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 سازماني رفتار مديريت

 مديريتهاي  رشته

برومند زهرا دكتر:مولف 
مقدمه

 شخصيت و انسان به اي ويژه اهميت است الهي اديان كاملترين و خرينآ كه اسالم مبين دين ويژهب الهي واديان فكري مكاتب تمامي

 هر زيرا است برخوردار خاص جايگاهي و اهميت از سازماني رفتار مديريت علوم بيان در جهت بهمين . است داده او پنهاني و معنوي

 ان گرفتن خدمت در و موفقيت رمز هم باز شود كشف جديد علوم قدر هر و باشد پيچيده از سازماني وتكنولوژي استراتژي كه قدر

 زمان هر از بيش انساني نيروي ماهرانه مديريت شود بيشتر جهاني اقتصاد رقابتي هاي فشار چه هر و دارد بستگي انساني عامل به

 . يابد مي اهميت ديگر

ميتوان در ظرف دو سال ساختمان كارخانه ذوب اهن اصفهان را ((  تگفته اس) جواهر لعل نهرو (بطوريكه بزرگترين سياستمدارهندوستان
فلذا مديريت رفتار سازماني در جستجوي دانش . صنعت بايد بيست سال وقت صرف كردبپايان رسانيد ولي جهت تربيت يك مدير براي اين

خالصه پاور  .يش كارايي و اثر بخشي سازماني هستندهمه جانبه رفتارانسانها در محيط هاي سازماني براي بهبود فرايند هاي سازماني و افزا
نويسنده دكتر زهرا برومند ميتواند اساتيد گرانقدر ودانشحويان عزيز راكه ميبايست در   شده از كتاب مديريت رفتار سازمانپونت تهيه 

  .چند جلسه مختصركل كتاب را مرور كنند ياري نمايد
 : مطالب فهرست

زمانيسا رفتار موضوع : اول فصل
رهبري : دوم فصل
   يرهبر كاربرد : سوم فصل
كار انگيزش : چهارم فصل
انگيزش تئوريهاي كاربرد : پنجم فصل
  تارتباطا : ششم فصل
  تخالقي و سازماني تعارض مديريت : هفتم فصل
ها گروه : هشتم فصل
سازمان بهبود و تغيير مديريت : نهم فصل
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   اول فصل
سازماني رفتار موضوع 

: گر تحليل عنوان  به مدير
.كنند مي اتخاذ تريرمؤث تصميمات باشند، داشته ها سازمان در معلولي و علت روابط از درستي درك بتوانند مديران اگر

سازماني رفتار موضوع 
  :مديريت نوين ديدگاه

: بعد سه از عموماً مديريت
  فني .1
  ادراكي .2
  .گيرد يم قرار توجه مورد انساني، .3

  .است دانش و روشها فنون، كابرد در مديران مهارتهاي شامل فني، بعد
  .هاست آن وسيلة به و مردم با كار توانايي و تشخيص  قدرت مديريت، انساني بعد
  .باشد مي سازمان هدفهاي تحقق جهت در امور دادن انجام و كلسازمان پيچيدگي شناخت ادراكي، بعد

  :سازماني رفتار گرايش 
  :كند مي بيان زير شرح به را سازماني رفتار هاي مشخصه منيگز كا ريال

  .شوند مي مطرح معلول و علت چارچوب در مشكالت .1
  .است مطلوب آن كاركنان و سازمان براي كه دارد تغيير به گرايش ، رشته اين .2
  .كند مي انسانها خوديابي و شخصي، بهبود فردي، رشد در سعي جهت بدين و دارد انساني ماهيت مشخص نحو به رشته اين .3
  .است كاربردي رشته اين .4
 .دهد مي قرار ديد معرض در را واقعيت بر مبتني دانش رشته، اين باالخره ... و .5

 جنبشهاي به سازماني رفتار حوزة تكوين و آغاز در سير براي جهت همين به شود، انجام علمي صورت به بايد اي مطالعه هر مانند رفتار مطالعه
 آنها از سازماني رفتار نوين نظرية كه هستند مديريت مطالعة علمي گرايش دو اين زيرا. كنيم مي اشاره »انساني روابط« و »علمي مديريت«

.شود مي نتيجه
  :علمي مديريت مكتب

  :كه دارد مي بيان سادگي به تيلور نظريه كه شد، آغاز »ميدويل فوالد شركت در« حركت و زمان مطالعة در »تيلور وينسلو فردريك« كار با
  .نمود مالحظه علمي صورت به را آن بايد فيزيكي، كار هر دادن انجام بهينه روش تعيين جهت .1
  .برد باال را وري بهره كارگران، به كارها دادن انجام چگونگي آموزش با .2
  .دهد مي ياري كارها بهتر دادن انجام در را آنان زيرا باشند، آموزشها اين مشتاق بايد كارگران .3

  :جنبش روابط انساني 
  .ريزي كرد دهنده در رسيدن به نظريه رفتار سازماني و در بسياري موارد بنيان تفكرات امروزي ما را در مديريت پايه دومين مكتب ياري

:از نظر تاريخي مهمترين عوامل ايجاد اين جنبش
  .مطالعات هاثورن) 3جنبش كارگري، ) 2ركود اقتصادي، ) 1 

  :شامل آزمايشات اين كه كرد، بررسي تجربي طور به توليد، بر را نور مختلف هاي درجه تأثير رن،هاثو تحقيق اولين
  نور هاي آزمايش .1
  رله اطاق هاي آزمايش .2
  پيچي سيم اطاق آزمايش .3
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  :نتيجه مطالعات هاثورن
وري،  ند كه در رفتار كاركنان و بهرهدهد و پژوهشگران نتيجه گرفت ها بدون ترديد اساس نگرش رفتاري مديريت را تشكيل مي اين آزمايش

.كنند عوامل اجتماعي نقش مهمتري از عوامل مادي و اقتصادي ايفا مي
تعريف رفتار سازماني    

ها و ساختار  اي از مطالعات است كه تأثير افراد، گروه شود، رشته  گفته ميOB (organizational Behavior)رفتار سازماني كه به اختصار 
  .دهد ها مورد مطالعه قرار مي بر رفتاركاركنان در سازمانسازماني را 

.كند  طريق علمي مطالعه مي رفتار سازماني علت رفتار افراد در سازمانها را به
: : سازماني رفتار اصلي پايه سه

د  فر .1
گروه   .2
 سازمان .3

 از مستقل را خودشان زندگي سازمانها عالوه به. مايدن مي منعكس را آنها هاي ارزش و ها تلقي طرز ها، انگيزه كه شده تشكيل افراد از سازمانها
.دهند مي نشان رسمي ساختار و فرهنگ سياستها، طريق از را خود اعضاي وجود تأثير ولي. دارند افراد
  :سازمان در رفتار مطالعه هاي مدل

  توصيفي هاي مدل .1
  بيني پيش هاي مدل .2
  تجويزي هاي مدل .3

 اتفاق آنچه بودن غلط يا درست دربارة اما كند، مي توصيف را مطالعه تحت متغيرهاي رفتار كننده، مشاهده ها مدل اين در: توصيفي هاي مدل
.باشد) آماري تحليل و تجزيه (كمي اشكال در يا و) ورودي مطالعات (كيفي اشكال در تواند مي توصيفي. كند نمي قضاوتي وقايع علت يا و افتد مي

.كنند  علت و معلول در سازمانها را بررسي ميها روابط اين مدل: بيني هاي پيش مدل
هاي تجويزي، دانش مناسبي  بيانيه. گويد چه كارهايي را انجام بدهد دربارة يك مشكل بخصوص، مدل تجويزي به شخص مي: هاي تجويزي مدل

.را از شرايط و روابط علت و معلول هر سيستم دارند
  :حيطه رفتار سازماني

  .ي چرايي رفتار افراد در سازمانها با تمركز روي رفتار فرد و گروه دريافت سازماني استرفتار سازماني مطالعة علم
ام مطالعه ويژه هنگ در شرايطي ممكن است اين دو واژه، به جاي يكديگر بكار روند به» مديريت«و » رفتار سازماني«رغم تفاوت ميان  علي

 -   :ها ارتباط رفتار سازماني با ديگر رشتهسازمانها
(، بهبود سازمان ) (هاي مرتبط تئوري سازمان  و رشته)  OD(هاي بسيار كلي روابط و تأكيدهاي رفتار سازماني   شكل زير در واژهدر OT OB ( و

.دهد را نشان مي) (كاركنان / منابع انساني P/HR
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  نظري
  
  

  كاربردي    

  زماناس تئوري
(OT) 

  سازماني رفتار
(OB) 

  
 

  
 بازسازي و بهبود

سازمان
(OD) 

انساني منابع
آارآنان
(P/HR) 

 /
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              كالن             خرد                         
.شود تحليل خرد سطح در و باشد نظري محوري كه دارد تمايل بيشتر سازماني رفتار شود مي مالحظه كه همانگونه
:رفتاري علوم مشخص هاي ديدگاه

  شناختي نگرش .1
  گرايي رفتار نگرش .2
  اجتماعي يادگيري نگرش .3

  :شناختي چارچوب
 و دارد تأكيد انسان اراده آزادي و رفتار مثبت هاي جنبه روي شناختي  نگرش. دهد مي اهميت انسان به ديدگاهها ساير از بيش نگرش اين

.دهد مي قرار استفاده مورد را مشوق و تقاضا انتظار،: قبيل از مفاهيمي
  :رفتارگرايي چارچوب

:نگرش اين دانشمندان. دارد سروكار محيلي مقتضيات و مشاهده قابل رفتار با
  .كنند ـ پاسخ توصيف ميرفتار را در قالب محرك : رفتارگرايان كالسيك) الف
  .تأكيد بيشتري روي پيامدهاي اقتضايي يا روي پاسخ ـ محرك دارند: رفتارگرايان نوين) ب

گذاري شده است و اعتقاد دارد كه فرايندهاي شناختي مانند تفكرات، انتظارات، و ادراك نقشي در رفتار  نگرش رفتارگرايي بر تأثير محيط پايه
.كنند بازي نمي

  :دگيري اجتماعيچارچوب يا
اين نگرش از بهم پيوستگي . كنند اين نگرش تأكيد دارد كه فرد، محيط، و رفتار پيوسته در تعامل با يكديگرند و متقابالً يكديگر را تعيين مي

 اجتماعي، و نگرش يادگيري. رود عنوان يك چارچوب نظري رفتار سازماني در اين كتاب بكار مي عناصر شناختي و رفتاري تشكيل شده و به
.داند نگرشي رفتاري است كه رفتار را واحد مناسبي براي تجزيه و تحليل مي

  :سازماني رفتار چارچوب
 نويسندگان اغلب. است رشته ميان خصوصيات داراي كه باشد مي رشد حال در و جوان نسبتاً اي رشته كه است مزيت اين داراي سازماني رفتار

  .دهند مي نسبت سازماني رفتار به را شناختي انسان گرايش
 نظري چارچوب يك توسط باال هدف سه اگر. سازمانهاست در انسانها رفتار كنترل و بيني پيش درك، سازماني رفتار نظري چارچوب اهداف
 هم و دمحورن شناختي كه دروني علّي عوامل هم. كنند مي پيدا حياتي اهميت رفتاري و شناختي گرايش دو هر يابند، تحقق سازماني رفتار

.دارند اهميت مدارند رفتاري كه بيروني محيطي عوامل
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   دوم فصل
رهبري

رهبري كالسيك مطالعات و تاريخي زمينة: اول گفتار
  رهبري تعريف
.است گروهي هدفهاي سمت به دلخواه كوشش به آنها نمودن وادار جهت افراد، بر گذاشتن تأثير از عبارت رهبري
ميك و بيست قرن در رهبران مقابل در مديران ژگيهايوي بعضي

خصوصيات رهبر خصوصيات مدير

كند ابداع مي كند اداره مي

روي افراد تمركز دارد روي سيستمها و ساختار تمركز دارد

پراكند اعتماد مي كند نظارت مي

ديدگاه وسيعي دارد ديدگاه محدودي دارد

  
رهبري كالسيك مطالعات و تاريخي زمينة

  :سازماني رفتار مطالعة براي رهبري هاي بررسي مهمترين
  متفاوت رهبري سبك 3 تحت را سرگرمي كلوپ عضو ساله، ده پسران مطالعات اين در: آيوا رهبري مطالعات .1
.دادند قرار بندوبار، بي) ج دموكراتيك،) ب استبدادي،) الف

  .تپذيرف نمي را مشاركتي هيچ و داد مي دستور: مستند رهبر
  .كرد مي عمل صراحت با گروه افراد تشويق و تنبيه هنگام و كرد مي تشويق را گروهي تصميم اتخاذ و گفتگو: دموكرات رهبر

.داد مي انجام را رهبري وظيفة درحقيقت و داد مي گروه به كامل آزادي: بندوبار بي رهبري
 وجود رهبري از بخشي رضايت تعريف كردندكه آغاز فرض اين با را خود مطالعات اوهايو دانشگاه گروه: اوهايو رهبري مطالعات .2

 ابعاد به كه بودند كساني اولين آنها. خوب رهبري يعني رهبري كه بوده ذهنيت اين با اند داده انجام قبلي دانشمندان آنچه و ندارد
 .نمودند توجه رهبري ارزيابي در مراعات و دهي ساخت

 نتايج. برگزيد آزمون براي را كم و زياد وري بهره با سرپرست زوج دوازده »پرودنشنال« هبيم شركت مطالعة در: ميشيگان مطالعات .3
 كارمندمداري پيرو و نزديك، تا كردند مي اعمال كلي كنترل بيشتر رهبريشان سبك در زياد وري بهره با سرپرستان كه داد نشان
 توليدمدار و داشتند نزديك كنترل آنان. داشتند متضادي الًكام خصوصيات و فنون كم وري بهره با قسمتها سرپرستان اما. بودند
 .نبود ارتباط در وري بهره با مستقيماً كاركنان رضايت كه بود اين ديگر مهم نتيجة. بودند

   تئوريهاي رهبري: گفتار دوم
  نگرش خصوصيات رهبري .1

سي فردي اين حقيقت پذيرفته شد كه خصوصيات رهبري تحت تأثير مكتب روانشنا. تحليل علمي رهبري با تمركز بر خود رهبران آغاز شد
توان آنها را آموخت، نگرش خصوصيات فردي در رهبري تا حدودي جنبة توصيفي دارد و از ارزش تحليلي يا  كامالً ذاتي نيست، بلكه مي

.بيني اندكي برخوردار است پيش
  تئوريهاي گروه و مبادلة رهبري .2
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اين تئوري معتقد . بخصوص تئوري مبادلة كالسيك اساس اين نگرش است.  اجتماعي نشأت گرفته استشناسي تئوريهاي گروه رهبري از روان
رهبري يك فرايند مبادله بين كند تا ناراحتي و هزينه اين مطلب اشاره دارد كه  است كه رهبر بيشتر مزاياو پاداش براي پيروان خود فراهم مي

. استرهبر و پيروان
 »دهي ساخت« بر تأكيد به تمايل رهبران نداشتند، خوبي عملكرد فرودستان وقتي مطالعه يك در مثال براي. هبرانر بر پيروان تأثير) الف

.ورزيدند مي تأكيد »مراعات« بر رهبران كردند، مي عمل خوب آنها وقتي اما داشتند،
 را رهبر و كنند مي شكوه »بيگانه گروه« از كمتر »خودي گروه« فرودستان كه است داده نشان تحقيقات. عمودي زوجي پيوند مدل) ب

.دانند مي خود نيازهاي پاسخگوي
فيدلر مطلوبيت وضعيت را براساس سه بعد كه از . دهد اين مدل رابطه بين سبك رهبري و وضعيت مطلوب را نشان مي. مدل اقتضايي فيدلر

:دست آورده بود  توصيف كرد تجربه به
  عضو رابطة رهبر ـ  .1
  ساختار وظيفه .2
 درت مقام رهبرق .3

 :گيري فيلدر از تحقيقاتش نتيجه

طور متوسط مطلوب يا نامطلوب  اگر وضعيت به. تر است اثربخش) گير سخت(مدار   در وضعيت بسيار مطلوب و بسيار نامطلوب، رهبر وظيفه
.تر است اثربخش) گير سهل(باشد رهبري براساس روابط انساني 

