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ریتییهاي مدنقش

فرديمیان

نمایشی یا سمبولیک یا تشریفاتی•

رهبري •

ايرابطه•

اطالعاتی

انتشار دهنده •

سخنگو •

نظارتی•

گیرنده تصمیم

کارآفرین•

کننده به اختالل رسیدگی •

دهنده منابع تخصیص•

مذاکره کننده•

ازنوعی واحد اجتماعی متشکل از دو یا چند نفر است که با قصـد رسـیدن بـه هـدفی مشـترك یـا مجموعـه       ←سازمان اي

.کنداهداف به صورت آگاهانه ایجاد شده و به شکل نسبتا پیوسته فعالیت می

ع فعالیت مدیریتی نو4

کنترل ،ریزيبرنامه،گیريتصمیم←مدیریت سنتی-1

تبادل اطالعات روزمره و پرداختن به تشریفات اداري ←ارتباطات-2

پرداختن به امور کارمندان ،مدیریت تعارض،انضباطبرقراري نظم و ،ایجاد انگیزه←مدیریت منابع انسانی-3

کاري و تعامل با افراد بیرونیاسیسی،پرداختن به کارهاي اجتماعی←سازيشبکه-4

اولفصل 

رفتار سازمانی



فصل اول

سازي شبکه-3مدیریت سنتی -2ارتباطات -1:مدیران اثر بخش

منابع انسانی -4مدیریت سنتی -3ارتباطات -2سازي شبکه-1:مدیران موفق

-4مــدیریت انســانی -3ارتباطــات -2مــدیریت ســنتی -1:مــدیران متوســط

سازي 

Organizational Behavior

نآهـا پرداختـه و هـدف از    ها و ساختار سازمانی بر رفتـار داخـل سـازمان   

.باشدانش در راستاي افزایش کارایی سازمان می

گیري بر پایه شواهد علمی ها و نتیجهها و معلولتالش براي مشخص کردن علت

Evidence-Based management

اتخاذ تصمیمات مدیریتی براساس بهترین شواهد علمی موجود 

هاي پیش روي رفتار سازمانی 

بهبـود  –بهبـود خـدمات مشـتري    –وريبهبود کیفیت و بهـره –مدیریت تنوع در نیروي کار 

کمـک  -ايهاي شـبکه کارکردن در سازمان»موقتی بودن شرایط«کنارآمدن با 

بهبود رفتار اخالقی -گراایجاد محیط کاري مثبت–

هـاي جنسـی بـه ترکیـب نـاهمگونی از افـراد       هاي اخالقی و گرایشمالك،

ها را پرورش توانند نقاط قوت انسانآموزد چطور میمیاي از رفتار سازمانی که به سازمان

.بارور کنندها را هاي بالقوه آنها تقویت کرده و قابلیت

بینی کنید و تحت تأثیر برخی عوامل دیگر قرار را توضیح داده یا پیشخواهید آن

(deviant workplace

(organizational citizenship behavior)

ها در پایین سـطح هزینـه بـا اهـداف تعیـین      ور سازمانی است که بتواند با تبدیل نهادها به خروجی

.شودمیکارآمديواثربخشییاري براي عملکرد که شامل

(effectiveness)

(efficiency)نسبت به خروجی سفید به ورودي که براي به دست آوردن آن مورد نیاز است 

.خروج دائمی داوطلبانه یا غیرداوطلبانه از سازمان

8

هاي مدیرانبندي فعالیتاولویت

مدیران اثر بخش•

مدیران موفق•

مــدیران متوســط•

سازي شبکه

Organizational←رفتار سازمانی Behavior: OB

ها و ساختار سازمانی بر رفتـار داخـل سـازمان   گروه،ثیر افرادأحوزه مطالعاتی است که به بررسی ت

انش در راستاي افزایش کارایی سازمان میدکارگیري این به

تالش براي مشخص کردن علت،هابررسی رابطه←مطالعه سیستماتیک

Based←مدیریت مبتنی بر شواهد management

اتخاذ تصمیمات مدیریتی براساس بهترین شواهد علمی موجود 

هاي پیش روي رفتار سازمانی فرصتها و چالش

مدیریت تنوع در نیروي کار -واکنش به روند جهانی شدن

کنارآمدن با –تحریک نوآوري و تحول –هاي انسانی مهارت

–زن کردن تضادهاي زندگی و کار به کارمندان در متوا

work←تنوع نیروي کار diversity

،نژاد،سن،ها از نظر جنسیتاین مفهوم که سازمان

.اندتبدیل شده

اي از رفتار سازمانی که به سازمانحوزه←گرامکتب سازمانی مثبت

ها تقویت کرده و قابلیتداده، سرزندگی و شادابی را در آن

متغیرهاي وابسته رفتار سازمانی 

خواهید آنعامل کلیدي است که می←متغیر وابسته

:دارد، عبارتند از

وريبهره-1

غیبت از محل کار-2

جاییجابه-3

رضایت شغلی-4

workplaceرفتار انحرافی در محل کار -5 behavior)

organizational)رفتار شهروند سازمانی -6 citizenship behavior)

ور سازمانی است که بتواند با تبدیل نهادها به خروجیسازمان بهره←وريبهره

یاري براي عملکرد که شاملوري معبنابراین بهره.شده دست پیدا کند

(effectiveness)دستیابی به اهداف ←اثربخشی-

نسبت به خروجی سفید به ورودي که براي به دست آوردن آن مورد نیاز است ←کارآمدي-

عدم حضور در محل کار←غیبت-

خروج دائمی داوطلبانه یا غیرداوطلبانه از سازمان←جاییجابه-



9 رفتار سازمانی

ــا خشــونت در محــیط کــار  نــوعی رفتــار عمــدي کــه ←)رفتــار ضــد اجتمــاعی ی

.شودي مهم سازمانی بوده و با انجام آن سالمت سازمان یا اعضاي آن مورد تهدید واقع می

رفتاري اختیاري است که جزء الزامات رسمی شغل کارمندان نیست اما در عین حـال بـر   

:ور تغییر در یک متغیر وابسته است

ها در محـل کـار را تحـت    رفتار آن،شوند و این خصوصیاتهاي از پیش تعیین شده وارد سازمان می

....شخصیت و احساسات و ،هانگرش

.دهندها به صورت منفرد انجام میها فراتر از مجموع کارهایی است که هرکدام از آن

.باشـند هـاي عضـو خـود مـی    ها هم بیش از مجموعه گـروه تک افراد هستند سازمان

ي مـدیریت منـابع انسـانی سـازمان همگـی بـر متغیرهـاي        اهها و روش

.استدالل و حل مسأله نیاز است،شود که براي انجام کارهاي فکري مثل تفکر

.هاي فکري افراد است

توانایی انجام سریع و صحیح محاسبات ریاضی 

توانایی درك آنچه خوانده یا شنیده شده و فهم رابطه کلمات با یکدیگر 

هاي بصري ها و تفاوتتوانایی تشخیص سریع و صحیح شباهت

توانایی کشف توالی منطقی در یک مسأله و سپس حل ان 

توانایی استفاده از منطق و ارزیابی مفاهیم یک مباحثه 

.کندکه با تغییر موقعیت یک شی در فضا شکل آن چه تغییري می

(GMA) General Mental Ability

.عامل کلی در مورد هوش که براساس همبستگی مثبت میان ابعاد مشخص توانایی ذهنی شکل گرفته است

تـوان رفتارهـا و حرکـات ناآشـناي افـرادي از      یک توانـایی طبیعـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن مـی       

نــژاد و ســنوات شــغلی کــه تعریــف مشخصــی ،جنســیت،هــاي فــردي مثــل ســن

(اســتداشــته و بــه راحتــی از طریــق پرونــده پرســنلی کارمنــد قابــل اســتخراج   ←هــاي بیوگرافیــک ســایر ویژگــی.

