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   مترجمانمقدمه
  

اگر مديريت را دانش و توانش بـراي نيـل بـه اهـداف سـازمان بـدانيم، زمـاني ارزش                     
شود كه جلوه و نتيجه آن را در عرصه عمـل و در تحقـق                 دانش مديريت مشخص مي   

ــيم    ــشاهده كن ــازمان م ــداف س ــديريت در     . اه ــش م ــر، ارزش دان ــارت ديگ ــه عب ب
مـتن  . ان بـراي اثربخـشي سـازماني اسـت        توانمندسازي مديران و ايجاد مهارت در آنـ       

اي  حاضر برگردان كتابي است كه مهارتهاي مديران را با نثري روان و ساده بـه گونـه            
كنـد و در فـصول مختلـف دربـاره مهارتهـاي              جامع و كامل بـه مخاطبـان عرضـه مـي          

در اين كتاب به طور كـاربردي  . كند مديريت از زواياي گوناگون بحث و بررسي مي       
توسعه مهارتهايي پرداخته شده است كـه مـديران در محـيط كـاري خـود بـه              به نحوه   

در اين راستا ابتدا با زباني ساده مفاهيم اساسي مـديريت تـشريح   . اند تعدد با آن مواجه 
عمده مطالب مطرح شـده در      . شود  و سپس به كاربرد آنها در محيط عمل پرداخته مي         

  اطات، حل مسئله و توجه بـه اخالقيـات،  اثربخشي فردي، ارتب: اند از  اين كتاب عبارت  
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  .تغيير سازماني
داننـد و بـه آن        آنچه مديران بزرگ مـي    : مهارتهاي مديران عنوان اصلي كتاب    

  . به چاپ رسيده است2008 است كه در سال 1كنند عمل مي
ــاره اثربخــشي فــردي اســت فــصل اول كتــاب  ــه معرفــي  .درب  در ايــن فــصل ب

سـپس در مـورد     . شـود   راهبردهاي رفتاري جهت بهبود مديريت بر خود پرداختـه مـي          
در ايـن فـصل   . شود چگونگي ارزيابي سوابق مديريتي بر مبناي ابعاد منتخب بحث مي   

سايي ضعفها  همچنين مطالبي در زمينه خودارزيابي با استفاده از الگوها و در نتيجه شنا            
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در پايـان فـصل نيـز نحـوه اسـتفاده از مهارتهـاي              . شـود   و قوتهاي مديريتي مطرح مـي     
  .شود مديريت زمان براي انجام اولويتهاي كاري تحت فشار عصبي بيان مي

 چگونگي بيان پيام جـذابي كـه ضـمن          . است اتفصل دوم كتاب درباره ارتباط    
نحـوه  . شود ر اين فصل مطرح مي   انتقال مفهوم ذهني، نظر مخالف را هم جذب كند د         

 سـاختار، پـشتيباني و انتخـاب رسـانه          ،ايراد سخنرانيهايي مؤثر با به كـارگيري راهبـرد        
ها، چگونگي وجود ارتباطات در هنگامه بحراني و           نحوه بيان قاطعانه خواسته     مناسب،

چگونگي دستيابي به درك مشترك با استفاده از گوش كردن مؤثر نيز مطالبي اسـت               
  .شود در ادامه اين فصل درباره آن بحث ميكه 

 در قـسمتهاي ابتـدايي   .فصل سوم درباره حل مسئله و توجه به اخالقيـات اسـت           
هـاي    گيـري و شـيوه      اين فـصل دربـاره سـاختاردهي و دامهـاي حـل مـسئله و تـصميم                

در قسمتهاي بعدي نيز مطالبي در زمينه ابعـاد اخالقـي   . شود جلوگيري از آن بحث مي   
  .شود گيري در انتخابهاي دشوار اخالقي مطرح مي  و نحوه تصميمهر مسئله

هـاي    اين فصل در ابتدا به تـشريح نظريـه         در   .فصل چهارم درباره انگيزش است    
مراتب نيازهـاي مـازلو، نظريـه برابـري و نظريـه نيازهـاي مكللنـد                 انتظار، نظريه سلسله  

هـا جهـت افـزايش        يـه شود و سپس درباره چگـونگي اسـتفاده از ايـن نظر             پرداخته مي 
 تقويت و هدف جهت ايجاد محيط        استفاده از نظريه  . شود  انگيزه در سازمان بحث مي    

