
РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ

ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІІИ. 
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 
100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ

Essentials of 
Organizational 

Behavior
14th Edition

ҮІІЫЩМН
МІНЕЗ-ҚҮЛЫҚ
НЕШДБРІ
Стивен П. Роббинс 
Тимати А. Джадж

Pearson



v s  РУХАНИ 
vv  К  ЖАҢҒЫРУ

'  Л і

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақтіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасы Қазақстан РеспубликасыныңТұңғыш Президенті -  

Елбасы Нурсултан Назарбаевтың бастамасымен 
«Рухани жаңғыру» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында 
іске асырылды



Fourteenth Edition

E sse n t ia l s  o f  
O r g a n iz a t io n a l  B e h a v io r

Stephen P. Robbins 
Timothy A. Judge

Pearson



Он төртінші басылым

Стивен П. Роббинс 
Тимати А. Джадж

ҮЛТТЫҚ 
АУДАРМА U  В
бюросы ;; и
ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ ' ,  \

Астана 
2019



ӘОЖ 005 
КБЖ  65.290 
Р  54

«Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 

жобасының редакциялық алқасы:

Редакцнялық алқаның төрағасы -  Тәжин М .М  
Төрағаның орынбасары -  Сагадиев Е.К.

Жауапты хатшы -  Кенж ехащ лы Р.

Кітапты баспаға әзірлеген:
¥лтгы қ  аударма бюросы 
Аудармашылар -  Қаиіқынова Е.

Алтаев Ж.А. 
Алиіанов Р.А. 
Ж амапбалаева Ш.Е. 
Ж олдасбеков М.Ж. 
Қасңабасов С.А. 
Қаріш Е. Т. 
Құрманбайүлы Ш. 
Масалимова Ә.Р. 
Мұтанов Ғ.М. 
Нұрышева Г.Ж. 
Нысанбаев Ә.Н. 
Өмірзацов С.Ы. 
Саңгылбаев О.С. 
Сыдықов Е.Б.

Жауапты шығарушы -  Қож абек Н. 

Пікір жазғандар -  Күрецкеева Г.Т.,

Әдеби редактор -  Багиева Ш. 

Ғылыми редактор -  Саңгылбаев О.С.,

-  Әбдірайымова Г.С.,
социология гылымдарыныц 
докторы, профессор

Қуаиыиібекцызы А. 
М әзепД.

психология гьыымдарының 
докторы, профессор

экономика гыльшдарыиың 
кандидаты, доцент

Әл-Фараби атындағы ҚазҮУ әлеуметгану және 
элеуметтік жұмыс кафедрасында талқыланған

© Pearson Education Limited 2018
All rights reserved. N o part o f  this publication m ay be reproduced, stored in a retrieval system, or transm itted in 

any form or by any means, electronic, m echanical, photocopying, recording or otherwise, w ithout either the prior w ritten 
perm ission o f the publisher or a license perm itting restricted copying in the United Kingdom issued by  the Copyright 
Licensing A gency Ltd, Saffron H ouse, 6—10 ICirby Street, London EC1N 8TS. All trademarks used herein are the property 
o f their respective owners. The use o f  any tradem ark in this text does not vest in the author or publisher any tradem ark 
ownership rights in such tradem arks, nor does the use o f  such trademarks imply any affiliation w ith or endorsem ent o f 
this book by such owners.

This translation is published by arrangem ent with Pearson Education Lim ited by «У лггы қ аударма бюросы» когам- 
ды қ қоры («National Bureau o f  Translation»). All rights reserved.

Роббинс С тивен , Д ж адж  Т іш ати

¥ й ы м д ы қ  м інез-кұлы қ иегіздері, 14-басы лы м . -  Алматы: «Ұлттык аударма бюросы» қоғамдық қоры, 
2019 жыл -4 8 8 б е т .

ISBN 978-601-7943-20-2

Унымның өзегі -  қызметкер. Қызметкерлердің мінез-кұлқы эр алуан, эр адам жеке тұлға екенін 
ескеріп, оның тұлғалық ерекшелігі мен қызметі, ұйымның дамуына қосатын үлесі арасындағы бай- 
ланысты басқару аса маңызды. Қарамағындағы қай кызметкер кандай мінез-кұлық корсететінін, ол 
жалпы ұжымның қызметіне қалай эсер етіп, ұйымның табысқа жетуіне немесе кері ықпал ететінін 
білу -  эр басшының, әсіресе HR-менеджердің міндеті.

Ұжымды дұрыс басқару, қызметкерлер мотивациясын арттыру, оған кері эсер ететін кертарт- 
па элементтерді анықтау, олармен ж риыс істеу, үздік мінез-күлык үлгілерін апыктап, оларды ынта- 
ландыру -  психология, әлеуметтану жэне менеджмент тоғысындағы ілімді меңгеруді талап ететін 
күрделі жұмыс. Осы күрделі такырыпқа арналған Стивен Роббинс пен Тимати Джадждыц әлемге 
танымал ецбегінің қазақ тіліне 14-басылымы аударылып отыр.

Кітап менеджмент мамандығы бойынша білім алатын студентгерге, оқытушыларға жэне осы 
салаға қызығушыльщ танытатын копшілік оқырман қауымға арналады. Сондай-ак M BA курсының 
пегізгі оқулықтарының бірі ретінде ұсынылады.
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