رفتار سازمانی

ــا خشــونت در محــیط کــار (رفتــار انحرافــی در محــیط کــار- رفتــار ضــد اجتمــاعی ی

ي مهم سازمانی بوده و با انجام آن سالمت سازمان یا اعضاي آن مورد تهدید واقع میبرخالف هنجارها

رفتاري اختیاري است که جزء الزامات رسمی شغل کارمندان نیست اما در عین حـال بـر   ←OCBرفتار شهروند سازمانی

.بهبود عملکرد اثربخش سازمان تأثیر دارد

ور تغییر در یک متغیر وابسته استعلت از پیش متصمستقلمتغیر 

متغیرهاي سطح فردي-

متغیرهاي گروهی -

متغیرهاي سطح سیستم سازمانی -

متغیرهاي سطح فردي 

هاي از پیش تعیین شده وارد سازمان میکارمندان با برخی ویژگی

نگرش،هاارزش،توانایی،هاي بیولوژیکیمثل ویژگی.دهدمیتأثیر قرار 

متغیرهاي گروهی 

ها فراتر از مجموع کارهایی است که هرکدام از آنرفتار افراد در گروه

متغیرهاي سطح سیستم سازمانی 

تک افراد هستند سازمانمجموع تکها بیش از طور که گروههمان

ها و روشسیاست،طراحی سازمان رسمی فرهنگ داخلی سازمان

.گذارندوابسته اثر می

intellectual←هاي ذهنیتوانایی abilities

شود که براي انجام کارهاي فکري مثل تفکرهایی گفته میبه توانایی

 آزمون بهره هوشی(IQ)هاي فکري افراد استارزیابی توانایی

هاي فکري ابعاد توانایی

توانایی انجام سریع و صحیح محاسبات ریاضی ←استعداد عددي-1

توانایی درك آنچه خوانده یا شنیده شده و فهم رابطه کلمات با یکدیگر ←درك کالمی-2

توانایی تشخیص سریع و صحیح شباهت←سرعت ادراك-3

توانایی کشف توالی منطقی در یک مسأله و سپس حل ان ←ییاستدالل استقرا-4

توانایی استفاده از منطق و ارزیابی مفاهیم یک مباحثه ←استدالل استنتاجی-5

که با تغییر موقعیت یک شی در فضا شکل آن چه تغییري میتوانایی تجسم این←تجسم فضایی-6

.توانایی حفظ و به یادآوردن تجارب گذشته←حافظه-7

(GMA)توانایی ذهن عمومی  General Mental Ability

عامل کلی در مورد هوش که براساس همبستگی مثبت میان ابعاد مشخص توانایی ذهنی شکل گرفته است

یک توانـایی طبیعـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن مـی       ←هوش فرهنگی

.هاي دیگر را تفسیر کردفرهنگ

هــاي فــردي مثــل ســنویژگــی←هــاي بیــوگرافیویژگــی

داشــته و بــه راحتــی از طریــق پرونــده پرســنلی کارمنــد قابــل اســتخراج  

)گرایش جنسی،دین،سنوات



فصل اول

.دهدکه در نتیجه تجربه رخ می

مستقیما از طریق مشاهده و تمرین 

ستقیم از طریق مطالعه 

.دهند که در شرایط عادي به آن واکنشی نداشتندنوعی از شرطی شدن است که در آن افراد به محرکی پاسخ می

Operant Conditioning

.شودنوعی از شرطی شدن است که در آن رفتار ارادي مطلوب منجر به دریافت پاداش یا جلوگیري از تنبیه می

Social

دادن تئـوري  کـه تئـوري اجتمـاعی بـه نـوعی بسـط      با وجود این.توانند از طریق مشاهده و تجربه مستقیم یادبگیرند

ايامـا در ایـن تئـوري وجـود یـادگیري مشـاهده      ،شـود آمد آن فـرض مـی  

.و اهمیت ادراك در یادگیري به رسمیت شناخته شده است

فرآیند اصلی براي تعیین تأثیر الگو بر انسان 

وقتی الگو جذاب اسـت  .مردم تنها زمانی از الگوها یادگیري دارند که خصوصیات مهم آن را درك کرده و مورد توجه قراردهند

.گیریمتر تحت تأثیر آن قرار میبرایمان اهیمت دارد و یا براي آن احترام قائل هستیم بیش

.اري الگو به میزان حفظ خاطره آن در ذهن فرد در زمانی که به سهولت در دسترس نیست بستگی دارد

به عبـارت دیگـر ایـن    .کارگیردکه فرد از طریق مشاهده الگو توجه رفتار جدید شد باید این مشاهدات را در عمل به

.انایی انجام فعالیت الگوبرداري شده را کسب کرده است

رفتارهایی که بـه  .اگر مشوق یا پاداش مثبتی فراهم شود فرد انگیزه انجام دادن رفتار الگوبرداري شده را به دست خواهد آورد

.شوندتر انجام میبهتر آموخته شده و بیش،تر مورد توجه قرارگرفته

.کندگوید رفتار به شکل نسبتا غیرارادي از محرك پیروي می
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که در نتیجه تجربه رخ میتغییري نسبتا دائمی است←یادگیري

یادگیري شامل

تغییر-

ايریشه-

تجربه -

مستقیما از طریق مشاهده و تمرین -

ستقیم از طریق مطالعه غیرم-

تئوري یادگیري 3

سازي کالسیک شرطی-

شرطی شدن عامل -

یادگیري اجتماعی -

شرطی سازي کالسیک 

نوعی از شرطی شدن است که در آن افراد به محرکی پاسخ می

Operantشرطی شدن عامل  Conditioning

نوعی از شرطی شدن است که در آن رفتار ارادي مطلوب منجر به دریافت پاداش یا جلوگیري از تنبیه می

Social-learningیادگیري اجتماعی  theory

توانند از طریق مشاهده و تجربه مستقیم یادبگیرندمردم می

آمد آن فـرض مـی  امل است که در آن رفتار تابعی از پیسازي عشرطی

observational learningو اهمیت ادراك در یادگیري به رسمیت شناخته شده است

فرآیند اصلی براي تعیین تأثیر الگو بر انسان 4

یند برخاسته از توجه آفر-1

مردم تنها زمانی از الگوها یادگیري دارند که خصوصیات مهم آن را درك کرده و مورد توجه قراردهند

