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 پیشگفتار

 و هفتهدمکن است صحبت از م. کنید درست زمانی که برای اولین بار پست مدیریتی گرفتیدبه گذشته فکر 

ست  خیلی دورتر حدود و یا شدبی شو یادز احتمال به . سال پیش با فروکش  اشما از این ارتق قخیلی زود 

 در واقع. کردیدمی فکرن چیزی است که آتر از سختهبری افراد بسیار امتوجه شدید که ر یوقت، ه باشدکرد

سال  چهارم سهکه  داگر بدانی ست  اولمدیران جدید در دو  شک د که ش د، متوجه خواهیخورندمیکار خود 

ن را ساده آهای مدیریت را بدانیم، هرگز کاریریزه کهیدرصورت. تاثربخش بودن کار بسیار دشواری اسمدیر 

رکنان درگیر با مسائل کا هرروزکه  امکردهسپری  عاملان زیادی را در کنار یک مدیر من زم. نخواهیم گرفت

 هایالسبرای  ریتمشغول بودن در پست مدی رفتنها ص   کمک کند، تواندمیهم  تجربه فرض کنیم اگر. بود

ام کارهای یعنی انج و کسددب تجربهعنی تکرار یک کار )سددابقه ی. متمادی، لزوماً منجر به تجربه نخواهد شددد

ن ای :مدیریت اثربخش، هم علم اسددت و هم هنر اثربخشددی مدیریت مزم اسددت ( پس چه چیزی برای جدید

بخش و ام)علم مدیریت( به روشی اله شده یدتائو  شده امتحان های گیری از روش، حاصل بهرهنوع مدیریت

م؛ یرندتکرارپذ هاینا. توان تدریس کرداصدددول علم مدیریت را می. متعهدانه )هنر مدیریت( اسدددت ا هنر ا

 کیهدیریت تمهنر جنبه بر تنها  هاکتابدر بیشتر . گرددز این اصول برمیشما ا یریکارگبهمدیریت، به نحوه 

شوند، نتایج می گرایانه بوده و موجب ارتقای، واقعشده استاشاره  هاآنبه  که هاییاگرچه غالباً روش. شودمی

شخصی  ها بر اساس تجارببیشتر این روش. می نیستندها هم بر اساس تحقیقات نبوده و علاما همین روش

توان این گاهی اوقات می. ها و یا شددهودهای سددنتی هسددتندکاویها و بهینهتمدیر، موفقی عنوانبهنویسددنده 

ها نادیده گرفته این توصددیه مجموع در. نیسددت چنینیناها را به خواننده منتقل کرد اما اکثر مواقع توصددیه

ست، . شوندمی ست )تجربهنکته مهم این ا سب ا شرایط کاری خاص منا  چیزی که برای یک مدیر در یک 

 . فردی( ممکن است در شرایط متفاوت برای یک فرد دیگر جوابگو نباشد

نها به طور های ارائه شدددده در آعلیرغم اینکه تکنیک. بر بعد هنر آن توجه دارند های مدیریتیبیشدددتر کتاب

شنهاروش دهند!اما گاهی هم نتایج معقولی هم می، شودکامل بکار گرفته نمی شدههای گام به گام پی نه ، د 

شکل  ویبه عنوان یک مدیر و یا شهودهای  فردیهای مشخص بلکه بر پایه شیوه، بر اساس دانش مدیریتی

اسددت.  ینسددباین زمینه در بحث در کل، . ها قابل انتقال به شددما نیسددتگاهی اوقات این روش. گرفته اسددت

. یستن برای همه افراد یکسانکشف و شهود چرا  چون آید. درست و گاهی هم نادرست از آب در میگاهی 

شیوهبا ) یطمحچیزی که برای یک مدیر در یک  ست در محیطآید، جور درمیها( بهترین  دیگر  هایممکن ا

 . یایدمدیر دیگری بر سر کار ب گیرد کنار برود تامی فرد تصمیمدر این شرایط است که . نیاید کارب

شی آن  جنبهبه  هشدتوجه  یهنربُعد که به  قدرآندیریت های مدر اکثر کتاب ستدان شده ا هنر و  اگرچه. ن

