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درصبحگاهاولينروزهايمهرماهدهه70شمسيبادليپرشوقوهيجاني
وصفناپذيــربــهدانشــکدهمديريــتدانشــگاهتهــرانآمديــم.درآنروز
بهيادماندنــياميــدويگانگــيرادروجــودخودحــسکرديم.خداونــداراده
خويشرابرموفقيتماقراردادهاست.مانخبگانانتخابشدهيكملتيمتا
رهبريبزرگکســبوکارهارابهعهدهبگيريم.جامعهايــرانواقتصادايران
وادارهســازمانونهادهــايکشــورمنتظرنــدتــادانــشومهــارتبرگزيدگان
مشــکالتبيشمارشــانراحلکند.اســتعدادوشايســتگي،ارادهوتالش،
دانشوداناييوشــانسالهيبهماروکردهاست.ماانتخابشدهايم.اين
راازدعــايپرمهرمادرونگاهرضايتمندانهوعميقپــدرميتواندريافت.ما
اميدوارانهوپرشــوقدرقديميترينومعتبرتريندانشــگاهخاورميانهيعني
دانشــگاهتهراندردانشــکدهمديريتوعلوماداريثبتنــامکرديم.اينجا
همهچيزمتفاوتاســت.دانشــگاهتهرانيکهباشــيچنــدامتيازبــزرگرابه
دســتميآوريد؛اســاتيدبرجســته،همکالســيهاينخبه،اعتباروتجربهو
حساعتمادبهنفسناشــيازتعلقبهيكتيمموفق.شمادرايندانشکده
يادميگيريدتاپيوســتهبهترينمهارتهايشــغليرابروزدهيد.شــماتفکر
سيســتميورويکرداســتراتژيكرابهخوبيفراميگيريد.تحصيلدرمحيطي
علميوزنده،حالوهوايشــورانگيزيدروجودتانايجادميکند.دراينجا
ازيأسونااميديخبرينيســت.اينهابهترينهابرايفتحتپههانيستند،
اينــانبهعزمفتحقلههاآمدهاند.منميخواهــمبهجامعهامخدمتکنم.
مــنميخواهــمثروتمنــد،شــادوموفــقباشــم.مــنميخواهــمايننشــاط
درونــيوايناحســاسبينيازي،اينشــوقموفقيتواينآرامــشذهنيرا
بهجامعهامنيزتزريقکنم.منشــمعينيمسوزونااميدوخستهنيستم.من
انتخابشــدهبــرايهدايتجريانموفقيتهســتم.شــمادراينجابهارزش
دانشپيميبريد.هوشهيجانيشماتقويتميشود.هوشماليشمابه
پــروازدرميآيدتارويــايموفقيتهايجاهطلبانهشــمارامحققکند.اينجا
تنهــايكمــکانعلمــينيســت.اينجايكمکانسياســياســت.يــكمکان
اجتماعياستويكميدانگاهارزشمندفرهنگياست.مادراينميدانبزرگ
کرهوفنبيانراآموختهايم.منيادگرفتماتخاذ شدهايم.اينجاتعاملومذا
تصميمکنم.اجراکنموکنترلونظارتکنم.قدرترهبريومفهومســازمان
رااينجافراگرفتم.اصولحســابداريوحسابرســيراهمينجاآموختم.من
متعلــقبهايرانم.ايرانســرزمينشــگفتانگيزوزيباييکهبرايســاختنش
تــاپايجانآمادهام.رشــدشــخصيتشــمادراينجابــهبالندگــيبينظيري
ميرسد.ازکلماتمنفيونگاههايسردوآدمهايکمانرژيخبرينيست.
مامتحدومقــاومبهترينهارابهجامعهمعرفيميکنيم.دانشــگاهتهرانبه
غالتحصيل منخودباوريعظيميهديهداد.اينراتكتكدانشجويانفار

دانشکدهمديريتميگويند
.مايکيازبهترينوحياتيترينروزهايارزشمندعمرخودرادرکنارآبشاري
دائميوگلستانيواقعيازمعرفتودانشبشريتجربهکردهايم.ماميتوانيم
ايرانرابســازيمودنياراتغييردهيم.ســرمايهايعظيمدرکنارمانهســت.
بسياريازيارانقديميوآنهاکهنو،نوميرسند،درکنارهمجمعشدهاند
تااينحسوحالالهيدروجودمانزندهبماند.مامتعلقومتعهدبهاينجا
گاهيوبصيرترادر هســتيم.بهروزهايســحرانگيزيکهانديشــههايمانآ
وجودمــاننهادينهکرد.اســرارمديريــتبيانتهايندوشــوقآموختنماهم
گير،ماهموارهخودرادانشجوياندانشگاهتهرانميدانيم.ماآمادهايم فرا
تاتجربياتمانراباديگرانبهاشــتراكبگذاريمورازهايموفقيتخويشرا

فاشنماييم.ماآمادهايمتاازشمارازهايجديدرافرابگيريم.
مــازبانهــمرابهخوبيميفهميم.همدلــيوهمفکريموجــبهمگراييو
هماهنگيدردركبهترماازجهانهســتيشدهاست.اساتيدعزيزوبزرگوار
دانشکدهمديريتدانشگاهتهرانشمابيشازتصوراتما،اصولموفقيت،
اصــولمديريــتورهبــري،راهوروشخوشــبختيوحفــظاخــالقوکرامــت

انسانيرابهمانشانداديد.سايهتانمستدام!

در پرتو  نور  دانش  
عليرضا عباسی
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گفت و گو  با محمدسعید تسلیمی    مدیران ما بیشتر از علم مدیریت 
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چهشــدکهبهفکربرگزاریهمايشبيست
سالواندیپيشافتاديد؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه قریـب بـه 13-14 
ز دوسـتان  سـال اسـت کـه بـا جمعـی ا
دانشـکده به صـورت ماهانـه جلسـاتی را 
داریـم. ایـن جلسـات از 12 نفر شـروع شـد 
و آرام آرام بـه 50 نفـر رسـید. مـا به طـور 
متوسط سـالی 9-8 جلسـه ماهانه را برگزار 

. یـم د می کر
 دوسـتانی کـه فارغ التحصیـان دانشـکده 
بودنـد بخشـی از نیازهـای اجتماعـی را 
در ایـن جلسـات پیگیـر بودیـم. اتفاقـات 
خوبی در نشسـت ها رخ مـی داد. می گویند 
بزرگ تریـن کارهـا بـا قدم هـای کوچـک و 
اولیـه شـروع می شـود، مـن اگـر بـه شـما 
بگویـم این همایـش ایده اش از فکـر خیلی 
جزئـی و کوچـک شـروع شـد، شـاید بـاور 

. نکنیـد
 کاغـذی کـه اولیـن بـار ایـن موضـوع را سـه 

مـاه پیـش روی آن نوشـتم هنـوز دارم. 
روی کاغـذ کوچکـی نوشـتم همایـش 20 
سـال و اندی پیـش! وقتـی این ایده شـکل 
گرفـت، پـردازش شـد و بـال و پـر گرفـت؛ 
بزرگ تـر و بزرگ تـر شـد و بـه ایـن کار بزرگ 
و خوبـی کـه االن تـا 90 درصـد پیـش رفتـه 

اسـت، رسـید. 

ازآنجايــیکــهخــودشــماهــمتحصيلکرده
اينهمايش رشتهمديريتهستيد،احتماال
درتمــامجزئيــاتمیتوانديــکالگویخوب

مديريتینيزبرایديگرانباشد.
در درس هـای مدیریتـی یکـی از مـواردی 
کـه اسـاتید یـاد می دهنـد، ایـن اسـت کـه 
مدیـران بایـد واجـد سـه ویژگـی و مهـارت 
مـی  ی عمو ت هـا ر نی و مها نسـا ، ا فنـی
باشـند. مهارت هـای انسـانی در واقـع 80 
درصـد مهارت هـای مدیران را پـر می کند. 
فعالیت هـای این چنینـی در واقـع همـان 

ن  ا یـر نی مد نسـا ی ا ت هـا ر سـعه مها تو
خواهـد بـود؛ فعالیت هـای اجتماعـی کـه 
مدیـران انجـام می دهنـد. در این گونـه 
نشسـت ها مهارت هـای انسـانی پـرورش 

پیـدا می کنـد و توسـعه می یابـد.
 بسـیاری از فعالیت هـای مدیریتـی بر پایه 
ارتباطـات اسـت. یعنـی ارتباط محـور 
اسـت. خیلـی از ارتباطـات مدیریتـی و 
کاری در ایـن نشسـت ها شـکل می گیـرد. 
آدم هـا یکدیگـر را پیـدا می کننـد و ارتبـاط 
مسـتقیم برقرار می کنند و بخـش مهمی از 
مشکات سـازمانی و فنی کار خود را در آن 
پیگیـر می شـوند و بـه راه حـل می پردازند.

چرانــامهمايــشرا20ســالوانــدیپيش
گذاشتيد؟

خیلـی روی نام گـذاری فکـر نشـده بـود. 
یعنـی این کـه بخواهیـم معنـا و مفهومـی 
ین  . بیشـتر یـم ر نظـر بگیر ن د ی آ ا بـر

گفت و گو با علی اکبرزاده، دبیر شــورای برنامه ریزی همایش بیست سال و اندی پیش:

مدیریت واژه ای مظلوم است
حقیقتآناستکهجمعکردندانشجویانواساتیددهه70دانشکدهمدیریتدانشگاهتهرانکارسادهاینیست؛چراکههماکنونهر
کدامدرهرگوشهازاینمرزوبوممشغولخدمتبهکشورهستندوبرخیهمجزءمدیرانعالینظامشدهاند.برخیازاساتیدبازنشسته
شدهاندوبرخیهمازمیانمارفتهاندوفقطیادهاوخاطراتشانرابرایمانباقیگذاشتهاند.وقتیپایصحبتهایعلیاکبرزاده
مینشینیم،همدالنهازدغدغههاواهدافشبرایبرگزاریاینهمایشمیگوید؛ازاینکهانتظاراتعجیبوغریبینداردوفقطآرزوداردتابازهم
بچههاییکهروزیباهمودرکنارهمبودند،حاالبعدازبیستسالواندیبازهمبتوانندخاطراتآندورانرازندهکنندوشایدازطریقاینهمایش
بتوانندظرفیتهایموجودمدیریتدرکشوررابشناسندودرآنهمافزاییایجادکنند.اکبرزادهدبیرشورایبرنامهریزیهمایشاستوصحبت

کردنبااوخصوصادرروزهایباقیماندهبههمایشکهاوجکارهااست،کارآسانینبود.درادامهگفتوگویخواندنیمابااورامیخوانید.

بسیاری از 
فعالیت های 
مدیریتی بر پایه 
ارتباطات است. 
یعنی ارتباط محور 
است. خیلی از 
ارتباطات مدیریتی 
و کاری در این 
نشست ها شکل 
می گیرد. آدم ها 
یکدیگر را پیدا 
می کنند و ارتباط 
مستقیم برقرار 
می کنند و بخش 
مهمی از مشکالت 
سازمانی و فنی 
کار خود را در آن 
پیگیر می شوند 
و به راه حل 
می پردازند. 
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نی کـه  یا نشـجو ا د کـه د یـن بـو مـل ا عا
7 تـا  0 ی بیـن  ل ها لتحصیـل سـا غ ا ر فا
80 بودنـد از فراغـت تحصیل شـان قریـب 
بـه 20 سـال می گـذرد. مـا اگـر  معیـار را 
می گذاشتیمسـال فـارغ التحصیلـی یعنی 
77 االن بیسـت سـال گذشـته  سـال 76-

 . سـت ا

قبالازاينمدلبرنامههاجهتهمافزايی
غالتحصيالنبرگزارکردهبوديد؟ فار

بـه ایـن شـکل و بـا ایـن گسـتردگی نبـود. 
نشسـت های ماهانـه کـه برگـزار می کنیـم 
حـدود 50 نفـر را شـامل می شـد و بـا ایـن 
گسـتردگی کـه همـه دوسـتان را بخواهیـم 

جمـع کنیـم نبـوده اسـت.  

گفتيــد90درصدپروژهانجامشــدهاســت.
کارهایهمايشبهخوبیپيشمیرود؟

بلـه وضعیـت خیلـی خـوب اسـت. انـرژی 
مثبتی کـه دوسـتان حین برقـراری تماس 
از زمانـی کـه متوجـه موضـوع شـدند، از 
زمانـی کـه مطلـع شـدند چنیـن اتفاقی رخ 
می دهد، شـور و شـوقی را از بازخوردهایی 
فتیـم مشـخص  ن می گر سـتا و ز د ا کـه 
بـود مشـتاق بـه دیـدن رفقـا و حضـور در 

دانشـکده هسـتند.
بـه  لتحصیلـی  غ ا ر ز فا ا بعـد  ی  ر  بسـیا
ند  قتـی شـنید . و فتنـد ن ها ر سـتا شهر
تفاقـی رخ دهـد از  قـرار اسـت چنیـن ا
شهرسـتان ها می آینـد. قریـب 30 درصـد 
ز شـرکت کنندگان مـا از شهرسـتان ها  ا
هسـتند. از اردبیـل، تبریـز، کرمانشـاه و 

غیـره مهمـان داریـم. کسـی کـه رنـج سـفر 
8-7 سـاعته را بـه خـود تحمیـل می کنـد تـا 
در همایـش شـرکت کنـد و محبـت خـود را 
به رفقا نشـان دهد، نشـان می دهـد انگیزه 
قـوی پشـت این فرد وجـود دارد. بـرای کار 
عادی رنـج سـفر 8 سـاعته را نخواهند برد. 

انگیـزه قـوی پشـت ایـن رفتـار اسـت.

يــن ا  ن د کــر  جمــع  و  هنگــی هما
کثراجزءمديران غالتحصيالنکهبعضاياا فار

ارشدهستندکارسختینبود؟
کار سـختی بـود و هرچـه جلوتـر می رویـم 
سـختی های بیشـتری می بینیـم، امـا این 
اشـتیاق و انگیـزه ای کـه وجـود دارد ایـن 
سـختی ها را راحـت می کنـد. بـه شـیرینی 
آن لحظـات دیـدار کـه فکـر می کنـم، فکـر 
می کنـم دو دوسـت و رفیـق همدیگـر را 
بـه گرمـی در آغـوش می گیرنـد و از احـوال 
بـه  لحظـه  ن  ، آ ند خبـر می شـو با هـم 
انـدازه ای بـرای مـن شـیرین تر اسـت کـه 
ایـن سـختی ها در طـول 3-2 مـاه نادیـده 

گرفتـه می شـود.

و نــههمايشهــا ينگو يــدا ر قصــددا
همافزايیهــارادرقالبهــایديگــرادامــه

دهيد؟
قطعـا چنیـن اسـت. انتظـار مدیرانـی کـه 
االن در ایـن همایـش شـرکت می کننـد 
انتظار درسـتی اسـت و پاسـخی بـرای این 

انتظـارات داریـم.
 بعیـد اسـت کاری را شـروع کنیـم کـه ابتـدا 
اسـتارت را زده باشـیم و بعـد بخواهیم رها 

کنیم. ایـن آغـاز راه خیلی شـیرین و خوب 
و پربـازده در آینـده اسـت. همایـش نقطـه 
یـک کار اسـت. ما همایـش را آغـازی برای 
شناسـایی دوسـتان می دانیـم و بعـد از 
شناسایی توسـط شـورای سیاست گذاری 
که اسـاتید بنام دانشـکده مدیریت هستند 
از آنان اسـتفاده خواهد شـد. این دوستان 
کمـک خواهنـد کرد مسـیر را ادامـه دهیم.
 بـا قاطعیـت می گویم سـال آینـده اجاس 
ز برنامه هایـی اسـت کـه  سـاالنه یکـی ا

خواهیـم داشـت.
 دو الی سـه مسـاله کـه مشـکات مدیریتی 
کشـور را پاسـخ دهد محور بحث هـا خواهد 
بـود. اگـر عمـری باقـی باشـد و خداونـد 
عنایـت خـود را بـاالی سـر ما داشـته باشـد 
برنامه هـای خوبی برای دوسـتان خواهیم 

داشـت.

نقطهمطلوبمدنظرشــماکجااست؟
مـن در ایـن مباحـث انسـانی و این چنینی 
نقطـه پایانـی نمی بینـم. هـر لحظـه هـر 
کار کوچکـی را بـرای دوسـتان دانشـجو، 
ی  فقـا ه و ر نشـکد ا ن د لتحصیـا غ ا ر فا
عزیـزی کـه می شناسـم، هـر کار کوچکـی 
کـه بتوانـد بخشـی از مشـکات فـردی و 
سـازمانی را حـل کنـد بـرای مـن نقطـه 
مطلـوب اسـت. حتـی شـده در مراسـم 

جشـن تولـد فـرزن
د خـود باشـد، یـا خـدای ناکـرده مجلـس 
ختـم عزیـزی شـرکت کنـد، ایـن بـرای من 
نقطـه ایـده آل و مطلـوب اسـت. بـه لحـاظ 
چشـم انداز و افـق دیـد بیشـتر اگـر بتوانیـم 

قریب 30 درصد 
از شرکت کنندگان 
ما از شهرستان ها 

هستند. از 
اردبیل، تبریز، 

کرمانشاه و غیره 
مهمان داریم. 

کسی که رنج سفر 
7-8 ساعته را 
به خود تحمیل 

می کند تا در 
همایش شرکت 

کند و محبت 
خود را به رفقا 

نشان دهد، نشان 
می دهد انگیزه 
قوی پشت این 
فرد وجود دارد
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ایـن ظرفیت هـای خوبـی کـه در مجموعـه 
فارغ التحصیان دانشـکده مدیریت وجود 
دارد، را به سـمتی سـوق دهیم کـه بتوانیم 
ی  نی ها ما بسـا ت و نا ز مشـکا بخشـی ا
مدیریتـی کشـور را پاسـخ دهیـم، آنجـا 
احسـاس لـذت خواهـم کـرد. احسـاس 
می کنـم بخشـی از آن زحماتـی که اسـاتید 
بـرای پـرورش مدیـران کشـیدند را در آنجا 

توانسـتیم پاسـخ دهیـم. 

بهنظرشماايندستهمايشهامیتواند
يرســاختهايیرابــرای چــهزمينههــاوز
استفادهبيشترازمنابعانسانیتقويتکند؟

ز کارکردهـای  مـن فکـر می کنـم یکـی ا
م هـا  د خت آ یی و شـنا سـا یـش شنا هما
و ظرفیت هـای موجـود اسـت. در ایـن 
بیـن خیلـی از افـراد بـه ظرفیت هایـی کـه 
موجـود اسـت، آگاه هسـتند. دوسـتان 
در بخش هـای مختلـف می تواننـد کمـک 
همدیگـر باشـند و هم افزایـی ایجـاد کنند. 
نزدیک تریـن کارکـرد ایـن همایـش ایـن 

قسـمت کار اسـت.

مديــرانبرگزارکننــده بهعنــوانيکــیاز
همايشانتظارچهدستاوردهايیراداريد؟

بـرای مـن در کارهـای فـردی و اجتماعـی 
آن دسـتاوردهایی کـه مدنظـر داشـتم را به 
دسـت آوردم. یعنـی همیـن کـه بـه فـردی 
زنـگ زدیـم کـه بعـد از سـالیان سـال از او 
بی اطـاع بودیـم؛ حتـی اگـر در همایـش 
هـم شـرکت نکنـد بـه نظـر می رسـد بـه آن 
دسـتاورد رسـیده ایم. انتظـارم این اسـت 

دوسـتان شـرکت کننده در ایـن همایـش و 
فارغ التحصیان دانشـکده با نـگاه مثبت و 
انرژی بخشـی به کمبودها و نارسـایی هایی 
کـه برای ایـن همایش پیش می آیـد و قطعا 
هـم وجـود دارد، نـگاه کننـد، مـا آدم هایی 
هسـتیم کـه بـا تـوان مدیریتـی کـه خـود 
داشـتیم چنیـن کاری را شـروع کردیم، در 
ایـن همایـش هم احتمـال نارسـایی وجود 
دارد، خیلـی نمی خواهـم این نارسـایی ها 
باعـث دلتنگـی و ناراحتـی باشـد. قطعـا به 
مـا حـق می دهنـد؛ کار این چنینـی و کاری 
کـه بـدون اجـر و مـزد شـروع کردیـم و هیچ 
چشمداشـتی از کسی نداشـتیم و خودمان 
انجـام دادیـم، همه چیز را بـا ظرفیت هایی 
که داشـتیم توان گذاشـتیم، سـه ماه پشت 
ایـن امـر بودیـم. دوسـتانی کـه در شـورای 

برنامه ریـزی خیلـی کمـک کردنـد.
 تعـدادی از دوسـتان شـب و روز فکرشـان 
ایـن مسـاله بـود. شـب بـا رویـای برپایـی 
یـک همایـش خـوب می خوابیدنـد و صبح 

بـا همـان رویاهـا بیـدار می شـدند.
 انتظـار دارم اگـر نواقصـی در همایـش بـود 
مـا را ببخشـند، امـا مهم تریـن بخـش در 
ادامه اسـت کـه به طور جدی کمـک دهند. 
هـر فـردی خـود را مسـئول در به سـرانجام 
رسـاندن اهـداف و چشـم اندازهایی کـه 
ترسـیم می شـود، بدانـد و کمـک کننـد کـه 

بـه قلـه آمـال و آرمان هـا دسـت یابیـم.

نــگاهخــودشــمابهمقولــهمديريتکشــور
چطوراست؟

مدیریـت کلمـه مظلومـی اسـت. خیلـی 

ر  نی کـه د . همـه کسـا د ر ا لبه گـر د مطا
ایـن کشـور یـک نابسـامانی و نارسـایی 
می بیننـد اولیـن چیـزی کـه بـه ذهـن آنهـا 
می رسـد حتـی اگـر مفهـوم آکادمیـک و 
علمـی موضـوع را نداننـد، می گویند ضعف 

مدیریـت اسـت. 
همـه مـردم برداشـت کلـی از مدیریـت 
دارنـد. شـاید از آن هـا بپرسـید کـه منظـور 

از مدیریـت چیسـت؟ 
نداننـد ولـی این کـه هماهنگی هـا، هـر نوع 
نارسـایی را بـه ضعـف مدیریـت مرتبـط 
ید  تـی هـم شـا ز یـک جها ، ا ننـد ا می د

درسـت باشـد.
 بعیـد می دانـم کـه یـک برداشـت عمومـی 
وجود داشـته باشـد و آن برداشـت عمومی 
نادرسـت باشـد. می گوینـد خـرد جمعـی 
اشـتباه نمی کنـد. خیلـی از افـراد جامعـه 
ا  معـه ر ی جا نی ها ما بسـا ز نا ی ا ر بسـیا
ضعـف مدیریـت می داننـد و شـاید خیلـی 
بی ربـط هـم نباشـد. جامعـه مـا تغییـر 

حاکمیتـی داشـت.
 40 سـال بعـد از پیـروزی انقـاب قاعدتـا 
بایـد مدیـران مـا بعـد از سـعی و خطـا و 
آزمـون و خطاهـای زیـاد بـه یـک پختگـی 
در اداره کشـور رسـیده باشـند. االن بعد از 
40 سـال نمی توانیـم بگوییـم ضعف هـای 
 . سـت یتـی ا یر ی مد د ضعف هـا جـو مو
کالبدشـکافی جـدی باید بشـود کـه قاعدتا 

کار اسـاتید علـم مدیریـت اسـت.
د  و ر ی و د ر مـو ت  لعـا ت مطا ر به صـو  
پیـدا کننـد. نابسـامانی های اجتماعـی 
یـا  ؟ آ یـت چیسـت یر طـش بـا مد تبا ر ا

مدیریت کلمه 
مظلومی است. 
خیلی مطالبه گر 
دارد. همه کسانی 
که در این کشور 
یک نابسامانی و 
نارسایی می بینند 
اولین چیزی که به 
ذهن آنها می رسد 
حتی اگر مفهوم 
آکادمیک و علمی 
موضوع را ندانند، 
می گویند ضعف 
مدیریت است. 
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نی های  بسـاما ن نا نیـم اال ا قعـا می تو ا و
د  ر ا د د جـو معـه و ر جا عـی کـه د جتما ا
را چـه در بحث هـای خانوادگـی و چـه 
بحث هـای دیگـر بـا مدیریـت ربـط داد؟ 
 ، ر ی کشـو د قتصـا ی ا نی ها ما بسـا ر نا د
چـه میـزان از ایـن عارضه هـا و اتفاقـات 
نامناسـب بـه سـوءمدیریت و سـوءتدبیر 
ر بـه هجمـه  ا د و چـه مقـد د می گـر ز با

. د د می گـر ز ن با شـمنا د
 این هـا را باید کالبدشـکافی کرد. همچنان 
اعتقـاد دارم کشـورها، ملت هـا عمومـا 
ز نبـود  ز سـوءتدبیر رنـج می برنـد تـا ا ا
امکانـات. نبـود امکانـات خیلی عامـل تام 
و کمالـی نیسـت. سـوءتدبیرها می توانـد 

رنج دهنـده باشـد.

بهعنواندبيرشورایبرنامهريزیهمايش
چهپيامیبرایشرکتکنندگانداريد؟

برخـی مواقـع جمـات رسـا نیسـت، ولـی 
حرکـت رسـا اسـت. ایـن حرکـت را بـا ایـن 
جملـه بیـان می کنـم که دسـت اسـاتیدم را 
می بوسـم. پیشـانی بلند دوسـتان و دست 
دوسـتان را می بوسـم. بـه گرمـی این هـا 
را در آغـوش می گیـرم. ایـن عمـق عشـق 
و محبـت و عاقـه بـه اسـاتید و دوسـتان 

عزیـز اسـت.

فکــرمیکنيــدچطــورمیتــوانحقــیراکــه
ايناســاتيدوپژوهشــگرانبرگردنمادارند،

اداکرد؟
واقعیت این اسـت که همیشـه بزرگداشـت 
ا  د یلی ا ن بـا هیـچ شـکل و شـما گا ر بـز

نمی شـود. به طور مثال دکتر میرسپاسی، 
کتـر  ، د نـی ا لو کتـر ا ، د ن ییـا ضا کتـر ر د
بهرام فـر کـه سـال های سـال بـرای ایـن 
کشـور زحمـت کشـیدند و دانشـجو تربیـت 
کردنـد، سـاعت ها رنـج مطالعـه و تدریـس 
را کشـیدند، هیـچ کاری حتـی جبـران یک 

سـاعت زحمـات این هـا را نمی کنـد. 
ر  و د یـم  بگیر تجلیـل  سـم  ا مر چـه  هر
رسـانه ها نـام آن هـا را بیـان کنیـم و هرچـه 
هدایـا تقدیـم شـود، اعتقـاد قلبـی دارم که 
هیـچ چیـزی پاسـخگوی زحمـات آن هـا 

. نیسـتند
 آن چیـزی کـه باعـث خوشـحالی و رضایت 
اسـاتید می شـود این اسـت که شـاگردان از 
حرف هـای آن ها اسـتفاده کردنـد و مدارج 
ترقـی را یکـی، یکـی طـی می کننـد و برای 
کشـور خـود منشـاء خدمـات می شـوند. 
هرچـه بتوانیم خدمت صادقانـه و خالصانه 
و بـا پشـتکار باشـد، بهتریـن تجلیـل بـرای 
اسـاتید اسـت و اسـاتید هم از ایـن موضوع 

خوشـحال می شـوند.

