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Abstract 

	
The design of work as well as the psychological, emotional, and interpersonal behavioral dynamics that 
influence organizational success are all covered under organizational behavior. Management is critical in 
organizational behavior since it is focused with the study of overseeing operations and monitoring people 
to fulfill certain duties regarding the efficiency of the company. Management places a premium on the 
planning, implementation, and coordination of various projects. For business effectiveness, administrative 
and organizational structures are necessary. While individuals and groups have their own unique 
perspectives, incorporating skills, knowledge, beliefs, goals, and attitudes into the organization, and so 
influencing it modifies or restructures individuals and groups by its structure, culture, policies, and politics, 
on the other hand, power, processes, and the roles that employees in the organization are supposed to play. 
There were 125 participants in this exploratory research project, and the results revealed a strong positive 
link between the variables of interest. Because of time constraints and a lack of current relevant literature, 
the study was never comprehensive; consequently, more research could be done to evaluate the association 
between personality characteristics and performance in the public sector, which is less productive than the 
private sector. Organizations should provide emotional intelligence programmes for their members as a key 
pattern for boosting cooperative behavior and corporate effectiveness, according to the findings of this 
inquiry. 
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 سازمان ها یبر اثربخش یرفتار سازمانفرهنگ و  ریتأث

 

 منصوره امی

 علوم ترجمان عالی آموزش موسسه DBA آموخته دانش

 

 چکیده

 ریتأث یسازمان تیکه بر موفق يفرد نیو ب یعاطف ،یشناختروان يرفتار يهاییایپو نیکار و همچن یطراح
ت ابر مطالع رایاست ز حائز اهمیت یدر رفتار سازمان تیریمد. ندهست یرفتار سازمان زیرمجموعه تماما گذارند،یم

 تیریمد .شرکت متمرکز است ییکارادر رابطه با  نیمع فیانجام وظا يبرا فرديو نظارت  یاتینظارت عمل مربوط به
 يکسب و کار، ساختارها یاثربخش يبراو  دهد یم تیمختلف اهم يپروژه ها یاجرا و هماهنگ ،يزیبه برنامه ر

 مدیریت بامنحصر به فرد خود را دارند، يها دگاهیکه افراد و گروه ها د یدر حال. است يضرور یو سازمان يادار
، افراد و گروه ها را بر اساس هابر آن يرگذاریادغام مهارت ها، دانش، باورها، اهداف و نگرش ها در سازمان و تأث

 و ندهایقدرت، فرآ گر،ید يسو ازو  کند یم يازسازب ایاصالح  انشیها استیها و س یساختار، فرهنگ، خط مش
 یکتشافا-یقاتیپروژه تحق نیدر ا. را نیز مدیریت می کند کنند فایکه کارکنان در سازمان قرار است ا یینقش ها

. ود داردوج يارتباط مثبت قو نظرمورد  يرهایمتغ نینشان داد که ب جینتا که  کننده حضور داشتند کتشر 125
 قاتیتحق جه،یدر نت. جامعیت الزم را نداردمطالعه  این ،یمرتبط فعل اتیو فقدان ادب یزمان تیودمحد لیبه دل

 يکمتر يورکه بهره ،یولتدر بخش د يو عملکرد یتیشخص يهایژگیو نیارتباط ب یابیارز به تواندیم شتریب
 یجانیهوش ه يهابرنامه دیا باهسازمان ق،یتحق نیا يهاافتهیبر اساس . بپردازدد، ندار ینسبت به بخش خصوص

 .شرکت ارائه کنند یو اثربخش مشارکتیرفتار  تیتقو يبرا يدیکل يعنوان الگوخود به ياعضا يرا برا

 یفرهنگ سازمان ،یساختار سازمان ،یجانیهوش ه ،یسازمان ییایپو: يدیکل گانواژ



  

 مقدمه.1

 سازمان یک. گیرد می قرار خارجی و داخلی ايمتغیره تأثیر تحت که است پویا اجتماعی ساختار یک سازمان
 العهمط. کند می تکیه ساختار و فناوري افراد، وظیفه، مورد در اساسی هاي دیدگاه بر خود اثربخشی بهبود براي