  تئوري مسير ـ هدف رهبري .3
تنظيم » ايوانز مارتين جي«مدل مسير ـ هدف رهبري توسط . بيني اثربخشي رهبري در وضعيتهاي مختلف دارد ر كمك و پيشاين مدل سعي د

.يك نگرش جديد و در حال تكوين را معرفي نمود» رابرت هاوس«و . شد
:است مفهوم دو پاية بر هدف ـ مسير نظرية

انتظار انگيزش تئوري )الف 
.اوهايو تحقيقات) ب 

  .ساس نظرية مسير ـ هدف مهمترين كار رهبر، تأمين كمبودهاي هر وضعيت استبرا
  :طور خالصه عبارتند از از اين تئوري چهار نوع يا سبك عمدة رهبري است كه به» هاوس«تعبير 

   رهبري آمرانه •
   رهبري حمايتي •
   رهبري مشاركتي •
  مداري رهبري پيشرفت •

تئوريهاي رهبري: گفتار دوم
  تماعينگرش يادگيري اج .4

اي توأم با بحث و  در چنين نگرشي، رهبر و فرودستان رابطه. تواند مدلي براي تعامل مستقر و دوسويه بين رهبر، محيط، و رفتار ايجاد كند مي
.توانند رفتار يكديگر را اصالح كنند نظر دارند و به خوبي آگاهند كه چگونه مي تبادل

  جانشينهاي رهبري
خصوصيات : ها كننده ازجمله جانشينها و خنثي. شوند مانع رفتار وي در مواقع بخصوص مي.. ها  كننده خنثي... رالزم و جانشينها رفتار رهبر را غي

.باشند كاركنان، وظيفه و كاركنان مي
  سوم فصل

رهبري كاربرد
  سبكها و عملكردهاي رهبري: گفتار اول

مطالعات كالسيك و نوين در سبكهاي رهبري
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هاي رهبري حاصل از مطالعات كالسيك و تئوريهاي رهبريخالصه پيوستار سبك

مدار كارمند مدار رئيس

تئوري  Xتئوري 

دموكراتيك آمران

كارمندمدار توليدمدار

كلي نزديك

مراعات دهي ساخت

روابط انساني مدار وظيفه

حمايتي دستوري

مشاركتي دستوري
سبكهاي شبكة مديريت و چهار سيستم مديريت ليكرت   

اين . مدل چهارسطحي اثربخشي مديريت را ارائه كرده است» مداري كارمند«و » مداري وظيفه«بندي سبكهاي اصلي  در طبقه» رنسيس ليكرت«
  .اند چهار سبك رهبري سازماني سيستمهاي رهبري مديريت ناميده شده
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                                                 توجه به توليد                                                                                                                                 

9/9   1.9                  
                        

 

5.5  
 

9.1  1.1                  

سبكهاي شبكة مديريت و چهار سيستم مديريت ليكرت
  .شود ناميده مي) ادكمترين توجه به توليد و كمترين توجه به افر(» ثمر مديريت بي«در شبكه ) 1,1(مديريت به سبك 
  .شود ناميده مي) توجه زياد به كاركنا و توجه كم به توليد(» مديريت باشگاهي«) 1,9(مديريت به سبك 

  ).توجهي به كاركنان توجه بسيار به توليد و كارآيي اما بي(شود  مديريت وظيفه يا مستبدانه ناميده مي) 9,1(مديريت سبك 
  .باشد مي) توجه متوسط به توليد و رضايت كاركنان(نه مديريت بينابيني يا ميا) 5,5(سبك 

.شود مي) توجه بسيار هم به توليد و هم به اخالق و رضايت كاركنان(مديريت تيمي يا دموكراتيك است ) 9,9(مديريت سبك 
»هاي رهبري ليكرت سيستم«

  مستبد، استثمارگر): 1(مديران سيستم 
  مستبد، خيرخواه): 2(مديران سيستم 

  اي مشاوره): 3(ن سيستم مديرا
مشاركتي): 4(مديران سيستم 

  اثرات انتخاب سبك رهبري

  :معتقدند كه مدير بايد قبل از انتخاب سبك رهبري به سه نيرو توجه كند» اشميت«و » تانن بام«
  نيروهاي موجود در مديران .1
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  نيروهاي موجود در فرودستان .2
  نيروهاي موجود در وضعيت .3

.پذيرد تأثير مي) نيروهاي مدير(ها، و تجربياتش   زمينة ذهني او، دانش، ارزشچگونگي رهبري يك مدير از
اثرات انتخاب سبك رهبري

  :دهد يك مدير هنگامي به فرودستان اجازة مشاركت و آزادي بيشتر مي» اشميت«و » تانن بام«هاي  براساس گفته .1
  .آنها اشتياق، استقالل، و آزادي عمل داشته باشند .2
  .گيري باشند ولين تصميمطالب داشتن مسئ .3
  .اهداف سازماني را تشخيص دهند .4
 .داراي تجربة مديريت مشاركتي باشند .5

  عوامل اثربخشي رهبري: گفتار دوم

  نگرش وضعيتي يا دور زندگي
اين نگرش درحقيقت ادامة نگرش مديريت . در رهبري است) وضعيتي(نگرش معروف در آموزش و بهبود مديريت، نگرش دور زندگي 

.است
نگرش وضعيتي يا دور زندگي

عامل بلوغ . عامل بلوغ پيروان را در مدل خود وادار نمودند» بالنچارد«و » هرس«بر روي متغيرهاي وضعيتي » فيدلر«با استفاده از مطالعات 
  :توسط سه معيار توصيف شده است

  .ميزان انگيزه براي پيشرفت .1
  .اشتياق قبول مسئوليت .2
 .ميزان تحصيالت و يا تجربه .3

  :چهار سبك رهبري در مدل رهبري وضعيتي هرسي و بالنچارد
  .مداري در سطح پايين مداري در سطح باال و رابطه وظيفه. سبك دستوري. 1
  .مداري در سطح باالست مداري در سطح باال و رابطه وظيفه. سبك توجيهي. 2
  .مداري در سطح باالست مداري در سطح پايين، رابطه وظيفه. سبك مشاركتي. 3
.مداري هم در سطح پايين است مداري در سطح پايين، وظيفه رابطه. سبك تفويضي. 4

  مدل رهبري وروم ـ ايتون
:جهت تصميم گيری بر ميگزيند"  ايتون –وروم " پنج سبك رهبري را كه رهبران اغلب بر اساس مدل 

سبك رهبري
.گيرد كند و خود به تنهايي تصميم مي رد مشكل را حل ميرهبر با همان اطالعاتي كه در دست دا)a(           مستبدانه) 1
.گيرد تنهايي تصميم مي كند و به رهبر اطالعات الزم را از كاركنان كسب مي)b (    مستبدانه) 2
.گيرد  مي گذارد، اما بعد خودش تصميم رهبر مشكل را انفرادي با كاركنان در ميان مي)a (   اي مشاوره) 3
.گيرد گذارد، اما خودش تصميم مي رهبر مشكل را در جلسة گروهي با كاركنان درميان مي)b (   اي مشاوره) 4
.شود گذارد و تصميم از طريق اجماع گرفته مي رهبر مشكل را در جلسة گروهي درميان مي گروهي گيري تصميم) 5
  
 
 
 
 
 
 

www.qie.ir



  

فصل چهارم
انگيزش كار

  تئوري انگيزش: گفتار اول

  يندهانيازها و فرا
تعريف انگيزش

  .نمايد بخشد و آن را جهت دستيابي به اهدافي هدايت مي فرايندهايي كه رفتار شخص را نيرو مي
  :دهد شكل زير فرايند انگيزش را به شكل بسيار ساده نشان مي

                 اهداف 
     )كاهش سائق(

                        
                

          سائقها   
)دارمحروميت جهت(

نيازها                          
                  )محروميت(

فرايندها و نيازها
 سائق نياز، گانه سه عوامل وابستگي و تعامل از مركب شانگيز سيستمي ديد يك با. شوند مي اهداف تحقق منظور به سائقها بروز موجب نيازها

  :است هداف و
  .است »كمبود« نياز تعريف براي كلمه بهترين. آيد مي وجود به نياز كند مي بروز روايي يا فيزيولوژيكي تعادل عدم كه هنگامي. نيازها. 1
  .باشند مي نيازها تخفيف جهت) روند يم بكار هم جاي به اغلب كه اي واژه دو (ها انگيزه يا سائقها. سائقها. 2
 و جسمي تعادل هدف به رسيدن يا مشوق آوردن دست به بنابراين. شوند مي تعريف سائق كاهش و نياز دهندة تخفيف عنوان به. مشوقها. 3

.برد مي بين از يا و داده كاهش را سائق و شده موجب را رواني
  :كرد تقسيم دسته سه به توان مي را ها انگيزه

  .درد از اجتناب گرسنگي، مانند دارند فيزيولوژيكي مبناي و نيستند آموختني كه. ابتدايي هاي انگيزه .1
  .كنجكاوي شايستگي، هاي انگيزه: مانند ندارند فيزيولوژيك اساس و هستند غيراكتسابي كه. عمومي هاي انگيزه .2
 انگيزة پيشرفت، قدرت،: ازجمله. باشند مي اكتسابي وردارندبرخ بيشتري اهميت از سازماني رفتار مطالعة در كه. ثانوي هاي انگيزه .3

 .پيشرفت

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي ديگر هاي انگيزه جمله از
 نظر به باشد مي دارا باال، پيشرفت انگيزة داراي فرد يك كه ويژگيهايي و نمود فراواني مطالعات پيشرفت انگيزة زمينة در كللند مك ديويد
  :است زير قرار هب كللند مك

  متوسط، پذيري ريسك .1
  فوري، بازخورد به نياز .2
  كار، انجام از رضايت .3
 كار شيفتة .4

فرايندها و نيازها
 سرپوش ها انگيزه اين بر چنانچه ها انسان در. است حيوانات از قويتر مراتب به انسان در ها انگيزه اين. فعاليت و ساختن كنجكاوي، هاي انگيزه

 هشت براي ميز يك يا ماشين يك پشت كارمند كردن ميخكوب: مثال. شد خواهد ركود دچار جامعه گردند خاموش قيطري به يا شود گذاشته
.سازد خاموش را عمومي هاي انگيزه است ممكن روز يك در ساعت
 :دلبستگي انگيزة

.است فاتح چيز همه بر و خشدب مي تكامل را دنيا عشق: كه است ناپذير انكار حقيقتي اين. دارد خاص توجه ارزش انگيزه اين 
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 :قدرت انگيزة

 اعتقادي قدرت سائق بودن »غالب« و »ذاتي« به جديد روانشناسان اگرچه و است گرفته قرار مطالعه مورد كه است زيادي مدتهاي انگيزه اين
.است گرفته قرار مجدد توجه مورد نظريه اين اخير هاي سال در ولي ندارند،
 :پيوستگي انگيزة

 و تعلق به شديدي نياز عادي كارمندان بخصوص كاركنان،. شود مي روشن كامالً سازماني كاركنان رفتار در پيوستگي انگيزة يتاهم 
.دارند گروه توسط شدن پذيرفته
 :ايمني انگيزة

.كرد تأمين كار محيط رد آن امثال و بازنشستگي انداز، پس كردن، بيمه نظير اقداماتي با توان مي را خودآگاه و ساده ايمني انگيزة 
 :مقام انگيزة

.دارد پويا جامعة با بخصوصي ارتباط مقام انگيزة ايمني، انگيزة همراه 
  كار انگيزش گرايشهاي: دوم گفتار

 انگيزش هاي نظريه گروه دو اينجا در
. شد خواهند معرفي) فرايندي ـ2 و محتوايي ـ1(

 پس كه گفتند، سخن مادي مشوقهاي از كارگران در انگيزه ايجاد جهت در كه بودند گانت و برتگيل تيلور،: محتوايي هاي مدل پيشتازان اولين
  .شد عنوان »آلدرفر« و »هرزبرگ« ،»مازلو« محتوايي مدلهاي و گرديد مطرح انساني روابط جنبش علمي، مديريت نهضت از

:مازلو نيازهاي مراتب سلسله
 شود؛ مي ارضا مزايا و حقوق با سازمان در كه است سطح مترينمه عنوان به كه فيزيولوژيكي، نيازهاي ـ1 

 گردد؛ مي رفع رفاهي امكانات ساير و بيمه، بازنشستگي، حقوق با كه ايمني، نيازهاي ـ2
عشق؛ به نياز ـ3
 شود؛ مي ارضا معنوي سمبلهاي و مادي سمبلهاي با كه است مقام و قدرت احترام، نياز ـ4 

.است فرد استعدادهاي كلية درآمدن فعل به قوه از كه ي،خودشكوفاي نيازهاي ـ5
  :است زير ويژگيهاي داراي مراتب سلسله صورت به نخستين نيازهاي دسته پنج نمودن تنظيم با مازلو تئوري

  .باشند شده ارضا زير طبقات نيازهاي كه بود خواهد مؤثر انگيزه يك عنوان به هنگامي نياز يك .1
 .نيست محرك شده، ارضا نياز يك .2

  .گذارند مي نامطلوب اثر فكر سالمت بر نيازها، اين ارضاي عدم .3
  .كند مي كوشش نيازها مراتب سلسله ارضاي جهت در ذاتي ميل يك با بشر .4
 .شود مي آن بيشتر طلب جهت محركي نيازها، ساير برعكس خودشكوفايي تجزية .5

  كار انگيزش فرايندي تئوريهاي: سوم گفتار

 انگيزش كاري انجام براي زماني افراد نظريه اين طبق كه برد، نام را وروم انتظار انگيزش تئوري توان مي كار انگيزش فرايندي تئوريهاي از
.هدف به رسيدن احتمال در هدف ارزش ميزان با است مساوي انگيزش يعني باشد ممكن هدف به رسيدن و باارزش برايشان هدف كه دارند

  برابري تئوريهاي
 احساس خود قضاوت براساس و كرده مقايسه ديگران با را است داده راه اين در آنچه با را خود كار از حاصل نتايج فرد، »يبرابر« تئوري در

 انگيزش« وجود برابري به رسيدن جهت تالش. برسد برابري به طريقي هر به كوشد مي ديگران با مقايسه در فرد. كند مي نابرابري يا برابري
.است »كار

  داسنا تئوري
 كلي هاي فرضيه در اسناد تئوريهاي. است افراد بين رفتار و شخصي ادراك با ارتباط در بلكه نيست، فردي انگيزش تئوري يك اسناد تئوري

  :دارند زير قرار به مشتركاتي
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 اسنادها اين و كنيم مي اسناد جيخار يا داخلي عوامل به را افراد رفتار.كنيم مي بررسي و تحقيق اطرافمان دنياي به بخشيد مفهوم و معنا براي ما
.دهيم مي انجام منطقي هاي راه از را

  :افتد وقتي فرد فرايند اسناد در سه مرحله اتفاق مي
.آورد براي رفتار دليل مي كند رفتار از روي عمد بوده يا نه تعيين مي كنندة رفتار ديگري است ضع مشاهدهدر مو

فرايند اسناد   
رفتار مشاهده تعيين قصد                                                                                       دليل آوردن

  :اسناد و نحوة كنترل
كنترل داخلي  . دارند از شغلشان راضيترند در مطالعات انجام شده به اين نتيجه رسيدند كه كاركناني كه 

كنترل كنند تا كاركناني كه  باشند و از مدل مديريت مشاركتي بيشتر احساس رضايت ميهاي مديريتي  احتمال بيشتري وجود دارد كه در پست
  .شوند  ميخارجي

كنند، تمايل به تخريب  مديراني كه كنترل داخلي دارند كارشان خيلي بهتر است، به زيردستان توجه بيشتري مي: و مطالعات ديگر نشان داده
.دهند نظر قرار مي  سيستمي را مدندارند، و همواره در انجام كارهايشان مدل

  :اسناد خطاهاي
  :اند كرده توجه كردن اسناد هنگام مهم خطاي دو به اجتماعي شناسان روان

