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پیشگفتار



ــازمان ها از شالوده های اصلی اجتماع امروزی هستند و مدیریت، مهم ترین عامل  س
ــت. مدیر، روند حرکت از وضع موجود به  ــد و بالندگی یا نابودی سازمان هاس حیات، رش
ــر لحظه، برای ایجاد آینده ای بهتر در  ــوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در ه س
تکاپوست. گذشته با تمام اهمیت و آموختنی هایش و با تمام تاثیری که می تواند بر آینده 
ــت آن را بار دیگر و به  ــد، اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری، قادر نیس ــته باش داش
گونه ای متفاوت بیافریند. ولی آینده در پیش است و قسمت مهمی از آن به آنچه امروز 
می گذرد، ربط می یابد. ما باید سهم فرزندان این سرزمین را از آینده جهان معلوم کنیم 
ــور، به عزمی ملی نیاز داریم. مدیریت الزمه انجام موثر هر کار گروهی  ــرای این منظ و ب
است. کار جمعی، بدون اعمال مدیریت، غیر قابل انجام است. اما نکته مهم آن است که 
بتوان مدیریت صحیح و بهینه را اعمال نمود. به بیان دیگر در تمامی سازمان هاي عصر 
حاضر، شیوه هایی براي مدیریت به کار گرفته می شود اما فقط برخی از این سازمان ها از 
مدیریت موثر و متناسب استفاده می کنند. در این میان نقش آموزش هاي مدیریتی در 
این است که مدیران را در انتخاب روش صحیح مدیریت یاري نماید. این موضوع نشان 
ــاید  می دهد که مدیران باید آموزش مدیریت را به صورت کامال جدي دنبال نمایند. ش
این سخن گوهربار نبوي که فرمودند: »انی ما اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف علیهم 
ــوء مدیریت در مورد آنان بیمناک  ــم اما از س ــوء التدبیر )من بر امتم از فقر نمی ترس س



هستم(« بتواند اهمیت موضوع را روشن تر نماید.
ــراي مدیران امري حیاتی به  ــدا از آن که فراگیري مدیریت به صورت علمی، ب ج
ــمار می رود، اما تمامی کسانی که در عصر ما زندگی می کنند نیز باید با مدیریت و  ش
سازمان ها آشنا گردند. پیتر دراکر یکی از اندیشمندان حوزه مدیریت می گوید: »امروزه 
ــان کشاورزي را  ــازمان را بیاموزند همان گونه که اجدادش جوانان ما باید مدیریت و س
آموختند«. این مطلب ضرورت فراگیري آموزش هاي مدیریتی براي تمامی انسان هاي 
عصر ما را مورد تاکید قرار می دهد. بنابراین مدیریت مهم ترین مقوله ای است که باید 

برای رشد و تعالی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
ــش و روش هاي علمی و  ــی از دان ــه در این مجموعه ارائه گردیده، فقط بخش آنچ
ــازمان ها قابل استفاده است.  ــت که به درجات متفاوتی در همه س عملی مدیریت اس
ــتین بار  ــانی که براي نخس این مجموعه با هدف ایجاد دانش عمومی آغازین در کس
ــت تا در  می خواهند درباره مدیریت به صورت نظام مند مطالعه کنند تهیه گردیده اس
ــتر در زمینه  ــنا نموده و به مطالعه بیش ــت آنان را با مفاهیم و اصول پایه آش گام نخس

مدیریت تشویق نماید.
در پایان از همه خوانندگان محترم و نکته سنج، مجدانه درخواست می شود تا نگارنده 

را با تذکرات ارزشمند خود براي تکمیل و اصالح این مجموعه یاري فرمایند.

امیر نجف زاده
تابستان 1393



مقدمه
ــکیل می شد که به تنهایی کار می کردند  ــته، دنیای کار عمدتا از افرادی تش در گذش
ــاورزان، سفالگران، نقره سازان،  ــته جمعی رایج نبود. کش و فعالیت به صورت گروهی و دس

پیشه وران و ... کاالهای خود را به تنهایی و یا به کمک همسایگان خویش می ساختند.
هم اکنون الگوهای کار انفرادی به تدریج جای خود را به الگوی کار گروهی داده است. 
ــی و .... را نمی توان به صورت  ــتم های حرارت کاالهایی مانند انواع خودرو، تلویزیون، سیس

انفرادی تولید کرد.
ــه خدمات و تولید کاالهای مدرن وجود دارد،  ــی که امروز در زمینه ارائ پیچیدگی های
نیازمند تالش های مشترک افراد زیادی است. به ندرت امکان دارد که یک فرد به تنهایی 
ــام کار به صورت انفرادی را در اختیار  ــرمایه، دانش، توان مندی و منابع الزم جهت انج س

داشته باشد.
بنابراین، امروزه برای دست یابی به اهداف تعیین شده، وجود منابع انسانی در قالب یک 
ــازمان و کار گروهی ضروری است و افرادی باید به نحوی موثر آن ها را با هم هماهنگ  س

سازند، که این افراد »مدیر« نامیده می شوند.


