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 نویسنده ی درباره
 مددرك  وی .باشدد  می لینکلن – نبراسکا دانشگاه مديريت ی برجسته استاد «لوتانز فرد»

 ی دوره و کدرد  دريافدت  ايدووا  دانشدگاه  از را خود دکترای و ارشد کارشناسی کارشناسی،

 نبراسدکا  دانشدگاه  در 1966 سدال  از وی .گذراند کلمبیا دانشگاه در را خود دکترای فوق

   .باشد می فعالیت به مشغول

 را علمدی  ی مقالده  188 حدود و مهم کتاب چندين کار پر ی نويسنده يک نقش در او

 بدا ) «سدازمانی  رفتدار  اصدال  » بده  تدوان  می او های کتاب جمله از .است رسانیده چاپ به

 همکداری  بدا ) «المللدی  بدین  مدديريت  واقعدی،  مدديران » ،(«ندر  کرايت رابرت» همکاری

 کدارولی » همکداری  با) «روانشناختی ی سرمايه» و( «دوه جوناتون» و «هاجتس ريچارد»

 .کرد اشاره( «آوولیو بروس» و «يوسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 مترجم سخن
 يکیست میخانه و مسجد و حرم سقف کیست خانه اين مپرس شدی که باران

 يدکیسدت پیمانه و کاسه و قد  و جام مداردنش راها  پددیاله شدددی، کده باران

 «موالنا»

 

         مباحد        بده          عنايدت       بدا        آثار،             ماندگارترين    از     يکی   «      لوتانز »    به       متعلق         سازمانی       رفتار      کتاب

       عصدر     در       رفتار        چگونگی   و       رفتار   أ   منش      خصوص    در        امروزی     های        سازمان      نیاز      مورد   و      جديد

          زوايدای     از         رفتدار       بدا          مدرتبط     های        تئوری    از          برخوردار      تنها    نه      کتاب     اين   .    باشد    می         پسامدرن

     دهی     جهت         پیرامون            روانشناختی       مباح        آخرين      کرده     تالش         نويسنده      بلکه      است،       مختلف

   و       کدار     در        ذهندی            بهزيسدتی                روانشدناختی،         سرمايه       مثبت،         سازمانی       رفتار      قبیل    از       رفتار    به

       جدای         خدوبی       بده           کتابهدا     از     جنس     اين        محتوای    در     بار       اولین      برای    را      مثبت    های       سازه      ديگر

      .     گذارد       نمايش    به    را    آن       اهمیت   و      داده

         معدانی     از       گداه        هدی         کنند،      داری       امانت    تا     اند      کرده        فراوان     سعی       راستا     اين    در         مترجمان

        نکتده        ايدن        ذکدر          البتده    .   اند        رسانده       انجام    به    را     مهم     اين     باال        حساسیت    با   و      نشده     جدا      اصلی

    در      کده            سدازمانی          رفتدار     در      جديد     های     ترم      ورود      دلیل    به       موارد      برخی    در    که     است       ضروری

  .     بوديم      سازی       معادل    به       مجبور     است       متجلی      کتاب     اين

       فصدل    6       دارای      کده      اول       جلدد     در   .      باشدد       مدی      جلد    دو      شامل      حاضر      کتاب       ترتیب    هر    به

       شدکل       بده       کده        اسدت        مانده      باقی     فصل   6      دوم،     جلد    در   و     شده      مطر      زير       مباح       باشد    می

  .      پرداخت        خواهیم    آن       ترجمه    به        پیوسته

 شواهد بر مبتنی رويکردی: سازمانی رفتار برای  مقدمه - 1

 اخالقیات تنوع، شدن، جهانی: محیطیی  زمینه - 1

 فرهنگ و طراحی: سازمانیی  زمینه - 3

 پاداشهای  نظام: سازمانیی  زمینه - 8

 کارکنان نگرش و ادراك، شخصیت، - 5

 انگیزشی اقدامات و فرايندها، نیازها، - 6

 روانشناختیی  سرمايه و مثبت سازمانی رفتار - 6



      کده        ندور       آوای            انتشدارات          محتدرم            همکداران    و        مددير     از         داندیم     می     الزم       برخود       پايان    در

    را       خدود            قددردانی    و        تشدکر        نهايت       شدند،     دار      عهده    را         ارزشمند     اثر     اين     نشر   و     چاپ      زحمت

  .     داريم      ابالغ

 طاهری عبدالمحمد دكتر

 شعبانی محمد 



  پیشگفتار
 کده  طور همان .است سازمانی رفتار کتاب دوازدهم ويراست داريد، خود روی پیش اينجا در آنچه

