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  پیشگفتار مترجم

اي مطالعاتی و کاربردي در علوم رفتاري اسـت کـه بـر پایـۀ چنـدین رشـتۀ        رفتار سازمانی حوزه
شناسی و علوم سیاسی شکل گرفته اسـت و بـه    شناسی، انسان شناسی، جامعه علمی، از جمله روان

ایـن پرسـش    پردازد. می  هاي درون سازمان بر رفتار  ها و ساختار سازمان مطالعۀ تأثیر افراد، گروه
همواره براي مدیران، و حتی براي کسانی که مدیر نیستند، مطرح بوده کـه چـرا کارکنـان یـک     

گـذارد.   ها چه تأثیري بر آن سازمان مـی  کنند و رفتار آن سازمان یا نهاد به شیوة خاصی رفتار می
کنـد.   یافتن پاسخی براي این پرسش، به مدیریت بهتر سازمان و اثربخشیِ بیشـتر آن کمـک مـی   

تی از این دست، در رفتار سازمانی که حوزة مطالعاتی نسبتاً جدیدي است، مـورد بحـث و   سؤاال
بینی و کنترل رفتـار انسـانی کـه از جملـه اهـداف رفتـار        گیرد و لذا به فهم، پیش بررسی قرار می

 کند. می سازمانی است، کمک شایانی 
، بـه صـورتی جـامع و کامـل بـه بحـث       رفتار و مدیریت سـازمانی کتاب حاضر، با عنوانِ 

هـاي بسـیار و در    هـا پرداختـه اسـت. ایـن کتـاب بـا ویراسـت        دربارة رفتار و مدیریت در سازمان
ســطحی گســترده در جهــان منتشــر و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و جــاي خــالی آن در   

ر یـک در  هاي بسیاري در این حوزه نوشـته شـده کـه هـ     شود. کتاب هاي ما احساس می دانشگاه
انـد، عـالوه بـر ارائـۀ      استفاده است. نویسندگان این کتاب کوشیده جاي خود حائز ارزش و قابل 

هـایی از کشـورهاي    مباحث جامع و مبسـوط دربـارة رفتـار و مـدیریت سـازمانی، بـا ذکـر مثـال        
روز نسـبت بـه ایـن حـوزه کسـب، و آن را از ابعـاد و زوایـاي         مختلف جهان، دیدي جامع و بـه 

  بررسی کنند.  مختلف 
مسـائل رفتـار   «در هر فصل، مرتبط با هـر قسـمت و حسـب ضـرورت، از مبـاحثی ماننـد       

ــراياطالعــاتی «، »ســازمانی ــار ســازمانی جهــانی «، »بیشــتراســتفاده  ب ــا شــما «، »رفت   ، »قضــاوت ب
نظیرند  و ...، استفاده شده که در نوع خود کم» مطالعۀ موردي«، »تمرین«، »پاسخ قضاوت با شما«

کنند. این کتاب مباحث رفتار و مدیریت سـازمانی را در قالـب    و به فهم مطالب بسیار کمک می
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حـوزة مطالعـاتی رفتـار    «عنـوان   بـا بخـش اول،   در پنج بخش و هفده فصـل ارائـه کـرده اسـت.    
عـواملی کـه تـأثیر     کـه مسـئلۀ مـدیریت در رابطـه بـا      شود پرداخته می، به این موضوع »سازمانی
  دارند، از حساسیت و اهمیت بیشتري برخوردار است.بیشتري 

عملکـرد فـردي   ، ضمن تبیین اینکه »فهم و مدیریت رفتار فردي«عنوان  بابخش دوم، در 
توضـیح داده  فهم رفتار فردي، براي مدیریت اثـربخش   گیمبناي عملکرد سازمانی است، چگون

    است. شده پوشش داده لذا در این خصوص هفت مبحث اساسی در قالب هفت فصل شود، می
کـه   یمپـرداز  فـردي، بـه ایـن مسـئله مـی      بخش سوم، دربارة رفتار گروهی و تأثیر بـین در 

