیداًخود محور ; تملق نسبت بھ منابع
قدرت اما زورگو بھ زیر دست , طرفدار مجازات ھای سخت و خشن و پیشداوری نسبت بھ گروه ھای دیگر است .

اؤلین بار توسط دو پزشک متخصص قلب , بھ نام فریدمن و روزنمن ارائھ شدند. بھ طور کلی , انسان B و A شخصیت ھای نوع : B و A ج : شخصیت نوع
با ویژگی ھای بی قراری ; کامالً رقابتی ; پر مشغلھ و بسیار مصر در انجام کار ,  قابل شناسایی می باشد .  A نوع

ھمچنین حسن رقلبت طلبی شدید ;  پرخاشجویی ;  ناآرامی ;  سرعت در گفتار و حرکت ھا و عجول بودن بیش از حد مشاھده می شود  A در افراد تیپ
سعی دارند کھ ھمھ جنبھ ھای زندگی حتی آن ھایی را کھ قابل کنترل نیستند A بھ طوری کھ آن ھا را بیماران عجلھ و شتاب دانستھ اند. افراد دارای شخصیت

بھ کنترل خود درآورند ودر این زمینھ دچار ھیجان و جوش و خروش زیادی ھستند و ھمین کھ احساس کنند کنترل محیط از دست آنان خارج شده است , 
شدیداً عصبی و ناراحت می شوند.

مدیران برای ایجاد عملکردی بھتر و ارتقای رضایت شغلی کارکنان باید شناخت درستی از شخصیت افراد داشتھ باشند. سازمان با استفاده از ویژگی ھای 
شخصیتی افراد ، می تواند شغل یا پست متناسب سازمانی برای افراد در نظر بگیرد . 

در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد شخصیت
می خواھیم بدانیم کھ افراد از چھ عناصر روان شناختی تشکیل می شوند ، چگونھ عمل می کنند و چھ چیزی در آنھا تاثیر می گذارد .

گروھی شخصیت را بھ رفتار مشاھده شده از طرف افراد نسبت می دھند .برخی دیگر ، شخصیت را با توجھ بھ ویژگی ھایی مانند فرایندھای ناھشیار کھ بطور
مستقیم قابل مشاھده نیستند و باید از رفتار استنباط شوند ، تعریف می نمایند.

صفحھ ٢

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات



را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ ادراک از ج: دو نظریھ (مدل)
نظریھ اسنادی ھایدر . نظریھ کامیابی فراخود مرتون

را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف ادراک
ادراک فرایندی است کھ از آن طریق فرد احساس خود را تفسیر می نماید تا بتواند بھ محیط خود معنی ببخشید.

را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری ادراک
. تغییر چارچوب ادراکی . موانع ادراک اجتماعی . ادراک اجتماعی ساختارھای رفتاری ادراک

: بروزاین گونھ رفتار ، وابستھ بھ توجھ است . رفتار فعال
رفتار واکنشی ، بھ رفتاری اطالق می شود کھ بطور خودکار و برنامھ مدار بوده و ھمیشھ بھ یک صورت ظاھر می شود .  : رفتارواکنشی

رفتار شناختی ، رفتاری است کھ انسان بواسطھ آن راه ھای تازه ای برای پاسخگویی می یابد و پاسخ ھای جدیدی را ابداع و در محیط ، تعبیر  : رفتار شناختی
و تفسیر می نماید .  بطور کلی ادراک تعبیر و تفسیری است مبتنی بر اطالعاتی کھ از راه اعمال حسی بھ دست می آید.

: نظریھ اسنادی یکی از موضوعات اساسی در مبحث ادارک است . اگر چھ واینر و ھایدر مشھورترین کسانی ھستند کھ توضیحات ارزنده ای نظریھ اسنادی

: سوال ٢

بھ آن چھ کھ ما نظریھ اسنادی می نامیم ارائھ داده اند ,  زیرا از رفتار افراد استناج می کنیم در حالی کھ چنین استنباطی را از اشیای بی جان نداریم . موجودات
غیر زنده محکوم و تحت سلطھ طبیعت ھستند . آن ھا ھیچ گونھ عقیده ;  انگیزه یا ھدفی ندارند . در حالی کھ انسان ھا این ویژگی رادارند. نتیجھ این کھ وقتی 

ما افراد را مشاھده می کنیم , تالش می کنیم تا توضیح و توجیھاتی برای رفتار خاص آن ھا بھ عمل آوریم . بنابراین ادراک و قضاوت ھای ما درباره اعمال

روان شناسان سھ نوع ساختار رفتاری ، رفتار واکنشی ، رفتار فعال و رفتار شناختی را کھ در ادراک انسان تاثیر می گذارند اراىھ  : ساختارھای رفتاری ادراک
داده اند . این ساختارھا در صورتی بھ یک ادراک موثر تبدیل می شوند ، کھ بھ صورت کامل اعمال شوند .
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در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد ادراک
اگر نحوه ادراک مردم را بدانیم ، می توانیم رفتار آنھا را پیش بینی کنیم و بر رفتار آنان کنترل داشتھ باشیم . اگر مدیر از ادراک پرسنل خود آگاھی داشتھ باشد ،
اگر می خواھیم رفتار افراد را در سازمان بھ نفع انتظارات خود تغییر دھیم ، باید ابتدا قالب ادراکی آنان  قادر خواھد بود رفتار آنھا را پیش بینی و کنترل نماید. 

بھ شدت تحت تاثیر فرضیات ما در مورد حالت ھای درونی آن ھا می باشد.
نظریھ اسنادی ,  فراینیدی شناختی است کھ روند ادراک علیت رفتار را بررسی می کند , از این رو مفاھیم آن بیشتر در زمینھ ارداک فرد و رفتار متقابل 

اجتماعی است کھ در چارچوب روان شناسی اجتماعی کاربرد فراوان دارد.
فرض اساسی صاحب نظران اسنادی براین امر متکی است کھ انسان می خواھد درباره ساختار علی محیط خویش ھر چھ بیشتر شناخت پیدا کند و بداند چرا

واقعھ ای اتفاق می افتد و این رویداد بھ چھ انگیزه ای قابل اسناد است . معموالً , انسان تنھا از توصیف پدیده ھای محیط خشنود نمی شود , بلکھ می خواھد
بھ تغییر و تفسیر رویدادھای محیطی بپردازد.

اساساً این نظریھ می گوید کھ وقتی ما رفتار افراد را مشاھده می کنیم , می کوشیم آن را بھ عوامل درونی یا بیرونی نسبت دھیم .

: پدیده کامیابی فراخود توسط رابرت ک. مورتون ابداع و بھ عموان یکی از موضوعات اساسی ادراک در رفتار سازمانی محسوب نظریھ کامیابی فراخود
فرض اساسی این پدیده آن است کھ می توان با القاء انتظارات از طریق نیروی ناخوداگاه شرایطی مھیا ساخت کھ افراد ھمان رفتارقابل انتظار را  می شود. 

انجام دھند.

غیر زنده محکوم و تحت سلطھ طبیعت ھستند . آن ھا ھیچ گونھ عقیده ;  انگیزه یا ھدفی ندارند . در حالی کھ انسان ھا این ویژگی رادارند. نتیجھ این کھ وقتی 
ما افراد را مشاھده می کنیم , تالش می کنیم تا توضیح و توجیھاتی برای رفتار خاص آن ھا بھ عمل آوریم . بنابراین ادراک و قضاوت ھای ما درباره اعمال

بھ عقیده مرتون , انسان ھا در زندگی اجتماعی خود منفعل نمی باشند , بلکھ نیرویی فعال در شکل دھی نیروی خویش دارند , در اصل افراد حقیقت اجتماعی
پدیده کامیابی فراخود چگونگی انتقال آشکار انتظارات ذھنی یک فرد را درباره رفتار بادیگران , خود را با اثرگذاری بر رفتار قابل مشاھده دیگران می آفریند. 

بھ شیوه ھای گوناگون بھ آنان نشان می دھند تا بھ راستی مطابق انتظار وی رفتار کنند.
پدیده کامیابی فراخود بیش از رفتار و عملکرد صرف , فردی را کھ انتظارات فردی باالیی را می طلبد و بر رفتار دیگران اثر می گذارد, شامل می شود.

الزمھ پدیده کامیابی فراخود این است کھ :
انتظارات فرد تاثیر ویژه ای بررفتارش داشتھ باشد.

رفتارفرد بھ نوبھ خود بر رفتار شخص دیگری تآثیر داشتھ باشد.
رفتاردیگری , انتظارات فردرا تحکیم بخشد.

فردرفتاردیگری را بھ عنوان شاھد آشکاری بداند کھ تمامی انتظاراتش درست بوده است .

اگر مدیر نتواند اداراکات افراد را مورد شناسایی قرار دھد ، ممکن نیست چارچوپ ھای انگیزشی آن ھا را مورد را بشناسیم و سعی در تغییر آن داشتھ باشیم .
شناسایی قراردھد ، در اصل ھر فردی اداراکی متفاوت دارد . در نتیجھ درک باال از اداراک کارکنان عملکرد آن ھا را در سازمان بھبود می بخشد .

صفحھ ٣
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مک گریگور . نظریھ ھای وسیلھ ای . نظریھ مسیر-ھدف . نظریھ جذابیت-وسیلھ ای و انتظار . نظریھ مقایسھ ای Y , X نظریھ نیازھای جولیان رایتر . نظریھ
. نظریھ ھدف گذاری نظریھ خود تنظیمی - فراشناختی . نظریھ ھای تقویت . نظریھ برابری

ندارد . درنظریھ برابری از عامل دستمزد بھ عنوان برون داد اصلی شغلی استفاده شده است . 
فرض کلی نظریھ برابری آدامز این است کھ فرد ارزش نسبی درون داده ھا و پیامدھای خود را باارزش نسبی بین درون داد و پیامدھای شخص در ھر حال , 

یا اشخاصی کھ از نظر وی قابل مقایسھ ھستند محاسبھ کرده و این نسبت ھا را با یکدیگر مقایسھ می کند . 
نسبت پیامد بھ درون داد شخص با نسبت پیامد بھ برون داد شخص یا اشخاص دیگر برابر باشد. برابری زمانی وجود دارد کھ : 

درون داد - برون داد افراد دیگر مانند ھمکاران , افراد اداری ھمان مشاغل یا حتی کارگرانی با تجربھ ھمانند تجربھ آن ھا مقایسھ می کنند . باید تاکید شود کھ
نظریھ برابری بھ درک کارگران از برابری / نابرابری مبتنی است . درمواردی ممکن است کارگران درک کنند کھ نابرابری وجود دارد درحالی کھ واقعاً وجود

این نظریھ معتقد است کھ کارگران زمانی برانگیختھ می شوند کھ بھ آن ھا بھ صورت برابر و با عدالت رفتار شود . اگر کارگران ببینند کھ بھ  : نظریھ برابری
آن ھا برخورد مناسبی می شود انگیزش آن ھا نسبت بھ کار پایدار بوده ,  می توان انتظار تولید پیوستھ و یکنواختی از آن ھا داشت . از طرف دیگر , اگر

احساس کنند کھ رفتار غیر عادالنھ ای با آن ھا می شود انگیزه آن ھا بھ مسیری ھدایت می شود کھ درآن سعی می کنند نابرابری و بی عدالتی را کاھش دھند.
نظریھ برابری کھ اولین بارتوسط جی. استاسی آدامز تدوین شد و مورد اقبال ھمگانی قرارگرفت. مطابق این نظریھ کارگران درون داده ھایی مانند تجربھ ;

آموزش و صالحیت ھا ; انرژی و کوشش رادرون شغل وارد کرده , انتظار دارند برون داده ھای معینی مانند دستمزد ; مزایای جانبی ;  پذیرش و کار جالب و 
چالش برانگیز متناسب با درون داده ھای خود دریافت کنند. برای تعیین این کھ آیا شرایط برابر است یا نھ , کارگران بین نسبت درون داد - برون داد خود و 

را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟    اھمیت انگیزش . چارچوب انگیزش . ب : پایھ ھای نطری انگیزش

: ھدف این است کھ بفھمند چھ عواملی در محل کار ، انگیزه افراد را برای کارکردن ، باالتر رود . اھمیت انگیزش

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ انگیزش از ج: دو نظریھ (مدل)
نظریھ ھای غریزه و سائق . نظریھ ھای برون زاد و درون زاد . نظریھ نیاز . نظریھ مشوق . نظریھ ھدف . نظریھ تقویت . نظریھ برانگیختگی . نظریھ انتظار

مراتب نیاز ھای مازلو . نظریھ سلسھ مراتب پورتر . نظریھ نیازھای آشکار . نظریھ وجود - وابستگی و رشد . نظریھ دو عاملی انگیزش - بھداشت ھرزبرگ

: سوال ٣
را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف انگیزش

انگیزش حالت درونی فرد است ، کھ رفتاری را در وی بوجود می آورد تا رسیدن بھ ھدف مشخصی ممکن شود.

= عملکرد f محیط ؛ توانایی و انگیزش )
ھدف از مطالعھ انگیزٔه کارگران ، باال بردن اھداف انسان دوستانھ و توجھ بھ احساسات نیروی کار ، رضایت شخصی و پیشرفت است .

