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فرديفرديهايهايتفاوتتفاوت
فرهنگيفرهنگيهايهايتفاوتتفاوت

..استاستمتفاوتمتفاوتسازمانسازمانعرصهعرصه    دردر  هاها  تلقيتلقي  طرزطرزوورفتارهارفتارها  ،،مختلفمختلف  هايهايفرهنگفرهنگدردر::اولاول
ششگگ     هايهاي  تفاوتتفاوت  بخاطربخاطرهميشههميشهفرهنگيفرهنگي  هايهايتفاوتتفاوت::دومدوم

..استاستكنندهكنندهجداجدانيزنيزجغرافيائيجغرافيائي    شرايطشرايط    وو  زندگيزندگي  متفاوتمتفاوت  معيارهايمعيارهاي  بلكهبلكه  نيستنيست  رفتاريرفتاري ..استاستكنندهكننده  جداجدانيزنيزجغرافيائيجغرافيائي
يوووويي    بطرفبطرف  روزروز  بهبه  روزروزنيزنيزمديريتيمديريتياقداماتاقداماتووشوندشوندميمي    يكديگريكديگر  شبيهشبيه  تدريجتدريج  بهبه  تكنولوژيتكنولوژي  وو  طرحطرح  سازمانهاسازمانها  دردر  ::  سومسوم ييري رروزروزببروزروزيزيزيري رب ب     متفاوتمتفاوت  يكديگريكديگر  بابا  بارزيبارزي  شكلشكل  بهبه  كماكانكماكان  كنندكنند  ميمي    كاركار  سازمانهاسازمانها  دردر  كهكهاشخاصياشخاصيوليوليكندكند  ميميحركتحركتيكسانييكساني

..هستندهستندهستندهستند



يك مدير در عرصه هاي فرهنگي مختلف به يك مدير در عرصه هاي فرهنگي مختلف به   ::چهارم چهارم 
كند مي رفتار متفاوت هاي كندشكل مي رفتار متفاوت هاي هنگامشكل هنگاميعني يعني يعني هنگام يعني هنگام ..شكل هاي متفاوت رفتار مي كندشكل هاي متفاوت رفتار مي كند

كار در يك فرهنگ ، مجموعه اي خاص از رفتارها را كار در يك فرهنگ ، مجموعه اي خاص از رفتارها را 
اشكال گ نگ ف انتقال نگا اشكالذ گ نگ ف انتقال نگا بپذيرد و هنگام انتقال به فرهنگ ديگر به اشكال بپذيرد و هنگام انتقال به فرهنگ ديگر به اشكال ذ

..متفاوتي عمل كندمتفاوتي عمل كند
تفاوت فرهنگي منبع مهم تشريك مساعي تفاوت فرهنگي منبع مهم تشريك مساعي ::پنجمپنجم

است سازماني بخشي اثر بردن باال استدر سازماني بخشي اثر بردن باال انگيزه..در انگيزهيعني يعني يعني انگيزه يعني انگيزه . . در باال بردن اثر بخشي سازماني است در باال بردن اثر بخشي سازماني است 
وجود داردوجود دارد  (Synergy)(Synergy)الزم براي تشريك مساعي الزم براي تشريك مساعي 



  تفاوت فردي بر حسب  تفاوت هاي زندگيتفاوت فردي بر حسب  تفاوت هاي زندگي

مكتب جمعيمكتب جمعي//مكتب فرديمكتب فردي ي ر يب ر ي//ب ج يب ج ب

قدرت قدرتمشروعيت مشروعيت
فرهنگ  فرهنگ  فرهنگ  فرهنگ  

مشروعيت قدرتمشروعيت قدرت

جمع گرايي  جمع گرايي  فرد گراييفرد گرايي پرهيز از عدم اطمينان يا قطعيت پرهيز از عدم اطمينان يا قطعيت 

مرد ساالريمرد ساالري/ / زن ساالري زن ساالري 



اشخاص تمايل دارند كه براي كاررا هه اشخاص تمايل دارند كه براي كاررا هه ::فرهنگ فردگراييفرهنگ فردگرايي
وخود تقدم قائل شوند و معموال تصميات اتخاذ شده و  خود تقدم قائل شوند و معموال تصميات اتخاذ شده و   ي و و و ل م وو ي و و و ل م و

راهكارهاي انتخاب شده را بر حسب آثار شخصي آنها  راهكارهاي انتخاب شده را بر حسب آثار شخصي آنها  
هلند  هلند  ––بريتانيا بريتانيا ––استراليااستراليا––در آمريكادر آمريكا..ارزيابي مي كنندارزيابي مي كنند ي بي يرزي بي ريرزي رير ير ير ير يبري بري

. . زالنوند ديده مي شودزالنوند ديده مي شود– – كاناداكانادا––
گرايي جمع گراييفرهنگ جمع نيازهاي::فرهنگ بر سازمان هاي نياز نيازهاياغلب بر سازمان هاي نياز اغلب اغلب نياز هاي سازمان بر نيازهاي  اغلب نياز هاي سازمان بر نيازهاي      ::فرهنگ جمع گراييفرهنگ جمع گرايي

خود ترجيح داده مي شود و تصميمات اتخاذ شده و  خود ترجيح داده مي شود و تصميمات اتخاذ شده و  
حسب بر شده انتخاب حسبراهكارهاي بر شده انتخاب سازمانراهكارهاي بر آنها سازمانآثار بر آنها آثار آثار آنها بر سازمان  آثار آنها بر سازمان  راهكارهاي انتخاب شده بر حسبراهكارهاي انتخاب شده بر حسب

پرو ،  پرو ،    پاكستان ، تايوان ،پاكستان ، تايوان ،  ارزيابي مي شود در كلمبيا ،ارزيابي مي شود در كلمبيا ،
، ژاپن ، ،سنگاپور ژاپن ، ،سنگاپور يونان ، ،مكزيك يونان ، داردمكزيك وجود كنگ داردهنگ وجود كنگ ..هنگ ..هنگ كنگ وجود دارد هنگ كنگ وجود دارد مكزيك ، يونان ،مكزيك ، يونان ،سنگاپور ، ژاپن ،سنگاپور ، ژاپن ،