فکرمیکنيددرعرصهمديريتکشورباچه
چالشهايیروبهروهستيم؟

م  علـو ز  ا ی  خه ا شـا یـت  یر مد علـم 
انسـانی اسـت. علـوم انسـانی بـه دالیلـی 

. نـد ر ا د صـی  خا ی  گی هـا پیچید
 بسـیاری از موضوعاتـی کـه در حـوزه علوم 
انسـانی وجـود دارد قابلیـت آزمایـش و 
تکـرار کمـی دارنـد و شـاید رفتـاری بـرای 
یـک سـازمان خیلـی جوابگـو باشـد و عین 
آن بـرای سـازمان دیگـر نتیجـه عکـس 

بدهـد. هوشـمندی مدیـران در انتخـاب 
ی  ف هـا ا بـه هد ن هـا ر یـی کـه آ ه ها ا ر
سـازمانی برسـاند و بدنه چابک سازمان ها 
کـه بتواند ایـن افـکار هوشـمندانه مدیران 
را بـه اجـرا برسـاند، دغدغه هـای فعلـی 

سـازمان ها اسـت.
 االن در کشـور مـا این طور اسـت کـه آدم ها 
در پسـت هایی کـه می نشـینند احسـاس 
رضایـت ندارنـد و فکـر می کننـد این پسـت 
حـق آن ها نیسـت. فراتـر از این پسـت حق 
آن هـا اسـت. در حالـی کـه همیـن جایـی 
کـه قـرار گرفتنـد اگـر به خوبـی بـه وظایـف 
سـازمانی عمـل کننـد، پسـت های باالتـر 

بـه آرامـی نصیب شـان خواهـد شـد.
 این هـا ویزگی هایـی اسـت کـه شـاغلین 
پسـت های بـاال در کشـور دارنـد و همیشـه 
احسـاس دارنـد حـق آن هـا خـورده شـده 
اسـت و بایـد در سـطوح مدیریتـی باالتری 
باشـند، ولـی االن بـه آن نرسـیده اند و ایـن 
خطر جدی به لحاظ نگرشـی در کار اسـت.

نکتهپايانیرابفرماييد.
مـن فکـر می کنـم ایـن همایـش اگـر نقـاط 
مثبتـی داشـت کـه قطعـا و حتمـا نقـاط 
ت هـا  ید مد ، شـا د ر ا نـی د ا و ا مثبـت فر
دوسـتان شـرکت کننده بـا همیـن نقـاط 
مثبـت و خاطـرات شـیرین ایـن همایـش 
دلخـوش باشـند، اگر نقـاط مثبتی داشـت 
ایـن محصـول کار دسـته جمعی دوسـتان 
در شـورای برنامه ریزی بوده اسـت. شـاید 
خیلی هـا نام شـان در ایـن همایـش بـرده 

. د نشـو
 در سـایت ها اسـم آن هـا نیامـده باشـد. 
کسـی مثل مـن نامـش در جاهـای مختلف 
به عنـوان دبیـر همایـش بـرده شـود، امـا 
اصـل زحمـت روی دوش ایـن دوسـتان 

بـود. بـه قـول حافـظ: 
 در کار گاب و گل حکـم ازلی این بود،

 کان شاهد بازاری زین پرده نشین باشد. 
پرده نشـینان زیـادی در همایش داشـتیم 
کـه اسـم زیـادی از آن هـا بـرده نمی شـد، 
مـن دسـت تک تـک این هـا را می بوسـم و 
اگـر نواقصـی در همایـش بود مـن خواهش 
دارم ایـن نواقـص را دوسـتان بعدهـا بـه 
شـکل های مختلفـی ارائـه دهنـد تـا در 
اجاس های سـالیانه بعدی از آن اسـتفاده 

. کنیـم
ن هـا  ت آ ا د یی هـا و پیشـنها هنما ا ز ر  ا

. ه کنیـم د سـتفا ا
تید کـه شـمع  سـا ز همـه ا ر کل مـن ا  د
ز امـام  یـن محفـل هسـتند ـ ا فـروزان ا
حسـین)ع( سـخنی داریم که از نشانه های 
نیک نامـی همنشـینی با خردمندان اسـت 
ـ و همنشـینی خـود را نصیـب مـا کردنـد 

. م ر ا سـگز سپا
کتـر  ی د قـا آ  ، ه نشـکد ا سـت د یا ز ر ا  
حسـنقلی پور، آقـای دکتـر اسـتیری، دبیر 
کانـون فارغ التحصیـان و تمـام کسـانی که 
کمـک کردند تـا ایـن کار خوب به سـرانجام 

برسـد سپاسـگزارم. 

جامعه ما تغییر 
حاکمیتی داشت. 

40 سال بعد 
از پیروزی 

انقالب قاعدتا 
باید مدیران 

ما بعد از سعی 
و خطا و آزمون 
و خطاهای زیاد 
به یک پختگی 

در اداره کشور 
رسیده باشند. 
االن بعد از 40 

سال نمی توانیم 
بگوییم ضعف های 
موجود ضعف های 

مدیریتی است.
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دور هـم جمـع بودنـد و جلسـات را ادامـه 
می دادنـد و ایـن جلسـات بـه طبـع نتیجـه 
حتـی  ت  تصمیمـا خـی  بر ر  د بـی  خو

مدیریتـی کشـور داشـت.

پسقبلازاينهمايشهماينجلســات

یاسر هاشمی از دغدغه های مدیریتی خود می گوید:

داشتن نگاه انتقادی
 به مقوله مدیریت در کشور الزمه پیشرفت است

درابتداازاســماينهمايششروعبگوييد
کــهچــرااســمآنرا20ســالوانــدیپيــش
گذاشــتيد؟فقطبــرایجنبههایســمعیبود

ياحکايتیدارد؟
ایـن کار قابـل تقدیـری اسـت کـه توسـط 
ن  لتحصیـا غ ا ر ن و فا ختـگا مو نش آ ا د

دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهـران انجام 
. شـد

 اینطـور که مـن می دانـم و در جریان کارها 
هسـتم، یکسـری از فارغ التحصیانـی کـه 
سـابقه دوسـتی و خاطـره از ایـن مجموعه 
دانشـگاه دارنـد از شـروع فارغ التحصیلـی 

یاسرهاشمیرفسنجانیآخرینفرزندمرحومآیتاهللهاشمیرفسنجانیاستکهتحصیالتدانشگاهیرادردانشگاهتهرانوعلمو
صنعتگذراندهودارایمدرکفوقلیسانس MBA ازدانشگاهعلموصنعتاست.ویسوابقیهمچونریاستدفترهیئتامنایدانشگاه
آزادوریاستدفترمرحومآیتاهللرفسنجانیدرمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعتشخیصمصلحتنظامرادرکارنامهخوددارد.او
همچنینجزوشورایبرنامهریزیهمایشبیستسالواندیپیشاستکهدرجلساتبرنامهریزیمربوطبهاینهمایشحضوردارد.شهرتیاسر
هاشمینهفقطبهخاطرنسبتشباآیتاهللرفسنجانیبلکهبهدلیلکارنامهفعالیتهایمدیریتیموفقاواست.دریکیازروزهایپاییزیبهسراغ
ویرفتیمتاازاودربارهنگاهشبهمقولهمدیریتکشوروهمچنیناهدافبرگزاریاینهمایشبیشترجویاشویم.متنزیرحاصلگفتگویمابااواست.

به گمانم این 
نوع همایش ها و 
این نوع فکرها 
می تواند جایگاه 
منابع انسانی و 
سرمایه انسانی را 
باال ببرد و توجه 
به آن را زیاد 
کند و این هدف 
را باید داشته 
باشد که مهم ترین 
عامل برای 
توسعه کشور 
منابع انسانی و 
در راستای آن 
مدیریت سالم و 
علم محور است.
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گردهمايــیوجلســاتیازايــندســتبرقــرار
بودهاست؟

بلـه همیـن طـور اسـت. بهرحـال االن 20 
سـال از روزهـای دانشـگاه در آن دوران 
سـپری مـی شـود و سـابقه 20 سـاله و 
یـا بیـش از 20 سـال خاطـره و فاصلـه از 
دانشـگاه اسـت که فکر می کنم یـک امکان 
بالقـوه ای اسـت کـه ایـن فارغ التحصیـان 

بـه محیـط دانشـگاه نزدیـک شـوند.
 با اسـاتید نزدیک شـوند و به فضـای علمی 
جدیـد نزدیـک شـوند چـون بـه هـر حـال 
تخصـص آنهـا تخصـص مدیریتـی اسـت 
و ایـن ضعـف جـدی اسـت کـه ایـن جمـع 
کمتـر توانسـته در تصمیمـات مدیریتـی و 
پیشـبرد اهـداف مدیریتـی و در پیشـبرد 
علـم مدیریـت کشـور موثـر باشـد و ایـن 

شـروع خوبـی اسـت.
 ایـن 20 سـال و انـدی هـم بـه خاطـر 20 
سـال فاصلـه بـا مجموعـه دانشـگاه بـود. 
امیدواریـم ایـن همایـش گامـی باشـد 
تـا دوبـاره ارتبـاط بیـن ایـن عزیـزان بـا 

دانشـگاه برقـرار شـود.

مــادرکشــوردانشــکدههــایمديريــت
مختلفــیداريــم.چــرابــرایايــنهمايــش
دانشــکدهمديريتدانشــگاهتهرانانتخاب
شــدهاســت؟فکرمیکنيدچــهظرفيتهايی
دردانشگاهتهرانوجودداردکهدردانشگاه

هایديگرشايدوجودنداشتهباشد؟
بلـه همـان طـور کـه اشـاره کردیـد، فعـا 
فارغ التحصیـان بـرای دانشـگاه تهـران 
هسـتند و هدف یـک فکری برای شـروع از 
دانشـگاه تهـران اسـت و  امیدوارم بـه کلیه 
سـطوح علم مدیریت در کشـور تعمیم یابد 
تا بتوانـد ارتباط موثـر و هم افزایـی در این 

موضـوع داشـته باشـیم. 

فکــرمیکنيــدمســئلهمديريتــیکشــوردر
مقطــعکنونیچيســتوچــرابايــدازنخبگان

برایحلايناستفادهکرد؟
من فکـر می کنم االن نگاه بـه علم مدیریت 
در کشـور نـگاه عقب افتـاده ای اسـت. 
بـا توجـه بـه ایـن کـه امـروز در خصـوص 
عوامـل تولیـد یـا خدمـت یـا بهـره وری 
کـه می توانـد موثـر در رشـد کشـور باشـد، 
شـاید امـروز از دیـد سـطوح علمـی کشـور 
مدیریـت، مدیریـت و مدیریـت اسـت. 
قبـًا نگاهـی کـه بـه ایـن حـوزه می شـد 
نیـروی کار صرفـًا نبـود، سـرمایه و زمیـن 
و عوامـل تولیـد هـم بـود امـا امـروز دنیـا 
خیلـی زودتـر از اینهـا فهمیـده اسـت کـه 
منابع انسـانی بـا وجه علمی بـا فقدان بقیه 
عوامـل تولیـد می توانـد نقـش همـه را ایفا 
کنـد و متاسـفانه در کشـور مـا نگاه بـه وجه 
اصلی مدیریت نگاه ضعیفی اسـت، شـاید 

بـه شـاخص های دیگـر نـگاه می شـود.


بهنظرشــماهمايشبيســتســالواندی
پيــشچــهتاثيــریبــرشــناختظرفيــتهاو
منابــعانســانیدرحــوزهمديريــتمــیتواند

داشتهباشد؟

بـه گمانـم ایـن نـوع همایش هـا و ایـن نـوع 
فکرهـا می توانـد جایـگاه منابـع انسـانی و 
سرمایه انسـانی را باال ببرد و توجه به آن را 
زیـاد کند و ایـن هدف را باید داشـته باشـد 
کـه مهم تریـن عامـل بـرای توسـعه کشـور 
منابـع انسـانی و در راسـتای آن مدیریـت 

سـالم و علم محـور اسـت.

غالتحصيــالندهــه70 کــردنفار جمــع
دانشــکدهکــهبعضــًادرراسهــایمديريتــی

هستندکارراحتینبود،درستاست؟!

همـان 20 سـال و انـدی پیـش کـه نـام اش 
هسـت باعـث شـده بـود فاصلـه زیـادی 
ایجـاد شـود تـا دوسـتان بتواننـد یکدیگـر 
را پیـدا کنند امـا زحمات مدیـران و هیئت 
مدیـره ایـن همایـش بـه نظـرم توفیـق 
داشـته که توانسـته بخش عمـده ای از این 
عزیـزان را هـم بـه هـم برسـاند ولـی تاش 

بیشـتری می طلبـد.
 ایـن همایـش اول اسـت و امیـد داریـم 
در همایش هـای بعـدی در ادامـه ایـن 
همایـش بـه فرصتی برسـیم که ابتـدا تمام 
فارغ التحصیان دانشـگاه تهران در حوزه 
مدیریـت به راحتـی یکدیگـر را پیـدا کنند 
و بتواننـد با هـم روابط دوسـتی و صمیمی 
داشـته باشـند و بعـد هم شـاید ایـن بتواند 
مبنایـی برای گسـترش در حـوزه مدیریت 

شـود.

بــهنظــرشــماايــنهمايــشوازايــنقســم
برنامــههــادرســالهایبعــدنيــزادامــهپيــدا

خواهدکرد؟

بـه نظرم بخواهیم اگـر توفیق 100 درصدی 
داشـته باشـیم باید بـه گونـه ای عمـل کنیم 
کـه بتوانیم بعـدًا این همایـش و برنامه های 
مرتبـط بـا رسـالت هـای ایـن همایـش را 

ادامـه دهیـم. 

بــرایبرنامــههــایبعــدیچــهقالــبهای
ديگریجزهمايشدرنظرداريد؟

ن  لتحصیـا غ ا ر نـی کـه مـا فا ما ر ه آ نـگا
مدیریـت دانشـگاه نسـبت بـه ایـن نـوع 
همایش هـا دیـدن نظـام مدیریـت کشـور 
اسـت هماننـد نظـام مهندسـی و نظـام 
پزشـکی کـه در کشـور جایـگاه خـود را 
پیـدا کـرده و پزشـکان و مهندسـان یـک 
مجموعـه ای دارنـد کـه می تواننـد مسـائل 
صنفـی خـود را به طـور جـدی دنبـال کنند 
بـه حـق بایـد مدیریـت کشـور هـم صاحـب 
یـک نظـام مدیریتـی در کشـور باشـد کـه 
بـه صـورت NGO یـا غیردولتـی مدیریـت 
شـود تـا بتوانـد مدیریـت کشـور را سـامان 
دهـد تـا از وضـع نابه سـامان مدیریـت در 
دسـتگاه های دولتـی خـارج شـویم و هـر 
کسـی بـر اسـاس تخصـص، شـغل و سـابقه 
و شایسـتگی های واقعـی خـود در جایـگاه 

مدیریتـی قـرار گیـرد.
 ایـن یکـی از واجبـات مهـم کشـور اسـت که 
بـه سـرعت نظـام مدیریـت کشـور هماننـد 
نظـام پزشـکی و نظـام مهندسـی شـکل 

گیـرد. 

فکـــرمیکنيـــددســـتاوردهایمهمـــیکـــه
ايـــنهمايشهـــامیتوانـــدداشـــتهباشـــد

؟ چيســـت
احسـاس می کنم بی سروسـامانی بخشـی 
از مدیریـت کشـور را این نـوع همایش ها با 
دیـدگاه علمـی خـود بتوانـد سـامان دهد. 
امـروز اگـر احسـاس می کنیم یـک مدیری 
در یـک جـا قـرار گرفتـه اسـت بـر اسـاس 
شایسـتگی ها و تجربـه و مقتضیاتـی کـه 
الزم اسـت به آنجـا رسـیده اسـت. امید ما 
همـان بحـث آرمانی اسـت کـه ذکـر کردم.

بــهعنــوانيکــیازاعضــایارشــدشــورای
برنامــهريــزیهمايــشبيســتســالواندی
پيشبــرایشــرکتکنندگاندرايــنهمايش

چهپيامیداريد؟
اواًل این یک شـروع اسـت و قطعًا پـا گرفتن 
چنیـن مجموعـه ای فقـط تـاش اعضـای 
هیئـت مدیـره ایـن مجموعـه نیسـت و 
قطعـًا یـک پـای اصلـی ایـن کـه بتوانیـم 
ایـن همایـش چارچـوب خوبـی پیـدا کنـد 
و بـه صـورت جـدی اجـرا شـود و حضـور 
اعضـا و جـدی گرفتـن شـرکت کنندگان 
هـم در این مسـیر اسـت. امیدواریـم تمام 
ه  نشـگا ا یـت د یر ن مد لتحصیـا غ ا ر فا
تهـران نـگاه جدی بـه این همایش داشـته 
یـن موضـوع هماننـد  باشـند.درواقع ا
یـک رای اسـت، وقتـی می گوییـم یـک 
رای در صنـدوق تاثیرگـذار اسـت حضـور 
فارغ التحصیـل در ایـن همایـش قـوت و 

ارتقـا بـه ایـن همایـش می دهـد. 

صحبتپايانیبهمديرانودانشجويان
عرصهمديريتچيست؟

بــه نظــر مــن مدیــران و دانشــجویان 
بایــد مطالبــه جــدی داشــته باشــند و 
ضعف هایــی کــه در چارچــوب نظــام 
مدیریــت کشــور اســت. شــاید توقــع 
اول ایــن اســت کــه امــروز کســانی کــه 
فارغ التحصیــل دانشــگاه های مدیریــت 
در کل کشــور هســتند یــک نــگاه انتقــادی 
ــرای سروســامان دادن  و مطالبــه جــدی ب
ــه  ــر ب ــکان اگ ــروز پزش ــند. ام ــته باش داش
وضعیــت پزشــکی خــود و صنــف خــود 
ــد  ــکات را می بینن ــد و مش ــراض دارن اعت
ــد  ــری کنن ــه مطالبه گ ــد ک ــی را دارن فضای
و خواهــان وضعیــت بهبــود و بهتــری 
باشــند، ایــن فضــا بــرای جامعــه مدیریــت 
ــام  ــرای تم ــم ب ــن پیام ــت و م ــور نیس کش
فارغ التحصیــان مدیریــت کشــور ایــن 
ــرای  ــوع کارهــا فرصتــی ب اســت کــه ایــن ن
ــت  ــه مدیری ــود عرص ــری در بهب مطالبه گ

کشــور اســت. 

اواًل این یک 
شروع است و 
قطعًا پا گرفتن 

چنین مجموعه ای 
فقط تالش اعضای 

هیئت مدیره 
این مجموعه 

نیست و قطعًا یک 
پای اصلی این 

که بتوانیم این 
همایش چارچوب 

خوبی پیدا کند 
و به صورت 

جدی اجرا شود 
و حضور اعضا 
و جدی گرفتن 

شرکت کنندگان 
هم در این مسیر 

است. 
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گزافنیستاگربگوییممدیریتدرایرانبانامدکترعلیرضاییانشناختهشدهاست.
اوجزءنسلاولیاستکهبعدازانقالباسالمیبهفکرارتقایسطحمدیریتیکشورو
افزایشمهارتمدیرانافتادند.دکتررضاییانازسالهای65تا76درجایگاهریاست
دانشکدهمدیریتدانشگاهتهرانمشغولبهکاربودهوحجمزیادیازتالیفاتدرعرصهمدیریت
رانیزبهخوداختصاصدادهاست.جملهمعروفیوجودداردکهمعموالبهدانشجویانمدیریت
میگویند؛قبلازاینکههرکاریکنیدکتابهایدکتررضاییانرابخوانید!اوچهرهماندگاردررشته
مدیریتدرسال۱۳۸5واستاددانشگاههایتهراناست.دکتررضاییاندورهدکتریمدیریتدر
دانشگاهتهرانودورهدکترایحسابداریدردانشگاهتربیتمدرسرابنیاننهادهاستودرحال
حاضرریاستدانشکدهمدیریتدانشگاهشهیدبهشتی،رئیسگروهبازرگانیدانشگاهامامصادق
ومسئولگروهمدیریتسازمانسمترابرعهدهدارد.متنزیرگفتوگویمابااوستوازآنجاکه
بخشیازدورانریاستویمصادفباجنگتحمیلیبودهاست،صحبتهایویدراشارهبه

اقداماتانجامگرفتهدرآنزماننیزبسیارخواندنیاستکهدرادامهمیآید.

گفت وگو با دکتر علی رضاییان، چهره ماندگار مدیریت کشــور

سال های طالیی دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران

جنــابدکتــرماهــرروزدرجاهــایمختلف
ورســانههایاجتماعــیصحبتهايــیرا
میشــنويمومتنهايیرامطالعهمیکنيمکه
میگويندمديريتکارآمدنيســتياسيســتم
قديمیدارد.بهعنوانکسیکهدراينزمينه
تخصــصداريــدايــنفضــاراچطــورارزيابــی

میکنيد؟
ــن  ــت ای ــا 76 ریاس ــال 65 ت ــن از س ــه  م بل
دانشــکده را برعهــده داشــتم. در ابتــدا 
دانشــگاه تربیــت مدرس بــودم، چــون این 
دانشــگاه در آن مقطع دانشــجومحور بود؛ 
یعنــی دانشــجویان اســاتید را انتخــاب 
ــدازه  ــه ان می کردنــد، چــون خــود اســتاد ب
کافــی نداشــت. معمــوال دانشــجویان 
ــگاه های  ــاتید در دانش ــا اس ــد و ب می رفتن
دیگــر صحبــت می کردنــد کــه بــرای 
تدریــس بیاینــد. ابتــدا از دانشــگاه تربیت 
مــدرس آمدنــد و دعــوت کردنــد تــا بــا 
ــا  ــه آنج ــم. ب ــته باش ــکاری داش ــا هم آن ه
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می گرفتنــد. هماننــد رشــته دولتــی، 
بازرگانــی بــود کــه عمدتــا همیــن دو رشــته 
ــته هایی  ــزء رش ــم ج ــابداری ه ــود. حس ب
بــود کــه دانشــجو می پذیرفتنــد. رشــته 

صنعتــی نداشــتند. 

درآنزمــانمقطعارشــدهمدردانشــکده
وجودنداشت؛درستاست؟

در آن زمــان صحبــت اولیــه از وضــع 
نابســامان دانشــکده بــود و بعــد قــراری 
گذاشــته شــد تــا بــا رئیــس دانشــگاه تهــران 
جلســه داشــتم و پیرو آن جلســه مسئولیت 
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران را 
عهــده دار شــدم. وقتــی بــه دانشــگاه تهران 
آمــدم، این هــا فقــط رشــته های محــدودی 
از مدیریــت را در ســطح لیســانس دانشــجو 
می گرفتنــد. هماننــد رشــته دولتــی، 
بازرگانــی بــود کــه عمدتــا همیــن دو رشــته 
ــته هایی  ــزء رش ــم ج ــابداری ه ــود. حس ب
بــود کــه دانشــجو می پذیرفتنــد. رشــته 

صنعتــی نداشــتند. 

درآنزمانمقطعارشــدهمدردانشــکده
وجودنداشت؛درستاست؟

ــع  ــتند. مقط ــم نداش ــد ه ــع ارش ــه مقط بل
ارشــد هــم بــا فشــار دولــت در آن زمــان 
بــا برگــزاری امتحانــی، ولــی بــدون 
اعــام نتیجــه بــود. ایــن وضعیتــی بــود 
ــران  ــگاه ته ــت دانش ــکده مدیری ــه دانش ک
داشــت. اعضــای هیــات علمــی هــم 9 
ــد.  ــی بودن ــی مرب ــا نیم ــد. آن ه ــر بودن نف
ــرا را  ــران دوره دکت ــگاه ته ــل از آن دانش قب
راه انــدازی کــرده بــود، ولــی بعــد از انقــاب 
یکســری از اســاتید رفتنــد و آنچــه ماندند 9 
نفــر بودنــد و از آن 9 نفــر نیمی مربــی بودند.

اسامیشانرابهخاطرداريد؟ 
آقــای دکتر ســعادت، آقــای دکتــر میرزایی 
از اســاتید قدیمــی بودنــد کــه در رشــته 
حســابداری دکتــر وثــوق بــود. آقــای دکتــر 
بهرامی فــر، مرحــوم حریرچــی، آقــای 
دکتــر نــوروش، در آن مقطــع مربــی بودنــد. 
بعــدا کــه دوره دکتــرا را راه انــدازی کردیــم، 

ایــن افــراد هــم دکتــرا را گرفتنــد. 

رويکردشــمادرجايگاهرياستدانشکده
برایتوسعهفعاليتهاچهبود؟

ابتدا می خواســتیم دوره های کارشناســی 
را گســترش دهیــم و رشــته مدیریــت 
صنعتــی را بــرای اولیــن بــار گرفتیــم. 
رشــته مالــی مســتقل برگــزار شــد. در همه 
ــد  ــم و بع ــجو گرفتی ــد دانش ــا در ارش این ه
ــم.  ــجو پذیرفتی ــرا دانش ــم در دوره دکت ه
بعــد از آن بــا 9 نفــر هیــات علمــی کــه نیمی 
مربــی بودنــد، کار را نمی توانســتیم پیــش 
ببریــم و ســعی کردیــم از تــوان تمــام کشــور 

ــم. ــتفاده کنی اس
ــر  ــای دکت ــیداصفهانی و آق ــر س ــا دکت مث
فاطمــی قمــی را از دانشــگاه امیرکبیــر 
دعــوت می کردیــم تــا بــا مــا همــکاری 

یــک مســئول انجمــن اســامی آمــده بــود 
کــه آن زمــان آقــای رســتمی بــود و االن در 
صداوســیما کار می کننــد. مســئول جهــاد 
دانشــگاهی آقــای ولیــان بــود. ایــن دو نفــر 
آمدنــد و درخواســت کردنــد که مســئولیت 
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران را 

بپذیــرم.
 

باتوجهبهاينکهدرمقطعیرياســتشــما
مصــادفباجنگتحميلیبــود،درآندوران

وضعيتدانشکدهچطوربود؟
در آن زمــان صحبــت اولیــه از وضــع 
نابســامان دانشــکده بــود و بعــد قــراری 
گذاشــته شــد تــا بــا رئیــس دانشــگاه تهــران 
جلســه داشــتم و پیرو آن جلســه مسئولیت 
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران را 
عهــده دار شــدم. وقتــی بــه دانشــگاه تهران 
آمــدم، این هــا فقــط رشــته های محــدودی 
از مدیریــت را در ســطح لیســانس دانشــجو 

.از خودروسازی 
تا رب سازی 

هیات مدیره 
دولتی دارند. این 

بیماری است که 
در شرکت های 
ما وجود دارد. 

این هیات مدیره 
دولتی توسط 

سهامداران خرد 
کنترل نمی شوند. 

اگر یک جایی 
باشم، کسانی 

که می شناسم را 
به عنوان هیات 

مدیره در نظر 
می گیرم.