كاري برانگيزنـده، تقويتهـاي مثبـت خالقانـه و نحـوه طراحـي مـشاغل برانگيزنـده بـا             
  .استفاده از مدل ويژگيهاي شغلي از ديگر مباحث مطرح شده در اين فصل است

تمـايز بـين مربـي و مرشـد،         . پـردازد   پنجم به بحث مديريت عملكـرد مـي       فصل  
انتخاب بهترين فرد براي يك نقـش و نحـوه تعيـين انتظـارات عملكـردي از مبـاحثي                   

هاي بهبود و ارزيابي عملكرد و  شيوه. شود است كه در ابتداي فصل به آن پرداخته مي    
اري مجدد از ساير مطالـب      گيري درباره خاتمه خدمت يا به كارگم        در نهايت تصميم  

  .مطرح شده در اين فصل است
در اين فصل ابتدا درباره چگونگي تأثير . فصل ششم درباره قدرت و نفوذ است

سـپس از روشـهاي نفـوذ و        . شـود   منابع قدرت و هنجارها براي نفوذ بر رفتار بحث مي         
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يران بـر   شود كـه مـد      براي تأثيرگذاري بر افرادي بحث مي     » هاي نفوذ اجتماعي    حربه«
در نهايــت در مــورد چگــونگي ايجــاد روابــط مثبــت بــا . آنهــا اختيــار رســمي ندارنــد

كاركنان و همكاران و ايجاد تأثير اوليه مثبت و ماندگار و خلق يك شـبكه اجتمـاعي                
  .شود نكاتي ارائه مي

در اين فصل درباره ويژگيهاي فردي رهبري و . فصل هفتم درباره رهبري است  
كنـد تـا    اين فصل بـه شـما كمـك مـي    . شود تبط با رهبري بحث ميرفتارهاي اوليه مر  

بتوانيد موقعيت رهبري را ارزيابي كنيد و با توجه به آن موقعيـت، سـبك متناسـب را                  
آفرين ايجـاد     تعيين كنيد، سپس مبنايي را براي رهبري متناسب با سبك رهبري تحول           

اي را بـراي بهبـود        رنامـه كنـد تـا بتوانيـد ب        در نهايت اين فصل به شما كمك مي       . كنيد
  .مهارتهاي رهبري خود طراحي كنيد

اين فصل استفاده منطقي از تيمها      . فصل هشتم درباره تيمها و اثربخشي آنهاست      
تواند به شما آموزش دهد و نحوه برخـورد بـا             و ايجاد تيم داراي عملكرد عالي را مي       

در نهايـت در    . ارائـه كنـد   مسائل تيمي را مخصوصاً با توجه به پوياييهاي تيمي به شما            
  .شود اين فصل مطالبي در زمينه تنوع تيمي و نحوه افزايش عملكرد تيمي مطرح مي

كنـد تـا      اين فصل به شما كمك مي     . فصل نهم در زمينه تمركز و مذاكره است       
اي در سـازمانها تمـايز قائـل شـويد و در              اي و تعارضـات رابطـه         بين تعارضات وظيفـه   

لت آن را تشخيص دهيد و سبك ترجيحي حل تعارض خـود        هنگام ايجاد تعارض، ع   
همچنين اين فصل شما را در تعيين سبك حل تعارض با توجه به موقعيت              . را بشناسيد 

  .تواند ياري دهد مي
در اين فصل مدلهاي فراينـد تغييـر بـراي تـشريح            . فصل دهم درباره تغيير است    

تـوان يـك مـشكل     ونـه مـي  تغيير سازماني ارائه شده و نشان داده شـده اسـت كـه چگ           
در انتهـاي   . گيري از مدلهاي تغيير رفع و نتايج آن را ارزيـابي كـرد              ه  سازماني را با بهر   

  .فصل نيز راهبردهايي براي غلبه بر مقاومت در برابر تغيير پيشنهاد شده است
الزم به ذكر است كه بخشهاي محدودي از كتاب اصـلي بـه دليـل نـاهمگوني                 

عـدم ترجمـه ايـن      . ه به تشخيص مترجمان، ترجمه نشده است      با شرايط فرهنگي جامع   
  .بخشها هيچ تأثيري در درك ساير مطالب كتاب ندارد


