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سخن مترجم
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حسین محبی ()hosein_mohebby@yahoo. com

پیشگفتار
تصمیم خوبی گرفتهاید! در دانشگاه تحصیل میکنید  . . .و شاید بهتر از آن .شاید گاهی احساس کنید وقتتان را
به هدر میدهید و شاید همچنین احساسی ندارید .آری ،گاهی سختتر ازاین هم میشیود .امیا کیاری کیه شیما
اکنون انجام میدهید ،نتایج طوالنیتری دارد .در تحقیقات جدیدی از جویندگان کار 92 ،درصد آنها گفتهاند که
ناتوانی در رقابتهای شغلی ناشی ازاین بوده که تحصیالت دانشگاهی دارند .ولی شما بیا چنیین چییزی روبیهرو
نخواهید شد چون در دانشگاه ثبت نام کردهاید – رشتهای کهاین کتاب را برای آن خریدهاید.
تغییرات کلیدی در ویرایش یازدهم
برخی از تغییرات زیر را در ویرایش یازدهم انجام دادهایم:
 دو فصل جدید :مدیریت تنوع و طراحی سازمانی سازگارانه
1
 دو کاربرد موردی در هر فصل
 قسمت جدیدی به نام رهبری کهایجاد تفاوت میکند ،در هر فصل کتاب
 شمارهها که در هر فصل هستند
 دیدگاهاینده :جهان کار در سال  2020که در نه فصل وجود دارد
 دشواریهای یک مدیر که در همه فصول گنجانده شده است
 43 درصد پانویسها از منابع  2009و  2010روزآمد شده است
 فیییلمهییای جدیییدی کییه نشییاندهنییده موضییوعهییای مییدیریتی هسییتند و از طریییق سییایت
 mymanagementlab. comجهت یادگیری بیشتر قابل دسترسیاند.

www.

این رشته چیست و چرا مهم است؟
این رشته و این کتاب دربارۀ مدیریت و مدیران است .مدیران تنها موردیست که همۀ سازمانها – بیدون نظیر
بهاندازه ،نوع و محل – بدانها نیاز دارند و شکی نیست جهانی که مدیران با آن روبهرو هستند ،تغییر یافته است،
در حال تغییر است ،و به تغییر ادامه خواهد داد .ماهیت پویای سازمانهای امروزی ،هم به معنای پاداشها و هم
به معنای چالشها برای افرادی است کهاین سازمانها را مدیریت میکننید .میدیریت موضیوع پوییایی اسیت و
کتابی که دراین مورد نوشته شده بایستیاین تغییرات را منعکس نماید تا شما بتوانید تحتاین شرایط جدید آمادۀ

1

 .به خاطر حجیمتر شدن کتاب از آوردن آنها خودداری شد.
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مدیریت شوید .ما ویرایش یازدهماین کتاب را برایتان ارائه میکنیم تا بهترین شناخت را در برخورد با تغیییرات
به دست آورید.
رویکرد ما
رویکرد ما در مدیریت ساده است :مدیریت دربارۀ افراد است .مدیران ،افیراد را میدیریت مییکننید .بنیابراین میا
مدیران واقعی را به شما معرفی میکنیم ،افراد واقعی که افراد را مدیریت میکنند .ما بااین مدیران واقعی صحبت
کردهایم و از آنها خواستهایم تجربیاتشان را در اختیار شما گذارند .شما درخواهید یافت که یک مدیر چیه نیوع
آدمیاست – مسایلی کهاین مدیران واقعی با آنها برخورد داشتند واینکه چگونه توانسیتندایین مسیایل را حیل
کنند .شما نهتنها از عقل و دانش اساتید خود بهرهمند خواهید شد ،بلکه به مشاوران و مربیان میا هیم دسترسیی
خواهید داشت.
دراین رشته از شما چه انتظاراتی میرود؟
ساده است .به کالس بروید .کتاب بخوانید .تکالیف خود را انجام دهید .و برای امتحیان مطالعیه کنیید .از شیما
انتظار میرود که بتوانید بیشتر یادگیری خود را بهاین رشته و کتاب اختصاص دهید به عالوه ما برای نوشتنایین
کتاب ،کالسهای مدیریت را فرا گرفتهایم واین چیزی است که از دانشجویان خود انتظار داریم.
راهنمای خواننده
بیشتر موضوعهایی که دراین کتاب بدان پرداخته شده است ،عمقی نبوده و بارها بهاین موضوع اشاره شده است!
استاد کالستان ،منبع اصلی اطالعات شماست و مواردی را که الزم است دراین رشته یاد بگیرید و طی کیالس
به شما ارائه خواهد نمود .کسی که کارتان را ارزیابی خواهد نمود و به شما نمره خواهد داد .بنابراین توجه داشیته
باشید که چه انتظاری از شما دارد!این کتاب به عنوان مکمل استاد شماست .ما به عنوان شریکتان درایین کیار
بهترین اطالعات ممکن را هم در خود کتاب و هم در  mymanagementlab. comبرایتان ارائه کردهاییم تیا بیه
شما کمک کنند دراین رشته موفق شوید .اکنون وقت آن رسیده که ازاین کتاب استفاده کنید.
هرچه از منابع بیشتری خارج ازاین کتاب استفاده کنید
نمرۀ بهتری را دراین درس خواهید گرفت

