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 گفتارپیش

 
از آنجایی که در دنیای امروز سرعت تغییرر و تورت ش ترگش تر وره و     

جزء مهمی از جتامع انسانی هسونگ که به طرتر   مگارس و مناطق آمتزتی

تیرنرگ و از طر ری   مسوقیم و غیرمسوقیم توت تأثیر این توت ش قرار می

در ، داریهای مرستم مگرسره نیاز مبرم به تغییر در تیته، در سراسر جهان

ها و موا ل رسمی بازترا   در رسانه                       تتی روزمره مردم خصتصا تفت و

پرییری  زم  فامگارس بایگ قگرش تغییر و انعطر مگیران ای دارد. سوردهت

های مربتط تیریها و تصمیمریزیتتانگ متجب پیشر ت در برنامهکه می

را ، لیراء آنهراش ترتد   آمرتزان و او دانر  ، معلمانبه مگارس و اعضای آن )

بایگ علم ختد را بره  عبارتی دیگر مگیران مگارس همتاره باتنگ. به  داتوه

 زم و مفیررگ را هررای آمتزترری در ایررن زمینرره دورهی حورر روز نماینررگ و

و تجربیراش   کراربردی ، نرت ، جگیرگ  یعنی آنهرا بایرگ برا اصرت     ، بگیراننگ

در مگیریت مگرسره   تنا تتنگ تا بوتاننگ عملکرد بهوریمگیریوی بیشوری آ

روز در پری کشر     همچنین وظیفه هر مگیر اسرت کره هرر    .باتنگ داتوه

در زمینه کاری و حوی زنگتی ختد باتگ تا  ها و اسوعگادهای ختدتتانایی

پییر و کاردان پرورش یا وره و در نهایرت بوتانرگ    مسئتلیت،  ردی خالق



 
 

-بنابراین به نظر مری  مسائل و مشکالش را بهور درک و آنها را حل نمایگ.

 و سرادتی  رسگ مؤلفان عزیز بهور است کوبی تألی  نماینگ که با جریابیت 

گ و همچنین نبپرداز م با خالقیتتتأ مگیریوی یهابه بیان جگیگترین تیته

مطالب این کوب بایگ مخوصر و مفیگ بتده تا متجب دلزدتری و خسروگی   

ختاننگتان ترامی نگردد. ساخوار این کوا  به اینگتنه است که در بخ  

او  آن به طتر خالصه به مگیریت و مباحث آن و در بخ  دوم به زبانی 

پرردازد و همره   مت ق در مرگارس مری   انیرهای مگویژتیه بررسی ساده ب

 ها مخاطبان اصلی این کوا  هسونگ.مگیران مگارس و آمتزتگاه

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه

 
  ،                                                             بشر از نخسوین روزهای زنگتی ختد با مفهتم مگیریت انس داتوه است

      0011                            هرا بتدنرگ کره در حرگود                                      تایگ جالب باتگ که بگانیم این چینی    اما 

  ،       ریرزی  ه ر                                       چهرار وظیفره مرگیریوی یعنری برنامر       ،                       سا  قبل از میالد مسری  

                       یا وه تجربه کردنگ. اتر                                رهبری و کنور  را به صترش سازمان  ،    دهی      سازمان

     ترا       051      هرای                 ترتیم در سرا                                           به تاریخ تیتوه نگاهی بینگازیم موتجه مری 

                                                      یتنانیان مگیریت را به عنتان یک هنر مومایز بره حسرا      ،     میالد     قبل     011

                   همچنین بایگ تفرت     ،                                             آورده و حوی برای آن رویکردی علمی ابگاع کردنگ

                                                     مرگیریت بره عنرتان یرک رتروه و مقتلره رسرمی و          ،                  در آغاز قرن بیسوم

        ا رزون     روز       رترگ                          تتجه به توت ش تسرورده و      با   .             یا وه مطرح تگ    ساخت

                                                      سازمانهایی به وجتد آمگه است که ا راد هر سازمان بررای    ،       انسانی       جتامع

      هرای             مین هرگف     ترأ       دانیم          کننگ و می                                  دست یا ون به هگ های آن  عالیت می

                      ایجاد تشرکیالش مرنظم     ،         های دقیق                                   یک سازمان بگون طرح و تنظیم برنامه

  ،                         جمعی ا راد میسرر نیسرت            های دسوه                      رهبری و کنور   عالیت  ،         و هماهنگ

-                                              ای برای رسیگن بره اهرگا   نیازمنرگ برنامره         مؤسسه                  به عبارش دیگر هر

                                                 زتیابی هایی است تا درنویجه عملکرد ختد را بهبرتد               های دقیق و ار    ریزی



 

    را                ورتان مرگیریت           ترایگ ب           بنابراین                                   بخشگ و به نوایج اثربخشی دست یابگ.

  و         جمعری             های دسروه               کنور   عالیت        نظارش و   ،      رهبری   ،               هنر هماهنگ کردن

             کره مرگنظر                       های مشرورک خاصری              هگف یا هگف     مین  تأ         به منظتر        تروهی

                                               از طر ی متجب بقاء و پایگاری آن اسرت و ا رراد      و                  همه اعضای سازمان

         کار  ردی                کرد که برای این      تعری     نگ  ر  کن                          در توقق به آن اهگاف تالش می

                 بره طرتر کلری         تد. ر ت      صت  می ر                         ر و اداره کننگه سازمان من ر        نتان مگی ر    به ع

              ای برخرتردار                        هرا از اهمیرت ویرژه      مان                          تتان تفت مگیریت در همه ساز  می

                                                         تتان دنیرای امرروز را دنیرای مرگیران آتراه دانسرت                       است تا جایی که می

                                        در هر جایی نیازمنرگ مرگیریت و نظرارش                                  زیراکه هر تتنه تغییر و توتلی

                         تامل دو بخ  است که بخر              کوا  حاضر                          مگیران آتاه و کاردان است .

     بره           بخ  دوم          احث آن و  مب                              به طتر خالصه به بررسی مگیریت و        او  آن 

            پردازد.           در مگارس می     مت ق       مگیر     های     ویژتی      بررسی 

 
 

         رود هه          تواند باال                     فقط وقتی بادبادك می  ،                  از مخالفت نهراسید  ،                          همواره به یاد داشته باشید
    .                      با باد مخالف مواجه شود

 .)وینتستون چرچیل(
 

 



 

 