نظریھ برابری . نظریھ ھای رفتاری . نظریھ ھای شناختی . نظریھ ھای محتوایی و فرایندی نظریھ ھای کالن انگیزش . نظریھ ھای نیاز . نظریھ ھای سالسھ 
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دھد کھ ھدف از آن تسھیل ارضای نیاز کارکنان باشد . 

در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد انگیزش
افراد زیادی بھ اشتباه انگیزش را بھ عنوان یک خصوصیت می بینند . مدیران بی تجربھ بھ کارکنانی کھ انگیزش ضعیفی دارند برچسب تنبلی می زنند .موضوع
انگیزش در سازمانھا در سال ھای اخیر توجھ زیادی را بھ خود جلب کرده است یکی از وظایف اولیھ مدیران ، ایجاد انگیزش در کارکنان است ، بھ گونھ ای کھ

عملکرد آن ھا بھ باالترین سطح ممکن برسد ، بھ این معنی کھ سخت تر تالش کنند ؛ بطور منظم در محل کار حاضر شوند و برای عملی شدن ھدف ھا و
آگاھی از چگونگی تفاوت افراد می تواند بھ مدیر کمک کند تا کارکنان خود را بھتر بشناسند و در نتیجھ اقداماتی انجام  تصمیم ھای سازمان کوشش کنند . 

یا اشخاصی کھ از نظر وی قابل مقایسھ ھستند محاسبھ کرده و این نسبت ھا را با یکدیگر مقایسھ می کند . 
نسبت پیامد بھ درون داد شخص با نسبت پیامد بھ برون داد شخص یا اشخاص دیگر برابر باشد. برابری زمانی وجود دارد کھ : 

روش ھایی کھ افراد بھ وسیلھ آن ھا نابرابری را کاھش می دھد , روش ھای حل نابرابری نامیده می شود . آدامز بھ شش روش برای کاستن از نابرابری 
- اقدامات طراحی  - ترک شغل ۵ - تحریف شناختی از درون داده ھا و پیامدھای خود ۴ - جایگزین سازی پیامدھا ٣ - تغییر درون داده ھا ٢ اشاره می کند : ١

درصورتیکھ این معادلھ برقرار نشود نابرابری حاکم است .در رابطھ با نسبت ھای برابری با نابرابری الزم است بھ چن نکتھ اشاره کرد :
نخست : شرایط بوجود آورنده برابری یا نابرابری , برپایھ ادراکات فرد از درون داده ھا و پیامدھا است .

دوم : نابرابری یک پدیده نسبی است . اگر درون داده ھای فرد زیاد و پیامدھای وی کم باشد الزاماً نابرابری وجود ندارد .
سوم : بھ طور نسبی پرداخت کم یا زیاد موجب نابرابری است و باالخره , پژوھشگرانی نشان داده اندکھ در موقعیت ھایی کھ درون داده ھا منفی باشند, معادلھ
- نابرابری ادراک شده تنش  آدامز از کفایت الزم برخوردار نیست .  در اصل جنبھ ھای انگیزشی نظریھ آدامز از فرض ھای اساسی زیر حاصل شده است : ١
- تنش ایجاد شده فرد را برای کاھش دادن آن برمی انگیزد .۴- توان انگیزش در جھت  - میان تنش و درجھ نابرابری تناسب وجود دارد . ٣ ایجاد می کند . ٢

کاستن از نابرابری , متناسب با نابرابری ادراک شده است . بھ بیانی دیگر , بروز نابرابری , فرد را برای تغییر وضع پیش آمده بھ منظور اعاده برابری با
توسل بھ عوامل رفتاری یا شناختی , بر می انگیزد. 

- تغییر شکل مقایسھ ھا. شده برای تغییر درون داده ھا و پیامدھای دیگران ۶
: این نظریھ توسط ادوین الک مطرح شد . فرض اساسی الک عبارت از این است کھ اگر فرد ھدف ھای دشوارتری را بپذیرد , بھ عملکرد نظریھ ھدفگذاری

باالتری منتھای می شود . پِوھش ھای الک نشان می دھد , افرادی کھ ھدف ھای دشوارتر را می پذیرند یا تعیین می کنند ھملکرد باالتری دارند .
الک پس از تحیق فراوان بھ نتایج زید دست یافت : ١- اھداف مشکل نسبت بھ اھداف ساده منجربھ عملکرد باالتری می شوند . ٢- ھدف ھا با جھت دھی بھ

- ھدف ھای دشوار ویژه  توجھ و کنش و انگیزش افراد در جھت تکوین استراتِی ھای مقتضی برای رسیدن بھ ھدف , عملکرد را تحت تاثیر قرار می دھند . ٣
- فرد باید توانایی الزم برای عملکرد باال را داشتھ باشد تا  در مقایسھ با ھدف ھای آسان یا بی ھدف , سطح عملکرد باالیی را بھ دنبال خواھند داشت . ۴

ھدف گذاری در عملکرد موثر واقع شود . ۵- عالوه بر ھدف ھای ویژه , فرد بھ بازخورد یا آگاھی از نتایج نیاز دارد تا سطح عملکرد باالیی داشتھ باشد . چھ
- استفاده از پول یا سایر پاداش ھای عینی ممکن است در باال بردن تعھد  بازخورد و چھ ھدف دشوار بھ تنھایی تاثیر مطلوبی در عملکرد نخواھد داشت . ۶
- گواھی روشنی مبنی بر این کھ مشارکت در ھدف گذاری تاثیری در نتایج ھدف ھا بھ وجود می آورد , نسبت بھ انجام ھدف پذیرفتھ شده , سودمند باشد. ٧

- بھ استثنإ توانایی , یافتھ ھای پژوھش نتایج ھمسانی را برای تفاوت ھای فردی دردست نیست , ھدف ھای تکلیفی و مشارکتی بھ نتایج مشابھی می رسند . ٨
دررفتار ھدف گذاری مشخص نمی سازد. تفاوت ھای فردی بی اھمیت نیستند , بلکھ زمینھ پژوھش در این رابطھ را ناکافی است . 

بھ بیانی دیگر , ھنگامی کھ اھداف سخت ھستند , پایداری بیشتر می شود . اگر افراد در ھدف گذاری مشارکت داشتھ باشند بیشتر بھ پذیرش ھدف سخت تمایل
نشان می دھند تا این کھ بھ صورت قراردادی اھداف توسط رئیسشان تعیین شود  .   دلیل آن ھم این است کھ افراد بیشتر متعھد بھ موقعیتی ھستند کھ خودشان 

بنابراین اگرچھ اھداف مشارکتی نسبت بھ اھداف تعیین شده ای کھ مورد قبول ھمھ واقع شده اند برتری خاصی ندارند , ولی مشارکت در آن نقش داشتھ اند . 
احتمال پذیرش اھداف مشکل تر و تالش برای رسیدن بھ آن ھا را بیشتر می کند . در این طیف نظریھ مدیریت برمبنای ھدف قرار دارد . بااین روش وظایف یا

ھدف ھای مدیران با در نظر گرفتن ھدف ھای سازمان تعیین شده و ھر مدیر در صورت دستیابی بھ ھدف ھای تعیین شده , از پاداش متناسب برخوردارمیشود.
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تصمیم گیری , مدیر را بھ عنوان کسی می بیند کھ در دنیای کامالً مطمئن عمل می کند . : نظریھ کالسیک (تجویزی) تصمیم گیری نظریھ کالیسک(تجویزی)
ھمھ راه ھای ممکن برای اقدام و نتایج ھر یک را می داند و سپس راه حلی را انتخاب میکند کھ مدیر با مسئلھ ای کھ کامالً تعریف شده و روشن مواجھ است , 

بھترین نتیجھ بھینھ ای در حل مسئلھ بھ دست می دھد . واضح است کھ این یک راه ایده آل برای تصمیم گیری است . نظریھ کالسیک غالباً بھ عنوان مدلی

را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف تصمیم گیری
تصمیم گیری ، جوھره اصلی مدیریت است ، کھ سازمان با انتخاب یک راه حل بھ اھداف خود نایل می شود .

را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری تصمیم گیری
فرایند تصمیم گیری . تمایز فضای تصمیم گیری با تصمیم سازی . انواع تصمیم ھای مدیریتی . انواع مراجع تصمیم گیری . تفاوت میان تصمیم گیری فردی با

گروھی . مراحل تصمیم گیری گروھی . روشھای تصمیم گیری فردی . گروھی و سازمانی 

: سوال ۴

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ تصمیم گیری از ج: دو نظریھ (مدل)
نظریھ کالسیک تصمیم گیری . نظریھ رفتاری تصمیم گیری . 

برای تصمیم گیری مدیریت بھ کار می رود. این مدل در شرایط معینی در تصمیمات برنامھ ریزی شده کابرد دارد . 
فرض مدل ھای تصمیم گیری تجویزی این است کھ تصمیم گیرنده از طریق ارزیابی نتایج اقدامات در دسترس , تصمیم گیری می کند و اقدامی کھ  در اصل , 

نتیجھ مورد انتظار را بھ صورت حداکثری فراھم می سازد , انتخاب می کند . اگر چھ تصمیم گیری تجویزی , منطقی و بسیار ساده بھ نظر می رسند , اما
مشتمل بر پیش فرض ھایی ھستند کھ محل اشکال و قابل تآمل می باشد. 
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خواھد ساخت تا بیشترین بھره را از منابع انسانی ببرند . 

تصمیم گیری در سازمان آگاه باشد. موضوع مھم مدیریت این است کھ زیر دستان تا چھ حد باید در تصمیمات مربوط بھ مشاغل خود درگیر شوند .این کھ 
چھ وقت تصمیمات گروھی بر تصمیمات فردی ارجح است و حدود مشارکت در سازمان ھا چھ میزان باید باشد . بطور کلی ، آگاھی از این فرایند مدیران را قادر

قسمتی از آگاھی الزم برای راه حل ھا و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می کنند کھ بھ نظر می رسد, راه حل رضایت بخشی است .
تفاوت اساسی بین توانایی مدیر برای تصمیم گیری مطلوب براساس سبک کالسیک و گرایش بھ تصمیم گیری رضایت بخش سبک رفتاری وجود محدودیتھای

شناختی و تاثیرشان برادراکات مدیر می باشد. محدودیت ھای شناختی , توانایی ھای مدیر را در تعریف مسائل ; تعیین راه ھای عمل و انتخاب راه حلی کھ
نتایج ایده آل قابل پیش بینی داشتھ باشد , تضعیف می کند .

در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد تصمیم گیری
امروزه تصمیم ھای گرفتھ شده توسط افراد ، نقش مھمی در سرنوشت سازمان ھا ؛ موسسات و حتی کشورھا بازی می کنند و این اصل کھ تصمیم ھای با

کیفیت باال منجر بھ موفقیت و پیشرفت یک سازمان می شوند . اتخاذ تصمیم صحیح یکی از مسولیت ھای مھم مدیران است . مدیران باید از فرایندھای اساسی

نتیجھ مورد انتظار را بھ صورت حداکثری فراھم می سازد , انتخاب می کند . اگر چھ تصمیم گیری تجویزی , منطقی و بسیار ساده بھ نظر می رسند , اما
مشتمل بر پیش فرض ھایی ھستند کھ محل اشکال و قابل تآمل می باشد. 

بھ کارگیری مدل ھای نظری تجویزی و رسمی در تصمصم گیری , ھمان نتایجی را کھ در مورد تصمیم گیری فردی ذکر شد , در تصمیم گیری ھای سازمانی
نیز دارند . در نگاه سطحی , این الگوھا راه ھای جذابی برای تفکر در خصوص چگونگی شکل گیری تصمیم ھا بھ نظر می رسند , اما در واقع این طور 

دانشمندان علوم رفتاری با نظریھ کالسیک تصمیم گیری با احتیاط برخورد می کنند . آن ھا می دانند کھ ذھن انسان , خلقت شگفت انگیز و قابلیت دستاوردھای
نامحدود دارد ,  اما ھمچنین می دانند کھ انسان با محدودیت ھای شناختی نیز مواجھ است . ذھن انسان از حیث قابلیت پردازش داده ھا محدود است . 

نارسایی اطالعات , توانایی مدیران را در تصمیم گیری براساس مدل کالسیک کاھش می دھد . درنتیجھ چنین بحث می شود کھ نظریھ ھای رفتاری تصمیم گیری
توصیف دقیق تری از این کھ چگونھ انسان ھا عمالً تصمیم می گیرند , ارائھ می کند.

تصمیم گیری می گوید کھ انسان فقط برحسب آن چھ در موقعیت معینی درک می کند , دست : نظریھ رفتاری (توصیفی) تصمیم گیری  نظریھ رفتاری (توصیفی )
بھ اقدام می زند . عالوه براین , چنین اداراکاتی اغلب کامل نیستند. تصمیم گیرنده رفتاری بھ جای این کھ با دنیای کامالً مطمئن مواجھ باشد با محدودیت 

اطالعات روبرو است و بھ نظر می رسد کھ در شرایط عدم اطمینان عمل می کند . مدیران در مورد مسائلی کھ اغلب مبھم ھستند , تصمیم می گیرند. آن ھا فقط

نیستند. ھم در سطح فردی و ھم در سطح سازمانی , تصمیم گیری خیلی ظریف تر از آن چیزی است کھ الگوھای تصمیم گیری رسمی و تجویزی ارائھ میدھند.
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: جورج ھومانز اعتفاد دارد کھ در یک سیستم اجتماعی سھ عنصر فعالیت ; کنش ھای متقابل و حاالت عاطفی در تکوین گروه ھای غیر نظریھ گروه انسانی 
رسمی موثر است .

