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  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "زرين نگار محمد جعفردكتر "كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش ي و نظارت بر محتوا:كارشناس

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مولف

در طول سه دهه گذشته شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي جهان آنچنان دستخوش تغییر و تحـول بـوده        
است که به زحمت می توان اندك شباهتی میان سازمان ها  و شیوه هاي مدیریت و سرپرستی در زمان قبل از آن و حـال  

 یافت.

از مهمترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی و سازمانهاي امروزي دانست.در این میان حوزه شاید مدیریت را بتوان یکی      
    سرپرستی یکی از حساس ترین حوزه هاي مدیریت به شمار می آید. چراکه سرپرست از طرف یکی از مدیران بـه حسـاب  

سازمان باشد، از طرف دیگر خود یکی از می آید و باید همنوا با مدیریت عالی سازمان در راستاي تحقق آرمان ها و اهداف 
نفرات بدنه سازمان محسوب می شود که با واقعیت ها و مسائل کف سازمان دست بـه گریبـان اسـت؛ در واقـع در میـان      

  مدیریت و کارکنان،  سرپرست نقشی بسیار کلیدي را ایفا می کند.
رکنان پرداخته و دلمشغولی هاي سرپرستان در این در این کتاب سعی شده است به شناسایی اصول اولیه سرپرستی کا     

  حوزه بررسی شود.
تاکنون در سـازمان هـاي مختلـف و در حـوزه هـاي سـازمان، مـدیریت و         1380این کتاب نتیجه فعالیت بنده از سال     

ین حوزه می سرپرستی و همچنین بیش از یک دهه تدریس در دانشگاه  و برگزاري دوره هاي آموزشی براي سازمان ها در ا
باشد. الزم به ذکر است این کتاب در ابتدا به صورت جزوه درون کالس ها تدریس می گردید و به تدریج با ظهور مباحـث  
جدیدتر تکمیل تر گردید .در این بین مطالب و نوشته هاي اساتید ارجمند؛ دکتر علی رضائیان، دکتر سید رضا سیدجوادین، 

ن قلی پور در نگارش و غناي این کتاب بسیار موثر بوده است؛ همچنین تالش شده است دکتر اسفندیار سعادت و دکتر آری
که مباحث دیگري که نیاز سرپرستان براي گذار از تفکر سنتی به تفکر انسان محور و نیز نیاز کارگران دانشی سـازمانهاي  

  امروز باشد را در این کتاب درنظر گرفته شود.
ا توجه به شرایط موجود در سـازمانهاي ایرانـی و دلمشـغولی هـا و نیـاز هـاي مـدیران،        طرح کلی فصول این کتاب ب     

  سرپرستان و کارکنان آنها تدوین گردیده است.
فصل نگارش شده است که  نیاز گروه هـاي متعـددي از مخاطبـان را برطـرف مـی کنـد:گروه اول،        10این کتاب در      

ي مختلف در دوره هاي کارشناسی ؛ گروه دوم، دانشجویان مدیریت در دوره دانشجویان مدیریت و حسابداري در گرایش ها
هاي کارشناسی ارشد در گرایش هاي مختلف بعنوان کتابی جهت مطالعه در حوزه مباحث مدیریتی؛ گروه سوم، متقاضیان 

و شرکت هاي دولتی شرکت در کنکور مدیریت در مقاطع تحصیالت تکمیلی؛ گروه چهارم، سرپرستان و کارکنان سازمان ها 
و خصوصی با هر اندازه از لحاظ تعداد کارکنان و در نهایت گروه پنجم، مدرسان دوره هاي اصول سرپرستی در کارگاه ها و 

  کالسهاي آموزش آزاد.
ادعاي کتاب حاضر این نیست که هیچ ایرادي ندارد و کلیه مسائل مرتبط با اصول سرپرستی را پوشش داده است و امید      

ست همکاران و صاحب نظران در این حوزه در تقویت بیشتر این کتاب بنده را راهنمـایی نماینـد تـا بتـوان بـا توجـه بـه        ا
  بازخوردهاي صادقانه ایشان در ویرایشهاي بعدي لحاظ و استفاده شود.

  
  محمدجعفر زرین نگار                                                                                            

  1398- تهران                                                                                      