 به ،شرکت اثربخشی بهبود براي دانش این کارگیري به همچنین و کار و کسب داخل در جمعی و فردي رفتارهاي
 نینهمچ و هاسازمان در انسانی رفتار کنترل و بینیپیش درك، بر عمدتاً .شود می شناخته یسازمان رفتار عنوان
 در روهگ پویایی همچنین و سیستمی تفکر اصول .است مناسب، متمرکز مدیریتی و سازمانی رفتار الگوهاي ارائه
 همچنین و فردي رفتار بخش الهام و انداز چشم از بخشی است مایل .گیرد می قرار تاکید مورد سازمانی رفتار
 در را ريرهب و فردي بین رفتارهاي .باشد منسجم و یکپارچه استراتژي یک طریق از مدیریتی عملکرد بهبود نحوه
 خشیاثرب افزایش جهت در را انسانی رفتار و کندمی بررسی هاشرکت در اخالق و فرهنگی تنوع ها،تیم با ارتباط
 تاس معیاري شرکتی اثربخشی .دهدمی ارتقا هاسازمان فرهنگ و ماهیت سیستماتیک مطالعه عنوان به شرکت

 دخو اهداف راستاي در یک سازمان .گیردمی اندازه را پایداري و کارایی رشد، نظر از سازمان یک عملکرد میزان که
 عملکرد ايبر انیانس رفتار که آنجایی از. یابد دست گانه سه صورت به خود اهداف به بتواند که است اثربخش زمانی

 در ردف یک توسط شده داده نشان متمایز رفتار به ویژه به سازمانی رفتار است، مهم بسیار شرکت اثربخشی و
 یک هب نسبت فرد یک چرا که است موضوع این درك دنبال به سازمانی رفتار نتیجه، در .است مند عالقه سازمان
 بررسی همچنین .دهد می نشان بدي واکنش رویداد همان به دیگر فرد که حالی در دارد مطلوب رفتار شرایط

 در .نندکمی تولید متفاوتی بسیار نتایج کنند،می اجرا را فعالیت یک که مجزا کارمند چند یا چرا دو که کندمی
 اب که است اي زمینه همچنین شود، نمی مربوط ها سازمان اثربخشی بهبود به تنها سازمانی رفتار سطح، این

 بالدن به فردي و سازمانی رفاه بهبود هدف با قدرت، و سیاسی سازمانی، گروهی، فردي، فرآیندهاي علمی مطالعه
، ویلیامز و 2015 ، سوانسون2013 ، استرومایر2008 سیدل( است سازمانی هاي محیط در رفتار دانش بهبود

 ).1991 اندرسون

 می یزن مدیریت مؤلفه برانگیزترین چالش اما ارد،د قرار شرکت اثربخشی و سازمانی رفتار قلب در انسانی رفتار
 باعث امر این و هستند، متفاوت فرهنگی، هاي پیشینه و ها شخصیت ادراکات، ارزشی، هاي سیستم در افراد .باشد
گرچه ا( سخت و دشوار باشد مشابه سرپرستان و مدیران نظر توسط افراد تحت یکسان نتایج ایجاد که شود می

 اوت هايها و تف واریانس مورد در را دیدگاه این باید مدیران شرکت، اثربخشی به دستیابی براي .)غیرممکن نیست
 هاییراه کشف سازمان، 122 مالی تحقیقات و اقتصاد المللیبین مجله در مدیریت موضوع. باشند داشته فردي
 هک کندمی فراهم مؤثر عملکرد رايب امکاناتی حال عین در و است سازمانی محیط در هاگروه و افراد دادن جا براي
 .شودمی شرکت کلی اثربخشی به منجر

 .بود شرکت عملکرد و سازمانی رفتار بین ارتباط بررسی مطالعه این از هدف

 :بر ادبیات مروري .2

 و نلسون که همانطور سازمانی، رفتار. شود می نامیده سازمانی رفتار ها سازمان در گروهی پویایی و فردي رفتار
 شود می مربوط ها سازمان در رفتاري و فردي بین روانی، هاي پویایی به اول درجه در گویند، می) 2003( وئیکک
 لکرد،عم ارزیابی ارتباطات، کار، طراحی مشاغل، که باورند این بر آنها .است نیاز مورد عملکرد، اثربخشی براي که