 سدر  بده  نامند، می« غرقگی» مثبت روانشناسان آنچه در همچنان من دادم، نشان آخر ويراست در

 هسدتم  آن مجذوب و دارم اشتیاق و شور سازمانی رفتار يعنی خودم ی رشته به چنان من .برم می

 کتداب  ايدن  ماندگاری به من ام، گفته اين از پیش که همانگونه .کنم نمی احساس را زمان گذر که

 هدای  ويراسدت  از يک هر سپس و سال چهار کتاب اين اول ويراست نگارش .کنم می افتخار بسیار

 گسدترش  حدال  در سرعت به سازمانی رفتار دانش که آنجا از .کشید طول سال يک       حدودا  بعدی

 اين با .است شده تبديل فزاينده چالشی به ها، ويراست به پرداختن و کتاب در نظر تجديد است،

 رفتدار  ی حدوزه  در اصدلی  کتداب  اولین اين تا تالشم در غرق پیش از بیش حتی و هنوز من حال

 ايدن  در مدن  .سدازم  هماهندگ  کاربردها و ها پژوهش ها، نظريه آخرين با کامل طور به را سازمانی

 ايدن  بده  ای ويدژه  توجده « شواهد بر مبتنی رويکردی» عنوان افزودن با که گرفتم تصمیم ويراست

 .باشم داشته  علمی بنیان

 شدکاف  از کردن کم به تا رسیده فرا آن زمان شود، می تأکید کتاب اول فصل در که همانگونه

 همدواره  کتداب  اين نگارش آغاز از امر اين .کنیم کمک مؤثر عمل/  کاربرد و پژوهش/  نظريه بین

 شدده،  آورده کتداب  اين در که پژوهشی و نظری شواهد با ارتباط در .است داده شکل مرا رسالت

 منداب   همده  ايدن  به سازمانی رفتار ی حوزه در ديگری کتاب هی  در که بگويم جرأت به توانم می

 بدرای  کده  دارندد  وجود ها کتاب از معدودی ی عده که حالی در مثال برای .است نشده داده ارجاع

 تعدداد  اما دهند؛ می قرار استفاده مورد را منب  58 حتی يا 88 به نزديک خود های فصل از برخی

 در .باشدد  مدی  میزان اين برابر دو از بیش میانگین طور به مناب ؛ به کتاب اين های فصل ارجاعات

 شدواهدی  جديد های پژوهش از گیری بهره با تا ايم داده ادامه را سنت همین نیز آخر ويراست اين

  .سازيم فراهم شده ارائه های تکنیک و ها نظريه از حمايت در را

 بده  دوباره تا مايلم اند، شده اضافه جديد ويراست اين در که خاصی موارد به پرداختن از پیش

 :کنم اشاره سازمانی رفتار کتب ديگر با تمايز در کتاب اين فرد به منحصر های ويژگی

 چدارچوب  يدک  بده  که ام شده متقاعد سازمانی رفتار ی حوزه ی توسعه و رشد از مرحله اين در .1

 و عنداوين  و هدا  فصدل  ازای  مجموعده  جدای  بده  .داريدم  نیاز خود های کتاب برای جام  نظری

 بدر  مبتندی  داندش  ی ارائده  بدرای   مفهدومی  چارچوبی تا داريم را فرصت اين امروزه موضوعات،

 اجتمداعی  - شناختی ی شده شناخته و جام  بسیار ی نظريه از من .سازيم فراهم خود شواهد

 نظدری  مبندای  و پیشدینه  اول فصدل  در .کنم می استفاده کتاب اين به بخشیدن ساختار برای

 کتداب  فصدل  18 هر مباح  با که دهم می ارائه نیز الگويی و کنم می معرفی را چهارچوب اين

 دو تدا  کندد  می ايجاب  مفهومی چارچوب اين منطق اينکه توجه جالب ی نکته .باشد هماهنگ



 قدرار  توجده  مورد اينجا در شود نمی پرداخته آنها به سازمانی رفتار کتب ديگر در که را فصلی

 در و« پاداش های نظام» عنوان با را 8 فصل سازمانی، بافت و زمینه بخش در مثال برای .دهم

 ی سددرمايه و مثبددت سددازمانی رفتددار» عنددوان بددا را 6 فصددل شددناختی، فرايندددهای بخددش

 .است نشده پرداخته آنها به ديگری کتاب هی  در که داريم« روانشناختی

« شدواهد  بدر  مبتندی  یا مشداوره  تااقددام » کتاب اين فرد به منحصر های ويژگی از ديگر يکی .1

 هدای  سدال  تنهدا  نه من اينکه       خصوصا  .است شده آورده کتاب از بخش هر ابتدای در که است