 •  اساسي اسناد خطاي
 • خود خطاي خدمتي

 آنها ،دهند قرار غفلت مورد را قوي محيطي نيروهاي دارند تمايل كنند مي توصيف را ديگران رفتار وقتي افراد خطا اولين مورد در .1
  .كنند مي اسناد) شخصيت يا تلقي، طرز قابليت، هوش، (داخلي عوامل به را افراد رفتار

 هنگام به افراد كه شود مي باعث خودخدمتي خطاي اين. دهند جلوه موجه را خود دارند تمايل افراد اسنادي، خطاي دومين مورد در .2
  .كنند اسناد خويش كوشش و توانايي به را موفقيت اليلد و شوند قائل اعتبار حد از بيش خودشان براي موفقيت، كسب
  الور پورتر مدل
. نيست برابر عملكرد و رضايت با »نيرو يا تالش« انگيزش كه معتقدند الور پورتر. است »وروم« مدل شدة پااليش و شده كامل مدل اين كه

 و ها قابليت بلكه شود، نمي هدايت عملكرد به مستقيماً) كوشش يا نيرو (كوشش كه است اين كردند اشاره آن به الور پورتر كه مهمي مسئله
 رضايت به عملكرد كه دارد مي اعالم الور پورتر مدل. هستند ها واسطه دهد انجام بايد فرد آنچه درك و نقش ادراك و فردي خصوصيات

.باشد مي سنتي هاي انديشه در بزرگي رويداد اين و شود مي منتهي
Y« تئوري  :گريگور مك »

:كند مي پيشنهاد را است تر واقعي نسبتاً افراد تواناييهاي مورد در و  X تئوري گريگور مك تئوري مخالف كه را  Y

  .است طبيعي استراحت و بازي اندازة به شود مي كار انجام صرف كه رواني ـ جسماني كوشش .1
 .هستند خودهدايت و خودكنترل شود مي واگذار آن به كه كارهايي انجام در افراد .2

  .باشند مي آن دنبال به بلكه پذيرند، مي را مسئوليت تنها نه مناسب شرايط تحت افراد اغلب .3
  .برخوردارند سازماني مسائل حل در خالقيت ابتكار، از بااليي نسبتاً درجة از افراد اغلب .4
 .شود مي گرفته بكار افراد اكثريت فكري توان از قسمتي فقط صنعتي نوين زندگي شرايط تحت .5
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  :تئوري دوعاملي هرزبرگ
عوامل برانگيزاننده و بهداشتي در تئوري دو عاملي هرزبرگ

 وجود كه برانگيزاننده عوامل. نيست شديد انگيزة موجب آن وجود ولي شود مي شديد نارضايتي باعث عوامل اين فقدان كه بهداشتي عوامل

.شود مي جبمو را نارضايتي آن فقدان ولي انگيزش و رضايت موجب عوامل اين

:عوامل برانگيزاننده                                          :عوامل بهداشتي
پيشرفت                        سياست و مديريت شركت 

شناخت                                            سرپرست فني
ترقي                                      روابط بين افراد
نقس كار                                   حقوق و دستمزد

امكان رشد                                            امنيت شغلي
مسئوليت                              زندگي شخصي

ايط كارشر
اي منافع حاشيه

                                            مقام
                                         
                                            

          

كار انگيزش فرايندي تئوريهاي
ERG تئوري  آلدرفر 

: است كرده تقسيم گروه سه به نيازها آلدرفر. است هرزبرگ و مازلو هاي نظريه از بعد كار انگيزش محتوايي نظرية آخرين
.رشد ـ3 تعلق، و وابستگي ـ2 زيستي، ـ1

  كاركنان خواستهاي
  :از عبارتند كند، مي طلب سازمان از كاركنان نمونه طور به كه مشخصي ستهايخوا گرفته انجام كه متعددي تحقيقات در

  پرداخت - 1
  شغلي امنيت - 2
  سازگار همكاري - 3
  كار انجام براي اعتبار - 4
 معنا با شغل يك - 5

  پيشرفت فرصت 6
  جالب كار شرايط و خطر عدم راحتي، 7
  خوب و صاحل رهبري 8
 قبول قابل راهنمايي و دستورها 9
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پنجم فصل
انگيزش وريهايتئ كاربرد
  شغل طراحي: اول گفتار

:شغل طراحي پيشينة
  شد مطرح »علمي مديريت« جنبش با همزمان شغل طراحي هاي روش

  :شغل طراحي مختلف هاي گرايش
  كردن دار معني و مهيج جالب، را شغل: شغل سازي غني .1
  شغل تنوع براي بيشتر وظايف نمودن اضافه: شغل توسعة .2
 شغل ساختار در محركها و بازخورده، هدف، ايجاد: گذاري هدف .3

  .ماشين ـ انسان ارتباط و حركت و زمان تحليل طريق از دارد تمركز كارايي روي: شغل گردش .4
 شغل اجتماعي و فني هاي زمينه به بخشيدن تعادل و كردن شغلي مسئول را گروه يك: اجتماعي ـ فني گرايش .5

  :شغل طراحي از هدف
  كار از ناشي عصبي فشارهاي كاهش .1
  انگيزش افزايش .2
  كاركنان شغلي رضايت .3
 وري بهره افزايش .4

  كاري زندگي كيفيت
 مربوط كاري جو به بيشتر »كاري زندگي كيفيت«. باشد مي كاري زندگي كيفيت هاي برنامه به توجه انگيزش، هاي روش ترين جالب از يكي
.شود مي

  كاري زندگي كيفيت تعريف
  سازمان اثربخشي و كاركنان روي كار اثر به توجه .1
 گيري تصميم و سازماني مشكالت حل در مشاركت .2

  ولوو پروژه
.است كاركنان غيبت و انساني نيروي جايي جابه كارخانه، اساسي مشكل كه دريافت »ولوو« كارخانة رياست عنوان به سوئدي كارفرماي بزرگترين
  گرفته انجام اقدامات

  .نمودند دريافت بهتري امنيت و بيشتر حقوق و يافت افزايش كاركنان دتولي جامعه، غالب ارزشهاي به نهادن ارج با پس آن از
 و گذاشت تأثير گذشته يكنواخت كار بر كه گرفت انجام تكنولوژي تغييرات كاربرد به را اجتماعي ـ فني روش كه »هامر گلين« رهبري تحت
.شد تشكيل گردان خود كار هاي گروه
  شغل سازي غني
 بخشد مي غنا را شغل عمودي طور به شغل سازي غني و پردازد مي دارند محتوا لحاظ از بيشتري تنوع كه اغليمش طراحي به شغل سازي غني

  . كند مي پر را شغل افقي طور به كه شغل توسعة برخالف
.شود مي ناميده شغل كردن غني) عمودي نمودن پربار (كنترل و مسئوليت سطح افزايش پس
  شغل خصوصيات مدل
  .كنند كمك بهتر عملكرد براي تجربه كسب در افراد به تا شوند مجدد طراحي توانند مي ها شغل كه است فرض پيش اين داراي
.است مؤثر شناسي روان مرحلة سه آمدن وجود به در كه كند مي مشخص را شغل اصلي بعد پنج مدل اين
            :شغل در بعد سه

  مهارت تنوع .1
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 .2  كار هويت
  كار مفهوم .3

.دارند اساسي اهميت كه است كار در بازخورد و استقالل ديگر ابعاد و است كار  شدة تجربه مفهوم
SIPA (اجتماعي اطالعات فرايندسازي گرايش يك  )

 زندگي واقعيت و اجتماع بافت با را خود اعتقادات و رفتارها تلقيها، طرز پذير، تطبيق زنده موجودات عنوان به افراد كه است استوار اصل اين بر
.دهند مي تطبيق حال وضعيت و گذشته

SIPA (براساس  :از عبارتند شاغلين واقعي رفتار و ادراكات عمدة دليل سه) 

  شاغلين؛ كار واقعي محيط ادراكي ارزيابي .1
  يادگيري؛ و تقويت زمينة شامل شاغلين، گذشته اعمال .2
  .آورد مي وجود به اجتماعي بافت كه اطالعات .3
هنجارها آشكاري، پذيري، تعديل انتخاب،: شامل فرايندها اين و شود مي تفسير اطالعات اهميت و دگراييفر تعهد، فرايندهاي طريق از مدل اين

  گذاري هدف: دوم گفتار

  :گذاري هدف تئوريكي پيشينة
 ناديده را يگذار هدف اساساً كار، انگيزش انتظار تئوريهاي كه دارد مي اظهار الك. است شده گذاري هدف تئوريكي كار مبناي »الك« مقالة
.نيستند »شناختي جويي لذت« از بيش چيزي و گيرند مي
  .كنند مي تعيين را اهداف شخص، معيارهاي و دانش همراه و باشند مي كار انگيزش اساسي مفاهيم ارزش، و نياز مفاهيم است معتقد او
.نمودند تبديل هدف تئوري به را كنترل تئوري »التهايم« اتفاق به آنگاه و است نموده توجه تئوري اين در تعهد نقش به اخيراً و

  خوداتكايي
 طبق و گيرد مي نشأت »خودتفكري« و »شده درك خود« از باشد، مي سازماني رفتار رشتة در »خوداتكايي« با ارتباط در كه »خويش به احترام«

.هستند يپشتكار با و قدم ثابت افراد دارند بااليي سطح »خوداتكايي« كه افرادي »ماينر« نظرية
  اسنادها در »خوداتكايي« نقش

.كنند مي اسناد اتفاقها و طالع وصفي، شرايط به را نشينيها عقب و دروني عوامل به را خويش موفقيتهاي دارند، بااليي »خوداتكايي« كه افرادي
  عصبي فشار در »خوداتكايي«

.هستند خونسردتر صبي،ع شرايط يك با رويارويي هنگام دارند، بااليي »خوداتكايي« كه آنهايي
  گذاري هدف اثر درخصوص تحقيق

  .هستند كلي يا مبهم اهداف از بهتر ويژه هاي هدف .1
  .هستند ساده نسبتاً اهداف از بهتر چالشي و مشكل اهداف .2
  .دارند ترجيح شده واگذاري هداف بر آيند مي دست به مشاركت طريق از كه شده پذيرفته و قبول مورد اهداف .3
 .دارد ترجيح بازخورد نداشتن به اهداف پيشرفت دربارة مداوم بازخورد داشتن .4

  سازماني سيستم عملكرد در گذاري هدف كاربرد
 MBO                                           آمادگي سازمان براي) 2                                                                                    

 

تعيين اهداف فردي) 3                                                            يين اهداف كليتع) 1     
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  هاي عملي و طرح                                                         هاي عملي و طرح
 

  اي و بازخورد روي پيشرفت ارزيابيهاي دوره) 4                                                                   ارزيابي نهايي نتايج) 5              

و قضاوتهاي انجام شده                                                                                                                     

  
MBO »است سيستم كلي عملكرد و كاركنان، ارزيابي كنترل، زي،ري برنامه جهت گرايشي. »هدف مبناي بر مديريت.
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ششم فصل
ارتباطات
  افزايش جريان اطالعات: گفتار اول

  سنتي ارتباطات نقش
  .دارد ارتباطات بر ناچيزي بسيار تأكيد سنتي مديريت مباحث كند، مي ايفا را نقش مهمترين مديريت اثربخشي در شك بدون ارتباطات

 را ارتباطات او. نمود معرفي سازماني رفتار مهم پوياي يك عنوان به را ارتباطات معناداري نحو به 1930 سالهاي اواخر در »بارنارد و چستر«
.كرد معرفي  سازمان در عمده نيرودهندة

  ارتباطات هدف و ارتباطات تعريف
 سازمان كه است شرايطي در تغيير يا و رفتار در الزم تغييرات ايجاد ارتباطات، از هدف. نمود تعريف اطالعات مفاهيم انتقال توان مي را ارتباطات

.دارد كنترل آنها بر
  دوطرفه و طرفه يك ارتباطات

 فرستنده به گيرنده كه هنگامي ولي. كند مي برقرار ارتباط گيرنده، طرف از باخورد دريافت يا انتظار بدون فرستنده طرفه، يك ارتباطات در
  .است هدوطرف ارتباطات دهد بازخورد

  .گيرد مي كمتر وقت طرفه يك ارتباطات .1
 .است طرفه يك از تر صحيح دوطرفه ارتباطات .2

  .ترند مطمئن قضاوتشان و خودشان از دوطرفه ارتباط در كنندگان دريافت .3
  .گيرد مي قرار بيشتري حملة مورد دوطرفه ارتباطات در فرستنده .4
 .باشد مي دوطرفه ارتباط از تر منطقي طرفه يك ارتباط .5

  اثربخشي ارتباطات وانعم
  ادراك در اختالف .1
  زبان اختالف .2
  صدا .3
  عواطف .4
  غيركالمي و كالمي ارتباطات ناسازگاري .5
 اعتماد عدم .6

  افراد بين ارتباطات موانع بر غلبه
   :برد بكار توان مي ويژه موانع بر غلبه براي كه فنوني از بعضي

  ادراك اختالف بر غلبه .1
  زبان تفاوتهاي بر غلبه .2
  صدا بر غلبه .3
  عواطف بر لبهغ .4
  غيركالمي و كالمي ارتباطات ناسازگاري بر غلبه .5
 اعتماد عدم بر غلبه .6

  مؤثر ارتباط اهميت
 به را ارتباط ايجاد زمان از درصد 45 حدود افراد كه دهد مي نشان تحقيقات. گذرد مي مفاهيم صافيهاي از پيام افراد، با ارتباط ايجاد هنگام

.كنند مي سپري »كردن گوش«
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افزايش جريان اطالعات: اولگفتار 
  افراد بين ارتباطات

.شود تفاهم ايجاد و انتقال مفاهيم عالئم، و ها نشانه با شود مي كوشش افراد، بين ارتباطات در
افزايش جريان اطالعات: گفتار اول

ارتباطات فرايند
 : ارتباطات فرايند مدل ترين ساده

پيام               فرستنده                          گيرنده                                                                               

.دهد مي نشان را ارتباطات اساسي عضو سه مدل اين
افزايش جريان اطالعات: گفتار اول

  :ارتباطات فرايند مدل عمده عناصر
 )منبع (فرستنده .1

 درآوردن رمز به .2

 پيام .3

 كانال .4

رمزگشايي   .5
   گيرنده .6

 .بازخورد .7

  غيركالمي ارتباطات
.است گفتن سخن از گوياتر سكوت، زبان اوقات گاهي. هستند كالمي ارتباطات اهميت همان به هستند بدني اشارهاي زبان كه غيركالمي ارتباطات

  ترجيحي ارتباط سيستمهاي
  .نداريم يكساني رواني زبان 5 هر در كه هستيم »زبانه پنج« ما از هركدام

 همة تا دهند مي قرار خود روي روبه را افراد هميشه كارشان دفتر در دارند، عالقه فاصله به افراد  گونه اين: اند » تصويري« افراد از ضيبع
.بگيرد قرار ديدشان ميدان در و آنها جلو در ها داده
  .دهند مي ترجيح را كمتر فاصلة: اند »عاطفي« ديگري عدة

  .شوند مي خيره دوردست به گفتن سخن موقع در: اند »سامعي« كه كساني و
 دنياي تا كنند مي پيدا است خاص زبان و گذرند مي خام آگاهي مرحلة از ها ه واژ و اعداد، نمادها، كمك به: اند كمي ـ اي واژه كه آنهايي و

.كنند طراحي را خود شناختي روان
  ارتباطات سازماني: گفتار دوم

  رسمي ارتباطات سيستم
.دارد ارتباطات بر ناچيزي بسيار تأكيد سنتي مديريت مباحث كند، مي ايفا را نقش مهمترين مديريت اثربخشي در شك بدون تارتباطا

ارتباطات سازماني: گفتار دوم
  ارتباطات ساختار

Y چرخي، اشكال به ارتباطي هاي شبكه  .دارد وجود جانبه همه و اي، حلقه ،

  .گردد آغاز طرف هر از تاس ممكن ارتباطات اي حلقه شبكة در
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ارتباطات سازماني: گفتار دوم
   .دهد مي كاهش شود مي شبكه وارد كه را اطالعاتي بار زنجير آخر و اول فرد 2 كه) بازشدن حلقة(  است اي حلقه الگوي از نوعي زنجيري، الگوي