 سازمانی رفتار جمله از کار، محل در انسان رفتار رب که هستند عواملی همه سازمانی ساختار و سازمانی طراحی
) 2004( کینیکی و کریتنر نظر طبق. است محور کاربرد هم و مطالعه هم اساساً سازمانی رفتار .گذارندمی تأثیر

 مهارت اه گروه و افراد .هستند سازمانی رفتار در تحلیل اصلی سطح سه سازمانی و گروهی شخصی، تحلیل سطوح
 دیگر، طرف از. گذارند می تأثیر آن بر و کنند می سازمان وارد را خود هاي نگرش و مقاصد ها، ارزش دانش، ها،



 رسد می نظر به .کند می بازسازي یا دهد می تغییر را ها گروه و افراد ،خود عملیاتی شبکه طریق از سازمان
 رفتار سانی،ان رفتار بر مستقیمی تأثیر توانند می که هستند متغیرهایی شغل طراحی و سازمانی طراحی شخصیت،
 شناسایی هب متعهد عمدتاً اي رشته بین رشته یک عنوان به باشند و رفتار سازمانی داشته شرکت موفقیت و سازمانی

 به ابیدستی براي خود اعضاي در انگیزه ایجاد به قادر باید سازمان .است کار محیط در افراد بهتر تحلیل و تجزیه و
 باطارت است، سازمانی موفقیت براي حیاتی عاملی که سازمانی رهبري مشکل و مساله .شدبا شرکت اثربخشی
 درك اساس بر باید مؤثر رهبري سازمانی، رفتار اساس بر .دارد مدیریتی کارکرد یک عنوان به انگیزه با تنگاتنگی

 باطاتارت بر مبتنی باید این امر .باشد استوار دستکاري، جاي به متقابل اعتماد بالغ روابط و بر مهارتها، جاي به
 اشدب ناکام زمینه، در نظر مورد معانی انتقال در است ممکن که ضعیف کالمی مبادالت بر اساس نه باشد کامل

 ).2011 ناظري 2013 هاردر 2012 دوبرین 2009 دراکر(

 :شخصیت و رفتار سازمانی

 فرد به منحصر وضوح به که است فرد یک یاتاخالق و ها ارزش ها، توانایی ها، ویژگی از اي مجموعه شخصیت
 را فرد که است پایدار هاي کیفیت الگوي ،)2007( فلدمن گفته طبق شخصیت، .کند می بیان را او خود بودن
 رايب فرد توانایی بر همچنین شخصیت .کند می متمایز را موجودي هر که رفتاري الگوهاي آن - کند می متمایز
 که آنجایی از .گذاردمی تأثیر طوالنی زمانی هايدوره در و مختلف هايموقعیت در داعتما قابل و مداوم رفتار

 سازگاري کننده منعکس که است یافته ساختار ايگونه به که است فرد رفتارهاي و هاویژگی شخصیت،
 اب هک فرد یک شخصیت .است سازمانی رفتار در مهمی معیار دارد، خود محیط با فرد که است فرديمنحصربه
 اري،ک شرایط .گذارد می تأثیر او) رفتار( وظایف انجام نحوه بر شود، می مشخص ها توانایی سایر و دانش چابکی،

 ردعملک بر است ممکن که هستند محیطی عناصر از هایی نمونه )کار( وظیفه خود و کار، لوازم بودن دسترس در
 می تعیین اطراف محیط با فرد ادغام و یکپارچه سازي اب واقعی عملکرد .بگذارند تأثیر کار محل در فرد) رفتار(

 ارهاییک تمام. شود می نامیده رفتار است خاص هدف یک به دستیابی هدفشان که حرکاتی یا اقدامات. )رفتار( شود
 در توان می را این امر .بگذارد تأثیر شرکت وري بهره بر و گیرد قرار توجه مورد است ممکن شود می انجام که
 ).2002 لوتانس، 1999 اولسونهرگنهان و ( یافت آن محیط و مثبت سازمانی رفتار ایده

