
 

 

 یرفتار سازمان اب تیشخصبطه ار

 تیشخصمفهوم 
رفتار  یاصل شهیانسان ر یفرد تیو شخص تیاست. ماه یضرور ی، درک رفتار فردیرفتار سازمان درک یبرا

 است.

 یهاشیاست که در نما ییهانشان دهنده ماسک نیگرفته شده است. ا persona نیاز واژه الت تیواژه شخص

 .شده استیتئاتر استفاده م کنانیباستان توسط باز ونانی

 .میکنیاست که ما از آن استفاده م یسطح یاجتماع ریتصو کی تی، شخصرو نیا از

 یعنیقابل مشاهده در رفتار فرد ) یهایژگیو نیتراز غالب یرا بازتاب تیشخص میتوانیم نی، ما همچنعالوهه ب

 .میبودن( بدان یخجالت ای یپرخاشگر

 گذاردیم گرانیبر د یکل ریتأث یمختلف اجتماع یها طیاست که فرد در مح تیشخص قیاز طر. 

 
 تیو شخصرفتار 

و رفتار  عیسر سهیتوان مقای، مذهن یاحساسات واقع انیو نه ب یرونیبه عنوان ظاهر ب رفتارنسبت دادن  با

 را انجام داد. تیشخص

که  ی، در حالشودیم تیهدا و دییکه توسط ذهن تأ یرفتار یعنی، شاخص ذهن و احساسات است تیشخص

 .تاس یرفتار خودگردان کی، گرید یاز سو تیشخص

 .یفرد کامل انسان یعنی، مطالعه شخص است تیشخص

کارکنان به  یفرد تیاست که شخص تیاهم یجهت دارا نیاز ا یفرد تی، شخصیدر مطالعات رفتار سازمان

آنها با  یو رفتار یعاطف یهایآنها اشاره دارد که سازگار یهماهنگ ذهن یندهایو فرا ایپو یذهن یساختارها

 .کندیم نییسازمان را تع
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 تیشخص یاجزا
 :عبارتند از تیشخص یاجزا

 ذهن )وضوح و درک( (1

 (یاراده )ثبات و برابر (2

 (یسیو مغناط ی، گستردگقلب )حفظ، گرما (3

 (ینشاط )انرژ (4

 . کار( ی)استقامت و استقامت برا کلیه (5

کنند. یخود به طور مداوم رشد م یتک تک کارکنان در طول زندگ یذهن یساختارها رایاست ز ایپو تیشخص

و  میتنظ یساختار مهم برا کیکارکنان به  یفرد یرفتار یو الگو تی، شخصی، در مطالعات رفتار سازمانعالوههب

 .شوندیم لیتبد یکار یهاتیدر موقع تیموفق

 یاز آزمون ها انی، کارفرمادست آوردن تناسب مناسبه ب ی، برارییکسب و کار در حال تغ یفضا کیدر  ژهیو به

 کنند.یانتخاب و استخدام استفاده م یهایریگ میدر تصم تیشخص

 مهم است. زیسازمان ن کیدر  یتحول فرهنگ یبرا تیشخص یابی، عالقه به ارزنیجدا از ا

 .کرده است دایپ یشتریب تیاهم تیشخص یابیرفتار انسان ، ارز یو عاطف یشناخت یبا درک مبان

 یو رفتار سازمان تیشخص
 شود.یم یناش یو فرد یطیسازمان از دو عامل مح کیمرتبط با کار افراد در  یرفتارها

، تخصص یشناخت یهاییدر توانا یو عوامل فرد یو اجتماع ی، گروهیفرد نیب راتی، تأثیطیمح کردیاز رو

 .ابدییگسترش م یجسم یهایژگیو و زهی، انگیتیشخص یهاکسب شده، سبک

 



 

 

 تیمشترک شخص جنبه
را از نظر  نیا میدار لی. ما تمامیکنیآن بر رفتار فکر م ریاست که ما به تأث یاوهی، شتیمشترک شخص جنبه

 .میشیاندیبا مجموعه صفات خاص ب یفرد

پرخاشگرانه عمل  یاوهیاست که احتماالً به ش ی، فردتاب یفرد پرخاشگر و ب کی میکنیما فکر م: به عنوان مثال

 .کندیم

 .ابدییشده و به سمت رفتار سوق م یناش یتیشخص یهایژگیشود جهت رابطه از ویم تصور

 حیشما را توض تیکه رفتار شما شخصبر رفتار شما دار ، نه برعکس  یادیز ریشما تأث تی، شخصگریبه عبارت د

 .دهدیم

 نی، اما همچنرودیها نمیاحتماالً به مهمان یفرد خجالت کیکه  میکنیما معموالً تصور م: عنوان مثال به

 شود.یم ی، خجالترودینم یاجتماع یهامناسبت ریسا ای یکه به مهمان یشخص میفکر کن میتوانیم

است که  یکه مورد توجه کسان تاسآن  یاصل لیاز دال یکیو رفتار مربوط به کار  تیشخص نیب یاهیرابطه فرض

 .کنندیم تیریها را مطالعه و مدسازمان

 خرآسخن 
درک  یسازمان طیمح کیاست که ما چگونه شخص را در  نیدر درک رفتار مردم ا یاز موضوعات اساس یکی

 .میکنیم

، که مینسبت به شخص دار یمحدود دگاهی، ما اغلب دیکار یهااشاره کردند که در سازمانجکسون و کارتر 

 .میکنیتمرکز م یزماناهداف سا یریگیپ یبرا لیدرجه تما یرو شتریب

 ترند. دهیچیپ یرفتار ی، افراد از نظر الگوهایکار یهادهد که در سازمانینشان متجربه  اما

در  یو روانشناخت یرا از نظر اجتماع یادهیچیپ یرفتار یهاسندرم نیچن میتوانی، ما میسازمان یهانهیدر زم

 .میرینظر بگ

 .میخود به افراد فکر کن ای تی، شخصتی، هودر متن نقش میتوانیما م: به عنوان مثال


