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من نابینا
اطالعاتي در موورد  
شما كه خودتان نمي

دانید ولي ديگوران  
.مي دانند

ناحیه عمومي
اطالعاتي در مورد 
شما كه خودتان و 
.ديگران مي دانید

ضمیرناخودآگاه
اطالعاتي در مورد شما

كه  نه خودتان مي 
.دانید و نه ديگران

ناحیه خصوصي
اطالعوواتي در مووورد 
شما كه خودتان موي  
دانید ولوي ديگوران   

.نمي دانند



یادی از دکتر مجتبی کاشانی

در سبزه زار کویت منزل گرفتم ای دوست

در بحر بیکرانت ساحل گرفتم ای دوست

زیباترین هنرها پیوند دل به دلهاست

بنگر چه کار آسان مشکل گرفتم ای دوست



ير سه  رشته اي از مطالعات منظم، كه تاث:رفتار سازماني
تعيين كننده رفتار در سازمان يعني 

افراد◦
گروه ها ◦
ساختار سازماني◦

.را بر رفتار كاركنان مورد مطالعه قرار ميدهد 

 علل  هدف آن باال بردن مهارتهاي مديران براي شناخت
و اثر رفتاررفتار، پيش بيني رفتار،تغييروكنترل

.شيوه اي است كه افراد بر عملكرد سازمان ميگذارند

تعاریف



عزت نفس دراک و انگیزشاارزشها / گرشهان

شخصیت

بهره وری

رضایت شغلی
غیبت و جابجایی

دی رفتار سازمانیمتغیرهای فر



نگرش

.یندد از چیزی را نگرش گولوب فرطلوب یا نامطمدورآاحساس یا بر

ارزش

ثر اعتقادات پایداری که بر رفتار،نگرشها و اعمال انسان ا

.بنیادین می گذارد



انواع شخصیت

درونگرا/ برونگرا
درونی/ کانون کنترل بیرونی

A-Bنوع 

بالغ-بزرگسال-کودک

ماکیاولی گر-خودکامه
پایدار-سازشکار

ریسک گریز-ریسک پذیر



فرآیند اصلی انگیزش•

انگیزش   Motivation

انگيزهنيازهاي ارضا نشده تنش

رفتار ناكامي/ ارضا نيازكاهش تنش



گیزش و انواع آنان

:محتوایی

زلوسلسله مراتب ما
X و Y گریگورمک 
دو عاملی هرزبرگ

:فرایندی

برابری
احتمال و انتظار

تقویت رفتار



انگیزش

دی و عملکردرفتار فر

مدل رفتارسازمانی

دراک از نقشا

متغیرهای اقتضایی 

توانایی



رهبری



انواع قدرت

1-(اختیار-رسمی-مقام)قانونی
2-تخصص
3-تشویق
4-تنبیه
5-کاریزماتیک
6-عرف
7-ارتباطی
8-درمرکز شبکه بودن



سبکهای رهبری



Initials/DDMMYY
Security Level





شبکه مدیریت

1/9

مدیریت باشگاهی

9/1

مدیریت استبدادی

9/9

مدیریت تیمی

1/1

مدیریت نامحسوس

5/5

مدیریت انسانی و سازمانی



:تئوری های اقتضایی 

 الگوی فیدلر

 تئوری موقعیتی هرسی و بالنچارد

 تئوری تبادل نظر مدیر با اعضا

 الگوی مسیر هدف

 الگوی مشارکت مدیریتی



:تئوری موقعیتی هرسی و بالنچارد

R1

ناتوان و بی میل

R2

ناتوان و مایل

R3

توانا و بی میل

R4

توانا و مایل
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تفویضی

حمایتی-مشارکتی استداللی-تشویقی

دستوری



VGHORBANI@:تلگرام

WWW.VAHIDGHORBANI.COM: سایت

DRVAHIDGHORBANI: اینستاگرام

VAHIDGHORBANI,PHD:لینکدین

DRVAHIDGHORBANI:هاوسکالب

http://WWW.VAHIDGHORBANI.COMسایت