فعالیت ھا : وظایفی می باشند کھ افراد اجرا می کنند .
رفتارھایی ھستند کھ در حین انجام فعالیت ھا , میان افراد بروز می کنند. کنش ھای متقابل :

گرایش ھایی ھستند کھ میان افراد و گروه ھا بھ وجود می آید . براساس استدالل ھومانز , این مفاھیم در عین حال کھ از ھم جدا ھستند , بسیار حاالت عاطفی :
بھم مرتبط می باشند .

بھ طور کلی , ھرگاه در یکی از این سھ عنصر تغییری حاصل شود , در دو عنصر دیگر نیز تغییراتی بھ وجود خواھد آمد.
داشتھ باشند . این کارھا باید برای افراد بھ بھ گونھ ای است کھ ایجاب می نماید , افراد بایکدیگر ھمکاری (کنش ھای متقابل) در اصل , ماھیت کارھا (فعالیت ھا)

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ شناخت گروه از ج: دو نظریھ (مدل)
نظریھ گروه انسانی   . نظریھ ارضای نیاز

: سوال ۵

را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری شناخت گروه
انواع گروه ھا ، ویژگی ھای گروه ھا ، چارچوب رفتاری گروه ھای غیر رسمی . آثار گروه ھای غیررسمی . مراحل تکامل گروه

را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف شناخت گروه
گروه ، نظامی سازمان یافتھ از دو یا چند نفر است کھ با یکدیگر در تعامل می باشند و از ھنجارھایی تبعیت می کنند کھ عملکرد آن ھا را افزایش دھد.
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مثبت بیشتر شوند افراد تمایل بیشتری بھ کنش متقابل با یکدیگر خواھند داشت . بھ ھمین دلیل افراد نسبت بھ یکدیگر احساس وابستگی پیدا می کنند کھ 
می توانند تشکیل یک ارتباط غیررسمی را تشدید نمایند, کھ خارج از رفتارھای رسمی سازمان است.

: استیفن رابینز علل تشکیل گروه ھای غیررسمی را بھ صورت زیر دستھ بندی نموده است : نظریھ ارضای نیاز 

بھ ھیچ عنوان امکانپذیر نمی باشد.

احساس امنیت: فرد با پیوستن بھ گروه , از تنھایی نجات پیدا کرده و احساس امنیت می نماید . کسی کھ عضو گروه می شود احساس قدرت بیشتری می کند;
شک و تردیدی کھ از خود دارد , کاھش می دھد ودر برابر تھدیدات بھتر مقاومت می کند.

کسب منزلت: با عضویت در یک گروه , فرد بھ شھرت می رسد و از یک پایگاه برخوردار می شود .
احساس ارزش و احترام برای خود کند . گروه نھ تنھا این پیام را کھ اعضا دارای ارزش و احترام ھستند ; بھ عزت نفس: گروه باعث می شود کھ شخص ,

افراد خارج از گروه انتقال می دھد , بلکھ موجب می شود تا فاراد در درون گروه دارای حیثیت و اعتبار شوند .
احساس وابستگی: افراد می توانند با پیوستن بھ گروه ھا نیازھای اجتماعی خود را تامین کنند . رابطھ متقابل باسایر اعضا بھ فرد آرامش خاطر می دھد .

از نظر بسیاری از افراد این روابط بھ صورت منابع اصلی تامین کننده نیازھای اجتماعی در می آیند.
گروه ھا می توانند برای اعضا فرصت ھایی را بھ وجود آورند کھ آن ھا بتوانند بر دیگران اعمال نفوذ نمایند . کسب قدرت: 

تامین ھدف: با تشکیل گروه و در سایھ ھمکاری , افراد می توانند بھ اھداف خود برسند . این بھ گونھ ای است کھ امکان تحقق آن اھداف بھ صورت انفرادی

ھستند کھ مدیران توسط آن ھا قادر خواھند بود ، فعالیت ھای کارکنان را در جھت رسیدن بھ اھداف سازمانی ھماھنگ نمایند. اثربخشی گروھی کھ میان افراد 
آن اتفاق نظر و روحیھ ھمکاری وجود نداشتھ باشد بسیار کمتر است . انسجام گروه در رسیدن بھ اھداف سازمان بسیار موثر است .

گرایش ھایی پیدا می کنند .

بھ طور کلی , ھرگاه در یکی از این سھ عنصر تغییری حاصل شود , در دو عنصر دیگر نیز تغییراتی بھ وجود خواھد آمد.
داشتھ باشند . این کارھا باید برای افراد بھ بھ گونھ ای است کھ ایجاب می نماید , افراد بایکدیگر ھمکاری (کنش ھای متقابل) در اصل , ماھیت کارھا (فعالیت ھا)

ھنگامی کھ کنش ھای متقابل بین افراد افزایش می یابند , آنھا نسبت بھ یکدیگر احساسات و گرایش ھای مثبت بیشتری پیدا خواھند کرد . ھر قدر گرایش ھای

در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد شناخت گروه
بطور کلی ، بدون مطالعھ رفتار گروه ، شناخت برای مدیریت ممکن نخواھد بود . می بایست در سازمان نیروھایی را کھ براشخاص اثر می کذارند و ھمچنین

راه ھای اثرگذاری اشخاص بر سازمان ھا رابشناسیم . گروه ھا واقعیتی از زندگی سازمانی ھستند و بلوک ھای ساختاری سازمان را تشکیل می دھند . 
آشنایی با گروه ھا برای مدیران امری اجتناب ناپذیر بوده و شناخت گروه ھا بھ مدیران کمک خواھد کرد تا با تنوع اھداف و مقاصد آن ھا آشنا شوند.

مدیران باید بتوانند مراودات بین گروه ھا را نیز ھدایت و ھماھنگ نمایند . از دیدگاه مدیرت رفتار سازمانی ، گروه و تیم ھای کاری از جملھ ابزارھای اولیھ ای

اندازه کافی ارضا کننده باشند یا گرایش ایجاد نمایند تا آن ھا بھ کارخود ادامھ دھند . با توجھ بھ فعالیت ھایی کھ صورت می گیرند , افراد نسبت بھ یکدیگر
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گیرنده پیامپیام
الگوی مزبور سھ رکن اصلی , ارتباط را نشان می دھد. بی شک اگریکی از آن ھا حذف شود ,برقراری ارتباط مقدور نمی باشد . 

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ ارتباطات از ج: دو نظریھ (مدل)
الگوی جان کارتر . الگوی بیکر و ریموند. الگوی دیوید برلو . الگوی کریتنر و کینکی . الگوی برکو - ولوین . 

نحوه ارتباطی کھ توسط جان کارتر تعریف می شود بسیار ساده است بھ این گونھ کھ یک فرستنده پیام , توسط ابزار یا وسیلھ ای پیام را  : الگوی جان کارتر 
بھ گیرنده آن ارسال می نماید تا او بھ آن پاسخ دھد. 

را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف ارتباطات
ارتباطات یعنی انتقال مقصود و منظور یک عضو گروه بھ دیگری است .

را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری ارتباطات
جایگاه و اھمیت ارتباطات . مولفھ ھای ارتباطات . اھداف ارتباطات  . جھت ھای ارتباطات . سطوح ارتباطات . شبکھ ھای ارتباطات . موانع ارتباطات 
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گیرنده پیام منبع
اندیشھ ھا اندیشھ ھا

نیازھا رمز نیازھا
مقاصد مجموعھ مقاصد

اطالعات عالیم اطالعات
ھدف ھدف

کشف رمز

مھارتھای حرکتی
سیستم عظالنی
مھارتھای حسی

الگوی مزبور سھ رکن اصلی , ارتباط را نشان می دھد. بی شک اگریکی از آن ھا حذف شود ,برقراری ارتباط مقدور نمی باشد . 

نخستین الگویی است کھ ارتباطات را بھ صورت فرایندی پویا و متقابل مطرح کرده و بسیار مورد توجھ قرار گرفتھ است . : الگوی برلو ,  الگوی دیوید برلو 
وی بابیان زیر بھ مقابلھ با برداشت خطی و گام بھ گام اطالعات برخاست . بھ طور کلی , اگر مفھوم فرایند را بپذیریم , حوادث و مناسبات را بھ صورت پویا ;
رو بھ حرکت ; مداوم و دائماً در حال تغییر می بینیم . ھنگامی کھ چیزی را بھ عنوان فرایند نامگذاری می کنیم , منظور این است کھ فاقد سرآغاز و سرانجام 

بوده , و ترکیبی از اختالط وقایع است . فرایند نمی تواند ایستا باشد ودرحال حرکت است . اجزای یک فرایند بر یکدیگر تاثیر و تاثر دارند و ارتباط آنھا با

در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد ارتباطات
ارتباط یک راھی دوطرفھ و ممتد است و سازمان ھا بھ این کنش و واکنش برای ادامھ حیات کارکنان شناخت انواع ارتباطات برای مدیران امری ضروری است . 

نیاز اساسی دارند مدیران با استفاده از وسیلھ فرایندھای ارتباطات سازمانی بھ محیط بیرونی و درونی سازمان وابستھ می شوند و بھ بھترین شکل می توانند

یکدیگر متقابل است . 

مجرای ارتباطی رمز گردانی 

مھارتھای حرکتی
سیستم عضالتی
مھارتھای حسی

واسطھ
حامل

تفاھم الزم را برقرار نمایند . ارتباط خوب می تواند سازمان را درمسیر واقعی خود ھمگون سازد . ارتباطات و شناخت آنھا برای مدیران کمک خواھد کرد ، تا
ساده ترین انحرافات یا ناھماھنگی ھای ارتباطی را شناسایی نموده و درک نماید کھ چگونھ ارتباطات سازمانی را ارتقا بخشد .
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را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری رھبری
تمایز رھبری با مدیریت . مکتب رفتاری . مکتب اقتضایی . مکتب نوین رھبری 

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ رھبری از ج: دو نظریھ (مدل)

نظریھ پیوستاری رھبری .نظریھ رھبری مبتنی بر موقعیت . نظریھ انطباق موقعیت با سبک رھبری شبکھ مدیریت . نظریھ چھارسبک رھبری . مکتب اقتضایی (
نظریھ جانشین ھای رھبری . نظریھ مھارت ھای رھبری ) مکتب نوین رھبری (

رھبری شده اند. در این دیدگاه اعتقاد برآن است کھ رھبران , زاده می شوند , نھ این کھ ساختھ می شوند . بنابراین کسانی می توانند نقش رھبری را در سازمان
ایفا کنند کھ دارای خصوصیاتی چون ھوشمندی ; برون گرایی ; تسلط برخود ; اعتماد بھ نفس ; سخنوری ; جاذبھ کالم ;جذابیت و مانند این ھا , می باشند. 

پژوھشگرانی کھ درباره صفات شخصی رھبران بررسی کرده اند بھ دو روش اقدام نموده اند : ١- مقایسھ ویژگی آن ھایی کھ بھ صورت رھبر در صحنھ زندگی
و سازمان ظاھر شده اند با ویژگی کسانی کھ بدینگونھ نبوده اند . ٢- مقایسھ ویژگی ھای رھبران موفق با رھبران ناموفق .

: تحقیقات انجام شده برروی رھبران موفق سازمانی نشان می دھد کھ ھوش آنان از دیویس چھار خصوصیت عمده رابرای رھبران ذکر کرده است : 1- ھوش
: رھبران از جھت عاطفی با ثبات بوده , دارای اعتماد بھ نفس می باشند و میانگین ھوش پیروان و مرئوسانشان بیشتر است . 2- بلوغ اجتماعی و وسعت دید

ویژگی ھای شخصی رھبران صورت گرفت .

را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف رھبری
رھبری توانایی استفاده موثر از شایستگی ھای استراتژیک ، بھ منظور نفوذ بر دیگران جھت دست یابی بھ اھداف سازمانی است . 

نظریھ مطالعات اوھایو . نظریھ مطالعت میشیگان . نظریھ  . مکتب رفتاری ( نظریھ ویژگی ھای شخصیت ) تمایز رھبری با مدیریت . مکتب صفات شخصی (

: نخستین تالش منظم کھ بھ وسیلھ روان شناسان و سایر پژوھشگران در رابطھ با درک رھبری انجام شد , تالشی بود کھ در راه شناخت نظریھ ویژگی شخصیت 

دراین گروه از نظریات , برای رھبر , خصوصیات ذاتی ذکر می شود . براساس این نظریات رھبران , ابرمردانی ھستند کھ بھ علت ویژگی ھایی فطری , شایستھ 

: سوال ٧
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در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد رھبری
رھبری مسیری است برای رسیدن بھ اھداف سازمان . بدون وجود رھبری ممکن است حلقھ اتصال موجود در میان اھداف فردی و سازمانی ، ضعیف یا

رھبری روندی است کھ ضمن آن مدیر تالش می کند تا با نفوذ بر کارکنان ، آنان را برانگیزد تا وظایف خود را بھ نحو احسن بھ انجام برسانند. گسیختھ شود . 
مدیریت و رھبری بعنوان یک زنجیره بھ ھم پیوستھ در سازمان بشمار می آید . رھبری یکی از وظایف مدیران در سازمان برای رسیدن بھ اھداف سازمان است

برای دوام یک سازمان ، وجود رھبری واجب و ضروری است . 

