
 
 

    

  

 ست؟یچ یرفتار سازمان تیر یمد
 یرفتار سازمان تیر یاز مد ییو مثال ها میمفاه
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مطالعه آکادمیک نحوه تعامل افراد در  Behavior Organizational  یا سازمانی رفتار
در وهله اول جهت  سازمانی رفتار مدیریت از مطالعات باشد. اصول برگرفتهها میگروه

گیرند. بنابراین آگاهی مدیران کارآمدتر کردن کسب و کارها مورد استفاده قرار می
ها تاثیر مستقیم داشته تواند بر ارتقای عملکرد سازمانسازمانی از این مفاهیم، می

 .همراه باشید فراگستر باشد. برای آشنایی با مفاهیم مدیریت رفتار سازمانی با

 

 چیست؟ رفتار سازمانیتعریف  -1
ها است و از د در گروهمطالعه نحوه تعامل افرا (Organizational Behavior) رفتار سازمانی

اصول رفتار سازمانی برای بهبود عملکرد کارکنان، افزایش رضایت شغلی، ترویج نوآوری 
تواند منجر شود. تحقیقات و مطالعات رفتار سازمانی، میو تشویق رهبری استفاده می

ها، تغییر سازوکارهای تعیین هایی خاص مانند سازماندهی دوباره گروهبه توصیه
 .های ارزیابی عملکرد شود، یا اصالح روشدستمزد

شود؛ زمانی که می 1۹۲۰ر دهه مربوط به اواخ مدیریت رفتار سازمانی ریشه مطالعات
در  Hawthorne Works شرکت وسترن الکتریک مطالعه رفتار کارگران خود را در کارخانه

توانند با بهتر خواستند بدانند آیا میایالت ایلینویز آغاز کرد. محققان این شرکت می
کارگران  وریکردن روشنایی و تغییرات دیگر در دکوراسیون محیط کار باعث افزایش بهره
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شوند. این محققان، در کمال تعجب، دریافتند که محیط کار به نسبت فاکتورهای 
گذارد. به عنوان مثال، مشخص اجتماعی تاثیر کمتری روی بهبود عملکرد کارگران می

شد که اگر کارگران رابطه خوبی با همکاران خود داشته باشند و احساس کنند که کارفرما 
 .، تاثیر بیشتری بر عملکردشان داردقدردان زحمات آنان است

انجامید.  1۹۳۳تا  1۹۲۴های تری طی سالهای اولیه به تحقیقات متنوعهمین بررسی
های استراحت بین کار، انزوا و نورپردازی محیط کار را در بین این تحقیقات، زمان

ثر اپدیده  رفتار سازمانی، های مطالعاتفاکتورهای دیگر قرار دادند. از بهترین نمونه
است، که تغییر رفتار افراد آزمودنی را هنگامی که متوجه  )Effect Hawthorne (هاثورن

کند. این پدیده باعث شده که محققان ناچار شوند تحت نظر هستند، توصیف میمی
آن بر ایجاد انحراف در نتایج را در مطالعات خود از رفتار  و تاثیر” اثر هاثورن“شوند تا 

 .انسانی مدنظر قرار دهند

را به عنوان یک حیطه آکادمیک  رفتار سازمانی ،1۹۷۰انجمن روانشناسی امریکا تا دهه 
به عنوان یک  رفتار سازمانی شناخت. با این وجود، پژوهش هاثورن بهبه رسمیت نمی

 .قرار گرفت (HR) بخشید و اساس حرفه امروزی منابع انسانیزمینه مطالعاتی، اعتبار 

 زمانیاهمیت شناخت رفتار سا -۲
پردازد. اهمیت مطالعه رفتار سازمانی به نحوه رفتار و عملکرد کارکنان در محیط کار می

کند تا درک درستی از مسایلی داشته شناخت رفتار سازمانی این است که به ما کمک می
تواند به کارکنان ما انگیزه بدهد، عملکرد آنها را افزایش دهد و به سازمان باشیم که می

 .اد یک رابطه قوی و قابل اعتماد با کارکنان خود کمک کندما در ایج

 انگیزش -2-1

تواند به رهبران هر فرد تجربیات و دانش منحصر به فردی دارد. رفتار سازمانی می
به حداکثر رساندن استعدادهای کارکنان سازمان کمک کند تا از ابزارهای انگیزشی برای 