 :طراحی سازمانی و رفتار سازمانی

 می استفاده آن بر تأثیرگذاري براي آنها از و آورند می سازمان به را خود هاي توانایی و ها مهارت ها گروه و افراد
 دوینت به ابتدا، در. است بررسی قابل صورت دو به سازمانی احیطر .دارد اي ویژه نقش سازمانی ساختار اما کنند،
 مانیساز رفتار موضوع از بخشی عنوان به سازمانی ساختار بررسی زیربناي که پردازد می اساسی مفاهیم و اصول
 کی وظایف آن توسط که است مناسبی زیرساخت ایجاد ارشد، مستلزم مدیریت شغل یک عنوان به دوم، .است

 عملکرد براي همگی که هارویه و هامشی خط شغل، طراحی یا شرح سازمانی، نمودار .شود می جامان موسسه
 املش دیگر، سوي از سازمانی، ساختار .هستند ارشد مدیریت اقدام چنین احتمالی نتایج هستند، مهم وکارکسب

 است اداري فرآیندهاي همچنین و مسئولیت و قدرت پیوندهاي شامل که است کاري هاي نقش از اي مجموعه
 دآوريگر آن هدف که است کننده متحد مکانیسم نوعی این .کند می یکپارچه و مدیریت را کاري هاي فعالیت که

 موثر ساختاري ایجاد سازمانی، طراحی در ارشد مدیریت هدف شرایط، این در. آنهاست هماهنگی ایجاد و افراد
 سوانسون، توراسو و 2016 شی، 1996 فریتز( کند ضمینت را شرکت موفقیت که است سازمان مشارکت براي

2015.( 

 :طراحی شغل و رفتار سازمانی

 مشاغل برخی با شغل پیوند و کار، انجام در استفاده مورد هاي روش شغل، یک ذاتی وظایف روشمند مشخصات
 هاوشر بهترین يگیرتصمیم و وظایف شناسایی فرآیند شغل طراحی اساساً .شود می نامیده شغل طراحی دیگر،



 هاي ابستگیو باید مدیریت حرفه، و کارمند بین بهینه تطابق به دستیابی براي این، بر عالوه. آنهاست تکمیل براي
 هاي روش و ابزار که شود می گرفته نظر در که آنجا از .کند ارزیابی کارگر براي را آن هاي رویه و شغل متقابل
 اثربخشی و سازمانی رفتار در شغلی ریزي برنامه دارد، تأثیر شغلی نهایی کردعمل بر کار تکمیل براي استفاده مورد

 تعیین وظیفه یا کار هايجنبه اساس بر نیز استفاده مورد هايرویه و ابزارها ها،روش .است حیاتی سازمانی،
 ترشگس .باشد ادلمتع باید کارمند ذهنی و فیزیکی تالش و ابزارها کار، الزامات که معناست بدان این. شوندمی

 ترشگس مستلزم اساساً شغل غنی سازي. هستند شغل طراحی در اساسی استراتژي دو شغلی سازي غنی و شغل
 مطالعات در. دارد را کارگر هاي مهارت مجموعه گسترش مزیت شغل گسترش. است آن افقی بارگذاري یا کار دامنه

 کارگر هب شغل گسترش دیگر، سوي از .بخشد می بهبود را کارگران) رفتار( عملکرد که است شده ثابت دانشگاهی
 سازي غنی دیگر، سوي از. بیزارند گسترده اشتغال از کارگران از برخی واقع، در. دهد نمی خود کار بر اختیاري

 انجام هک است کاري بر کارگر بیشتر کنترل مستلزم وظیفه، سازي غنی. دارد قرار طیف این مقابل نقطه در شغل
 است شغل گسترش از بیشتر آن دامنه .کند بارگذاري عمودي صورت به یا دهد افزایش را کار عمق ات دهد می
 برخی رلکنت و موفقیت ،)پاسخگویی( پذیري مسئولیت. است آن عمق همچنین و کار دامنه گسترش مستلزم زیرا
 قبال در دبای کارمند که دهد می نشان )مسئولیت پذیري( پاسخگویی. هستند شغل سازي غنی با مرتبط عناصر از
 کارمند ات باشد سخت کافی اندازه به باید کار که است معنی این به موفقیت و باشد پاسخگو و مسئول خود کار