: تحقیقات انجام شده برروی رھبران موفق سازمانی نشان می دھد کھ ھوش آنان از دیویس چھار خصوصیت عمده رابرای رھبران ذکر کرده است : 1- ھوش
: رھبران از جھت عاطفی با ثبات بوده , دارای اعتماد بھ نفس می باشند و میانگین ھوش پیروان و مرئوسانشان بیشتر است . 2- بلوغ اجتماعی و وسعت دید
: رھبران دارای انگیزه ھای قوی برای نسبت بھ مسائل و رویدادھای اطرافشان دید و بینش وسیعی دارند . 3- انگیزه ھای توفیق طلبی و دست یابی بھ ھدف

: انسان گرایی و تاکید داشتن بر ارزش انسان ھا , ویژگی بارز دیگر رھبران موفق است . موفقیت بوده و توفیق طلبند . 4- انسان گرایی
٢- چھار ویژگی مربوط بھ ھوش و توانایی استاگدیل ھمچنیندریافت کھ این رھبران دارای ١- پنج خصوصیات جسمانی (ازقبیل خصوصیات ظاھری و قد و ...)

٣- شانزده خصوصیت مربوط بھ شخصیت (ازقبیل انطباق پذیری ; پیشگامی ; شوق و سرزندگی و اعتماد بھ نفس و ...) ۴- شش ازقبیل یادگیری; ادراک و ...)
۵- نھ ویژگی اجتماعی (ازقبیل گرایش بھ ھمکاری ; مھارت ھای ارتباط از قبیل انگیزه دستیابی ; پافشاری در کار و ابتکار عمل و ...) ویژگی مربوط بھ کار (

می باشند. بین افراد و توانایی اداری و ...)

شخصیتی رھبران عنوان نموده است .
- تمایل بھ رھبری ٣- درستکاری ۴- اعتماد بھ نفس ۵- توانایی و  کرک پاتریک والک نیز شش ویژگی مھم رابرای رھبران تعریف نموده اند : ١- تحرک ٢

براساس این مطالعات آن ھا بھ این نتیجھ رسیدند کھ رھبران باغیررھبران تفاوتی بنیادی دارند . آگاھی ۶- دانایی . 
میزان ھوش و ذکاوت رھبران بھ عنوان یک خصوصیت اصلی دراین نظریھ بوده است . درمورد سایر خصوصیات اتفاق نطری وجود ندارد و از آن جایی کھ
رھبران بسیار موفقی در سازمان ھا وجود داشتھ اند کھ فاقد خصوصیات فوق الذکربوده اند , نظریھ ھای ویژگی ھای شخصی برای تبیین رھبری محمل جامع

و کاملی بھ شمار نمی آید.     درکل نظریھ ویژگی شخصیت بین رھبر و غیر رھبر فرق قائل می شود./.

: ریچارد بوید با ارائھ و اصالح نظریھ رھبری کاریزما , تغییراتی را پیشنھاد می کند کھ باید در ساختار و استراتژی ایجاد شود , تا نظریھ مھارت ھای رھبری 

مورد یافتھ را درباره شخصیت و رھبری در گروه ھای کوچک مورد بررسی قرارداه است , او در این مطالعات کمتر بر عوامل موقعیت مان نیز بیش از ١۴٠٠

موجب پیدایش نسل جدیدی از رھبری شده تا بتواند با مھارتھای ویژه موجب تحقق اھداف سازمان شود . 
این مھارت ھای جدید رھبری شامل : ١- مھارت در آینده نگری : یعنی رھبر باید در شناخت تغییرات محیطی از تبحر الزم برخوردارباشد. ٢- مھارت در وسعت
یعنی تشویق افراد و ارائھ نمونھ جالب برای ترغیب گروه تا طبق ھدف ھای رھبر یا ھدف ھای مشترک یک گروه بزرگ تر , بخشیدن بھ گستره و میدان دید : 

یعنی رھبر با دارابودن ویژگی ھای منحصر بھ فرد موجب یکسو سازی باورھا و تحریک انگیزه ھای مشترک - مھارت در تجانس ارزش ھا :  عمل کنند . ٣
افراد می شود . ۴- مھارت در اعطای اختیارات یا دادن قدرت بھ دیگران : یعنی رھبر با توزیع مناسب قدرت بین افراد موجب انجام موفقیت آمیز فعالیتھا 

یعنی بازگشت بھ خویشتن با شناخت مھارت ھای شخصی و شناخت چارچوپ ھایی کھ رھبر بتواند در آن چارچوب یا از آن دیدگاه - خودشناسی :  می شود . ۵
نیازھای خود , ھدف ھا و نیازھای کارکنان و اعضای سازمان را درک کند . ریچارد بوید اعتقاد دارد کھ رھبران باید مجموعھ ھای مشخص از مھارت ھا را

بیاموزند , آن ھا را تقویت نمایند و بھ زیر دستان و اعضای سازمان ھم آموزش دھند./.

کھ بر رھبری موثرند, توجھ نموده است . در ھرحال مان صفاتی ھمچون ١- ھوش ٢- مردانگی ٣- اعتدال ۴- تسلط ۵- برونگرایی ۶- محافظھ کاران را در صفات 
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را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ فرھنگ سازمانی از ج: دو نظریھ (مدل)
طبقھ بندی دیل و کندی . طبقھ بندی کویین و مک گارس . طبقھ بندی جفری سانی فیلد . طبقھ بندی چارلز ھندی . طبقھ بندی ھافستد . 

ٱن ارزش ھا بیشتر باشد , فرھنگ سازمانی قوی تر خواھد بود. براساس این تعریف بدیھی است کھ فرھنگ قوی تاثیر بیشتری برروی رفتار اعضایش دارد و
بنابراین جامعھ پذیر نمودن فرھنگ ھای قوی معموالً وسیع و بسیار موثر خواھد بود.

می توان میزان قدرت و اقتدار فرھنگ ھای سازمانی مختلف را براساس دو معیار بسیار مھم , تعداد اعضای متعھد بھ ارزش ھا و میزان تعھد اعضا بھ ارزش ھا
و ھنجارھای غالب سازمانی تعیین کرد .بدین ترتیب با قرار دادن معیارھا در کنار ھم , ماتریس چھار بعدی بھ دست می آید کھ بیانگر سھ نوع فرھنگ سازمانی

بھ شرح زیر می باشد :

: سوال ٨
را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف فرھنگ سازمانی

فرھنگ سازمانی ، سیستمی از استنباط مشترک است کھ اعضاء نسبت بھ یک سازمان دارند و ھمین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود.

را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری فرھنگ سازمانی
ویژگی ھای فرھنگ . سطوح فرھنگ سازمانی . تجزیھ و تحلیل تفاوت ھای فرھنگ سازمان . چگونگی شکل گیری فرھنگ ھا . 

: یکی از تقسیم ھای فرھنگ سازمانی , تقسیم کردن آن ھا بھ فرھنگ قوی و ضعیف است . مسئلھ تمایز بین فرھنگ ھای قوی و ضعیف طبقھ بندی دیل و کندی 
بحث این است کھ فرھنگ ھای قوی بر رفتار کارمندان تاثیر بیشتری داشتھ اند وبا کاھش ترک خدمت , ارتباط مستقیم  بھ نحو فزاینده ای گسترش یافتھ است . 
بیشتری دارد . صفت مشخصھ فرھنگ قوی , مشترک بودن در مفروضات و ارزش ھاست . ھر چھ اعضا , ارزش ھای اساسی را بیشتر بپذیرند و تعھدشان بھ
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قوی

2 1
4 3

ضعیف

و ھنجارھای غالب سازمانی تعیین کرد .بدین ترتیب با قرار دادن معیارھا در کنار ھم , ماتریس چھار بعدی بھ دست می آید کھ بیانگر سھ نوع فرھنگ سازمانی
بھ شرح زیر می باشد :

فرھنگ سازمانی است کھ در آن تعداد اعضای متعھد بھ ارزش ھای غالب زیاد و میزان تعھد آن ھا نیز قوی می باشد.  فرھنگ قوی :  الف )
فرھنگ میانھ : این گونھ فرھنگ ھا حد فاصلھ دو فرھنگ قوی و ضعیف قرار می گیرند , برخی دارای تعداد اعضای متعھد بسیاری می باشد کھ میزان تعھد ب)

آن ھا ضعیف و کم است و برخی نیز تعداد اعضای متعھد اندکی دارند , اما ھمین تعداد اندک میزان تعھدشان قوی و زیاد است .
فرھنگ ھایی ھستند کھ تعداد اعضای متعھدشان محدود و اندک است و میزان تعھد این تعداد نیز اندک می باشد (نھ کمیت و نھ کیفیت ) فرھنگ ضعیف :  ج)

فرھنگ قوی

عملکرد باال خواھد شد .

بنابراین سازمان ھایی کھ درآن ھا ارزش ھا و باورھای کلیدی بھ طور مشتاقانھ و قوی حفظ و بھ طور گسترده پخش شده است , دارای تعداد اعضای متعھد
ضمناً ھرچھ ارزش ھای کلیدی سازمان بیشتر مورد قبول واقع شود و ھر چھ تعھد کارکنان بھ آن ارزش ھا بیشتر باشد, فرھنگ قوی تراست فراوانی می باشد , 

در نتیجھ, در حالی کھ تمام سازمان ھا دارای فرھنگ ھستند , اما ھمھ آن ھا بھ یک اندازه بر کارکنان تاثیر ندارند . فرھنگ قوی رضایت را افزایش ; نقل و
انتقاالت و ترک خدمت ھا را کاھش و ھمگونی درونی را افزایش می دھد , ضمناً با افزودن بر میزان ثبات و استحکام رفتاری کارکنان ; جایگزینی برای رسمی

سازی سازمان نیز تقویت می شود; حتی قادر است نافذترو مقبول تر از سیستم کنترل رسمی عمل نماید , چرا کھ فرھنگ روح انسان را نیز ھمچون جسم او
کنترل می کند . 

افراد سازمان را قادر می سازد کھ تا درباره آن چھ انجام می دھند احساس بھتری داشتھ باشند و امور را بھ نحو احسن انجام دھند. در نتیجھ فرھنگ قوی ,
وجود فرھنگ سازمانی قوی عامل مثبتی در جھت عملکرد بھتر و اثر بخشی بیشتر می باشد.

پیوند میان فرھنگ و عملکرد , با وجودی کھ تعدادی از تحقیقات میان این دو ارتباط قائل ھستند , چندان روشن نیست . اما بھ ھر حال تکنولوژی سازمان و 
محیط سازمانی این رابطھ را کاھش می دھد . بھ عبارتی دیگر, وقتی فرھنگ سازمان , متناسب با تکنولوژی آن و منطبق با محیط سازمانی باشد , منجر بھ

فرھنگ میانھ

فرھنگ ضعیففرھنگ میانھ

میزان تعھد اعضا
بھ ارزش ھا و ھنجارھا

تعداد اعضایزیاد
کممتعھد بھ ارزش ھا
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: یکی از مسایل اساسی کھ پژوھشگران مدیریت تطبیقی از جملھ ھافستد بھ آن توجھ کرده اند , چگونگی اثرگذاری فرھنگ بر رفتار کارکنان طبقھ بندی ھافستد 
است کھ این مطالعات و بررسی ھا , پژوھشگران این حوزه را بھ مجموعھ ارزشمندی از یافتھ ھای مربوط بھ این رشتھ آگاه می کند . یا فتھ اصلی بررسی 

ھافستد آن است کھ سازمان ھا بھ شدت تحت تاثیر فرھنگ ھستند . این امر نھ تنھا بررفتار افراد درون سازمان تاثیر می گذارد , بلکھ احتمال انتقال موفقیت آمیز
نظریھ ھای سازمانی و سبک ھای مدیریت از یک فرھنگ بھ فرھنگ دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دھد .

مدیریت و سازماندھی از فرھنگ تاثیر می گیرد. زیرا در بردارنده سمبل ھایی ھستند کھ این سمبل ھا از نظر مردم معنا و مفھوم دارد. معنای مرتبط بااین سمبلھا
از آنچھ افراد از  خانواده ; مدرسھ و محل کار و اعضای جامعھ آموختھ اند , ناشی می شوند . در ادامھ این مطلب ھافستد اشاره بھ این نکتھ می کند کھ مدیریت

و سازمان از ابتدا تا انتھا زیر نفوذ فرھنگ است .
بنابراین , از راه شناخت بھتر و آگاھی از ارزش ھای فرھنگی و نقطھ نظراتی کھ از سوی افراد مطرح می شود , بھتر می توان رفتار سازمان ھا ; ماھیت و 

عملیات مدیریت در قالب فرھنگی خاص را درک و تفسیر نمود .
ھافستد درتحقیقات خود تاثیر فرھنگ ملی را در پنجاه شرکت مطالعھ کرد . او براساس تحقیقات خود چھار بعد از وجوه تمایز فرھنگ ھا را مشخص ساخت.
اوفرھنگ ھای ملی را بر حسب ھر یک از ان ابعاد و مقیاس ھا ارزیابی کرد.ابعاد و مقیاس ھایی کھ بر اساس نظریات ھافستد میتوان بر حسب انھا ھویت 

فاصلھ قدرت:این بعد نشان دھنده فاصلھ قدرت و نفوذ اجتماعی بین افراد جامعھ است.افراد جامعھ بر این باورند کھ با ھم نابرابر ھستند.چون بھ شکل یکسان 

کھ نابرابری میان افراد ناشی از نوع انھا و نحوه تولد و رشد انھا میباشد.بھ طور کلی جوامع در رابطھ با تخصیص منابع معیار ھای متفاوتی را بکار میگیرند 

اجتناب از پدیده نا اطمینانی محیطی: جوامع دربرابر این نااطمینانی سازش می کنند . مردم این جوامع کم و بیش ریسک پذیرند , انان معموالً در برابر رفتارھا یا
عقیده ھایی کھ با دیدگاه خودشان متفاوت است بردباری و شکیبایی نشان می دھند , زیرا آن ھا را مایھ تھدید خود نمی پندارند . ھافستد آن ھا را جوامع دارای

اطمینان نسبی نامید کھ از پدیده نا اطمینانی فرار نمی کنند , یعنی مردم بھ صورت نسبی , احساس امنیت می کنند .