قدرت مشروعيت يا قدرت قدرتفاصله مشروعيت يا قدرت فاصله قدرت يا مشروعيت قدرتفاصله قدرت يا مشروعيت قدرتفاصله
فاصله قدرت نشان دهنده درجه پذيرش عقيده اي است كه  فاصله قدرت نشان دهنده درجه پذيرش عقيده اي است كه  
داشتن به محق سازمان داخل در اشخاص آن موجب داشتنبه به محق سازمان داخل در اشخاص آن موجب به موجب آن اشخاص در داخل سازمان محق به داشتن  به موجب آن اشخاص در داخل سازمان محق به داشتن  به

..سطوح مختلف قدرت هستندسطوح مختلف قدرت هستند
باال-- قدرت باالفاصله قدرت تصميماتش::فاصله بودن رئيس اعتبار با تصميماتشفرد بودن رئيس اعتبار با فرد فرد با اعتبار رئيس بودن تصميماتش  فرد با اعتبار رئيس بودن تصميماتش  ::فاصله قدرت باالفاصله قدرت باال

را به راحتي اخذ مي كند و ديگران به علت اتخاذ تصميم  را به راحتي اخذ مي كند و ديگران به علت اتخاذ تصميم  
..توجه نداشته و فقط آن را اجرا مي كنندتوجه نداشته و فقط آن را اجرا مي كنند ي جر ر ن و يوج جر ر ن و وج

تفاوت زيادي بين قدرت اشخاص  تفاوت زيادي بين قدرت اشخاص    ::فاصله قدرت پائين فاصله قدرت پائين --
قائل نيستند و فقط زماني كه رئيس خود را براي صدور  قائل نيستند و فقط زماني كه رئيس خود را براي صدور  

ًً
ور ي بر ر و يس ر ي ز و ي ورل ي بر ر و يس ر ي ز و ي ل

دستورالعمل محق بدانند و يا صراحتاً تهديد بكنند از او  دستورالعمل محق بدانند و يا صراحتاً تهديد بكنند از او  
..تبعيت مي كنندتبعيت مي كنند



قطعيت عدم از قطعيتپرهيز عدم از پرهيز از عدم قطعيتپرهيز از عدم قطعيتپرهيز
يعني درجه قبول يا پرهيز اشخاص از احساس عدم يعني درجه قبول يا پرهيز اشخاص از احساس عدم 

پيشاطميناناطمينان قابل اي آينده خواهان پيشبعضي قابل اي آينده خواهان بعضي بعضي خواهان آينده اي قابل پيش بعضي خواهان آينده اي قابل پيش ..اطميناناطمينان
بيني و مطمئن هستند و بعضي كاميابي خود را در  بيني و مطمئن هستند و بعضي كاميابي خود را در  
جديد هاي چالش و ها فرصت كه تحركي و جديدهيجان هاي چالش و ها فرصت كه تحركي و هيجان و تحركي كه فرصت ها و چالش هاي جديد هيجان و تحركي كه فرصت ها و چالش هاي جديد هيجان

..آينده ايجاد مي كنند مي يابندآينده ايجاد مي كنند مي يابند
ا اگ اگ گ از گ ز زن گراييزن گرايي//مرد گراييمرد گرايي

عدر جوامع مرد گرا در مقايسه با جوامع زن گرا نقش در جوامع مرد گرا در مقايسه با جوامع زن گرا نقش  عع ع
..زن و مرد را دقيق تر و روش تر بيان مي كنندزن و مرد را دقيق تر و روش تر بيان مي كنند



ختلف هنگها ف د ا د ختلففتا هنگها ف د ا د رفتار مديران در فرهنگ هاي مختلفرفتار مديران در فرهنگ هاي مختلففتا
فرهنگ هاي مختلف مي تواند بر رفتار مديران و  فرهنگ هاي مختلف مي تواند بر رفتار مديران و  ––

ا گ اث ا ا ا ا اا گ اث ا ا ا ا كاركنان سازمانها تاثير بگذاردكاركنان سازمانها تاثير بگذاردا
اين تفاوت ها مربوط به باورهاي مديران درباره نقش  اين تفاوت ها مربوط به باورهاي مديران درباره نقش  ––

اش ا ا ا اشا ا ا ا قدرت و اختيار در سازمان مي باشدقدرت و اختيار در سازمان مي باشدا
در بعضي كشورها بر اين باورند كه ساختار سازمان به  در بعضي كشورها بر اين باورند كه ساختار سازمان به  ––

ا ا ا ئ ا ا ا اا ا ا ئ ا ا ا كاركنان اجازه مي دهد كه رئيس خود را در سازمان  كاركنان اجازه مي دهد كه رئيس خود را در سازمان  ا
بشناسندبشناسند

اختا ك ك ت ا ا كش اختاخ ك ك ت ا ا كش خ در برخي كشورها مديران تصور مي كنند كه ساختار  در برخي كشورها مديران تصور مي كنند كه ساختار  ––
سازمان به منظور هماهنگ كردن رفتارها و تالش هاي  سازمان به منظور هماهنگ كردن رفتارها و تالش هاي  

است آمده بوجود ها استگروه آمده بوجود ها گروه ها بوجود آمده استگروه ها بوجود آمده استگروه



در كشورهاي ديگر مديران بر اين عقيده اند كه مي توان  در كشورهاي ديگر مديران بر اين عقيده اند كه مي توان  ––
ها بعضي يا و زد دور را مربوطه رئيس كار انجام هابراي بعضي يا و زد دور را مربوطه رئيس كار انجام براي انجام كار رئيس مربوطه را دور زد و يا بعضي ها  براي انجام كار رئيس مربوطه را دور زد و يا بعضي ها  براي
شديداً مخالف دور زدن روسا توسط كاركنان هستندشديداً مخالف دور زدن روسا توسط كاركنان هستند

بتواند–– بايد مديري هر كه دارند عقيده ژاپني بتواندمديران بايد مديري هر كه دارند عقيده ژاپني مديران ژاپني عقيده دارند كه هر مديري بايد بتواند  مديران ژاپني عقيده دارند كه هر مديري بايد بتواند  ––مديران
آنها ارزش  آنها ارزش  . . پاسخ هر سوالي را كه آزاد مي شود بدهدپاسخ هر سوالي را كه آزاد مي شود بدهد