رفتــم، ضمــن این کــه دروســی را تدریــس 
می کــردم، مســئولیت گــروه مدیریــت 
را برعهــده داشــتم. دانشــگاه تربیــت 
مــدرس گروه هــای مختلفــی داشــت. 
ــاد و  ــت و اقتص ــف مدیری ــای مختل گروه ه
جامعه شناســی و روان شناســی و غیــره در 
یــک دانشــکده تحت عنــوان علوم انســانی 
بــود کــه آقــای دکتــر احمــدی رئیــس 
دانشــکده بــود. ماقاتــی بــا دکتــر احمدی 
داشــتم و ایشــان خواســتند مســئولیت 
گــروه را بپذیــرم کــه مــن از دانشــگاه شــهید 
بهشــتی ماموریت گرفتم تا دو روز در هفته 
ــا آن هــا همــکاری کنــم.  بــه آنجــا بــروم و ب
ــس  ــم تدری ــودم و ه ــروه ب ــئول گ ــم مس ه
ــود،  می کــردم. در واقــع تنهــا یــک گــروه ب
منتهــا رشــته های مختلــف در همــان یــک 
گــروه تحت عنــوان مدیریــت کــه صنعتی و 
ــود. تقریبــا  بازرگانــی را شــامل می شــد، ب
یــک ســال آنجــا بــودم. از دانشــگاه تهــران 
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داشــته باشــند. دکتــر جالــی از دانشــگاه 
علــم و صنعــت بودنــد و دکتــر مشــایخی از 
ــد. یعنــی  دانشــگاه صنعتــی شــریف بودن
از همــه دانشــکده های صنایــع و مدیریــت 
اســتفاده می کردیم.دکتــر الواانــی و خانــم 
دکتــر زاهــدی از دانشــگاه عامه بودنــد. از 
ایــن اســاتید دعــوت می کردیــم و بــه کمک 
ایــن مجموعــه ایــن دوره هــا را راه انــدازی 
ــر دوره  ــگاه های دیگ ــون دانش ــم، چ کردی
دکتــرا نداشــتند. این بــود کــه آن همکاران 
به خوبــی همــکاری کردنــد. دکتــر ثقفی در 
ــی  ــر جهان خان ــابداری و دکت ــته حس رش
در رشــته مالــی بــا مــا همــکاری داشــتند. 
ــگاه  ــیه دانش ــوار بورس ــن دو بزرگ ــه ای البت
شــهید بهشــتی بودنــد و در خــارج از کشــور 
درس خوانــده بودند. منتها بعــد از انقاب 
ــته ها را  ــن رش ــی ای ــد کس ــده بودن ــه آم ک
تحویــل نمی گرفــت، بــه همیــن دلیــل بــه 
این هــا گفتنــد مــا نیــازی بــه شــما نداریــم 
و این هــا ابتــدا در بخــش صنعــت مشــغول 
شــدند و بعــدا بــا تشــویق مــن، آقــای دکتــر 
جهان خانــی بــه دانشــگاه شــهید بهشــتی 

ــگاه  ــم در دانش ــی ه ــر ثقف ــت. دکت برگش
ــراد  ــن اف ــک ای ــدند. کم ــذب ش ــه ج عام

ــود.  ــوب ب خ
 

ازاساتيدايرانیخارجازکشورنيزاستفاده
میکرديد؟

ــم. در  ــتفاده می کردی ــم اس ــا ه ــه از آنه بل
ــرای  ــی ب ــل طرح ــازمان مل ــع س آن مقط
تحصیلکــردگان مدیریــت داشــت. اگــر 
اســاتید می آمدنــد هزینــه بلیــت آن هــا 
را پرداخــت می کــرد و بــرای آن هــا هــم 
فرصــت خوبــی بــود و هــم خانــواده را 
می دیدنــد و در فاصلــه حضــور این اســاتید 
بــرای آن هــا متناســب بــا وقت شــان کاس 
ــع  ــران در آن مقط ــتیم. در کل ای می گذاش
دو دکتــرای حســابداری داشــتیم کــه یکی 
دکتــر ثقفــی و دیگــری آقــای دکتــر نمــازی 
ــی و  ــر جهان خان ــم دکت ــی ه ــود و در مال ب
ــد کــه قبــا در عامــه  اســتاد دیگــری بودن

ــتند.  ــور داش حض
چــهرشــتههايیرادربــدوامردردســتورکار

قرارداديد؟

ــا جنــگ تحمیلــی  در آن دوران مصــادف ب
ــران در  ــه مدی ــادی ب ــاز زی ــور نی ــون کش چ
ــن  ــه همی ــت، ب ــی داش ــی و مال ــوزه پول ح
جهــت دکتــرای حســابداری و مالــی و 
سیســتم و رفتــار و تحقیــق را تاســیس 
کردیــم. برنامــه دکتــرا را بــا هفــت گرایــش 
ــاندیم  ــب رس ــه تصوی ــم و ب ــی کردی طراح
و در همــه این هــا دانشــجو گرفتیــم. 
دوره اول هــم غیــر از این کــه از طریــق 
ــه  ــرای این ک ــم، ب ــجو گرفتی ــون دانش آزم
دانشــکده های مدیریــت اکثــر هیــات 
ــرای این کــه ارتقــا  ــد و ب ــی بودن علمــی مرب
پیــدا کننــد، یــک امتحــان ویــژه بــرای 
ــه  ــم و ب ــزار کردی ــگاه ها برگ ــان دانش مربی
دانشــگاه های مختلــف ســهمیه دادیــم تــا 
دانشــکده  مدیریــت در کشــور ارتقــا یابــد. 
ــم.  ــق پذیرفتی ــن طری ــه ای ــده را ب ــک ع ی
مثــا دکتــر یزدانــی از دانشــگاه سیســتان و 
ز  د ا ا هیم نــژ ا بر کتــر ا ، د ن چســتا بلو
دانشــگاه کرمــان و بــه همیــن طریــق از 
دانشــگاه های مختلــف یکســری مربــی 
پذیــرش کردیــم. این هــا دکتــرا را گرفتنــد 

در آن مقطع 
سازمان ملل 
طرحی برای 
تحصیلکردگان 
مدیریت داشت. 
اگر اساتید 
می آمدند هزینه 
بلیت آن ها را 
پرداخت می کرد 
و برای آن ها هم 
فرصت خوبی بود 
و هم خانواده را 
می دیدند و در 
فاصله حضور 
این اساتید برای 
آن ها متناسب با 
وقت شان کالس 
می گذاشتیم.  
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ملــی صنعتی فــوالد اهــواز بــود که مدیــر آن 
آقــای مهنــدس پالیــزدار بود و بســیار خوب 
ــجویان  ــی از دانش ــد. بخش ــکاری کردن هم
دکتــرای مــا پایان نامــه خــود را آنجــا عملــی 
کردنــد و کارهــای تحقیقاتــی انجــام دادند. 
هماننــد دکتر مرتضوی که اســتاد دانشــگاه 
مشــهد هســتند. دکتــر دعایــی هــم بــه 
ــی  ــروه صنعت ــه در گ ــود ک ــب ب ــن ترتی همی

ــتند.  ــور داش ــواز حض ــوالد اه ف
ــگاه  ــه در دانش ــاری ک ــر انص ــن دکت همچنی
ــه در  ــی ک ــر مدهوش ــا دکت ــد ی ــه بودن عام
دانشــگاه مازنــدران هســتند. برخــی کمتــر 
ــوالد  ــی ف ــروه صنعت ــتر در گ ــی بیش و برخ
ــد.  ــی می کردن ــی را بررس ــائل مدیریت مس

تالشهایشــماصرفامعطوفبهمباحث
تئوريــکمديريــتبــوديابــرایمرتبطســازی

افرادباعرصهعملنيزاقداماتیراداشتيد؟
نــه اتفاقــا چــون کشــور تشــنه مدیــران 
کاربلــد بــود، افــراد به ســرعت جــذب 
می شــدند. بــرای مثــال در آن زمــان 
پایان نامــه دکتــر مرتضــوی ایــن بــود 

کــه مدیــران سرپرســتان در واحدهــای 
تولیــدیـ  چــون آنجــا واحــد تولیــد فــوالد 
بــودـ  می تواننــد عامــل تغییــر باشــند. 
بــرای این کــه ایــن مطالعــه انجــام شــودـ  که 
البتــه بــا راهنمایــی دکتــر میرزایــی انجــام 
شــدـ  این هــا بــرای اولیــن بــار سرپرســتان 
ــابقه  ــه س ــد؛ چراک ــگاری کردن را فعالیت ن
ــود  ــا وج ــور م ــات در کش ــه تحقیق این گون
ــام  ــه انج ــر ک ــورهای دیگ ــت و در کش نداش
شــده بــود توســط پیشکســوتان این رشــته 

بــود.
ــگاری  ــا فعالیت ن ــار در آنج ــن ب ــرای اولی ب
کردنــد کــه ایــن سرپرســتان از صبــح 
کــه وارد محیــط کار می شــوند چــه نــوع 
فعالیت هایــی را انجــام می دهنــد و ایــن 
فعالیت هــا را دســته بندی کردنــد کــه 
ــش  ــه نق ــدام ب ــی و ک ــش کنترل ــه نق ــدام ب ک
ــی  ــت. آن وظایف ــط اس ــزی مرتب برنامه ری
ــدر  ــت را چق ــت اس ــده سرپرس ــه عه ــه ب ک
انجــام می دهنــد و چــه کمبودهایــی 
ــی را  ــق دوره های ــن تحقی ــد از ای ــد. بع دارن
طراحــی کردنــد کــه دو هفتــه ای ایــن افــراد 
شــبانه روز در جایــی در شــمال آمــوزش 
عملــی می دیدنــد و آن مهارت هایــی کــه 
ــد  ــد و بع ــن می کردن ــتند را تمری ــاز داش نی
ــه  ــل از این ک ــدند، قب ــل کار می ش وارد مح
آن دوره هــا را برونــد ارزیابــی عملکــرد 
می شــد و بعــد از دوره هــم ارزیابــی عملکرد 
ــد  ــا در واح ــان داد آن ه ــن نش ــتند و ای داش

ــد. ــاد کردن ــر ایج ــد تغیی تولی
ــد  ــب باش ــما جال ــرای ش ــاید ب ــم ش ــن ه ای
کــه در ســال 1364 کــه گــروه ملــی صنعتــی 
فــوالد، آقــای پالیــزان، از مــا دعــوت کــرد و 
بــا تیمــی از اعضــای هیــات علمــی رفتیــم. 
ــد  ــر می زدن ــب آژی ــود و اغل ــگ ب ــر جن اواخ
و مجبــور بودیــم بــه پناهــگاه برویــم. در 
آن مقطــع آن کارخانــه ســه مهنــدس 
داشــت. همــه کارگاه هــا را سرپرســت ها 
ــب  ــه اغل ــتانی ک ــد، سرپرس اداره می کردن
کم ســواد یــا بی ســواد بودنــد کــه حتــی 
نوشــتن هــم بلــد نبودنــد. یکســری 
دوره هــای آموزشــیـ  تفریحی بــرای این ها 
ــای 30- ــا را در گروه ه ــه این ه ــتیم ک گذاش
20 نفــره در شــمال آمــوزش می دادیــم. 
هــم بــرای آن هــا برنامــه تفریحــی بــود و هم 
آموزشــی بــود. به ویــژه بــرای کســانی که در 
ــد،  ــوره کار می کردن ــای ک ــرم در پ ــوای گ ه

ــود.  ــی ب ــت خوب فرص

بهطورعينینتيجهايناقداماتچهبود؟
ــش  ــی بی ــروه مل ــاط، گ ــن ارتب ــان ای در پای
از 300 مهنــدس داشــت و توانســت ایــن 
تحــوالت را ایجــاد کنــد و بعــدا گــروه 
ــام  ــوالد ادغ ــع ف ــوالد در مجتم ــی ف صنعت
می شــود و رئیــس آن مهنــدس پالیــزان 
می شــود. قبــل از آن مجتمــع فــوالد از 
ژاپنی هــا دعــوت کــرده بودنــد و قــراردادی 
ــد  ــرا کردن ــه ای اج ــا برنام ــتند و آن ه داش
ــا دانشــگاه  کــه ایــن گــروه ملــیـ  صنعتــی ب
تهــران قــرارداد داشــت. ایــن به خوبــی 

و بــه دانشــگاه های خــود بازگشــتند. 

ظاهــرامجلــهدانــشمديريتراهــمدوباره
راهاندازیکرديد؛درستاست؟

بلــه حــدود 10 ســالی که مــن آنجا بــودم غیر 
از راه انــدازی دوره های تکمیل کارشناســی 
و بعــد ارشــد و بعــد دکتــرا، قبــل از انقــاب 
مجلــه دانشــکده تحــت عنــوان دانــش 
مدیریــت تعطیــل شــده بــود و مــا آن مجلــه 
دانــش مدیریــت را دوبــاره از نــو راه انــدازی 
کردیــم. ســه مجلــه دیگــر بــه نــام تحقیقات 
مالــی، مجله حســابداری و دانــش مدیریت 
ــدازی  ــدند، راه ان ــی ش ــدا تخصص ــه بع را ک
کردیــم. غیــر از مجــات یکســری کارهــای 
پژوهشــی انجــام دادیــم چــون نیــاز کشــور 

ــود.  ــن ب ای
دانشــجویان دکتــرا کــه می گرفتیــم بــر ایــن 
اعتقــاد بودیــم کــه این هــا از بعــد نظــری در 
پایــان دکتــرا خــوب کار کننــد و هــم بتواننــد 
مشــکل اجرایــی کشــور را حــل کننــد. 
ــف  ــازمان های مختل ــا س ــی را ب قراردادهای
داشــتیم. یکــی از آن ســازمان ها گــروه 

در آن دوران 
مصادف با جنگ 

تحمیلی چون 
کشور نیاز زیادی 

به مدیران در 
حوزه پولی و مالی 
داشت، به همین 

جهت دکترای 
حسابداری و 

مالی و سیستم و 
رفتار و تحقیق را 
تاسیس کردیم. 
برنامه دکترا را 
با هفت گرایش 

طراحی کردیم 
و به تصویب 

رساندیم و در 
همه این ها 

دانشجو گرفتیم. 
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بله حدود 10 
سالی که من 
آنجا بودم غیر 
از راه اندازی 
دوره های تکمیل 
کارشناسی و 
بعد ارشد و 
بعد دکترا، قبل 
از انقالب مجله 
دانشکده تحت 
عنوان دانش 
مدیریت تعطیل 
شده بود و ما 
آن مجله دانش 
مدیریت را دوباره 
از نو راه اندازی 
کردیم. سه مجله 
دیگر به نام 
تحقیقات مالی، 
مجله حسابداری و 
دانش مدیریت را 
که بعدا تخصصی 
شدند، راه اندازی 
کردیم. 

می توانســت هزینه هایــی کــه داده بــود و 
راندمانــی که به دســت آمــده بود را مقایســه 
کنــد. می گفــت اصــا قابــل قیــاس نیســت. 
یعنــی بــا یک صــدم هزینــه توانســته 
بودیــم تحوالتــی را ایجــاد کنیــم کــه آن هــا 
نتوانســته بودنــد. مشــابه ایــن قــرارداد را با 
ــق  ــا مناط ــتیم، ب ــان داش ــن اصفه ذوب آه
نفت خیــز جنــوب داشــتیم. حتــی در 

شــمال داشــتیم. 
ــاتی  ــمال تاسیس ــم در ش ــت ه ــرکت نف ش
داشــت و هم در جنوب تاسیســاتی داشت، 
تقریبــا در تمــام ایــن مکان هــا دانشــجویان 
بــا اســاتید، به ویــژه دانشــجویان دکتــرا 
می رفتنــد و کارهــای پژوهشــی انجــام 
می دادنــد و کارهــای آموزشــی بــرای 

مدیــران می گذاشــتیم.
 بــا آلومینیــوم اراک برنامــه داشــتیم. 
تقریبــا بــا خیلــی از صنایــع ارتبــاط و پــروژه 

تحقیقاتــی داشــتیم. 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــنبه ب ــح ش ــکده صب دانش
فعــال بــود کــه عصــر پنجشــنبه فعــال بــود. 
بــا ایــن تیم هــا هماهنــگ کــرده بودیــم کــه 
ســه روز اول هفتــه می رفتنــد و برخــی ســه 
ــتگاه تحقیقاتی  روز آخر می رفتند. آن ایس
کــه در گــروه ملــی تشــکیل شــده بــود، دکتر 
ــم  ــی را ات ــز تحقیقات ــام آن مرک ــی ن میرزای
گذاشــته بود. ایســتگاه تحقیقاتی مدیریت 

بــود. آنجــا خالــی نبــود و همیشــه یکســری 
اســتاد و دانشــجو بــرای کار تحقیقاتــی 

ــتند. ــور داش حض
باتوجهبــهآندورانکهمصــادفباجنگ
تحميلــیبــود،فعاليتهايــیمرتبــطبــاايــن

مقولهدرزمينهمديريتداشتهايد؟
ــت  ــن خدم ــای ضم ــری قرارداده ــا یکس م
ــاد  ــپاه و جه ــد س ــتگاه ها همانن ــرای دس ب
داشــتیم کــه وقتــی قطعنامــه پذیرفته شــد 
شــرایط روحــی و روانــی انفعالــی بــرای 
ــود. در آن  ــده ب ــاد ش ــپاه ایج ــای س نیروه
ــا مــا قــرارداد بســتند  مقطــع خــود آن هــا ب
کــه فرماندهــان آن هــا را آمــوزش مدیریــت 
ــزار  ــا برگ ــرای آن ه ــن دوره ب ــم. چندی دهی
ــد و  ــی ارش ــدادی کارشناس ــه تع ــم ک کردی
عــده ای هــم دکتــرا بــود. شــرط هم ایــن بود 
ــدند و  ــا ش ــن دوره ه ــا وارد ای ــر این ه ــه اگ ک
بعد آزمــون دادند و قبــول شــدند واحدها را 
بپذیریــم و مدرک را به رســمیت بشــماریم. 
نتیجــه آن دوره هــا ایــن بــود کــه خــود 
فرماندهــان ارشــد ســپاه اذعــان کردنــد 
ــد،  ــا را دیدن ــن دوره ه ــا ای ــی این ه ــه وقت ک

تحــول در ســپاه ایجــاد شــد.
 همیــن تجربــه را در جهــاد ســازندگی 
کــه جهــاد ســازندگی  داشــتیم؛ چرا
ــران داشــتند  ــرای مدی یکســری قــرارداد ب
و یکســری دوره هــای کوتاه مــدت بــود؛ 

مثــا یــک هفتــه به صــورت فشــرده شــمال 
می رفتیــم. یــا یــک هفتــه فشــرده بــه 
دزفــول می رفتیــم. یــا بنــدر عبــاس 
ــران  ــن و مدی ــر و معاونی ــم. از وزی می رفتی
ســازمان های جهــاد در سراســر کشــور 
می آمدنــد و در دوره فشــرده شــرکت 
می کردنــد. مــا اســاتید را بســیج می کردیــم 
و شــبانه روز در یــک هفتــه آمــوزش 

 . نــد ید می د
آن هــا هــم تجربیــات خوبــی بــود و 
مســئوالن جهــاد هــم اذعــان داشــتند 
ــد  ــد و می گفتن ــاد ش ــادی ایج ــوالت زی تح
این کــه توانســتیم تغییــر ســاختار دهیــم و 
بتوانیــم بــا جهــاد کشــاورزی ادغــام شــوند، 
ــی  ــن راحت ــه ای ــود ب ــا نب ــر آن آموزش ه اگ
ایــن تغییــرات صــورت نمی گرفــت. جهــاد 
به دلیــل ایــن آموزش هایــی کــه بــا مــا 
ــه  ــا را ب ــری از نیروه ــی یکس ــتند و حت داش
ــان  ــتادند، انعطاف ش ــور فرس ــارج از کش خ
در مقایســه بــا ســازمان هایی کــه ایــن 
انــدازه دوره آموزشــی نداشــتند خیلــی 

خــوب بــود. 
چراکــه مــا بعــدا حتــی بــرای وزارت 
دادگســتری، ســازمان بازرســی کشــور 
دوره برگــزار کردیــم. کا در قــوه قضائیــه بــه 
ــد.  ــه نمی ش ــدازه توج ــن ان ــه ای ــوزش ب آم
ــی  ــتند. وقت ــری داش ــاف کمت ــا انعط آن ه
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ما یکسری 
قراردادهای 

ضمن خدمت برای 
دستگاه ها همانند 

سپاه و جهاد 
داشتیم که وقتی 
قطعنامه پذیرفته 
شد شرایط روحی 

و روانی انفعالی 
برای نیروهای 

سپاه ایجاد شده 
بود. در آن مقطع 

خود آن ها با ما 
قرارداد بستند 
که فرماندهان 

آن ها را آموزش 
مدیریت دهیم. 

ایــن آموزش هــا انجــام شــد، یکســری 
کارهــای تحقیقاتــی هــم انجــام شــد و 
ــد،  ــت باش ــه صنع ــود ک ــور نب ــا این ط صرف
ــه  ــود و در هم ــت ب ــم دول ــت و ه ــم صنع ه
ــرم  ــه نظ ــود. ب ــال ب ــکده فع ــا دانش بخش ه

گام هــای خوبــی برداشــته شــد. 

کــهبــرای موضوعــاتپاياننامههايــی
دانشجوياندرنظرمیگرفتيدباچهرويکردی

بود؟
ــود؛  ــی ب ــان دوران خوب ــی آن زم ــور کل به ط
ــه  ــی ب ــات خوب ــه خدم ــر ک ــن نظ ــم از ای ه
بخش هــای مختلــف شــد کــه نیــاز بــه 
کارهــای تحقیقاتــی داشــتند، ضمــن 
این کــه دانشــجویان مــا هــم پایان نامــه را بــا 
مــوارد واقعــی انجــام می دادنــد و همچنین 
کار تئــوری قــوی می کردنــد. نمونــه واقعــی 
حــل مشــکل هــم انجــام می دادنــد. ضمــن 
این کــه مــا قــراردادی بــا گــروه ملــی صنعــت 
ــه  ــم ب ــتاد و ه ــه اس ــم ب ــتیم، ه ــوالد داش ف
دانشــجوی دکتــرا پرداخــت می کردیــم.

نشــجو  ا . د د ب بــو یــن خیلــی خــو  ا
تمام وقــت در اختیــار دانشــکده بــود. 
الزم نبــود دوبــاره کار کنــد، چــون از همیــن 
طریــق هزینه هــا جبــران می شــد. اســاتید 
و دانشــجویان دکتــرا در واقــع بــا دانشــکده 
قــرارداد داشــتند. دانشــکده بــا آن هــا وارد 

ــتقیم  ــتاد مس ــه اس ــد. این ک ــره می ش مذاک
وارد قــرارداد شــود، گاهــی مســائلی ایجــاد 
می کــرد و ایــن را جــدا کــرده بودیــم. تجربــه 

ــود. ــی ب خوب
 دکتــر عبــاس بــازرگان که اســتاد دانشــکده 
ــکاری  ــا هم ــا م ــتند، ب ــی هس ــوم تربیت عل
ــی  ــوم تربیت ــم از عل ــعی کردی ــتند. س داش
و از اســاتید مشــهور بــرای روش تحقیــق 
ــازرگان،  ــاس ب ــر عب ــم. دکت ــتفاده کنی اس
مرحوم دادســتان با مــا همکاری داشــتند. 
ایشــان یــک بــار نقــد می کــرد کــه بایــد 
کارهایــی کــه دانشــکده کــرده را الگــو قــرار 
دهیــم تــا بقیــه دانشــگاه ها هــم چنیــن 
کنند و هــم کار پژوهشــی و هم کار آموزشــی 

ــد.  ــام دهن ــد انج را بتوانن

ظاهراساختمانالغديردانشکدهمديريت
هــمدردورانرياســتشــماســاختهشــده؛

درستاست؟
ــب  ــدی کس ــن دوران درآم ــل ای ــه. از ِقَب بل
می کردیــم و غیــر از این کــه در دانشــکده 
هزینه هــا را پوشــش مــی داد، توانســتیم 
آن ســاختمانی کــه االن بــه نــام الغدیــر 
اســت را بســازیم کــه از همیــن درآمــد 

تحقیقــات بــود.
 یکــی از ایــن نشــریات دانشــجویی آن 
ــگاه  ــه از دانش ــد از این ک ــال بع ــان 10 س زم

تهــران آمدم، تیتــری تحت عنــوان »دوران 
طایــی بــرای دانشــکده مدیریت دانشــگاه 

ــود.  ــران« زده ب ته
کنــونکســانیکــهدرآنمقطــعدانشــجو ا
بودند،جــزءمديرانبرترشــدهاند.شــماچه
حســینســبتبهاينامــرداريدوچــهپيامی
برایشرکتکنندگاندرهمايشبيستسال

واندیپيشداريد؟
ــتیم.  ــاط هس ــا در ارتب ــا آن ه ــش ب کم وبی
مــا در آن دوران بــا توجــه بــه خلئــی کــه 
در کشــور بــود، واقعــا فرصــت طائــی در 
اختیــار داشــتیم. مثــا اکثــر هیــات علمــی 
لتحصیــل  غ ا ر یــت فا یر ه مد نشــکد ا د
دانشــگاه تهــران یــا تربیــت مــدرس 

. هســتند
 دکتــر آذر، دکتــر دیــوان دری، دکتــر راعــی 
و بقیــه از جملــه ایــن فارغ التحصیــان 

هســتند.
 دوســتان مــا کــه االن در جاهــای دیگــر 
مســئولیت گرفتند، باید همواره دانشــکده 
ــه  ــند؛ البت ــته باش ــاد داش ــه ی ــته را ب و رش
تــاش شــد انجمــن فارغ التحصیــان 
ــش  ــد و دان ــا بیاین ــا آن ه ــود ت ــکیل ش تش
خــود را به روز کننــد و نیز بتوانند واســطه ای 
ــه دانشــکده خدماتــی را ارائــه  باشــند کــه ب
ــی  ــن گردهمای ــا ای ــم ب ــه امیدواری ــد ک دهن

ــود. ــر ش ــط بهت رواب
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يـــتدر نشـــکدهمدير نشـــجوياندا دا
کنـــونبعـــدازطـــیســـالهاجـــزء دهـــه70هما
مديـــرانبرتـــرکشـــورشـــدهاند.ايـــنرونـــدرا

چطـــورارزيابـــیمیکنيـــد؟
ــن  ــوان برتریـ ــت به عنـ ــکده مدیریـ دانشـ
دانشـــکده های مدیریـــت کشـــور اســـت. 
ارزیابـــی کـــه از دانشـــکده مدیریـــت 
صـــورت می گیـــرد یکـــی خروجی هـــای 
 . ســـت ا ه  نشـــکد ا د ه  د تحصیلکـــر
شـــاخص های دیگـــر هماننـــد مقالـــه، 
ـــته و  ـــاخص برجس ـــک ش ـــم. ی ـــاب داری کت

عمـــده فارغ التحصیـــان هســـتند. 

چـــهتمايـــزیمیتـــوانبيـــندانشـــکده
ير ســـا  و  ن ا تهـــر  ه نشـــگا ا د  يـــت ير مد
دانشـــکدههایمديريـــتموجـــوددرکشـــور

قائـــلشـــد؟
هـــم بـــه ذات رشـــته، هـــم بـــه اعتبـــار 
دانشـــگاه تهـــران و هـــم از نظـــر برداشـــت 

جامعـــه ایـــن اســـت کـــه قاعدتـــا بایـــد 
یـــن دانشـــکده از  فارغ التحصیـــان ا
صـــی  خا شـــخصیت  و  گی هـــا  یژ و
ــگاهی  ــا دانشـ ــند. اینجـ ــوردار باشـ برخـ
اســـت کـــه به عنـــوان نمـــاد دانشـــگاه های 
کشـــور و نمـــاد آمـــوزش عالـــی اســـت. 
ــابقه حـــدود 64 ســـال از عمـــر  از نظـــر سـ
ایـــن دانشـــکده می گـــذرد. تـــاش شـــده 
ـــه ایـــن دانشـــکده  اســـت بهتریـــن اســـاتید ب
ــت  ــکل اسـ ــن شـ ــه ایـ ــا بـ ــد. عمومـ بیاینـ
ــن  ــاال وارد ایـ ــه بـ ــا رتبـ ــجویان بـ و دانشـ

دانشـــکده می شـــوند.
بنابرایـــن وجـــه برتـــری دانشـــکده در 

. ســـت جی هـــا ا و خر

االنآمـــاردقيقـــیازاينکـــهخروجیهـــای
دانشـــکدهدرکجـــامشـــغولبـــهکارهســـتند،

وجـــوددارد؟
خیـــر؛ متاســـفانه مکانیســـم کنتـــرل 

نداریـــم کـــه بدانیـــم خروجی هـــا در 
کجاهـــا مشـــغول می شـــوند و در چـــه 
ســـمت هایی هســـتند و چگونـــه عمـــل 
ــد و  ــلط دارنـ ــدار تسـ ــه مقـ ــد و چـ می کننـ
ـــرف  ـــه را برط ـــارات جامع ـــدار انتظ ـــه مق چ
ت  ر ین کـــه به صـــو ، جـــز ا می کننـــد
ــویم  ــه می شـ ــه ای متوجـ ــادی و نمونـ نمـ
ــا در  ــل مـ ــان فارغ التحصیـ ــا فـ ــه مثـ کـ
ــده  ــه کار شـ ــغول بـ ــازمان مشـ ـــان سـ ف

اســـت. 

