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در دانشیگاه آریزونیا( اسیتاد     Ph.D رابینیز )دکتیرای  . استفان پیی 
ای است که ایالتی سان دیاگو، نویسنده بازنشسته مدیریت در دانشگاه

حوزه مدیریت و هم در حوزۀ رفتار سازمانی، بیشترین  کتابش هم در

کتییاب وی در بیییش از هییزار . فییروش را در جهییان داشییته اسییت 
آموزشکده و دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته است، به نیوزده زبیان   
ترجمه شیده و در کانیادا، اسیترالیا، آفریقیای جنیوبی و هندوسیتان       

ویسینده کتیاب حقیقیت    دکتر رابینز همچنیین ن . پذیرفته شده است
هیال( و کتیاب    ، فاینانسییال تیایمز و پرینتییک   2008ها، ویرایش دوم )چیا   دربارۀ مدیریت انسان

 . باشدهال( می ، فاینانسیال تایمز و پرینتیک2004تصمیم بگیر و فتح کن )چا  

پنجیاه  در  1993های دیگری هم مثل دو و میدانی دارد به طوری کیه در سیال   دکتر رابینز فعالیت

نام وی در فهرست قهرمانیان  . عنوان جهانی را برده بود 12عنوان قهرمانی ملی و  21اش، سالگی

متر  200( و دو 37. 12متر ) 100هم اکنون رکورد داردو . رشته دو و میدانی ثبت شده است 2005

 . ساله است 65( در مردان باالی 20. 25)
 

آرکانزاس( اسیتاد بازنشسیته   در دانشگاه  Ph.D ماری کالتر )دکترای

های دیگری را توسیط  دکتر کالتر کتاب. ایالتی میسوری است  دانشگاه
هال به چا  رسانده است مثل میدیریت راهبیردی در عمیل،     پرینتیک

که اکنون در پنجمین ویرایش خودش است و کارآفرینی در عمل کیه  
زی هم دکتر کالتر در باغ گل خودش گلف با. باشددر ویرایش دوم می

کند و  برای اعضای خانواده خود غذاهای خوشمزه درست می کند ومی
های مختلف با اعضای خانواده خود ران، سارا، جیمیز،  فعالیت انجام از
 . برداش بروکلین، لذت میکتی و مت و اولین نوۀ دختری

 
 

نویسندگان درباره  



 

 
 
 
 
 
 

ن دومیین کتیاب میدیریت اسیت     ایی  لیف و ترجمه شده اسیت و أهای زیادی تمدیریت کتاب ۀدربار

ن ایی  مدیریت پیتر دراکر بود که در واقع کتابی کالسییک در ، کتاب اول .امنب ترجمه کردهجا نای که

چیه در ابتیدای   و چنیان  استمدیریت رابینز و کالتر کتابی آکادمیک و دانشگاهی  .باشد میموضوع 
زبان زنیده دنییا ترجمیه شیده      19دانشکده و کالج پذیرفته شده و به  1000کتاب آمده در بیش از 

ن ایی  . انید ها بیوده ترین کتابهای رابینز در مدیریت و رفتار سازمانی پرفروشکتاب همچنین .است
 دهید  را نشیان میی   ی نویسندگانها تخصص و در عین حال زبان ساده و گویاگیر بودن کتابههم

هیای  توان آنهیا را در کتیاب  ندرت میاست که به کردهمسایل جدید و روز را مطرح  تمام همچنین
خیوبی تعرییف کیرده اسیت و     هم مفاهیم را بیه ، ای را داردهم مباحث مقدماتی و پایه .دیگر یافت

کتیاب حاضیر وییرایش ییازدهم      .استنموده آمارها و اطالعات میدانی وسیعی را عرضه  که نای هم
هیای  رشیته  ۀکیه دانشیجویان و فرهیختگیان کلیی     هستکتابی جامع در زمینه مدیریت باشد و می

بیدون  ، مسیایل و مباحیث   ۀنویسیندگان بیه کلیی    .ن خرمن بچینندای ای ازتوانند خوشهمدیریت می

