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  .چگونه مي توان سازمان را بهتر اداره كرد
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   نگاه كلي

 است ، كه - وفا غفاريان -رگرفته از انديشه و تجارب يكي ازمديران موفق صنعت  صفحه ب161كتاب شايستگي هاي مديريتي در 

اين كتاب با تكيه بر جامعيت موضوع ، به .متكي بر مطالب مندرج در مقاالت ، كتابهاو نظريه هاي انديشمندان مديريت است 

ساختار كتاب به گونه اي است كه . است منظور معرفي مفاهيم ، الگوها و روشهاي توسعه شايستگيهاي مديريتي تاليف شده 

افزون بر پاسخگويي به اشتياق مطالعه كنندگان آزاد، به عنوان كتاب مرجع دوره هاي مديريت اجرايي و يا بخش بهسازي منابع 

 -يران  در مقايسه با كتابهاي چاپ شده در ا-نكته تازه اي كه در متن كتاب . انساني نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد

ارزشمند به نظر مي رسداين است كه هر كجا تعريف و يا مفهوم مهمي ذكر شده ، در پنجره اي كنار صفحه نيز به صورت جداگانه 

نكته مهم ديگر براي بهره برداري بهتر، . آمده است كه براي مراجعات بعدي و جستجوي مفاهيم موردنظرتسهيل كننده است 

جه گيري است كه در آغاز و پايان هر فصل براي ايجاد و افزايش حساسيت ذهني وكمك به سوالهاي آمادگي و سوالهاي نتي

  .يادگيري طراحي شده است 

   مقدمه

اين فرايند مستمر تاريخ ساز، نشانه هاي بارزي . جوامع در طول زمان تغيير مي كنند و جايگاه آنها را از يكديگر متمايز مي سازد

  "9"اين شايستگي ها كدامند؟ چگونه به دست مي آيند؟ نشانه هاي آن چيست ؟!  همراه دارداز شايستگي هاي مديريتي را به

مساله آنگاه پيچيده تر مي شود كه دريابيم .امروزه دستيابي به مديران تحول آفرين ، دغدغه بزرگ سازمان ها به شمار مي رود

 كه پدر -پيتر دراكر . ضه اين مديران برجسته نداشته انددانشگاهها با برنامه هاي معمول خود، توفيق چنداني در پرورش و عر

 در موردويژگي هاي مديريتي عصر حاضر مي "هاروارد بيزنس ريويو" طي مصاحبه اي با نشريه -مديريت نوين ناميده مي شود 

 فكر مي كنم ديگر داشتن تحصيالت به خودي خودمفهومي ندارد، حتي داشتن تحصيالت عاليه در رشته مديريت ، من": گويد

 ". مي نامم پرداخت "شايستگي فردي "بايستي جستجو براي يك معيار مشخص عيني را كنار گذاشت و به چيزي كه من آن را

  "10"".شما مديرتربيت كنيد، همه چيز خودش مي آيد":  مي گويد"اليسر"مديرعامل شركت 



توسعه اين شايستگيها مطرح شده و طي آن عالوه بر در اين كتاب طي دو بخش كلي ، الگوهاي شايستگي مديران و روشهاي 

هدف اصلي كتاب ايجاد انگيزه . مفاهيم نظري ، نتايج يك تحقيق ميداني به منظور بومي كردن اين الگوها نيز ارايه شده است 

  "12".وفراهم ساختن مقدمات آشنايي با اين موضوع حياتي است 

  . مديريت امروز، معماري فرداست -فصل اول 

سازمان از ديدجامعه شناسي يك سيستم اجتماعي است كه به . ك جامعه براي تداوم حيات ، نيازمند فرايندهاي گوناگون است ي

 نظام يافته - معموال جامعه -منظور دستيابي به اهداف نسبت مشخص و در راستاي عملكرد اصلي يك سيستم جامع تر 

 مي كنند و از آنها با عنوان سازوكارها يامكانيسم هاي اجتماعي نيز ياد مي سيستم هاي اجتماعي را به چهار گروه تقسيم.است 

  "23": اين چهار سازوكار عبارتند از. كنند

  ;"ثبات فرهنگي "حفظ ارزشها و هنجارهاي اجتماعي 

  ;تامين منابع 

  ;دستيابي به اهداف 

  .يكپارچه سازي 

  . اين ها به عمل خاك را كيميا كنند-فصل دوم 

با اشاره به عملكرد يك شركت موفق و مديرعامل آن كه توجه پژوهشگران رفتار سازماني را جلب كرده و تالش شده تا اين فصل 

-حاصل اين بررسيها را در چهار ويژگي ، رفتار . عوامل اثربخشي اين مديران را استخراج و ازآنها الگوگيري كنند شروع مي شود