دانشـــکدهمديريـــتدانشـــگاهتهـــران
بخشـــیبـــهنـــامکانـــوندانشآموختـــگان
کانـــونو اهـــدافتاســـيسايـــن دارد؛از
فعاليتهايـــشبرايمـــانتوضيـــحدهيـــد؟
  اهـــداف تشـــکیل کانـــون مکتـــوب و مـــدون 
شـــده اســـت و دوســـتان می تواننـــد از 
ـــی  ـــتیری و فضای ـــری اس ـــای دکت ـــق آق طری
کـــه برایـــش طراحـــی شـــده بـــا خبـــر 

دکتر حسنقلی پور، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران:

دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور است
دانشکدهمدیریتدانشگاهتهرانتابهحالچندینرئیسبهخوددیدهاستکههرکدامبهنحویتوانستهانداتفاقاتمهمیرادرراستای
پیشبرداهدافایندانشکدهرقمبزنند.دکترطهمورثحسنقلیپور،رئیسفعلیدانشکدهمدیریتدانشگاهتهراناستکهازسال92
تاکنوندراینجایگاهمشغولفعالیتاست.درآخرینساعاتیکیازروزهایکاریبهاتاقاودرقسمتاداریدانشکدهمراجعهمیکنیم
واگرچهبهدلیلکارزیادومداومخستگیدرچهرهاشنمایاناست،اماباگشادهروییزمانیرابهگفتوگوبامااختصاصمیدهد.درادامهگفتوگوی

ماباویرامیخوانید.

متاسفانه 
مکانیسم کنترل 
نداریم که بدانیم 
خروجی ها در 
کجاها مشغول 
می شوند و در 
چه سمت هایی 
هستند و چگونه 
عمل می کنند و 
چه مقدار تسلط 
دارند و چه 
مقدار انتظارات 
جامعه را برطرف 
می کنند، جز 
این که به صورت 
نمادی و نمونه ای 
متوجه می شویم 
که مثال فالن 
فارغ التحصیل ما 
در فالن سازمان 
مشغول به کار 
شده است. 
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حـالحاضـر رسـمیدر بنـابـراعـالمآمـار
نفـربـهعنـوانمديـردر ۴۴0هـزار بيـشاز
دسـتگاههایاجرايـیکشـوراشـتغالبـهکار
دارنـد.ايـندرحالـیاسـتکـهتعـدادکارمنـدانکشـور
ژاپـنبـاجمعيـت۱27ميليونـی*جمعـًا300هـزارنفـر*
ايـرانبـا۸0ميليـونجمعيـتحـدود اسـتومـادر
۵/۱برابـرکلکارمنـدانژاپـن،فقـطمديـرداريـم.سـه
شـيوهمديريتـیضـدتوسـعهدرکشـورکهباعـثتوقف
وايسـتايیدررونـدتوسـعهيافتگـیکشـورهسـتند،

عبارتنـد:

۱-مديرانمعاملهگروبیهويت
مديرانـیهسـتندکـهازسـبکپوشـشتـاطـرزسـخن
گفتـنخـودرابـاگفتمـاندولـتهـاتنظيـممـیکننـدو
دوریونزديکـیبـهگـروههاوافـرادذینفوذسياسـیرا
بـاشـامهقویخودمیسـنجندکـهچهزمانـیراهنمای
چـپوچـهزمانـیراهنمـایراسـترابفشـارند.ايـن
تيـپمديـرانازهمـهبيشـترتحـولکشـورراقفـلمـی
کننـد.اخـالق،جوانمـردیوپايبنـدیبـهقيودانسـانی
هرگـزدرقامـوسايـنمديـرانجايگاهینـدارد.اينها
رابايددالالنسياسـیواقتصادیناميد.برایايشـان
هرگـزمهـمنيسـتچـهکسـیدررأسکارباشـد.مهـم
تارهـایدرهمتنيدهایهسـتکـهرویآنمیغلطند
وازمنابعومزايایدولتیوبيتالمالارتزاقمیکنند.
وقتـیپایاصـالحطلبیدرميانباشـد،ژسـتاصالح
طلبیمیگيرندووقتیاصولگرايیرویبورسباشد،
گـویسـبقتراازاصولگرايـانمیربايند.پيشچشـم
گـر،دغدغـههـایاخالقـی، ايـنجماعـتمعاملـه
ملـیوميهنـی،پيشـرفتکشـور،جوانمـردیووطـن
گاناسـت.تنهـادوچيـزدر پرسـتیخنـدهدارتريـنواژ
نظـرايـنمديـرانمقـدساسـت:مـاباشـيمومنافـعمـا

برقـرارباشـد!
2-مديرانپارهوقتوازراهدور

گـرچـهبـهاسـممديـرتـاموتمام ايـندسـتهازمديـرانا
يـکسـازمانيـاادارههسـتندامـاواقعيـتچيـزديگـری
اسـت.دوروزتدريـسدردانشـگاه،يـکروزمشـاور
يـکشـرکت،دوروزسـفرکاری!اينـانسـازمانخـودرا
ازراهدورادارهمـیکننـد.ايـنمديـرانسـعیمـیکننـد

سـازمانرابـاسـاعاتحضـورخـودتنظيـمکننـد.
گاهـیازخـودمیپرسـمدرحکمکارگزينیايـنمديران
مگـرفـوقالعـادهمديريـتوسـايرمزايـابابت»يـکماه
کارتمـاموقـت«پرداخـتنمـیشـودپـسچگونـهمـی
پذيرنـدکـهنيمـیازهفتـهرادرمحـلخدمـتنباشـندو

ازايـنمزايـابرخـودارشـوند؟
3-مديرانقبيلهایوعشيرهای

ايـنبليـههميشـگیسـازمانهـایدولتـیواجرايـی
درکشـورماسـت.مديـریفقـطهمشـهریهـایخود
رابـهکارمـیگمـاردوامورعشـيرهخـودرارتـقوفتقمی
کنـد.ايـندسـتهمديـرانهيـچگونـهدرکـیازنـگاهملی
بـهمسـائلندارنـد.ايـرانوآينـدهکشـوررادرروسـتا
وزادگاهخـودمـیبيننـد.وقتـیبـايـکاربـابرجـوعيـا
کارمنـدسـازمانخـودمواجـهمـیشـوندکـهدرزمـره
همشهريانشنيست،گويیبايکغيرايرانیوبيگانه
طرفهستند.ماحصلفاميلگرايیچيزیجزتضييع
حقـوقمـردموجلوگيـریازشايسـتهسـاالرینيسـت.

سبک های مدیریتی
 ضد توسعه در ایران

ـــزان  ـــا عزی ـــتمر ب ـــاط مس ـــی کا ارتب ـــوند. ول ش
ــد. ــه می باشـ ــش آموختـ دانـ

کـــه چـــهضرورتهايـــیاحســـاسمیشـــد
اساســـاايـــنکانـــونراهانـــدازیگرديـــد؟

ـــدی  ـــن جمع بن ـــه ای ـــکده ب ـــی دانش ـــد از مدت بع
رســـید کـــه کانـــون دانش آموختـــگان را 
راه انـــدازی کنـــد. یکـــی از اســـتادان مـــا 
ــد. االن  ــروع شـ ــن کار شـ ــدند و ایـ ــور شـ محـ
کـــه  مـــا  لتحصیـــل  غ ا ر فا ی  تشـــکل ها
به صـــورت منفـــرد در جاهـــای مختلـــف 
برنامـــه داشـــتند را شناســـایی می کنیـــم، 
ـــت  ـــع و نشس ـــل تجم ـــه مح ـــم ک ـــوت می کنی دع
ـــت  ـــد وارد لیس ـــد. بع ـــکده بگذارن ـــود را دانش خ
کانـــون دانش آموختـــگان شـــوند کـــه مـــا 
ـــی از دوســـتان  ـــک اطاعات متوجـــه شـــویم و بان
داشـــته باشـــیم. از روزی کـــه چنیـــن تصمیمـــی 
گرفتیـــم اســـتقبال می شـــود و اصـــرار داریـــم 
کـــه دوســـتان در ایـــن کانـــون فعـــال شـــوند. 
بعـــد از تشـــکیل کانـــون تقریبـــا بانـــک 
لتحصیـــل  ز بچه هـــای فارغ ا اطاعاتـــی ا
خـــود داریـــم. ارتباطـــی هســـت کـــه رد 
ــا  ــه کجاهـ ــیم کـ ــته باشـ ــا را داشـ ــن بچه هـ ایـ
می رونـــد. ولیکـــن از گذشـــته اطاعاتـــی 
نداریـــم. در گذشـــته فارغ التحصیـــان وزیـــن 
و باشـــخصیت و باســـواد داشـــتیم. مطمئنـــم 
در هـــر جایگاهـــی کـــه قـــرار داشـــتند موفـــق 

بودنـــد. 


غالتحصيـــلمیشـــوند کـــهفار االنافـــرادی
واقعـــاتوانســـتهاندارتبـــاطمســـتمرخـــودرابـــاايـــن

ــد؟ ــظکننـ ــونحفـ کانـ
انتظـــار مـــا از دوســـتانی کـــه فارغ التحصیـــل 
ــه  ــی و چـ ــش کارشناسـ ــه در بخـ ــدند و چـ شـ
ـــور  ـــف حض ـــطوح مختل ـــت در س ـــش مدیری بخ
ـــی  ـــا حت ـــد ی ـــک کنن ـــه کم ـــت ک ـــن اس ـــد، ای دارن
مدیریـــت کانـــون دانش آموختـــگان را بـــه 
عهـــده بگیرنـــد. اساســـنامه و برنامـــه ای دارد 
ــی  ــبکه ارتباطـ ــد شـ ــیر آن بتواننـ ــه در مسـ کـ
قـــوی ایجـــاد کننـــد و از دانش آموختـــگان 
باخبـــر شـــویم کجـــا هســـتند و گاهـــی انتقـــال 
تجربـــه کننـــد کـــه جامعـــه چـــه برداشـــتی 
از فارغ التحصیـــل دانشـــگاه تهـــران دارد، 
ـــوده  ـــه ب ـــا چ ـــزرگ آن ه ـــک و ب ـــتباهات کوچ اش
اســـت تـــا در جامعـــه و بـــازار و شـــرکت ها 
جـــا بیفتنـــد، چطـــور عمـــل کردنـــد و... 
ز  خـــی ا . بر د بـــه شـــو یـــن نقـــل تجر و ا
ــتند و  ــم هسـ ــل قلـ ــه اهـ ــان کـ فارغ التحصیـ
ورودی هـــای دو الـــی ســـه ســـالی کـــه بـــا هـــم 
ــت،  ــریه از وضعیـ ــک نشـ ــد، یـ ــاط دارنـ ارتبـ
ی  فت ها ، ســـختی ها و پیشـــر ت بیـــا تجر
ــه  ــه ایـــن نقـــل تجربـ ــد کـ ــر کننـ ــود منتشـ خـ
مکتـــوب شـــود کـــه دســـت بچه هـــا برســـانیم 
تـــا بچه هـــا بداننـــد گذشـــته های آن هـــا 
کجـــا بودنـــد و چـــه کارهایـــی می کردنـــد. 
بخـــش دیگـــر تعامـــل دوطرفـــه اســـت. 
ــتان  ــراه دوسـ ــت همـ ــف اسـ ــکده موظـ دانشـ
باشـــد و کمـــک کنـــد و همـــه جـــای دنیـــا 
ایـــن وجـــود دارد. یعنـــی یـــک منبـــع تامیـــن 
مالـــی در همـــه دانشـــکده ها و دانشـــگاه های 
دنیـــا همیـــن فارغ التحصیـــان هســـتند. 

خیلـــی می تواننـــد در بخـــش کیفیـــت کار و 
ـــر  ـــت ب ـــی و مدیری ـــی و پژوهش ـــت آموزش کیفی
خروجی هـــای دانشـــکده و بازخـــورد گرفتـــن 
از ایـــن خروجی هـــا کـــه دانشـــکده خـــود 
ــل  ــور عمـ ــه چطـ ــد کـ ــاره ویرایـــش کنـ را دوبـ
کنـــد تـــا موفق تـــر باشـــد، کمـــک کنـــد و هـــم 
مطمئـــن هســـتم همـــه فارغ التحصیـــان 
دانشـــکده تعصـــب ویـــژه بـــه دانشـــکده و 
دانشـــگاه تهـــران دارنـــد. چـــه بســـا بتواننـــد 
ـــن  ـــه از بط ـــد ک ـــی بیاورن ـــات فیزیک ـــا امکان اینج

آن دانشـــجویان بعـــدی اســـتفاده کننـــد.

بهعنـــوانرئيـــسدانشـــکدهفکـــرمیکنيـــدکـــه
تاثيـــرمديريـــتدانشـــگاهتهـــرانبـــررشـــدمديريـــت

ـــودهاســـت؟ ـــاچـــهحـــدب کشـــورت
مدیـــران کشـــور ســـطح بندی دارنـــد. در 
رده یـــک کـــم فارغ التحصیـــل داریـــم کـــه بـــه 
هـــر دلیلـــی می توانـــد باشـــد. در مدیـــران 
ســـطح دوم افـــراد موفقـــی داریـــم. در ســـطح 
بانـــک و بـــورس موفـــق بودنـــد. در ســـطح 
شـــرکت هایی کـــه مدیرعامـــل بودنـــد موفـــق 
هســـتند. این کـــه بـــه معنـــای تربیت شـــده 
دانشـــگاه تهـــران باشـــند و وزیـــر باشـــند، در 
ـــف  ـــدری ضعی ـــند، ق ـــم باش ـــت ه ـــته مدیری رش
هســـتیم. به دلیـــل مجموعـــه مســـائلی کـــه در 

ــد. ــود دارنـ ســـطح کان وجـ
چـــهپيامـــیبـــرایبرگزارکننـــدگانوشـــرکت
کننـــدگاندرهمايـــشبيســـتســـالوانـــدیپيـــش

داريـــد؟
ـــی  ـــیار خوب ـــکر کار بس ـــدا را ش ـــش خ ـــن همای ای
ـــا تـــاش خـــود دوســـتان دانشـــکده  ـــه ب اســـت ک
ـــد  ـــجو بوده ان ـــع دانش ـــه در آن مقط ـــت ک مدیری
و االن در جایگاه هـــای حســـاس مدیریتـــی 
مشـــغول خدمـــت بـــه ایـــن کشـــور هســـتند، 
طراحـــی شـــده و امیـــدوارم بـــا موفقیـــت 
ـــار دارم  ـــدوارم و انتظ ـــد. امی ـــد ش ـــرا خواه اج
کارهایـــی ماننـــد ایـــن همایـــش به صـــورت 
مســـتمر دنبـــال شـــود و این گونـــه نباشـــد کـــه 
ــار کاری انجـــام شـــود  هرچنـــد ســـال یـــک بـ
و بعـــد هـــم هـــر کســـی دنبـــال کار خـــودش را 
ــاع  ــه اطـ ــور کـ ــبختانه آن طـ ــرد. خوشـ بگیـ
ـــنواره  ـــن جش ـــده ای ـــتان برگزارکنن دارم، دوس
ــن  ــم ایـ ــه هـ ــیده اند کـ ــادی کشـ ــات زیـ زحمـ
ــا موفقیـــت برگـــزار شـــود و هـــم  جشـــنواره بـ
زمینـــه ای بـــرای حرکت هـــای بعـــدی وجـــود 

ــته باشـــد. داشـ
ــد از ظرفیـــت  ــرار باشـ ــر قـ ــال اگـ ــر حـ ــه هـ  بـ
فارغ التحصیـــان اســـتفاده شـــود، قبـــل از 
هـــر چیـــز بایـــد اطاعـــات اولیـــه ای از آن هـــا 
ــن  ــم ایـ ــر می کنـ ــن فکـ ــد و مـ ــت باشـ در دسـ
ـــا در  ـــود ت ـــد ب ـــی خواه ـــت خوب ـــش فرص همای
ایـــن زمینـــه نقص هـــای موجـــود را برطـــرف 

ــم. کنیـ
 از شـــرکت کننـــدگان هـــم کـــه بخشـــی از 
آنهـــا بدنـــه مدیریتـــی کشـــور را تشـــکیل 
مـــی دهنـــد تقاضـــا دارم تـــا از ایـــن فرصـــت 
در جهـــت همگرایـــی و هماهنگـــی بیشـــتر 
اســـتفاده کننـــد و در ایـــن راســـتا دانشـــکده 
مدیریـــت را نیـــز همـــراه و همـــدل خـــود 

بداننـــد.



اندیــشـــــه مدیریت
جمالت ناب مدیریتی از بزرگان مدیریت جهان

هنری مینتزبرگ 
قابل  غ�ی  جهان  که  هنگامی 

پیش بی�ن است، شما به افراد 

سازگار نیاز دارید.

رابرت کاپالن
مایلــم بارهــا و بارهــا ایــن جملــه را تکــرار کنم؛ شــما 

ن  به عنــوان یــک مدیــر الزم نیســت کــه در همه چــ�ی

تخصص داشــته باشــید! 

 

استیفن رابینز

ن ارتعاشات صو�ت است.  شنیدن فقط گرف�ت

 گوش دادن معنابخ�ش به شنیده هاست

دنیس وودساید

كامپیوتر نمی تواند از یك مدیر بد یك مدیر خوب بسازد، بلکه 

عملکرد مدیر خوب را افزایش، رسعت كار او را زیاد می کند و 

عملکرد مدیر بد را بدتر و رسعت كار او را کندتر می کند. 

آلفرد هوبارد

د، آن را به  اگر مي خواهید كاري درست انجام گ�ی

ک�ی بدهید که رسش شلوغ است، زیرا افراد بیكار 

وقت انجام آن را ندارد.

رابرت مايلز

در واقع این ما نیستیم که زمان را تلف 

مي کنیم؛ بلکه زمان است که ما را تلف مي کند. 



اندیــشـــــه مدیریت
جمالت ناب مدیریتی از بزرگان مدیریت جهان

 پیتر دراکر
تا  و  است  منبع  کمیاب ترین  زمان 

ز  زما�ز که آن مدیریت نشود، هیچ چ�ی

دیگری را نمی توان مدیریت کرد.

 التون مایو
اگر مهارت های اجتماعی ما گام به گام با مهارت های 

فت کرد، هیچ گاه جنگ دیگری در جهان رخ  ف�ز ما پی�ش

نمی داد. 

الوین تافلر

ن ندارید،  اتژی مع�ی اگر شما برای خودتان یک اس�ت

اتژی شخص دیگری هستید.  حتما بخ�ش از اس�ت

 آبراهام مازلو

اگر آدمی از شغل خود خرسند نباشد، ییک از 

ن را گم  مهم ترین راه های دستیا�ب به خویش�ت

کرده است. 

داگالس مک گریگور

فکر کردن به یک هدف بدون برنامه ریزی برای 

آن تنها یک رویا و خیال خام است. 

هربرت الکساندر سایمون

درک  شما  که  دنیا�ی  و  است  پیچیده  بسیار  جهان 

می کنید، در واقع فقط مدل ساده شده ای از جهان 

واقعی است. 
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دکتر سیدجوادین از ضرورت اخالق در حوزه مدیریت می گوید:

اخالق در مدیریت کشور یک حلقه گمشده است

فکــرمیکنيــدچقــدربيــنفضــایعلمــی
کشــور کادميــکوفضــایمديريتــیدر وآ
درعمــلهمگامســازیوجــوددارد؟يعنــی
اتفاقاتــیکــهدرزمينــهعلمــیدرجهــانرخ
میدهــدتــاچــهميــزانبــرفضــایمديريتــی

کشــورتاثيــردارد؟
بایــد پذیرفت کــه دانش مدیریت در کشــور 
مــا یــک دانــش وارداتــی اســت و بســیاری 
از ابعــاد و اجــزای آن بــا فرهنــگ بومــی مــا 
هماهنگــی نــدارد. ضمــن این کــه دانشــی 
کــه از بیــرون کشــور وارد شــده اســت، 
هیــچ گاه به طــور خالــص در کشــور مــا 
اجرایــی نشــده اســت؛ لــذا نمی تــوان 
ــه  ــت ک ــر داش ــن ام ــون ای ــی پیرام قضاوت

ــت. ــد اس ــا ب ــوب ی ــه خ ــان نظری ف
يعنیماتاثيرزيادیازفضایعلمیجهان

درزمينهالگوهایمديريتینپذيرفتهايم؟
ببینیــد باالخــره الگوهــای علمــی مدیریت 
در ســایر کشــورهای جهــان طرح ریــزی 
و پیاده ســازی شــده اند. ســایر کشــورها 
از پیــاده کــردن ایــن الگوهــا تجربیاتــی 
را کســب کرده انــد و در یــک مســیر رو بــه 
رشــد توانســته اند نارســایی های آنهــا 
را برطــرف ســاخته و بــر کارایــی آن هــا 
بیفزاینــد. امــا بــه هــر حــال قبــل از هــر 
چیــزی بایــد پذیرفــت کــه ایــن الگوهــا 

ــان  ــی از جه ــک جای ــه در ی ــوان تجرب به عن
انجــام شــده اند و شــرط این کــه مــا بگوییــم 
بــد یــا خــوب اســت یــا به طــور کلــی دربــاره 
ــت  ــیم، آن اس ــته باش ــی داش ــا قضاوت آن ه
کــه بتوانیــم ایــن الگوهــا را اجرایــی کنیــم. 
تــا زمانــی کــه آن هــا را اجرایــی نکرده ایــم، 
قضاوتــی هــم نمی توانیــم داشــته باشــیم. 
ــوی  ــات وارده ق ــیاری از نظری ــوال بس معم
در کشــور مــا اجرایــی نشــده اســت و مــا 
تنهــا گوشــه  هایی از آن نظــر را در عرصــه 
ــه  ــور ب ــم و در کش ــال کرده ای ــت دنب مدیری
کار بســته ایم؛ نتیجــه چنیــن حالتــی آن 
ــیده ایم و در  ــی رس ــر ناقص ــه ام ــه ب ــوده ک ب
ــص  ــم ناق ــا ه ــر م ــخ و اظهارنظ ــه پاس نتیج
اســت و نمی توانــد از ســاختار جامــع و 

ــد.  ــوردار باش ــی برخ کامل

فکرمیکنيدچرانتوانستهايماينالگوهارا
بهخوبیپيادهکنيم؟

ایــن مســاله فقــط بــه موضوعــات مدیریتی 
ــی کا  ــد عمل ــه از بع ــت، بلک ــدود نیس مح
یــک جــای کارمــان می لنگــد. مقولــه 
مدیریــت هــم هماننــد همــه مطالعــات 
دیگــری اســت کــه از جهــان خــارج از ایــران 
بــه ایــران وارد شــده اســت؛ مــا حتــی 
آموزه هــای دیــن مبیــن اســام را هــم 

درســت پیــاده نکرده ایــم. بخشــی از آن هــا 
را بــه کار می گیریــم و بخشــی را بــه کار 
نمی گیریــم؛ مدیریت مــان هــم مثــل 
ســایر موضوعــات بــه چنیــن بایــی گرفتــار 
شــده اســت. مثا یکــی از آموزهــای صریح 
دیــن اســام ممنوعیــت رباخــواری اســت؛ 
امــا آیــا مــا ایــن آمــوزه را توانســته ایــم بــکار 
ــروزه  ــا ام ــه م ــزی ک ــن چی ــم؟ بنابرای ببندی
ــم پیــاده مــی کنیــم، اســام  از اســام داری
واقعــی نیســت. خیلــی از چیزهایــی کــه 
اســام مطــرح می کنــد هماننــد مثالــی کــه 
ــده  ــه نش ــکار گرفت ــا ب ــور م ــد در کش زده ش
ــه کار  ــد ب ــه بای ــی را ک ــام چیزهای ــت. تم اس
ــا و  ــود کارکرده ــا خ ــم، ب ــا نبندی ــم ی ببندی
آثــار و خواصــی دارند کــه در تفاســیر آقایان 
مراجــع و صاحب نظــران به صــورت مفصل 
مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. وقتــی 
کارکردهــای مثبــت را نتوانیــم عملــی کنیم 
ــاد  ــی ایج ــای منف ــرای کارکرده ــه ب و زمین
ــد و  ــی ده ــه نم ــا نتیج ــا کاره ــود، طبع ش
ــدون آن  ــد ب ــی لنگ ــان م ــای کارم ــک ج ی
ــا  ــن کارکرده ــام ای ــیم. تم ــه باش ــه متوج ک
در اعتقــادات، در پــرورش، در رشــد، در 

ــر دارد. ــا اث ــاق آنه ــار، در اخ رفت

فکــرمیکنيــدچقــدربيــنفضــایعلمــی 
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معموال بسیاری 
از نظریات وارده 

قوی در کشور 
ما اجرایی نشده 

است و ما تنها 
گوشه  هایی از 
آن نظر را در 

عرصه مدیریت 
دنبال کرده ایم و 
در کشور به کار 
بسته ایم؛ نتیجه 
چنین حالتی آن 
بوده که به امر 

ناقصی رسیده ایم 
و در نتیجه پاسخ 
و اظهارنظر ما هم 

ناقص است 

کشــور کادميــکوفضــایمديريتــیدر وآ
درعمــلهمگامســازیوجــوددارد؟يعنــی
اتفاقاتــیکــهدرزمينــهعلمــیدرجهــانرخ
میدهــدتــاچــهميــزانبــرفضــایمديريتــی

کشــورتاثيــردارد؟
بایــد پذیرفت کــه دانش مدیریت در کشــور 
مــا یــک دانــش وارداتــی اســت و بســیاری 
از ابعــاد و اجــزای آن بــا فرهنــگ بومــی مــا 
هماهنگــی نــدارد. ضمــن این کــه دانشــی 
کــه از بیــرون کشــور وارد شــده اســت، 
هیــچ گاه به طــور خالــص در کشــور مــا 
اجرایــی نشــده اســت؛ لــذا نمی تــوان 
ــه  ــت ک ــر داش ــن ام ــون ای ــی پیرام قضاوت