برایمان اهیمت دارد و یا براي آن احترام قائل هستیم بیشیا همواره در دسترس است و

داريفرآیندهاي حفظ و نگه-2

اري الگو به میزان حفظ خاطره آن در ذهن فرد در زمانی که به سهولت در دسترس نیست بستگی دارداثرگذ

فرآیند بازتولید حرکتی -3

که فرد از طریق مشاهده الگو توجه رفتار جدید شد باید این مشاهدات را در عمل بهپس از آن

انایی انجام فعالیت الگوبرداري شده را کسب کرده استدهد که فرد توفرآیند نشان می

فرآیندهاي تقویتی -4

اگر مشوق یا پاداش مثبتی فراهم شود فرد انگیزه انجام دادن رفتار الگوبرداري شده را به دست خواهد آورد

تر مورد توجه قرارگرفتهشوند بیشصورت مثبت تقویت می

رفتارگرایی 

گوید رفتار به شکل نسبتا غیرارادي از محرك پیروي میاي است که مینظریه



11 رفتار سازمانی

.ادن به رفتار هسیتموقتی سعی داریم مرحله به مرحله با جهت دادن به یادگیري فردي را تحت تأثیر قرار دهیم مشغول شکل د

»دارددرپی که فرد به سوي واکنش مورد نظر بر می

ايواکنش به یک پاسخ با چیزي خوشایند مثل رئیسی کـه کارمنـدش را بـر   

ا حذف چیزي ناخوشاینددادن به یک پاسخ با خاتمه دادن یواکنش نشان

هاي خود کاري کنید کـه سـؤال را   کنید با نگاه کردن به یادداشت

ایجاد شرایط ناخوشایند با هدف جلوگیري از رفتاري ناخوشایند 

مـثال اگـر اسـتادي    .اي که براي حفظ یک رفتـار وضـع شـده اسـت    

هایشـان را  گـرفتن افـرادي کـه دسـت    تواند بـا نادیـده   هاي او سؤال کنند می

.یابدشوند چرا که با تقویت کردن پاسخ احتمال تکرار آن شدت می

.هاستبندي تقویت کننده

قدر که ارزش تکرار کردن داشته باشد اما نه در هر بار انجام آن 

.دهد بستگی دارد

.

پرداخت هفتگی حقوق ←دارد

.بینی باشندها غیرقابل پیشکنندهتوزیع پاداش در طول زمان به شکلی که تقویت

پرداخت کارمزد ←پاداش دادن بعد از دریافت تعداد مشخصی پاسخ 

فروش پورسانتی ←

رفتار سازمانی

Shapingشکل دادن به رفتار  behavior

وقتی سعی داریم مرحله به مرحله با جهت دادن به یادگیري فردي را تحت تأثیر قرار دهیم مشغول شکل د

درپی که فرد به سوي واکنش مورد نظر بر میتقویت کردن سیستماتیک هر گام پی«

هاي شکل دادن به رفتار روش

Positiveتقویت مثبت reinforcement←   واکنش به یک پاسخ با چیزي خوشایند مثل رئیسی کـه کارمنـدش را بـر

.کندانجام کاري درست تشویق می

negativeتقویت منفی reinforcement←واکنش نشان

کنید با نگاه کردن به یادداشتاگر استاد سوالی بپرسد و پاسخ آن را ندانید سعی می:مثال

.رسداز شما نپ

ایجاد شرایط ناخوشایند با هدف جلوگیري از رفتاري ناخوشایند ←punishmentتنبیه

اي که براي حفظ یک رفتـار وضـع شـده اسـت    کنندهحذف هر تقویت←Extinctionسازيخاموش

هاي او سؤال کنند میدوست نداشته باشد که دانشجویان هنگام صحبت

.اند این رفتار را خاموش کندباالبرده

شوند چرا که با تقویت کردن پاسخ احتمال تکرار آن شدت میهاي مثبت و منفی هر دو باعث یادگیري میکنندهتقویت

بندي تقویت کنندهمسأله مهمی که در شکل دادن به رفتار وجود دارد زمان

:برنامه اصلی تقویت وجود دارد2

پیاپی 

ناپیاپی 

 پیاپی

تعریف کردن ←تقویت رفتار مطلوب در هر بار تکرار 

ناپیاپی

قدر که ارزش تکرار کردن داشته باشد اما نه در هر بار انجام آن تقویت رفتار مطلوب آن

دهد بستگی داردبه تعداد دفعاتی که سوژه پاسخ می:نسبتی-

.داردگذرد بستگی به زمانی که از حمایت قبلی می:ايفاصله-

←داردپاداش دادن در فواصل زمانی یکسان:اي ثابتبرنامه فاصله

توزیع پاداش در طول زمان به شکلی که تقویت:اي متغیربرنامه فاصله

پاداش دادن بعد از دریافت تعداد مشخصی پاسخ :ثابتنسبتیبرنامه 

←متغیر بودن پاداش براساس رفتار فرد :برنامه نسبتی متغیر

به عبارتی دیگر 

.شودپاداش پس از هر رفتار مطلوب داده می←پیاپی

.شودپاداش در فواصل زمانی ثابت داده می←فاصله ثابت



فصل اول

.شودپاداش در فواصل زمانی متغیر داده می

.شودپاداش در مقابل خروجی مشخص داده می

.شودپاداش در مقابل خروجی متغیر داده می

(OB MOD)

در هر برنامه تغییـر رفتـار سـازمانی بـا یـک مـدل حـل        .ها در خصوص افراد در محیط کاري باشد
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پاداش در فواصل زمانی متغیر داده می←فاصله متغیر

پاداش در مقابل خروجی مشخص داده می←نسبت ثابت

پاداش در مقابل خروجی متغیر داده می←نسبت متغیر

OB)تغییر رفتار سازمانی یا اصالح رفتار  MOD)

ها در خصوص افراد در محیط کاري باشدکنندهکاربرد مفهوم تقویت

.اي رو به رو هستیممرحله5مسأله 

شناسایی رفتارهاي مهم-1

هاي مبنامشخص کردن داده-2

شناسایی پیامدهاي رفتاري-3

یانهگراتهیه و اجراي استراتژي مداخله-4

ارزیابی بهبود عملکرد-5



، مردم و یا رویدادها هستند که احسـاس مـا   ءدرباره اشیا-مطلوب یا نامطلوب-کنندهعباراتی ارزیابی:(Attitudes)ها نگرش

.کندها را بیان مینسبت به آن

عناصر اصلی نگرش 

رفتاري -عاطفی-شناختی

Cognitiveشناختی  Component← بخش نظري و اعتقادي(بعدي از نگرش که توصیف فرد یا اعتقاد او به چگونگی اوضاع(

affective)عاطفی  Component)←هیجانی یا احساس نگرش استبخش.