 بده  نیدز  1996 سدال  از بلکده  باشم؛ می فعالیت به مشغول نبراسکا دانشگاه در که است زيادی

 خاطر به بیشتر که گالوپ سازمان .ام داشته همکاری گالوپ سازمان با ارشد محقق يک عنوان

 نیدز  را ای گسدترده ای  مشداوره  های فعالیت است شده شناخته خود نظرسنجی مطالعات انجام

 ايدن  در را شدواهدی  بخدش  هدر  بدرای  کتداب  ايدن  در مدا  .دهد می انجام مديريت ی حوزه در

 .دهیم می ارائه خصوص

 مدنعکس  را سدالها  اين طی من مستمر پژوهشی ی برنامه که است اين کتاب اين ويژگی ديگر .3

 ی سرمايه» و« مثبت سازمانی رفتار» عنوان تحت و 6 فصل در من جديدتر مطالعات .کند می

 تداب  شدادکامی،  امیددواری،  خوشدبینی،  موضوعات .است شده گذاشته بح  به« روانشناختی

 فصدل  يدک  در بدار  اولدین  بدرای  روانشناختی ی سرمايه و خودکارآمدی هیجانی، هوش آوری،

 جندبش  در گدالوپ  سازمان طريق از که مشارکتی خاطر به .است گرفته قرار توجه مورد مجزا

 ام داده انجدام  روانشناختی ی سرمايه ی زمینه در که هايی پژوهش و ام داشته مثبت روانشناسی

 وارد سدازمانی  رفتدار  ی حدوزه  در را مثبت رويکرد اين تا رسیده آن زمان که کنم می احساس

 .سازم

 ويراسدت  ايدن  در نیدز  اضدافاتی  و ها نظر تجديد شد، اشاره که  مهمی های ويژگی اين بر عالوه

 :از عبارتند که است گرفته صورت

 تأکیدد  و تأيید مورد دوباره را کتاب پژوهشی مبنای اهمیت« شواهد بر مبتنی رويکرد» عنوان .1

 بدر  مبتندی  رويکدرد  اين اهمیت که ايم کرده اضافه را جديدی قسمت 1 فصل در .دهد می قرار

 .دهد می نشان را شواهد

 سدازمانی  رفتدار  در  مهمدی  موضدوعات  همچندان  ادراك و گیدری  تصدمیم  ارتباطات، که آنجا از .1

 و کدرده  اضدافه ( 6 فصل« )گیری تصمیم و ارتباطات» عنوان تحت را جديدی فصل باشند، می

 .ايم پرداخته ادراك موضوع به« کارکنان نگرش و ادراك شخصیت،» عنوان با 5 فصل در

 طراحدی  بداب  در کده  مجزايدی  فصدل  شود، ايجاد جديد فصل افزودن جهت فضايی آنکه برای .3

 اقددامات  و فراينددها  نیازها،» عنوان تحت 6 فصل در اکنون داشت، وجود هدفگذاری و شغلی

  .است شده آورده« انگیزشی



 فصدل،  هر در واقعی دنیای از جديد هايی مثال ی ارائه و پژوهشی شواهد رسانی روز به بر عالوه .8

 :ايم داده قرار توجه مورد گرفته، صورت زير قبیل از  مهمی موضوعات در که را هايی پیشرفت

 سازمانی رفتار بر سهام بازار سقوط و اخیر اقتصادی بحران ای زمینه تأثیر  

 کولین« عالی تا خوب از» انتظارات 

 جهانی کار نیروی مديريت  

 جهانی فکر طرز  

 تنوع مديريت های مهارت 

 متحده اياالت از بیرون در ديوار حائل 

 سازمان اجتماعی مسئولیت 

 سازی کوچک اخالقی مسائل 

 (متمرکز غیر) سپار برون سازمان طراحی 

 متمرکز نیمه سازمان طراحی 

 اقتصادی بحران يک در سازمان فرهنگ 

 شناختی عصب علم های تبیین 

 کار-ارتباطات -سالمت بهزيستی الگوی 

 روانشناختی ی سرمايه ارادی ی مؤلفه 

 روانشناختی ی سرمايه ی پیشینه 

 عملکرد بر آن تأثیر و روانشناختی ی سرمايه به مربوط های پژوهش 

 مربوطه های پژوهش و روانشناختی ی سرمايه رشد الگوی 

 شواهد بر مبتنی  شادکامی 

 فیسبوك از استفاده 

 نسل X نسل و  Y 

  جهان سرتاسر در استرس سطو 

 واقعی و مثبت رهبری با مرتبط های پژوهش 

 آرام و کندد  سدرعتی  بدا  تواندد  نمدی  ديگر واقعی دنیای در مديريت تکامل و رشد که همانطور

