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 مقدمه
 
ـــه همچـــون شـــانه مـــی ـــ  از  يخـــتن ای    گوينـــد تجرب ـــدگی پ کـــه زن اســـت 

دهد اما چه فايده که در آن زمان مـا مـویی نـدا يم  می موهايمان به ما هديه
نیـز تـا که با آن شانه مرتبش کنیم و زیباتر به نظر برسیم. در دنیای مـدیريت 

کــه  مــی حــد زيــادی همــین مســاله مصــداق  یــدا کــه نومــدیرانی  کنــد چــرا 
دارنــــد و سرشــــار از انــــرژی و  مــــی را بــــرشــــان  مدیريتیهــــای  نخســــتین گام

گاهی کافی از  یزههای  ايده مـدیريتی هـای  کاری نو هستند به دلیل عدم آ
کار دچار اشتباهاتی کـه می و زیر و بم  بـه شـان  کاریتوانـد آينـده  مـی شـوند 

مدیر شـدن چـه »شود که  می عنوان مدیر را بر باد دهد. از سویی ديگر گفته
ــدن چــه مشــ ل ــرادی  ،«آســان، مــدیر مان کــه اف ــده شــده  کــه بارهــا دي چــرا 

و بــه انـد  نردبـان تریـی را طـی کردههای  توانمنـد و بااسـتعداد بـه سـرعت پلــه
ـــت و توانایی ـــا   واســـنه نشـــان دادن لیای خـــود در دوران  و اســـتعدادهایه

کـاری انتخـاب شـده امـا خیلـی اند  کارمندی به عنوان مدیر يک مجموعه 
بیننــد  ای مــی   ســابقه بـی هــای و چالشهــا   زود خـود را در محارــره گرفتاری

سازد و مم ن است اعتبار و آبروی چند سـاله آنهـا را  می آنها را درماندهکه 
کـه  بـرای هـر مم ـن اسـت يک شبه بر باد دهـد و ایـن همـان اتفـایی اسـت 

و ها   البتـــه ایـــن درمانـــدگیســـازمانی  وی دهـــد.  شـــرکتی و مـــدیری در هـــر
کـه بـه تـازگی وارد دنیـای  رهیـاهو و ها   گرفتاری مختص نومدیران و کسانی 

کــه اند   یچیــده مــدیريت شــده نیســت و در بســیاری از مــوارد ديــده شــده 
ــــا مویعیت کــــار نیــــز در برخــــورد ب هــــای  حتــــی مــــدیران باســــابقه و کهنــــه 

درگمی و ت نولـــــودي ی دچـــــار ســـــرهـــــای  نشـــــده و دگرگونی بینـــــی  یش
ــدگی ــن اند  شــده درمان را بايــد در ها   درمانــدگیو ها   ســردرگمیکــه  يشــه ای

ــه  کامــل آنهــا نســبت ب دنیــای هــای  و  یــزه کاریهــا   ظرافتعــدم آشــنایی 
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کــه  کــرد. در وایــص مشــ ل ارــلی در اينجــا ایــن اســت  مــدیريت جســتجو 
رسـند بـه انـدازه  مـی بسیاری از کسانی به دالیل مختلف به مقام مدیريت

کـه بايـد و شــايد بـرای ت یـه زدن بـه رـندلی دا  مــدیريت  کـافی و آنچنـان 
ظـره بـه عنـوان مـدیر يـک و يا به رورت تصادفی و غیرمنتاند  آموزش نديده

کـــاری برگزيـــده شـــدهمجمو  الفبـــای مـــدیريت را»نالح و بـــه ارـــاند  عـــه 
کـه  مـی ديـده ف ـرنده و آمـوزش ا. برخی از این مدیران ناآم«دانند نمی کننـد 

آموزش مدیران و يا منالعه چنـد جلـد کتـاب های  با شرکت کردن در دوره
مســلگ گردنــد و از عهــده کالسـیک مــدیريتی یادرنــد بــه زیــر و بـم مــدیريت 

کـه  کـه در عمـل شـاهديم  مدیريت هر شرکت و سازمان و تیم کاری برآينـد 
کـــه بـــه نظـــر  چنـــین نیســـت و عررـــه مـــدیريت بـــه آن ســـادگی و ســـهولت 

کـه در  می رسد نیسـت و موفقیـت در آن نیازمنـد دانسـتن چیزهـایی اسـت 
در  د.آنهــا  رداختــه شــوتــرین  برخــی از مهم کتــاب حاضــر تــالش شــده تــا بــه

کتــاب  ــص، در  ــد مــدیران»وای ــین کنن ــانی ســاده و  «چن ــا زب ــا ب تــالش شــده ت
کا بردی به موضوعات و مباحثی  رداخته شود که هـر مـدیری بـه دانسـتن 

ــازگی وارد دنیــای مــدیريت شــده ــه ت کــه ب ــاز دارد، چــه کســانی  و اند  آنهــا نی
کــــه ای    تجربـــه چنـــدانی در ایـــن زمینـــه ندارنـــد و چـــه مـــدیران کارکشـــته

امــا از کیفیــت و اارگــ اری انــد  سالهاســت بــر رــندلی مــدیريت ت یــه زده
رضايت ندارند و خود را مشتاق دانسـتن چیزهـای بیشـتر در شان  مدیريت

ن ته بسیار مهمی که در ایـن میـان بايـد بـه اند.   زمینه مدیريت نگه داشته
کتـــاب از  کـــه منظـــور نويســـنده  رـــرفا  «مـــدیر»آن اشـــاره شـــود ایـــن اســـت 