Behavioral)رفتاري  Component)←اي خاص در قبال فرد یا چیزي مشخص به قصد فرد در خصوص رفتار به شیوه

.اشاره دارد

Cognitive)ناهماهنگی شناختی  Dissonance)←هاسازي میان دو یا چند نگرش یا میان رفتار و نگرشهرگونه ناهم-

.سازي براي فرد نامطلوب بوده و به همین دلیل سعی خواهد کرد ناهماهنگی و در نتیجـه نـاراحتی را کـاهش دهـد    هر نوع ناهم

).ها و رفتارشان سازگاري ایجاد شودها و در بین نگرشخواهند میان نگرشمردم می(

اهمیـت  :دهند عبارتند ازها و رفتار را تحت تأثیر قرار میواردي که رابطه میان نگرشترین ممهم←کنندههاي تعدیلمتغیر

که آیا فرد آن نگرش را بـه طـور   نگرش، مطابقت آن با رفتار، در دسترس بودن آن، وجود یا عدم وجود فشارهاي اجتماعی و این

.کرده یا خیرمستقیم تجربه

هایی است کـه ارتبـاط بـا    هاي بنیادین، نفع شخص و یا افراد و گروهکننده ارزشهاي مهم منعکسنگرش←اهمیت نگرش

.ها براي فرد حائز اهمیت استآن

.شودتر میها قويشده و تطبیق پیدا کند رابطه میان آنتر با هم هماهنگ هرچه نگرش و رفتار، بیش←مطابقت با رفتار

.بینی کنندتوانند رفتارمان را پیشآوریم بعد میهایی که به سادگی به خاطر مینگرش←در دسترس بودن آن 

اگر فشارهاي اجتماعی در راستاي رفتار به شکلی خاص شدت بسیار زیادي داشته باشد احتمال بروز ←فشارهاي اجتماعی

.یابدناهمخوانی میان نگرش و رفتار افزایش می

دومفصل 

ها و رضایت شغلی نگرش



دومفصل 

.شودهاي مختلف آن ایجاد میاحساسی مثبت درباره شغل که در نتیجه ارزیابی ویژگی

میزان ارتباط روانی که فرد با شـغل برقـرار کـرده و سـطح عملکـردي کـه تصـور        

Psychological Empowerment←          بـاور کارمنـد بـه میـزان تـأثیري کـه بـه محـیط کـار

.کند در محیط کار داردها و ارزشمند بودن شغل داشته و اختیاري که تصور می

Organizational Commitment←  کـه اهـداف و   میزان وابستگی کارمند به یک سازمان خـاص و ایـن

.در در راستاي حفظ رابطه او با سازمان قرار دارد

هاي آن پیوند احساسی با سازمان و اعتقاد به ارزش

Continuance Commitment←  ــازمان در ــا سـ ــه بـ ــی از حفـــظ رابطـ ــادي ناشـ ارزش اقتصـ

اجبار به ماندن در سازمان به دالیل معنوي یا اخالقی ←

Perspective organizational Support یــاPOS←   میــزان ارزشــی کــه

.دهندهایشان قائل بوده و اهمیتی که به رفاه آن ها می

Employee Engagement←   ــراي کــاري کــه ــرد ب درگیــر شــدن رضــایت و شــور و شــوق ف

ترین همبستگی را با سطوح باالي رضایت شغلی داشـته مشـاغل دلچسـبی    

دسـتمزد و رضـایت   .دارنـد توانند اکثر کارمنـدان را راضـی نگـه   کنند میکه امکان آموزش، تنوع، استقالل و کنترل را فراهم می

تـر  میانگین رضایت شغلی در مشاغلی که دستمزد بسیار باالیی دارنـد از مشـاغل بـا درآمـدکم    

.رضایت شغلی تنها به شرایط کار بستگی ندارد، شخصیت هم در ان نقش دارد

افرادي که خودسنجی درونی مثبتـی  .ه ندارندافرادي که نسبت به خودشان احساس مثبتی ندارند احتماال به کارشان هم عالق

بیش از افرادي کـه خودسـنجی درونـی منفـی دارنـد از      )هاي اساسی خود ایمان دارند

گیـز هـم   برانبینند بلکه به مشاغل چـالش برانگیزتر میتر و چالشبخشها نه تنها کار خود را رضایت

رو شـدن بـا مشـکالت زود عقـب نشـینی      طلبانه انتخاب کرده و هنگام روبه

.کنندکننده و تکراري محدود می

واکنش کارمندان به نارضایتی شغلی 

.شودابراز نارضایتی از طریق رفتاري که به ترك سازمان منجر می

هاي فعاالنه و سازنده با هدف بهبود شرایط ابراز نارضایتی از طریق تالش

انتظار منفعالنه براي بهبود شرایط 

.ابراز نارضایتی با پذیرفتن بدتر شدن شرایط با اقداماتی مانند افزایش غیبت و تأخیر و  ...

ایی کـه تعـداد کارمنـدان    هـ سـازمان .وري بـاالتري دارنـد  کارمنـدان راضـی بهـره   
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هاي شغلی اصلی نگرش

Jobرضایت شغلی  Satisfaction←احساسی مثبت درباره شغل که در نتیجه ارزیابی ویژگی

Jobوابستگی شغلی  Involvement←        میزان ارتباط روانی که فرد با شـغل برقـرار کـرده و سـطح عملکـردي کـه تصـور

.کند براي عزت نفسش الزم استمی

Psychologicalشـناختی  توانمنـدي روان  Empowerment

ها و ارزشمند بودن شغل داشته و اختیاري که تصور میشایستگی

Organizationalتعهد سازمانی  Commitment←

در در راستاي حفظ رابطه او با سازمان قرار داردآرزوهایش چق

تعهد سازمانی 

affectiveتعهد عاطفی - Commitment←

ــداوم - ــد تـ Continuanceتعهـ Commitment

مقایسه با ترك آن 

Normativeتعهد هنجاري - Commitment←

Perspectiveپشــتیبانی ســازمانی ادراك شــده   - organizational Support

هایشان قائل بوده و اهمیتی که به رفاه آن ها میکنند سازمان براي تالشکارمندان احساس می

ــد - Employeeمشــغولیت کارمن Engagement

.دهدانجام می

علل و پیامدهاي فعالیت شغلی 

ترین همبستگی را با سطوح باالي رضایت شغلی داشـته مشـاغل دلچسـبی    لذت بردن از کار همیشه تنها عاملی بوده که قوي

که امکان آموزش، تنوع، استقالل و کنترل را فراهم می

میانگین رضایت شغلی در مشاغلی که دستمزد بسیار باالیی دارنـد از مشـاغل بـا درآمـدکم    .جالب توجهی دارندشغلی رابطه

رضایت شغلی تنها به شرایط کار بستگی ندارد، شخصیت هم در ان نقش دارد.چندان باالتر نیست

افرادي که نسبت به خودشان احساس مثبتی ندارند احتماال به کارشان هم عالق

هاي اساسی خود ایمان دارندیعنی به ارزش درونی و شایستگی(دارند 

ها نه تنها کار خود را رضایتآن.شان راضی هستندشغل

.تري دارندگرایش بیش

طلبانه انتخاب کرده و هنگام روبهتر براي خود اهداف جاهمنفی کمافراد خودسنجی

کننده و تکراري محدود میکنند به همین خاطر خود را به کارهاي کسلمی

واکنش کارمندان به نارضایتی شغلی 4

ابراز نارضایتی از طریق رفتاري که به ترك سازمان منجر می←خروج-1

ابراز نارضایتی از طریق تالش←اظهار عقیده-2

انتظار منفعالنه براي بهبود شرایط ابراز نارضایتی به روش ←وفاداري-3

ابراز نارضایتی با پذیرفتن بدتر شدن شرایط با اقداماتی مانند افزایش غیبت و تأخیر و ←توجهیبی-4

