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 خرد و جان خداوند به نام
 

 بین الملل سازمانی رفتار طرح درس: 
        

 96-97نیمسال اول  ترم ارائه
ارائه مباحث اصلی توسط استاد، مباحثه و مشارکت فعال  روش ارائه

تقویت ذهن ) دانشجویان با  تشویق پرسش و پاسخ
  خالقیتطرز تفکر انتقادی و  ،(پرسشگر

  پیش نیازها
 مژگان ضرغامی فرد مدرس

 دفتر گروه مدیریت دولتی -ساختمان علوم پایه قدیم  آدرس دفتر

 zarghami@hormozgan.ac.ir ایمیل
mzarghamifard@yahoo.com 

 14-11:30ساعت  شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت مشاوره حضوری
 10-8سه شنبه و  

رفتارسازمانی، رهبری، اخالق در مدیریت، راست  یپژوهشزمینه های 
زنان، سقف شیشه ای  و کرداری،  رهبری و اشتغال 

 صخره شیشه ای
 

 کارگاه مدیریت مکان برگزاری کالس
 18-16شنبه دو زمان برگزاری کالس

 
 :درس با دانشجو كلي آشنایي

 
كشورهای مختلف  در المللی مدیریت بین ،الملل نیب یرفتار سازمان ، محیط های چند فرهنگی آشنایی با

  .های گوناگونهای مختلف و فرهنگبا ملیت

در داخل و خارج  الملل نیب یرفتار سازمانهمچنین، آشنایی و بررسی حوزه ها و موضوعات پژوهشی 

 از کشور

 

mailto:m.zarghamifard@hormozgan.ac.ir
http://us.f601.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=mzarghamifard@yahoo.com
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 برگزاری کالسها:قواعد   

 استاد حضور از قبل كالس در دانشجو موقع به حضور. 

 احترام به همدیگر 

 مجوز بدون آمد و رفت قبیل از كالس براي مزاحمت ایجاد عدم. 

 كالس سر در موبایل داشتن نگه خاموش 

 وجزوه و  كتاب داشتن همراه ... 

 شود. مي آن نمره دادن دست از باعث  كالسي كار ارائه عدم و میان ترم امتحان در حضور عدم 

 دانشجو یفعالیت هاي کالس 

 فردی و ارائه نظر و تحلیل  با مطالعه مقاالت و مطالب تعیین شدهکالسها  یشدن برا آماده 

 

 لمللا نیب یرفتار سازمان دانشجویان مکلفند یک موضوع مربوط به حوزه های پژوهشی جدید در 

ورت صدر نمایند و با بررسی کتب و مقاالت جدید، ادبیات آن را بررسی نموده و  را انتخاب 

 مانند یکبطور عملی آن را در یک سازمان  تحقیق نمایند. گزارش پژوهش باید  امکان

پروپوزال شامل بیان مساله، اهمیت موضوع، بررسی ادبیات پژوهش، سوال )های( پژوهش، 

ضیات پژوهش )در صورت وجود(، و روش پژوهش  و نحو جمع آوری اهداف پژوهش، فر

 پژوهش باشد.  بخش بررسی ادببات موضوع یا مبانی نظری و پیسشینه پژوهش مهم است 

 

 

 ارزیابی و نمره:
 

 

  6= دانشجو  و پژوهشی  یفعالیت هاي کالس
 6=  مطالب  کالس و کتاب( %50ترم ) انیم امتحان
  8=ترم  انیپا امتحان

 
 
 

 آموزشی درس:منابع 
 

و  دی الوانیترجمه دکتر مهو گاندرسون،  تألیف نانسی آدلر، کتاب مدیریت رفتار سازمانی بین المللی
 1394، انتشارات صفار...، 

 
و ...،  ابزریترجمه دکتر فرانسسکو و الن گولد، تألیف ، کتاب مدیریت رفتار سازمانی بین المللی

 1391 ، سالسازمان مدیریت صنعتی انتشارات 
 

Nancy J. Adler-International dimensions of organizational behavior-South-Western 
College Publishing,  (1997) 
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International organizational behavior by mcfarlin and Sweeney (ny: routledge taylor & 
francis group, 2013). Isbn 978-0-415-89256-8. 
 
Special Issue on “Organizational behavior in multinational organizations” in Journal of 
Organizational Behavior, Volume 28 Issue 3, April 2007. 

 
Henry W. Lane, Martha L. Maznevski, International Management Behavior: Global and 
Sustainable Leadership, 7th Edition, January 2014 

 
 A Big Balancing Act: Local Vs. Global - Short article that stresses the importance of 
taking and integrating global and local perspective in leadershipو Center for Creative 
Leadership. 
6 Ways to Challenge Your Leadership Assumptions - This article stresses the 
importance of critically examining once deeply held assumptions to overcome 
ethnocentrism and cultural blindspots - and provides recommendation for how to do it. 
 
These journals feature cutting edge management research: 
  
Academy of Management Journal 
Academy of Management Review 
Administrative Science Quarterly 
Decision Sciences 
Journal of Applied Psychology 
Journal of International Business Studies 
Journal of Management 
Journal of Management Studies 
Journal of Organizational Behavior 
Journal of Vocational Behavior 
Leadership Quarterly 
Organization Science 
Organization Studies 
Research in Organizational Behavior 
Strategic Management Journal 

 
 

نشجویان و مطالعه هاي موردي كه توسط استاد به دا مکمل دیگر که در طول ترم معرفی خواهد شد تمرینهای ،مقاالت
 ارائه می گردد

 
 برنامه ارائه  درس :

 

 هفته موضوع درس مالحظات

 هفته اول مقدمات 

 هفته دوم فرهنگکلیات  

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Henry+W.+Lane
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martha+L.+Maznevski
http://insights.ccl.org/multimedia/podcast/a-big-balancing-act-local-vs-global/
http://www.strategy-business.com/blog/6-Ways-to-Challenge-Your-Leadership-Assumptions
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بررسی فرهنگهای محلی ایران و اثر آن بر رفتار   
 سازمانی

 هفته سوم

فرهنگهای بین المللی و اثر آن بر رفتار   بررسی 
 سازمانی

 هفته چهارم

 امریکا وژاپن و  مثل بررسی فرهنگ شرقی و غربی 
 آن بر رفتار  سازمانی ات آنهاو اثر... 

 

 فته پنجمه مهارتهای ارتباطات بین فرهنگی() ارتباطات 

 هفته ششم امتحان میان ترم 

تشریح  ) چالشهای در رهبری بین فرهنگیفرصتها و  
  (کوفی عنان ونادی همچری افرهبر

 فته هفتمه

 فته هشتمه چند بعدی انگیزشو  چند بعدی تصمیم گیری 

 هفته دهم تضاد و مذاکره بین فرهنگی  

 هفته یازدهم مباحث و تئوریهای جدید 

 هفته دوازدهم ارائه پژوهشهای انجام شده   

 هفته سیزدهم ارائه پژوهشهای انجام شده 

 هفته چهاردهم مباحثه و مرور درس 

 
 

لسه  فیلمهای آموزشی در هر جبرخی ( مختلف و Cases) کاویهای همچنین سعی می شود عالوه بر درس اصلی ، مورد
 ارائه گردد تا موضوعات درس  بطور عملی در سازمانها  مورد بررسی قرار گیرند. 

 
 یل کالسها تغییر یابد. هست با توجه میزان تشک این برنامه ممکن 

 
 فردضرغامی  – آرزوی موفقیتبا 

 