 ندامتعینی  و ناپايدار بسیار محیط به توجه با .است چنین نیز آن  علمی بعد مورد در گیرد، صورت

 عمدل  در هدم  جديد، های شیوه و رويکردها ها، ايده هستند، مواجه آن با امروزه ها سازمان اکثر که

 تجديدد  ايدن  .باشدد  مدی  الزم سدازمانی  رفتار ی حوزه کاربست و مطالعه ی شیوه در هم و مديريت

 .کند می منعکس را الزم تغییرات اينگونه کتاب، ويراست



 

 اجتماعی - شناختی  مفهومی چارچوب

 را سدازمانی  رفتدار  اجتمداعی،  - شدناختی  ی نظريه .باشد می اصلی بخش 8 در فصل 18 شامل کتاب اين

 خدود  نتداي   و هدا  پدويش  نیدز  و درونی شناختی عوامل هم و ای زمینه و محیطی رويدادهای قالب در هم

 بدرای  را شدواهد  بدر  مبتندی  و سازمانی ی زمینه کتاب، اول بخش بنابراين .دهد می توضیح سازمانی رفتار

 تداريخی،  ی پیشدینه  محیطدی،  اندداز  چشم اول فصل در .سازد می فراهم سازمانی رفتار کاربست و مطالعه

 و کلدی  طدور  به سازمانی رفتار ی حوزه برای اجتماعی - شناختی الگوی و نظری چارچوب شناسی، روش

 اختصداص  محیطدی  ی زمینده  موضدوع  بده  فصدلی  ادامده،  در .شود می ارائه خاص طور به کتاب اين برای

 :يابد می

 «اخالقیات و تنوع شدن، جهانی: محیطی ی زمینه: »1 فصل

 يافتده  اختصداص  اجتماعی - شناختی چارچوب سازمانی ی زمینه به فصل دو ،1 فصل از پس

 :است

 «فرهنگ و طراحی: سازمانی ی زمینه: »3 فصل

 «پاداش های نظام: سازمانی ی زمینه: »8 فصل

 ی عدالوه  بده  اجتمداعی  - شدناختی  چدارچوب  شدناختی  فراينددهای  بده  کتاب دوم بخش در

 :پردازيم می زير نظیر فردی به منحصر موضوعات

 «کارکنانهای  نگرش و ادراك، شخصیت،: »5 فصل

 «انگیزشی اقدامات و فرايندها نیازها،: »6 فصل

 «روانشناختی ی سرمايه و مثبت سازمانی رفتار: »6فصل

 طبدق  سدازمانی  رفتدار  در رفتدار  رهبدری  و مديريت و ها پويش موضوع به کتاب 8 و 3 بخش

 :باشد می زير های فصل شامل 3 بخش .دارد اختصاص اجتماعی -شناختی چارچوب

 «گیری تصمیم و ارتباطات: »6 فصل

 «تعارضات و استرس: »9 فصل

 «سیاست و قدرت: »18 فصل

 «ها تیم و ها گروه: »11 فصل

 و مدديريت  چگدونگی  بدر  فصدل  اين تمرکز .بخشد می کتاب به کاربردی ی جنبه يک 8 بخش

 :از عبارتند بخش اين های فصل .باالست سطح عملکرد به دستیابی منظور به رهبری

 «رفتاری عملکرد مديريت: »11 فصل

 «بخش اثر رهبری فرايندهای: »13 فصل

 «شواهد بر مبتنی رويکردی: بزرگ رهبران: »18 فصل



 

 كتاب این مخاطبان

 رويکدردی  خواهندد  می که هستند کسانی نیز ويراست اين مخاطبان پیشین، های ويراست همانند

 اين مطالب درك برای .کنند اتخاذ مديريت و سازمانی رفتار به را شواهد بر مبتنی و روز به      کامال 

 .باشدد  داشته رفتاری علوم و مديريت ی زمینه در دانشی قبل از      حتما  فرد که نیست نیازی کتاب

 و سداله  1 ی دوره در چه سازمانی رفتار درسی واحد تنها و اولین در توان می را کتاب اين بنابراين

 بده        عمدتا  کتاب اين .داد قرار استفاده مورد مؤثر طور به دانشگاه يا کال  ی ساله 8 ی دوره در چه

 شدده  نگاشدته  MBA ی برنامده  يدا  کارشناسدی  ی دوره در سازمانی رفتار درس در استفاده منظور

 هدای  سرمايه مهمترين از بهتر درك خواهان که مديرانی برای تواند می همچنین کتاب اين .است

  .باشد مفید هستند آنها مؤثرتر مديريت و انسانی مناب  يعنی خود،

 

  
 