 منظور هب آن با که سرعتی کنترل و تشخیص براي کارگر اقتدار مقررات، تنظیم .دهد انجام را معنادار کاري بتواند
 رفتار از حیاتی جزء یک انسانی منابع مدیریت .سازد می کند را ضروريعمل می  شرکت اهداف به دستیابی
 سازمانی، چارت که کند بررسی باید) BODs( مدیره هیئت که حالی در زیرا، است، شرکت اثربخشی و سازمانی
 ذکر به زمال .شوند گرفته الهام بهینه، وريبهره براي خوبی به باید اعضا کل دارند، وجود مؤسسه افراد و هاسیستم
 اگر هاینک و کند می کمک شرکت شهرت و اعتبار و منافع حفظ و ارتقاء به خوب انسانی منابع مدیریت که است
 .شود می تعیین دارند عهده به را مربوطه وظایف که افرادي هاي کوتاهی و اقدامات با شود برآورده شرکت اهداف
 می کیلتش را شرکت کلی کارایی اساس و پایه محیط، و يتجار هاي رویه با انسانی رفتار ترکیب که است بدیهی
 ).2011 شرمرهارم، 2014 الزار، 2001 هلریگل، 1998 فریتز( دهد

 :سازمانی رفتار و )عاطفی(هیجانی هوش

 افراد تشویق با شود، می یاد "انسانی روابط و موفقیت انقالبی جدید علم" عنوان به آن از گاهی که هیجانی هوش
) یجانیه( عاطفیهوش  .کند می تقویت را عاطفی بهزیستی پذیري، انعطاف و خودآگاهی نفس، به تماداع شادي، به

 نآورد دست به شامل این امر .هاست سازمان در و روزمره زندگی در احساسات از مؤثر استفاده و تشخیص توانایی
 از .است فرد رفتار و شخصیت به دندا شکل منظور به احساسات تغییر و نظارت، مدیریت، توانایی یا عاطفی، نظم

 به هیجانی هوش. دارد سازمان و سازمانی رفتار بر اي عمده مثبت تأثیر هیجانی هوش رهبري، و عضویت طریق
ال کوئیک در س و نلسون خالف نظر بر .است مرتبط ،سازنده مشارکتی رفتار با روانشناختی مفهوم یک عنوان
 اعیاجتم سازمانی، محیط توسعه یا حفظ با .است دانشگاهیان در ايمینهز عملکرد نوعی مشارکتی رفتار ،2003

 مکک سازمان موفقیت به مستقیم طور به زمینه اي عملکرد دهد، می ارتقا را وظیفه عملکرد که روانشناختی یا
 دهاينپیو و دهدمی افزایش را کار محل اجتماعی روانشناختی کیفیت ايزمینه عملکرد دیگر، بیان به .کند می

 فیتظر که کردند کشف آنها مطالعه، یک در .دارد شناختی ظرفیت و شخصیتی هايویژگی با فردي به منحصر
 و رایی،گ برون شناسی، وظیفه دیگر، سوي از .است مرتبط شناختی وظایف با زمینه اي عملکرد جاي به شناختی
 صیتیشخ متغیرهاي نتیجه، در .هستند تبطمر مشارکتی رفتار با اي مالحظه قابل طور به بودن، موافق همچنین

 روانی و اجتماعی سازمانی، محیط کیفیت همچنین و سازمانی هیجانی هوش به اما دارند، تأثیر مشارکتی رفتار بر
 هوش و سازمانی رفتار بین ارتباط بر که) 2001( کاپالن و چرنیس). 2001 داینلپین و ( دارد بستگی کار محل

 جزايا همگی سازمانی، و فردي بین گروهی، فردي، هاي ویژگی که کنند می پیشنهاد ،کنند می تاکید هیجانی
 جمله از) CEO( اجرایی ارشد مدیران مداخله هاي تاکتیک که کنند می ادعا آنها .هستند سازمانی رفتار مهم



 وغبل مفهوم اساس بر .گذارد می تأثیر سازمانی انتخاب روند در سازمانی عملکرد و رفتار بر که است عناصري
 مسوه سازمانی رهبري هايشیوه بر تنها موفق، توسعه و آموزش با همراه عالی عملکرد ارزیابی هايسیستم عاطفی،