ـــ کـــه بـــه رـــورت رســـمی و بـــه عنـــوان پســـت محـــدود ب ه کســـانی نیســـت 
ــا ســازمان هســتند بل ــه هــر  ســازمانی، عهــده دار مــدیريت يــک شــرکت ي

کــه فـرد يــا افــرادی بـه راهنمایی او بـرای رســیدن بــه هــای  و راهبریهــا   کسـی 
خواهــد بـود، از يــک  «مـدیر»مشـمول تعريــف  نیازمنـد هســتندشـان  اهداف

کــار کــه فقــگ يــک نفــر بــرای او  گرفتــه تــا مغــازه داری  کــالس درس   معلــم 
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گــاهی از ظرافت مـی و ن ــاتی هــا   کنــد و يــا حتــی سر رســت يـک خــانواده. آ
کتــاب بــه آنهــا  رداختــه شــده اســت بــه همــه مــدیران رســمی و  کــه در ایــن 

کـرد تـا در مواجهـه بـا مویعیت هـایی  شو چالهـا   غیررسمی کمک خواهـد 
که در بریـراری ارتبـاب بـا فـرد يـا افـرادی ديگـر و حـل مشـ الت آنهـا سـربلند 
بیرون بیايند و نقش مدیريت و رهبری خود را به بهترین ش ل مم ـن ايفـا 

 نمايند.
ــ»کتــاب  کنن ــین  ــه «د مــدیرانچن ــه رشــته  در هفــت بخــش و ن فصــل ب

تـا بـه يـک يـا ده شـتـالش ها   و فصـلها   تحریر درآمده و در هر کدام از بخش
بگ  رداخته شود. در بخش اول کتـاب بـه چند موضوع خاص و به هم مرت

کـــه ها   مـــدیريتی و ســـردرگمیهـــای  نخســـتین گام و اشـــتباهات رايجـــی 
کار سر هـایی  زند  رداختـه شـده اسـت و رهنمون می معموال از مدیران تازه 

ــه ــا چگــونگی پســت ســر گ اشــتن  وزهــا و هفت ــاب ب نخســت های  در ارتب
کتــاب نیــز بــه فعا لیــت بــه عنــوان مــدیر اراهــه گرديــده اســت. در بخــش دوم 

کــه توجــه  ــدها و نبايــدهای مــدیريتی  رداختــه شــده اســت  يــک ســری باي
بهتــر توانـد از بــروز يـک سـری اشــتباهات و بـه عبـارت  مـی نومـدیران بـه آنهــا

جلوگیری به عمـل آورد. بخـش سـوم کتـاب چنـین  «مدیريتیهای  سوتی»
کارکنـــان خـــاص  کننـــد مـــدیران بـــه موضـــوع حســـاس و مهـــم مـــدیريت 

کارکنــان نخبــه و  کــاری و شــرکتی يــک ســری  اختصــاص دارد. در هــر تــیم 
تاایرگ ار از يک سو و تعدادی افراد ناکارآمـد و بـا عمل ـرد ضـعیف ح ـور 

ـــا و مـــدیريت کردن کـــه برخـــورد بـــا آنه ـــد  و هـــا   ت نیکنیازمنـــد شـــان  دارن
کتـاب چنـین کننـد بزرگـان خاری است که در بخـش سـوم های  ظرافت

ــه ویــ ه گفتگوهــای  بــه آنهــا  رداختــه شــده اســت. ارتباطــات مــدیريتی و ب
کارکنـان از جملـه موضـوعات حسـاس و مهمـی اسـت  رايج بین مدیران و 

دارد و در شــان  کــه تــاایر بســزایی در تح ــیم  وابــگ بــین مــدیران و زیردستان
کتــاب بــه آن  رداختــه شــده اســت و ن ــات و تو هایی  رــیهبخــش چهــارم 
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کا بردی و گره گشا در این مـورد اراهـه شـده اسـت. در بخـش پـنجم کتـاب 
ای    کوشش شـده تـا بـه پـاره «و زیردستان دیريت  وابگ با مافوقم»با عنوان 

ــا مویعیت هــای  از ســواالت و ابهامــات رايــج در یهــن مــدیران در برخــورد ب
مقـــام  کنـــار آمـــدن بـــاهـــای  کـــاری مختلـــف پاســـد داده شـــود از جملـــه راه

کارکنـان، راههای  مافوق، راه کنتـرل و هـای  جلـ  اعتمـاد و احتـرام وایعـی 
کارکنـان و مـدیريت شـ اف نسـل کـردن در ها   ا زيابی درست  و سـخنرانی 

و هـا   برابر ديگران و غیره. بخش ششم کتاب نیز به مدیريت تغییر و چالش
ــزرگ در ســازمان و راه ــر ســر راه ايجــاد تغییــرات ب ــص موجــود ب ــاهق هــای  موان ف

بــــر ســـر راه تغییـــر و تحــــول  رداختـــه و کوشـــیده تــــا هـــا   آمـــدن بـــر مقاومت
را در ایــن ارتبــاب بــه خواننــدگان اراهــه دهــد. بخــش هفــتم و هــایی  رهنمون

پايانی کتاب نیز به چه بايد کردهای مدیريتی و راه چـاره حـل مشـ الت و 
کــه بـــا منالعــه آن، مـــدیررايــج مـــدیريتی هــای  چالش ان اختصــاص دارد 

 خواهند توانست دوران مدیريت کم دغدغه و شادتری را سپری کنند.
 



 

 
 
 
 
 
 

 بخش اول
گام  مدیریتیهای  نخستین 

 
 
 
 