 

  
Y« الگوي در  .است كنش در اجرايي مريد يك با متخصص عضو يك ،»

  
 
  

  ي چرخي با يك رهبر در مركزالگو

  
  
  

  غيررسمي ارتباطات
  :شبكه اين ويژگيهاي. نكند برآورده را افراد نيازهاي سازمان رسمي ارتباطات شبكة كه آيد مي وجود به درصورتي غيررسمي ارتباطات

.اند توجه بي قدرت و اختيار يا مقام به نسبت تحسيني طرز  به غيررسمي ارتباط هاي شبكه.ندارد اداري مبناي
  جانبي ارتباطات

.است مشكالت حل و سازماني هماهنگي براي مستقيم كانال يك ايجاد جانبي، ارتباطات اساسي هدف
  فرودست ـ فرادست ارتباطات
  :دارد مشكالتي ولي است، گرايانه پايين نوع از بهتر) باال به پايين از (باالگرايانه ارتباطات

  .كند مي حركت كندي به .1
  .شود مي تفسير و يرتعب دستخوش .2
 .شود مي چين دست و گذرد مي آنها كاري احتياط و ها سليقه فيلترهاي از سازمان مختلف سطوح از گذشتن هنگام احتماالً .3
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هفتم فصل
خالقيت و سازماني تعارض مديريت
  فردي تعارض درون: گفتار اول

  همكاري و رقابت تعارض،
  .است سازمان گروه يا عضو چند يا دو بين قتواف عدم. سازماني تعارض
.دانند مي نامطلوب را آن اي عده اينكه گو يابد، مي بهبود گروهي عملكرد آن وجود با زيرا است، اجتماعي و گروه هر الزمة تعارض
  تعارض ديدگاههاي تغيير

  .است كرده تغيير توجهي قابل نحو به اخير سالة 40 در سازمانها در تعارض به نسبت برداشتها
  .است ناميده »گرا تعامل« ديدگاه را آن كه است نموده ترسيم تعارض فعلي و سنتي ديدگاه بين تفاوت بر تأكيد با را تكامل اين »رابينز راستفن«

.است الزم يحت و ناپذير اجتناب تعارض سازمانها در كه است اين تعارض كنوني ديدگاه در.بود بار زيان و غيرالزم تعارض سنتي، ديدگاه در
  تعارض زمينة

.باشند مي افراد كردار و رفتار دهندة شكل نهادهاي دانشگاه و  مدرسه خانه، كه داده نشان تحقيقات
  فردي درون تعارض

.آيد وجود به فرد نقشهاي و اهداف تنوع سرخوردگي، نتيجة در تواند مي
  سرخوردگي از ناشي تعارض

 از ناشي تعارض. شود مسدود برسد مطلوب هدف به فرد اينكه از قبل شده برانگيخته سايق يك كه افتد مي اتفاق هنگامي سرخوردگي
  :شود مي زيرمنجر دفاعي مكانيزمهاي به سرخوردگي

  پرخاشگري .1
  نشيني عقب .2
  پافشاري .3
 سازش .4

  هدف تعارض
  .كنند مي محصور را يكديگر انگيزه چند يا دو هدف، تعارض در
  :شوند مي مطرح مجزا طور به هدف تعارض نوع سه

.نيست آسان كدام هيچ از گذشتن كه دارد دلخواه و مطلوب هدف چند فرد يعني. خواست ـ خواست تعارض. 1
  .بگريزد هدف آن از خواهد مي حال همان در و يابد دست هدفي به خواهد مي فرد يعني. ناخواست ـ خواست تعارض. 2

 هدف، 2 از بخواهد فرد كه آيد مي پيش زماني و ندارد سازماني رفتار بر اي مالحظه قابل اثر تعارض نوع اين. ناخواست ـ ناخواست تعارض. 3
.ندارد وجود آنها دوي هر از احتراز امكان اما كند، اجتناب
  هدف تعارض انداز چشم

  .كند پريشان را فرد تواند مي آرامي به          خواست ـ خواست تعارض•
  .گردد منفي و مثبت نتايج بيني پيش و دقيق ريزي هبرنام سبب         ناخواست ـ خواست تعارض•
 .برآيد تعارض ايجادكنندة مشكالت و مسائل رفع درصدد كه طوري به برانگيزد را فرد است ممكن      ناخواست ـ ناخواست تعارض•

  آن با مبارزه روشهاي و كار از ناشي عصبي فشار: دوم گفتار

  عصبي فشار مفهوم
  .شود مي ناميده »ديسترس« و دارد منفي بار كه عصبي فشار
.است گرفته نام »يوسترس« و شود مي ايجاد خوب چيزهاي وسيلة به كه دارد هم خوشايندي و مثبت حالت عصبي فشار

  عصبي فشار زمينة
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  :دارد مرحله سه عمومي سازگاري عالئم
  خطر اعالم .1
  مقاومت .2
  رفتن تحليل .3
 ديدن صدمه كه دريافت اتفاقي طور به جنس جديد هورمون يك يافتن براي تحقيق در وي. شود مي خوانده عصبي فشار پدر »سليه يمانس«

 يك حدود و ناميد) GAS (عمومي سازگاري عالئم را خود شدة كشف پديدة او. است آور زيان محرك به غيرمشخصي پاسخ درحقيقت نسوج
.برد بكار را »عصبي فشار« واژة هايش نوشته در بعد دهه

)استرس( شغلي فشار عوامل   :
 سازماني برون .1

 سازماني .2

  گروهي .3

 .باشند مي فردي .4

:شامل فراسازماني عصبي فشار عوامل
 اجتماعي، تغييرات .1

  تكنولوژي، .2

  خانوادگي، .3

  محلي، .4

 .مالي .5

سازماني عصبي فشار عوامل
  .شوند مي نديب طبقه فرايندها و مراحل عيني، شرايط ساختارها، سياستها،: به كالن سطح در سازماني عصبي فشار عوامل

: شود مي بندي طبقه زمينه سه در عوامل اين گروهي عصبي فشار عوامل - 
    گروهي انسجام عدم .1

  اجتماعي حمايت عدم .2
 ها گروه بين افراد، بين فردي، درون تعارض .3

  فردي عصبي فشار عوامل
 در توان مي را فردي فشار عوامل .باشد مي فردي كنترل ادراك و افراد، خصوصيات تفاوت سازمان، در نقشها تعارض و ابهام: علّت سه به

حجم زياد كار   :داد نشان زير نمودار
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 نامناسب ارزشيابي
عملكرد

عدم مشاركت در 
  گيريتصميم
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شرايط به محيط كار

مشكالت فني

همكاران حمايت عدم

نقشابهام

مسئوليت براي 

حجم كم كار

شغليفشار

نقشتعارض
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  شغلي فشار اثرات
  .نمايد ايجاد رفتاري و شناختي، روان جسمي، مشكالت تواند مي شغلي فشار تأثير

شغلي فشار بر غلبه استراتژيهاي
:عمده راه دو به بايد آن با مقابله جهت

 فردي تدابير .1

  .جست تمسك سازماني، هاي استراتژي .2

  فشار بر غلبه سازماني استراتژيهاي
  :شامل تر عمومي استراتژيهاي

  حمايتي سازماني جو ايجاد .1
  وظايف طرح كردن غني .2
 سازماني نقشهاي نمودن روشن و تضادها كاهش .3

  مشاوره ايجاد و شغلي كارراهه بهبود و طرح .4

افراد بين تعارض: سوم گفتار
:افراد بين ارضتع تحليل رايج راه دو
اي مراوده تحليل و تجزيه) الف

.است جوهري پنجرة) ب 
  اي مراوده تحليل و تجزيه

  .هاست بازي و دادن، بها و ها، مراوده من، حاالت: اي مراوده تحليل و تجزيه اساسي مرحلة سه
 حالت سه تشخيص براي اي زمينه عنوان به ار روانكاوي تئوري TA. كند مي بازي فرويد روانكاوي مدل در مركزي نقش »من«: »من حاالت«

.والديني بزرگسالي، كودكي،: برد مي بكار »من« مهم
  .كند مي رفتار غريزي كودك، همچون شخص حالت اين در: كودكي من حاالت
.كند مي رفتار بالغ، بزرگسال يك مانند فرد حالت اين در: بزرگسالي من حاالت
  كنند مي رفتار آميز تحكم والدين مانند راداف حالت، اين در: والديني من حاالت

  من حالت بين هاي مراوده
 انتظار مورد و مناسب پاسخهاي و شود گذاشته نمايش به رفتاري يا شود فرستاده پيامي شخصي من حالت وسيلة به اگر. مكمل هاي مراوده. 1
  .باشد مي مكمل مراورده شود دريافت ديگر شخص من حالت از
  غيرمنتظرة و نامناسب من حالت وسيلة به و شود فرستاده شخصي من حالت از رفتاري را پيامي كه افتد مي اتفاق زماني. طعمتقا مراوده. 2

.شود ارسال جواب مقابل شخص
 حداقل درگير هميشه منفي هاي مراوده. باشند دقيق بسيار توانند مي اينها. هستند منفي  مراوده ها، مراوده ترين پيچيده. منفي هاي مراوده. 3
.است شخص يك طرف از من حالت دو
  TA در بازيها و دادنها بها
  .باشند مي مراوده در نفر دو آن كه شود مي مبادله نفر دو بين زماني دادن بها. دادنها بها مفهوم. 1
 كه را كساني تا كوشند مي و دارند عميق مفاهيم اما سطحي منطق كه هستند هايي مراوده الگوهاي بازيها اين. كنند مي مردم كه بازيهايي. 2

.كنند جذب رفت نمي گمان هرگز
  جوهري پنجرة

 كه تعارضهايي تفسير جهت هايي راه و دهد مي نشان را سبكها اين نتايج و ويژگيها. كند مي افراد بين مختلف سبكهاي تعيين به كمك مدل اين
.دهد مي نشان  شود، ايجاد ديگران و فرد بين است ممكن
  :»جوهري پنجرة« سلول چهار
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  .است آگاه ديگران دربارة هم و خودش دربارة شخص تعامل، از شكل اين در. خودآشكار.1
  .داند نمي ديگران دربارة ولي فهمد مي را خود شخص وضعيت اين در. خودنهان. 2
  .داند نمي هيچ خودش مورد در اما دارد، آگاهي ديگران مورد در شخص وضعيت اين در. خودكور. 3
.داند نمي چيزي ديگران نه و خود به راجع نه شخص. است حالت ترين انفجاري وضعيت اين. خودنامكشوف. 4

افراد بين تعارض حل استراتژيهاي
 برد ـ برد يا باخت ـ برد از كمتر استراتژي اين كلي طور به. هستند بانده طرف دو هر تعارض، حل باخت ـ باخت نگرش در. باخت ـ باخت) الف

  .است توجه مورد
.باشد مي باخت ـ برد استراتژي تعارض، حل هاي راه ترين معمولي از يكي آمريكا جامعة در. باخت ـ برد) ب

:شود مي خالصه زير قرار به باخت ـ برد وضعيت يك هاي ويژگي از بعضي
  .هستند متمايز روشني به تعارض طرفين .1
  .بينند مي خود ديد از را جريان هركدام طرفين، .2
  .شوند مي قضاوتي و شخصي هاتعارض .3
 .كنند مي تلقي اهميت بي را موضوع طرفين .4

 ضربه جاي به خالقيتها و نيروها  كلية. است سازماني هم و انساني نظر از هم تعارض نمودن برطرف شكل ترين مطلوبت احتماالً. برد ـ برد) ج
.شود مي مشكالت حل صرف مقابل، طرف به زدن
  خالقيت مديريت و سازماني تعارض ها، روهگ بين تعارض: چهارم گفتار

  ها گروه بين تعارض پيشايندهاي
  :از عبارتند ها گروه بين تعارض آورندة وجود به اولية شرايط

  منابع براي رقابت .1
  هم به وابسته وظايف .2
 قانوني اختيار ابهام .3

 در خويش جايگاه براي تهديدي عنوان به را آن ديگر گروه و ببرد باال را خود مقام كوشد مي گروه يك كه هنگامي: مقام كشمكشهاي .4
  .افتد مي اتفاق تعارض بيند مي مقام مراتب سلسله

  ها اثرات و استراتژيهاي تعارض بين گروه
  :كند هاي در حال تعارض را چنين مشخص مي ويژگيهاي گروه

  .باشند افراد داخل گروه كامالً متمايز از افراد خارج از گروه مي .1
 .شوند تر مي تر و بهم پيوسته كند اعضايش منسجم  در تعارض با گروه ديگر احساس ميگروهي كه خود را .2

 .شود نمي منتقل بيروني گروه اعضاي به خودي گروه در مثبت پيوستگي و احساسات .3

  .يابد مي كاهش تعارض حال در هاي گروه بين ارتباطات .4
  .كنند مي تجزيه را اي فزاينده  تنش آنها و يابد مي كاهش اعضايش همبستگي شود، بازنده تعارض در گروهي اگر .5

  سازماني تعارض
  :از عبارتند كه دارد وجود ساختاري تعارض غالب نوع چهار كالسيك سازمانهاي در
  مراتبي سلسله تعارض .1
  اي وظيفه تعارض .2
 ستاد ـ صف تعارض .3

  غيررسمي ـ رسمي تعارض .4

  امروزي سازمانهاي در تعارض نقش
  :است قرار اين به تعارض دربارة جديد هاي فرض پيش. بود بينانه خوش و ساده بسيار سازماني تعارض گرايش به نسبت سنتي برخورد
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  .است اجتناب غيرقابل تعارض .1
  .آيد مي وجود به ساختاري عوامل وسيلة به .2
  .است متغير طبيعت از تابعي .3
 .دارد را مطلوبيت حداكثر خود، سطح حداقل در .4

  يسازمان خالقيت مديريت: پنجم گفتار

  .سازد مي توانا تغيير ايجاد براي را سازمان و دهد مي تشكيل را سازماني زندگي از مهمي قسمت خالقيت
  نوآوري و خالقيت
 در اي ايده چنين انتقال را نوآوري و نو ايدة يك ظهور را خالقيت آنها. اند شده قائل تفاوت نوآوري و خالقيت بين مديريت نويسندگان از برخي
.دانند مي نو روش يا خدمت كاال، كي توليد قالب

 بسيار تأثير تنهايي به خالقيت. كند مي »نو چيزي كاربرد« به اشاره نوآوري كه درحالي: دارد »نو چيزي ارائه« به اشاره خالقيت »مهر« تعريف به
.شوند اجرا يا و شده برده كارب طريقي به بتوانند خالق هاي ايده اينكه مگر باشد، داشته سازماني اثربخشي در هيچ شايد و جزئي
  افراد در خالق فرايند مراحل

  مشكل دريافت .1
  اطالعات تدارك .2
  بارداري يا توليدمثل .3
  فكر تنوير يا بينش .4
 كاربرد و رسيدگي .5

  »است متفاوت خالقيت در افراد توانايي« فردي خالقيت
  .پذيرند انعطاف خالق افراد

  .دهند مي ترجيح سادگي بر را پيچيدگي كه هستند افرادي .1
  .دارند استقالل به تمايل خالق، كمتر افراد از بيشتر و .2
  .كنند مي دفاع خود ايده از سرسختي با .3
  .كنند مي اختيار طلب همواره خالق افراد .4
 .شوند مي برانگيخته مالي پاداشهاي از بيش جالب مشكالت با افراد اين .5

گروه و فرد در خالقيت ايجاد
  :خالقيت ايجاد روشهاي

 ،ذهني  تحرك .1

 فرضي، گروهي فرايند .2

   همتاسازي، .3

  خالق گروه گيري تصميم .4

  ذهني تحرك
  .شود مي مطرح كنندگان شركت كوچك گروه براي اي مسئله روش اين طي كه خالق، تفكر برانگيختن براي آموزشي است روشي كلي طور به