هستند قائل تخصص براي هستندخاصي قائل تخصص براي خاصي براي تخصص قائل هستندخاصي براي تخصص قائل هستندخاصي
مديران سوئدي ارزش چنداني براي دانستن پاسخ سوال  مديران سوئدي ارزش چنداني براي دانستن پاسخ سوال  ––

ل ت شگالت كنن ل ا خ تن ن لقائل ت شگالت كنن ل ا خ تن ن قائل نيستند و خود را حل كننده مشگالت و تسهيل  قائل نيستند و خود را حل كننده مشگالت و تسهيل  قائل
كننده امور كه هيچ گونه ادعايي به عنوان قدرت مطلق  كننده امور كه هيچ گونه ادعايي به عنوان قدرت مطلق  

انن ا ن ا انناز ا ن ا ..سازمان ندارد ، مي دانندسازمان ندارد ، مي داننداز
مديران در كشورهاي اروپايي بيشتر به كار راهه روي مي  مديران در كشورهاي اروپايي بيشتر به كار راهه روي مي  ––

ششآآ خواهان تشريك  خواهان تشريك  ––تحصيالت بهتري دارندتحصيالت بهتري دارند––آورندآورند
..مساعي با كاركنان و تفويض اختيار بيشتر هستندمساعي با كاركنان و تفويض اختيار بيشتر هستند



    ::ابعاد اوليه تفاوت و گوناگون ابعاد اوليه تفاوت و گوناگون 
، قوميت ، ،سن قوميت ، ،سن ،جنسيت نژادجنسيت ، جسمي نژادتوانايي ، جسمي توانايي توانايي جسمي ، نژادتوانايي جسمي ، نژاد  جنسيت ،جنسيت ،سن ، قوميت ،سن ، قوميت ،

:  :    (Age)(Age)سن سن 
زماگر تعداد نيروي كار مسن در سازمانها رو به افزايش گذارد ، الزم  اگر تعداد نيروي كار مسن در سازمانها رو به افزايش گذارد ، الزم  –– ر يش ز ب رو ه ز ر ن ر يروي زمر ر يش ز ب رو ه ز ر ن ر يروي ر

است مجموعه مزاياي پرداختي به منظور تطابق با نيروي كار مسن  است مجموعه مزاياي پرداختي به منظور تطابق با نيروي كار مسن  
ارائه خدمات خانوادگي كمتر است و ارائه خدمات خانوادگي كمتر است و . . تر مورد تجديد نظر قرار گيردتر مورد تجديد نظر قرار گيرد

به دارند عهده به را والدين از مراقبت وظيفه كه تر مسن بهكاركنان دارند عهده به را والدين از مراقبت وظيفه كه تر مسن كاركنان مسن تر كه وظيفه مراقبت از والدين را به عهده دارند به كاركنان مسن تر كه وظيفه مراقبت از والدين را به عهده دارند به كاركنان
افزايش مرخصي هاي روزانه پيش بيني نشده ، افزايش افزايش مرخصي هاي روزانه پيش بيني نشده ، افزايش   فشار عصبي ،فشار عصبي ،

تاخيرها ترك زودتر محل كار ، استفاده بيش از حد معمول از تلفن و  تاخيرها ترك زودتر محل كار ، استفاده بيش از حد معمول از تلفن و  
ن ا غ ش نافزا ا غ ش ..افزايش غيبت دچارندافزايش غيبت دچارندافزا

كاركنان مسن تر به آموزش هاي بيشتر و جديد در مورد فن آوري و كاركنان مسن تر به آموزش هاي بيشتر و جديد در مورد فن آوري و ––
رتجهيزات تازه نياز دارندتجهيزات تازه نياز دارند ز ي ز رجهيز ز ي ز جهيز

كاركنان مسن تر عدسي چشم به تدريج ضعيف مي شود و تفكيك كاركنان مسن تر عدسي چشم به تدريج ضعيف مي شود و تفكيك ––
سبز و خاكستري را تا حدودي مشگل مي سازدسبز و خاكستري را تا حدودي مشگل مي سازد  بي ،بي ،  رنگ هاي آرنگ هاي آ

ادارك ، شناخت ، نيرو و چاالكي كم ادارك ، شناخت ، نيرو و چاالكي كم حركات دست ، حس شنوايي ،حركات دست ، حس شنوايي ،––
مي شودمي شود



قوميت و قوميتنژاد و نژاد و قوميتنژاد و قوميتنژاد
مشروعيت قدرت ، اولويت قائل  مشروعيت قدرت ، اولويت قائل      فرد گرايي و جمع گرايي ،فرد گرايي و جمع گرايي ،

و اطمينان و ثبات براي وشدن اطمينان و ثبات براي گراييشدن اثبات و گراييقاطعيت اثبات و قاطعيت قاطعيت و اثبات گراييقاطعيت و اثبات گراييشدن براي ثبات و اطمينان  وشدن براي ثبات و اطمينان  و
جنسيت  جنسيت  

به مردان مانند و كنند نمي شركت ها بحث در اغلب بهزنان مردان مانند و كنند نمي شركت ها بحث در اغلب زنان زنان اغلب در بحث ها شركت نمي كنند و مانند مردان به  زنان اغلب در بحث ها شركت نمي كنند و مانند مردان به  ––
منظور شركت در ورزش و تجديد قوا و صرف نوشيدني محل  منظور شركت در ورزش و تجديد قوا و صرف نوشيدني محل  

كنند نمي ترك را كنندمذاكرات نمي ترك را ..مذاكرات را ترك نمي كنندمذاكرات را ترك نمي كنند..مذاكرات



جسمي جسميتواناي تواناي جسميتواناي جسميتواناي
قطع يا از كارافتادگي اعضاء ، فقدان يا ضعف شنوايي و  قطع يا از كارافتادگي اعضاء ، فقدان يا ضعف شنوايي و  ––

وبينايي ، محدوديت هاي ذهني و تصلب بافتها و شرائين و  بينايي ، محدوديت هاي ذهني و تصلب بافتها و شرائين و   ين ر و ه ب ب ص و ي ي ي و يي وبي ين ر و ه ب ب ص و ي ي ي و يي بي
كليه عواملي كه باعث ميشود توانايي فيزيكي بعضي از افراد كليه عواملي كه باعث ميشود توانايي فيزيكي بعضي از افراد 

