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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "مهيار سياهوشي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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با  م ما و پدر  م قد   را  داش و ق یا
د، رپورش ن ت  ن  ا یدیو اسا  علمان داد

د را  علموچک  وو دهدا  ر  و دیا  ی   یا یدا
ن ن  را  یعا  د رو   .د
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  مولف مقدمه
 

 اریبسـ  تیریو مـد  گیـري  تصمیم يکردهایکه رو میشاهد آن هست ها سازمان از ياریبس در ما امروزه
 تجـارت  توسـعه  يراسـتا  در هم دیبتوان ریمد کی عنوان به شما نکهیا. است شده تر دهیچیکرده و پ رییتغ

و  سـت ین يریکار هر مد ،دیکن برطرف را مشکالت از ياریبس سازمانتان درون در هم و دیکن اقدام خود
 مشـغول  یتیریمـد  يهـا  که تازه بـه سـمت   یرانیمد مخصوصاً ؛دارد ازین ياریبس يها تبه تجربه و مهار

 يالدیم 1850 - 1860 يها در حدود سال .ستندین آشنا تیریمد کار اساس و میمفاه با هنوز و اند شده
 و گرفت شکل تیبشر طستو تیریمد میمفاه يها دهیا نیکه اول ،بود یانقالب صنعت يو همزمان با ابتدا

 و یسـتگ یشا هیـ پا بـر  تیریمد که ییها سال در .شروع شداز آن زمان  یتیریمد يها هینظر اقسام و انوع
 پاسخگو دیبا که یکس و گرفت شکل یتیریمد يها هیبر ساختارها و رو ياریبس يانتقادها ،بود تیصالح

 تـا  شـد  باعث انتقادها و عوامل نیا. گرفت یم قرار انتقادها همه سأسازمان بود که در ر تیریمد ،بود یم
 تیریمـد  با يرهبر عملکرد و کردیرو .ردیبگ شکل يرهبر نام به کارو کسب و سازمان در يدیجد مفهوم
 ،دهـد  یمـ  که ییها و آموزش کیزماتیکار تیو شخص دنیبا الهام بخش شهیمتفاوت است. رهبر هم کامالً

 دانشـگاه  يرهبـر  اسـتاد  کیـ نیزال يآقـا . کنـد  یم تیبه اهداف خودش هدا دنیسازمان را در جهت رس
. دارد یروانشـناخت  مسـائل  در شـه یر و هاست آن فهم و درك در رهبر و ریمد تفاوت«: دیگو یم رواردها
 کننـد  یم تالش و هستند طیشرا ثبات و کردن کنترل دنبال به و دارند دوست را روابط و ضوابط رانیمد

 يسـاختار کـه   مسـأله را  نیـ ا ران،یمد خالف بر رهبران یول؛ شود مرتفع عیسر یلیخ ها نآتا مشکالت 
 لیـ تما چونگیرند؛  عجوالنه تصمیم نمیو  کنند یم تحمل ،داشته باشد دوجو يادیز يها بحران و نباشد
 معتقـد  کینیزال ي.آقارندیبگ را یینها میتصم سپس و کنند یبررس آن جوانب همه از را زیچ همه دارند
 رانیکـه مـد   یدر حـال  ،متفکران خالق هستند ،گرانید و دانشمندان هنرمندان، مانند ؛رهبران که است

بـه   يو چه قـرار اسـت بـه زود    دیکن یم تیسازمان فعال کیدر  ری. شما چه به عنوان مدستندین نگونهیا
 سازمان از برون و درون در يرهبر يها سبک ید بابا ،دیکن تیفعال وکار کسبرهبر سازمان و  کیعنوان 

 شـما  یدهـ  گـزارش  و يریگ گزارش نحوه! دیکن رفتار چگونه خود پرسنل با که دیبدان و دیباش آشنا خود
 را خـود  میتصـم . دیـ ده انجـام  چگونـه  سـازمانتان  در را يسـاز  سـتم یس باشد، چگونه ندهایفرآ انجام در
است کـه   یمتفاوت با زمان یلیخ هیقض ،دیکن یم تیفعال سازمان در رهبر کی عنوان به شما اگر. دیریبگ
 دنیرسـ  يهـا  ياستراتژ آنها، کنند ینم کار ادیز يها و با ابالغ يدستور رانیمثل مد ؛.رهبراندیبود ریمد
 در و کننـد  یمـ  میترسـ  هـا  نآ يرا بـرا  یاهـداف سـازمان   دهنـد،  یم آموزش خود پرسنل به را اهداف به

 و ریمـد  نقش دو هر سازمان در که ستین یکار هر کس قطعاً .ببرند باالرا  یمشارکت سازمان تااند  تالش
نـوع رفتـار و نقـش خـود را در      ،میکه در سازمان دار يبا توجه به نوع افراد دیبا یول ؛کند يباز را رهبر

 يدارا دیـ با ،شـود  یمـ  انتخـاب  رهبر ای ریمد عنوان به سازماندر که  ی. کسمیسازمان مشخص کن سأر
. اگـر  دیـ هوشمندانه عمـل کن  کامالً دیبا نهیزم نیکه در ا ،باشد نقش آن خاص يها شاخص و ها یژگیو
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 را او يها ییتوانا دیبا ،دیکن منصوب یتیریمد يها سمت از یکی بهدر سازمان خود را  یشخصقرار است 
 از خـارج  افـراد  از دیتوان یم ،در سازمان شما وجود نداشت يفرد نی. اگر چندیریدر آن سمت در نظر بگ

بـودن   يقو يرهبر یبه معن الزاماً ،بودن یعال ریمد. دیریکمک بگ ها نقش نیا کی هر يبرا خود سازمان
 اشـتباه  بـه  را مـا  و میکنـ هم استفاده  يرا به جا دو نیا معموالً ما که شود یم باعث نکته نیهم .ستین
ـ یپکه  است فردي رهبر« :مییبگو دیبا ،میکن فیتعر ساده طور به را يرهبر میبخواه اگر .اندازد یم  یروان

ـ یپ نکـه یا ياما برا ؛دیاثرگذار باش دیبا ،دیباش داشته یروانیپ دیخواه یم اگر .»دارد  ،دیداشـته باشـ   یروان
برده  نیاصول را از ب نیکه ا یاز رهبران ياری. البته هستند بسدیپا بگذار ریو صداقت را ز اتیاخالق دینبا

 نخواهنـد  داریپا و بوده گذرزود ها ارزش نیکه ا دیاما بدان ؛اند کرده نهینهاد جامعه در را ییها اند و ارزش
 و دیـ کن دایـ پ دسـت  يرهبر و تیریمد يها تفاوت از یدرست درك به کتاب نیا مطالعه با دوارمیام. بود

 جـذاب  شـما  يبـرا  و دیـ کرد مطالعه را کتاب نیا اگر. دیباش داشته یغن یفرهنگ با رشد به رو یسازمان
از  دیـ توان یمـ  ،دیداشـت  يشنهادیپ و قادانت سوال، هر چنانچه. دیکن هیهد هم خود دوستان به، آن را بود

  .دیباش ارتباط در من با mahyarsiavashi.advertising@yahoo.com لیمیا طریق
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