 در گذارند. عوامل نیرومندي هستند که بر عملکرد سازمانی تأثیر میمناسبات میان فرد و گروه، 
، شـود  مـی ی ارائه فردي بر رفتار سازمان هاي مهم تأثیر گروهی و بین این بخش الگویی براي جنبه

هـاي سـازمانی    گروهـی و قـدرت و سیاسـت    از جمله رهبري، رفتار گروهی، رفتار و تعارض بین
  .) مورد بحث قرار گرفته استمو دوازده م، یازدهمهاي ده که در سه فصل (فصل

مشـتمل بـر معرفـی    و  شود پرداخته می» فرایندهاي سازمانی«بخش چهارم به موضوع در 
گیـري و رهبـري کـه در     هاست، مانند ارتبـاط، تصـمیم   ذار بر عملکرد سازمانچند فرایند تأثیرگ

  ارائه شده است. همتا پانزد همهاي سیزد فصل
، بـا  اسـت  )مو هفـده  مهـاي شـانزده   شامل دو فصل (فصـل  که بخش پنجم، در و سرانجام

بهبـود  که مدیران، بـه منظـور ارتقـا و     یم، بر این باور»طراحی، تغییر و نوآوري سازمانی«نگاهی به 
عملکردشان، باید درك شفاف و درستی از ساختار سازمانی داشته باشند. نموداري که بـر روي  

، وظـایف شـغلی و خطـوط اختیـار در میـان       شـود، صـرفاً پیکربنـدي مناصـب     کاغذ ترسـیم مـی  
تر از چیزي  ر پیچیدهدهد؛ حال آنکه ساختارهاي سازمانی بسیا هاي آن سازمان را نشان می بخش

شود و گاه الزم است که مدیران امکان بهبود کـارکرد   است که بر روي نمودار نمایش داده می
سازمانی اثربخش را، از طریق اعمـال تغییـرات مهـم در کـل سـازمان، در نظـر بگیرنـد. تغییـر و         

ي، گروهـی و  شده براي بهبـود عملکـرد کلـی فـرد     ریزي هاي برنامه توسعۀ سازمانی، مبین تالش
  سازمانی است. 

توانـد بـه عنـوان درسـنامۀ دانشـگاهی مـورد اسـتفاده قـرار          یاین کتاب، عالوه بر اینکه م
هاي مختلف در تمام مشاغل تولیـدي،   گیرد، راهنماي خوبی براي مدیران و کارشناسان دستگاه

تـا نظـرات    تالش شده اسـت  ترجمۀ این کتاب، در بازرگانی، صنعتی و خدماتی نیز خواهد بود.
داري رعایـت شـود. لـیکن، تعـدادي از      نویسندگان به نحو مطلـوب منتقـل شـود و اصـل امانـت     

ها که متناسب با فرهنگ ما نبود یا غیرضـروري تشـخیص داده    مطالعات موردي، کادرها و مثال
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  هـاي فـراوان    بـا وجـود دقـت و ریزبینـی     شد، تعمداً حذف شد. به هر روي، ترجمه ایـن کتـاب،  
شود نظرات سازندة خود  دور از اشتباه نیست و از خوانندگان محترم تقاضا می هم چاپ، ببه هنگا

هاي بعدي کتاب مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. در انتهـا،       را براي مترجم ارسال فرمایند تا در چاپ
ویـژه   بـه  ضمن تقدیر از همۀ کسانی که اینجانب را در ترجمه و چاپ کتاب حاضر یاري دادند،

االسالم دکتر محمد ذبیحی، رئـیس محتـرم سـازمان سـمت و همکـاران گرانقـدر        جناب حجت
ایشان دکتر زهرا ابوالحسنی، دکتر محمود جوان، دکتـر عبدالرسـول فـروتن، ویراسـتار گرامـی      

گـر چـاپ کتـاب     دکتر سحر غفاري، و خانم لیال شرف و سایر عزیزانـی کـه بـه نحـوي تسـهیل     
  .دارمت و طول عمر باعزت ها آرزوي سالم براي آن حاضر بودند،

  
  غالمرضا شمس

  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
  1398زمستان 