   کارمنـدان راضـی بهـره   ←رضایت شـغلی و عملکـرد شـغلی

.تر است اثربخشی باالتري دارندشان بیشراضی



تعریف شخصیت 

گیـري کـه فـرد بـروز     هـاي قابـل انـدازه   اساس ویژگـی برشخصیت معموالً.هاي واکنش و تعامل افراد با دیگرانمجموع شیوه

.شوددهد توصیف میمی

سنجش شخصیت 

ترین عاملی که باعث شده مدیران به دانستن نحوه سنجش شخصیت نیاز داشته باشند این است که تحقیقات نشـان داده  مهم

ترین ابـزار سـنجش شخصـیت بررسـی     متداول.گیري در زمینه استخدام مفید هستندشناسی براي تصمیمهاي شخصیتآزمون

self-reporting)دهی خودگزارش survey)مـن بسـیار نگـران    «هایی نظیـر  است که در آن فرد با نمره دادن به خود در زمینه

.شودارزیابی می»آینده هستم

Observer-rating)بررسی مبتنی بر سنجش ناظر  survey)در ایـن روش  .کندامکان ارزیابی مستقل شخصیت را فراهم می

کـه نتـایج بررسـی    بـا وجـود ایـن   .دهـد که فرد درباره خود نظر بدهد یک همکار یا ناظر دیگر ارزیـابی را انجـام مـی   به جاي آن

بررسـی مبتنـی بـر    دهی و بررسی مبتنی بر سنجش ناظر با هم همبستگی زیادي دارند اما تحقیقات نشان داده کـه خودگزارش

.تر استبینی موفقیت فرد در یک شغل دقیقسنجش ناظر براي پیش

کننده شخصیت عوامل تعیین

.شخصیت پیامد هر دو عامل وراثت و محیط است

مثـل وضـعیت بیولـوژیکی و جسـمی     .انـد اشـاره دارد  بـه عـواملی کـه هنگـام تشـکیل نطفـه مشـخص شـده        ←وراثت-

.و ساختار روانی افراد

personality)صفات شخصـیتی  - Traits)← هـر چـه   -کنـد هـایی ناپایـدار کـه رفتـار فـرد را توصـیف مـی       ویژگـی

تــري بــروز کنــد هــاي مختلــف بــه دفعــات بــیششــته و آن صــفت در موقعیــتویژگــی در رفتــار فــرد ثبــات بــاالتري دا

.یابداهمیت ان در توصیف رفتار فرد افزایش می

سوم فصل 
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(MBTI)بریگز 

.کندتیپ شخصیتی تقسیم می16ویژگی در آن مورد توجه قرار گرفته و افراد را به 

ــرون ــراد ب ــرا اف ــاعی، معاشــرت(extravert)گ ــتند در  اجتم ــونگرم هس ــذیر و خ پ

.اندآرام و خجالتی

ــوع حســی  ــی  (sensing)ن ــرجیح م ــب را ت ــوده و نظــم و ترتی ــرا ب ــد در عملگ دهن

تــر در کــانون بــه فرآینــدهاي ناخودآگــاه تکیــه کــرده و تصــویر کلــی بــیش 

(Thinking)کنــد ســتفاده مــیبــراي حــل مشــکالت از عقــل و منطــق ا

.هاي فردي و احساسات متکی است

ــدهداوري ــا کنن ــایی   (Judging)ه ــد دنی ــت دارن ــوده و دوس ــرل ب ــان کنت خواه

(perceiving)پذیر و خودانگیخته هستندافرادي انعطاف.

آن اسـت کـه فـرد حتمـا بایـد در یـک گـروه قرارگیـرد و هـیچ حـد وسـطی وجـود نـدارد              

تـوان داد ایـن اسـت    بهتـرین توضـیحی کـه مـی    .گـرا گـرا هسـتند و هـم بـرون    

بریگــز ابــزاري ارزشــمند بــراي افــزایش خودآگــاهی اســت و در خصــوص مســیر  

کـه ممکـن اسـت نتـایج آن ارتبـاطی بـا       دهنـد امـا بـا توجـه بـه ایـن      هـایی در اختیـار او قـرار مـی    

.ندعملکرد شغلی نداشته باشد مدیران نباید این آزمون را براي گزینه متقاضیان شغلی به کارگیر

(Big-Five Model)

5.شـود ها ناشی میبعد اصلی زیر بناي ابعاد دیگر بوده و اکثر تغییرات قابل توجه شخصیت انسان از آن

گـرا اغلـب جمعیـت    افـراد بـرون  .میـزان راحتـی ایجـاد رابطـه توسـط فـرد اشـاره دارد       

.گرا به خودداري و کمرویی و ساکت بودن گرایش دارندافراد درون

ــل    ــه تســلیم شــدن در مقاب ــرد ب ــاطنی ف ــل ب ــه تمای ــراد .دیگــران اشــاره داردب اف

ايافــرادي کــه از نظــر ایــن بعــد امتیــاز، مــی دارنــد، روحیــه.بســیار ســازگار، همیــار، خــونگرم و قابــل اعتمــاد هســتند

ه بســیار باوجــدان معیــاري اســت بــراي قابــل اطمینــان بــودن فــردي کــ

بـرعکس ایـن افـراد، کسـانی هسـتند کـه بـه        .باشـد یافتـه، قابـل اطمینـان و پایـداري مـی     

.سادگی پریشان شده انسجام خود را از دست داده و غیرقابل اطمینان هستند

ــایی  ← ــه توان ــاره دارد    ب ــترس اش ــر اس ــت در براب ــراي مقاوم ــرد ب .ف

کـه در ایـن   کسـانی .افرادي که ثبـات هیجـانی مثبتـی دارنـد معمـوال آرام، داراي اعتمـاد بـه نفـس و مطمـئن هسـتند          

.گیرند اغلب عصبی، نگران، مضطرب، افسرده و نامطمئن هستند

(Openness to Experience)← بــه دامنــه عالیــق و شــیفگی فــرد در برابــر تــازگی

افـرادي کـه در طــرف   .ایـن افـراد در برابــر تجربـه، خـالق، کنجکــاو و داراي حساسـیت هنرمندانـه هســتند      

.ی احساس بهتري دارندگیرند پیرو رسم و رسومات بوده و در بین چیزهاي خودمان

16

بریگز -شاخص تیپ شخصیتی مایرز

ویژگی در آن مورد توجه قرار گرفته و افراد را به 4آزمون شخصیتی که 

ــرون ــل درونب ــرا در مقاب ــرا گ ــرون←گ ــراد ب اف

آرام و خجالتی(Intravert)گرا که افراد درونحالی

 ــل شــهودي ــوع حســی ←حســی در مقاب ن

بــه فرآینــدهاي ناخودآگــاه تکیــه کــرده و تصــویر کلــی بــیش (Intuitive)حــالی کــه نــوع شــهودي 