  :شود مي رعايت اصل چهار كنندگان شركت اظهارنظر طي
  .است مهم كميت .1
  .باشد اي هزنجير تفكرها .2
  .شود مي كم انگيزش زيرا بكنند نبايد شده ارائه نظرهاي به نسبت اظهارنظري يا انتقاد اعضا .3
 .كند مي موكول بعد به را خود نظرهاي مورد در ارزشيابي و قضاوت فرد هر .4

. فرضي گروهي فرايند) ب
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 ابراز موانع روش اين. شود مي خوانده »فرضي گروهي فرايند« اصطالحاً كه است، يافته بهبود و توسعه »ذهني تحرك« درحقيقت نگرش، اين  
.پرورانند مي را خويش هاي ايده واحد مكان يك در اما كنند، مي كار تنهايي به گروه اعضاي. كند مي تعديل را گروه افراد عقيدة

 )گوردون فن ( همتاسازي) ج

 رهبر فقط »همتاسازي« در. گيرد مي سرچشمه غيرمرتبط هر خطا به كاراف ميان روابط مجدد سازماندهي از خالقيت است معتقد روش اين   
  .دارد اطالع مشكل طبيعت از گروه

  خالق گروه گيري تصميم شيوة
.باشد نداشته وجود مشكل حل براي اي شده توافق يا روشن روش كه است مناسب زماني خالق گروه گيري تصميم
  سازماني نوآوري و خالقيت
:است شده تشكيل مرحله سه از ازمانهاس در خالق فرايند

 ها نظريه ارائه .1

 نظريه بهبود .2

  اجرا .3

 .دارد بستگي آن اطراف محيط و سازمان بين اطالعات و افراد جريان در همه از مهمتر و اول درجة در سازمان در. ها نظريه ارائه •

 فرايندهاي و سازماني فرهنگ به نظريه بهبود شود، مي كتحر بسيار خارجي، برخوردهاي وسيلة به كه نظريه، ارائه برخالف. نظريه بهبود •
  .دارد بستگي سازمان داخل

سازماني خالقيت مديريت: پنجم گفتار
  .بياورد بازار به را اختراعي يا حل راه يك كه است قدمهايي شامل سازمانها در خالق فرايند اجراي مرحلة. اجرا •
  سازماني خالقيت مناسب جو ايجاد •
 .يابد مي پرورش مستعد جو يك در خالقيت •

  :شود مي پيشنهاد كند تشويق را خالقيت كه جوي ايجاد براي زير قدمهاي
  تغيير پذيرش .1
  جديد هاي نظريه تشويق .2
  بيشتر تعامل اجازه .3
  شكست تحمل .4
  آنها تحقق جهت آزادي و روشن، هدفهاي ايجاد .5
  بيشتر تعامل تشخيصاجازه .6
  شكست تحمل .7
  آنها تحقق جهت آزادي و روشن، هدفهاي ايجاد .8
 تشخيص .9
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فصل هشتم
ها گروه
گروهي پويايي: اول گفتار

  گروه چيست؟
  :بعضي ويژگيهاي تعريف گروه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گروه

 عنوان به را خود اعضا
كنند مي حس گروه

 در بيشتر يا نفر ودگروه ثابت ساختار
احتماعي تعامل

 در مشاركت
مشترك اهداف

 يك عنوان به را خود و دارند، مشتركي اهداف كه پايدار، روابط الگوي يك با تعامل حال در افراد بيشتر، يا نفر دو از متشكل اي مجموعه. تعريف
.كنند مي حس گروه

  ها گروه طبيعت
 اثربخشي جهت ـ2 و سازند برآورده را خويش اجتماعي نيازهاي ـ1: طلبند مي دليل دو به را ديگران با معاشرت آنها. اجتماعيند حيوانات انسانها
  .شوند شريك آنها منابع در كامل
.كند مي نزديك هم به را آنها كه است مشترك باورهاي باشند داشته تعامل باهم نفر دو اينكه ا قبل
  ها گروه انواع
دارد وجود رسمي گروه نوع دو. رسمي هاي گروه) الف

  فرماندهي گروه .1
كار گروه   .2

گروهي پويايي: اول گفتار
 معيني سرپرست به مستقيماً كه شود مي تشكيل زيردستاني از و شود مي مشخص سازماني نمودار وسيلة به گروه اين. فرماندهي گروه

  .دهند مي گزارش
.كنند مي كار باهم پروژه يك يا بخصوص وظيفة يك انجام براي كه شده تشكيل كاركناني از كار گروه يك. كار گروه

 غيررسمي هاي گروه آنان اجتماعي نيازهاي به پاسخگويي براي كار شرايط در افراد طبيعي شدن جمع گردهم از. غيررسمي هاي گروه) ب
.آيد مي وجود به
 يكديگر به متقابلي هدف كسب براي گاهي نباشند يكساني كار يا فرماندهي گروه عضو است ممكن كه افرادي. المنافع مشترك هاي گروه. 1

  .پيوندند مي
  .دارد وجود آنها اعضاي بين كه است مشتركي وجوه ها گروه از بسيار تشكل علت. دوستي هاي گروه. 2

.كنند مي ايفا سازماني رفتار شناسي پويايي در اي عمده نقش غيررسمي هاي گروه
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  گروه شناسي پويايي
  .شود مي ناميده گروهي »شناسي پويايي« دارند كوچك هاي گروه در چهره  به  چهره تعامل يكديگر با افراد آن طريق از كه اجتماعي فرايند
 يك درون در كه نيروهايي بررسي به »شناسي پويايي« جهت اين به. است شده گرفته »نيرو« معناي به يوناني ريشة از »شناسي پويايي« واژة
.پردازد مي كند مي عمل گروه

  سازمانها در ها گروه اهميت
.اند شده داده تشخيص اجتماعي تغيير منابع مؤثرترين ها گروه كه نيست عجيب خيلي گروهي، نفوذ قوي اثرات از بعضي نظر از

 نتيجه پس. كنيم موعظه برايشان اينكه تا باشيم تر موفق آنها تغييرعقايد ايبر است ممكن شويم رو روبه گروه اعضاء عنوان به افراد با اگر
.است مؤثرتر بسيار كاركنان فردي عقايد تغيير از گروهي عقيدة دادن تغيير كه گرفتند
ها گروه در ها نقش: سوم گفتار
  ها نقش

كند معني  قسمتي كه يك نفر در كل ساختار گروه بازي مي. اشندب ها و هنجارها مي هاي گروهي نقش كوچكترين واحد تجزيه و تحليل در پويايي
.دهد نقش مي
  ها نقش تفاوت
 كنند مي ايفاد را گوناگوني هاي نقش اجتماعي ساختار در گروه مختلف اعضاء يابند، مي توسعه اجتماعي هاي گروه و كار هاي گروه كه گونه همان

  .گويند نقش گوناگوني فرايند يك را آن كه
.دهند مي قرار »اجتماعي ـ هيجاني« يا »مدار وظيفه« هاي گروه در را افراد مختلف، هاي نقش هايرفتار

  تعارض نقش
:تر است اگرچه انواع مختلف تعارض نقش وجود دارد، ولي دو تعارض معمول

ـ تعارض هر نقش1
 نقش ـ تعارض درون2 

 كند مي بازي فرد كه مختلف نقش چند يا دو بين نامناسب تقاضاهاي كه آيد مي پيش زماني گفت توان مي »ها نقش بين تعارض« مورد در
.باشد داشته وجود

.گيرد مي سرچشمه دارند ها نقش ايفاكنندگان كه موقعيتهايي ابهام از همچنين »نقش درون تعارض«
:از عبارتند آمده دست به ها مطالعه از كه نقش تعارض منفي پيامدهاي

شغلي نارضايتي ـ1
ها، گروه ضعيف لكردعم ـ2 
گروه ديگر اعضاي طرد ـ3 

  مديران هاي نقش
: كنند مي ايفا را نقش نوع سه مديران كه گرفت نتيجه وي »برگ مينتز هنري« توسط مديران كار مشاهدات براساس

: شامل. افراد بين هاي نقش) الف
   كند، مي تشريفات انجام صرف را خويش وقت اعظم قسمت •
   رهبري، •
  .»رابط«  •
  :عنوان به اطالعاتي) ب
 دست به هستند سازمان از خارج در كه آنها و رؤسا زيردستان، از را اطالعات و كند مي كنكاش را محيط دقت به مدير هكنند دريافت) 1

  .آورد مي
  .دهد مي انتقال سازمان داخل مهم افراد به را اطالعات. انتشاردهنده) 2
.رساند مي سازمان از خارج افراد به را سازمان اطالعات. سخنگو) 3
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  .كند مي عمل اطالعات براساس مدير »گيري تصميم« نقش در. گيري تصميم) ج
:هاي نقش شامل

پيشتاز) 1 
بحران رفع) 2 
منابع دهندة تخصيص)3 
كننده مذاكره) 4 

  گروهي  تصميم و مشاركت
 و دهنده ياري گروهي هدفهاي به دستيابي براي تا انگيزد برمي را افراد كه است گروهي موقعيتهاي در عاطفي ـ ذهني درگيري يك مشاركت

.شوند شريك كار مسئوليت در
  انگيزش = مشاركت در مهم انديشه دومين

  مسئوليت پذيرش = مشاركت در انديشه سومين و
 مك »Y« نظرية در كه اي گونه به سازمان اهداف به دستيابي براي را خود خالقيت و ابتكار قابليتهاي كنند مي فرصت مشاركت طريق از افراد

.كنند شكوفا آمده گريگور
گروهي گيري تصميم مزاياي

  كاملتر اطالعات و آگاهي .1
  حل راه يك پذيرش افزايش .2
  افزايد مي را مشروعيت .3
  ديدگاهها تنوع افزايش .4

  گروهي گيري تصميم مضار
  :قرارند اين از اآنه مهمترين كه است برخوردار كاستيهايي از گروهي گيري تصميم ترديد بدون

  .است گير وقت .1
  تطابق براي فشار .2
  اي عده توسط تسلط .3
  مسئوليت در ابهام .4
  مشاركت اثربخشي .5

 مشاركت شيؤه اينكه احتمال باشد باالتر وظايف سازماني بلوغ قدر هر كه شده منجر نتيجه اين به شده انجام مشاركت زمينة در كه مطالعاتي
.است ربيشت بشود محسوب مديريت اثربخش فن يك

  گروهي تحول
 كه دارند اي بالقوه نيروي پديده، دو اين. است كرده جلب خود به را OB در محققان از بسياري توجه گروهي، گيري تصميم جانبي محصول دو
.برسند كيفي حلهاي راه به و كنند ارزيابي را مختلف هاي راه عيني طور به تا گذارند مي اثر گروهها توانايي بر

.دارد ارتباط هنجارها به كه = گروهي تفكر :اول پديده
گروهي تحول: دوم پديده
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نهم فصل
سازمان بهبود و تغيير مديريت

   تغيير: اول گفتار
 با كه آنهايي و دارد وجود سربسته محيط در كمتري امنيت كنوني متغير دنياي در ولي. داشت امنيت و بود خطر بي سربسته محيط گذشته در

 بلكه نيست، تكنولوژي در فقط تغييرات اين و دهند تطبيق را خود توانند مي تر سريع زيرا دارند، بيشتري امنيت كنند مي همراه را خود تحوالت
.هستيم رو روبه آن با هم اجتماعي علوم در

  :شوند مي خالصه حوزه چهار در كنند مي تغيير به وادار ناپذيري اجتناب نحو  به را آنها و دهند مي قرار تهاجم مورد را ها سازمان كه نيروهايي
اجتماعي تغيير ـ4 خدمت، و توليد قدمت ـ3 دانش، انفجار ـ2 تكنولوژيكي، تغيير ـ1

  تغيير انداز چشم
.بياورند دوام امروزي آميز رقابت كار بازار در توانند نمي زدن درجا با خصوصي و دولتي سازمانهاي از كدام هيچ

  تغيير سطح
  :در تغييرات  از عبارتند تغيير فمختل سطح چهار

  دانش .1
  نگرش .2
  فردي رفتار .3
  گروهي رفتار .4
  .است تغيير راه آسانترين دانش در تغيير •
  .داد تغيير را آنها نگرش قطعي طور به توان نمي افراد دانش افزايش با •
  .است تغيير نوع گيرترين وقت و ترين مشكل گروهي رفتار تغيير •

  تغيير انواع
  :گيرد مي صورت شكل دو به تغيير ايجاد

  مشاركتي تغيير .1
   آمرانه تغيير .2

 مورد تغيير جهت در مثبت گرايشي بپذيرند، را آن گروه يا فرد و گيرد قرار فردي يا گروه اختيار در جديد اطالعات كه زماني. مشاركتي تغيير
.شود مي ايجاد نظر
 بلوغ از ديگر سخن به. باشند كافي مهارت و دانش داراي و پذير مسئوليت آن كاركنان كه است مناسب سازمانهايي براي تغيير گونه اين •

  .باشند برخوردار بااليي سازماني
  .است پايدار تغيير اين •
 تحميل تازه قوانين يا اجتماع، باال سطح مديريت مانند خارجي نيروي با سازمان كل بر را دگرگوني و تحول تغيير، نوع اين. آمرانه تغيير) ب
.كند مي
 نيستند تازه هاي مسئوليت قبول به مايل همچنين هستند، متكي افراد اغلب و دارند كمتري طلبي جاه كه هايي گروه و افراد براي شيوه اين •

  .اجراست قابل باشد سرشان باالي زور مگر
  .است ناپايدار تغيير اين •

  تغيير نيروهاي
 جديد رفتارهاي و نگرش و تكنولوژي، مشيها، خط بخصوص زمانسا داخل نيروهاي جهت از است ممكن تغيير فشارهاي. داخلي نيروهاي. 1

.باشد كاركنان

www.qie.ir



:نسخه اصلي اين صفحات در سايت زير موجود ميباشد  
www.jnaseri.blogfa.com 

29

 براي را سازمانها است قادر بازار در رقابت عمليات تا گرفته تكنولوژيكي پيشرفتهاي از خارجي نيروهاي زياد بسيار تنوع. خارجي نيروهاي. 2
.هدد قرار فشار تحت عمليات روشهاي و اهداف ساختار، تعديل و اصالح
  تغيير فشارهاي به مديران هاي پاسخ

  .برند مي بكار عمده روش دو تغيير با رويارويي در مديران
.دهند مي نشان العمل عكس دهد مي نشان را تغيير به نياز كه عالئمي به
  .كنند مي گيردطراحي مي بكار را سازمان منابع ساير و زمان كه شده ريزي برنامه تغيير يك
.است تر مناسب كنند مي گيري تصميم روزانه كه كوچك سازمانهاي براي و دارد نياز كمتري هزينة و تر آسان اول راه

  تعادل نيروهاي
  .است بازدارنده و برنده پيش نيروهاي بين تعادل نتيجة رفتاري هرگونه »نيرو ميدان« تئوري براساس

 دو اين برايند شود مي حاصل كه عملكردي مقابل، طرف از ندهبازدار نيروهاي و كنند مي وارد فشار طرف يك از برنده پيش نيروهاي •
  .نيروست

  .شود بازدارنده نيروهاي افزايش موجب دارد احتمال همچنين اما دهد، افزايش را عملكرد است ممكن برنده پيش نيروهاي افزايش •
 جلوگيري آن نزول اندازة به عملكرد طلوبيتم افزايش از كه هستند نيروهايي داراي سازمانها كه است مطلب اين بيانگر تعادل مفهوم •

  .آورند مي عمل به
  تغيير فرايند
 براي اغلب تغيير كه بود اين كرد اشاره آن به »لوين« كه مانع دومين نيز و بود شده شناخته تغيير مقابل در اساسي مانع عنوان به افراد تجربه
.آورد مي دوام كوتاه مدت
:نمود ارائه تغيير فرايند متوالي اي مرحله سه مدل يك »لوين« نوع اين از موانعي بر غلبه جهت

شدن ذوب ـ1
كردن تغيير ـ2 
بستن دوباره ـ3 

تغيير: اول گفتار
 و ببيند را آن تواند مي سازمان يا گروه، فرد، كه است آشكار صورتي به تغيير براي نياز ايجاد و نمودن آماده حالت اين از هدف. شدن ذوب. 1