ــت. ــد اس ــا ب ــوب ی ــه خ ــان نظری ف
يعنیماتاثيرزيادیازفضایعلمیجهان

درزمينهالگوهایمديريتینپذيرفتهايم؟
ببینیــد باالخــره الگوهــای علمــی مدیریت 
در ســایر کشــورهای جهــان طرح ریــزی 
و پیاده ســازی شــده اند. ســایر کشــورها 
از پیــاده کــردن ایــن الگوهــا تجربیاتــی 
را کســب کرده انــد و در یــک مســیر رو بــه 
رشــد توانســته اند نارســایی های آنهــا 
را برطــرف ســاخته و بــر کارایــی آن هــا 
بیفزاینــد. امــا بــه هــر حــال قبــل از هــر 
چیــزی بایــد پذیرفــت کــه ایــن الگوهــا 
ــان  ــی از جه ــک جای ــه در ی ــوان تجرب به عن
انجــام شــده اند و شــرط این کــه مــا بگوییــم 
بــد یــا خــوب اســت یــا به طــور کلــی دربــاره 
ــت  ــیم، آن اس ــته باش ــی داش ــا قضاوت آن ه
کــه بتوانیــم ایــن الگوهــا را اجرایــی کنیــم. 
تــا زمانــی کــه آن هــا را اجرایــی نکرده ایــم، 
قضاوتــی هــم نمی توانیــم داشــته باشــیم. 
ــوی  ــات وارده ق ــیاری از نظری ــوال بس معم
در کشــور مــا اجرایــی نشــده اســت و مــا 
تنهــا گوشــه  هایی از آن نظــر را در عرصــه 
ــه  ــور ب ــم و در کش ــال کرده ای ــت دنب مدیری
کار بســته ایم؛ نتیجــه چنیــن حالتــی آن 

ــیده ایم و در  ــی رس ــر ناقص ــه ام ــه ب ــوده ک ب
ــص  ــم ناق ــا ه ــر م ــخ و اظهارنظ ــه پاس نتیج
اســت و نمی توانــد از ســاختار جامــع و 

ــد.  ــوردار باش ــی برخ کامل

فکرمیکنيدچرانتوانستهايماينالگوهارا
بهخوبیپيادهکنيم؟

ایــن مســاله فقــط بــه موضوعــات مدیریتی 
محدود نیســت، بلکــه از بعد عملــی کا یک 
ــت  ــه مدیری ــان می لنگد.مقول ــای کارم ج
هــم هماننــد همــه مطالعــات دیگری اســت 
کــه از جهــان خــارج از ایــران بــه ایــران 
وارد شــده اســت؛ مــا حتــی آموزه هــای 
ــاده  ــت پی ــم درس ــام را ه ــن اس ــن مبی دی
نکرده ایــم. بخشــی از آن هــا را بــه کار 
ــم؛  ــه کار نمی گیری ــی را ب ــم و بخش می گیری
مدیریت مــان هــم مثــل ســایر موضوعــات 
بــه چنیــن بایــی گرفتــار شــده اســت. 
مثــا یکــی از آموزهــای صریــح دین اســام 
ــا  ــا م ــا آی ــت؛ ام ــواری اس ــت رباخ ممنوعی
توانســته ایم ایــن آمــوزه را  بــه کار ببندیــم؟ 
ــام  ــروزه از اس ــا ام ــه م ــزی ک ــن چی بنابرای
داریــم پیــاده می کنیــم، اســام واقعــی 
نیســت. خیلــی از چیزهایــی کــه اســام 
مطــرح می کنــد هماننــد مثالــی کــه زده 
شــد، در کشــور مــا بــه کار گرفتــه نشــده 
ــه کار  ــد ب ــه بای ــی را ک ــام چیزهای ــت. تم اس
ــا خــود، کارکردهــا و  ــا نبندیــم، ب ببندیــم ی
آثــار و خواصــی دارند کــه در تفاســیر آقایان 
مراجــع و صاحب نظــران به صــورت مفصــل 
مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. وقتــی 
کارکردهــای مثبــت را نتوانیــم عملــی کنیم 
ــاد  ــی ایج ــای منف ــرای کارکرده ــه ب و زمین
شــود، طبعــا کارهــا نتیجــه نمی دهــد و 
یــک جــای کارمــان می لنگــد؛ بــدون آن کــه 
ــا در  ــن کارکرده ــام ای ــیم. تم ــه باش متوج
اعتقــادات، در پــرورش، در رشــد، در رفتار 

ــر دارد.  ــا اث ــاق آن ه و در اخ
يعنیشماضعفاخالقدرمديريترايکی

ازمشکالتاصلیمیدانيد؟
بلــه. مشــکل اصلــی در تعدیل هــا و در رفتار 
و عملکــرد مــا اســت.وقتی آموزه هــای 
ــه  دینــی را نادرســت بفهمیــم و نادرســت ب
دیگــران آمــوزش دهیــم نتیجه چــه خواهد 
ــوزش  ــه آم ــردی ک ــورت ف ــن ص ــد؟ در ای ش
دیــده، باالخــره روزی در مقــام صاحب نظر 
ــرد  ــن ف ــد ای ــر می کنی ــرد؛ فک ــرار می گی ق
و افــراد دیگــر چگونــه دربــاره ارزش هــا 
عمــل می کننــد؟ بــرای مثــال یکــی از 
ــا  ــه مــا رشــوه را ب ــج همیــن می شــود ک نتای
ــه  ــم هدی ــم؛ می گویی ــی می کنی ــه یک هدی
در اســام ســفارش شــده اســت! در حالــی 
ــه  ــن توجی ــم ای ــم می دانی ــان ه ــه خودم ک
اســت. می گوییم هدیه در اســام ســفارش 
شــده و در نتیجه رشــوه را هدیــه می بینیم. 
ــود و   ــق می ش ــق، ناح ــه ح ــت ک ــا اس اینج
ناحــق را حــق جلــوه می دهنــد. در نتیجــه 
همیــن آمــوزه غلــط امکانــات خــاص در 
ــول و  ــه پ ــرد ک ــرار می گی ــانی ق ــار کس انحص
ثــروت، جایــگاه اجتماعــی دارنــد. مشــکل 

اصلــی مــا در جامعــه ایــن مســائل اســت.

چطــورمیتوانپــایاخالقرابــهمديريت
بازکرد؟

اخــاق چیــز عجیــب و غریبــی نیســت! 
کلیــدی نیســت کــه آن را بزنیــم و یک شــبه 
همه چیــز درســت شــود. همیــن خــود مــا 
ــکل  ــم، مش ــت کنی ــان را درس ــر رفتارم اگ
اخــاق را درســت کرده ایــم. ممکــن اســت 
تئوری هــای زیــادی را دربــاره اخــاق 
مدیریتــی درس بدهیــم و در دانشــگاه ها 
ــاز  ــه ب ــن مقول ــرای ای ــرفصل هایی ب ــم س ه
شــود؛ امــا تــا وقتــی خــود مدیــران در عمــل 
ــل  ــری حاص ــد، تغیی ــه کار نبندن ــا را ب آن ه
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اخالق چیز عجیب 
و غریبی نیست! 
کلیدی نیست 
که آن را بزنیم و 
یک شبه همه چیز 
درست شود. 
همین خود ما 
اگر رفتارمان را 
درست کنیم، 
مشکل اخالق را 
درست کرده ایم. 
ممکن است 
تئوری های زیادی 
را درباره اخالق 
مدیریتی درس 
بدهیم و در 
دانشگاه ها هم 
سرفصل هایی 
برای این مقوله 
باز شود؛ اما 
تا وقتی خود 
مدیران در عمل 
آن ها را به کار 
نبندند، تغییری 
حاصل نمی شود.

ــردن  ــاده ک ــرای پی ــی ب ــا گاه ــود. م نمی ش
ــب و  ــای عجی ــا و برنامه ه ــاق راهکاره اخ
غریبــی را جســت وجو می کنیــم، در حالــی 
ــه آنچــه  ــه ب ــه اصــل اخــاق ایــن اســت ک ک
می گوییــد عمــل کنید.وقتــی در دیــن، 
ــزی  ــما چی ــدات ش ــی و تعه ــام اجتماع نظ
گفتــه می شــود، بــه آن عمــل شــود. اخــاق 
امــر پیچیــده ای نیســت. اخــاق این اســت 
کــه قــدر زمــان را بدانیــد و نــه زمــان خــود و 
نــه زمــان دیگــران را هــدر ندهیــد. امانتدار 
باشــید. وقت شــناس باشــید. نظــم داشــته 

ــت. ــاق اس ــه اخ ــا هم ــید. این ه باش

گیهارادروضعيتفعلیمديريت اينويژ
کشورچطورارزيابیمیکنيد؟

قطعــا وضعیــت فعلــی مدیریــت این چنیــن 
نیســت؛ یعنــی نــه زمــان ارزشــی دارد و نــه 
تعهداتــی کــه در عرصــه اداری و اجتماعــی 
مطــرح می شــود، مــورد پایبنــدی قــرار 
می گیــرد. وقتــی بــه مدیــران می گوینــد 
فــان ســاعت جلســه اســت، بــا 10 دقیقــه 
ــوم  ــد. معل ــر می آین ــاعت تاخی ــم س ــا نی ت
ــدارد و  اســت کــه چنیــن مدیــری اخــاق ن
در چنیــن سیســتم مدیریتــی هــم اخــاق 
حــرف اول را نمی زنــد. وقتــی ســاعت 
شــروع جلســه ســاعت 8:30 دقیقــه اســت 
و مــا 9 شــروع می کنیــم یعنــی اخــاق 
نداریــم. روی زمــان حســاس نیســتیم و 
ایــن خــود آســیب های جبران ناپذیــری 

ــن  ــد.  ای ــا وارد می کن ــرد م ــا و عملک ــه م را ب
مســاله گاهــی تاخیرهــای غیرعمــدی 
اســت و گاهــی تاخیرهــای عمــدی؛ فرقــی 
نمی کنــد. برخــی مواقــع تاخیــر هم نیســت 
و عمــدا نیــم ســاعت بعــد شــروع می کنیــم. 
هــر دو ایــن حالت هــا نکوهیــده اســت. 
گاهــی ســخنران بــه ســالن ســخنرانی 
مــی رود و می بینــد کــه ســالن خالــی اســت؛ 
ــدر  ــا آنق ــردد ی ــاره برمی گ ــی رود و دوب ــا م ی
منتظــر می نشــیند تــا ســالن شــلوغ شــود و 
آن موقــع پشــت تریبــون بــرود! البتــه تمــام 
مدیــران را عــرض نمی کنــم. امــا جــو غالــب 
مدیریــت کشــور چنیــن اســت، وگرنــه 
برخــی از مدیــران مــا هــم انســان های 
شــریفی هســتند و ایــن مســائل را به خوبــی 
می فهمنــد و در روش مدیریتی شــان بــه 

کار می بندنــد. 

شــاخصدر اخــالقمديريتــیبهطــور
دانشــگاهتدريــسنمیشــود؛ايــنمباحــث
رادانشــجوهاومديــرانآينــدهکجــابايــديــاد

نــد؟ بگير
این گونــه نیســت؛ تدریــس می شــود. 
مثــا همیــن کــه می گوینــد کاس هــا در 
فــان روز شــروع می شــود، دانشــجو و 
اســتاد مــا نمی آینــد. ایــن اســاتید هــم 
در ایــن دانشــگاه ها و در ایــن حوزه هــا 
تحصیــل کرده انــد. همیــن مســائل را 
حتــی خودشــان بــه دیگــران آمــوزش 

داده انــد. اســتادان مــا در جلســه اول 
خودشــان دربــاره صفــات اخاقــی و 
ــتادی  ــر اس ــد. ه ــت می کنن ــانی صحب انس
ــه  ــکات را ب ــن ن ــاد ای ــا زی ــم ی ــوی ک ــه نح ب
دانشــجوهایش متذکــر می شــود. چــه 
ــس  ــی تدری ــک و ریاض ــه فیزی ــاتیدی ک اس
می کننــد و چــه اســاتیدی کــه علوم انســانی 
تدریــس می کننــد. البتــه اغلــب خودشــان 
بــه ایــن نــکات عمــل نمی کننــد و فقــط 
بیــان می کننــد. تمــام ایــن مباحــث در 
دانشــگاه ها و حوزه هــای علمیــه گفتــه 
می شــود، امــا در عمــل تاثیــری نــدارد.

درسيســتممديريتــیکشــورهایديگــر
مســالهاخــالقچگونــهاســت؟بــهايــنمقوله

توجهــیمیکننــد؟
ــی  ــه آن صورت ــاق را ب ــاید اخ ــا ش غربی ه
ــد،  ــرح نکنن ــم، ط ــرح می کنی ــا مط ــه م ک
امــا چارچوب هــای مشــخص خودشــان 
را دارنــد و در نتیجــه سیســتم مدیریتــی 
بهتــری دارنــد. اخــاق اگرچــه صرفــا 
یــک امــر دینــی نیســت، ولــی بــا دیــن 
ارتبــاط نزدیــک دارد. آن هــا هــم بــرای 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــاق دارن ــان اخ خودش
کــه ممکــن اســت مبتنــی بر اســام نباشــد. 
امــا سیســتم را بــه گونــه ای پایه ریــزی 
کرده انــد کــه اگــر کســی خافــی انجــام 
دهــد، جــزای آن را ببیند.مــا هــرگاه تخلف 
قانونــی انجــام بدهیــم، جریمــه نقــدی 
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وقتی به مدیران 
می گویند فالن 
ساعت جلسه 
است، با 10 
دقیقه تا نیم 
ساعت تاخیر 

می آیند. معلوم 
است که چنین 

مدیری اخالق 
ندارد و در چنین 

سیستم مدیریتی 
هم اخالق حرف 
اول را نمی زند. 

وقتی ساعت 
شروع جلسه 
ساعت 8:30 

دقیقه است و ما 
9 شروع می کنیم 

یعنی اخالق 
نداریم. 

و توقیــف گواهینامــه را نمی پذیریــم و 
اجرایــی نمی کنیــم. امــا در کشــورهای 
غربــی این چنیــن نیســت. اگــر ســه بــار 
ــی  ــق رانندگ ــرد ح ــد، ف ــام ش ــف انج تخل
نــدارد. ایــن اخــاق اســت. یعنــی اخــاق 
را عملیاتــی و کاربــردی کرده انــد. وضعیــت 
جوامــع غربــی هماننــد جامعــه مــا نیســت 
کــه هــر کــس بــرای خــود دیــواری قــرار دهد 
و مفهــوم مصلحــت را مطابــق بــا معیارهای 
ــگاه  شــخصی دلخواهــش تعریــف کنــد. آن
بر اســاس معیارهــای خودش تشــخیصش 
ایــن باشــد کــه برخــی مســائل را مــردم 
بداننــد یــا برخــی مســائل را دانشــجو بدانــد 
ــاح  ــن به ص ــس ای ــد و در پ ــی را ندان و برخ

نبودن هــا هــر کاری بخواهنــد بکننــد!

بــهنظــرمیرســديکــیازمعضــالتجــدی
سيســتممديريتــیمــاضعــفدرپاســخگويی

اســت؛نظــرشــمادراينبــارهچيســت؟
ــود  ــخگویی وج ــی پاس ــورهای غرب در کش
دارد و هــر کســی بایــد پاســخگو باشــد، 
امــا متاســفانه مــا در جامعــه خــود حقــی را 
بــرای دیگــران قائــل نیســتیم کــه بخواهیم 
ــه مــردم پاســخگو باشــیم.  ــر اســاس آن ب ب
در کشــورهای غربــی چــون همــه پاســخگو 
هســتند، مراقــب رفتارهای خود هســتند. 
ــل  ــود را در مقاب ــی خ ــا برخ ــور م ــا در کش ام
مــردم پاســخگو نمی داننــد! توجیــه برخــی 
ــر خــدا  هــم ایــن اســت کــه مــا فقــط در براب

بایــد پاســخگو باشــیم! ایــن جملــه درســت 
اســت، امــا مســاله آن اســت کــه در ایــن 
ــه رو  ــا مخلوقــات خــدا هــم روب دنیــا شــما ب
می شــوید و بایــد از آن هــا پنــد بگیریــد و 
در قبــال عملکــرد مدیریتــی خــود بــه آن ها 
پاســخگو باشــید! اخــاق ایــن اســت که من 
خــود را مســئول بدانــم و بــرای هــر گروهــی 
ــات آن  ــخ و تبع ــم پاس ــی گرفت ــه تصمیم ک

ــرم. ــم را بپذی تصمی

چــهپيامــیبــرایشــرکتکنندگاندر
همايــش20ســالوانــدیپيــشکــهعمدتــا
ه نشــکد ا د 7 0  هــه د ن لتحصيــال غا ر فا

يــد؟ ر مديريــتهســتند،دا
امیــدوارم بچه هایــی کــه در آن مقطــع 
دانشــجو بوده انــد و در حــال حاضــر در 
جایگاه هــای بــاالی مدیریتــی کشــور قــرار 
دارنــد، ایــن حرف هــا را بشــنوند و آن هــا را 
بــه کار ببندنــد. تنهــا در ایــن صــورت اســت 
ــه  ــد. البت ــد ش ــت خواه ــه درس ــه جامع ک
عمــده دانشــجوهای آن دوران کــه مدیــران 
ــان های  ــد، انس ــکیل می دهن ــی را تش فعل
موفقــی هســتند، ولــی متاســفانه در 
جامعــه  و سیســتمی کــه از اســاس در آن 
به هم ریختگــی وجــود دارد، کارهــای 
خــوب کمتــر دیــده می شــود. در عیــن 
حال بایــد به جامعــه امیــدوار بــود. باالخره 
ــرد  ــورت می گی ــد ص ــانی کن ــرات انس تغیی
ــز  ــیم همه چی ــته باش ــار داش ــد انتظ و نبای

یک شــبه درســت شــود؛ امــا نقطــه مطلوب 
ــرای  ــن اراده ب ــل ای ــه حداق ــت ک ــا آن اس م
ــال  ــه هرح ــد. ب ــته باش ــود داش ــر وج تغیی
ــن  ــم و ممک ــروکار داری ــان ها س ــا انس ــا ب م
ــی  ــد به راحت ــراد نتوانن ــی از اف ــت برخ اس
یــک الگــوی معیــن را بپذیرنــد. این مســاله 
زمانبــر اســت و عجلــه دربــاره آن می توانــد 
اثــرات مخــرب زیــادی را به دنبــال آورد. 
بایــد بــا صبــوری در ایــن مســیر حرکــت 
ــم  ــام دهی ــت انج ــا را درس ــم و رفتاره کنی
تــا کم کــم افــراد جامعــه هــم بــه ســمت ایــن 
مســیر حرکت کننــد. مــردم و جامعــه وقتی 
ــود  ــد، خ ــا را می بینن ــارت ها و زیان ه خس
را تطبیــق می دهنــد. تطبیــق می دهنــد 
که آنچه ناپســند اســت را از خــود دور کنند. 
انقــاب اســامی و حــب مــردم به اهــل بیت 
از نشــانه های امیــد اســت. در نتیجــه امیــد 
بــه بهســازی و مطلــوب شــدن و رعایــت 
ــه  ــن جامع ــوان در ای ــی را می ت ــاد متعال ابع
داشــت.من همــه عزیزانــی را کــه زمانــی در 
ــد،  ــل می کردن ــت تحصی ــکده مدیری دانش
می شناســم. برخــی از آن هــا مدیــران 
بســیار موفقــی شــده اند کــه مــن خاطــرات 
بســیار خوبــی را از آنهــا دارم و هیــچ گاه 
فرامــوش نمی کنــم. اطــاع دارم ایــن 
افــراد تــاش کرده انــد تــا رفتارهــای خــوب 
ــدوارم  ــد. امی ــترش دهن ــه گس را در جامع
ــه روز  ــزان روز ب ــن عزی ــای ای ــه موفقیت ه ب

ــود. ــزوده ش اف
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من به ندرت در 
مورد علم مدیریت 
صحبت می کنم؛ 
مدیریت درست 
مثل پزشکی یک 
حرفه است؛ آنجا 
علم پزشکی و 
دانشمندان پزشک 
وجود دارند که از 
حرفه های پزشکی 
حمایت می کنند. در 
اینجا هم مدیریت 
یک حرفه است و 
نتایج به دست آمده 
از آن، صرفا تئوری 
نیستند؛ بلکه ناظر 
به چیزی هستند 
که واقعا اتفاق 
می افتد. 

پیتردراکر)peterDrucker(برایفعاالنعرصهمدیریتنامیشناختهشدهاست؛بنیانگذارمدیریتمدرنکهاگرچهاصالتایکاتریشی
بود،امابخشمهمیاززندگیاشرادرآمریکاسپریکرد.پدرشوکیلبودوهمچنانکهخودشهمدرمصاحبههایشاشارهمیکند،تعامل
ورفتوآمدپدرشبابزرگانیمانندشومپیترکهپدرکارآفرینیجهانلقبگرفته،فرصتخوبیرابهوجودآوردهبودکهکالننگریو
اندیشیدنبهایدههایبزرگرابیاموزدوتمرینکند.پیتردراکرعالوهبرتدریسمدیریت،بهمشاورهمدیریتهماشتغالداشتوحجمگستردهای
ازکتابهاومقاالترادرحوزههایمختلفمدیریتیمنتشرکردهاست.کمترکسیدردنیایمدیریتوجودداردکهبهاندازهاو،فعالیتهایگسترده
وتاثیرگذارانجامدادهوبهاندازهاوشناختهشدهباشد.ویدرسال2005دیدهازجهانفروبست.آنچهمیخوانیدآخرینگفتوگویدراکردرسال

2004استکهتوسطجیمزنلسونانجامشدهاست.

مديريـــتدارد؟
یـــن دســـتاوردهای  ز مهم تر یکـــی ا
شـــاهزاده روم واژه مدیریـــت در ســـال 
1911 وارد فرهنـــگ شـــد و پیـــش از آن 
شناخته شـــده نبـــود. قبـــل از آن زمـــان، 
ــان  ــه صاحبـ ــد کـ ــور می کردنـ ــه تصـ همـ
ملـــک، تجـــارت را راه می اندازنـــد. 
کمـــی قبـــل از جنـــگ جهانـــی اول، غیـــر 
ــوده  ــه ای و کارآزمـ ــراد حرفـ ــکان و افـ مالـ
وارد کار شـــدند. متعاقبـــا »مـــورگان« 
مدیریـــت حرفـــه ای را در آمریـــکا بنیـــان 
ـــد.  ـــپس وارد ژاپـــن و آلمـــان ش نهـــاد و س
مدیریـــت، یـــک تابـــع اجتماعـــی جدیـــد 

شـــده اند، بنابرایـــن اکنـــون در حـــال 
ـــرادی  ـــتم؛ اف ـــدی هس ـــراد جدی ـــا اف کار ب
ـــز  ـــن چی ـــتنی. بنابرای ـــیار دوست داش بس

زیـــادی تغییـــر نکـــرده اســـت!

شـــمابـــهمـــدتبيـــشاز60ســـال،درحـــال
نوشـــتنآمـــوزشوارائـــهمشـــاورهدررابطـــه
بـــامديريـــتبودهايـــد،هـــمبهعنـــوانيـــک
متفکـــروهـــميـــکرابـــطاجتمـــاع.شـــما
مديريـــترابهعنـــوانيکـــیازعظيمتريـــن
واساســـیتريننوآوریهـــایاجتماعـــی
قـــرنبيســـتمبـــهحســـابآوردهايـــد.چـــرا؟
بـــهنظـــرشـــماجامعـــهچـــهديـــدینســـبتبـــه

نگريســـتنبـــهدنيـــاازجايـــگاهيـــکفـــرد
9۵ســـالهچـــهحســـیدارد؟

خـــب، ایـــن باعـــث می شـــود احســـاس 
ـــر  ـــا تغیی ـــتم. ام ـــن هس ـــی مس ـــم خیل کن
زیـــادی در اســـاس دیـــدگاه مـــن بـــه 
ـــت.  ـــده اس ـــود نیام ـــه وج ـــارج ب ـــان خ جه
ـــی  ـــا بازرگان ـــدا ب ـــن ابت ـــش م ـــال پی 40 س
شـــروع بـــه کار کـــردم. 30 ســـال اخیـــر، 
بـــدون ســـود و بهـــره کار کـــرده ام؛ بـــا 
ــتری  ــدادی مشـ ــوز تعـ ــال ، هنـ ــن حـ ایـ
قدیمـــی دارم و بازرگانـــان و تجـــاری 
کـــه همـــکارم بودنـــد، اکثـــرا بازنشســـته 

آخرین مصاحبه پیتر دراکر درباره مدیریت در قرن بیســت و یکم:

وقتی مدیران کمياب باشند
 باید روی مردم عادی حساب باز کرد
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»مورگان« که 
بیزاری از پول 

نداشت، در سال 
1906 گفت که 

هر سازمان و 
شرکتی که اعضای 
برجسته آن چیزی 
بیش از 20 برابر 

حقوق مردم 
عادی دریافت می 

 کنند، مدیریت  
ناقصی دارد. وی 
بر این گفته خود 

پافشاری نکرد، اما 
این هنوز قانون 

خوبی محسوب 
می شود و تحت 

اجرای همین 
قانون من در 

شرکت های زیادی 
سرمایه گذاری 

نمی کنم .

ـــد  ـــه ای جدی ـــال آن در جامع ـــه اعم ـــود ک ب
ممکـــن بـــود؛ جامعـــه ســـازمان ها. در 
ــن  ــی اولیـ ــت بازرگانـ ــه مدیریـ ــی کـ حالـ
مدیریتـــی بـــود کـــه ظهـــور کـــرد، 
ــت. در  ــی نداشـ ــت چندانـ ــرا اهمیـ ظاهـ
واقـــع مهم تریـــن نبـــود. مهم تریـــن 
ی  یت هـــا یر مل مد یت هـــا شـــا یر مد
غیرتجـــاری )غیربازرگانـــی( همچـــون 
ــاها  ــگاه ها و کلیسـ ــتان ها، دانشـ بیمارسـ
بـــود. این هـــا جالب تریـــن ســـازمان ها 
بودنـــد؛ چراکـــه بایـــد تعریـــف می کردنـــد 
کـــه چـــه منظـــوری از نتایـــج و بـــازده 
عملکـــرد خـــود دارنـــد. شـــما چگونـــه 
نتایـــج به دســـت آمـــده از عملکـــرد 
یـــک کلیســـای بـــزرگ کـــه مـــن بـــا آن کار 
می کنـــم و اعضـــای آن از 500 نفـــر بـــه 
شـــش هـــزار نفـــر افزایـــش پیـــدا کـــرده را 
تعریـــف می کنیـــد؟ نتایـــج و بـــرون داد 
دانشـــگاه کارمونـــت چیســـت؟ ایـــن 
مدیریت هـــا بســـیار بااهمیت تـــر بودنـــد، 
تعریف شـــان مشـــکل تر بـــود و بســـیار 

جذاب تـــر بودنـــد.