. . در مقايسه با ديگران محدوديت داشته باشنددر مقايسه با ديگران محدوديت داشته باشند
اشخاص معلول نياز به غذا ، خواب و حفاظت از خود از طريق  اشخاص معلول نياز به غذا ، خواب و حفاظت از خود از طريق  ––

كاركردن دارند و حق زندگي دارند و اغلب در مشاغلي كه نوع و  كاركردن دارند و حق زندگي دارند و اغلب در مشاغلي كه نوع و  
..سطح مهارت آنها تناسب دارند كاركناني برجسته هستندسطح مهارت آنها تناسب دارند كاركناني برجسته هستندآآ



گوناگوني و تفاوت ثانويه گوناگونيابعاد و تفاوت ثانويه ::ابعاد ::ابعاد ثانويه تفاوت و گوناگونيابعاد ثانويه تفاوت و گوناگوني
سوابق تحصيلي ، منطقه جغرافيايي زندگي ، درآمد ، سوابق تحصيلي ، منطقه جغرافيايي زندگي ، درآمد ، 
وضعيت وظيفه نظام وضعيت تاهل وضعيتوضعيت وظيفه نظام وضعيت تاهل وضعيت تاهل ، وضعيت نظام وظيفه ، وضعيت وضعيت تاهل ، وضعيت نظام وظيفه ، وضعيت وضعيت

خانوادگي ، عقايد مذهبي و تجربه كاريخانوادگي ، عقايد مذهبي و تجربه كاري
از ا انتظا ا ق ا آن ش نگ ك ل ا ازا ا انتظا ا ق ا آن ش نگ ك ل ا اين عوامل كه نگرش آنها به مقررات ، انتظارات از  اين عوامل كه نگرش آنها به مقررات ، انتظارات از  ––ا
كار و مالحظات شخصي اثر مي گذارند وارد  سازمان  كار و مالحظات شخصي اثر مي گذارند وارد  سازمان  

داراي كاركنان است ممكن كه چند هر شوند دارايمي كاركنان است ممكن كه چند هر شوند مي شوند هر چند كه ممكن است كاركنان داراي  مي شوند هر چند كه ممكن است كاركنان داراي  مي
ساعت كار ، شرح شغل ، سابقه خدمت و مزاياي  ساعت كار ، شرح شغل ، سابقه خدمت و مزاياي  
آنها العمل عكس است ممكن ولي باشند آنهايكسان العمل عكس است ممكن ولي باشند يكسان باشند ولي ممكن است عكس العمل آنها  يكسان باشند ولي ممكن است عكس العمل آنها  يكسان

نسبت به موقعيتي كه در آن قرار گرفته اند اختالفات  نسبت به موقعيتي كه در آن قرار گرفته اند اختالفات  
..قابل توجهي داشته باشندقابل توجهي داشته باشند



شخصيت به شخصيتنگاهي به     نگاهي به شخصيتنگاهي به شخصيتنگاهي
مجموعه اي از صفات و ويژگي هاي شخصي مجموعه اي از صفات و ويژگي هاي شخصي ::تعريفتعريف

ش شگ كه براي مقايسه با ديگر اشخاص بكار مي رودكه براي مقايسه با ديگر اشخاص بكار مي رودگ
براي مديران اهميت دارد از نظر براي مديران اهميت دارد از نظر   ::مفهوم شخصيتمفهوم شخصيت ي يهوم رهوم ز ر ي ن ير ي ربر ز ر ي ن ير ي بر

چگونگي ادراك ، ارزيابي و واكنش فرد در برابر چگونگي ادراك ، ارزيابي و واكنش فرد در برابر 
محيطمحيطمحيطمحيط



عوامل تشكيل دهنده شخصيتعوامل تشكيل دهنده شخصيت: : شكل گيري شخصيت شكل گيري شخصيت 
فرهنگي ، وراثت و عوامل موقعيتي فرهنگي ، وراثت و عوامل موقعيتي عوامل زيستي ، اجتماعي ،  عوامل زيستي ، اجتماعي ،  :: (Determinates) (Determinates)تعيين كنندهتعيين كننده

زيستي زيستيعوامل مي::عوامل تاثير انسان شخصيت بر مستقيم غير ميبطور تاثير انسان شخصيت بر مستقيم غير بطور بطور غير مستقيم بر شخصيت انسان تاثير مي  بطور غير مستقيم بر شخصيت انسان تاثير مي  ::عوامل زيستيعوامل زيستي .  .  بيشتر احساس ناشي از آن تاثير مي گذاردبيشتر احساس ناشي از آن تاثير مي گذارد. . گذاردگذارد
شتجربه دوران كودكي و نقش مهم آن در زندگي  تجربه دوران كودكي و نقش مهم آن در زندگي  ::عوامل اجتماعيعوامل اجتماعي شآ اشخاص تاثير مي گذارداشخاص تاثير مي گذاردآينده ، اين عوامل در محيط كار بر شخصيت ، ادراك و رفتار  آينده ، اين عوامل در محيط كار بر شخصيت ، ادراك و رفتار  آ
فرهنگي فرهنگيعوامل گذارند::عوامل مي اثر اجتماعي هاي پويايي گذارندبر مي اثر اجتماعي هاي پويايي فرهنگفرهنگ..بر فرهنگ فرهنگ . . بر پويايي هاي اجتماعي اثر مي گذارندبر پويايي هاي اجتماعي اثر مي گذارند::عوامل فرهنگيعوامل فرهنگي