فرھنگ ھای ملی را مشخص کرد عبارتند از :

متولد نمیشوندو ھریک نیز در مقایسھ با دیگران بھ شکلی متفاوت از توانایی ھای فیزیکی و ذھنی خود استفاده می کنند.برخی از جوامع بھ نا برابری افراد 
اجازه رشد میدھند این امر در طول زمان بھ اختالف در قدرت و ثروت منجر میشود و این اختالفات نیز بھ نوبھ خود در  جامعھ پذیرفتھ میشود.معموال بر 

خورداری از قدرت و ثروت بر اساس مشخصھ ھای فیزیکی و توانایی ھای ذھنی توجیھ نمیشود بلکھ چنین گفتھ میشود 

در نتیجھ افراد خاصی از جامعھ تواناتر از دیگران قلمداد میشوند.جامعھ ای کھ میکوشد نابرابری ھای ناشی از قدرت و ثروت را تا حد ممکن کاھش دھد دارنده.
فرھنگ با فاصلھ کم قدرت شناختھ میشود اما جامعھ ای کھ نابرابری در ثروت و قدرت را توجیھ مینماید و برای کاھش ان تالش نمیکند با عنوان جامعھ ای با 

فرھنگ فاصلھ قدرت زیاد تلقی میشود. 
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در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد فرھنگ سازمانی
اگر بین نیازھای فردی و فرھنگ سازمان تجانس وجود داشتھ باشد ، رضایت شغلی کارکنان و اعضای آن سازمان بھ باالترین میزان خواھد رسید .

گروه جدا شود . این گروه ھای اصلی مانند خانواده ; فامیل ; قبیلھ یا سازمان, از رفاه و آسایش و سود اعضا محافظت می کنند . در عوض انتظار دارند کھ اعضا
سرسپردگی و وفاداری دایمی نسبت بھ گروه اصلی داشتھ باشند و نفع شخصی را فدای نفع گروه کنند . در جامعھ گروه گرا ھمبستگی و ادغام افراد زیاد است,

در صورتی کھ در جامعھ فردگرا درجھ ھمبستگی و ادغام کم می باشد .

عقیده ھایی کھ با دیدگاه خودشان متفاوت است بردباری و شکیبایی نشان می دھند , زیرا آن ھا را مایھ تھدید خود نمی پندارند . ھافستد آن ھا را جوامع دارای
اطمینان نسبی نامید کھ از پدیده نا اطمینانی فرار نمی کنند , یعنی مردم بھ صورت نسبی , احساس امنیت می کنند .

جامعھ ای کھ بھ شدت از پدیده نا اطمینانی اجتناب می کند , مردمش در اضطراب بسیار شدید بھ سر می برند و این نا اطمینانی بھ صورت فشار روانی ; 
عصبانیت و پرخاشگری ظاھر می شود . برای رفع وحشت و کاھش نا اطمینانی , این جوامع دست بھ اقداماتی زده اند تا بھ مردم احساس امنیت بدھند ومیزان 

ریسک را پایین آورند . در این کشورھا مقررات بسیار رسمی برسازمان ھا حاکم است , بھ ھیچ وجھ نظرات و رفتارھای مخالف را تحمل نمی کنند و اعضای
سازمان ھا با تمام توان می کوشند تا بھ حقایق مطلق ایمان برسند .

در فرھنگ ھایی کھ فرد گرایی و جود دارد فرض براین است کھ افراد در درجھ اول بھ رفاه و سود شخصی خود و افراد فامیل توجھ خواھند کرد. فرد گرایی : 
در جامعھ گروه گرا فرض براین است کھ ھر فردی در بیش از یک گروه اصلی عضویت دارد و نمی تواند از این برعکس فردگرایی , گروه گرایی می باشد , 

در اصل آگاھی یافتن از نوع کاری کھ فرد باید انجام دھد در گرو این است کھ فرد بھ صورتی دقیق و درست با فرھنگ سازمانی آشنا شده باشد ، یعنی سازمان
وی را بعنوان یک عضو پذیرفتھ باشد . فرھنگ سازمانی بعنوان سرچشمھ ھمھ توانایی ھای سازمان محسوب می گردد . صاحبنظران ، براین باورند کھ 

موفقیت سازمان منوط بھ شناخت ارزش ھای کلیدی و باورھا و تفاھم ھایی است کھ در اعضای یک سازمان مشترک می باشند. 

مرد ساالری : جوامع ترکیبی از خصوصیات مرد ساالری و زن ساالری ھستند , ولی خصوصیت مردانھ در تمام جوامع برتری دارد و حاکم می باشد . جوامع
گروه اول آن ھایی ھستند کھ خصوصیت مرد گرا دارند و گروه دوم جوامعی ھستند کھ خصوصیات زنانھ بیشتری دارند . را می توان بھ دو دستھ تقسیم کرد , 

در جوامع مردگرا تفاوت طبیعی بین زن و مرد پایھ گذار نقش اجتماعی برای آن ھا می باشد . در جامعھ مردم ساالر انتظار می رود قاطع ; جاه طلب و رقابت گر
باشند و برای موفقیت مالی و غیر مالی بکوشند , در چنین جوامعی مردان بھ نفوذ ; قدرت ; بزرگی و سرعت , اخترام گذاشتھ و اھمیت می دھند . از زنان انتظار

می رود کھ بھ جنبھ غیر مادی زندگی بیشتر توجھ داشتھ باشند و از کودکان و ضعیفان نگھداری و پشتیبانی کنند . در جوامع زن ساالر , نقش و حدود اجتماعی
مرد و زن با ھم نقاط مشترک , زیادی دارند.در چنین جامعھ ای قابل قبول است کھ زن و مرد ھر دو جاه طلب و رقابت گر باشند , ھم چنین قابل قبول است کھ

صفحھ ١٠

زن و مرد ھر کدام دنبال موفقیت ھای مالی بروند و از ھمراھی با بیچارگان و نیازمندان و ضعیفان کوتاھی نکنند .
در ھردو جامعھ , چھ جامعھ مردساالر و چھ جامعھ زن ساالر و در ھر سازمان تولیدی و خدماتی و موسسات اداری و سیاسی , ارزش ھای مرد ساالری برتر

در جامعھ مرد ساالر تاکید برروی موفقیت مالی و قاطی بودن است و قھرمان بھ کسی گفتھ می شود کھ موفقیت ھای پیاپی دارد و مردی برتر باشد . می باشد . 
در جوامع زن ساالر ارزش ھای مسلط زنان و مردان شامل خصوصیاتی است , مانند ھمکاری میان افراد ; حفظ محیط زیست ; اھمیت قایل شدن بر کیفیت زندگی

و اعتقاد بھ این کھ کوچک زیباست .
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استرس را بھ عنوان پدیده تازه در نوع خود بھ طور کامل شرح می دھد . سلیھ کھ توجھ خود را بر ھانس سلیھ را می توان نخستین کسی دانست کھ در ١٩۵۶
پاسخ بدن در برابر خواستھ ھایی کھ بر آن وارد می شوند متمرکز کرده بود , معتقد بود کھ این پاسخ , پاسخی تعریف شده و معمولی است . منظور او از این 

اصطالح آن است کھ خواستھ ھایی کھ بدن با آن ھا روبرو می شود , خواه درونی و خواه بیرونی , ھر چھ باشند , پاسخ فردی کھ در معرض استرس قرار
می گیرد از الگوی عام و یکسانی پیروی می کند و این الگوی معین را سندروم سازگاری عمومی نامید . مرحلھ سھ گانھ سندروم سازگاری عمومی در این شکل

استرس ، بھ موقعیت درونی فردی اطالق می شود کھ تھدیدی را نسبت بھ وضعیت جسمی یا آرامش روانی خود احساس کرده باشد.

را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری استرس
انواع استرس . تمایزات فردی . نتایج استرس . استراتژی ھای مدیریت استرس . 

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ استرس از ج: دو نظریھ (مدل)

: سوال ٩
را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف استرس

نظریھ سازگاری استرس . نظریھ محیطی استرس . نظریھ تبادلی استرس . 

مقاومت طبیعی در برابر
نشان داده شده است .

نظریھ سازگاری استرس :
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می گیرد کھ درآن بدن مقاومت کوتاھی از خود نشان می دھد و در پی آن , مقاومت طوالنی تر فرا می رسد . در این مرحلھ تغییراتی در بدن رخ می دھند تا آن
را برای پاسخی فوری آماده کنند , ضربان قلب تند می شود , فشارخون باال می رود و قند آزاد می شود تا انرژی الزم را برای عمل فراھم کند . مثالً وقتی از

خیابانی عبور می کنید و ناگھان متوجھ می شوید کھ ماشینی بھ سرعت بھ طرف شما می آید , شما سرعت حرکت خود را زیاد می کنید و شروع بھ دویدن 

اولین مرحلھ , مرحلھ ھشدار است . در این مرحلھ ,بدن پاسخ اولیھ ای در برابر عامل استرس از خود نشان می دھد. این مرحلھ فاصلھ زمانی کوتاھی را در بر

می نمایید تا خودتان را از مھلکھ نجات دھید . این نمونھ ای از پاسخ بھ استرس در مرحلھ ھشدار است.
در صورتی کھ عامل استرس زا بھ قوت خود باقی بماند , مرحلھ دوم یا مقاومت شکل می گیرد . در این مرحلھ , پاسخ ھای اولیھ ای کھ در مرحلھ ھشدار ظاھر
شده بودند جای خود را بھ پاسخ ھایی می دھند تا سازگاری طوالنی تری را بھ وجود آورند . بھ این معنی کھ برگشتن بھ حالت تعادل برای بدن ضروری است .
بنابراین ضرورت در این مرحلھ , تالشی مداوم از جانب فرد صورت می گیرد تا با عامل استرس زا سازگاری برقرار کند یا بھ آن خو بگیرد . بھ عنوان نمونھ ,

کارگری را در نظر بگیرید کھ در کارخانھ ای پر سرو صدا کار می کند. پس از چند ماه کھ در آن محیط بھ سر می برد دیگر از سرو صدای آن جا ناراحت نمیشود
ماھیچھ ھای با این حال , بازھم می بینیم کھ چنین فردی گھگاھی دچار سردرد می شود , زیرا پس از مدتی بر استرس ناشی از صدا , مبتال بھ اسپاسم (گرفتگی )

چنین کارگرانی با گذشت زمان آموختھ اند تا استرس ناشی از صدای شدید محیط راد تحمل نمایند . با این حال عارضھ ھای جسمانی نشان  گردن می شود . 
می دھند کھ این صداھا ھنوز استرس زا احساس می شوند .

این اصطالح از نظر سلیھ بھ این معنی است کھ بدن نمی تواند بھ طورنامحدود بھ مقابلھ خود با عامل استرس ادامھ مرحلھ سوم , مرحلھ از پا در آمدن است . 

مثبت نیز معتقد می باشد . بھ این معنی کھ استرس می تواند محرکی در جھت رشد و تحول باشد. گاھی بھ این نوع استرس , استرس خوب می گویند.

دھد. انرژی الزم برای ادامھ سازگاری بھ اتمام می رسد و فرد از توان می افتد. بنابراین , وجھ مشخصھ مرحلھ سوم از دست دادن مقاومت در برابر عامل 
استرس است . 

این الگوی استرس از دو جنبھ مورد انتقاد پژوھشگران قرار  گرفتھ است : اول آن کھ نظریھ سلیھ را مبنی برآن کھ پاسخ ھای افراد گوناگون در برابر استرس,
شکل یکسانی دارند , بھ سختی م یشود پذیرفت . پژوھش ھا نشان داده اند کھ پاسخ بدن بھ استرس گوناگون است و بستگی بھ عامل استرس دارد . دوم این کھ
این الگو نمایانگر آن است کھ پاسخ در برابر عامل ھای گوناگون استرس نیز یکسان است و تفاوت نمی کند کھ این عوامل ماھیتی درونی داشتھ باشند یابیرونی
حال آن کھ می دانیم برخی از عامل ھای استرس زا , بھ ویژه آن ھایی کھ از مجموعھ خواستھ ھای درونی و بیرونی تشکیل شده اند , پاسخ ھای متفاوتی را بھ

وجود می آورند.
باید پذیرفت کھ الگوی سلیھ درباره استرس سھم بھ سزایی در پیشرفت بررسی ھای استرس داشتھ است و این موضوع دارای اھمیت بسیاری در عین حال , 

است کھ سلیھ استرس را تجربھ ای می داند کھ ممکن است در طی مراحل گوناگون , پیشرفت و تغییر کند . ھمین طور , در خور توجھ است کھ سلیھ بھ استرس

مقاومت طبیعی در برابر
عامل استرس زا

ھشدار مقاومت از پادرآمدن
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: نظریھ تبادلی استرس 

این نظریھ را ریچارد الزاروس ارائھ کرده است .این نظریھ امروزه بیش از ھر نظریھ دیگر مورد توجھ است . نظریھ تبادلی یا کنش متقابل نام دارد.

