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مدیریت رفتار سازمانی: نام درس 

سازمانیمدیریت رفتار : منبع درس نام 



2

این درس یکی از دروس پایه کلیه رشته های 
ا مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان ب

انواع رفتارهای سازمانی و نحوه مدیریت آنها می 
باشد



3

ه با ارائه منبع مورد استفاده از نه فصل تشکیل شده ک
ا مبحث کلیاتی در مورد رفتار سازمانی شروع شده و ب

بهبود سازمانی در فصل آخر خاتمه می یابد
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با هدف اصلی این فصل آشنا ساختن دانشجویان
ی می چگونگی آغاز و تکوین مدیریت رفتار سازمان

باشد
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پاسخ به سؤاالت متعددی در مورد چرایی و علت 
ان و رفتارهای متفاوت کارکنان ، مدیران و کل سازم

لم می نیز دالیل کسب نتایج متفاوت ، اساس این ع
باشد



6

ازمان را شناخت و بکارگیری رفتار صحیح ، محیط س
جالبتر و جذابتر و میزان بهره وری 

(Productivity )آن را افزایش می دهد
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و قدرت بکارگیری فنون ، روش ها: بعد فنی -1
دانش

ار با قدرت تشخیص و توانایی ک: بعد انسانی -2
مردم و بوسیله آنها

ازمانشناخت پیچیدگی های کل س: بعد ادراکی -3
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ارکنان گرایش رفتار سازمانی نوین معتقد است که ک
وهش بسیار پیچیده اند و برای درک آنها باید از پژ

تجربی کمک گرفت
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بررسی علت و معلولی مشکالت -1

گرایش به تغییر داشتن رشته -2

ماهیت انسانی داشتن رشته -3

کاربردی بودن آن-4

یاتدر معرض دید قرار دادن دانش مبتنی بر واقع-5



10

میالدی با کار 1900این جنبش در اوایل سال های 
رکت در مطالعه زمان و ح« فردریک وینسلوتیلور » 

در شرکت فوالد میدویل آغاز شد
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. ست عقالیی ا-مدیریت علمی یک نظریه منطقی 
اش های بر طبق این نظریه ، افراد صرفاً بوسیله پاد

آنها به اقتصادی برانگیخته می شوند و مسیر حرکت
سمت فرصت های بهتر است
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مطالعه علمی کار جهـت تعیین بهترین روش-1
انجام آن

آموزش دادن نحوه انجـام کارهـا به کارگـران-2

عالقمند کردن کارگران به آموزش های علمی -3
انجام کار
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نانعدم توجه به خواسته ها و نیازهای واقعی کارک-1

نرفتار با کارکنان بمثابه مهره های یک ماشی-2
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آغاز و تا اواسط دهه 1920این جنبش در اواخر دهه 
ویت ادامه یافت و بر همکاری با کارکنان و تق1950

روحیه آنان در کار تأکید داشت
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رکورد اقتصادی-1

جنبش کارگری-2

مطالعات هاثورن-3
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:به ترتیب عبارتند از 

آزمایش های نور-1

آزمایش های اطاق رله-2

آزمایش های اطاق سیم پیچی-3



17

ه آزمایش هایی که به رهبری التون مایو در کارخان
هاثورن انجام گرفت و نشان داد که افزایش و 
لید کاهش های شدید نور هیچ تأثیری بر میزان تو

ندارد
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ای نور ، با توجه به گیج کننده بودن نتایج آزمایش ه
پژوهشگران بالفاصله این آزمایش ها را از سال 

شروع کرده و بمدت پنج سال ادامه دادند1927
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محل کار ، مدت استراحت: متغیرهای مستقل -1
. . .هنگام کار ، محل استراحت ، غذای نیمروز و 

بهره وری : متغیر وابسته -2

بهره بررسی تأثیر متغیرهای سیزده گانه بر روی» 
«وری 