  .بپذيرد
.يابند كاهش بازدارنده نيروهاي يا يافته افزايش برنده پيش نيروهاي يا كه افتد مي اتفاق زماني شدن ذوب

 و »انطباق« فرايندهاي طريق از را جديد رفتار و نگرشها ارزشها، كه دارد ديده آموزش تغيير عامل يك به نياز حالت اين. كردن تغيير. 2
.نمايد ايجاد »كردن دروني«

  .بگيرد فرا را آنها همانندي در سعي و انطباق با بتواند شخص و دارد وجود محيط در مدل چند يا يك كه دهد مي رخ هنگامي .انطباق •
 انتظار آنها از جديدي رفتار كنند عمل موفقيت با بخواهند اگر كه بگيرند قرار وضعيتي در افراد كه دهد مي رخ زماني. كردن دروني •

  .رود مي
 عجين فرد عاطفي روابط و شخصيت با اي شده ريزي طرح رفتار صورت به جديد اكتسابي رفتار آن وسيله به كه را فرايندي. زيستن  دوباره. 3

.گويند »بستن دوباره« شود مي
  تغيير مقابل در مقاومت

:از عبارتند تغيير مقابل در مقاومت اساسي منبع سه
  قطعيت عدم .1
  وجودم منافع برابر در شدن تسليم به عالقه عدم .2
  پيشنهادي تغييرات كاستيهاي از آگاهي .3
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  تغيير مقابل در مقاومت بر غلبه
  :كنند مي پيشنهاد را تغيير مقابل در مقاومت بر غلبه راه شش »زنيگر شله« و »كوثر«

  ارتباطات و آموزش .1
  درگيري و مشاركت .2
  حمايت و تسهيل .3
  موافقت و مذاكره .4
  كردن خودي و دادن قرار نفوذ زير .5
  آشكار و پنهان اجبار .6

  ساالري ويژه توليد ... ساالري ديوان مرگ
 ويژگي با) ادموكراسي (موقت و ويژه سازمانهاي اين. شد خواهند فردي به منحصر خصوصيات آينده در اجتماعي هاي سازمان ساختاري

 براي و داشته تكيه سازمان واعدق و ضوابط به كمتر بوروكراتيك سازمانهاي برخالف و. كرد خواهند تغيير شرايط، اقتضاي به پذيري تطبيق
.شوند مي تشكيل ويژه اهداف تحقق
   )OD (سازمان بهبود: دوم گفتار
  تغيير مديريت در نوين نگرش: سازمان بهبود

 بازسازي فرايندهاي و مشكالت حل برد پيش جهت دوربرد كوششي يك سازمان بهبود: اند كرده پيشنهاد را جامع تعريف اين »بل« و »فرنچ«
.سازماني فرهنگ پاية بر گروهي همكاري بر مبتني و تر اثربخش مديريت طريق از بخصوص ان،سازم
)OD (سازمان بهبود: دوم گفتار

  :نمود توصيف قرار بدين را OD خصوصيات توان مي اند داده ارائه بل و فرنچ كه جامعي تعريف از •
)OD (سازمان بهبود: دوم گفتار
 :شده ريزي برنامه تغيير

.كند مي جدا افتد مي اتفاق مدرن سازمانهاي در اغلب كه تصادفي تغييرات انواع از را OD هاي كوشش 
 :جامع تغيير. 2

.باشند مي كلي سيستم درگير عموماً OD هاي كوشش كه كنند مي تأكيد OD متخصصان بيشتر 
 :كار هاي گروه روي تأكيد. 3

.است محور گروه آنها بيشتر ولي شده گيري جهت يسازمان و فردي تغيير روي OD كوششهاي از بعضي اگرچه
 :دوربرد تغيير. 4

.باشد موقتي برنامة يك كه ندارد قصد OD ولي است، مدنظر فوري نتايج همواره اگرچه 
 :تغيير عامل يك مشاركت. 5

   .دارند سازمان خارج از كننده تسهيل يا »تغيير عامل« روي تأكيد OD متخصصان بيشتر
.است اثربخش سازمان عملكرد پيشرفت در فعاالنه مداخلة درصورت OD از استفاده :عملي  پژوهش و مداخله روي تأكيد. 6

  OD تاريخي پيشينة
.است بازخورد ـ بررسي و آزمايشگاهي آموزش ،OD آورندة وجود به اصلي شاخة دو

  سازمان بهبود فنون
  :OD فنون مشهورترين بسيار تجربيات و دراز ساليان از بعد

شبكه آموزش) الف  
  .بازخورد ـ بررسي) ب  
سازي تيم) ج  
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  :است زير قرار به OD در شبكه آموزش مرحله شش فشردة و خالصه
.تثبيت ـ6 هدف، حصول ـ5 سازمان، هدفگذاري ـ4 گروه، بين بهبود ـ3 گروه، بهبود ـ2 آموزش، ـ1
  بازخورد ـ بررسي) ب
.نمايد مي بررسي اند كرده تكميل را آنها كه افرادي به اطالعات بازخورد و پرسشنامه ابراز با را تحليل و تجزيه واحد يك ،OD در گرايش اين
  سازي تيم) ج

 كار گروه مختلف نوع دو به تواند مي سازي تيم. بخشد بهبود را اعضا بين مشاركت حس و ها گروه عملكرد تواند مي OD سازي تيم فعاليتهاي
  :شود هدايت

  خانواده گروه •
  ويژه گروه •

.دارد نياز را كار محيط از خارجي قبلي طوالني جلسه يك واقعي سازي تيم
  :كند مي تعقيب است شده فهرست »لوين كرت« توسط اصل در كه را كالسيك تغيير روية كلي طور به سازي تيم ،OD فرايندهاي همانند

بستن دوباره ـ3 كردن، حركت ـ2 شدن، ذوب ـ1
  :شود مي توصيف زير شرح به شده گرفته بكار عظيم صنعتي كارخانة يك در حقيقي طور به كه خاص سازي تيم برنامة يك
  گروهي مهارتهاي كارگاه .1
  ها داده آوري جمع .2
  ها داده رويارويي .3
  عملي ريزي برنامه .4
  سازي تيم .5
  ها گروه بين ساخت .6

.بيافريند مشاركتي و باز فضاي در گروهي كوشش يك تواند مي فرايند. است »گروهي كار« قديمي روش مثل عيناً سازي تيم هاي فايده
  OD فنون در تغييراتي احتمال

.دارد وجود تغيير مديريت الگوهاي در جابجايي يك احتمال شتابنده، تغييرات ميزان و رقابتي فشارهاي جمله از متعدد داليل به نزديك آينده در
  :از است عبارت الگوها تغيير عالئم

  .دهند مي پذير انعطاف هاي شبكه به را خود جاي مراتبي سلسله سازمانهاي .1
  .باشند مي متعدد هاي تصميم گرفتن براي زيادي قدرت و اختيار داراي كاركنان، .2
  .دهد مي جهاني تفكر به را خود راه ملي افقهاي .3
  .شود مي تصميم گرفتن به منتهي عددي تحليل انضمام به يشهودگراي و خالقيت .4
:»سازماني رفتار با رابطه در جالبي هاي نظريه« سازماني رفتار آيندة
  .گيرد مي خود به هم يتر وسيع بعد آينده، در حتي مشروع، يكاربرد و يدانشگاه رشته يك عنوان به سازماني رفتار از شناخت .1
  .دارد وجود كاركنان ادارة و عمومي مديريت نظير يهاي حوزه ديگر با سازماني رفتار بين مشخصي تمايز اكنون .2
 فرهنگ: نظير هايي موضوع به و شده جدا بود شده داده اختصاص آن به قبالً كه سنتي هاي موضوع از سازماني رفتار رشته موضوع .3

 .شود مي تر كاربردي و تر درك قابل روز هر سازماني رفتار نگرش.پردازد مي .... شغلي، فشار سازماني،
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  در كاربرد روشها و دانش است؟ كدام يك از ابعاد مديريت شامل مهارتهاي مديران -  1

  بعد فني ادراكي ) بعد ادراكي                    د) بعد انساني                 ج)بعد فني                       ب) الف 

 كدام يك از گزينه هاي زير روابط علت و معلولي را در سازمانها بررسي ميكند؟-2

  مدل هاي رفتاري ) مدل تجويزي                 د) مدل توصيفي                ج) بمدل پيش بيني                    ) الف

 بر اساس مدل اقتضايي فيدلر زماني كه سه بعد رابطه رهبر عضو ، قدرت مقام ، ساختار وظيفه در شرايط بسيار مطلوب باشند كداميك از گزينه هاي - 3 

  زير سبك اثر بخشي است؟

 سبك دموكراتيك ) هر دو سبك رابطه مدار و وظيفه مدار  د) سبك رابطه مدار         ج)            بسبك وظيفه مدار  )الف

   بر اساس نظريه مسير هدف مهمترين كار رهبر چيست؟– 4

  دف روشن كردن ه) عملكرد موثر           د) رضايت شغلي                 ج) تامين كمبود هاي هر وضعيت               ب) الف

  موتون اثر بخش ترين نوع رفتار رهبري كداميك از شيوه هاي زير است؟  از نظر بليك و-5

  مديريت تيمي ) مديريت وظيفه                       د) مديريت ميانه رو                    ج)مديريت باشگاهي                ب) الف

   سائق در پايان چرخه انگيزش مي باشد؟ از و كداميك از گزينه هاي زير عامل كاهش دهنده ني– 6

  ارضاي انگيزه ) موقعيت خارجي                 د) موقعيت داخلي                    ج) مشوق ها                     ب) الف

   آدلر مفاهيم حقارت و جبران را در ارتباط با كدام يك از گزينه هاي زير مطرح كرد؟-7

  انگيزه مقام ) انگيزه قدرت                         د) انگيزه ايمني                    ج)                بانگيزه پيشرفت) الف

  به نظر هرزبرگ  كداميك از گزينه هاي زير در جلوگيري از نارضايتي اهميت دارد ولي ايجاد رضايت نميكند ؟) 8

  عوامل بهداشتي) عوامل بر انگيزاننده      د)  امنيت شغلي         جعوامل) عوامل مرتبط با زندگي شخصي            ب) الف

     را نشان ميدهد؟ ERGكداميك از نيازهاي اساسي مطرح شده در تئوري ) 9

  خود يابي ، زيستي ، رشد) زيستي  ، تعلق ، رشد   د) فيزيولوژيكي ، تعلق  ، امنيت   ج) زيستي ، رشد ، احترام   ب) الف

   به تئوري فرايندي انگيزش كار كداميك از تئوريهاي زير به عنوان يك راه حل در مقابل مدلهاي محتوايي پيشنهاد شده است؟  با توجه– 10

  تئوري اسناد ) مدل پورتر و الولر                      د) تئوري انتظار                       ج) مدل برابري                    ب) الف

  .اسناد ميشود..........................     م و توافق ضعيف و افتراق در حد بااليي باشد به  اگر تداو-11

  علل  شخصي  ) علل  داخلي                   د) علل داخلي و خارجي                    ج) علل خارجي            ب) الف

  نتيجه انگيزش را صفر ميكند؟ )  خصوصيات شغل مدل(  در طراحي شغل فقدان كدام يك از ابعاد اصلي شغل –12

  استقالل  ) مفهوم كار                      د) هويت كار                        ج) تنوع مهارت                        ب) الف

  ي ، طالع  و اتفاقها اسناد ميكنند ؟ كداميك از گزينه هاي زير موفقيتهاي خويش را به عوامل دروني و عقب نشيني ها را به شرايط وضع– 13

  افرادي كه خود مفهومي بااليي دارند )  افرادي كه خود تفكري بااليي دارند  د) افرادي كه خود  ادراكي بااليي دارند ج) افرادي كه خود اتكايي بااليي دارند ب) الف

  .مربوط مي شود ......  .................................   بيشتر به " كيفيت زندگي كاري"– 14

  كيفيت كاركنان ) مديريت سازمان                 د) وضع زندگي كاري                ج) جو كاري                     ب) الف
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  .يط وضعيتي ، طالع ، اتفاقها اسناد ميكنند بااليي دارند  موفقيتهاي خويش را به عوامل دروني و عقب نشيني ها را به شرا............................   افرادي كه – 15

  خود مفهومي ) خود تفكري                    د) خود ادراكي                   ج) خود اتكايي                      ب) الف 

   انعكاس ارتباطات از گيرنده به فرستنده چه ناميده ميشود؟– 16

  بازخورد  ) رمز گشايي                        د) ارتباطات                   ج)             بفرايند ارتباطات                  ) الف

   كداميك از انواع ارتباطات زير به اموري چون شرح شغل  ، رويه ها ، خط مشي ها  و غيره مي پردازد؟– 17

  ارتباطات غير رسمي ) ارتباطات جانبي   د) ارتباطات  فرودست   فرادست   ج) ارتباطات فرادست    فرودست    ب)   الف

   در كداميك از گزينه هاي زير يك رهبر مركزي وجود دارد كه با هر يك از فرودستان ارتباط دارد ولي فرودستان نمي توانند با يكديگر ارتباط داشته باشند؟–18

  الگوي چرخي )            د Yالگوي )            جالگوي زنجير همكاران      ) الگوي حلقه همكاران                   ب) الف

   هنگامي كه فردي شغل خوبي خواهان است اما مسئوليت و زحمت زياد آن شغل را دوست ندارد دچار كدام نوع تعارض شده است؟– 19

  ن فردي تعارض درو) تعارض نا خواست نا خواست    د) تعارض خواست  نا خواست  ج) تعارض  خواست خواست   ب) الف

   كداميك از گزينه هاي زير بيانگر نوعي از فشار  عصبي كه حالت خوشايند و مثبت دارد؟– 20

  يوسترس ) تنش                      د)  س                   جديستر)                        باسترس) الف

  سئواالت تشريحي
  :  سئوال جواب بدهيد 5  سئوال زير با انتخاب به6 از

   معيارهاي توصيف بلوغ در مدل هرسي و بالنچارد را نام ببريد؟    -1

  : تئوري دو عاملي هرزبرگ را به صورت خالصه شرح دهيد    -2

 : عوامل موثر بر اثر بخشي رهبري را بنويسيد    -3

 : ابعاد يا عواملي كه در طراحي شغل بايد در نظر گرفته شوند را نام ببريد    -4

 :اولترين موانع ارتباطات موثر را نام ببريد متد    -5

  عوامل استرس را كه ميتواند بر فشار شغلي موثر باشند كدامند؟                                                                                                         -6

  يك از مهارتهاي مديران ارتباط دارد؟  قدرت تشخيص و توانايي كار با مردم با كدام     -1

  بعد تجربي ) بعد انساني            د) بعد ادراكي             ج) بعد فني           ب) الف

  پاسخ اعتقاد دارد؟– كدام يك از گزينه هاي زير در بررسي رفتار انسانبه شرطي بودن رفتار محرك     -2

  چهار چوب روان شناختي ) چهار چوب شناختي   د)  چهار چوب رفتار گرايي  ج) ي   بچها چوب يادگيري اجتماع) الف         

   چنانچه رهبر رفتار دوستانه داشته باشد و قابل دسترسي باشد و توجه خصوصي به زير دستان مبذول داشته باشد داراي كدام يك از خصوصيات رهبران  ميباشد؟-3    

  رهبر پيشرفت مدار ) رهبر مشاركتي          د) هبر حمايتي            جر)  رهبر آمرانه         ب) الف   

      فيدلر از نتايج تحقيقات خود دريافت كه در وضعيت بسيار مطلوب و بسيار نا مطلوب -4

  . اثر بخشتر است " سهل گير "رهبري بر اساس روابط انساني ) الف
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  . است   اثر بخشتر"  وظيفه مدار "رهبري سخت گير يا ) ب

  . اثر بخشتر است " آمرانه"رهبري) ج

  . اثر بخش تر است " دموكراتيك"رهبري) د

   در كدام يك از گزينه هاي زير در نگرش وضعيتي يا دور زندگي  رابطه مداري و وظيفه مداري هر دو در سطح پايين است؟–5