 این رد هستند، نیاز مورد شرکت اثربخشی براي که عالی سازمانی مدیریت هاي سیستم .گذارندمی تأثیر آنها با
 ظرفیت هک باشند باور این بر است ممکن سازمانی رهبران که اقعیتو این علیرغم. هستند مرتبط رهبري با زمینه
 ینا از را خود تمرکز اغلب خارجی عوامل است، حیاتی رقابتی مزیت یک مستمر یادگیري براي سازمانی و فردي
 نظورم به رهبران توجه جلب نتیجه در .شودمی ضعیف گروهی و فردي کارایی نتیجه در و کندمی منحرف مشکل
 رهبري .زایداف می شرکت اثربخشی بر بلندمدت در و است حیاتی امري کیفیت، با کار در سازمانی پرسنل رکتمشا
 و اررفت بر همچنین. دارد سازمان عملکرد و عضویت بر بسزایی تأثیر که است عاطفی بلوغ کلیدي مهارت یک

 گولمن گفته به). 2017 ژانگ، 1994 وارنر، 2002 کیربیالم و ( گذارد می تأثیر زیادي حد تا شرکت اثربخشی
 ستا ممکن هستند پیشرفت به مایل که افرادي آن در که است غرور نمایش از شکلی سازمانی زندگی ،)2006(

 مدیران ات کنند ابداع هاییاستراتژي باید وکارهاکسب نتیجه، در .دهند انجام خود مافوق غرور به توسل با را کار این
 .بگیرند نظر در گیريتصمیم هنگام را دیگران هايدیدگاه و دهند گوش کارگران هايرفح به که کند وادار را

 دور و ماند، خواهند منزوي خود میزهاي پشت در احتماالً نیستند، قائل ارزش کارمندان نظرات براي که مدیرانی
 د،دهن می انجام یا گویند می که آنچه به توجه بدون که اند کرده احاطه رنگ بی متفکران از دیواري را آن دور تا
 هیجانی، هوش ،125 مالی تحقیقات و اقتصاد المللی بین مجله اساس بر .کنند می حمایت آنها از میل کمال با

 بهبود رايب سازمانی فرهنگ و اساسی ساختار افراد، وظیفه، الزامات بر سازمانی جانشینان هاي شایستگی و کاریزما
 داوس، 2002 کاروسو، 1998 باس، 1999 آولیو، 2013 آوینو، 2005 دواس( دگذار می تأثیر شرکت اثربخشی

 ).2017 اسپار، 2017 اعظم، مانیر و 2017 میگول، 2005

 

 جمع بندي.3

 مباحث کلیدي شرکت،  یآنها بر اثربخش يرگذارینحوه تأث نیوکارها و همچندر کسب یو گروه یرفتار شخص
 .ردیگ یقرار م دیگروه مورد تاک ییایپو نیو همچن یستمیاصول تفکر س یدر رفتار سازمان .است یرفتار سازمان

تر  کپارچهی یتیریمد ياستراتژ کیتوجه دارد و  يدر رفتار فرد زهیادراك و انگ ریبه تأث ژهیوطور به  رفتار سازمانی
 اریم است، زمه یاهداف سازمانبراي برآورده کردن   یدر رفتار سازمان تیشخص. کند یم جیو منسجم تر را ترو

فرهنگ شرکت، همانطور که در ارزش ها . عمل کنند پایدار يا وهیدهد تا به ش یافراد را نشان م يفرد راتییتغ
 تاريساخ يهابلوك. کند یفراهم م یرفتار سازمان نهیدر زم باالتر يبهره ور يبرا ییها زهیشود، انگ ینشان داده م

نها در شرکت ت یعمر طوالن رایز کنند،یم یبانیشرکت پشت یثربخشو مواد از ا یها مانند ساختار سازمانشرکت
 .وجود داشته باشد حیصح يبماند که ساختارها داریپا تواندیم یصورت

 ییهاراه ایآ ابددریکند تا  یعملکرد را بررس یو اثربخش یتیشخص يهایژگیو نیرابطه ب تواندیم شتریب قاتیتحق
 .ریخ ایوجود دارد  یسازمان يداریبه منظور بهبود پا ایفوظبا  نیروي کاربهتر  قیتطب يبرا
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