این نظریھ چنین بیان می کند کھ استرس زمانی رخ می دھد کھ تعادل بین خواستھ ھا و منابع وبھ ھم می خورد و تاکید می کند کھ این تعادل یا بی تعادلی ماھیتی

پیشرونده دارد . بھ عالوه , این مدل بیانگر تاثیر متقابل فرد بر محیط و محیط بر فرد است . از این رو , ھر برخورد معینی کھ میان شخص و محیط رخ می دھد

در بردارنده آثاری ضمنی یا درگیری ھایی برای فرد و محیط خواھد بود.

بنابر نظریھ الزاروس , نخستین مرحلھ فرایند استرس و مقابلھ با آن این است کھ فرد رویداد , وضعیت یا خواست معینی را کھ با آن روبرو شده است را از دو 

اولین بعد ارزیابی اولیھ نامیده می شود کھ گویای آن است کھ رویداد یا وضعیت پیشامده ممکن است پیامدھای ناخوشایندی بعد اولیھ و ثانویھ ارزیابی می کند . 

بھ بار آورد. بھ طور کلی , ارزیابی اولیھ , خود بھ سھ عامل ارزیابی از آسیب ; تھدید و چالش تفکیک می شود کھ ھر یک از آن موارد بھ شرح زیر توضیح

داده می شود . ارزیابی از آسیب وقتی صورت می گیرد کھ آن آسیب بالفعل شده باشد , در حالی کھ ارزیابی از تھدید بھ این معنی است کھ احتمال دارد در آینده

آسیبی وارد شود . الزاروس ھمچنین ارزیابی دیگری را بھ نام ارزیابی چالش یا رویارویی با مشکل را مطرح می نماید . این ارزیابی زمانی پیش می آید کھ فرد

معتقد است بھ جای آن کھ فقط در برابر پیامدھای منفی , خود را حفظ کند , می تواند با رویارویی با آن بھ نتیجھ مثبتی برسد .
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آسیبی وارد شود . الزاروس ھمچنین ارزیابی دیگری را بھ نام ارزیابی چالش یا رویارویی با مشکل را مطرح می نماید . این ارزیابی زمانی پیش می آید کھ فرد

معتقد است بھ جای آن کھ فقط در برابر پیامدھای منفی , خود را حفظ کند , می تواند با رویارویی با آن بھ نتیجھ مثبتی برسد .

اما ارزیابی ثانویھ کھ در پی ارزیابی اولیھ می آید , عبارت ازاین است کھ فرد با امکان انتخابی کھ دارد , می کوشد راه ھای ممکن برای رخورد با مشکل را

مشحص و انتخاب کند و در جای خود بھ کار برد . راه ھای انتخابی ممکن است درونی یا بیرونی باشند ; یعنی ممکن است راھی در پیش گرفتھ شود کھ با 

استفاده از منابع در دسترس میسر شود یا پاسخی است کھ فرد در برابر مشکل از خود نشان می دھد . در مقابلھ ای کھ با تکیھ بر منابع موجود صورت میگیرد

امکانات مادی برای برطرف کردن مشکل , ممکن است پولی باشد کھ از خویشاوندی قرض گرفتھ می شود . اما مقابلھ ای کھ بھ شکل پاسخ بھ مشکل صورت

می گیرد , ممکن است این باشد کھ فرد در معرض بیکاری , در پی یافتن کار دیگری برآید .

طبق نظریھ تبادلی یا کنش متقابل , آگاھی بھ این موضوع کھ برای مقابلھ با مشکل , امکانات و منابعی وجود دارند کھ بھ موقع می توان روی آن ھا حساب کرد,

در ارزیابی ھایی کھ در آینده نسبت بھ رویداد یا وضعیت استرس زا می کنیم , تاثیر بھ سزایی دارد .

در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد استرس

آگاھی از استرس مرتبط با شغل ، برای مدیران اھمیت زیادی دارد.استرس علت اصلی ترک خدمت ، غیبت از کار و کم کاری است و تاثیر نامطلوب بر اثربخشی

سازمان دارد . استرس یک فرد ممکن است امنیت دیگران را بھ خطر اندازد . فشار روانی حاصل از کار بھ خودی خود بھ معنی کاھش عملکرد نیست .

استرس بر عملکرد افراد در سازمان می تواند اثر مثبت و منفی داشتھ باشد . مدیران و کارکنان سازمان تحت تآثیر استرس دچار حاالت روانی خاص می شوند.

استرس دارای آثار جسمانی نیز ھست و از این طریق ھم ئبھ سازمان لطمات زیادی می زند . اشخاص و سازمان ھا باید برای مدیریت موثرتر ، بھ استرس

توجھ خاصی داشتھ باشند . اگر مدیران در کنترل استرس کارکنان خود دخالت نکنند ، عملکرد کارکنان کاھش می یابد .
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را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری ساختار
اصطالحات مفھومی ساختار . مدل اقتضایی ساختار سازمانی . 

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ ساختار از ج: دو نظریھ (مدل)
. ساختار مجازی کوھن . نظریھ ساختار سازمانی مینتزبرگ . . نظریھ ساختار شبدری چارلزھندی نگرش ھای ساختار سازمانی مورگان

: نگرش ھای ساختار سازمانی مورگان 
مورگان نگرش ھای مربوط بھ نظریھ ھای ساختار سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی بھ سھ دیدگاه کالسیک ,نئوکالیسک و اقتضایی تفکیک نموده است .

پیشگامان مکتب کالسیک در تبیین اصول خود , بھ نقش جھان شمولی مدیریت و ساختار اعتقاد داشتند .آن ھا بدون در نظر گرفتن قدرت محیط ; تکنولوژی و 
اندازه سازمان  , در پی کشف ساختاری بودند کھ در ھمھ مکان ھا و زمان ھا کاربرد داشتھ باشد . بھ بیانی دیگر , آن ھا بھ دنبال ساختار سازمانی بودند کھ

را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف ساختار
بھ طور کلی ، ساختار سازمانی یک نماد قابل رؤیت ، از کل فعالیت ھا و فرایندھای سازمان است. ساختار سازمانی ، در نمودار سازمانی نمایان می شود. 

: سوال ١٠

نگرش کالسیک :
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پیشگامان مکتب کالسیک در تبیین اصول خود , بھ نقش جھان شمولی مدیریت و ساختار اعتقاد داشتند .آن ھا بدون در نظر گرفتن قدرت محیط ; تکنولوژی و 
اندازه سازمان  , در پی کشف ساختاری بودند کھ در ھمھ مکان ھا و زمان ھا کاربرد داشتھ باشد . بھ بیانی دیگر , آن ھا بھ دنبال ساختار سازمانی بودند کھ

برحسب ارزش و مقام بھ افراد واگذار شود و اعضا باید برای مسیر شغلی خود مقررات مشخصی را رعایت نمایند تا بھ فرصت ھایی دست یابند . فعالیت ھا
مشخص و تکراری است و جوی غیر شخصی و اداری بر سازمان حاکم خواھد شد .

بتواند در ھمھ شرایط با اثربخشی و کارایی باال کار نماید. ماکس وبر ; تیلور و فایول از جملھ کسانی بودند کھ در طرح ریزی ساختار سازمانی بھ دیدگاه کالسیک
آنان براین باور بودند کھ موثرترین و کاراترین سازمان باید دارای ساختاری باشد کھ مبتنی برسلسلھ مراتب اداری و اختیارات رسمی و قانونی باشد معتقد بودند. 
و بزعم تین دیدگاه اعضا در برابر سازمان دارای وظایفی می باشند و باید مجموعھ ای از قوانین و مقررات عقالنی را رعایت کنند . مشاغل و کارھای تخصصی

نگرش نئوکالسیک :
نخستین کسانی کھ روی روابط انسانی و علوم رفتاری تحقیق می کردند کوشیدند تا بھ مسئلھ ای توجھ کنند کھ آن را نارسایی نگرش کالسیک می نامیدند .

آنان چنین استدالل می کردند کھ ساختار یک سازمان باید دو ھدف اثربخشی اقتصادی ورضایت کارکنان را دنبال نماید. مطالعات التون مایو ; داگالس مک گریگور
کریس آرگریس و لیکرت جزو اولین مطالعات در تبیین نگرش نئوکالسیک در طرح ریزی ساختار سازمانی می باشد . بزعم این نویسندگان , اگر مدیریت بھ

کارکنان توجھ کند تولید و بھره وری افزایش می یابد . پِژوھشگران روابط انسانی و علوم رفتاری چنین استدالل می کردند کھ ساختار کالسیک نمی تواند جھان
اگر ساختار سازمانی بھ گونھ ای تنظیم شود کھ افراد از کار خود راضی باشند و بتوانند بھ خواستھ ھای خود برسند و ھمچنین شمول باشد . بزعم این افراد , 

بھ نحو شایستھ بھ آنان مسئولیت ھایی واگذار شود , سازمان بھ صورت موثرتری بھ ھدف ھای خود خواھد رسید و نیازھای افراد و اعضای خود را بھتر تامین
خواھد کرد . یک چنین فرضیھ ھایی ایجاب می کند کھ کارکنان در سازمان استقالل بیشتری پیدا کنند , در امر تصمیم گیری نقش بزرگتری برعھده بگیرند و با

مدیریت روابط بھتری برقرار نمایند .

نگرش اقتضایی :
مورگان اعتقاد دارد کھ اکثرسازمان ھا با ساختار کالسیک و نئوکالسیک با توجھ بھ نیازھای جامعھ و چالش ھای محیط , در حال تغییر شکل ھستند . در این

زمینھ او اثبات کرده است کھ ساختارھایی با نگرش کالسیک و نئوکالسیک قادر بھ مواجھ با پدیده ھای محیطی نمی باشد .
پایھ ھای دیدگاه مورگان اگر چھ از طیف نظام کالسیک و نئو کالسیک استفاده نموده است , اما اتخاذ ھر یک از این ساختارھا را منوط بھ شرایط ویژه نموده

است . بھ ھمین منظور اصطالح بوروکراسب اقتضایی را مطرح کرده است . در این نگرش مورگان طرح ریزی ساختار سازمانی را بھ صورت یک پیوستار بھ 
شش مدل تفکیک نموده است کھ مدل اول ساختار کامالً خشک بوروکراسی و مکانیکی و مدل ششم ساختار کامالً ارگانیک و پویا می باشد. در ھر حال , اتخاذ

ھر یک از ساختارھای شش گانھ منوط بھ شرایط محیطی و اقتضایی مرتبط است .

صفحھ ١٣

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات



: نظریھ ساختار شبدری چارلز ھندی 
چارلز ھندی , برای تبیین روابط متفاوت افراد با سازمان ھای نوین از نماد ساختار شبدری بھره گرفتھ است . ساختار شبدری از سھ بخش تشکیل شده است :

ھستھ حرفھ ای :
گروه اول , ھستھ حرفھ ای سازمان است . این ھستھ را افرادی حرفھ ای با تخصص ھای باال در زمینھ فنی و مدیریت بھ وجود می آورند . این گروه با دراختیار
داشتن اطالعات حساس و دانش خاصی کھ سازمان رااز رقبای آن متمایز می سازد , رکن اصلی سازمان می شوند . از این رو , جایگزینی این افراد تقریباً غیر

ممکن است و معموالً سازمان ھا بھ این اعضای خود حقوق و مزایای چشمگیری می پردازند . سازمان در عوض از این اشخاص توقع دارد متعھدانھ فعالیت 
کنند ; سخت کوش باشند و اوقات زیادی رابرای امور سازمانی صرف کنند . این افراد در فرھنگ وظیفھ گرایی اداره می شوند و از ایشان انتظلر می رود بھ

صورتی منعطف در اختیار سازمان باشند , در ھر لحظھ بھ ھر کجا کھ الزم بود بروند و برحسب نیاز اقدامات الزم را انجام دھند.

پیمانکاران :
ھمراه با کوچکتر شدن ھستھ حرفھ ای, کارھای بیشتری طی قراردادھای متعدد بھ متخصصان بیرونی - کھ امور را با کیفیتی بھتر و ھزینھ ای کمتر انجام میدھند
واگذار می شود . بااین روال , ضمن آن کھ عناصر اصلی فعالیت سازمان ھمانند یخ ذوب می شود, یک حاشیھ پیمانکاری , انجام فعالیت ھای بیشتری را کھ قبالً 

در قلب سازمان انجام می گرفت , عھده دار می شود این شکل عمل دومین بخش از نماد سھ برگھ ای را مجسم می سازد. در حال حاضر , تولیدکنندگان , تعداد
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ساختارسازمانی در ھرسازمان عملکرد ھرفرد را معین می کند و مسئولیت ھا و اختیارات افراد را تعریف می نماید. با توجھ بھ ساختارسازمان مھیا سازند . 
می توان نوع رفتار کارکنان را توجیھ یا پیش بینی نمود .