اززمـــانچـــاپکتـــابتاثيرگـــذارشـــمابـــا
عنـــوان»حرفـــهمديريـــت«کـــه۵0ســـالپيـــش
بـــهچـــاپرســـيد،شـــمادرکتابهـــایبعـــداز
آننيـــزبـــهآمـــوزشمديـــرانپرداختيـــد؛پيـــام
کـــر«بـــهمديـــرانامـــروزقـــرن2۱ اصلـــی»درا

چيســـت؟
ین کـــه طـــرف مـــن بـــازرگان، کلیســـا 
یـــا دانشـــگاه اســـت یـــا این کـــه مـــن 
ــم،  ــی باشـ ــا ژاپنـ ــی یـ ــی، آلمانـ آمریکایـ
فرقـــی نمی کنـــد؛ مـــن همیشـــه ســـه 
ســـوال را از خـــود می پرســـم؛ ســـوال اول 
اینکـــه کار و بازرگانـــی شـــما چیســـت؟ 
یعنـــی هـــدف شـــما از انجـــام ایـــن کار 
ـــران  ـــا دیگ ـــما را ب ـــز ش ـــه چی ـــت و چ چیس
متمایـــز می ســـازد؟ ســـوال دوم ایـــن 
اســـت کـــه شـــما نتایـــج کار را چگونـــه 
شـــرح می دهیـــد و تعریـــف می کنیـــد؟ 
ـــه بســـیار اساســـی و در عیـــن  ـــن ســـوال ک ای
حـــال مشـــکل اســـت، در مدیریت هـــای 
غیربازرگانـــی)در مقایســـه بـــا بازرگانـــی(  
ــت  ــود. در نهایـ ــکل تر می شـ ــیار مشـ بسـ
ـــی  ـــای اصل ـــه مهارت ه ـــوم این ک ـــوال س س
شـــما کدام انـــد و چـــه کمکـــی بـــه نتایـــج 
به دســـت آمـــده از کار می کننـــد؟ ایـــن 
ـــد؟  ـــم دارن ـــا ه ـــی ب ـــه ارتباط ـــا چ مهارت ه
در واقـــع تمـــام قضیـــه همیـــن اســـت. 
تفـــاوت زیـــادی میـــان ایـــن قـــرن و قـــرن 
پیـــش نیســـت، جـــز این کـــه امـــروزه 
ســـازمان های بیشـــتری بـــه  وجـــود 
ــه  ــه جامعـ ــر بـ ــرن اخیـ ــا در قـ ــده و مـ آمـ
ســـازمان ها تبدیـــل شـــده ایم. وقتـــی 
ـــد روی مـــردم  ـــران کمیـــاب باشـــند بای مدی
ـــداد  ـــه تع ـــا ب ـــرد و قاعدت ـــاب ک ـــادی حس ع
ـــت. ـــم داش ـــاز خواهی ـــا نی ـــیعی از آن ه وس

 
شــماازمديريــتبهعنــوانيــک»حرفــه«
صحبــتمیکنيــد؛منظورتــانازايــنجملــه

چيســتوعلممديريتدقيقابــهچهعلمی
مديريــت گفتــهمیشــود؟چــهتفاوتــیدر
بهعنوانيکحرفــهومديريتبهعنوانيک

علموجوددارد؟
ــت  ــم مدیریـ ــورد علـ ــدرت در مـ ــن به نـ مـ
صحبـــت می کنـــم؛ مدیریـــت درســـت مثـــل 
پزشـــکی یـــک حرفـــه اســـت؛ آنجـــا علـــم 
پزشـــکی و دانشـــمندان پزشـــک وجـــود 
دارنـــد کـــه از حرفه هـــای پزشـــکی حمایـــت 
می کننـــد. در اینجـــا هـــم مدیریـــت 
یـــک حرفـــه اســـت و نتایـــج به دســـت 
آمـــده از آن، صرفـــا تئـــوری نیســـتند؛ 
بلکـــه ناظـــر بـــه چیـــزی هســـتند کـــه 
ــا اتفـــاق می افتـــد. علـــم مدیریـــت  واقعـ
از مدیـــر حمایـــت می کنـــد. در نتیجـــه 
بـــا فراهـــم کـــردن ابزارهـــای مـــورد نیـــاز 
بـــرای دســـتیابی بـــه نتایـــج مـــورد نظـــر 
ـــتفاده  ـــا، اس ـــن ابزاره ـــتفاده از ای ـــوه اس نح
دقیـــق از ابزارهـــای مدیریـــت، یـــک حرفـــه 

ــم. ــک علـ ــه یـ ــود و نـ ــوب می شـ محسـ

کثر مــاامــروزبحــثآمــوزشمديريــترادرا
کــزتجاری ســازمانهاداريــموبســياریازمرا
بهآمــوزشمديراننــوورهبــرانجديدمجهز
کــزتجــاریچــه شــدهاند.درايــنراســتامرا

فعاليتیانجاممیدهند؟
ــم  ــه بگوییـ ــت کـ ــتباه اسـ ــک اشـ ــن یـ ایـ
مراکـــز تجـــاری و بازرگانـــی بـــه آمـــوزش 
ند. آن هـــا  مدیـــران مجهـــز شـــده ا
بـــه آمـــوزش بـــه افـــراد عـــادی، امـــا 
ــا  ــام کارهـ ــرای انجـ ــته بـ کاردان و شایسـ
و فعالیت هـــای قابـــل قبـــول مجهـــز 
شـــده اند. ایـــن در مـــورد مراکـــز پزشـــکی 
و دارویـــی نیـــز صـــادق اســـت. آن هـــا 
بـــه آمـــوزش رهبـــران مجهـــز نیســـتند، 
بلکـــه پزشـــکان را تعلیـــم می دهنـــد کـــه 
انســـان های زیـــادی را نکشـــند! ایـــن در 
مـــورد وکالـــت نیـــز صـــادق اســـت. آنجـــا 
ایـــن مهـــارت را آمـــوزش می دهنـــد کـــه 
ـــند،  ـــته باش ـــتواری داش ـــا و اس اراده پابرج
نـــه این کـــه رهبـــران قانونـــی تولیـــد 
ــران  ــه رهبـ ــد بـ ــما نمی توانیـ ــد. شـ کننـ
ـــن  ـــه از ای ـــد! البت ـــوزش دهی ـــری را آم رهب
ـــادی  ـــات زی ـــد اطاع ـــر بای ـــه رهب ـــت ک جه
داشـــته باشـــد، می توانیـــد بـــه او تعلیـــم 
ـــن  ـــه ای ای ـــز حرف ـــدف مراک ـــا ه ـــد، ام دهی
اســـت کـــه افـــراد عـــادی امـــا شایســـته را بـــه 
ـــن کاری  ـــد و ای ـــوزش دهن ـــاد آم ـــداد زی تع
ــم. آن را  ــام می دهیـ ــا انجـ ــه مـ ــت کـ اسـ

ــم. ــام می دهیـ ــد انجـ ــا بـ ــوب یـ خـ

دررابطـــهبـــاســـازمانها،وقتـــیســـاختار
جامعـــهازســـازمانهایمختلفـــیتشـــکيل
شـــدهاســـت،چگونـــهمیتـــوانمديـــران
کفايـــترابـــه شايســـتهيـــارهبـــراناليـــقوبا

تعـــدادکافـــیبـــهدســـتآورد؟
ببینیـــد، بـــه ایـــن ســـوال 350 ســـال 
پیـــش توســـط ســـازمان مراکـــز پزشـــکی 
در قـــرن 16 و اوایـــل قـــرن 17 در هلنـــد 
و اســـکاتلند پاســـخ داده شـــده اســـت؛ 

ـــد  ـــارت بیاموزی ـــراد، مه ـــه اف ـــد ب ـــما بای ش
و اســـتانداردهایی را بـــرای خـــود تعییـــن 
ــدی  ــواالت کلیـ ــه سـ ــد کـ ــد و دریابیـ کنیـ
کدام انـــد. بنابرایـــن شـــما نبایـــد بـــا ایـــن 
ســـوال قـــرون وســـطایی کـــه از دانشـــگاه 
پزشـــکی می پرســـیدند »چگونـــه بـــه 
ــم«  ــوزش می دهیـ ــک آمـ ــران پزشـ رهبـ
شـــروع کنیـــد. بایـــد این گونـــه ســـواالت 
خـــود را آغـــاز کنیـــد کـــه چگونـــه مـــردم 
عـــادی را آمـــوزش دهیـــم کـــه مثـــا 
ـــی  ـــه و صحیح ـــکی آگاهان ـــخیص پزش تش
داشـــته باشـــند؟ این کـــه چـــه ســـواالتی 
ــه  ــا این کـ ــند یـ ــد بپرسـ ــاد بگیرنـ ــد یـ بایـ
چـــه رکوردهـــای کاری را بایـــد حفـــظ 
ـــته  ـــی از گذش ـــه اطاعات ـــه زمین ـــد، چ کنن
نیـــاز دارنـــد کـــه بداننـــد؟ و ســـواالتی 
ـــت  ـــگاه های مدیری ـــن را در دانش ـــابه ای مش
بایـــد داشـــته باشـــیم. این کـــه نتایـــج 
چـــه خواهنـــد بـــود و نیازهایـــی کـــه بایـــد 
مرتفـــع شـــوند چیســـت؟ اولویت هـــا 
ـــا  ـــه م ـــد ک ـــد بدان ـــی بای ـــه کس ـــد و چ کدام ان
ـــتیم؟  ـــه کار هس ـــام چ ـــرای انج ـــاش ب در ت
ایـــن ســـواالت، 350ســـاله هســـتند و در 
حرفه هـــای مختلـــف مطـــرح می شـــوند؛ 
بـــا پاســـخ بـــه ایـــن ســـواالت اســـت کـــه 
حرفه هـــا از هـــم متمایـــز می شـــوند و 
ــا  ــه درک آنهـ ــادر بـ ــی قـ ــر کسـ ــاید هـ شـ
نباشـــد، امـــا اگـــر فـــردی ســـختکوش 
و فعـــال باشـــد، می توانـــد فرابگیـــرد. 
بگذاریـــد بی پـــرده بگویـــم؛ مـــن بـــه 
وجـــود رهبـــران مســـتقل از مـــردم 
اعتقـــاد نـــدارم. صحبـــت در ایـــن مـــورد 
پـــوچ و یـــک دروغ خطرنـــاک اســـت. 
ــردم و  ــئولیت از مـ ــع مسـ ــط رفـ ــن فقـ ایـ
ــار  ــر بـ ــا از زیـ ــردن آن هـ ــی کـ ــانه خالـ شـ

. ســـت لیت ها مسئو

آيـــامیتـــوانبـــهملتهـــابهعنـــوانرهبـــران
گـــرمیتـــوان،نقـــشرهبـــری کـــرد؟ا نـــگاه
آمريـــکارادرحـــالحاضـــرچگونـــهارزيابـــی

؟ میکنيـــد
ــده  ــا 30 روز آینـ ــم تـ ــور نمی کنـ ــن تصـ مـ
پاســـخ ایـــن ســـوال را پیـــدا کنیـــد. واقعیـــت 
ایـــن اســـت کـــه مـــا فقـــط بـــه لحـــاظ نظامـــی 
مســـلط هســـتیم، امـــا در بعـــد سیاســـی 
و اقتصـــادی هیـــچ تســـلطی نداریـــم. 
سوپراســـتار بـــودن خیلـــی خطرنـــاک 
اســـت. بـــا وجـــود چیـــن و هنـــد و اتحـــاد 
اروپایـــی در حـــال ظهـــور، مـــا به ســـرعت 
ـــد و  ـــم ش ـــل خواهی ـــر تبدی ـــی دیگ ـــه قدرت ب
ـــود.  ـــد ب ـــکل خواه ـــه مش ـــن قضی ـــم ای هض
به خصـــوص بـــه ایـــن خاطـــر کـــه مـــا بـــه 
ـــاه و  ـــای ج ـــم و روی ـــال در وه ـــدت 30 س م
ـــل  ـــن دلی ـــه ای ـــه ب ـــم. ن ـــر بردی ـــه س ـــام ب مق
ــه علـــت  ــه بـ ــم، بلکـ ــد بودیـ ــه قدرتمنـ کـ
ـــی  ـــاد جهان ـــران! اقتص ـــودن دیگ ـــف ب ضعی
ـــی  ـــت؛ در حال ـــازه اس ـــوری ت ـــال ظه در ح
کـــه مـــا قـــدرت برجســـته ای نیســـتیمـ  ایـــن 
قـــدرتـ  احتمـــاال اتحادیـــه اقتصـــادی 
ــان  ــا بایـــد همچنـ ــا اســـت و مـ اروپایی هـ
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ــک ده  ــال یـ ــا احتمـ ــه بـ ــم کـ ــاد بگیریـ یـ
ـــیم و  ـــی باش ـــران اصل ـــی از بازیگ ـــزار، یک ه
نقـــش آمریـــکا در جهـــان به عنـــوان یکـــی از 
ـــکا  ـــت. آمری ـــش اس ـــه افزای ـــرازان روب هم ت
ـــه  ـــود؛ همان گون ـــد ب ـــزرگ نخواه ـــم ب حاک
ــراق،  ــار عـ ــه مصیبت بـ ــا در فاجعـ ــه مـ کـ
ـــاش  ـــوب و اغتش ـــط آش ـــا فق ـــه م ـــی ک جای
بیشـــتر می آفرینیـــم، ایـــن موضـــوع را 

کشـــف کردیـــم.

درســـال2002رئيسجمهـــوربـــوشمـــدال
جهانـــیآزادیراکـــهافتخـــاربزرگـــیبـــود،بـــه
شـــماتقديـــمکـــرد.شـــماجـــرجبـــوشراکـــه
غالتحصيـــلمدرســـهبازرگانـــیهـــاروارد فار

اســـت،چطـــورارزيابـــیمیکنيـــد؟
متاســـفم! مـــن هرگـــز بـــه ســـواالت در 
ــم.  ــخ نمی دهـ ــت پاسـ ــا سیاسـ ــه بـ رابطـ
ــد از  ــال بعـ ــور را 20 سـ ــد رئیس جمهـ بایـ
ـــرار داد و  ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــام دوره اش م اتم
ـــن«  ـــال درک »تروم ـــون در ح ـــازه اکن ـــا ت م
ــوری  ــوان رئیس جمهـ ــتیم!  او به عنـ هسـ
قدرتمنـــد در حـــال ظهـــور اســـت و 

مـــن گمـــان نمی کنـــم کـــه زمـــان آن 
ــن  ــدر ایـ ــم پـ ــه بتوانیـ ــد کـ ــیده باشـ رسـ
ــور را نقـــد و بررســـی کنیـــم. رئیس جمهـ

ــالح ــااصطـ ــماواژهيـ ــر،شـ ــالاخيـ در30سـ
»راهانـــدازدانـــش«راجـــاانداختيـــدواينـــک
راهانـــدازاندانـــشفراواننـــد.چگونـــهايـــن
متخصصـــانراســـاماندهیمیکنيـــد؟چـــه

مشـــکالتیبـــرســـرايـــنراهوجـــوددارد؟
مـــن بـــه مـــدت 30 ســـال بـــا ایـــن ســـوال 
درگیـــر بـــوده ام کـــه چگونـــه یـــک دانشـــمند 
یـــا راه انـــداز دانـــش را بایـــد مثمرثمـــر 
کـــرد؟ چگونـــه تولیـــد او را بـــاال بـــرد؟ 
ــی  ــیار تخصصـ ــف بسـ ــش« در تعریـ »دانـ
مـــل  ر کا ، هیچ کـــس به طـــو ســـت ا
اطاعـــات نـــدارد. بگذاریـــد بگویـــم کـــه 
مثـــا یـــک ژورنالیســـت کـــه مـــن هـــم یکـــی 
از قدیمی ترین شـــان هســـتم، مهـــارت 
ـــراد  ـــش اف ـــیدن دان ـــرون کش ـــی در بی خوب
ـــدان  ـــن ب ـــا ای ـــردن آن دارد. ام ـــه ک و پروس
ــناس  ــک روان شـ ــه او یـ ــت کـ ــا نیسـ معنـ
ــد  ــوب می دانـ ــط خـ ــه او فقـ ــت، بلکـ اسـ

کـــه چگونـــه بنویســـد و چگونـــه آن را 
ـــرای عمـــوم  ـــل دســـترس ب ـــل فهـــم و قاب قاب
و غیرحرفه ای هـــا کنـــد. دانشـــمندان 
بایـــد ســـازماندهی شـــوند؛ چراکـــه تنهـــا 
ـــر  ـــود موث ـــودی خ ـــه خ ـــتن ب ـــص داش تخص
نیســـت و تولیـــدی در پـــی نـــدارد. بایـــد 
ــق  ــراد تلفیـ ــر افـ ــش دیگـ ــا دانـ ــا بـ حتمـ
شـــده و بـــه تیمـــی از راه انـــدازان دانـــش 
تبدیـــل شـــود.نکته دوم ایـــن اســـت کـــه 
راه انـــدازان دانـــش اصـــوال گوشـــه گیر 
و تنهـــا، امـــا تک نـــواز هســـتند؛ ایـــن 
ـــاختن  ـــر س ـــرای موث ـــت. ب ـــن اس ـــده م عقی
آن هـــا بایـــد حامـــی آنـــان بـــود. حامـــی 
ن و  ن شـــا با ش هـــا و ز ، گو چشـــم ها
در آخـــر آن هـــا تمایلـــی بـــه مدیـــر بـــودن 
ندارنـــد. ایـــن یـــک قاعـــده بـــرای آن هـــا 
اســـت. دانشـــمندان خـــوب بـــه کار در 
حیطـــه تخصـــص خـــود تمایـــل دارنـــد. 
ـــوص  ـــت؛ به خص ـــختی اس ـــارزه س ـــن مب ای
زمانـــی کـــه پرســـتیژ عمومـــی و پرداخت هـــا 
بـــه مدیـــران تعلـــق می گیـــرد و بنابرایـــن 
شـــما بایـــد یـــک نردبـــان شـــغلی بـــرای 

من مدیریت را 
به عنوان دیوار 
نمی بینم. من 
کارکرد سازمان ها 
را در جامعه نوعی 
دیوار و حفاظ 
می بینم و این 
به عنوان ارگان 
آن ها بستگی 
به مدیریت آن 
دارد. مدیریت 
به خاطر خدمت به 
حفظ و رشد یک 
سازمان به وجود 
آمده است و 
باید خدمتگزار 
سازمان باشد و 
هر مدیریتی که 
این موضوع را 
نادیده بگیرد، 
کامل نیست و 
اصال مدیر نیست.
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متخصصـــان حرفـــه ای و کارآزمـــوده 
ـــول  ـــزاری از پ ـــه بی ـــورگان« ک ـــازید. »م بس
نداشـــت، در ســـال 1906 گفـــت کـــه 
هـــر ســـازمان و شـــرکتی کـــه اعضـــای 
ــر  ــش از 20 برابـ ــزی بیـ ــته آن چیـ برجسـ
ـــد،  ـــت می کنن ـــادی دریاف ـــردم ع ـــوق م حق
ـــر ایـــن گفتـــه  مدیریـــت ناقصـــی دارد. وی ب
خـــود پافشـــاری نکـــرد، امـــا ایـــن هنـــوز 
قانـــون خوبـــی محســـوب می شـــود و 
ــرای همیـــن قانـــون مـــن در  تحـــت اجـ
شـــرکت های زیـــادی ســـرمایه گذاری 

. نمی کنـــم

ا کـــهشـــمامديريـــتر گفتـــهمیشـــود 
بهعنـــواننوعـــیحصـــاروديـــواردرمقابـــل
فاشيســـممیبينيـــد.آيـــاايـــنصحـــتدارد؟

چگونـــهايـــنکارکـــردراارائـــهمیدهيـــد؟
مـــن مدیریـــت را به عنـــوان دیـــوار 
ــازمان ها را  ــرد سـ ــن کارکـ ــم. مـ نمی بینـ
در جامعـــه نوعـــی دیـــوار و حفـــاظ می بینـــم 
ـــه  ـــتگی ب ـــا بس ـــوان ارگان آن ه ـــن به عن و ای
مدیریـــت آن دارد. مدیریـــت به خاطـــر 

ـــازمان  ـــک س ـــد ی ـــظ و رش ـــه حف ـــت ب خدم
ـــزار  ـــد خدمتگ ـــت و بای ـــده اس ـــود آم به وج
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــر مدیریت ـــد و ه ـــازمان باش س
ـــت  ـــل نیس ـــرد، کام ـــده بگی ـــوع را نادی موض

و اصـــا مدیـــر نیســـت.
گـــرمديـــراندرکلمتوجـــهنقـــشووظيفـــه ا
خـــودنباشـــند،چـــهاتفاقـــیمیافتـــدوچـــه

ــدداشـــت؟ عواقبـــیخواهـ
خـــب مســـلما ســـازمان به ســـرعت روبـــه 
ســـقوط می گـــذارد و مدیریـــت ناکارآمـــد 
در هـــر ســـازمان اخاقیـــات آن ســـازمان را 
ـــان،  ـــران و مجری ـــرد. مدی ـــد ک ـــود خواه ناب
ن هســـتند و  ا ر ا متگـــز قـــع خد ا ر و د
ــاله را فرامـــوش  لحظـــه ای کـــه ایـــن مسـ
ـــانند. ـــیب می رس ـــازمان آس ـــه س ـــد، ب کنن

درســـال۱993شـــماکتابـــیرابـــاعنـــوان
»جامعـــهپستکاپيتاليســـم«بـــاجامعـــه
فرامرکـــزنوشـــتيد.توضيـــحمیدهيـــدکـــهايـــن
ـــهچنيـــن ـــااســـتومـــاچـــهموقـــعب ـــهچـــهمعن ب

جامعـــهایدســـتمیيابيـــم؟
ـــتیم؛  ـــز هس ـــه فرامرک ـــل در جامع ـــا از قب م

مـــا وارد جامعـــه اطاعـــات شـــده ایم. 
ــت  ــاده تر از دریافـ ــز سـ ــروزه هیچ چیـ امـ
ـــات  ـــه اطاع ـــی ک ـــت؛ در صورت ـــول نیس پ
صحیـــح داشـــته باشـــید. امـــروزه همـــگان 
بـــا دسترســـی بـــه کامپیوتـــر در جوامـــع 
توســـعه یافته، بـــه همـــه اطاعـــات 
دسترســـی مســـتقیم دارنـــد. در ایـــن 
جامعـــه آگاه شـــما بـــا پـــول وارد رقابـــت 
نمی شـــوید، بلکـــه بـــا موثـــر ســـاختن 
دانـــش خـــود رقابـــت می کنیـــد و مـــا 
در آمریـــکا در ایـــن زمینـــه پیشـــگام 

ــد. ــری نپایـ ــاید دیـ ــا شـ ــتیم. امـ هسـ

درايـــنســـالهاشـــمادرمـــورددولـــت
ــراتشـــمادر ــتيد.نظـ کانهنوشـ ــيارشـــکا بسـ
ـــتونقـــشآندرجامعـــه ـــدهکاردول مـــوردآين

فرامرکـــزچيســـت؟
ـــی  ـــه آدم ـــی ک ـــی از چیزهای ـــد، یک می دانی
ـــن  ـــرد، ای ـــاد می گی ـــن ی ـــال م ـــن و س در س
ـــورد  ـــن در م ـــد. م ـــگو نباش ـــه پیش ـــت ک اس
ـــدی  ـــای ج ـــه محدودیت ه ـــه ک ـــر موسس ه
در قـــدرت ندارنـــد، شـــکاک هســـتم. 
مـــن بـــه قـــدرت بدگمـــان هســـتم. مـــن 
یـــک مجـــری قدیمـــی هســـتم. قـــدرت 
بـــدون مســـئولیت، یـــک شـــیطان 
سیاســـی اســـت. دولـــت بایـــد در رابطـــه 
ـــد،  ـــام ده ـــد انج ـــه می توان ـــی ک ـــا کارهای ب
محدودیت هـــا و قیدوبندهـــای خـــاص 
ـــادی  خـــود را داشـــته باشـــد. چیزهـــای زی
هســـت کـــه دولـــت قـــادر بـــه انجام شـــان 
نیســـت. دولـــت یـــک کارکـــن فقیـــر 
ــر  ــازنده و بیانگـ ــک سـ ــت یـ ــت. دولـ اسـ

ــت. ــتانداردها اسـ اسـ

امـــروزهدشـــواریهایزيـــادیدرجهـــت
مســـيریکـــهدنيـــاروبـــهســـمتآندارد،وجود
دارد.احســـاسشـــمادرمـــوردجهتـــیکـــهدنيا

ـــهســـویآنميـــلمیکنـــد،چيســـت؟ ب
ـــن  ـــواری های ای ـــل دش ـــی در مقاب ـــر کس ه
ـــور و  ـــد، ک ـــی می کن ـــاس ناراحت ـــا احس دنی
ـــرب  ـــه غ ـــده در جامع ـــن عقی ـــت. ای ـــر اس ک
ــال قبـــل  ــا سـ وجـــود دارد. ژاپـــن صدهـ
ــای  ــا قدرت هـ ــرد، امـ ــی کـ ــود را غربـ خـ
در حـــال ظهـــور ماننـــد چیـــن و هنـــد 
همچـــون ژاپـــن ایـــن مســـیر را نپیمودنـــد؛ 
مـــا جهـــان تـــازه را درک نمی کنیـــم. مـــا 
ـــرای  ـــعتی ب ـــه وس ـــا چ ـــا ت ـــم اروپ نمی دانی
تبدیـــل بـــه یـــک اتحادیـــه گســـترش 
ــتیم؛  ــذار هسـ ــا در دوران گـ ــد. مـ می یابـ
ی  جنگ هـــا ر  د کـــه  نـــه  ن گو هما
ــا  ــم. مـ ــرن 18 بودیـ ــل از قـ ناپلئونـــی قبـ
ــا در  ــه دنیـ ــم کـ ــدازه می دانیـ ــن انـ همیـ
ــر  ــلطه هـ ــرار گرفتـــن تحـــت سـ ــال قـ حـ
قـــدرت عظیـــم اســـت. پذیـــرش ایـــن 
مســـاله بـــرای آمریکایی هـــا خیلـــی 
ــوز  ــا هنـ ــیاری از مـ ــت. بسـ ــکل اسـ مشـ
ـــای  ـــان دنی ـــا را همچن ـــم دنی ـــت داری دوس
1960 ببینیـــم کـــه آمریـــکا تنهـــا قـــدرت 
بـــزرگ آن بـــود و تنهـــا اقتصـــاد در حـــال 

کار؛ امـــا به واقـــع چنیـــن نیســـت.

 امروزه همگان 
با دسترسی 
به کامپیوتر 

در جوامع 
توسعه یافته، 

به همه اطالعات 
دسترسی 

مستقیم دارند. 
در این جامعه 

آگاه شما با پول 
وارد رقابت 

نمی شوید، بلکه 
با موثر ساختن 

دانش خود رقابت 
می کنید و ما در 

آمریکا در این 
زمینه پیشگام 

هستیم. اما شاید 
دیری نپاید.



درآيينهخاطرات...
عکس های خاطره انگیز از دانشــجویان دهه ۷۰ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران



درآيينهخاطرات...
عکس های خاطره انگیز از دانشــجویان دهه ۷۰ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران



درآيينهخاطرات...
عکس های خاطره انگیز از دانشــجویان دهه ۷۰ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران



درآيينهخاطرات...
عکس های خاطره انگیز از دانشــجویان دهه ۷۰ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران



32

در سـال 1370 وارد دانشـکده مدیریـت 
شـدم.

چــهشــدکــهبــهايــنفکــرافتاديــدکــهبــه
مديريتتغييررشتهدهيد؟

روحیـه بنـده این چنیـن بـود کـه از ابتـدا 
ه  نشـکد ا عـی د جتما ی ا مه هـا نا ر بر د
شـرکت می کـردم. به ویـژه برنامه هایی که 
محوریت بسیج دانشـجویی داشتند. یک 
بخش بـه خود دوسـتانی برمی گشـت که با 
آن هـا در خوابگاه دانشـگاه تهـران ارتباط 
داشـتیم. هـم از جهـت تعامل خوبـی که با 
ما داشـتند و هـم این کـه خیلی سـریع با ما 

ارتبـاط برقـرار می کردنـد.
 جذابیت هایـی را دربـاره رشـته مدیریـت 
بـرای مـن ایجـاد کردنـد و خـود بنـده نیـز 
بالقـوه ویژگی هایـی در خـودم می دیـدم 
که احسـاس می کردم باید رشـته مدیریت 
را ادامـه دهـم؛ نـه فلسـفه و نـه حقـوق 

قضایـی را!