  سبك توجيهي ) سبك مشاركتي   د) سبك تفويضي   ج) سبك دستوري   ب)الف

   ايتون – بر اساس مدل وروم -6

  انتخاب استراتژي تصميم گيري خاص است ) عمده ترين و ظيفه رهبران انتخاب شيوه رهبري است                ب) الف

  سازمان انتخاب تكنولوژي مناسب براي )      د                انتخاب فرودستان مستعد                                                 ) ج

   كدام يك از گزينه هاي زير به عنوان عامل بهداشتي هرزبرگ محسوب مي شود؟-7

  مسئوليت  ) نفس كار                 د) پيشرفت                    ج) روابط بين افراد                   ب) الف

  .مي باشد .............    مهمترين سطح سلسله مراتب مازلو -8

  نياز هاي فيزيولوژيكي ) نياز به عشق             د) نياز احترام              ج) اي ايمني               بنيازه) الف

  . گزينه صحيح را انتخاب كنيد    – 9

  .بيشتر رضايت مي كنند .......  ..........   مدل  باشند    و از.........  احتمال بيشتر دارد كه در پست هاي ...................   كاركناني كه كنترل داخلي دارند از شغلشان 

    و برابري - مديريتي  –ناراضي اند )   و مديريت مشاركتي                    ب- مديريتي  –راضي اند ) الف

  ركتي    و مديريت مشا- مياني  –ناراضي اند )   و سرپرستس                                   د- مياني   -راضي اند) ج

   تئوري هدف گذاري   ادوين الك به كداميك از تئوريهاي انگيزش شباهت بيشتري دارد؟– 10

  تئوري اسناد ) تئوري انتظار              د)                 ج  ERGتئوري  ) تئوري برابري                ب) الف

  است  ..........   مختلف كارمند را به كار گيرد  گنجايشي كه يك شغل نياز دارد تا  مهارتها و استعداد هاي– 11

  استقالل ) مفهوم كار                د) تنوع مهارت                      ج) هويت كار                     ب) الف 

اطات  استفاده شود؟ براي فرموله كردن اهداف سازماني به انجام يك استراتژي   جديد   بهتر است  از كداميك از انواع ارتب– 12

  ارتباطات  دو طرفه ) ارتباطات يك طرفه   د) ارتباطات غير رسمي    ج) ارتباطات رسمي   ب) الف

   معموال دانشجويي كه در كالس در  رديف آخر مي نشيند از نظر سيستم ارتباطي ترجيحي جز كداميك از گزينه هاي زير به حساب مي آيد؟– 13

  منطقي  )  عاطفي                         د) تصويري                             ج)            بسامعي             ) الف

   خط مشي ها و غيره  ميپردازد؟– رويه ها – در كدام يك از انواع ارتباطات زير بيشتر به اموري چون  شرح   شغل – 14

  ارتباطات غير رسمي ) ارتباطات جانبي      د)  فرادست     ج-ارتباطات فرودست  )  فرودست    ب-ارتباطات فرادست  ) الف

  . ارتباطات ممكن است   از هر طرف آغاز شود    و رهبر معيني وجود ندارد  و اين الگو  نماينده ارتباطات جانبي است ..................    در -15

  شبكه حلقه اي ) الگوي زنجيري                  د)    جالگوي چرخي                )                    بYالگوي  ) الف

   هدف  مهمترين كار رهبر چيست؟–يه مسير ر بر اساس نظ-16
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  روشن كردن هدف ) عملكرد موثر   د) رضايت شغلي   ج) تامين كمبود هاي هر وضعيت   ب

  ي انگيزه پيشرفت باال مي باشد؟ه لند كدام يك از گزينه هاي زير به عنوان ويژگي يك فرد دارااز نظر مك كل-17

  ريسك پذيري در حد متوسط ) عدم رضايت از انجام كار د) نياز به بازخورد طوالني مدت  ج) ب ريسك پذيري در حد باال) الف

   با توجه به مراحل تئوري اسناد كدام يك از گزينه هاي زير مراحل فرايند اسناد را به ترتيب نشان ميدهد؟        -18

رفتار ، مشاهده  و  دليل آوردن                    ) رفتار  ، مشاهده  ، تعيين قصد و دليل آوردن      ج)   بن قصد و دليل آوردن   مشاهده ، رفتار ، تعيي) الف       

  رفتار ، مشاهده    دليل آوردن ، تعيين قصد) د

  . است .......................   درجه اهميت شغل براي ديگران – 19   

  استقالل ) مفهوم كار                     د) تنوع مهارت                        ج) هويت كار                        ب) الف

  ؟ كدام گزينه از استراتژي هاي سازماني غلبه بر فشار شغلي به شمار ميرود– 20

  بهبود كار شغلي ) كنترل رفتار فردي              د) آسودن                ج) تمرين هاي ورزشي                    ب) الف

  سئواالت تشريحي
    سئوال جواب بدهيد5  سئوال زير با انتخاب به6 از

  د ؟ ارتباط رسمي و غير رسمي را را تعريف كنيد و تفاوت اين دو را بيان نمايي    -1

   خود اتكايي چيست ؟ به تفضيل شرح دهيد؟    -2

 : تئوري دو عاملي   هزربرگ را شرح دهيد    -3

 :چهار نوع شيوه رهبري به تعبير هاوس را نام برده هر يك را به طور خالصه توضيح دهيد.   هدف چيست؟  تعريف كنيد – تعبير هاوس از نظريه مسير     -4

 :ر در سازمان را نام برده هر يك را توضيح دهيد  مدلهاي مطالعه رفتا    -5

          : ارتباطات پايين گرايانه و ارتباطات باال گرايانه  را شرح دهيد -6      

  شناخت پيچيدگي هاي كل سازمان و انجام دادن كار در جهت تحقق هدف هاي سازمان ميباشد؟  كداميك از ابعاد مديريت شامل-1

  فني ادراكي) انساني                    د)ادراكي                          ج)                بفني            )الف 

   در كداميك از گزينه هاي زير از انواع مدل هايرياضي و مفاهيم آماري استفاده مي شود و روابط علت و معلول را در سازمانها بررسي ميكند– 2

  مدل پيش بيني)مدل اقتضايي           د)مدل تجويزي                   ج)  بمدلتوصيفي                    ) الف

   رهبروظيفه مدار در كداميك از وضعيت هاي زير بهترين عملكرد رادارد؟-3

   و نسبتا مطلوب نسبتا مطلوب) خيلي نا مطلوب وخيلي مطلوب     د) خيلي مطلوب و نسبتا مطلوب       ج) خيلي نامطلوب و نسبتا مطلوب     ب) الف

  متغيير در تعيين مطلوبيت وضعيت را در كدام گزينه زير اشاره كردهاست؟ مدل اقتضايي فيدلر مهمترين– 4

  رهبر پيشرفت مدار)رهبر مشاركتي             د)رهبر حمايتي                   ج)رهبرآمرانه                  ب) الف

  يراني كه به كارمندان اطمينان دارند و تعامل مناسبي با كاركنان خود دارنداز كدام سيستم زير تبعيت مي كنند ؟بر اساس طبقه بندي رنسيسليكرت مد– 5

  مشترك سيستم) سبك خير خواهانه                د)سبك مشاوره اي            ج) سبك مشاركتي                     ب) الف

   شوند مربوط به كداميك از گزينه هاي زير ميباشند؟ انگيزههايي كه از طريق يادگيري كسب مي-6

www.qie.ir



:نسخه اصلي اين صفحات در سايت زير موجود ميباشد  
www.jnaseri.blogfa.com 

36

  انگيزه كنجكاوي) انگيزه پيشرفت          د) انگيزه هاي عمومي            ج) هاي ثانويه                   ب انگيزه) الف

  چه معناست ؟ در فرايند انگيزش سائق به– 7

  هدف يا مشوق)محروميت جهت دار                د)     جكاهش سائق              )محروميت               ب) الف

  گروه تقسيم كرده است؟ آلدرفر نيازها را به چند– 8

  فيزيولوژيك ايمني و رشد) مقام   پيشرفت و قدرت       د) زيستي وابستگي و رشد        ج) فيزيولوژيك ، احترام ، مقام         ب)الف

   در كداميك از گزينه هاي زير طبقه بندي ميشوند؟نياز هاي قدرت ، پيشرفت ،مقام– 9

  نياز به عشق)نيازهاي احترام           د)نيازهاي احترام            ج)خود شكوفايي           ب نيازهاي) الف

  ريشه تئوري برابري را در كدام يك از گزينه هاي زير مي توان جستجوكرد؟– 10

  تئوري مبادله ، تئوري تفاوت) انتظار      د تئوري اسناد ، تئوري)  تئوري مبادله ، تئوري انتظار    ج)تفاوت ، تئوري انتظار  ب تئوري) الف

  .مي شود.................. افتراق در حد بااليي باشند اسناد به  اگر توافق ، تداوم ، و– 11

  علل شخصي) خارجي             د  علل)علل داخلي و خارجي                  ج)داخلي                  ب علل) الف

  طور عمودي شغل را تقويت مي كند؟ كداميك از موارد زير به– 12

  تنوع شغلي) غني سازي شغلي         د)گردش شغلي                      ج)شغلي                           ب توسعه) الف

  ز طريق مشاركت بدست مي آيد؟اهداف ذيل ا با توجه به مفهوم اثرگذاري كداميك از– 13

  هدف هاي نسبتا ساده) اهداف مورد قبول و پذيرفته شده               د) هدف هاي شكل چالشي               ج) ويژه                         ب هدف هاي) الف

  .ت شغلي كاركنان و افزايش بهره ورياسترضاي...................... ، افزايش .................  هدف از طراحي شغل ، كاهش – 14

  خستگي و رقابت) فشار هاي عصبي ناشي از كار و انگيزش           د) وظايف كاركنان و تنوع كار        ج) هزينه وكار آيي      ب) الف

  .در سطح باال با پشتكار و ثابت قدمهستند..............  افراد با – 15

  خود مفهومي) خود تفكري           د) ود ادراكي               جخ) خوداتكايي        ب) الف

  كداميك از گزينه هاي زيرساده ترين مدل فرايند ارتباطات را نشان مي دهد ؟– 16

  گيرنده–رمز گشايي–تندهفرس) گيرنده            د–پيام–فرستنده) گيرنده                ج-رمز گذاري –فرستنده) گيرنده          ب– كانال-فرستنده ) الف

  در كداميك از طرح هاي خبررساني افراد به نفرات انتخابي خود اخباررا مي گويند؟– 17

  رشته اي) احتمالي               د)شايعه اي                          ج) اي                        ب خوشه) الف

  ي است كه نوع سازمان غير رسمي به شمار ميĤيد؟كداميك از گزينه هاي زيرشبكه ارتباطي غير رسم– 18

  الگوي حلقه اي)شبكه متمركز                 د) الگوي زنجيري                   ج) تاك                   ب) الف

   شده است؟صلش هم متنفر است دچار چه نوع تعارضر عين حال از كارش و سرپرست بالفكارگري كه از بيكار شدنهراس دارد و د– 19

  تعارض خواست خواست) تعارض نا خواست نا خواست         د) تعارض ناخواست خواست          ج) خواست خواست        ب تعارض) الف

  كدام يك از عوامل فشار عصبي محسوب ميشود؟ تعارض نقش و ابهام نقش جزو– 20
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  محيط كار ) گروهي                         د)                        جسازماني         ) فردي                               ب)الف

  تشريحي سئواالت
  : سئوال جواب بدهيد5سئوال زير با انتخاب به 6از 

  چيست؟ هدف–    وظيفه رهبر در تئوري مسير-1

  :را شرخ دهيد     شبكه مديريت بليك و موتون-2

 :يد    مديريت بر مبناي هدف چيست؟ تعريف كن-3

 :    مدل انگيزش پورتر و الولررا در قالب نمودار شرحدهيد-4

     مدل فرايند ارتباطات را درقالب نمودار ترسيم و عناصر عمده اين مدل را توصيف كنيد؟-5

 سر خوردگي يا ناكامي چيست ؟بعضي از تظاهرات آن كدام است؟ -０

 هارتهاي مديران ارتباط دارد؟  قدرت تشخيص و توانايي كار با مردم با كدام يك از م    -1

 بعد تجربي ) بعد انساني            د) بعد ادراكي             ج) بعد فني           ب) الف

   پاسخ اعتقاد دارد؟– كدام يك از گزينه هاي زير در بررسي رفتار انسانبه شرطي بودن رفتار محرك     -2

 چهار چوب روان شناختي ) چهار چوب شناختي   د)  رفتار گرايي  جچهار چوب ) چها چوب يادگيري اجتماعي   ب) الف

   چنانچه رهبر رفتار دوستانه داشته باشد و قابل دسترسي باشد و توجه خصوصي به زير دستان مبذول داشته باشد داراي كدام يك از خصوصيات رهبران  ميباشد؟-3    

  رهبر پيشرفت مدار ) رهبر مشاركتي          د)     جرهبر حمايتي        )  رهبر آمرانه         ب) الف 

      فيدلر از نتايج تحقيقات خود دريافت كه در وضعيت بسيار مطلوب و بسيار نا مطلوب -4

  . اثر بخشتر است " سهل گير "رهبري بر اساس روابط انساني ) الف

  .  اثر بخشتر است "  وظيفه مدار "رهبري سخت گير يا ) ب

  . اثر بخشتر است "مرانه آ"رهبري) ج

  . اثر بخش تر است " دموكراتيك"رهبري) د

   در كدام يك از گزينه هاي زير در نگرش وضعيتي يا دور زندگي  رابطه مداري و وظيفه مداري هر دو در سطح پايين است؟– 5

  سبك توجيهي ) سبك مشاركتي   د) سبك تفويضي   ج) سبك دستوري   ب)الف

   ايتون –  بر اساس مدل وروم-6

  انتخاب استراتژي تصميم گيري خاص است ) عمده ترين و ظيفه رهبران انتخاب شيوه رهبري است                ب) الف

  انتخاب تكنولوژي مناسب براي سازمان )                     د                 انتخاب فرودستان مستعد                                  ) ج

  يك از گزينه هاي زير به عنوان عامل بهداشتي هرزبرگ محسوب مي شود؟ كدام -7

  مسئوليت  ) نفس كار                 د) پيشرفت                    ج) روابط بين افراد                   ب) الف

  .مي باشد .............    مهمترين سطح سلسله مراتب مازلو -8
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  نياز هاي فيزيولوژيكي ) نياز به عشق             د) نياز احترام              ج)        بنيازهاي ايمني        ) الف

  . گزينه صحيح را انتخاب كنيد    – 9

  .بيشتر رضايت مي كنند .........  .......  .باشند    و از مدل  .........  احتمال بيشتر دارد كه در پست هاي ...................   كاركناني كه كنترل داخلي دارند از شغلشان 

    و برابري - مديريتي  –ناراضي اند )   و مديريت مشاركتي                    ب- مديريتي  –راضي اند ) الف

   و مديريت مشاركتي   - مياني  –ناراضي اند )   و سرپرستس                                   د- مياني   -راضي اند) ج

  ري هدف گذاري   ادوين الك به كداميك از تئوريهاي انگيزش شباهت بيشتري دارد؟ تئو– 10

  تئوري اسناد ) تئوري انتظار              د)                 ج  ERGتئوري  ) تئوري برابري                ب) الف

  است  ..........   به كار گيرد  گنجايشي كه يك شغل نياز دارد تا  مهارتها و استعداد هاي مختلف كارمند را– 11

  استقالل ) مفهوم كار                د) تنوع مهارت                      ج) هويت كار                     ب) الف 

  د؟ براي فرموله كردن اهداف سازماني به انجام يك استراتژي   جديد   بهتر است  از كداميك از انواع ارتباطات  استفاده شو– 12

  ارتباطات  دو طرفه ) ارتباطات يك طرفه   د) ارتباطات غير رسمي    ج) ارتباطات رسمي   ب) الف

   معموال دانشجويي كه در كالس در  رديف آخر مي نشيند از نظر سيستم ارتباطي ترجيحي جز كداميك از گزينه هاي زير به حساب مي آيد؟– 13

  منطقي  )  عاطفي                         د) ويري                             جتص) سامعي                        ب) الف