رقابت ارزش است و  رقابت ارزش است و    در يك فرهنگ ،در يك فرهنگ ،..باعث القا ارزشها مي شودباعث القا ارزشها مي شود ايستندانگليسي ها و آلماني  انگليسي ها و آلماني  . . در فرهنگ ديگر همكاري ارزشمند است در فرهنگ ديگر همكاري ارزشمند است  مي ها امريكايي از دورتر كردن صحبت هنگام ايستندها مي ها امريكايي از دورتر كردن صحبت هنگام ،ها ،عربها عربها ..گيرندگيرندژاپني ها و مكزيكي ها در اين شرايط نزديك يكديگر قرار مي ژاپني ها و مكزيكي ها در اين شرايط نزديك يكديگر قرار مي عربها ،  عربها ،  . . ها هنگام صحبت كردن دورتر از امريكايي ها مي ايستندها هنگام صحبت كردن دورتر از امريكايي ها مي ايستند
ت ق ل تا ق ل اا ن ش ل قا غ ناشناخت اشت ن ش ل قا غ ناشناخت شت .  .  بيشتر ناشناخته و غير قابل پيش بيني استبيشتر ناشناخته و غير قابل پيش بيني است::عوامل موقعيتيعوامل موقعيتي

..ويژگي هاي مخفي را آشكار مي سازندويژگي هاي مخفي را آشكار مي سازند



شد ل شدا ل مراحل رشدمراحل رشدا
مبناي رفتار انسان ، محرك هاي ناخود آگاه  مبناي رفتار انسان ، محرك هاي ناخود آگاه    ::فرويد فرويد 

ن ا ن نا ز ا ك نتن ا ن نا ز ا ك هستند و هر كدام زير بناي جنسي دارندهستند و هر كدام زير بناي جنسي دارندتن
انسانها بايد هم چنان كه رشد مي كنند  انسانها بايد هم چنان كه رشد مي كنند    ::اريكسون اريكسون 

ن ش افزا ا خ ا ت ا نازگا ش افزا ا خ ا ت ا كناازگا كناكا كا كاركنان  كاركنان  ..سازگاري اجتماعي خود را افزايش دهندسازگاري اجتماعي خود را افزايش دهند
سازمانها نيز مراحلي شبيه مراحل رشد دارند و هنگام  سازمانها نيز مراحلي شبيه مراحل رشد دارند و هنگام  
عضو سپس و بالغ عضو به تبديل تا سازمان به عضوورود سپس و بالغ عضو به تبديل تا سازمان به ورود به سازمان تا تبديل به عضو بالغ و سپس عضو  ورود به سازمان تا تبديل به عضو بالغ و سپس عضو  ورود

ارشد آن را طي مي كنند ارشد آن را طي مي كنند 
فعاليت::پياژهپياژه آن مراحل طي چگونگي و رشد فعاليتمراحل آن مراحل طي چگونگي و رشد مراحل مراحل رشد و چگونگي طي مراحل آن فعاليت  مراحل رشد و چگونگي طي مراحل آن فعاليت  ::پياژهپياژه

انسان با گذشت زمان رشد مي  انسان با گذشت زمان رشد مي  . . هاي آگاهانه اي هستندهاي آگاهانه اي هستند
نيست بيني پيش قابل غير كامل بطور تغيير اين و نيستكند بيني پيش قابل غير كامل بطور تغيير اين و ..كند و اين تغيير بطور كامل غير قابل پيش بيني نيستكند و اين تغيير بطور كامل غير قابل پيش بيني نيست..كند



..هستندهستندتركيبي از صفات به بهترين شكل بازتاب دهنده شخصيت  تركيبي از صفات به بهترين شكل بازتاب دهنده شخصيت    ::صفات صفات 
حاالت شخصي انسان ها با يكديگر متفاوت  حاالت شخصي انسان ها با يكديگر متفاوت  ::نظريه الپورتنظريه الپورت باشداين صفات ممكن است شخصيت هاي اجتماعي ،  اين صفات ممكن است شخصيت هاي اجتماعي ،  . . استاست شناسي زيبا و مذهبي ، باشدسياسي شناسي زيبا و مذهبي ، باسياسي شخصي است باممكن شخصي است ممكن . . باشدباشدمحبت و مهربان باشد ولي به مسائل سياسي نيز عالقمند  محبت و مهربان باشد ولي به مسائل سياسي نيز عالقمند  ممكن است شخصي با  ممكن است شخصي با  ..سياسي ، مذهبي و زيبا شناسي باشدسياسي ، مذهبي و زيبا شناسي باشد

شش درستي ، نادرستي ، خون سردي ،  درستي ، نادرستي ، خون سردي ،  ((مشاهده و ثبات مي باشندمشاهده و ثبات مي باشندصفات ظاهري و سطحي كه منعكس كننده رفتارهاي قابل  صفات ظاهري و سطحي كه منعكس كننده رفتارهاي قابل  .  .  هر انسان داراي دو مجموعه صفات شخصيتي است هر انسان داراي دو مجموعه صفات شخصيتي است ::كاتلكاتل ب ي ب بو ي ب ي((و ر ون ي ر ي ير ر ون ي ر ي ر اعتماد و سوء ظن ،  اعتماد و سوء ظن ،  ((و صفات دروني يا منشاءو صفات دروني يا منشاء))صميميتصميميت نيستندهستند كه به علت  هستند كه به علت  ) ) بلوغ و عدم بلوغ  ، تسلط و عدم تسلطبلوغ و عدم بلوغ  ، تسلط و عدم تسلط شناسايي قابل اغلب آنها بودن نيستندمخفي شناسايي قابل اغلب آنها بودن ..مخفي بودن آنها اغلب قابل شناسايي نيستندمخفي بودن آنها اغلب قابل شناسايي نيستندمخفي
در سازمانها  در سازمانها  . . هفت بعد از عدم بلوغ به طرف بلوغ رشد مي كندهفت بعد از عدم بلوغ به طرف بلوغ رشد مي كندشخصيت انسانها در امتداد  شخصيت انسانها در امتداد    ::مدل رشد و عدم رشد آرگريس مدل رشد و عدم رشد آرگريس 

.  .  ابعاد نابالغي به طرف بلوغ حركت كنندابعاد نابالغي به طرف بلوغ حركت كنندكاركنان تمايل دارند تا از كاركنان تمايل دارند تا از با افزايش تجربه و اعتماد به نفس ،با افزايش تجربه و اعتماد به نفس ،شش



