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مقدمه

 

       کتهاب    ي                                     گام به سوي موفقیت اقتباس و ترجمهه      101  ،      رهبري    هاي                            کتاب حاضر با عنوان تاکتیك

                       این کتاب از انتشهارات    .            تابس میباشد                             م به سوي موفقیت تألیف استیو  گا     101  ، 1             کلیدهاي رهبري

                                   دکتر استیو تابس مدرك کارشناسی ارشد   ،        نویسنده  .             میالدي میباشد      2007       به سال           مك گراهیل 

   اي                                                           مدیریت و سیاست گذاري از دانشگاه ایالتی کانزاس و فوق دکتهر   ي          در رشته                 و دکتراي خود را

                             او عالوه بهر تهدریس سهالها      .           دریافت کرد              خالقیت و رهبري   ي                                    خود را از دانشگاه هاروارد در رشته

     بهه          دیگر او    اي               تجربیات حرفه  .                     نزاس انجام وظیفه کرد ا                 اجتماعی دانشگاه ک  ي        توسعه           مدیر رهبري 

  ي                        برنهده پهنج جهایزه         . . .                                            معتبر آمریکایی و ماننهد جنهرال موتهورز       هاي            در کمپانی            عنوان مشاور 

    .                                   ممتاز آکادمی مدیریت کسب کار گردید  ي              برنده جایزه      1994       در سال   .       میباشد            تدریس ممتاز 

        مختلهف      هاي                 دانشجویان رشته                   مفید بودن آن براي       بخاطر          این کتاب        اقتباس                انگیزه ترجمه و  

          و تمایهل                      عههده دار هسهتند                             اجتماعی نقش هدایت و رهبري    هاي                      افرادي که در فرایند          مدیریت و

                             سوي دیگر بطور کلی با توجه به    از   .       میباشد  ،                                            دارند دانش تخصصی و تجربی خود را افزایش دهند

        در یهك                                   متنوع سازمان صهنعتی و آموزشهی      هاي                                            این که محتوا حاصل تجربیات رهبري در فرایند

      ههاي                       در باز کهردن افهق                  تأثیر این کتاب     جالب   ي       نکته  .  د ن                               کشور صنعتی پیشرفته را پوشش میده

    .      دارد   اي                                   دید و چشم انداز رهبري نقش برجسته

      ههاي                            ارائه تصویر کلی از مؤلفه        فصل اول   .                                         محتواي این کتاب در هفت فصل تنظیم شده است  

                                                                           هر فصل با یك پیش آزمون شهروع میشهود کهه از خواننهده میخواههد قبهل از         .               سازمانی میباشد

       نفهوذ    ،                                فصل اول مفهاهیم ماننهد تعههد     .                                         فصل دانش خود را در رابطه با آن فصل بسنجد  ي         مطالعه

        رهبهري        ههاي             شایسهتگی   ،        مناسهب       ههاي                                       استفاده از کلمهات صهحیح در مکهان     ،  ن              گذاري در دیگرا

    .        میباشد      . . .                زندگی سازمانی  ي       چرخه

  ،                             افهزایش قهدرت ادراك فهردي     ،         هدفمداري  ،           کنترل نگرش  ،                           فصل دوم در مورد نگرش رهبري  

    .        میباشد      . . .                  و اجتناب از استرس                                بد شانسی و داشتن ذهنیت چند بعدي         چرخاندن 

                   کاریزمها ارتقهاء     ي          توسهعه   ،                     رهبري تحهول آفهرین    ،                   پیش برنده در رهبري    هاي       نیرو         فصل سوم  

       قهدرت        ههاي                                    غرور رهبري و آگهاهی از تاکتیهك    ،                ارزیابی کارکنان  ،             ایجاد اعتماد  ،          چشم انداز     قدرت 

    .            پوشش میدهد      . . .            ماکیاولیستی

                                                           
1
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    ا و      رقبه                                                                      صهداي رهبهر موضهوعاتی ماننهد برقهراري ارتبها  و مقابلهه بها          ،                   فصل چهارم ارتبها    

                            مهارتههاي مصهاحبه توسهعه             بهبهود   ،  م                        قهدرت تفههیم و تفه ه     ،             هوش هیجهانی   ي        توسعه  ،        مخالفین

        . . .                                           مهارتهاي مذاکره و چانه زنی و مدیریت تعارض و

      فرهنگ   ،                       نوآوري و پیاده سازي آن  ي              مانند توسعه           بر مفاهیمی                           فصل پنجم نوآوري و خالقی ت  

                       اسهتفاده کهن یها از      ،                             یاد بگیر نوآور باش یا بمیهر   ،        سازمانی                    نوآوري و تجدید حیات   ،              سازمانی نوآور

   .                را در بر میگیرد      . . .           دستش بده

                 ارتقهاء تغییهر     ،                                                                        فصل ششم رهبري تغییر شامل مفاهیمی ماننهد ایجهاد تغییهر تحهول آفهرین       

                   یهادگیري قهدرت و     ،              پذیرش تغییهر   ،                                       مثبت و منفی متناسب سازي اندازه سازمانی     نکات   ،        سازمانی

  و                                                 ایسهتادگی در مقابهل محهرك انجمهاد و خسهتگی        ،                        مدیریت فراینهد تغییهر    ،      تغییر          أت ایجاد  جر

        . . .                               تاکتیك هفتگانه براي ایجاد تغییر

                                 نکهاتی بهراي بقهاء در مقابهل       ،                       مقررات دیهوان سهاالري                                  فصل هفتم کار تیمی و کار بر اساس   

  .  و                    فرایند انجام کهار                                             یادگیري سازمانی استفاده از شوخ طبعی مؤثر در   ي        توسعه  ،              سیاست سازمانی

. .      

                                                                                        نکته قابل توجه در رابطه با استفاده از کتاب آن است که خواننده موظهف نیسهت کتهاب را از    

                                                           بلکه بر اساس نیاز میتواند هر فصل یا هر گام را جداگانه مورد   ،                               فصل اول تا آخر به ترتیب بخواند

                             آزمون ابتداي شهروع فصهل را                                            سفارش میشود قبل از استفاده از هر فصل پیش   .                مطالعه قرار دهد

      .         پاسخ دهید

   
 