بیشتر مطالعات  .دهندنشان ، که هستچنانها را آناند واقعیتهنموداند و سعی کردهسوگیری نگاه 
( اسیتفاده  survey) ۀشیده و نویسیندگان از واژ  انجیام   ذکرشده در متن کتاب به صورت نظرسنجی

جهت جلوگیری از  که نای مگر، اند که برای آن در بیشتر موارد معادل پیمایش به کار رفته استکرده
های سازیام از واژهحداقل سعی کرده .تحقیق استفاده شده باشد ۀاز واژ، پیمایش ۀتکرار مکرر کلم

معتقیدم   زییرا ، گیویم ن در مورد کتاب ییا نویسیندگان آن سیخن نمیی    ای بیشتر از .جدید پرهیز کنم

 .شیود ن کتاب میی ای ای که ازستفادهباشد و اقضاوت در مورد سودمندی هر کتاب با خوانندگان می
هیا  در قفسیه ، ای به خوانندگان و جامعه خیود نرسیاند  کتاب خوبی که خواننده نداشته باشد یا بهره

 خواهد ماند! 
ن جانیب ترجمیه و چیا     ای  هایی که تاکنون توسطتردیدی ندارم که کتاب حاضر مثل سایر کتاب

 دانشجویان و اسیاتید ، دوستان، از انتقادها و پیشنهادهای خوانندگان                راد نیست و قبال ای اند بدونشده

  .و ادبی شما هستم میکنم و چشم به راه رهنمودهای علتشکر و قدردانی می، دانشگاه
 

 (hosein_mohebby@yahoo. comحسین محبی )                                          
 

 سخن مترجم



 

 
 
 

 
 پیشگفتار

تان را کنید . . . و شاید بهتر از آن. شاید گاهی احساس کنید وقتدانشگاه تحصیل میاید! در تصمیم خوبی گرفته
شیود. امیا کیاری کیه شیما      این هم می تر ازچنین احساسی ندارید. آری، گاهی سختدهید و شاید همبه هدر می

اند که ها گفتهدرصد آن 92تری دارد. در تحقیقات جدیدی از جویندگان کار، دهید، نتایج طوالنیاکنون انجام می
رو این بوده که تحصیالت دانشگاهی دارند. ولی شما بیا چنیین چییزی روبیه     های شغلی ناشی ازناتوانی در رقابت

 اید. این کتاب را برای آن خریده ای کهرشته –اید نخواهید شد چون در دانشگاه ثبت نام کرده
 

 تغییرات کلیدی در ویرایش یازدهم
 ایم:دادهانجام  ت زیر را در ویرایش یازدهمبرخی از تغییرا

 دو فصل جدید: مدیریت تنوع و طراحی سازمانی سازگارانه 

 1دو کاربرد موردی در هر فصل 

  در هر فصل کتابکندایجاد تفاوت می رهبری کهقسمت جدیدی به نام ، 

 ها که در هر فصل هستندشماره 

 فصل وجود دارد          که در ن ه  2020اینده: جهان کار در سال  دیدگاه 

 های یک مدیر که در همه فصول گنجانده شده استدشواری 

 43 روزآمد شده است 2010و  2009ها از منابع درصد پانویس 

 از طریییق سییایت   هییای مییدیریتی هسییتند و دهنییده موضییوع هییای جدیییدی کییه نشییان  فیییلمwww. 

mymanagementlab. com اندجهت یادگیری بیشتر قابل دسترسی . 