واگذار می شود . بااین روال , ضمن آن کھ عناصر اصلی فعالیت سازمان ھمانند یخ ذوب می شود, یک حاشیھ پیمانکاری , انجام فعالیت ھای بیشتری را کھ قبالً 
در قلب سازمان انجام می گرفت , عھده دار می شود این شکل عمل دومین بخش از نماد سھ برگھ ای را مجسم می سازد. در حال حاضر , تولیدکنندگان , تعداد

کمتری از عناصر محصوالت خود می سازند . آن ھا عمدتاً بھ جمع کنندگان قطعاتی کھ بوسیلھ تولیدکنندگان دیگر ساختھ می شوند , تبدیل شده اند. اکنون 
سازمانھا مرتباً بخش ھایی از فعالیت ھایی را کھ زمانی محور اصلی کارھای آن ھا بھ شمار می آمد , طی قراردادھای متعدد بھ دیگر شرکت ھا واگذار می کنند.

حاشیھ پیمانکاری , اشخاص حقیقی و حقوقی را کھ در ازای تحویل کار , مزد یا حق العمل دریافت می کنند , شامل می شود.اشخاص حقیقی و حقوقی حاشیھ
پیمانکاران , بھ جای آنکھ برای گذراندن وقت حقوق دریافت کنند , مبالغی را ازتحویل کاالھا و خدمات بھ دست می آورند. بھ ھمین جھت آنھا را نمی توان بھ

اما سازمان ھایی کھ عادت کرده اند حقوقی را در ازای زمانی کھ کارکنان در سازمان صرف می کنند بھ آنان بپردازند بایذ اعمال روال معمول اداره کرد. 
مدیریت کارساز بر روابط قراردادی و قراردادھایی کھ باید برای انجام امور مختلف بھ امضا رسانند , بیاموزند.

نیروی کار انعطاف پذیر :
نیروی کار منعطف , سومین بخش سازمان است . این نیروی کار , شامل کارگران نیمھ وقت و موقتی می باشد کھ سازمان در شرایط ویژه آنھا را جذب مینماید.

از ان جایی کھ وظیفھ سازمان پوشش نیازھا و تقاضای بازار است , بنابراین درصدد آن می باشد تا بااستفاده بھینھ از نیروی کار موقت , بھ بھترین نحو آن 
نیازھا را برطرف سازد . اگرچھ فصلی و موقتی بودن این نیروی کار باعث می شود کھ کارفرمایان , این بخش از سازمان را جدی نگیرند , اما وقتی این 

کارگران جدی گرفتھ نشوند , آنھا نیز سازمان و محصوالت آن را سرسرس خواھند گرفت و در نتیجھ معیارھایی را کھ از سوی سازمان برای کیفیت در نظر
گرفتھ شده , نادیده خواھند گرفت . بھ ھر حال , اگرچھ آنان فاقد تعھد کاری گروه ھای مستقر درھستھ حرفھ ای می باشند , اما اگر قرار باشد آنھا نقش ھایی را

بھ خوبی ایفا کنند باید با آنان عادالنھ و منصفانھ رفتار شود .

در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد ساختار
ساختار سازمانی بیان کننده راھی است کھ بھ وسیلھ آن فعالیت ھای سازمانی تقسیم ؛ سازماندھی و کنترل می شوند . ساختاری کھ از نظر پیچیدگی ؛ رسمی

بودن فعالیت ھا و متمرکز بودن سیستم تصمیم گیری در سطح باالیی باشد معموالً باعث کاھش رضایت مندی کارکنان می شود . مدیران بھ کمک ساختار 
سازمانی می توانند فعالیت ھای سازمانی را دستھ بندی ؛ سازماندھی و کنترل نمایند و از این طریق ساختار پایدار و باثباتی را برای رسیدن بھ اھداف سازمانی
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منشإ تغییر سازمانی . ارکان فرایند تغییر . اھداف تغییر . انواع تغییر . ابعاد تغییر . انواع مقاومت در برابر تغییر . استراتژی ھای غلبھ بر مقاومت

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ تغییر سازمانی از ج: دو نظریھ (مدل)
. نظریھ سیستم ھای تغییر نادلر و تاشمن . نظریھ یکپارچھ سازی فرایند تغییر مورگان نظریھ تحلیل میدان نیروکرت لوین

: سوال ١١
را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف تغییر سازمانی

تغییر سازمانی ، بھ تالشی برای بھبود راه ھای حل مسألھ در سازمان اطالق می شود.

را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری تغییر سازمانی

نظریھ تحلیل میدان نیروکرت لوین :
این نظریھ توسط کرت لوین ارائھ شده است . فرضیھ لوین از یک قانون فیزیکی مشتق شده است کھ می گوید موقعیت یک شی و مسیر آن بھ وسیلھ نیروھایی

کھ بر آن وارد می شود , تعیین می شود . تغییر , زمانی روی می دھد کھ نیروھای عمل کننده از نیروھای بازدارنده قوی تر باشند. زمانی کھ نیروھای بازدارنده
-انجماد مجدد , تحقق می یابد. با نیروھایی کھ تالش می کنند تغییر بھ وجود آورند برابر باشد , یک حالت تعادل پدید می آید . نقطھ تعادل بھ وسیلھ برآیند نیروھای عمل کننده در جھات مختلف مشخص می شود. بھ اعتقاد کرت لوین , تغییر برنامھ ریزی شده در سھ مرحلھ ١- خروج از انجماد ٢- ایجاد تغییر ٣

خروج از انجماد :
این عمل زمانی روی می دھد کھ افراد , نیاز بھ تغییر رادریابند . تغییر وضعیت با مشارکت نیروھایی کھ با ارزشھا ; عقاید و رفتارھای جاری در کشمکش 

می باشد, صورت می گیرد.

ایجاد تغییر :
مجموعھ ای از فعالیتھای ھدایت شده است کھ طی آن , شرایط شناختھ شده در قالب ھای بھسازی شده جایگزین رفتارھای پیشین می شود . دراین مرحلھ قالب
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ایجاد تغییر :
مجموعھ ای از فعالیتھای ھدایت شده است کھ طی آن , شرایط شناختھ شده در قالب ھای بھسازی شده جایگزین رفتارھای پیشین می شود . دراین مرحلھ قالب

ارزشھا و عقاید گذشتھ شکستھ و چارچوب ھای جدید تعریف می شود.

انجماد مجدد :
در این مرحلھ قالب ھای بھسازی شده مستحکم می شود . دراصل در مرحلھ انجماد مجدد سعی می شود , آنچھ جایگزین شرایط بیشین شده است بھ صورت

بنیادی درسیستم نھادینھ شود.

الگوی تغییر سھ مرحلھ ای کرت لوین
براساس تحلیل میدان نیروی کرت لوین , مدیران با اصالح نیروھای محرک و بازدارنده , تغییر برنامھ ریزی شده ای را بھ وجود می آورند. برای یک تحلیل دقیق

باید چگونگی کاھش نیروھای بازدارنده با تقویت نیروھای محرک مشخص می شود.
تحلیل میدان نیروی لوین یکی از رایج ترین مدل ھای تجزیھ و تحلیل برنامھ ھای تغییر و پیش بینی آثار تغییرات آینده می باشد .

براساس انگیزه ھای مختلف رفتار , سھ نظریھ آموزش ; اجبار و نفوذ گروه ھای ھمکار عرضھ شده است .

آموزش :
زیرا فرض می کند کھ انسان یک موجود عاقل است و خواستھ ھای شناختھ شده خودش را دنبال نی کند و باتوجھ بھ این کھ فرض کرده ایم مردم عاقل ھستند و بھ وسیلھ عالیق شخصی  برخی از تالشھا برای تغییر براساس این فرض انجام می شود کھ آگاھی جدید موجب تغییر می شود. افراد پس از بدست آورن اعتقادات ; بینش ھا و خود آگاھی ھای تازه تحول را می پذیرند و رفتار خود را تغییر می دھند. این نظریھ تغییر , استراتژی تغییر عقلی - تجربی خوانده می شود. 

خودشان برانگیختھ می شوند , معقول است کھ فرض کنیم اگر آنھا بتوانند تغییر راازروی عقل تصدیق کنند و دریابند کھ بھ سود آنھا می باشد, خود را باتغییرات

وفق می دھند.
اجبار :

تعریف دیگری برای تغییر می گوید : مردم آن چیزی را انجام می دھند کھ مجبورند انجام بدھند . این روش تغییر , استراتژی قدرت - اختیار نامیده می شود 
بنابراین مسایلی چون کاربرد قدرت برعلیھ افراد ضعیف تر بھ منظور مجبور نمودن آنھا بھ پیروی از برنامھ ھا و جھت ھا را مورد بررسی قرار می دھد . 

ھنگامی کھ تغییر با پاداش و مقاومت در مقابل آن با تنبیھ ھمراه باشد , افراد تقریباً بھ سرعت بھ تغییر تمایل پیدا می کنند .

نفوذ گروه :
روش دیگری مبتنی بر فرضیھ نفوذ گروه می باشد در این روش فرض بر آن است کھ تغییر ھنگامی روی می دھد کھ افراد ھنجارھای جدیدی را بپذیرند و بھ

پیروی از آنھا , عقاید ; ارشھا و روابط فیمابین جدیدی را قبول کنند . شاید زیرکانھ ترین و قوی ترین محرک برای تغییر , فشار ھمکاران باشد. درنتیجھ ,
مذاکرات گروھی یکی از روش ھای مورد استفاده مکرر در عملیات توسعھ سازمان است . اخیراً تاثیر تصمیمات گروه ھمکاران در تغییر رفتار بھ وسیلھ بعضی

از تحقیقات مربوط بھ پویایی گروه , بیان شده است .
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: نظریھ یکپارچھ سازی فرایند تغیر مورگان 

در طرح ھای موفق تغییر سازمان ,تمام یا بیشترعناصر تغییر در یکدیگر ادغام می شوند. این چارچوب نشان می دھد کھ سازمان چگونھ در مرحلھ اول بھ  

نسبت پایدار است , در مرحلھ دوم ذوب شده , تغییر می کند و منجمد می شود و در مرحلھ سوم بھ صورت یک سیستم جدید و پایدار در می آید. در طی فرایند

تغییر , مدیریت انتقال , سازمان را آماده بھ کار نگاه می دارد. بھ طور کلی , مدیریت انتقال , عبارتند از فرایند اصولی برنامھ ریزی ; سازماندھی و اعمال تغییر 

از مرحلھ برھم زدن وضع موجود تا تحقق حالت کامالً آماده بھ کار در آینده می باشد . ھنگامی کھ تغییر آغاز می شود , سازمان کماکان بھ کار خود ادامھ میدھد

ولی دراین حالت سازمان نھ در حالت گذشتھ قراردارد و نھ در حالت آینده است . اما, مقدمات امر باید پیش از ایجاد تغییر آغاز شود و مدیریت انتقال این اطمینان

اعضای تیم مدیریت سازمان باید نقش مدیران انتقال را ایفا نموده و فعالیت ھای سازمان را با عامل را فراھم می آورد کھ در ھنگام انتقال نیز کار ادامھ می یابد . 

تغییر ھماھنگ کنند . می توان بھ منظور حصول اطمینان از تداوم کار و اعمال کنترل در طی مرحلھ انتقال , نسبت بھ ایجاد یک ساختار مدیریت موقت یا شغل

موقت اقدام نمود . رسانیدن خبر ایجاد تغییر بھ ھمھ کسانی کھ بھ نوعی دراین مسئلھ ذی نفع ھستند , مانند کارکنان ; مشتریان و پشتیبانی کنندگان , نقش

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات

در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد تغییر سازمانی

عملکرد و میزان رضایت کارکنان ھیچ اثری داشتھ باشد . مدیران کارآمد تغییر را بعنوان یک واقعیت سازمانی می پذیرند . سازمانھا در شرایط دائماً متغیر قرار

دارند ، تغییر برنامھ ریزی شده ، سازمان را قادر می سازد تا توان تطبیق موفقیت آمیزی را داشتھ باشد .

برای تغغیر مناسب ، مدیران باید کامالً روشھای موجود تحول را بشناسند .

تغییر ممکن است بھ سازمان تحمیل گردد یا اینکھ سازمان بھ منظور نشان دادن واکنش نسبت بھ محیط یا بھ سبب  نیازھای رفتاری تغییر را بپذیرد . 

اگر محیط کامالً پایدار و باثبات بوده و توانایی ھا و مھارت ھای کارکنان و اعضای سازمان ھمواره بھ روز باشد در آن صورت پدیده تغییر نمی توانست بر

عمده ای را در مدیریت انتقال ایفا می کند .