نسه صفت مهم بيشترين كاربرد شخصيت  سه صفت مهم بيشترين كاربرد شخصيت  ::شخصيت و كارشخصيت و كار نشا ا كا ا نط نشا ا كا ا در محيط هاي كاري را نشان مي دهنددر محيط هاي كاري را نشان مي دهندط
داردباور فرد نسبت به اينكه رفتار او تا چه باور فرد نسبت به اينكه رفتار او تا چه   ::مكان كنترل مكان كنترل   - -  رفتار همان پيامدهاي بر مستقيم اثر دارداندازه رفتار همان پيامدهاي بر مستقيم اثر اندازه اثر مستقيم بر پيامدهاي همان رفتار دارداندازه اثر مستقيم بر پيامدهاي همان رفتار دارداندازه

آنچه در اطراف آنها مي گذرد را مي توانند كنترل  آنچه در اطراف آنها مي گذرد را مي توانند كنترل    ::افراد دروني افراد دروني        اگر بيشتر كار كنند در كار خود موفق خواهند شداگر بيشتر كار كنند در كار خود موفق خواهند شد..كنندكنند
آنچه براي آنها اتفاق مي افتد نتيجه سرنوشت  آنچه براي آنها اتفاق مي افتد نتيجه سرنوشت  ::افراد بيرونيافراد بيروني   آنهاستآنهاست

آمريت آمريتپذيرش ايپذيرش اندازه تا بايد اينكه به فرد ايباور اندازه تا بايد اينكه به فرد باور بسازمان وجود داشته باشدسازمان وجود داشته باشدتفاوت قدرت و مقام در يك سيستم اجتماعي مانند تفاوت قدرت و مقام در يك سيستم اجتماعي مانند باور فرد به اينكه بايد تا اندازه اي  باور فرد به اينكه بايد تا اندازه اي  ::پذيرش آمريتپذيرش آمريت-- وجو ن بز وجو ن ز
نظارت نزديك را مي پذيرند و كمتر در مورد  نظارت نزديك را مي پذيرند و كمتر در مورد  ::آمريت باالآمريت باال

..پيشنهادهاي مدير بحث مي كنندپيشنهادهاي مدير بحث مي كنند



.  .  درجه تابعيت شخص از رفتار ديگران درجه تابعيت شخص از رفتار ديگران ::متابعتمتابعت--
متابعت  باال  يعني رفتار شبيه رفتار ديگران و تقليد از  متابعت  باال  يعني رفتار شبيه رفتار ديگران و تقليد از  

آنانآنانآآ
درجه باور فرد نسبت به اينكه تا چه اندازه براي  درجه باور فرد نسبت به اينكه تا چه اندازه براي  ::مناعتمناعت--

بين مناعت ، رضايت  بين مناعت ، رضايت  ..سازمان ارزشمند و مفيد استسازمان ارزشمند و مفيد است
..شغلي و جستجو براي شغل جديد رابطه وجود داردشغلي و جستجو براي شغل جديد رابطه وجود دارد

عالقه فرد به گرفتن تصميم هاي خطر آفرين ، انگيزه فرد  عالقه فرد به گرفتن تصميم هاي خطر آفرين ، انگيزه فرد  آآ
جهت تحقق اهداف شخصي خود ، تمايل فرد به كناره  جهت تحقق اهداف شخصي خود ، تمايل فرد به كناره  
گ ت خ ش خ گگ ت خ ش خ گيري ، خوش برخوردي ، عدم تعصب و بي صبري ديگر  گيري ، خوش برخوردي ، عدم تعصب و بي صبري ديگر  گ

..صفاتي است كه بر رفتار تاثير مي گذارندصفاتي است كه بر رفتار تاثير مي گذارند



ساير ويژگي هاي شخصيتيساير ويژگي هاي شخصيتي
پنج ويژگي شخصيتي ديگر وجود دارد كه مي توان پنج ويژگي شخصيتي ديگر وجود دارد كه مي توان       

وبدان وسيله رفتار فرد را در سازمان پيش بيني و بدان وسيله رفتار فرد را در سازمان پيش بيني و  ي بي پيش ن ز ر ر ر ر ر ي و ن وب ي بي پيش ن ز ر ر ر ر ر ي و ن ب
::توجيه كردتوجيه كرد

كنترل11 كنترلكانون است::كانون دروني حالت استيك دروني حالت براينيك براينافراد افراد افراد براين افراد براين . . يك حالت دروني استيك حالت دروني است::كانون كنترلكانون كنترل--11
از از   --باورند كه مي توانند سرنوشت خود را رقم بزنندباورند كه مي توانند سرنوشت خود را رقم بزنند

تن اال ط ائ گ تننظ اال ط ائ گ كانظ ا كاشغل ا شغل شغل يا كار شغل يا كار ––نظر برون گرائي در سطح بااليي هستندنظر برون گرائي در سطح بااليي هستند
آن ها را ارضا نمي كند و به كار و شغل خود عالقه  آن ها را ارضا نمي كند و به كار و شغل خود عالقه  

ا ا ل اشا ا ل نشان نمي دهندو ضعف عملكرد خود را به حساب نشان نمي دهندو ضعف عملكرد خود را به حساب شا
تعصب و يكسو نگري مدير گذاشته يا آن را از چشم تعصب و يكسو نگري مدير گذاشته يا آن را از چشم 
همكاران و ساير رويدادهاي خارجي خارج از كنترل خود  همكاران و ساير رويدادهاي خارجي خارج از كنترل خود  

مي دانندمي دانند



كامگ--22 كامگخود AuthoritarianismAuthoritarianism::خود        Authoritarianism Authoritarianism::خود كامگيخود كامگي--22
طرفدار قدرت و اختالف طبقاتي درسازمان ، دقيق، در طرفدار قدرت و اختالف طبقاتي درسازمان ، دقيق، در       

ث ا ا ا ثگ ا ا ا مورد ديگران قضاوت مي كنند ، زير دستان را استثمار مورد ديگران قضاوت مي كنند ، زير دستان را استثمار گ
مي كنند و به مقامات باالتر احساس كوچكي مي  مي كنند و به مقامات باالتر احساس كوچكي مي  
نمايند ، به چيزي اعتماد ندارند، در برابر تغيير به نمايند ، به چيزي اعتماد ندارند، در برابر تغيير به 