  
 رشته چیست و چرا مهم است؟این 

بیدون نظیر    –ها ست که همۀ سازمانمدیران تنها موردی. این کتاب دربارۀ مدیریت و مدیران است  این رشته و
رو هستند، تغییر یافته است، ها نیاز دارند و شکی نیست جهانی که مدیران با آن روبه بدان –اندازه، نوع و محل  به

ها و هم های امروزی، هم به معنای پاداشماهیت پویای سازمان. تغییر ادامه خواهد داددر حال تغییر است، و به 

میدیریت موضیوع پوییایی اسیت و     . کننید ها را مدیریت میاین سازمان ها برای افرادی است کهبه معنای چالش
این شرایط جدید آمادۀ  حتاین تغییرات را منعکس نماید تا شما بتوانید ت این مورد نوشته شده بایستی کتابی که در

                                                           
1
 تر شدن کتاب از آوردن آنها خودداری شد.. به خاطر حجیم 
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کنیم تا بهترین شناخت را در برخورد با تغیییرات  تان ارائه میاین کتاب را برای ما ویرایش یازدهم. مدیریت شوید

 . به دست آورید
 

 رویکرد ما
بنیابراین میا   . کننید مدیران، افیراد را میدیریت میی   . بارۀ افراد استرویکرد ما در مدیریت ساده است: مدیریت در

این مدیران واقعی صحبت  ما با. کنندکنیم، افراد واقعی که افراد را مدیریت میمدیران واقعی را به شما معرفی می

شما درخواهید یافت که یک مدیر چیه نیوع   . شان را در اختیار شما گذارندایم تجربیاتها خواستهایم و از آنکرده
ایین مسیایل را حیل     که چگونه توانسیتند  این ها برخورد داشتند واین مدیران واقعی با آن مسایلی که –است  آدمی

مند خواهید شد، بلکه به مشاوران و مربیان میا هیم دسترسیی    تنها از عقل و دانش اساتید خود بهرهشما نه. کنند

 . خواهید داشت
 

 رود؟این رشته از شما چه انتظاراتی می در
از شیما  . و برای امتحیان مطالعیه کنیید   . دهید انجام یف خود راتکال. کتاب بخوانید. به کالس بروید. ساده است
ایین   این رشته و کتاب اختصاص دهید به عالوه ما برای نوشتن رود که بتوانید بیشتر یادگیری خود را بهانتظار می

 . این چیزی است که از دانشجویان خود انتظار داریم ایم وهای مدیریت را فرا گرفتهکتاب، کالس
 

 راهنمای خواننده
این موضوع اشاره شده است!  این کتاب بدان پرداخته شده است، عمقی نبوده و بارها به هایی که دربیشتر موضوع
این رشته یاد بگیرید و طی کیالس   تان، منبع اصلی اطالعات شماست و مواردی را که الزم است دراستاد کالس

بنابراین توجه داشیته  . ارزیابی خواهد نمود و به شما نمره خواهد دادکسی که کارتان را . به شما ارائه خواهد نمود

ایین کیار    تان درما به عنوان شریک. این کتاب به عنوان مکمل استاد شماست باشید که چه انتظاری از شما دارد!
تیا بیه   اییم  تان ارائه کردهبرای mymanagementlab. comبهترین اطالعات ممکن را هم در خود کتاب و هم در 

 . این کتاب استفاده کنید اکنون وقت آن رسیده که از. این رشته موفق شوید شما کمک کنند در
 

 این کتاب استفاده کنید هرچه از منابع بیشتری خارج از
 این درس خواهید گرفت نمرۀ بهتری را در

ای از اطالعات مورد نیازتان را دربارۀ مطالیب میواد   کنند، زیرا کتاب منبع فشردهاستادها از یک کتاب استفاده می
انداز افرادی معرفی این کتاب خاص را دوست دارند، چون مدیریت را از چشم اساتید، . کنددرسی فراهم می

چیه را کیه   ایین کتیاب اسیتفاده کنیید و آن     در نتیجه از. مدیران واقعی –                            که واقعا  کارشان مدیریت است  کندمی

هیای  در میورد سیبک  . کننید ها چگونه مسایل میدیریتی را حیل میی   این ببینید. گویند، بخوانیدمیمدیران واقعی 

 . توانند مدیریت نمایندشان یاد بگیرد و فکر کنید که چگونه میمدیریتی
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ایم که این مدیران واقعی یاد بگیرید ما چندین روش به شما ارائه کرده توانید ازعالوه بر مواردی که شما می 