.شان قرار داردتوجه

نــوع فکــري ←فکــري در مقابــل احساســی(Thinking)

هاي فردي و احساسات متکی استبه ارزش(feeling)در حالی که نوع احساسی 

ــل دركداوري ــده در مقاب ــدهکنن داوري←کنن

(perceiving)ها کنندهدرك.یافته داشته باشندمنظم و ساخت

  آن اسـت کـه فـرد حتمـا بایـد در یـک گـروه قرارگیـرد و هـیچ حـد وسـطی وجـود نـدارد              یکی از نقایص ایـن شـاخص

گـرا هسـتند و هـم بـرون    هـم درون که مردم تـا حـدودي  در حالی

بریگــز ابــزاري ارزشــمند بــراي افــزایش خودآگــاهی اســت و در خصــوص مســیر  -یتی مــایرزکــه شــاخص تیــپ شخصــ

هـایی در اختیـار او قـرار مـی    شغلی فرد راهنمـایی 

عملکرد شغلی نداشته باشد مدیران نباید این آزمون را براي گزینه متقاضیان شغلی به کارگیر

Fiveبزرگ 5مدل شخصیتی  Model)

بعد اصلی زیر بناي ابعاد دیگر بوده و اکثر تغییرات قابل توجه شخصیت انسان از آن5براساس این تئوري 

:عامل اصلی عبارتند از

گرایـی  برون(Extraversion)← میـزان راحتـی ایجـاد رابطـه توسـط فـرد اشـاره دارد       بـه

افراد درون.صحبت و اجتماعی هستنددوست، خوش

 ســازگاري(agreeableness)←   ــل ــه تســلیم شــدن در مقاب ــرد ب ــاطنی ف ــل ب ــه تمای ب

بســیار ســازگار، همیــار، خــونگرم و قابــل اعتمــاد هســتند

.سرد، ناسازگار و تهاجمی دارند

گرایــی وجــدان(Conscientiousness)←

یافتـه، قابـل اطمینـان و پایـداري مـی     پذیر، سـازمان است مسئولیت

سادگی پریشان شده انسجام خود را از دست داده و غیرقابل اطمینان هستند

  ــانی ــات هیج Emotional)ثب Stability)←

افرادي که ثبـات هیجـانی مثبتـی دارنـد معمـوال آرام، داراي اعتمـاد بـه نفـس و مطمـئن هسـتند          

گیرند اغلب عصبی، نگران، مضطرب، افسرده و نامطمئن هستندبعد امتیاز منفی باالیی می

 گشــودگی در برابــر تجربــهto Experience)

ایـن افـراد در برابــر تجربـه، خـالق، کنجکــاو و داراي حساسـیت هنرمندانـه هســتند      .اشـاره دارد 

گیرند پیرو رسم و رسومات بوده و در بین چیزهاي خودماندیگر این طیف قرار می
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تر تفکرات و هیجانات منفی کم

هستند

تر از شغل و زندگی رضایت بیش

ترمیزان استرس کم

هاي میان فردي بهتر 

تر در ابراز احساسات 

تر کارایی بیش

رهبري بهتر 

تر از شغل و زندگی رضایت بیش

تر انعطاف و استقالل بیش

عملکرد بهتر در آموزش 

رهبري بهتر 

تر با تغییرات سازگاري بیش

تر فروتنی و همنوایی بیش

تر کارایی بیش

تر رفتارهاي انحرافی میزان کم

تر 

ریزي بهتر 

تر کارایی بیش

رهبري بهتر 

تر طول عمر بیش

دیگر صفات شخصیتی مرتبط با رفتار سازمانی 

که داند یا نه و اینکه آیا خودش را توانمند و اثرگذار میمیزان عالقه یا عدم عالقه فرد به خودش، این

.که در مقابل محیط هیچ اختیاري از خود ندارد

گرا بوده، فاصله احساسی را حفـظ کـرده و معتقـد اسـت کـه هـدف       

.گراهاي شدید سازگار استانداز ماکیاولبا چشم».

.و تمجید دیگران و این تصور که حق با اوستگرایش فرد به تکبر، احساس خودستایی، نیاز به تعریف

یکی از صفات شخصیتی که معیاري است از توانایی فرد در تطبیق دادن رفتار بـا عوامـل مـوقعیتی بیرونـی     

کند تا در حداقل زمـان بـه حـداکثر    پیوسته و به شدت خود را درگیر می

.شودممکن دست پیدا کرده و اگر الزم باشد با هرچیز و هر فرد متقابل رو در رو می

ها را شناسایی کرده از خود ابتکار عمل نشان داده، دسـت بـه   فرصت

.دارندکه تغییرات مورد نظرشان واقعیت نیافته دست از تالش بر نمی

شخصیت و ارزش

ی 
یت

ص
خ

ش
ل 

مد
5

گ
زر

ب

ثبات هیجانی
تفکرات و هیجانات منفی کم

هستندحساس-تر بیشکم

گراییبرون

هاي میان فردي بهتر مهارت

روابط اجتماعی بهتر 

تر در ابراز احساسات قوي

گشودگی

تر یادگیري بیش

خالقیت باالتر 

انعطاف و استقالل بیش

سازگاري
تر داشتنیدوست

فروتنی و همنوایی بیش

گراییوجدان
تر تالش و پافشاري بیش

تر انگیزه و نظم بیش

ریزي بهتر سازماندهی و برنامه

دیگر صفات شخصیتی مرتبط با رفتار سازمانی 

میزان عالقه یا عدم عالقه فرد به خودش، این←خودسنجی درونی

که در مقابل محیط هیچ اختیاري از خود نداردکند محیط در کنترل او قرار دارد یا اینایا احساس می

گرا بوده، فاصله احساسی را حفـظ کـرده و معتقـد اسـت کـه هـدف       ه حد عملدهد که فرد تا جنشان می←گراییماکیاول

.اگر فایده دارد از ان استفاده کن«عبارت .کندوسیله را توجیه می

گرایش فرد به تکبر، احساس خودستایی، نیاز به تعریف←خودشیفته

یکی از صفات شخصیتی که معیاري است از توانایی فرد در تطبیق دادن رفتار بـا عوامـل مـوقعیتی بیرونـی     ←خودبازبینی

(self-monitoring)

پذیري رویارویی با خطر و ریسک←خطرپذیري

Type)شخصیت نوع الف  A personality)←پیوسته و به شدت خود را درگیر می

ممکن دست پیدا کرده و اگر الزم باشد با هرچیز و هر فرد متقابل رو در رو می

Proactive)فعال شخصیت بیش Personality)←فرصت

که تغییرات مورد نظرشان واقعیت نیافته دست از تالش بر نمیکار شده و تا زمانی



سومفصل 

شـیوه برخـورد یـا    خصـوص، بـه   که از نظر فرد یا جامعه، یک شیوه برخورد یا حالت غایی بـه 

.