چچشدت مقاومت مي كنند، چندان موفق در كار نيستند شدت مقاومت مي كنند، چندان موفق در كار نيستند 
اما در مورد بعضي كارها كه نياز به رعايت دقيق اما در مورد بعضي كارها كه نياز به رعايت دقيق 
رقوانين و مقررات مي باشند به خوبي از عهده كار قوانين و مقررات مي باشند به خوبي از عهده كار  ز وبي ب ب ي رر و ي رو ز وبي ب ب ي رر و ي و

برمي آيدبرمي آيد



گ33 ل ا گاك ل ا MachiavellianismMachiavellianismاك   MachiavellianismMachiavellianismماكياولي گريماكياولي گري--33
از طريق هدف وسيله را توجيه مي كند ، اگر وسيله از طريق هدف وسيله را توجيه مي كند ، اگر وسيله     

در شغلها و در شغلها و ..كارساز است بايد از آن استفاده كردكارساز است بايد از آن استفاده كردآآ
حكارهايي كه نياز به مذاكره و چانه زني در سطح بااليي كارهايي كه نياز به مذاكره و چانه زني در سطح بااليي  حچ چ

است يا به برنده پاداش نيك بدهند داشتن اين روحيه  است يا به برنده پاداش نيك بدهند داشتن اين روحيه  
آيا با اصول اخالقي تناقض آيا با اصول اخالقي تناقض ( ( بسيار مفيد است بسيار مفيد است  ي ر ي يب ر ي ض((ب ي ول ب ضي ي ول ب ي

اگر استاندارد مشخصي براي سنجش اگر استاندارد مشخصي براي سنجش --))ندارند؟ندارند؟
يعملكرد وجود نداشته باشد نمي توان شخصيت هاي عملكرد وجود نداشته باشد نمي توان شخصيت هاي  صي ن و ي ب وجو ير صي ن و ي ب وجو ر

ماكياولي را به صورت منطقي پيش بيني كردماكياولي را به صورت منطقي پيش بيني كرد



سازش با عوامل محيطيسازش با عوامل محيطي--4444
رافراد از نظر خود كنترلي و سازگاري با محيط نمره افراد از نظر خود كنترلي و سازگاري با محيط نمره  ي ب ري ز و ي ر و ر ز رر ي ب ري ز و ي ر و ر ز ر

جهت حركت باد را تشخيص مي جهت حركت باد را تشخيص مي ––بااليي مي گيرندبااليي مي گيرند
دارند––دهنددهند مختلف رفتارهاي گوناگون شرايط دارنددر مختلف رفتارهاي گوناگون شرايط ––در در شرايط گوناگون رفتارهاي مختلف دارند در شرايط گوناگون رفتارهاي مختلف دارند دهنددهند

سازگاري سازگاري ––حقيقت خويش را هميشه پنهان مي دارند حقيقت خويش را هميشه پنهان مي دارند 
دارند محيط با دارندبيشتري محيط با شواهد––بيشتري و عالئم شواهدمتوجه و عالئم متوجه متوجه عالئم و شواهد متوجه عالئم و شواهد ––بيشتري با محيط دارندبيشتري با محيط دارند

خارجي هستند و در رويارويي با مخاطبان مختلف به خارجي هستند و در رويارويي با مخاطبان مختلف به 
آيند مي در مختلف هاي آيندشكل مي در مختلف هاي شكل هاي مختلف در مي آيندشكل هاي مختلف در مي آيندشكل



  Risk propensity  Risk propensityخطر پذيريخطر پذيري--55
راه انتخاب هنگام به و گيرند مي تصميم سرعت راهبه انتخاب هنگام به و گيرند مي تصميم سرعت به سرعت تصميم مي گيرند و به هنگام انتخاب راه به سرعت تصميم مي گيرند و به هنگام انتخاب راه به

در مقايسه با افرادي كه خطر گريز هستند از اطالعات در مقايسه با افرادي كه خطر گريز هستند از اطالعات 
نمايند م استفاده نمايندكمتري م استفاده تواننداينكمتري م تواننداينمديران م مديران مديران مي تواننداين مديران مي تواننداين ..كمتري استفاده مي نمايندكمتري استفاده مي نمايند

نوع افراد را به مشاغلي بگمارند كه نياز به خطرپذيري نوع افراد را به مشاغلي بگمارند كه نياز به خطرپذيري 
ا((اا ا ا اق ا اش ا ا اق ا ا))ش ا ا اا ا ا ا اين افراد را اين افراد را ––))خريدو فروش اوراق بهادار و سهامخريدو فروش اوراق بهادار و سهام((دارددارد

نمي توان به امور حسابداري و حسابرسي گمارد زيرا نمي توان به امور حسابداري و حسابرسي گمارد زيرا 
شايستگي ندارندشايستگي ندارندشش



تناسب شخصيت با شغل  تناسب شخصيت با شغل  
ش ش ش شش ش ش ش بسيار كم  بسيار كم  ) ) جابجاييجابجايي((بسيار زياد و احتمال ترك سازمان بسيار زياد و احتمال ترك سازمان اگر شخصيت فرد با شغل وي سازگار باشد رضايت شغلي  اگر شخصيت فرد با شغل وي سازگار باشد رضايت شغلي       شود شودمي ومي اجتماعي مشاغل در بايد را اجتماعي وافراد اجتماعي مشاغل در بايد را اجتماعي افراد ::نقاط اصلي الگوي مزبور از اين قرار است نقاط اصلي الگوي مزبور از اين قرار است ..داردداردافراد سنت پرست بايددر مشاغل متعارف و سنتي قرار  افراد سنت پرست بايددر مشاغل متعارف و سنتي قرار  افراد اجتماعي را بايد در مشاغل اجتماعي و  افراد اجتماعي را بايد در مشاغل اجتماعي و  ..مي شودمي شود

تفاوت هايي بين افراد وجود دارد   تفاوت هايي بين افراد وجود دارد   شخصيت هاي برون گرا وجود داشته و از اين نظر  شخصيت هاي برون گرا وجود داشته و از اين نظر  ))11      
شش مشاغل متفاوت اندمشاغل متفاوت اند))22      