. هایی برای مرور و بحث در انتهای کتیاب اسیتفاده کنیید   از قسمت سؤال. این رشته نمرۀ خوبی بگیرید بتوانید در
از سایت آزمایشگاه میدیریت مین   . ایداید، فهمیدهاین روش خوبی است تا مطمئن شوید موضوعاتی را که خوانده 

(mymanagementlabهم استفاده نمایید ) . 
هیا و  هیا، گیزارش  الین اسیت کیه ارزییابی   یک ابزار قدرتمند آن www. mymanagementlab. comسایت  

دهید تیا   این سایت فرصیتی میی   . کند تا به موفقیت شما کمک نمایندمطالعات شخصی را با همدیگر ترکیب می
هیای   این رشته دنبال کنیید و از برنامیه   تان را درها و مفاهیم کلیدی بیازمایید، پیشرفتخودتان را در مورد مهارت

 . کنند که در کالس موفق شویدها کمک میاین همۀ –شخصی مطالعاتی استفاده نمایید 
در نهایت، ما انواع گستردۀ تجارب یادگیری سودمند را، هم در متن کتاب و هم در آزمایشگاه مدیریت ارائیه   
های موردی و وظایف دم دسیتی میدیریتی،   ایجاد مهارت تا تحلیل هایرینهای اخالقی و تماز دشواری. ایمکرده

استادتان به شما خواهد گفت که چه انتظیاراتی از  . تان جالب و با ارزش شوداین ترتیب، تا رشتۀ مدیریت برای به
هیای  کنید فعالیتها محدود کنید. سعی انجام دهید. اما شما نباید تجارب یادگیری خود را به آن شما دارد که باید
 . دانیم که ناکام نخواهید شدمی. اندهایی که حتی به شما تکلیف نکردهدهید، فعالیت دیگر هم انجام

 
 اینترنتی، مکمل دانشجویان هستند هایکتاب

گونه که همان. اینترنتی گزینۀ بسیار جالبی هستند هایجویی نمایند، کتابخواهند صرفهبرای دانشجویانی که می

توانیید متیون را   هیا میی  این کتیاب  با. اینترنت هم تهیه کنید توانید آن را ازتوانید کتابی را از بیرون بخرید، میمی
هیا چیا  بگیریید و    ها و سیخنرانی برداری کنید، از یادداشتالین یادداشتوجو نمایید، به صورت آنجست

 .wwwبیرای گیرفتن اطالعیات بیشیتر بیه سیایت       . مهم را برای مرور بعدی خود عالمت بزنیید  هایپاراگراف

mymanagementlab. com مراجعه کنید . 

ای است که دارای مطالب مربیوط بیه رشیته شماسیت و سینجش و گیزارش خیوبی را        این سایت ابزار ساده
رنید در  این رشته نییاز دا  همۀ منابعی که دانشجویان در. نمایدگیری فردی و عملکرد کالسی شما ارائه میاندازه از

ایین منیابع    برخیی از . گیردد سادگی روزآمید میی  راحتی و بهتان بهو با توجه به تجارب درسی –یک جا قرار دارد 
هیا و ارائیه   ها، سینجش سازیها، شبیهاینترنتی همۀ فصول را دارند همچنین دارای امتحانات کوچک، فیلم نسخۀ

 . مستقل مطالعه نمایندکند به طور مطالب هستند که به دانشجویان کمک می
 

 ( S. A. Lکتابخانه خود ارزیابی )

تمرین خودارزیابی فردی است که به شیما اجیازه    67این ابزار ارزشمند دارای  ای به خودارزیابی دارید، اگر عالقه
تان، یقها و عالها، تواناییهای خود را در ارتباط با طیف گستردۀ مهارتها و کنشدهد دانش، باورها، احساسمی

چنیین  هیم . اند تا ارزیابی فوری و فیردی از خودتیان بیه عمیل بیاوریید     ها هم ارائه شدهاین آزمون کلید. بسنجید
تیان  کتابخانۀ خودارزیابی همچنین به صورت چاپی و لوح فشرده نیز منتشر شده تا شما در میورد نحیوۀ ارزییابی   

 . تصمیم بگیرید



   18پیشگفتار  

 