گاری  درآندورانفکـــرمیکرديـــدکـــهروز
ماننـــدامـــروزدرجايگاههـــایبـــاالیمديريتـــی

کشـــورقـــراربگيريـــد؟
بلـه. مـن در آن روزهـا احسـاس می کـردم 
کـه در آینـده به عنـوان یک مدیـر می توانم 
اثرگذارتـر باشـم و مدیریـت بـا روحیـه 
مـن سـازگارتر اسـت تـا این کـه بخواهـم 
به عنـوان یـک قاضـی فعالیـت کنـم یـا در 
حوزه هـای تخصصـی فلسـفه مشـغول کار 
شـوم. ایـده آل مـن و دیگر دوسـتان در آن 
دوران ایـن بـود که دانشـی کسـب کنیم که 
بتوانـد مشـکلی از مشـکات کشـور را حل 
کنـد. مطلوب مـا آن زمـان این بـود که این 
رشـته بتوانـد دانش مـا را زیاد کنـد و با این 
دانش بتوانیم وارد عرصه مدیریتی کشـور 
شـویم. زمـان می گذشـت و از کاس هـای 
عمومـی و تخصصـی کـه عبـور می کردیم و 
بـا تئوری هـای مدیریت آشـنا می شـدیم، 
قاعدتـا نـگاه نقادانـه مـا بـه وضـع موجـود 
بیشـتر می شـد و چشـم انداز مـا ایـن بـود 
کـه زمانی برسـد تا به نحـوی بتوانیـم آنچه 
را نقـد می کنیـم، درصـدد اصاحـش نیـز 

برآییـم. 

دوراندانشجـــــــويیبهچــــــه بعـــــــداز
فعاليتهايیمشغولشديد؟

پـس از آن وارد مقطـع کارشناسـی ارشـد 
شـدیم و بعـد هـم هیـات علمـی دانشـگاه 
شـدیم. در ایـن دوران رسـالت مـا نسـبت 
بـه قبـل قـدری سـنگین تر شـد و تـاش 
می کردیـم دانشـجوهایی را پرورش دهیم 
کـه بتواننـد در ایـن عرصه هـا بـه مدیریـت 
کشـور کمـک کننـد. بعـد از گذشـت تقریبا 
21 سـال از فارغ التحصیلـی دانشـکده 
کـه  شـد  صـل  حا فیقـی  تو یـت  یر مد
مسـئولیت مرتبـط بـا شـغل خـود را در 
دیوان محاسـبات کشـور برعهده بگیریم. 

شمااالنهمدردانشگاهتدريسمیکنيد؟

الزامات و بایسته های مدیران در گفت و گو با دکتر بهاری فر:

 داشتن نگاه      نقادانه
 به مسائل مدیریتی جزو         وظایف 

مدیران    است 

کــهبــهدانشــکدهمديريــت  چطــورشــد
دانشــگاهتهــرانواردشــديد؟ازآنروزهــا

برايمانبگوييد.
1369 رشـته فلسـفه در  مـن در سـال 
دانشـگاه تهـران قبـول شـدم؛ یـک سـال 
فلسـفه خوانـدم و در همـان حیـن هـم 
رشـته حقـوق قضایـی قبـول شـدم کـه در 
آن زمـان تحصیـل در این رشـته به صورت 
نیمه متمرکـز بـود؛ دانشـکده ای وجـود 

داشـت کـه زیـر نظـر قـوه قضائیـه بـود و 
آنجـا قبـول شـده بـودم. ایـن رشـته ها 
انتخاب هـای اولیـه مـن بودنـد کـه دربـاره 
آن هـا شـاید در آن زمـان اطاعـات کامـل 
و جامعـی نداشـتم؛ وارد دانشـگاه تهـران 
شـدم و دو ترم فلسـفه خوانـدم و در همین 
زمان با دانشـجویان مدیریت آشـنا شدم. 
بنابرایـن تصمیـم گرفتم تغییر رشـته دهم 
و وارد رشـته مدیریت شـوم و بدین ترتیب 

درورودیساختماندیوانمحاسباتکشورمحلرفتوآمدبسیاریازمدیرانعالی
کشوراست.ازدراصلیکهواردمیشویم،سراغاتاقدکتربهاریفررامیگیریمو
بهخوبیراهنماییمیشویم.پسازورودبدونهیچگونهمعطلیمارابارویگشادهو
لبخندبهداخلاتاقشفرامیخواند؛پیدااستکهدربینبرنامهمتراکمروزانهاشچنددقیقهایرا
بابزرگواریبرایگفتوگوبامااختصاصدادهاست.دکترعلیبهاریفرکهروزگاریدردانشکده
مدیریتدانشگاهتهرانتحصیلمیکرد،حاالبهیکیازمدیرانبرترکشورتبدیلشدهودرسمت
معاوناداریوپشتیبانیدیوانمحاسباتکشورمشغولکاراست.سازمانیکهاتفاقارئیسآن
یعنیدکترعادلآذرنیزخودازفارغالتحصیالندهه70دانشکدهمدیریتدانشگاهتهراناست.
ویهمچنینعضوهیاتعلمیدانشگاهپیامنوراست.متنزیرحاصلگفتوگویمابااواستکه

بسیارخواندنیاست..
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 بلـه. عضـو هیـات علمی دانشـگاه پیـام نور 
هسـتم. 

 درمقطـــعفعلـــیکـــهخـــودشـــمايکـــیاز
مديـــرانمهـــمکشـــورهســـتيد،هنـــوزهـــمآن

نـــگاهنقادانـــهراداريـــد؟
بلـه. حتمـا در جلسـاتی کـه االن دارم و 
ت  ا ثـر یـی کـه می کنـم ا ی ها یز مه ر نا بر
دانشـی را کـه از دانشـکده کسـب کـردم، 
می توانـم ببینـم. در جاهایی با همـان نگاه 
نقادانه در جلسـات حاضر می شـوم و تاش 
می کنـم برخـی از تئوری هـای مدیریتـی را 
عملیاتـی کنـم و بـه همـکاران دیگـر انتقال 
دهـم و ایـن را هـم جـزء وظایـف سـازمانی 
خـود می دانـم. به عـاوه به عنـوان یـک 
دانش آموختـه مدیریـت رسـالت خـود 
را نشـر دانـش مدیریـت در سـازمان ها؛ 
از جملـه سـازمانی کـه مسـئولیت دارم 

 . نـم ا می د

 االننـــگاهنقادانـــهخـــودراچگونـــهدرعرصه
عمـــلپيـــادهمیکنيـــد؟قـــدریشـــفافتر

توضيـــحدهيـــد.
ز  ا خـی  بر کـه  سـت  یـن ا ا مـا  تحلیـل 
چالش هـای مدیریتـی را کـه در کشـور 
نـی کـه  ا یر یـر و مد گـر مد ، ا می بینیـم
می تواننـد در آن حوزه هـا تصمیم گیـری 
کننـد، الفبـای مدیریـت را بداننـد قطعـا 
بهتـر از آن چیـزی کـه در حـال حاضـر 
وجـود دارد، تصمیم گیـری می کننـد. 
یعنـی برخـی از چالش هـا و راهکارهایـی 
کـه می تـوان بـرای حـل آن چالـش بیـان 
کـرد، آنقـدر برای ما کـه در رشـته مدیریت 
تحصیـل کرده ایـم، پیش پاافتـاده اسـت 
که احساس می کنیم دانشـجوی لیسانس 
مـا هـم اگـر در آن حـوزه قـرار گیـرد، بهتـر 
ز ایـن مدیـر تصمیـم خواهـد گرفـت.  ا
بنابرایـن وقتـی ایـن دسـت مسـائل را 
می بینیـم اذیـت می شـویم. کسـی کـه 
الفبـای مدیریـت را خوانـده و از بهتریـن 
اسـاتید کشـور تلمـذ کـرده اسـت، حتمـا 
اذیـت می شـود. حـال اگـر خـود در آن 
جایگاه ها قرار گیریـم و خودمان بخواهیم 
تصمیم گیـری کنیم، حتمـا انتظار می رود 

آن اشـتباهات را مرتکـب نشـویم.
 شـاید نقـدی کـه االن بـه مدیریـت کشـور 
داریـم ایـن اسـت کـه بسـیاری از مراکـزی 
کـه می تواننـد تحـول ایجـاد کنند، دسـت 
آدم هایـی اسـت کـه دانـش مدیریـت را 
ندارنـد. وقتـی مـرور می کنـم، می بینـم 
اگـر روزگاری دربـاره اصاحـات مدیریتی 
آرزوهایی داشـتم، االن کـه در این جایگاه 
قـرار گرفتـه ام بایـد از ایـن فرصـت حداکثر 
اسـتفاده را بکنـم؛ چـون مـن هـم بایـد در 
ایـن نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی 
ایـران که بـرای من هزینـه کرده اسـت و به 
اینجـا رسـانده اسـت، بتوانم نقـش خود را 
به عنـوان دانش آموخته مدیریـت بهترین 

دانشـگاه کشـور ایفـا کنـم.
نــه چگو مشــکل  يــن ا  میکنيــد  فکــر  

بايدحلشود؟
در ایـن راسـتا اقداماتـی انجـام شـده و 
در حـال حاضـر اسـاتید مدیریـت ایـن 
مشـکل را پیگیـری می کننـد. مـا در دهه 
80 بـه اتفاق دکتر آذر در دانشـکده تربیت 
مـدرس در ایـن راسـتا اقداماتـی را انجام 
دادیـم. یکـی از ایـن اقدامـات یـک کار 
تحقیقاتـی بـود کـه از طریـق آن بتوانیـم 
دانشـجویان فنـی را بـه دانـش مدیریـت 
مسـلح کنیم تـا در واقـع این دانشـجویان 
هم دانش فنی داشـته باشـند و هم دانش 
مدیریتـی. به عنـوان مثـال یـک مهندس 
بـرق اگـر دانـش مدیریتی داشـته باشـد، 
حتمـا می تواند به توسـعه کشـور در حوزه 
نیـرو سـرعت دهـد. بنابرایـن یکـی از 
راهکارهـا آن اسـت کـه مـا مهندس هـا 
و هـر کسـی را کـه دانـش غیرمدیریتـی 
دارد، الـزام کنیـم یـا جـزء شـرایط کسـب 
مدیریـت باشـد کـه تعـدادی واحدهـای 
مدیریتـی را بگذراننـد و بعـد وارد عرصـه 

مدیریـت شـوند.

يعنیاالنمهندســانبادانشمعمولیکه
دردانشــگاههامیگذراننــد،نمیتواننــددر

عرصههایمديريتیفعاليتکنند؟
چـرا می تواننـد. االن هـم اشـکالی نـدارد 
اگـر مهندسـان مـا بیاینـد و ایـن پسـت ها 
را در اختیـار بگیرنـد، ولـی حـرف مـا 
ایـن اسـت کـه بایـد بپذیرنـد بـه هـر حـال 
مدیریـت هـم یـک علـم اسـت و ایـن علـم 
هـم آموختنـی اسـت؛ اگـر بخواهیـم از 
طریـق تجربـه و آزمـون و خطـا مدیـران 
خـود را تربیت کنیم، کشـور هزینـه باالیی 
را بایـد پرداخـت کنـد و بـه عـاوه زمـان 
زیـادی را نیـز از دسـت خواهـد داد. بایـد 
افـراد علـم مدیریـت را کـه حاصل سـال ها 
تجربـه اندیشـمندان مدیریـت اسـت، 

کسـب کننـد.
 اقداماتی کـه ما در آن زمـان انجام دادیم، 
اگرچـه تاثیـرات قابـل توجهی داشـت، اما 
به دالیلی ابتـر مانـد؛ در آن دوران طرحی 
تحـت عنوان طرح شـهید بهشـتی معروف 
بـود کـه متولـی و کارفرمـای آن سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی بـود. ایـن طـرح 
در راسـتای ارتقـای سـطح علمـی دانـش 
مدیریـت اجـرا می شـد کـه متاسـفانه در 
حـد دانشـگاهی باقـی مانـد؛ ولـی االن 

حتمـا جـای پیگیـری دارد.

زيرســاختهاینظــاممديريتــیکشــوررا
چگونهارزيابیمیکنيد؟

ببینیـد مـا در کشـور نظـام مهندسـی 
داریـم کـه بر اسـاس آن هـر کسـی اجازه 
ندارد بـدون رعایت ضوابـط مربوطه کار 
مهندسـی کنـد؛ بلکـه بایـد از مرجعـی 
گواهی کسـب کند تا بتواند کار مهندسی 
انجـام دهد. همچنیـن نظام پرسـتاری 
داریـم کـه بـرای خـود چارچوبـی دارد و 
هـر کسـی نمی توانـد بی ضابطه پرسـتار 
ا هـم تصمیمـی گرفتـه  ؛ اخیـر شـد با

بودنـد کـه افـراد دیگـری را به عنـوان 
پرسـتار بیاورنـد کـه در قبـال آن سـریعا 
موضع گیـری شـد. همین طـور نظـام 
پزشـکی داریـم کـه هـر کسـی نمی تواند 
پزشـک شـود و بایـد از مراجـع مربوطـه 
تاییدیـه بگیـرد و گواهی داشـته باشـد. 
همیـن نظـام را بایـد در مدیریـت هـم 
داشـته باشـیم. یعنـی بایـد یـک نظـام 
مدیریتی یکپارچه داشـته باشـیم؛ باید 
مرجع مشـخصی وجود داشـته باشـد تا 
کسـی کـه قصـد دارد مسـئولیتی را در 
کشور عهده دار شـود و جایگاه مدیریتی 
را کسـب کند، از آن موسسـه و مجموعه 
تاییدیـه بگیـرد. ایـن خلئـی اسـت کـه 
وجـود دارد و البتـه پیگیری های خوبی 
در حـال انجام اسـت و اسـاتید مدیریت 
پیگیـر ایـن موضـوع هسـتند. اگـر ایـن 
نظـام مدیریتی مصوب و اجرایی شـود، 
می توانـد تحولـی در حـوزه مدیریـت 

کشـور ایجـاد کنـد.

  فکــرمیکنيــدتــاچــهميــزانبســترهای
پــرورشنســلجديــدمديــراننســبتبــه
نســلقبــلوجــوددارد؟گاهــیبرخــیبــه
شــوخیيــاجــدیايــنجملــهرامیگوينــدکــه
مــابايــدمديــرواردکنيــم!نــگاهشــمابــهايــن

مســالهچگونــهاســت؟
بـا ایـن جملـه مخالفـم؛ هـم تحقیقـات 
نـی  ا ت مید میـک و هـم تحقیقـا د کا آ
ز  نـان مـا ا نشـان داده اسـت کـه جوا
بااسـتعدادترین جوانان در دنیا هسـتند؛ 
در حـال حاضـر هـم شـاهد هسـتیم کـه 
حسـاس ترین و مهم تریـن مراکـز برخـی 
از کشـورهای پیشرفته در دسـت مدیران 
ایرانی  اسـت؛ این گونه نیسـت کـه ما توان 
ایـن کار را نداریـم یـا جوانـان ما اسـتعداد 
مدیریتـی را نداشـته باشـند. مـا همیـن 
االن هم بهتریـن مدیران را داریم. همین 
االن برخـی از دوسـتان مـا کـه دانـش 
مدیریت را در دانشـگاه برتر کشـور کسـب 
کرده انـد، جـزء اثرگذارترین هـا در کشـور 

 . هسـتند

بانگاهیبهسيستممديريتکشورچالش
روزمديريتکشورراچهمیبينيد؟

همــه مــا اعتقــاد داریــم کــه برخــی از 
بخش هــای مــا خــوب کار می کننــد. 
مهم تریــن چالــش در مقطــع فعلــی آن 
اســت کــه اگــر کل کشــور را بــه عنــوان 
ــف  ــزای مختل ــم، اج ــتم ببینی ــک سیس ی
ایــن سیســتم بــا هــم جلــو نمی رونــد و 
ارتبــاط آن هــا نظام منــد نیســت. اگــر 
بتوانیــم بیــن ایــن نظام هــای بــه هــم 
ــه هــم  ــا زیرسیســتم هایی کــه ب پیوســته ی
وابســته هســتند و نهایتــا یــک جامعــه ای 
ــاط  ــد، ارتب ــکیل دادن ــا تش ــور م را در کش
ــل  ــکل ح ــن مش ــم ای ــرار کنی ــتی برق درس
خواهــد شــد. به ویــژه بایــد بتوانیــم 
حرکــت آن هــا را بــا هــم هماهنــگ کنیــم.
گــر  ل ا ی مثــا ا ضــر بــر ل حا ر حــا  د

یعنی باید یک 
نظام مدیریتی 

یکپارچه داشته 
باشیم؛ باید مرجع 

مشخصی وجود 
داشته باشد تا 
کسی که قصد 

دارد مسئولیتی 
را در کشور 

عهده دار شود و 
جایگاه مدیریتی 

را کسب کند، 
از آن موسسه و 
مجموعه تاییدیه 
بگیرد. این خلئی 

است که وجود 
دارد و البته 

پیگیری های خوبی 
در حال انجام 

است و اساتید 
مدیریت پیگیر 

این موضوع 
هستند. اگر این 

نظام مدیریتی 
مصوب و اجرایی 

شود، می تواند 
تحولی در حوزه 
مدیریت کشور 

ایجاد کند.
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هم تحقیقات 
آکادمیک و هم 
تحقیقات میدانی 
نشان داده است 
که جوانان ما از 
بااستعدادترین 
جوانان در دنیا 
هستند؛ در 
حال حاضر هم 
شاهد هستیم 
که حساس ترین 
و مهم ترین 
مراکز برخی 
از کشورهای 
پیشرفته در 
دست مدیران 
ایرانی  است؛ 
این گونه نیست 
که ما توان این 
کار را نداریم 
یا جوانان ما 
استعداد مدیریتی 
را نداشته باشند. 
ما همین االن هم 
بهترین مدیران را 
داریم.  

زیرسیســتم ها را مثــل ماشــین در نظــر 
ــا ســرعت  بگیریــم، یــک زیرسیســتم مــا ب
10 کیلومتــر و زیرسیســتم دیگر با ســرعت 
80 کیلومتــر حرکــت می کنــد؛ این هــا 
نمی تواننــد بــا هــم هماهنــگ شــوند و 
حتــی در جایــی مانــع هــم می شــوند.

ــن  ــا ای ــی م ــائل اساس ــی از مس ــاید یک  ش
باشــد کــه بایــد بــا نــگاه سیســتمی بتوانیــم 
بازطراحــی از ارتباطــات ایــن سیســتم ها 
داشــته باشــیم کــه می توانــد عامــل ارتباط 
ــا  ــی م ــتگاه های دولت ــا و دس وزارتخانه ه
و بخــش خصوصــی باشــد. چالــش بــزرگ 
ــته ایم از  ــه نتوانس ــت ک ــن اس ــا ای ــر م دیگ
تکنولــوژی اطاعات در کشــور به درســتی 
اســتفاده کنیــم. متاســفانه گاهــی اوقــات 
افــرادی حقیقــی یــا حقوقــی در ایــن 

ــد. ــاد می کنن ــع ایج ــه مان زمین
 اگــر بخواهیــم ســرعت رشــد خــود را زیــاد 
کنیــم و در حــد بهینــه قــرار بگیریــم، بایــد 
از ابزارهــای نویــن در جهــان اســتفاده 
کنیــم کــه یکــی از آن هــا تکنولــوژی 
اطاعــات اســت. بــه هــر حــال هرچــه 
جوامــع گســترده تر می شــوند، ابزارهــای 
ــت  ــتر از دس ــود را بیش ــی خ ــتی کارای دس
خواهنــد داد و تکنولــوژی اطاعــات 
ــادی در ایــن زمینــه  ــک زی ــد کم می توان

کنــد.
 این کــه گفتــم زیرسیســتم ها بایــد ارتبــاط 
بگیرنــد هــم ناظــر بــه همیــن موضــوع 
اســت؛ ابــزاری کــه می توانــد ســرعت 
ارتباط گیــری را بیشــتر و انــرژی الزم 
ــزار  ــرای رســیدن ایجــاد کنــد، همــان اب ب

تکنولــوژی اطاعــات اســت.

دراينبارهمثالیهمذکرمیکنيد؟
بلــه. بــرای مثــال اگــر همیــن نظــام جامع 
مالیاتــی کــه ســال ها اســت بحــث آن 
مطــرح می شــود، در کشــور مســتقر و 
نهادینــه شــود، بســیاری از مســائل و 
ــل  ــادی ح ــوزه اقتص ــا در ح ــکات م مش
می شــود. امــا بــه دالیــل مختلــف کــه 
بســیاری از آن هــا هــم غیرمنطقی اســت، 

ــت. ــده اس ــی نش ــوز اجرای هن
ــن کار  ــی ای ــی متول ــتگاه های مختلف  دس
هســتند و این طــور نیســت کــه فقــط یــک 

دســتگاه قصــور کــرده باشــد.
ــد  ــه بای ــتند ک ــادی هس ــتگاه های زی  دس
ــاط  ــا ارتب ــد ت ــم دهن ــت ه ــه دس ــت ب دس
ــرار شــود و سیســتم جامــع مدیریــت  برق

کشــور پیاده ســازی شــود.

فکـــرمیکنيـــدجايـــگاهجوانـــاندرنســـبت
بـــاسيســـتممديريتـــیکشـــورکجـــااســـت؟

مــن اعتقــاد دارم بــا همــان فــرض اول 
بایــد کســی کــه در جایــگاه مدیریتــی 
ا  یــت ر یر نــش مد ا د د ر می گیــر ا قــر
ــری  ــه یکس ــاد ب ــا اعتق ــد، ام ــته باش داش

. م ر ا تب د ا سلســله مر
ح مختلــف  یــد ســطو د با  یعنــی فــر
مدیریتــی را تجربــه کنــد و بــاال بیایــد. 
این کــه بخواهیــم بــدون طــی کــردن 
مراحــل قبلــی جوان هــا را بــدون هیــچ 
پیش زمینــه ای بــه عرصه هــای مدیریتــی 
وارد کنیــم، شــاید آســیب هایی داشــته 

باشــد.
 افقــی وارد شــدن در ایــن عرصه هــا 
می توانــد آســیب برســاند. معمــوال در 

کشــورهای دیگــر هــم چنیــن اســت؛ 
یعنــی مدیــر ســال ها تجربــه دارد و وقتــی 
ــه  ــی ب ــوان فیزیک ــه ت ــد ک ــی برس ــه جای ب
او اجــازه کار اجرایــی را ندهــد، بــه او 
می گوینــد شــما مشــاور کســانی شــوید کــه 
تــوان فکــری و فیزیکــی دارنــد و می توانند 
کار اجرایــی کننــد. بنابرایــن یکــی از 
مشــکات مــا واژه شایسته ســاالری 
اســت. شایسته ســاالری بایــد در ســطوح 
مختلــف باشــد. اگــر مدیــر عملیاتــی را 
به درســتی انتخــاب کردیــم، حتمــا او بعــد 
از چنــد ســال مدیــر میانــی مــا می شــود و 
حتمــا بعــد از ســال ها تجربــه مدیــر عالــی 

ــد. ــد ش ــا خواه م

دوراندانشــجويیخــود خاطــرهایاز
بيــانکنيــد.

مــا تقریبــا از ســال 70 وارد دانشــکده 
ــجویی  ــیج دانش ــدیم و در بس ــت ش مدیری
و  شــتیم  ا د هنگــی  فر ی  لیت هــا فعا
تقریبــا هــر ســال دو ســفر را بــا بچه هــا 
می رفتیــم. یــا مشــهد مقــدس یــا بازدیــد 
از جبهه هــا یــا شــمال کشــور شــهرهای 
مختلــف را می رفتیــم و برنامــه بازدیــد 
را به صــورت مرتــب داشــتیم.یکی از 
شــیوه های مدیریتــی مــا ایــن بــود، چــون 
ــاده  ــوس پی ــد و از اتوب ــوان بودن ــا ج بچه ه
می شــدند، جمــع کــردن آن ها کار ســختی 
بــود. در نتیجــه بنــا را بــر این می گذاشــتیم 
کــه در ســاعت معیــن برگردنــد و بــه آن هــا 
ــر  ــه تاخی ــا 10 دقیق ــر ب ــه اگ ــم ک می گفتی
ــم.  ــرک می کنی ــا را ت ــوید، آنج ــر ش حاض
یــن  ا ر  یــم د د ال ســعی می کر معمــو
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نتوانسته ایم 
از تکنولوژی 
اطالعات در 

کشور به درستی 
استفاده کنیم. 
متاسفانه گاهی 
اوقات افرادی 

حقیقی یا حقوقی 
در این زمینه مانع 

ایجاد می کنند. 
اگر بخواهیم 

سرعت رشد خود 
را زیاد کنیم و در 

حد بهینه قرار 
بگیریم، باید از 
ابزارهای نوین 

در جهان استفاده 
کنیم که یکی از 
آن ها تکنولوژی 
اطالعات است. 

ســفرهایی کــه داشــتیم و بســیار بــرای 
مــا جذابیــت داشــت، ایــن کار را عملیاتــی 
کنیــم. اگــر موقعــی فــردی 10 دقیقــه دیــر 
می کــرد، 500 متــر فاصلــه می گرفتیــم 
ــود پشــت ســر ماشــین  و ایشــان مجبــور ب
ــد  ــه درس می ش ــرای بقی ــا ب ــدود و حتم ب
کــه در پیــاده و ســوار شــدن ها دقیــق 
باشــند. در یکــی از ســفرها کــه در شــهری 
ــم  ــاده کردی ــتان را پی ــود، دوس ــان ب از گی
ــه  ــم ک ــه گفتی ــه هم ــد و ب ــا برون ــه دری ــه ب ک
در ســاعت معینــی برگردنــد. امــا پنــج نفــر 
ــتیم از  ــد. خواس ــرر نیامدن ــان مق راس زم
همین اســتراتژی اســتفاده کنیــم و قدری 
ــد  ــر گفتن ــج نف ــا آن پن ــم، ام ــه گرفتی فاصل
مــا نمی آییــم! هرچقــدر منتظرشــان 
ماندیــم، پافشــاری می کردنــد کــه مــا 
ــتیم  ــئولیت داش ــم مس ــا ه ــم؛ م نمی آیی
و نمی توانســتیم بچه هــای مــردم را بــه 
ــاه آمدیــم  حــال خودشــان بگذاریــم، کوت
و ناچــارا اتوبــوس را برگرداندیــم و آن پنــج 
نفــر را ســوار کردیــم. ایــن خاطــره ای بــود 
کــه در ذهــن مــن از آن دوران مانــده اســت 

)لبخنــد(.
 

