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  ُ        سُخن استاد

                           هاای انقاالب صانعتی سار                                                   های رسمی )در اشكال جديد خود( از مياان رار                             دير زمانی نيست كه سازمان

                                                                                                 اند. اين زمان در مقايسه با تاريخ حيات بشری در كره خاكی، بسيار اندک است. اما، همين زماان كوتااه            برآورده

                                       های ساختاری و مفهومی سازمان بوده است.                انگيز در حوزه          والت شگفت       شاهد تح

      شاد،              استفاده می  «                شهروندی سازمانی »                                                             كمتر از يک قرن پيش، اگر در توصيف رفتار كاركان از مفاهيمی رون 

                                               نمود. رفتاار كاركناان در آن زماان ناه باه                            در زمان خود، عجيب می  «        ژول ورن »    های                            پذيرش آن به اندازه داستان

              شد و بر مبنای           توصيف می  «            های سازمانی       ماشين »                                                     نوان شهروندی سازمانی، بلكه به عنوان بخشی از رر  عظيم  ع

      گرفت.              گيری قرار می                                  ميزان واحدهای توليدی مورد اندازه

          سو و بلوغ                                                           ها و و برجسته شدن نقش انسان در فرآيند توليد و خدمت از يک                             پيچيده شدن روابط بين سازمان

                           های ذهنی مختلفی در توصايف                                                          سازمان و مديريت از سوی ديگر، منجر به ظهور مفاهيم و مدل             نظری در حوزه 

     هاا                                                                    ها شده است. شايد محاسبه نقش برجسته عامل انسانی در اثربخشی سازمان                               رفتار كاركنان و عملكرد سازمان

                 زمان معطوف داشت.                                                               وری بود كه توجه عمومی را به رگونگی رفتار و پندار كاركنان در سا                 و شاخص كلی بهره

                توان به رفتاار                                                                     های متعدد علمی برای مطالعه اين رفتار به وجود آمد كه از آن جمله می           ها و شاخه              بطوريكه رشته

                                و روانشناسی سازمانی اشاره كرد. 

                                                                                                      آنچه اتفاق افتاده بر اين واقعيت تاكيد دارد كه عملكرد كاركنان بيش از هر زمان و هر ريازی باه رگاونگی    

          شاهروندی   »                                                             آورد توسعه نظری در ايان حاوزه مطارح شادن مفااهيمی راون                                ركنان آن بستگی دارد. ره        رفتار كا

                                                                              ای نيست كه تازگی داشاته باشادا اماا، اساتفاده از آن در توصايف رفتارهاای             واژه  «        شهروندی »     است.   «        سازمانی

                     يازمناد شاهروندانی                                                                                        كاركنان و اثرات اين رفتار بر عملكرد سازمانی، مفهوم جديدی است. همانناد جامعاه كاه ن   

                            ها نيز نيازمناد كاركناانی                                  در آن جامعه معنا يابد، سازمان  «            كيفيت زندگی »             باشد تا شاخص                    مسئول و پاسخگو می

                                                                                              هستند كه منافع سازمان را به منافع خود پيوند زده و موفقيت خويش را در گرو موفقيت سازمان بدانند.

                                                    كه اين مفهوم در آن پرورده شاده اسات و باه دليال                               نيازمند مطالعه بستری است  «                شهروندی سازمانی »    درک 

              رسد. از اينرو         نظر می   ه                           ها در مفهوم واحد، گوناگون ب                هاست كه برداشت                                     تنوع در بسترهای پرورش مفاهم و نظريه

                      ويسندگان اين مجموعاه                                                                             آشنايی با آن بيش از هر ريز به درک الگوهای ذهنی رايج وابسته است. موضوعی كه ن

                                                                                         ی از آن آگاه بوده و نتيجه تالش باارزش آنها كتابی است كه با كالبد شكافی علمی، خوانناده را     خوب             با ارزش، به

                      گيری آن مطالعه كنند.                                دارد كه مفاهيم را در بستر شكل          بر آن می



                                          مندان از هر گروهی، به تناسب نياز خاود از                                                      اطمينان دارم مطالب كتاب رون سلف سرويسی است كه عالقه

                                                          ان قدردانی كرده و به عنوان يک معلم، مطالعه و ارائه بازخور                               برد. جا دارد از زحمات اين عزيز  د              آن بهره خواهن

             هاا توصايه                                                                    مندان، پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان و نيز كاارگزاران ساازمان                                   به نويسندگان اين اثر را به عالقه

         نمايم.      می

 دکتر اصغر شریفی

 1396بهار 
 