 سخت كوشي و -پذيرش ريسك -تفويض اختيار تصميم گيري به پايين ترين رده  اعتقاد به كاركنان و -: مديريتي شامل 

پس از آن به الگوهاي رفتار مديران توجه كرده و مي نويسد كه . مشتري محوري ارائه داده كه مي تواند سازمان رامتحول كند

  "41". مي دهند ساده و روشن نبوده است هيچگاه پاسخ به اين سوال كه مديران واقع چه كاري انجام

    مديريت ، اثربخش- مدير، شايسته -فصل سوم 

نويسنده در اين فصل پرسشهايي از قبيل ، اثربخشي مديريت چيست ؟ توسعه مديريتي چيست ؟ و شايستگيهاي مديران 

تطابق خروجي با مشحصات "ربخشي را اث. كدامند؟ را مطرح ساخته و براي ورود به بحث از تعريف اثربخشي آغاز كرده است 

 "معيارهاي "مشخصات تعيين شده ، به طور مستقيم و ياغيرمستقيم براي " تعريف كرده و اضافه مي كند كه "تعيين شده 

معيارهاي اثربخشي مديريت نه تنها براي ارزيابي مديران ، بلكه براي برنامه ريزي توسعه آنان نيز از ضروريات به . متفاوت است 

 دو معيار به "اثربخش "در ادامه نيز با استفاده از يك تحقيق و مطالعات انجام شده براي تشريح مديريت "65".شمار مي رود

  .كار گرفته شده را يادآوري مي كند

  



  . مديران خود سخن مي گويند-فصل چهارم 

اشاره دارد . اري سازمانها با محيط آغاز مي شوداين فصل با اشاره تامل برانگيزي از آموزه هاي طبيعت و رابطه آن باضرورت سازگ

سازماني كه علي رغم قدرتمندي در عصر خود، "ماموت هاي "كه مطالعه تاريخ شركتهاي بزرگ نيز مي تواند فهرست بلندي از 

د محيط آنگاه مي پرس. قرباني عدم سازگاري بامحيط تازه شده اند را تشكيل دهد و اين شواهد در عصر حاضر نيزوجود دارد

چيست ؟ چه ابعادي دارد؟ چه تاثيري بر روي ساختار و مديريت سازمانها مي گذارد؟ چگونه مي توان الگوهاي سازماني را با 

شرايط محيطي سازگار كرد؟ و در پي اين پرسشها نويسنده سعي دارد تا به صورت فشرده نتيجه مطالعات خود رابراي خواننده 

  .مطرح سازد

  راي مرواريد صدفي ب-فصل پنجم 

اساس توجه اين فصل براين محور استوار است كه چه مكانيسم هايي براي توسعه شايستگيهاي مديران وجود دارد؟ براي 

.  انسان شروع مي كند"يادگيري " است ، بحث را بامقدمه اي از قوه "يادگيري "رسيدن به پاسخ كه از ديد نويسنده عنصر 

سپس به اين مقوله مي پردازد كه انسان . ادگيري چيست و چه ماهيتي دارد اشاره مي كندآنگاه در پاسخ به اين مهم يعني ي

   .در اين خصوص بحثي اساسي اما كوتاهي را مطرح مي سازد. چگونه ياد مي گيرد

 براي نويسنده در ادامه فصل تفاوت اساسي بين يادگيري بزرگساالن باخردساالن را به خوبي ديده و براين اساس اصولي را كه

  "124": اثربخشي آموزش بزرگساالن توصيه شده به شرح زير مي آورد

  .بزرگساالن مي بايستي بدانند چرا چيزي را مي آموزند

  .بزرگساالن تمايل دارند تا در برنامه آموزشي خود نقش داشته باشند

  .در آموزش بزرگساالن مي بايستي تجارب آنان در نظر گرفته شود

  .ادگي يادگيري چيزي رادارند كه به آن نيازداشته باشندبزرگساالن هنگامي آم

بزرگساالن درگير زندگي و كار خود هستند و هنگامي خوب يادمي گيرند كه موضوع يادگيري در زندگي و يا شغل آنان موثر 

  ;باشد

  .براي بزرگساالن عوامل انگيزشي در يادگيري اهميت زيادي دارد

   ويژگيهاي كتاب
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ن به پرسشهاي نتيجه گيري مي پردازد كه براي يادگيري  در ابتداي هر فصل با پرسشهاي آمادگي شروع مي شود و در پايا- 4

  .ياري دهنده است 

راهنماي استفاده از ديسكت ها در پايان .  همراه كتاب دو ديسكت به صورت هديه ارائه شده كه داراي مطالب مفيدي است - 5

  ;كتاب ذكرشده است 

  ; براي تاليف كتاب از منابع قابل توجهي استفاده شده است - 6

 .العه كتاب را به مديران و همه كساني كه براي مديران تصميم سازي مي كنند پيشنهاد مي شودمط