.باشد که حائز اهمیت است

کنـیم، سیسـتم ارزشـی    ها مرتـب مـی  وقتی ارزش هاي فرد را برحسب شدت آن

(Rokeach Value Survey)مجموعه ارزش است کـه  2هش شامل این پژو.است

(Terminal Values)ــام دارد، بــه وضــعیت هــاي نهــایی مطلــوب اشــاره دارد ن

.پیدا کندها دست اش به آنها اهدافی هستند که فرد دوست دارد در طول زندگی

(Instrumental Values)  ــیوه ــامل ش ــام دارد، ش ــا    ن ــند ی ــورد پس ــاري م ــاي رفت ه

(Personality- Job fit theory)

است که میزان رضایت و تمایل به ترك شغل بستگی به این دارد که فـرد تـا   

.چه حد توانسته شخصیت خود را به درستی با کارش تطبیق دهد

ــی    ــرجیح م ــاهنگی اســت را ت ــدرت و هم ــارت، ق ــد مه ــه نیازمن ــدنی ک ــاي ب ــدکاره .ده

پذیر و کاري 

گــر، مبتکــر، شــوند، تحلیــلکارهــایی کــه شــامل تفکــر، ســازماندهی و ادراك مــی

دهــد، شــود را تــرجیح مــیکــردن و رشــد دادن دیگــران مــیهــایی کــه شــامل یــاري

.دهنـــدمـــدار، مرتـــب و مـــنظم و بـــدون ابهـــام را تـــرجیح مـــیکارهـــاي قـــانون

تــأثیر قــرار دادن دیگــران و بــه دســت هــا فرصــت تحــتکارهــاي شــفاهی کــه در آن

جو مطمئن به خود، بلندپرواز، پرانرژي، سلطه

ــام  ــبهم و غیرنظ ــاي م ــت در آن  کاره ــراز خالقی ــان اب ــه امک ــد ک ــت را  من ــراهم اس ــا ف ه

گراگرا، احساساتی، غیرعمل
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ها ارزش

که از نظر فرد یا جامعه، یک شیوه برخورد یا حالت غایی بـه اعتقادي راسخ است مبنی بر این

.وجود حالت غایی معکوس یا متضاد آن ارجحیت دارد

مشخصه دارند 2ها ارزش

شدت -

محتوا -

محتوا

باشد که حائز اهمیت استگر برخوردي خاص یا حالت نهایی میبیان

شدت 

وقتی ارزش هاي فرد را برحسب شدت آن.کند که اهمیت آن چقدر استمشخص می

(value system)شوداو مشخص می.

ارزش ها نسبتا پایدار و بادوام هستند.

پژوهش ارزش راکیج 

Rokeach)میلتون راکیچ، خالق پژوهش ارزش راکیج  Value Survey)

.گیردارزش فردي را دربر می18هرکدام 

 یــک مجموعــه کــه ارزش هــاي غــایی(Terminal Values)

ها اهدافی هستند که فرد دوست دارد در طول زندگیاین ارزش←

ــه ارزش ــزاري  مجموع ــاي اب Instrumental)ه Values)

.باشدابزارهاي دستیابی به اهداف غایی می

تناسب فرد با شغل 

Jobتئوري تناسب شخصیت با شغل  fit theory)

است که میزان رضایت و تمایل به ترك شغل بستگی به این دارد که فـرد تـا   تیپ شخصیتی را معرفی کرده و معتقد 6هولند 

چه حد توانسته شخصیت خود را به درستی با کارش تطبیق دهد

ــع ــراواق ــی   ←(Realistic)گ ــرجیح م ــاهنگی اســت را ت ــدرت و هم ــارت، ق ــد مه ــه نیازمن ــدنی ک ــاي ب کاره

پذیر و کاري شتکار، استوار، انطباقخجالتی، هوشمند، با پ

جســتجوگر(Investigative)←کارهــایی کــه شــامل تفکــر، ســازماندهی و ادراك مــی

کنجکاو، مستقل 

اجتمــاعی(Social)←هــایی کــه شــامل یــاريفعالیــت

کننده کننده، دركاجتماعی، دوستانه، همکاري

ســـنتی(Conventional)←کارهـــاي قـــانون

پذیر انعطافبین و پذیر، کارآمد، واقعانطباق

بــاك بــی(Enterprising)←کارهــاي شــفاهی کــه در آن

مطمئن به خود، بلندپرواز، پرانرژي، سلطه.دهدآوردن قدرت فراهم است را ترجیح می

 ــه ــام ←(artistic)هنرمندان ــبهم و غیرنظ ــاي م کاره

گرا، احساساتی، غیرعملآلگرا، نامنظم، ایدهتحلیل.دهدترجیح می
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مدت گیري کوتاهجهت*ي بلندمدت گیرجهت*پرهیز از عدم اطمینان 

دهــد جامعـه تــا چـه حــد   یـک ویژگــی فرهنـگ ملــی اسـت کـه نشــان مـی     

.ها به صورت نابرابر تقسیم شود

دهــد مــردم تــا چــه فردگرایــی یــک ویژگــی فرهنــگ ملــی اســت کــه نشــان مــی 

ــر       ــراد از دیگ ــه در آن اف ــاره دارد ک ــد اش ــاعی قدرتمن ــارچوب اجتم ــک چ ــه ی ب

.آن هستند انتظار مراقبت و مورد حمایت واقع شدن دارند

هـاي  دهـد فرهنـگ تـا چـه حـد بـه نقـش       یک ویژژگی فرهنـگ ملـی کـه نشـان مـی     

گرایـی  هـاي اجتمـاعی بـا زورمنـدي و مـادي     ارزش.ی مردانـه مثـل موفقیـت، قـدرت و کنتـرل گـرایش دارد      

ــاوت   ــانگر وجــود تف ــه بی ــی ک ــی فرهنــگ مل ــک ویژگ ــان نقــش ی ــدك می ــاي هــاي ان ه

.شودهاي اجتماعی با زنان همانند مردان برخورد می

(Uncertanity Avoidance)←دهــد عــدم یــک ویژگــی فرهنــگ ملــی کــه نشــان مــی

.کننداطمینان و ابهام تا چه حد موجب ناراحتی جامعه شده و براي رفع ان تالش می

ــده،    ← ــر آین ــد آن ب ــه تأکی ــی ک ــگ مل ــی فرهن ــک ویژگ ی

(short←        یـک ویژگـی فرهنـگ ملـی کـه تأکیـد ان بـر گذشــته

.مرده و بر اجراي تعهدات اجتماعی اصرار دارد

هــا و دهنــده ایــن اســت کــه مــردم آن کشــور تــا چــه حــد توزیــع نــابرابر قــدرت در ســازمان 

اگــر ایــن میــزان بــاال باشــد بــدین معنــی اســت کــه نــابرابري هــاي زیــادي از نظــر قــدرت و  

د دارد کــه بــه عبــارت دیگــر نظــام طبقــاتی وجــو .ثــروت وجــود داشــته و فرهنــگ خــود را بــا آن تطبیــق داده اســت 

گـر جـوامعی اسـت کـه در     پـایین بـودن ایـن میـزان هـم نشـان      

نـد بـه صـورت انفـرادي و نـه گروهـی کـار انجـام         دهبـه میزانـی کـه فـراد تـرجیح مـی      