تغییر ھماھنگ کنند . می توان بھ منظور حصول اطمینان از تداوم کار و اعمال کنترل در طی مرحلھ انتقال , نسبت بھ ایجاد یک ساختار مدیریت موقت یا شغل

موقت اقدام نمود . رسانیدن خبر ایجاد تغییر بھ ھمھ کسانی کھ بھ نوعی دراین مسئلھ ذی نفع ھستند , مانند کارکنان ; مشتریان و پشتیبانی کنندگان , نقش

صفحھ ١۶

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات



: سوال ١٢
را بیان نمایید ؟ الف :  مفھوم وتعریف بھبود سازمانی

بھبود سازمانی را می توان یک کوشش برنامھ ریزی شده و مستمر جھت تغییر در سازمان از طریق روشھای درون نگری و خودبازشکافی افراد دانست.
را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دھید ؟ ب : پایھ ھای نطری بھبود سازمانی

رمز موفقیت بھبود سازمانی . ارزش ھای اصولی بھبود سازمانی . مزایا و محدودیت ھای بھبود سازمانی . روشھای بھبود سازمانی . مدیریت بھبود سازمانی

را نام برده و یکی را بانظر استاد توضیح دھید ؟ بھبود سازمانی از ج: دو نظریھ (مدل)
. نظریھ سیستم ھای فنی - اجتماعی . نظریھ سازمان یادگیرنده پیترسنج نظریھ بھبود سازمانی پیترزوواترمن . نظریھ بھبود مستمر سازمانی

نظریھ بھبود مستمر سازمانی :
مدیران در انواع سازمان ھا ,  برای دستیابی بھ نتایج مسئولیت دارند . الگوی بھبود مستمر سازمانی , مبتنی برچھار عنصر افراد ; تولید ; فرایندھا و بھره وری

مدیران برای بھبود مستمر و دستیابی بھ نتایج استراتژی ھمواره باید بھ چھارعنصر فوق توجھ عملی داشتھ باشند ,  چراکھ درغیر این صورت تغییر می باشد. 
وتحول , اثربخش نخواھد بود . ابعاد این چھار عنصر در زیر توضیح داده می شود .

افراد: 
توسعھ مھارت ; ایجاد انگیزه ; تقویت کار تیمی ; توسعھ مھارت ھای شخصی و یادگیری ; تغییر و سازگاری ; تقویت و حس مسئولیت پذیری ; تقویت حس خود

کنترلی و خود مدیریتی و کاھش استرس از جملھ موارد مربوط بھ کارکنان است کھ مدیران باید بھ طور جدی بھ این موارد توجھ عملی داشتھ باشند .

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

(۴P) الگوی بھبود مستمر سازمانی
تولیدات: 

در تولید محصول باید بھ دوعنصر , رضایت مندی مشتریان و کیفیت بھتر کاال و ئخدمات توجھ شود .
فرایندھا : 

توسعھ تکنولوژیکی : تولید سریع و بھ موقع ; انعطاف پذیر کردن سیستم ھا ; اداره امور یادگیرنده و اثربخش ; بھبود ارتباطات و چرخش اطالعات ; یادگیری
سازمانی و تصمیم گیری مشارکتی و اخالقی از جملھ موارد مربوط بھ فرایندھای سازمانی است کھ مدیران باید بھ آنھا توجھ عملی نمایند.

تولیدات: 
دربھره وری نیز باید بھ کاھش ضایعات ; کاھش دوباره کاری ھا ; استفاده کارامد از منابع انسانی و منابع مادی و اطالعاتی توجھ شود .

صفحھ ١٧

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات



دانش را اندوختھ و منتقل می کند و رفتار خود را بر مبنای دانش و بینش ھای جدید تغییر می دھد. کھ بھ گونھ ای موثر , 
پیترسنج معتقد است کھ برای ایجاد سازمان یادگپیرنده تبحر در پنج موضوع , تسلط فردی ; الگوھای ذھنی ; دورنمای مشترک ; یادگیری گروھی و تفکر

سیستمی ضروری می باشد .

تسلط فردی: 
تسلط و قابلیت ھای فردی عبارتند از نظلمی کھ فرد طی آن بھ صورت مستمر دیدگاه ھای شخصی خود را روشن تر و عمیق تر می نماید , انرژی و توان خود 

را متمرکز می کند ; صبر و برداری خود را گسترش می دھد و باالخره آن کھ واقعیت را منصفانھ و بی غرض در می بابد .
در اصل منظور از تسلط فردی سطح خاصی از مھارت و شایستگی است . افراد برخوردار از تسلط فردی ھمواره درصدد گسترش قابلیت ھای الزم برای تحقق

آرمان ھایی کھ واقعاً در پی آن ھستند , می باشند و این کوشش دایمی آنان برای آموختن باعث می شود کھ سازمان یادگیرنده , جان بگیرد و موجودیت پیدا کند.

: نظریھ سازمان یادگیرنده پیترسنج 
براساس گفتھ پیتر سنج دارا بودن تفکر سیستم ھای باز برای ایجاد سازمان ھای یادگیرنده و بھبود سازمانی یک ضرورت است . سازمان ھای یادگیرنده

قادر ھستند بھ طور موثر خود را با تغییرات شتابی کھ درخواستھ ھای محیطی رخ می دھد , تطبیق دھد .
یک سازمان را گروھی از افراد تلقی می کند کھ بھ منظور افزایش توانایی ھای خود بھ طور دستھ جمعی با یکدیگر کار می کنند تا در نھایت بھ پیترسنج , 

نتیجھ ای کھ بھ واقع در اندیشھ آن ھستند , دست یابند . تفسیر کاربردی این عقاید , تعریفی بدین مضمون ارائھ می کند : یک سازمان یادگیرنده سازمانی است 

پیتر سنج می گوید : سازمان ھا تنھا از طریق افراد یاد می گیرند .البتھ یادگیری فردی لزوماً متضمن یادگیری نیست . اما بدون یادگیری فردی یادگیری سازمانی
در این مورد وظیفھ مدیر تامین شرایطی ایت کھ در آن افراد قابلیت ھای الزم برای دستیابی بھ زندگی پرباری را بدست آورند. صورت نمی گیرد . 

الگوھای ذھنی: 
الگوھای ذھنتی از مفروضات پایھ و حک شده در ذھن ; اعتقادات عمومی یا حتی تصاویر و برداشتھای کلی و عمومی ما کھ بر درک و فھم از جھان ونیز بر

افعال و اقدامات ما اثر می گذارد , تشکیل شده است . بھ بیانی دیگر , الگوھای ذھنی انگاشت ھای بسیار عمیق یا حتی تصاویر و اشکالی ھستند کھ بر فھم ما
از دنیا و محوه عمل ما در مقابل آن اثر می گذارند.

در اصل الگوھای ذھنی مشوق انتخاب راه ھای آشنا برای حل مسایل است از این لحاظ دایره تفکر و اقدام ما را محدود می کند . بھ ھمین دلیل است کھ روشن
ساختن ; آزمون کردن و بھسازی این الگوھا می تواند موجب دستیابی بھ یک سازمان یادگیرنده باشد.

دورنمای مشترک: 
در الگوی پیترسنج داشتن دور نمای مشترک برای ساخت یک سازمان یادگیرنده اھمیت حیاتی دارد ; زیرا این دورنما کانون و منبع انرژی و تحرک الزم جھت

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات

فرایند اصالح براساس شاخص ھا و معیارھا نیز دریک حلقھ ای دیگر مورد بررسی و اصالح قرار می گیرند کھ این نوع تغییر یک تغییر بنیادی و ھمھ جانبھ
خواھد بود.

در سازمان یادگیرنده , ھمھ افراد و گروه ھا در شناسایی حل مسئلھ مشارکت دارند . سازمان یادگیرنئھ براساس کیفیت ; اطالعات باز ; سلسلھ مراتب مھم ;
تشویق فرھنگ انعطاف پذیر و مشارکت افرادی کھ می توانند سازمان را یاری دھند , استوار است . بنابراین , تغییر بھ عنوان یک فرایند دایمی مطرح می باشدو

سازمان یادگیرنده در تمام شرایط در حال یادگیری و تغییر است . در جھان پر از تحول امروزی دیگر تغییر بھ عنوان یک فرایند سریع مطرح نیست و سعی 
می شود کھ سازمان ھا ھمواره در حال تغییر باشند . براین اساس می توان گفت سازمان یادکیرنده تبلور واقعی از تغییر و تحول دایمی سازمان است .

در این حالت حس مشارکت در کارکنان تقویت شده و کوشش ھایی را در جھت بھبود عملکرد ، افزایش رضایت شغلی و تقلیل در ھرگونھ  امور است . 
جابجایی بردارند . 

بھبود سازمانی ، اقدامی است منظم در جھت تجدید ساختار سازمان ، بھ شیوه ای کھ آن بتواند با شرایط در حال تغییر خود را وفق دھد و بھ ھدف ھای جدید
بھبود سازمانی ، بھ سازمان کمک می کند خود را با تغییراتی کھ در محیط سازمان رخ می دھد وفق داده ، از فرصت ھای پیش آمده بھره گیرد و دست یابد . 
ھنگامی کھ فرایند بھبود مستمر در سازمان بھ عنوان یک رسم فرھنگی درآید ، آن بھبود مستمر ، مشارکت کارکنان در راه پیشرفت و ترقی را ایجاد نماید . 

در مدیریت رفتار سازمانی را بھ اختصار توضیح دھید ؟ د : کاربرد بھبود سازمانی
ایجاد تغییر در شیوه تفکر و اندیشھ کارکنان مستلزم این است کھ در ھنجارھا و ارزش ھای فرھنگی شرکت تغییراتی ایجاد شود.

با توجھ بھ این توضیحات می توان اذعان نمود کھ سازمان ھای یادگیرنده ازدونوع یادگیری یک حلقھ ای و دو حلقھ ای استفاده می کنند.دریادگیری یک حلقھ ای

دورنمای مشترک: 
در الگوی پیترسنج داشتن دور نمای مشترک برای ساخت یک سازمان یادگیرنده اھمیت حیاتی دارد ; زیرا این دورنما کانون و منبع انرژی و تحرک الزم جھت
یادگیری مشترک است . بدون داشتن دور نمای مشترک سازمان نمی تواند یادگیری خالق بھ دست آورد. در اصل دورنما وقتی مشترک است کھ افراد تصویری

مشترک از آینده مطلوب داشتھ باشند و تعھدی متقابل نسبت بھ دستیابی بھ آن احساس کنند . دور نمای مشابھ بھ صورت انفرادی دورنمای مشترک نیست .
دورنمای مشترک پیوند میان افراد از طریق آمال مشترک است , دراصل قدرت دورنمای مشترک برخاستھ از ھمین ھبستگی است .

بھ اعتقاد پیتر سنج خاستگاه دور نمای مشترک , دورنمای فردی است . دورنمای فردی منبع و منشا انرژی الزم و تعھدی است کھ فرد نسبت یھ دورنمای
با این وصف سازمان ھایی کھ در جھت دستیابی بھ دورنمای مشترک از آینده خود توسط اعضا سازمان قدم برمی دارند , باید مشوق دورنمای مشترک دارد . 
کسی کھ دور نمایی از آینده سازمان خود ندارد تنھا کاری کھ می تواند انجام دھد پیروی از سایرین است . اما نتیجھ این کار تعھد نیست , اطاعت فردی باشند. 

اما افرادی کھ بھ آرمانھای خود وابستگی عمیق دارند می توانند بایکدیگر ھمکاری کند و بھ ھم افزایی در جھت خواست مشترک دست یابند. است . 

یادگیری گروھی: 

صفحھ ١٨

یادگیری گروھی از فرایند ھم راستایی و ایجاد ظرفیت در یک گروه برای دستیابی بھ ھدف ھایی کھ واقعاً مطلوب اعضا است , شکل می گیرد. اساس این پدیده
معرفت مربوط بھ ایجاد دور نمای مشترک است .

تفکر سیستمی: 
پنج عامل مورد نظر برای ایجاد سازمان یادگیرنده باید با ھم تکامل یابند و بھ صورت مجموعھ ای عمل کنند . این کار مستلزم کوششی ویژه پیترسنج می گوید : 

است زیرا کاربرد منسجم و ھماھنگ این عوامل بھ مراتب مشکل تر از کاربرد انفرادی ھریک می باشد .
بھ ھمین جھت تفکر سیستمی اصل پنجم نامیده شده است , چراکھ این عامل وسیلھ انسجام و ھماھنگ عوامل دیگر است . دراصل از ریق تفکر سیستمی

می توان معرفت ھای دیگر را بایکدیگر آمیخت و بھ صورت مجموعھ ای ھماھنگ از نظریھ ھا و فنون بھ کار گرفت .

انجماد مجدد حرکت در جھت وضع جدید از حالت انجماد خارج کردن

افراد
----------------------------------------

مھارت            تغییر سازگاریتوسعھ
انگیزش         افزایش مسئولیت پذیری

کارتیمی                 خود مدیریت
توسعھ شخصی                کاھش استری

یادگیری                      

تولیدات
-------------------------------

بیشتر مشتریانرضایت مندی
کیفیت بھتر کاال وخدمات

بھره وری
------------------------------------------------

کاھش ضایعات
کاھش دوباره کاری ھا

نیروھای:استفاده کارآمد از مواد 
انسانی و منابع مالی

فرایندھا
-----------------------------------------------

چرخش اطالعاتتوسعھ تکنولژیکی
تولید سریع                    یادگیری سازمانی

سیستم ھای قابل             تصمیم گیری مشارکتی
انعطاف             بھبود ارتباطات
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