
 یسازمان رفتار تیریمد

 ست؟یچ یسازمان رفتار تیریمد

 مییبگو و مینک نیمع را سازمان یلمهک از یفیتعر دیبا شود،یم صحبت یسازمان رفتار به راجع هک یهنگام

  ست.یچ سازمان

 ارک یهماهنگ با ریمد نظر ریز گریدیک نارک در هک درنظرگرفت افراد از یامجموعه توانیم را سازمان

 نانکارک تالش. شودیم متولد نقطه نیا در یسازمان رفتار. برسند یجمع و یفرد یهاهدف به تا نندکیم

 و نهیهز نیمترک با هک یطور ،یسازمان یساختارها و نانکارک نیب ییهمسو و ییهمگرا جادیا یبرا

 .شود نیتام یهمگ یخواسته کاکطصا

ها یا موجودات مصنوعی در رابطه با ها، سیستمهایی است که توسط ارگانیسمرفتار محدوده اعمال و روش

های اطراف و همچنین محیط است. این ها یا ارگانیسمشود که شامل سایر سیستممحیط خود ایجاد می

دآگاه، آشکار یا پنهان و ها به صورت داخلی یا خارجی، آگاهانه یا ناخوپاسخ سیستم یا ارگانیسم به محرک

 .داوطلبانه یا غیر ارادی است

 در هاسازمان رفتار یبررس و یسازمان طیمح در هاانسان رفتار یبررس یمعنا به یسازمان رفتار جهیدرنت

 .است یاجتماع و یاقتصاد طیمح

 
 است؟ یبررس قابل یسطوح چه در یسازمان رفتار

 سطح سه در یسازمان رفتار اند،آورده عمل به یقاتیتحق یسازمان رفتار به راجع هک ینظران احبص و محققان

 .نندکیم میتقس یسازمان و یگروه ،یفرد

 

 سازمان در فرد یک عنوان به انسان

 فرد درون در آنچه به شود،یم شناخته (Individual Level) یفرد سطح عنوان به هک سطح نیا در

 مورد سطح نیا در …و یریادگی تعارض، ت،یخالق زش،یانگ ،کادرا مانند یموضوعات. پردازندیم گذرد،یم

 .ردیگیم قرار یبررس

 



  انسان از یامجموعه عنوان به هاگروه

 جمع در فرد حضور به شود،یم شناخته (Group Level) یگروه سطح عنوان به را آن هک سطح نیا در

 ارک زما،یارک قدرت، ،یگروه رفتار مانند یموضوعات. پردازندیم گذرد،یم یانسان گروه یک در آنچه به و

 .ردیگیم قرار یبررس مورد سطح نیا در …هاونقش میتقس ،یمیت

 

 مستقل تیهو یک عنوان به سازمان

 در هک شود،یم شناخته (Organizational Level) یسازمان سطح عنوان به را آن هک سطح نیا در

 با مستقل یموجود عنوان به را سازمان ، سطح نیا. باشدیم شده رکذ سطوح نیب سطح نیباالتر واقع

 رییتغ ،یسازمان فرهنگ مانند یموضوعات. ردیگیم نظر در خودش صخا یهاتیمحدود هاوتیقابل و هایژگیو

 .ردیگیم قرار یبررس مورد سطح نیا در … و یسازمان ساختار ،یسازمان

 

  یسازمان رفتار تیریمد اهداف

 ریتاث آنها روان و روح جسم، بر هستند، خود فیوظا و ارک انجام به مشغول نانکارک هک ییهاسازمان

 یهاارکسازو یسازمان رفتار تیریمد. گذاردیم ریتاث سازمان خود بر نانکارک روان و جسم نیهم و گذاردیم

 به منجر یهارفتار تیتقو ، ییشناسا دنبال به و است داده قرار مطالعه و یبررس مورد را تعامل نیا بر مکحا

 .است سازمان یبقا و یاثربخش ،یارآمدک

 در هک ستیزیچ آن افتنی و سازمان یک در انسان ابعاد کدر ،یسازمان رفتار تیریمد یاصل هدف درواقع

 .شد خواهد مشخص یسازمان اهداف به یابیدست در را آن ریتاث جهیدرنت و ندکیم جادیا زهیانگ خود نانکارک

 
 آخر سخن

 در نانکارک رفتار از یدرست کدر آمدن وجود به باعث رایز است مهم اریبس یسازمان رفتار تیریمد مطالعه

 هاسازمان در امر نیا امروزه. مینک کدر را هاانسان یدهیچیپ تیماه تا ندکیم کمک و شودیم سازمان

های ایرانی مورد تجزیه و از نظر شما تا چه حد مدیریت رفتار سازمانی در سازمان .است تیاهم دارای اریبس

ها و افراد در سازمان را مورد توجه قرار گیرد؟ مدیران و سرپرستان تا چه رفتار خود، گروهتحلیل قرار می

 دهند؟می


