
کاهد و از عالقگی کارکنان به کار بآشنایی با مفاهیم روانشناسی(رفتار سازمانی) می تواند از بی
چنین آموزشی می تواند موجبات ها بین کارکنان جلوگیري کند. بروز برخوردها و سوء تفاهم

تقویت روحیه، رضایت و... افزایش کارآئی را فراهم آورد. لذا بحث دوگانگی هاي رفتار درسازمان 
یکی از مباحث اصلی ومهم رفتار سازمانی است که می تواند تا اندازه زیادي موجب تقویت روحیه 

عه رفتار سازمانی تالشی است وري کارکنان در هر سطح و مقامی بشود. مطالو افزایش بهره
سیستماتیک به منظور شناخت و درك رفتار انسان در محیط سازمان.رفتار سازمانی یک نظام فکري 

1دانشگاهی است که هدفش درك و توصیف رفتار انسان در محیط سازمان است. کیت دیویس

اخت، فتار سازمانی هدف ، شنروابط انسانی را فراتر از رفتار سازمانی می داند زیرا به عقیده وي در ر
درك و توصیف رفتار انسان است حال آن که در روابط انسانی استفاده عملی از این شناخت می 

شود که داراي راه حلهاي دوگانه هستند، ولیباشد. اصوال دوگانگی هاي رفتار به مسائلی اطالق می
را بدون توجه به فواید و عملکردتوان براي همیشه یکی از آن دواین راهها به نحوي است که نمی

دیگري انتخاب کرد. بلکه هر یک درمقام و موقعیت خاص خود داراي ارزش و حسب موقعیت از 
اي براي سازمان و مدیریت برخوردار هستند. دو گانگی هاي رفتار در اهمیت ویژه و راه حل بهینه

ه ا بیشتر به انواع دوگانگی است کهسازمان انواع متعدد و متنوعی دارند ولی شهرت این دوگانگی
موضوع کار سازمان و سازماندهی ونحوه افزایش کارآئی و اثربخشی با توجه به اهمیت حل این 

این یک دوگانگی است، » هنر«و » علم«اختالف بین فرد و سازمان است. مثال مدیریت عبارت از 
، روابط انسانی یا ضوابط سازمانیاهداف فردي یا اهداف سازمانی، آزادي فردي با کنترل سازمانی،

ترجیحات فردي یا هنجارهاي گروهی، تداوم و ثبات یا تغییر و تحول، منافع سازمانی یا منافع 
انواع دیگر از 3مداريیا وظیفه2مدارياجتماعی و باالخره در سبک رهبري و مدیریت رابطه

د ترجیح یکی از آنها را به دیگري بایها درسازمان و مدیریت هستند که بنا به موقعیت مدیردوگانگی
ها را چگونه باید از سر راه سازمان بردارد دهد. تکلیف مدیر در این موارد چیست؟ و این دوگانگی
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هاي مدیریت به آن نام دارد که متاسفانه اصوال در تئوري» مدیریت«همان موضوعی است که 
است و الظاهر روشنفتار، در سازمان، علیهاي رپرداخته نشده است. البته شیوه مدیریت دوگانگی

راه حل «آن این است که راه انتخابی باید در برگیرنده هر دو جنبه دوگانگی باشد و به اصطالح:
یعنی هم علم هم هنر، هم اهداف فردي و هم ». ها در سازمان جمع بین دوگانگی استدوگانگی

م روابط انسانی هم ضوابط سازمانی، هم اهداف سازمانی، هم آزادي فردي هم کنترل سازمانی، ه
ثبات هم تغییر و... ولی رعایت این تعادل درمدیریت از حرکت بر روي طناب در ارتفاع دشوارتر 

» مدیریت«را » رهن«یابد یا باید بیابد که همین و همیشه  بنابر موقعیت یکی بردیگري برتري می
ج مطلوب (مزایا) و نتایج نامطلوب(معایب) هر نامند. لذا الزم است در هر عمل و تصمیمی نتایمی

به یک تعادل شبه ثابت بین این دوگانگی 1اولویت را بر عمل یا تصمیم شناخت و به زعم کرت لوین
رسید و یا یکی را بر دیگري اولویت داد. چرا که هدف سازمان مهمتر از اهداف فردي و اهداف 

مین لحاظ است که مدیر کمتر با یک راه حل بهینه اجتماعی مهمتر از اهداف سازمانی است. و به ه
ینه قابل اي بهمواجه است و تنش بین فرد و سازمان، و سازمان و جامعه هرگز به طور نهائی و به شیوه

حل نمی باشد.
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