شهودی در ست ریتمدی ادراک  شمند ا در مقابل، . را آموزش داد و یا منتقل کرد آنتوان ندرت میبه اما، ارز

 و راهبری مدیریتدر  تر آن اسدددت کهپسدددندیدهبنابراین، ؛ منتقل کرد یاد داد وتوان میدانش مدیریت را 

 اثبات جربیت پژوهشدددهایر نمود که د تکیهیی هانکات و تکنیکبر  ،بامدسدددتیابی به عملکرد  برایدیگران 

 . دنشبا



 

 

شواهدکه  آنچه) دارد تاکیدعد علمی مدیریت بُ بر این کتاب  کتابهدف  (شودنامیده می 1مدیریت مبتنی بر 

شهای  های مدیریتیتکنیکای از ارائه مجموعه ست که در پژوه ستند  شدمعتبر اثبات ا اطالعاتی را به  وه

 . باشد اثرگذارهای مدیریتی شما شما ارائه دهد که در برداشت

سددال  شددش و یسددبا مدیریت مبتنی بر شددواهد در بیش از  ارتباطرا که در  آنچهت همه هدف من این اسدد

  . ان بگذارمرا با شما در می دولتی و خصوصی هایرکتشدر  گذشته

 جام دادهمدیریتی ان هایهای بهبود شیوهراجع به راه شناس سازمانیروان در کسوترا  من پژوهشهای زیادی

 هایشددیوه مفاهیم ومترجمی بود که  مانندنقش اصددلی من هیک مشدداور،  عنوان به. امه را بکار گرفتهو نتیج

ق تبدیل موففرین کارآداد و آنها را به یک را به زبان سددداده مدیران تو دددی  می مدیریت مبتنی بر شدددواهد

آموزش  الهام بخشدددیدن،های بکارگیری و انتخاب کارکنان، تالش کردم بهترین روش تاب،در این ک. کردمی

با  یتنها رد. است را بازگو کنمهای چندین سال ژوهشکارکنان را که حاصل پارزیابی  وش انگیزایجاد دادن، 

تمام این . کندبکارگیری تکنیکهای راهبری و مدیریت این کتاب به مدیریت هر چه بهتر شدددما کمک می

ی خصوص هایهستند چه شما در بخش انتقال قابل قطع طوربهروشها بر بعد دانشی مدیریت متمرکز بوده و 

شید دولتی فعالیت کنید و یا در بخش صالً  من ای. با سط  تجربه و مهارت منکه ا ست که  دیریتی مهم نی

 . شما چقدر است

نوز ه، مسددتدل و قویپژوهشددهای علیرغم تعداد زیاد ، های مدیریت مبتنی بر شددواهدشددیوه، به طور معمول

ست شما   این دلیل. مورد توجه قرار نگرفته ا ست که   موفق دهیدنجام میا آنچهکه در  خواهیدنمیبر آن نی

 حد از شیببه این خاطر اسددت که اکثر مدیران  بلکه، فاقد ارزش اسددتاز اسدداس  پژوهشیا اینکه باشددید  و 

شته پژوهش د ، حتی اگر شما زمان کافی برای خواندن یک من اینکه. گذشته هستند مشغول ادامه دادن ا

یک توصیف  لبقا شان درکارهای کردن نتایج یهدر بازگوو جامعه دانشگاهی که دانشمندان  یابیدیم درباشید، 

 . کنندعمل نمی کاربردی خوب یا پندو 

شتهمدیریت  هایشیوه بکارگیری حالینا با شواهد در میان ر سی بپ های مبتنی بر  شنا شکی، روان الینی، ز

شددتن یک انتظار بردا چند نفر از ما از یک جراح مغز و اعصدداب. آموزشددی و معماری فراگیر اسددت هایرشددته

تایج آزمایششدددهود و بینش خود داریماسددداس  را تنها برتومور مغزی  به ن های ها و عکس  بدون اینکه 

یک پُل  سددداختن همینطور آیا برای ما قابل قبول اسدددت که معمار در هنگام و! نگاه کرده باشدددد رادیولوژی

های اثبات شده هریم کار خود را بر اساس شیوار داانتظ آنهادر عوض، ما از های عمرانی را ندیده باشد  نقشه