خاگر افراد در محيطي مناسب شخصيت خود قرار گيرند  اگر افراد در محيطي مناسب شخصيت خود قرار گيرند  ))33       يت شخ ب نا را شغل ن كه ان ك به بت خن يت شخ ب نا را شغل ن كه ان ك به بت نسبت به كساني كه نوع شغل را مناسب شخصيت خود  نسبت به كساني كه نوع شغل را مناسب شخصيت خود  ن
..نمي دانند رضايت بيشتري خواهند داشتنمي دانند رضايت بيشتري خواهند داشت



نمونه شغل  نمونه شغل  ويژگي هاي شخصيتي ويژگي هاي شخصيتي نوع شغل  نوع شغل  
ا گ ااق گ ااق اكا اكا ف ا اك ف ا فاك ك فاكان ك كان كارهايكارهاي::واقع گراواقع گرا

فيزيكي را ترجيح مي فيزيكي را ترجيح مي 
دهد كه به تواناييدهد كه به توانايي

كم رو ، با فراست ،كم رو ، با فراست ،
مقاوم ، با ثبات ،  مقاوم ، با ثبات ،  
عمل گرا ، سازشكارعمل گرا ، سازشكار

مكانيك ، حفار ، مكانيك ، حفار ، 
كشاورز ، كارگر خط  كشاورز ، كارگر خط  

مونثاژمونثاژ يي و ييب و ب
جسمي و مهارت نيازجسمي و مهارت نياز

دارند  دارند  
ر ز ر رل ز ر ژل ژو و

كارهايي راكارهايي را::كاوشگركاوشگر
دوست دارد كه به فكر دوست دارد كه به فكر 
و سازماندهي وكردن سازماندهي كردن

كنجكاو ، مستقل ، باكنجكاو ، مستقل ، با
اصالت ، تحليل گراصالت ، تحليل گر

اقتصاد دادن ، رياضي اقتصاد دادن ، رياضي 
دان ، گزارشگر ، روزنامه دان ، گزارشگر ، روزنامه 

شناس زيست شناسنگار زيست نگار كردن ، سازماندهي وكردن ، سازماندهي و
درك موضوع نيازمند  درك موضوع نيازمند  

استاست
نگار ، زيست شناسنگار ، زيست شناس

كارهايي راكارهايي را::اجتماعياجتماعي
ترجيح مي دهد كه درترجيح مي دهد كه در

صميمي ، گرم ،صميمي ، گرم ،
دوستانه ، داراي روحيهدوستانه ، داراي روحيه

كارهاي اجتماعي ، كارهاي اجتماعي ، 
معلم ، مشاور ، روان  معلم ، مشاور ، روان  

شش رابطه با كمك كردن بهرابطه با كمك كردن به
ديگران باشد  ديگران باشد  

شناسي باليني شناسي باليني همكاريهمكاري



نمونه شغل  نمونه شغل  ويژگي هاي شخصيتي ويژگي هاي شخصيتي نوع شغل  نوع شغل  
حسابدار ، مدير يا رئيس حسابدار ، مدير يا رئيس سازشكار ، كارا، عمل گراسازشكار ، كارا، عمل گراكارهايي راكارهايي را::سنت گراسنت گرا

ترجيح مي دهد كه قانونترجيح مي دهد كه قانون
مند داراي نظم و برون مند داراي نظم و برون 

باشد باشدابهام ابهام
شركت مسئول دريافت شركت مسئول دريافت ، رك و راست، رك و راست

و پرداخت بانك و و پرداخت بانك و 
بايگاني بايگانيمسئول مسئول مسئول بايگاني مسئول بايگاني ابهام باشدابهام باشد

كارهايي را كارهايي را   ::سوداگرسوداگر
كه دهد م كهترجيح دهد م ترجيح

داراي اعتماد به نفس ، داراي اعتماد به نفس ، 
انرژي پر طلب انرژيجاه پر طلب جاه

وكيل حقوقي ، مسئول وكيل حقوقي ، مسئول 
معامالت معامالتبنگاه بنگاه ترجيح مي دهد كهترجيح مي دهد كه

بيشتر جنبه گفتاري بيشتر جنبه گفتاري 
داشته باشد و همواره درداشته باشد و همواره در

جاه طلب ، پر انرژي ،جاه طلب ، پر انرژي ،
سلطه جوسلطه جو

بنگاه معامالتي ، بنگاه معامالتي ، 
مسئول روابط عمومي مسئول روابط عمومي 

پي كسب قدرت وپي كسب قدرت و
اعمال نفوذ بر ديگران اعمال نفوذ بر ديگران 

استاستاستاست
به فعاليت به فعاليت   ::هنرگرا هنرگرا 

هايي مي پردازد كه غيرهايي مي پردازد كه غير
شش

رويايي ،آرمان گرا ، رويايي ،آرمان گرا ، 
احساساتي ، پر عاطفهاحساساتي ، پر عاطفه

نقاش ، موسيقي دان ، نقاش ، موسيقي دان ، 
نوازنده ، نويسنده ، نوازنده ، نويسنده ، 

ئئ منظم و مبهم باشد ومنظم و مبهم باشد و
مي كوشد تا با خلق آثار  مي كوشد تا با خلق آثار  

جديد ابراز وجود نمايدجديد ابراز وجود نمايد
تزئين كار داخل تزئين كار داخل 

ساختمانساختمان



شخصيت كاركنانشخصيت كاركنانمديران ومديران و و ن وير ن نير ر ني ر ي

و11 فرهنگي تفاوت ها شخصيت تفاوت بايد ومديران فرهنگي تفاوت ها شخصيت تفاوت بايد مديران مديران بايد تفاوت شخصيت ها، تفاوت فرهنگي و مديران بايد تفاوت شخصيت ها، تفاوت فرهنگي و --11
..بشناسندبشناسندفردي كاركنان خود را فردي كاركنان خود را 

راگر شخصيت با نوع كار سازش داشته باشند، عملكرد اگر شخصيت با نوع كار سازش داشته باشند، عملكرد --22 ز ر ع رر ز ر ع ر
..بيشتري حاصل مي شودبيشتري حاصل مي شودشده و رضايتشده و رضايتكاركنان بهتركاركنان بهتر



                          

                                                                    
د باش بلند دفق باش بلند فق ..موفق و سربلند باشيدموفق و سربلند باشيد                                                                                      