استادها از یک کتاب استفاده میکنند ،زیرا کتاب منبع فشردهای از اطالعات مورد نیازتان را دربارۀ مطالیب میواد
درسی فراهم میکند .اساتید ،این کتاب خاص را دوست دارند ،چون مدیریت را از چشم انداز افرادی معرفی
میکند که واقعا کارشان مدیریت است – مدیران واقعی .در نتیجه ازایین کتیاب اسیتفاده کنیید و آنچیه را کیه
مدیران واقعی میگویند ،بخوانید .ببینیداینها چگونه مسایل میدیریتی را حیل مییکننید .در میورد سیبکهیای
مدیریتیشان یاد بگیرد و فکر کنید که چگونه میتوانند مدیریت نمایند.
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عالوه بر مواردی که شما میتوانید ازاین مدیران واقعی یاد بگیرید ما چندین روش به شما ارائه کردهایم که
بتوانید دراین رشته نمرۀ خوبی بگیرید .از قسمت سؤالهایی برای مرور و بحث در انتهای کتیاب اسیتفاده کنیید.
این روش خوبی است تا مطمئن شوید موضوعاتی را که خواندهاید ،فهمیدهاید .از سایت آزمایشگاه میدیریت مین
( )mymanagementlabهم استفاده نمایید.
سایت  www. mymanagementlab. comیک ابزار قدرتمند آنالین اسیت کیه ارزییابیهیا ،گیزارشهیا و
مطالعات شخصی را با همدیگر ترکیب میکند تا به موفقیت شما کمک نمایند .این سایت فرصیتی مییدهید تیا
خودتان را در مورد مهارتها و مفاهیم کلیدی بیازمایید ،پیشرفتتان را دراین رشته دنبال کنیید و از برنامیههیای
شخصی مطالعاتی استفاده نمایید – همۀاینها کمک میکنند که در کالس موفق شوید.
در نهایت ،ما انواع گستردۀ تجارب یادگیری سودمند را ،هم در متن کتاب و هم در آزمایشگاه مدیریت ارائیه
کردهایم .از دشواریهای اخالقی و تمرینهایایجاد مهارت تا تحلیلهای موردی و وظایف دم دسیتی میدیریتی،
بهاین ترتیب ،تا رشتۀ مدیریت برایتان جالب و با ارزش شود .استادتان به شما خواهد گفت که چه انتظیاراتی از
شما دارد که باید انجام دهید .اما شما نباید تجارب یادگیری خود را به آنها محدود کنید .سعی کنید فعالیتهیای
دیگر هم انجام دهید ،فعالیتهایی که حتی به شما تکلیف نکردهاند .میدانیم که ناکام نخواهید شد.
کتابهایاینترنتی ،مکمل دانشجویان هستند

برای دانشجویانی که میخواهند صرفهجویی نمایند ،کتابهایاینترنتی گزینۀ بسیار جالبی هستند .همانگونه که
میتوانید کتابی را از بیرون بخرید ،میتوانید آن را ازاینترنت هم تهیه کنید .بااین کتیابهیا مییتوانیید متیون را
جست وجو نمایید ،به صورت آنالین یادداشت برداری کنید ،از یادداشت ها و سیخنرانی هیا چیا بگیریید و
پاراگرافهای مهم را برای مرور بعدی خود عالمت بزنیید .بیرای گیرفتن اطالعیات بیشیتر بیه سیایت www.
 mymanagementlab. comمراجعه کنید.
این سایت ابزار ساده ای است که دارای مطالب مربیوط بیه رشیته شماسیت و سینجش و گیزارش خیوبی را
ازاندازهگیری فردی و عملکرد کالسی شما ارائه مینماید .همۀ منابعی که دانشجویان دراین رشته نییاز دارنید در
یک جا قرار دارد – و با توجه به تجارب درسیتان بهراحتی و بهسادگی روزآمید مییگیردد .برخیی ازایین منیابع
نسخۀاینترنتی همۀ فصول را دارند همچنین دارای امتحانات کوچک ،فیلمها ،شبیهسازیها ،سینجشهیا و ارائیه
مطالب هستند که به دانشجویان کمک میکند به طور مستقل مطالعه نمایند.
کتابخانه خود ارزیابی ()S. A. L

اگر عالقهای به خودارزیابی دارید ،این ابزار ارزشمند دارای  67تمرین خودارزیابی فردی است که به شیما اجیازه
میدهد دانش ،باورها ،احساسها و کنشهای خود را در ارتباط با طیف گستردۀ مهارتها ،تواناییها و عالیقتان،
بسنجید .کلیداین آزمونها هم ارائه شدهاند تا ارزیابی فوری و فیردی از خودتیان بیه عمیل بیاوریید .هیمچنیین
کتابخانۀ خودارزیابی همچنین به صورت چاپی و لوح فشرده نیز منتشر شده تا شما در میورد نحیوۀ ارزییابیتیان
تصمیم بگیرید.
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