توانند ساختارهایی را انتخاب کنند خود استفاده کنند. برای مثال مدیران سازمانی می
های بزرگی مانند گوگل های اخیر، شرکتکند. در سالکه به نفع کارکنان آنها عمل می

نان اجازه هستند. آنها به کارک در حال گرایش به سمت ساختارهای سازمانی مسطح
کنند تا دانش خود را به اشتراک دهند تا به طور مستقل کار کنند، آنها را تشویق میمی

 .گیری مشارکت بیشتری داشته باشندبگذارند و در فرآیندهای تصمیم
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 وری در عملکرد کاریبهره -2-2

ساس توانند بر عملکرد کاری کارکنان تاثیر بگذارند. بر ارفتار سازمانی در چندین مورد می
تر کنند، خالقیک مطالعه، افرادی که با نگرش مثبت در محیط کار حضور پیدا می

ادبی پراکنی یا بیکند. در مقابل، شایعههستند و سطح استرس آنها نیز کاهش پیدا می
دهد. وجود شود و رضایت شغلی را نیز کاهش میوری در عملکرد میباعث کاهش بهره

 .شودتر شدن ارتباطات و کاهش روحیه افراد میبه کم درگیری در محل کار نیز منجر

 

 اهداف مطالعه رفتار سازمانی -۳
پژوهشگران مطالعه هاثورن چندین ایده غیرمعمول داشتند. آنها معتقد بودند که 

توانند با مشاهدات علمی باعث بهبود عملکرد کارکنان شوند؛ و آنها کارکنان را به می
دیدند. به عقیده ایشان، هر یک از کارگران از نظر ل جایگزین نمینیروهای قاب دیده

 .روانشناسی و تناسب بالقوه در یک شرکت، با یکدیگر متفاوت هستند

گسترش پیدا کرد. با شروع  رفتار سازمانی های پس از این پژوهش، مفهومطی سال
دیریت جنگ جهانی دوم، محققان تمرکز خود را روی لجستیک )آمایش( و علوم م

باعث تقویت این  1۹۶۰و  1۹۵۰های گذاشتند. مطالعات مکتب کارنگی در دهه
 .گیری شدگرایانه در فرآیندهای تصمیمرویکردهای عقل
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های مدرن سازوکارهای کسب و کار و گیری تئوریاین دسته از مطالعات منجر به شکل
معیارهای فرهنگی  مربوط به رفتار سازمانی های جدیدگیری شدند. اما پژوهشتصمیم
های نژادی، طبقاتی و جنسیتی بر ها، یعنی مواردی چون تاثیر نقشسازمان

هایی است که وری آنها است. تمرکز این مطالعات بر شیوههای کاری و بهرهبندیگروه
 .گذارندگیری تاثیر میهویت و سابقه فرهنگی بر تصمیم

های کنند در دانشکدهسازمانی تمرکز میهای آکادمیک که بر رفتارهای آن دسته از رشته
های تحصیلی از شوند. این رشتهمدیریت، مددکاری اجتماعی و روانشناسی یافت می

های کمی، گیرند و از مدلنگاری و مطالعات رهبری الهام میشناسی، مردمعلوم مردم
 .ندکنها استفاده میهای تحقیق و بررسی ایدهکیفی و کامپیوتری به عنوان روش

رفتار  توانید موضوعاتی خاص یا عام را در حیطهبا توجه به نوع رشته، می
مطالعه کنید. موضوعات خاص این حوزه شامل مباحث مربوط به شناخت،  سازمانی
سازی و گیری، یادگیری، انگیزه، مذاکره، احساسات، فرآیندهای گروهی، کلیشهتصمیم

های اجتماعی، سازوکارهای تغییر، یستمتر شامل سقدرت و نفوذ است. موضوعات عام
های اجتماعی بر بازارها ها و محیط آنها، چگونگی تاثیر جنبشبازارها، روابط بین سازمان

 .های اجتماعی استو قدرت شبکه
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 هایی از مدیریت رفتار سازمانیمثال -۴
برای  رفتار سازمانی های تحقیقاتمدیران اجرایی و متخصصان منابع انسانی، از یافته

وری و حفظ کارکنان بهره درک بهتر فرهنگ یک کسب و کار، اینکه چگونه این فرهنگ به
ها و شخصیت داوطلبان شود، و ارزیابی مهارتوری آنها میکند یا مانع بهرهکمک می