   خط مشي ها و غيره  ميپردازد؟– رويه ها – در كدام يك از انواع ارتباطات زير بيشتر به اموري چون  شرح   شغل – 14

  ارتباطات غير رسمي ) ارتباطات جانبي      د)  فرادست     ج-ارتباطات فرودست  )  فرودست    ب-ارتباطات فرادست  ) الف

  . ارتباطات ممكن است   از هر طرف آغاز شود    و رهبر معيني وجود ندارد  و اين الگو  نماينده ارتباطات جانبي است ..................    در -15

  شبكه حلقه اي ) ري                  دالگوي زنجي) الگوي چرخي                   ج)                    بYالگوي  ) الف

   هدف  مهمترين كار رهبر چيست؟– بر اساس نظزيه مسير -16

  روشن كردن هدف ) عملكرد موثر   د) رضايت شغلي   ج) تامين كمبود هاي هر وضعيت   ب

   باال مي باشد؟از نظر مك كلله لند كدام يك از گزينه هاي زير به عنوان ويژگي يك فرد داراي انگيزه پيشرفت-17

  ريسك پذيري در حد متوسط ) عدم رضايت از انجام كار د) نياز به بازخورد طوالني مدت  ج) ريسك پذيري در حد باالب) الف

   با توجه به مراحل تئوري اسناد كدام يك از گزينه هاي زير مراحل فرايند اسناد را به ترتيب نشان ميدهد؟ -18

رفتار ، مشاهده  و  دليل آوردن                    ) رفتار  ، مشاهده  ، تعيين قصد و دليل آوردن   ج) صد و دليل آوردن   بمشاهده ، رفتار ، تعيين ق) الف

  رفتار ، مشاهده    دليل آوردن ، تعيين قصد) د

  . است .......................   درجه اهميت شغل براي ديگران – 19   

  استقالل ) مفهوم كار                     د) تنوع مهارت                        ج) هويت كار                        ب) الف

   كدام گزينه از استراتژي هاي سازماني غلبه بر فشار شغلي به شمار ميرود؟– 20

  بهبود كار شغلي ) كنترل رفتار فردي              د)        جآسودن         ) تمرين هاي ورزشي                    ب) الف
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  سئواالت تشريحي
    سئوال جواب بدهيد5  سئوال زير با انتخاب به 6از 

   ارتباط رسمي و غير رسمي را را تعريف كنيد و تفاوت اين دو را بيان نماييد ؟    -1

   خود اتكايي چيست ؟ به تفضيل شرح دهيد؟    -2

  :ري دو عاملي   هزربرگ را شرح دهيد تئو    -3

 :چهار نوع شيوه رهبري به تعبير هاوس را نام برده هر يك را به طور خالصه توضيح دهيد.   هدف چيست؟  تعريف كنيد – تعبير هاوس از نظريه مسير     -4

 : مدلهاي مطالعه رفتار در سازمان را نام برده هر يك را توضيح دهيد     -5

                     :طات پايين گرايانه و ارتباطات باال گرايانه  را شرح دهيد  ارتبا    -6

   كداميك  از ابعاد مديريت شامل شناخت پيچيدگي هاي كل سازمان و انجام دادن كار در جهت تحقق هدف هاي سازمان مي باشد؟-1

 فني ادراكي ) انساني                     د)       جادراكي                    ) فني                            ب) الف 

    در كداميك از گزينه هاي زير از انواع مدل هاي رياضي و مفاهيم آماري استفاده مي شود و روابط علت و معلول را در سازمانها بررسي مي كند – 2

  مدل پيش بيني ) مدل اقتضايي            د) جمدل تجويزي                    ) مدل توصيفي                       ب) الف

   رهبر وظيفه مدار در كداميك از وضعيت هاي زير بهترين عملكرد را دارد؟-3

  نسبتا مطلوب  و نسبتا مطلوب  )  خيلي نا مطلوب وخيلي مطلوب         د)   ج  خيلي مطلوب و نسبتا مطلوب ) خيلي نا مطلوب و نسبتا مطلوب          ب) الف

   مدل اقتضايي فيدلر مهمترين متغيير در تعيين مطلوبيت وضعيت را در كدام گزينه زير اشاره كرده است؟– 4

  رهبر پيشرفت مدار ) رهبر مشاركتي              د) رهبر حمايتي                    ج) رهبر آمرانه                   ب) الف

  ي كه به كارمندان اطمينان دارند و تعامل مناسبي با كاركنان خود دارند از كدام سيستم زير تبعيت مي كنند ؟  بر اساس طبقه بندي رنسيس ليكرت مديران– 5

  سيستم مشترك ) سبك خير خواهانه                 د) سبك مشاوره اي             ج) سبك مشاركتي                      ب)  الف

  سب مي شوند مربوط به كداميك از گزينه هاي زير مي باشند؟ انگيزه هايي كه از طريق يادگيري ك-6

  انگيزه كنجكاوي) انگيزه پيشرفت           د)  انگيزه هاي عمومي             ج) انگيزه هاي ثانويه                    ب) الف

   در فرايند انگيزش سائق به چه معناست ؟– 7

  هدف يا مشوق ) محروميت جهت دار                 د)                     جكاهش سائق) محروميت                ب)  الف

   آلدرفر نيازها را به چند گروه تقسيم كرده است؟– 8

  فيزيولوژيك  ايمني و رشد) مقام    پيشرفت  و قدرت    د) زيستي  وابستگي و رشد         ج) فيزيولوژيك ، احترام  ، مقام  ب) الف

  درت ، پيشرفت ، مقام در كداميك از گزينه هاي زير طبقه بندي مي شوند؟ نياز هاي ق– 9

  نياز به عشق ) نيازهاي احترام            د) نيازهاي احترام             ج) نيازهاي خود شكوفايي            ب) الف

   ريشه تئوري برابري  را در كدام يك از گزينه هاي زير مي توان جستجو كرد؟– 10

  تئوري مبادله ، تئوري تفاوت ) تئوري اسناد ، تئوري انتظار       د) تئوري مبادله ، تئوري انتظار    ج) تئوري تفاوت ، تئوري انتظار       ب) الف
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  .مي شود..................   اگر توافق ، تداوم ، و افتراق در حد بااليي باشند اسناد به – 11

  علل  شخصي )  علل خارجي              د)  علل  داخلي و خارجي                   ج)  بعلل داخلي                  ) الف

   كداميك از موارد زير به طور عمودي شغل را تقويت مي كند؟– 12

  تنوع  شغلي ) غني سازي شغلي          د)          جغلي      گردش ش) توسعه شغلي                            ب) الف

   با توجه به مفهوم اثر گذاري كداميك از اهداف ذيل از طريق مشاركت بدست مي آيد؟– 13

  هدف هاي نسبتا ساده ) اهداف مورد قبول و پذيرفته شده    د) هدف هاي شكل چالشي     ج) هدف هاي ويژه     ب) الف

  .رضايت شغلي كاركنان و افزايش بهره وري است........  ..............، افزايش .................    هدف از طراحي شغل  ، كاهش – 14

  خستگي و رقابت ) فشار هاي عصبي ناشي از كار و انگيزش      د) وظايف كاركنان و تنوع كار      ج) هزينه و كار آيي             ب) الف

  .در سطح باال با پشتكار و ثابت قدم هستند ..............    افراد با – 15

  خود مفهومي ) خود تفكري            د) خود ادراكي                ج) خود اتكايي         ب) الف

   كداميك از گزينه هاي زير ساده ترين مدل فرايند ارتباطات را نشان مي دهد ؟– 16

   گيرنده – رمز گشايي –فرستنده ) نده   د گير– پيام –فرستنده )  گيرنده   ج- رمز گذاري  –فرستنده )  گيرنده     ب– كانال -فرستنده  ) الف

   در كداميك از طرح هاي خبر رساني  افراد به نفرات انتخابي خود اخبار را مي گويند؟– 17

  رشته اي ) احتمالي                د) شايعه اي                           ج) خوشه اي                         ب) الف

  هاي زير شبكه ارتباطي غير رسمي است كه نوع سازمان غير رسمي به شمار مي آيد؟ كداميك از گزينه – 18

  الگوي حلقه اي) شبكه متمركز                  د) الگوي زنجيري                    ج) تاك                    ب) الف

  فاصلش هم متنفر است  دچار چه نوع تعارض شده است ؟ كارگري كه از بيكار شدن هراس دارد و در عين حال از كارش و سرپرست بال– 19

  تعارض خواست  خواست ) تعارض نا خواست نا خواست      د) تعارض ناخواست  خواست      ج) تعارض خواست  خواست      ب) الف

   تعارض نقش و ابهام نقش جزو كدام يك از عوامل فشار عصبي محسوب ميشود؟– 20

  محيط كار ) گروهي                          د) سازماني                                 ج)                  بفردي               ) الف

  سئواالت تشريحي
  :  سئوال جواب بدهيد 5  سئوال زير با انتخاب به 6از 

   هدف چيست؟– وظيفه رهبر در تئوري مسير     -1

  :دهيد شبكه مديريت بليك و موتون را شرخ     -2

  : مديريت بر مبناي هدف چيست ؟  تعريف كنيد    -3

 : مدل انگيزش پورتر و الولر را در قالب نمودار  شرح دهيد    -4

  مدل فرايند ارتباطات را در قالب نمودار ترسيم و عناصر عمده اين مدل را توصيف كنيد؟    -5

 ام است؟ سر خوردگي يا ناكامي چيست ؟ بعضي از تظاهرات آن كد    -6
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   كدام يك از ابعاد مديريت شامل مهارتهاي مديران در كاربرد روشها و دانش است؟-  1 

  بعد فني ادراكي ) بعد ادراكي                    د) بعد انساني                 ج)بعد فني                       ب) الف 

   سازمانها بررسي ميكند؟كدام يك از گزينه هاي زير روابط علت و معلولي را در- 2

 مدل هاي رفتاري ) مدل تجويزي                 د) مدل توصيفي                ج) مدل پيش بيني                    ب) الف

د كداميك از گزينه هاي  بر اساس مدل اقتضايي فيدلر زماني كه سه بعد رابطه رهبر عضو ، قدرت مقام ، ساختار وظيفه در شرايط بسيار مطلوب باشن- 3     

  زير سبك اثر بخشي است؟

  سبك دموكراتيك ) هر دو سبك رابطه مدار و وظيفه مدار  د) سبك رابطه مدار         ج)سبك وظيفه مدار              ب)الف

  بر اساس نظريه مسير هدف مهمترين كار رهبر چيست؟– 4

  روشن كردن هدف ) عملكرد موثر           د) ايت شغلي                 جرض) تامين كمبود هاي هر وضعيت               ب) الف

   از نظر بليك وموتون اثر بخش ترين نوع رفتار رهبري كداميك از شيوه هاي زير است؟-5

  مديريت تيمي )  دمديريت وظيفه                      ) مديريت ميانه رو                    ج)مديريت باشگاهي                ب) الف

   كداميك از گزينه هاي زير عامل كاهش دهنده نياز و سائق در پايان چرخه انگيزش مي باشد؟– 6

  ارضاي انگيزه ) موقعيت خارجي                 د) موقعيت داخلي                    ج) مشوق ها                     ب) الف

  رتباط با كدام يك از گزينه هاي زير مطرح كرد؟ آدلر مفاهيم حقارت و جبران را در ا-7

  انگيزه مقام ) انگيزه قدرت                         د) انگيزه ايمني                    ج)انگيزه پيشرفت                ب) الف

  يت نميكند ؟به نظر هرزبرگ  كداميك از گزينه هاي زير در جلوگيري از نارضايتي اهميت دارد ولي ايجاد رضا) 8

  عوامل بهداشتي) عوامل بر انگيزاننده      د) عوامل امنيت شغلي         ج) عوامل مرتبط با زندگي شخصي            ب) الف

     را نشان ميدهد؟ ERGكداميك از نيازهاي اساسي مطرح شده در تئوري ) 9

  خود يابي ، زيستي ، رشد) زيستي  ، تعلق ، رشد   د) فيزيولوژيكي ، تعلق  ، امنيت   ج) زيستي ، رشد ، احترام   ب) الف

   با توجه به تئوري فرايندي انگيزش كار كداميك از تئوريهاي زير به عنوان يك راه حل در مقابل مدلهاي محتوايي پيشنهاد شده است؟ – 10

  تئوري اسناد ) ورتر و الولر                      دمدل پ) تئوري انتظار                       ج) مدل برابري                    ب) الف

  .اسناد ميشود..........................      اگر تداوم و توافق ضعيف و افتراق در حد بااليي باشد به -11

   شخصي  علل ) علل  داخلي                   د) علل داخلي و خارجي                    ج) علل خارجي            ب) الف

  نتيجه انگيزش را صفر ميكند؟ ) مدل خصوصيات شغل (  در طراحي شغل فقدان كدام يك از ابعاد اصلي شغل – 12

  استقالل  ) مفهوم كار                      د) هويت كار                        ج) تنوع مهارت                        ب) الف

  موفقيتهاي خويش را به عوامل دروني و عقب نشيني ها را به شرايط وضعي ، طالع  و اتفاقها اسناد ميكنند ؟ كداميك از گزينه هاي زير – 13

  افرادي كه خود مفهومي بااليي دارند )  افرادي كه خود تفكري بااليي دارند   د) افرادي كه خود  ادراكي بااليي دارند ج) افرادي كه خود اتكايي بااليي دارند ب) الف

  .مربوط مي شود .......................................     بيشتر به " كيفيت زندگي كاري"– 14

  كيفيت كاركنان ) مديريت سازمان                 د) وضع زندگي كاري                ج) جو كاري                     ب) الف
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  .دارند  موفقيتهاي خويش را به عوامل دروني و عقب نشيني ها را به شرايط وضعيتي ، طالع ، اتفاقها اسناد ميكنند بااليي ............................   افرادي كه – 15

  خود مفهومي ) خود تفكري                    د) خود ادراكي                   ج) خود اتكايي                      ب) الف 

   فرستنده چه ناميده ميشود؟ انعكاس ارتباطات از گيرنده به– 16

  بازخورد  ) رمز گشايي                        د) ارتباطات                   ج) فرايند ارتباطات                              ب) الف

   كداميك از انواع ارتباطات زير به اموري چون شرح شغل  ، رويه ها ، خط مشي ها  و غيره مي پردازد؟– 17

  ارتباطات غير رسمي ) ارتباطات جانبي   د) ارتباطات  فرودست   فرادست   ج)    ارتباطات فرادست    فرودست    ب)الف

   در كداميك از گزينه هاي زير يك رهبر مركزي وجود دارد كه با هر يك از فرودستان ارتباط دارد ولي فرودستان نمي توانند با يكديگر ارتباط داشته باشند؟– 18

  الگوي چرخي )            د Yالگوي ) الگوي زنجير همكاران                 ج) الگوي حلقه همكاران                   ب) الف

   هنگامي كه فردي شغل خوبي خواهان است اما مسئوليت و زحمت زياد آن شغل را دوست ندارد دچار كدام نوع تعارض شده است؟– 19

  تعارض درون فردي ) تعارض نا خواست نا خواست    د)  تعارض خواست  نا خواست      ج)  بتعارض  خواست خواست  ) الف

   كداميك از گزينه هاي زير بيانگر نوعي از فشار  عصبي كه حالت خوشايند و مثبت دارد؟– 20

  يوسترس ) تنش                      د)  ديستريس                   ج)  استرس                      ب) الف

  سئواالت تشريحي
  :  سئوال جواب بدهيد 5  سئوال زير با انتخاب به 6از 

   معيارهاي توصيف بلوغ در مدل هرسي و بالنچارد را نام ببريد؟    -1

  : تئوري دو عاملي هرزبرگ را به صورت خالصه شرح دهيد    -2

  : عوامل موثر بر اثر بخشي رهبري را بنويسيد    -3

 :ا عواملي كه در طراحي شغل بايد در نظر گرفته شوند را نام ببريد ابعاد ي    -4

 : متداولترين موانع ارتباطات موثر را نام ببريد    -5

  عوامل استرس را كه ميتواند بر فشار شغلي موثر باشند كدامند؟    -6
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