شته و مورد تایید  صورت در مدیریت نیز . انجام دهندگذ ستاندارداز باید به همین  شواهد و های ا مبتنی بر 

. استت شغلی ام و ر ایب عملکرداین استانداردها دستیابی به  محوریت. استفاده کرد مشابه هایدستورالعمل

ای افرادی برقدرتمند و کاربردی مای راهن ها و خطوطای از روشمجموعهفراهم آوردن  ن برایتوااز آنها می

 . موثر باشند، بهره گرفتدر شغلشان  خواهندکه می

تا البته واقعیت این اسددت، . که این کتاب بتواند تحومت مبتنی بر شددواهد را بیشددتر نمایان سددازدمندم آرزو

رابطه با اثربخشددی آن تردید  درمبتنی بر شددواهد را به عینه نبینید، مدیریت مشددهود نتایج  زمانی که شددما

شت ست خواهید دا سته بجایی ا به یک مدیر مبتنی  شدنیلتبدبرای  مزم را اطالعات، این کتاب. و این خوا
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ق شدش این اطالعات از طری. دهدارائه میصدفر تا صدد( کارکنان )شدت بر شدواهد از مرحله گزینش تا نگهدا

 :شده استه ئارا فصل

 استخدام کارکنان دارای عملکرد بام منظوربهاستفاده از ابزار مناسب  :اول فصل -

 هااستراتژی مؤثر مفید واجرای  منظوربه کارکنان الهام بخشیدن به :دوم فصل -

 ایجاد یک تیم با عملکرد بام منظوربهتوسعه و آموزش کارکنان  :سوم فصل -

 به یک مجری با سط  بام هاآنتبدیل  منظوربه کارکنانانگیزه دادن به  :چهارم فصل -

 در برابر مشکالت  یریپذانعطافایجاد  :پنجم فصل -

 سط  بام به مجریبرای تبدیل کردن آنها کارکنان  ارزیابی :ششم فصل -

صلهااین دانید که شما هم خوب می ستند، ف ستان نی سب ،رمان یا دا باید از ، برای گزینش و انتخاب افراد منا

 علمی پژوهشدددهایدر طی  که کدام ابزاردانند نمیمدیران  اکثربا این حالت . ابزارهای معتبر اسدددتفاده کنید

ستند و مفید شده ثابت سان طوربههمه مدیران . کنده میئارا در این زمینه اطالعات مزم را تاباین ک. ه  یک

ستار این هستند شوند که تیم کاری ئکه مطم خوا  هاآند، اما ررا دا ی مزمو آمادگ یدهدآموزش یخوببه انهآن 

 . ته باشندمزم آموزشی را در دسترس نداش موثر و هایممکن است تکنیک

بردی برای کار هایمدیریتی به دستورالعمل پژوهشهایدر این کتاب، من در رابطه با ترکیب و ترجمه نتایج  

شوار مدیریت  هایبخشرهبری و هدایت  سیاری از مدیران هرروز با آن د خواهم تو ی  ، دارند سروکارکه ب

برای . شددودبرخی دیگر نیز در ادبیات مدیریت بسددیار اسددتفاده می جدید بوده و هابرخی از این پژوهش. داد

سودمند بود. ریگمربیمثال  شهای بکارگیری آن تو ی   گرییربن مالبته در این کتاب در مورد دمیل  و رو

جایی که من تا . عملکرد کارکنان بکار گرفتمربی را برای بهبود یک  توانچگونه میو اینکه . داده خواهد شد

را مدیریت تا یک مجموعه کامل از پژوهشددهای کاربردی کرده فردی تالش که  ، این اولین بار اسددت دانممی

شته  قرنیمندر  شواهد برای مدیران  ه راهنمای جامعیک کتابچ صورت بهگذ گردآوری  عملیاتیو مبتنی بر 

 . کند

این  .دریافت کردماز مدیران، کارمندان، حضددار و دانشددجویان  را ییهادمداوم بازخور طوربهمن در کار خودم 

  . هستند اجراقابل  دولتیکاری خصوصی و  هایمحیط در و ،کنندایجاد می هستند، حسّ فهمقابل هاتکنیک

 

 
 

 