 .کنندشغل در طول مراحل استخدام، استفاده می

تلف افراد های مخبخشی به ارزیابی و مدیریت گروهبا آگاهی رفتار سازمانی هایتئوری
 :شودبخشی از چندین طریق انجام میکنند. این آگاهیدر جهان واقعی کمک می

 ها دارد و بر عملکرد کار شخصیت تاثیر زیادی روی طرز برخورد یک فرد با گروه
گذارد. درک شخصیت داوطلب، چه از طریق آزمون و چه از طریق وی نیز تاثیر می

ی یک سازمان مناسب است و یا خیر، کمک مصاحبه، به تعیین اینکه آیا او برا
 .کندمی

  مبحث مهمی  –گیرد اینکه رهبری چیست و از چه چیزی نشات می –رهبری
تواند گیرد. رهبری میمورد بررسی قرار می رفتار سازمانی است که در شاخه

محور، ذاتی در شخصیت افراد و یا متمرکز، تصمیموسیع، خاص، متمرکز یا غیر
 .ی قرار داشتن در موقعیت قدرت باشد در نتیجه

  قدرت، اقتدار و سیاست در محل کار، همگی به هم وابسته هستند. درک
های اخالقی هایی که این عناصر، مطابق با قوانین محل کار و چهارچوبشیوه

گیرند، بخشی اساسی در مورد توافق، نمود پیدا کرده و مورد استفاده قرار می
 .نسجم استاداره یک کسب و کار م
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 سواالت متداول -۵
 چیست؟ در سازمانی رفتار اهمیت

روش تعامل افراد با یکدیگر درون یک سازمان )مانند یک کسب و کار( را  سازمانی رفتار
دهد. این تعامالت روی رفتار خود سازمان و عملکرد آن نیز تاثیر دارد. در توضیح می

نوآوری به  برای کارآیی بیشتر، بهبود بهره وری و ایجاد سازمانی رفتار کسب و کارها از
 .شودمنظور ایجاد مزیت رقابتی استفاده می

 کدامند؟ سازمانی رفتار در اصلی عنصر چهار 
عبارتند از افراد، ساختار، تکنولوژی و محیط بیرونی.  سازمانی رفتار چهار عنصر اصلی در

توان بهبود را امکان پذیر ساخت. با اینکه با درک نحوه تعامل این عناصر با یکدیگر می
مانند ساختار و یا افرادی  –شوند خی از این عوامل به راحتی توسط سازمان کنترل میبر 

اما پاسخگویی به عوامل خارجی و تغییرات محیط اقتصادی  –شوند که استخدام می
 .مستلزم تالش بیشتری است

 کدامند؟ سازمانی رفتار سطح سه 
های ک رفتار و مشوقاولین سطح، سطح فردی است و شامل روانشناسی سازمانی و در 

باشند. این سطح شامل روانشناسی اجتماعی و ها میفردی است. سطح دوم گروه
شناختی در مورد روابط افراد و تعامالت گروهی است. باالترین سطح نیز، بینش جامعه

شناسی برای تجزیه سطح سازمانی است. در این سطح سخن از تئوری سازمانی و جامعه
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ها در بازار با یکدیگر به میان ها و مطالعه نحوه تعامل شرکتستمو تحلیل در سطح سی
 .آیدمی
 کدامند؟ دارد، آنها حل در سعی سازمانی رفتار مدیریت که رایجی مشکالت 

برای بهبود عملکرد یک سازمان و بررسی  سازمانی رفتار توانند ازمدیران و مشاوران می
دهد، استفاده کنند. این مشکالت شامل عدم وجود برخی مشکالتی که اغلب رخ می

گیری مناسب یا چشم انداز استراتژیک برای یک شرکت، فرونشاندن اختالفات در جهت
 بازخورد ایجاد یک محیط کاری مناسب، مسائل مربوط به آموزش کارکنان، محل کار،

 .و امثال اینها است سازمانی تغییرات به نسبت کارکنان ضعیف

 

 کالم آخر -۶
توانید با ا مفاهیم رفتار سازمانی و عناصر اصلی آن آشنا شدیم. شما میدر این مقاله ب

شناخت کامل این مفاهیم، از مدیریت رفتار سازمانی برای بهبود عملکرد کارکنان و 
 .وری سازمان خود استفاده کنیدافزایش بهره
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