گرایـی بـه یـک چـارچوب اجتمـاعی قدرتمنـد       جمـع .هـا بـه برتـري حقـوق فـرد بـر جمـع اشـاره دارد        

.اشاره دارد که در آن افراد دیگر اعضاي گروهی که عضو آن هستند انتظار مراقبت و مرود حمایت واقع شدن دارند

هـاي سـنتی مردانـه پیشـرفت،     میـزان گرایشـی اسـت کـه آن فرهنـگ بـه نقـش       

اگـر میـزان مردانگـی بـاال     .گیـرد قدرت و کنترل دارد و در نقطه مقابـل یکسـان فـرض کـردن مـردان و زنـان قـرار مـی        

هـاي مجزایـی داشـته و جامعـه تحـت تسـلط مـردان        دهنده فرهنگـی اسـت کـه در آن مـردان و زنـان نقـش      

هـاي زنـان   هـاي کمـی میـان نقـش    اگر میزان زنانگی در فرهنگی بـاال باشـد و بـدین معنـی اسـت کـه تفـاوت       

.شودو مردان قائل بوده و در همه موارد با مردان و زنان به شکل یکسان رفتار می

یافتــه را بــه هــاي ســاختر موقعیــتدهنــده میزانــی اســت کــه مــردم یــک کشــو 

ــاال اســت عــدم هــایی کــه میــزان پرهیــز از عــدم اطمینــان در آن  هــا ب

کننــد بــا اســتفاده از قــانون و کنتــرل هــا ســعی مــیاطمینــان و ابهــام منجــر بــه اضــطراب شــدید در مــردم شــده و آن

تـر پــذیراي  پـایین اسـت مـردم بـیش    یی کـه پرهیــز از عـدم اطمینـان   

.تري براي تغییر دارندتر است زیادتر ریسک کرده و آمادگی بیش

شخصیت و ارزش

ها هافستد براي ارزیابی فرهنگچارچوب

پرهیز از عدم اطمینان *ساالري زن*مددساالري *فردگرایی *فاصله قدرت *

  فاصـله قـدرت(Power distance)←     یـک ویژگــی فرهنـگ ملــی اسـت کـه نشــان مـی

ها به صورت نابرابر تقسیم شودکند قدرت در موسسات و سازمانقبول می

 فردگرایــی(Individualism)← فردگرایــی یــک ویژگــی فرهنــگ ملــی اســت کــه نشــان مــی

.حد تمایل دارند به صورت انفرادي کار کنند تا گروهی

ــع ــی جم ــر      ←(collectivism)گرای ــراد از دیگ ــه در آن اف ــاره دارد ک ــد اش ــاعی قدرتمن ــارچوب اجتم ــک چ ــه ی ب

آن هستند انتظار مراقبت و مورد حمایت واقع شدن دارنداعضاي گروهی که عضو

ساالري مرد(Masculinity)←     یک ویژژگی فرهنـگ ملـی کـه نشـان مـی

ی مردانـه مثـل موفقیـت، قـدرت و کنتـرل گـرایش دارد      کاري سنت

.شوندتوصیف می

ســاالري زن(feminity)←  ــاوت ــانگر وجــود تف ــه بی ــی ک ــی فرهنــگ مل ــک ویژگ ی

هاي اجتماعی با زنان همانند مردان برخورد میمردان و زنان بوده و براساس آن در همه موقعیت

 پرهیــز از عــدم اطمینــان(Uncertanity Avoidance)←

اطمینان و ابهام تا چه حد موجب ناراحتی جامعه شده و براي رفع ان تالش می

ــت ــدت جه ــري بلندم long-term)گی orientation)←

.جویی و پشتکار استصرفه

 گیـري کوتـاه مـدت    جهـت(short-term orientation)←

مرده و بر اجراي تعهدات اجتماعی اصرار داردها را محترم شو حال بوده، سنت

دهنــده ایــن اســت کــه مــردم آن کشــور تــا چــه حــد توزیــع نــابرابر قــدرت در ســازمان نشــان←فاصــله قــدرت

اگــر ایــن میــزان بــاال باشــد بــدین معنــی اســت کــه نــابرابري هــاي زیــادي از نظــر قــدرت و  .پذیرنــدموسســات را مــی

ثــروت وجــود داشــته و فرهنــگ خــود را بــا آن تطبیــق داده اســت 

پـایین بـودن ایـن میـزان هـم نشـان      .گیـرد جلوي پیشرفت فرد در طبقـات اجتمـاعی را مـی   

.شودهاي برابر تأکید میها بر تساوي و وجود فرصتآن

:عبارت دیگربه

  بـه میزانـی کـه فـراد تـرجیح مـی      ←گرایـی فردگرایی در مقابـل جمـع

هـا بـه برتـري حقـوق فـرد بـر جمـع اشـاره دارد        دهند و شدت اعتقاد آن

اشاره دارد که در آن افراد دیگر اعضاي گروهی که عضو آن هستند انتظار مراقبت و مرود حمایت واقع شدن دارند

 میـزان گرایشـی اسـت کـه آن فرهنـگ بـه نقـش       ←ساالري مقابل زنمردساالري در

قدرت و کنترل دارد و در نقطه مقابـل یکسـان فـرض کـردن مـردان و زنـان قـرار مـی        

دهنده فرهنگـی اسـت کـه در آن مـردان و زنـان نقـش      باشد نشان

داردقرا اگر میزان زنانگی در فرهنگی بـاال باشـد و بـدین معنـی اسـت کـه تفـاوت       .ر

و مردان قائل بوده و در همه موارد با مردان و زنان به شکل یکسان رفتار می

 دهنــده میزانــی اســت کــه مــردم یــک کشــو نشــان←پرهیــز از عــدم اطمینــان

هــایی کــه میــزان پرهیــز از عــدم اطمینــان در آن در فرهنــگ.دهنــدنیافتــه تــرجیح مــیســاخت

اطمینــان و ابهــام منجــر بــه اضــطراب شــدید در مــردم شــده و آن

یی کـه پرهیــز از عـدم اطمینـان   هـا در فرهنـگ .عـدم اطمینـان را کـاهش دهنـد    

تر است زیادتر ریسک کرده و آمادگی بیشها ضعیفابهام بوده و قانونمداري در آن
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ــدت  ــت  ←م ــا جه ــی ب ــه در فرهنگ ــی ک ــدت مردم ــري بلندم ــدگی گی زن

گیـري کوتـاه   در جهـت .انـد کـار و سـنت ارزش قائـل   جـویی، پشـت  شـان بـه آینـده بـوده و بـراي صـرفه      

پذیرنـد و تعهـد را مـانعی بـر سـر راه      هـا بـه راحتـی تغییـر را مـی     آن.مدت مردم براي این لحظـه و حـال ارزش قائلنـد   

20

ــت ــاه جه ــل کوت ــدت در مقاب ــري بلندم ــدت گی م

شـان بـه آینـده بـوده و بـراي صـرفه      کنند توجـه می

مدت مردم براي این لحظـه و حـال ارزش قائلنـد   

.دانندتغییر نمی
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