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  پيشگفتار

های مدیریت به موجب   اند. تئوریدانستهویک را پارادایم تحول قرن بیست پاردایم حاکم

روند تکاملی داشبته و  ، تر از انسان به عنوان عنصر اصلی سازمان و مدیریتشناخت کامل

یافتبه اسبت. پهنبه    مدیریت با رویکرد سیسبتمی و اقتابایی توسبعه   تئوریهای روند سوم 

را ببه  جهانشمولی مبانی و اصول مکاتب  حباکم مبدیریتی    ، های مختلفگسترده فرهنگ

هبای  وببوم جوامبع و سبازمان   چالش کشیده و تحول در آنها را برای سازگاری با فرهنبگ 

مهندسبی مجبدد   ، تحبول ، تغییر، اصالح، سازد. توسعه ادبیات بهبودگوناگون ضروری می

 باشد.در حوزه سازمان و مدیریت به خوبی نشانگر این اهمیت و ضرورت می

ارگانیکی تحول یافتبه و خالقیبت و نبوآوری و     الگوهای توسعه سازمان از مکانیکی به

انبد. تغییبرات محبیط شبتاف گرفتبه و      سباز شبده  وکار مزیتهای کس پویایی در محیط

هایی که قادر به پاسخگویی به اقتاائات محیط نباشبند نبه تنهبا قبادر ببه رشبد       سازمان

 نخواهند بود بلکه حفظ حیات آنها نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

ساز قادر خواهند بود کبه سبازمان را در   گرا با رویکردی آیندهتحول، ارآفرینمدیران ک

ای جبدی  ور سازند. مدیریت و رهبری تحبول مقولبه  هکارآمد و بهر، چنین شرایط پویایی

چنین مدیرانی محسوف شده و در پی کس  دانش و مهارت الزم برای پویا و تحول  برای

 باشند.سازمان خود میساختن آفرین 

هبای  سترسی مناس  و مؤثر به ادبیات موضبوع مبدیریت و تحبول یکبی از د د به     د

های                                                                      جد ی پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه و بخصوص مدیران و کارشناسان سازمان

 باشد.پویا می

مقاالت فارسبی  ، کلیه کت  ۀرو به این مهم پرداخته و تالش نموده است نمایاثر پیش

تحول را در حوزه سبازمان ومبدیریت در اختیبار عالقمنبدان     ، و انگلیسی مربوط به تغییر

 قرار دهد.

شبدن  های برطبر  زمینه خود، گیران انتظار است با نظرات اصالحی و تکمیلیاز بهره

 های کتابشناسی موجود را فراهم سازند.کاستی

 ومن اهلل التوفيق

 دکتر مهدی ناظمی اردکانی

 هيئت علمی دانشگاه امام حسين )ع(