بهعنوانصحبــتپايانیبهدانشــجوهای
رشــتههای کــهدرحــالحاضــردر جوانــی
مديريتــیمشــغولتحصيــلهســتند،چــه

توصيهایداريد؟
مـــن بـــه دانشـــجویان مدیریـــت ایـــن 
ــد  ــاش کننـ ــد تـ ــه بایـ ــه را دارم کـ توصیـ
ــند و  ــت را بشناسـ ــش روز مدیریـ ــا دانـ تـ
ایـــن مســـتلزم مطالعـــه دروس کاســـی و 
ـــد  ـــت. نبای ـــارج از کاس اس ـــات خ مطالع

ــه در  ــه آنچـ ــند همـ ــته باشـ ــار داشـ انتظـ
نظام هـــای مدیریتـــی وجـــود دارد را در 
ـــد  ـــاش کنن ـــد ت ـــم. بای ـــرح کنی کاس مط
ـــه  پـــس از برهـــه ای از تحصیـــل خـــود تجرب
را کنـــار دانـــش بیاورنـــد. گاهـــی اوقـــات 
ــه  ــم بـ ــجویان می گویـ ــی دانشـ ــه برخـ بـ
برخـــی از مراکـــز برویـــد و بـــه آن هـــا بگوییـــد 
ـــی کار  ـــما مجان ـــرای ش ـــم ب ـــن می خواه م
ــی  ــک کار پژوهشـ ــودم یـ ــن خـ ــم. مـ کنـ
را انجـــام دادم کـــه تحـــت عنـــوان طـــرح 
کارورزی بـــود؛ از ایـــن طـــرح اداره 
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت نیـــز بعدهـــا 
به نوعـــی اســـتفاده کـــرد. هـــدف مـــن از 
ــه یـــک  ــود کـ ــا همیـــن بـ آن طـــرح دقیقـ
ــازمان  ــه مدیریـــت را در سـ دانش آموختـ
یـــا شـــرکتی بفرســـتیم و او آنجـــا خـــود را بـــا 
کار و پیشـــنهادهای اصاحـــی کـــه ارائـــه 
ـــر  ـــی اگ ـــاند؛ حت ـــد بشناس ـــد، بتوان می ده
ـــد؛  ـــوق باش ـــل حق ـــا حداق ـــگان و ب ـــه رای ب
چراکـــه برخـــی از مدیـــران ســـازمان ها 
تشـــنه ایـــن افـــراد هســـتند؛ افـــرادی 
کـــه بتواننـــد وضـــع موجـــود ســـازمان 
ــی  ــکار اصاحـ ــد و راهـ ــل کننـ او را تحلیـ
ـــت  ـــای مدیری ـــه بچه ه ـــن ب بدهند.بنابرای
توصیـــه می کنـــم کـــه در صـــورت امـــکان 
ــوید  ــی شـ ــد وارد عرصه هایـ ــاش کنیـ تـ
ـــید.  ـــوب بشناس ـــازمان را خ ـــه س ـــا مقول ت
ه  نشـــگا ا ر د چـــه د گر ا ها  نشـــجو ا د
مباحـــث علمـــی را می شـــنوند، امـــا 
تـــا وارد ســـازمان نشـــوند، نمی تواننـــد 
ــی  ــد، به خوبـ ــاد گرفته انـ ــه یـ ــه را کـ آنچـ
درک کننـــد. توصیـــه جـــدی مـــن بـــه 
ـــه اســـت؛ حتـــی  دانشـــجویان کســـب تجرب

ـــه  ـــد ک ـــناس الزم باش ـــوان کارش ـــر به عن اگ
ــد، از آن  ــن دوره را بگذراننـ ــی ایـ در جایـ
ـــر  ـــا مدی ـــت حتم ـــد. الزم نیس ـــغ نورزن دری
ــه  ــد؛ بلکـ ــه کننـ ــب تجربـ ــا کسـ ــوند تـ شـ
بـــا حضـــور در یـــک ســـازمان می تواننـــد 
تعامـــات ســـازمانی و نـــوع ارتباطـــات 
ــد و  ــازمان را ببیننـ ــان ها در یـــک سـ انسـ
بشناســـند تـــا بتواننـــد بـــا آموخته هـــای 
خـــود پیشـــنهاداتی بـــرای اصـــاح ارائـــه 
کـــرده و مفیـــد واقـــع شوند.ســـومین 
ـــه دانشـــجویان کـــه گاهـــی  پیشـــنهاد مـــن ب
ـــجویان  ـــرای دانش ـــروژه ب ـــوان پ آن را به عن
ــت  ــن اسـ ــرم، ایـ ــر می گیـ ــودم در نظـ خـ
ـــات  ـــود نظام ـــع موج ـــد وض ـــاش کنن ـــه ت ک
اداری را نقـــد و روحیـــه نقادانـــه خـــود را 
ــه یـــک عامـــت  ــد. همیشـ تقویـــت کننـ
ســـوال بـــرای وضـــع موجـــود بگذارنـــد؛ 
این کـــه بهتـــر از ایـــن نمی توانـــد باشـــد؟ 
اگـــر چنیـــن روحیـــه ای داشـــته باشـــند؛ 
وقتـــی بـــرای نمونـــه حتـــی به عنـــوان 
یـــک شـــهروند وارد یـــک بانـــک شـــوند، 
می تواننـــد در آنجـــا هـــم پیشـــنهاداتی را 
ارائـــه دهنـــد؛ یا اگـــر وارد یـــک بیمارســـتان 
شـــوند می تواننـــد پیشـــنهاداتی ارائـــه 
دهنـــد؛ اگـــر وارد شـــهرداری شـــوند، 
می تواننـــد پیشـــنهاداتی ارائـــه دهنـــد 
ــن کار را  ــجو ایـ ــرد دانشـ ــع فـ و... در واقـ
وظیفـــه شـــهروندی خـــود می دانـــد کـــه 
مـــن دانشـــی دارم و اگـــر وارد سیســـتمی 
ـــن  ـــر از ای ـــتم بهت ـــه سیس ـــدم ک ـــدم و دی ش
هـــم می توانـــد باشـــد، بایـــد پیگیـــری 
کنـــم و بـــه سیســـتم ایـــن پیشـــنهاد را 

ــه دهـــم. ارائـ



36

دانشکدهمدیریتدانشگاهتهرانبهصورتیکشبهویکبارهبهنقطهدرخشانکنونی
نرسیدهاست؛بلکهسالهازحمتهایمستمرنسلهایمختلفدرایندانشکدهو
تالشبرایپیشبرداهدافدرمقاطعمختلفسببشدهتاهماکنونبتواندبهعنوان
قطباصلیمدیریتکشوربهتربیتنسلهایجدیدمدیریتبپردازد.دکترمحمدسعیدتسلیمی
ازسال76تا۸5ریاستدانشکدهمدیریتدانشگاهتهرانرابرعهدهداشتهاستکهدرزمانوی
بسیاریازرشتههایزیرشاخهمدیریتبهایندانشکدهاضافهشدوبهصورترسمیدرآنها
دانشجوپذیرفتهشد.ویهماکنوننیزبهفعالیتهایزیادیاشتغالداردکهازجملهمهمترینآنها
عضویتدرهیاتامنایبنیاددانشنامهنگاریایرانوعضویتدرهیاتعلمیدانشگاهتهراندر

رشتهمدیریتدولتیاست.متنزیرحاصلگفتوگویمابااوست.

دکتر تســلیمی رییس اسبق دانشکده مدیریت دانشگاه تهران:

مدیران ما بیشتر از علم مدیریت به 
اندیشه صحيح مدیریتی نياز دارند

جنــابدکتــرماهــرروزدرجاهــایمختلف
ورســانههایاجتماعــیصحبتهايــیرا
میشــنويمومتنهايیرامطالعهمیکنيمکه
میگويندمديريتکارآمدنيســتياسيســتم
قديمیدارد.بهعنوانکسیکهدراينزمينه
تخصــصداريــدايــنفضــاراچطــورارزيابــی

میکنيد؟
امیــدوار هســتم کــه تبــادل نظــرات و 
هم اندیشــی های موثــر رو بــه نتیجــه ای 
ــی  ــت و عمل ــم مدیری ــاره عل ــوب درب مطل
شــدن علــم مدیریــت باشــد. این که شــروع 
عرایضــم بــا علمــی بــودن مدیریــت اســت، 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه هماننــد هر رشــته 
دیگــری کــه بایــد در عمــل آن رشــته موثــر 
ــد در عمــل  واقــع شــود، مدیریــت هــم بای
علمــی باشــد. یعنــی به صــورت علــم مورد 
ــاب اول  ــورد انتخ ــرد و م ــرار گی ــرام ق احت
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جناب امیرکبیر 
مگر چقدر 

مدیریت خوانده 
بود؟ ولیکن 

اندیشه صحیح در 
اجرا را مبنا قرار 

می دهد و درست 
اجرا می کند. کمک 

می گیرد و اولین 
مدرسه را به نام 

دارالفنون دایر 
می کند که در آن 

فنون گوناگون 
را تدریس 

می کردند. . 

ــا خیــر. ایــن همــه دانــش  را دارا هســتند ی
در قالــب مدیریــت وجــود دارد. در ســطوح 
ــن  ــرا و ای ــد، دکت ــی ارش ــف کارشناس مختل
همــه گرایــش و بین رشــته  ای وجــود دارد و 
ایــن نشــان می دهــد امــر ضــروری و حیاتی 
بــرای بهتــر اداره کــردن امــور مــردم اســت.
در قیاس هــا و بخش هــای مختلــف در 
ــا ایــن  تمــام دنیــا ایــن علــم را فهمیدنــد و ب
ــد. در  ــامان می دهن ــود را س ــور خ ــم ام عل
امــر تبــادل نظــر بایــد مبانــی علمــی باشــد، 
ــی  ــت، ول ــل الزم اس ــی. عق ــا عقل ــه صرف ن
علــم مدیریــت بایــد در کجا اکتســاب شــود؟ 
ــد در رشــته های مدیریتــی  دانشــگاه ها بای
ــم حرکــت  ــن عل در جهــت عملــی شــدن ای
کننــد. از طــرف مقابــل در ســازمان ها و 
جامعــه همــه باید بــه ایــن ســمت رو بیاورند 
کــه انجــام امــور علمی شــود؛ یعنــی در وهله 
ــور و  ــود، اداره ام ــی ش ــد علم ــور بای اول ام

ــرد.  ــورت گی ــی ص ــد علم ــت بای مدیری

عملیشدنعلممديريتبهچهمعناست
ونســبتايــنعلمــیشــدنبــاعملیشــدن

کجاست؟
منظــور از عملــی شــدن آن اســت کــه همان 
ــا  ــا و نظریه ه ــه در کتاب ه ــت ک ــم مدیری عل
تدریــس می شــود، متناســب بــا بــوم جایی 
کــه قــرار اســت در آنجــا پیاده ســازی شــود، 
بایــد عملی شــود و بــه عمــل درآیــد. در این 
صــورت علــم مدیریــت علــم نافع می شــود. 
بنده معتقــدم آمــاری از دانش پژوهــان این 
علــم، فارغ التحصیــان و دانش آموختگان 
ایــن علــم گرفتــه شــود کــه چقــدر بــه نافــع 
بــودن علــم اندیشــیده ایم. چقــدر بــه 
ــع  ــئولیت ناف ــه و مس ــش و وظیف ــه نق این ک
بــودن این علــم را داریــم، اندیشــیدیم. این 
موضــوع مهــم اســت و خطــاب بــه همــگان 
ــری را  ــی ام ــر قیاس ــی در ه ــر کس ــت. ه اس
ــه احســن وجــه  ــد آن را ب اداره می کنــد، بای
اجــرا کنــد. دقیق تریــن و کامل تریــن و 
جامع تریــن وجــه باشــد. هــر امــری کــه 
باشــد بایــد از اصــول علمــی برخوردار شــود 
و درســت اجرایــی شــود، نــه بــا حفــظ ظاهر 
و نادرســت اجرایــی شــود. ایــن خطــاب بــه 

ــت.  ــگان اس هم

بهبحثحاذقبودنمديراناشارهکرديد؛
دراينجامسئلهتجربهوعلممطرحمیشود.
مانســلیازمديرانقبلیداشتيمکهبهدليل
اتفاقاتیمانندجنگتحميلیکهدرآنمقطع
برایکشــوررقمخورد،فرصتنداشــتندبنيه
علمیقویداشتهباشــندونسلجديدبنيه
علمــیدارنــدوتجربــهکافــیندارند.نســبت
علموتجربهدربحثمديريتچيستوکدام

بيشتراصالتدارد؟
بــه بحــث حــاذق بــودن مدیــران اشــاره 
کردیــد؛ در اینجــا مســاله تجربــه و علــم 
مطــرح می شــود. مــا نســلی از مدیــران 
قبلــی داشــتیم کــه به دلیــل اتفاقاتــی 
ــع  ــه در آن مقط ــی ک ــگ تحمیل ــد جن مانن
بــرای کشــور رقــم خــورد، فرصت نداشــتند 

نــزد دانش پژوهان و اندیشــمندان باشــد و 
بــه تمــام امــور جامعــه کمــک کند و توســعه 

کشــور را تحقــق ببخشــد. 
ــال  ــورد اقب ــت م ــم مدیری ــا عل ــور م در کش
عمیــق و اصیلــی قــرار نگرفتــه اســت. 
علــم در عمــل قطعــا توفیــق حاصــل 
می کنــد؛ دانســتن آنچــه بایــد صــورت 
پذیــرد، نــه بــرای برخوردهــای نظــری یــا 
بهره مندی هــای نظــری مطابــق آنچــه 
عــرف نامیــده می شــود. ایــن حاصلــی در 
عمــل نخواهــد داشــت و یــک مــدرک و یک 

پروانــه کاســبی می شــود. 
هماننــد پزشــکی کــه ماهــر نیســت بــر 
بالیــن بیمــار نــرود، مدیریــت هم اگــر ماهر 
ــوت  ــد کس ــود و بع ــر ش ــد ماه ــت بای نیس
ــگاه  ــود. در دانش ــده دار ش ــت را عه مدیری
هــم بایــد ایــن رویکــرد را بــه دانش پژوهان 
به صــورت مکــرر مطــرح کنیــد. همــه 

همــکاران و دانش پژوهــان، اســاتید و 
دانشــجویان بایــد بداننــد ایــن علــم عملی 
ــل  ــه آن عم ــد ب ــع بای ــه جوام ــت. هم اس

کننــد. 
 

چرانتوانستهايمسرفصلهایاينرشتهرا
متناسببانيازهایروزبهدرستیاجراکنيم؟
ــم  ــن عل ــا در پیاده ســازی های ای مشــکل م
ــا  ــه دارد، گوی ــاور ریش ــود در ب ــه خ ــت ک اس
ــح و  ــراد صحی ــه اف ــن ک ــم و همی ــاور نداری ب
ــم  ــر ه ــم مدی ــر می کنی ــتند فک ــالم هس س
می تواننــد باشــند یــا در راس به عنــوان 
رئیــس باشــند، می تواننــد مدیــر هــم 
ــت.  ــرق اس ــر ف ــس و مدی ــن رئی ــند. بی باش
ــه ای  ــر مجموع ــر در ه ــق مدی ــس مطاب رئی
در راس اســت، هماننــد رئیــس قبیلــه، 
ــن  ــروه، ولیک ــک گ ــا ی ــه ی ــس مجموع رئی
ــت  ــم مدیری ــن عل ــام قوانی ــم تم نمی دانی
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ــل  ــند و نس ــته باش ــوی داش ــی ق ــه علم بنی
ــی  ــه کاف ــد و تجرب ــی دارن ــه علم ــد بنی جدی
ندارنــد. نســبت علــم و تجربــه در بحــث 
ــت  ــتر اصال ــدام بیش ــت و ک ــت چیس مدیری
ــت از کســب  ــی صحب ــا وقت دارد؟ ببینیــد م
علــم مدیریــت می کنیــم انتظــار ایــن 
نیســت کــه حتمــا ابتــدا بــه آخریــن درجات 
علــم مدیریــت برســند و فقــط بعــد از آن 
ــوند.  ــی ش ــای مدیریت ــده دار جایگاه ه عه
ــه هــم آموخــت. یعنــی  البتــه بایــد از تجرب
ــه  شــاید درصــد باالیــی از آموزه هــا از تجرب
اســت؛ همان طــور کــه شــما اشــاره کردیــد، 
ــت  ــت تقوی ــاید فرص ــی ش ــران ابتدای مدی
ــور اداره  ــد ام ــی را نداشــتند و بای ــه علم بنی
می شــد و ســعی و خطــا پیــش می آمــد. 

ــت. ــی اس ــن طبیع ای
ولیکــن رفته رفتــه آموزه هــا و یافته هــای 
علمــی از عمــل و تجربــه بــه مفهــوم نظــری 
بــرای بهتــر اجــرا کــردن در دوره بعــد و 
ــن  ــود. ای ــل می ش ــی تبدی ــای آت فرآینده
رابطــه طبیعــی اســت. علــم بــه عمــل 
درمی آیــد و عمــل ســعی دارد علمــی باشــد 

و از آموزه هــای علمــی اســتخراج شــود 
و یادگیــری بــه عمــل آیــد. ایــن امــر در 
تاریــخ مدیریــت، در همــه دنیــا وجــود 
داشــته اســت. جنــاب امیرکبیر مگــر چقدر 
ــه  ــن اندیش ــود؟ ولیک ــده ب ــت خوان مدیری
صحیــح در اجــرا را مبنــا قــرار می دهــد و 
درســت اجــرا می کنــد. کمــک می گیــرد 
و اولیــن مدرســه را بــه نــام دارالفنــون 
ــون را  ــون گوناگ ــه در آن فن ــد ک ــر می کن دای

تدریــس می کردنــد. 

کنوندانشــگاههایزيادیوجودداردکه ا 
کادميک هرسالگروهیازنخبگاندرعرصهآ
مديريترابهعنــوانخروجیتحويلجامعه
میدهنــد.ايــنافــرادوقتــیبيــرونمیآينــد
جايیبــرایآنهاوجودداردکهآموختههای

خودرابهکارگيرند؟
ــه  ــورت دوجانب ــه به ص ــت ک ــری اس ــن ام ای
ــازمان ها  ــم س ــی ه ــرد. یعن ــورت می گی ص
بایــد جویــای شایســتگان باشــند و هــم 
افــرادی کــه علــم را فرامی گیرنــد ســعی 
کننــد جزئــی از شایســتگان شــوند. در ایــن 

رشــته تــاش کننــد و بــه ســمت تشــخیص 
مســاله برونــد و بعــد از آن به دنبــال حــل 

ــد. ــاله برون مس
ایــن ســوال را باید از خــود دانش آموختگان 
داشــت کــه شــما چقــدر زحمــت کشــیدید. 
خودتــان می گوییــد دانــش »جــو« و دور 
ایــن بایــد گیومــه گذاشــت. چقــدر جویــای 
ایــن امــر بودیــد. دانشــجو و اســتاد و 
کتــاب و کتابخانــه، ابــزار و ادوات و لــوازم 
و کمک هایــی هســتند و شــما خــود چــه 
کردیــد. خــود شــما بــه چــه درجاتــی از 
دانــش اصیــل مدیریــت خــود را مجهــز 
کردیــد. تــاش کردیــد و زحمت کشــیدید. 

خســتگی ها را بــه جــان خریدیــد.

بــافرضاينکــهدانشــجويانهمازســطح
سوادبااليیبرخوردارباشند،بسترهایالزم

برایجذبآنهافراهماست؟
مــن معتقــدم ایــن دو پدیــده خــود را پیــدا 
می کننــد، ســازمانی کــه جویــا هســت 
ــن  ــت. ای ــت اس ــاده خدم ــته و آم و شایس
دو پدیــده در یــک جایــی یگدیگــر را پیــدا 

این سوال را 
باید از خود 
دانش آموختگان 
داشت که شما 
چقدر زحمت 
کشیدید. خودتان 
می گویید دانش 
»جو« و دور 
این باید گیومه 
گذاشت. چقدر 
جویای این امر 
بودید. دانشجو 
و استاد و کتاب و 
کتابخانه، ابزار و 
ادوات و لوازم و 
کمک هایی هستند 
و شما خود چه 
کردید. خود شما 
به چه درجاتی 
از دانش اصیل 
مدیریت خود را 
مجهز کردید. 
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می کننــد. شــما ســعی می کنیــد یــک 
امانــت را بــه اهــل آن بســپارید. کســی کــه 
می خواهــد شــغلی ایجــاد  کنــد، ســعی 
ــغل  ــن ش ــب ای ــل و مناس ــه اه دارد آن را ب
بســپارد. شــاغل مناســب هــم شــغل 
ــب  ــد و تناس ــدا می کن ــود را پی ــب خ مناس
ــدازه ای  ــه ان ــات ب ــد. امکان ــرار می کن برق
نداریــم کــه این هــا هــدر بــرود. مــا قــدری 
بایــد از هدررفــت دانــش هــم ســخن 
بگوییــم که چقــدر دانش هــا هدر مــی رود. 
آیــا این دانشــجویی کــه در رشــته مدیریت 
ســرکاس درس نشســته اســت، اگر رشته 
دیگــری قبــول می شــد، نمی رفــت و فقــط 

می خواســت وارد ایــن رشــته شــود؟
 ایــن ســوال از خــود اوســت. یعنــی 
ــت  ــی اس ــاله مهم ــم مس ــداری در عل هدف
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــجو بای ــر دانش ــه ه ک
باوجــدان روی کنــد و بــا وجدان خــود وارد 
شــود و بایــد از ایــن بابــت خودخواه باشــد. 
ــن  ــت. م ــن اس ــر م ــن عم ــد ای ــی بگوی یعن
ــرای خــودم،  ــم ب در ایــن رشــته بایــد بتوان
محیط، شــهر، کشــور و حتی بشریت کاری 

ــروم  ــم و زود ب ــر بیای ــه دی ــه این ک ــم. ن کن
ــم  ــرم و نفهم ــی بگی ــره قبول ــی نم و ناپلئون
چطــور می گــذرد و درس هــا را بــرای شــب 
ــا اســترس  امتحــان بگــذارم و سرجلســه ب

ــوم. ــر ش حاض
ــه  ــغلی را ب ــوان ش ــت نمی ت ــن وضعی ــا ای  ب

ــپرد. ــانی س ــن کس چنی
 ایشــان خــودش هــم خــودش را قبــول 
نــدارد. خــودش می پذیــرد در ایــن رشــته 
زحمــت کشــیده اســت؟ افــرادی کــه 
ــا  زحمــت می کشــند و تــاش می کننــد و ب
تمــام وجــود در اعمــاق قضایــای ایــن علــم 
ــد  ــعی دارن ــوند و س ــد و وارد می ش می رون
بــا عمــل تطبیــق دهنــد و ســعی می کننــد 
در جامعــه و محیــط کار موثر باشــند، قطعا 

چنیــن کســانی موفــق خواهنــد بــود. 
هــم موفــق خواهند بــود و هــم مــورد اقبال 
ــد  ــا باش ــر بن ــما اگ ــود ش ــود. خ ــد ب خواهن
بیــن دو نفر یــک امانتــی را بســپارید، قطعا 

بــه امیــن ایــن امانــت را خواهیــد ســپرد. 

ازدورانرياستخودبردانشکدهمديريت

دانشــگاهتهــراندردهــه70قــدریبرايمان
بگوييد.

ــه  ــد ده ــاره کردی ــه اش ــور ک ــه همان ط بل
70 دورانــی اســت کــه مــن مســئولیت 
دانشــکده را داشــتم. از ســال 76 تــا 
لیت  له مســئو ه سه ســا ر و 8 ســه د 5
دانشــکده بــه عهــده بنــده بــود. دوران 
پرخاطــره ای اســت. یکــی، دو خاطــره 
نیســت. خاطــرات زیــادی بــه ذهــن دارم. 
ــرک  ــجویان پرتح ــا دانش ــدهلل م ــون الحم چ
و پرجنب وجــوش و فعــال و باروحیــه ای 
داریــم. در دوره دهــه 70 توفیــق داشــتیم 
ــم.  ــه کردی ــان اضاف ــته هایی را آن زم رش
رشــته های جدیــدی تاســیس شــد. در 
مقاطــع دکتــرا دانشــجویان جدیــدی 
ــد تاســیس  گرفتــه شــد. رشــته های جدی
شــد و دانشــکده توســعه پیــدا کــرد، البتــه 
همــواره رونــد توســعه وجــود داشــت. آن 
ــده  ــئولیت را برعه ــن مس ــی م ــان وقت زم
گرفتــم، نــام دانشــکده معــرف دو گــروه 
علــوم اداری و مدیریــت بازرگانــی بــود. 
گــروه مدیریــت بازرگانــی و گــروه مدیریــت 
دولتــی وجــود داشــت، در حالی کــه همان 
ــتیم،  ــم داش ــابداری ه ــته حس ــان رش زم
گــروه صنعتــی هــم تــازه شــکل گرفتــه 
بــود؛ ولیکــن نــام دانشــکده معــرف دو 

ــود.  ــروه ب گ
ــن  ــان چنی ــا آن زم ــیس ت ــدای تاس از ابت
بــود. مــن پیشــنهادی را بــه شــورای 
دانشــگاه دادم و می خواســتم اول اســم 
دانشــکده را دانشــکده علــوم مدیریــت 
بگذاریــم. مکاتبــه و در شــورای دانشــگاه 
دفــاع کردیــم. اســتدالل مــن ایــن بــود کــه 
ــت  ــش مدیری ــه دان ــوط ب ــوم مرب ــام عل تم
را بتوانیــم رفته رفتــه وارد دانشــکده 
ــادر  ــگاه م ــران دانش ــگاه ته ــم. دانش کنی
اســت. دانشــکده هــم دانشــکده مبنــا 
اســت و بــه ایــن جهــت عرضــم دربــاره نــام 
دانشــکده بــه نــام علــوم مدیریــت بــود کــه 
ــم  ــنهاد دوم را دادی ــد و پیش ــت نش موافق
کــه دانشــکده مدیریــت باشــد و بــاز گفتیــم 
ــی  ــل اله ــه فض ــت. ب ــر اس ــم عام ت ــن اس ای
ایــن پذیرفتــه شــد و در شــورای گســترش 
وزارت علــوم و تحقیقــات بــه تصویــب 
ــام  ــه ن ــکده ب ــد دانش ــه بع ــید. از آن ب رس
دانشــکده مدیریــت تغییــر یافــت. ایــن از 
نظــر هویــت دانشــکده و نــام و نشــان ایــن 
ــده  ــت بن ــود. در دوران ریاس ــکده ب دانش
ــه  ــه ب ــد ک ــه ش ــدی اضاف ــته های جدی رش
نظــر مــن توســعه ای بــود کــه اتفــاق افتــاد. 
ــت  ــم. مدیری ــه کردی ــت IT را اضاف مدیری
فنــاوری اطاعــات و مدیریــت رســانه، 
مدیریــت کارآفرینــی، مدیریــت شــهری و 
مدیریــت مالــی را اضافــه کردیــم. یــک بــه 
ــزی دانشــگاه  یــک را در شــورای برنامه ری
تهــران دفــاع می کردیــم و موافقــت را 
دریافــت می کردیــم و بــرای آن هــا برنامــه 
درســی را پیاده ســازی می کردیــم. 
درواقــع عــاوه بــر این کــه از مقطــع 76 بــه 
بعد چنــد رشــته را اضافه کــردم، در انتقال 

آیا این دانشجویی 
که در رشته 

مدیریت 
سرکالس درس 

نشسته است، 
اگر رشته دیگری 

قبول می شد، 
نمی رفت و فقط 

می خواست وارد 
این رشته شود؟ 

این سوال از 
خود اوست. یعنی 
هدفداری در علم 
مساله مهمی است 

که هر دانشجو 
باید به این 

موضوع باوجدان 
روی کند و با 

وجدان خود وارد 
شود . 
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در دوران ریاست 
بنده رشته های 
جدیدی اضافه 
شد که به نظر 
من توسعه ای 
بود که اتفاق 
افتاد. مدیریت 
IT را اضافه 
کردیم. مدیریت 
فناوری اطالعات 
و مدیریت 
رسانه، مدیریت 
کارآفرینی، 
مدیریت شهری 
و مدیریت 
مالی را اضافه 
کردیم. یک به 
یک را در شورای 
برنامه ریزی 
دانشگاه تهران 
دفاع می کردیم 
و موافقت 
را دریافت 
می کردیم.

فیزیکــی و رشــد دانشــکده بــه ســهم خــود 
ــان  ــا زم ــن کاره ــن ای ــتم و ضم ــش داش نق
کاس هــای خــود را هــم داشــتم. صبح هــا 
تــا شــب در دانشــکده بودیــم. آخریــن نفــر 
از دانشــکده خــارج می شــدم و صبح هــا 
اولیــن نفــر وارد دانشــکده می شــدم. 
هرچــه از دســت مــا برمی آمــد ســعی 

ــم.  ــی نکنی ــم کوتاه کردی
 خــدا لطــف کــرد و برخــی از ایــن رشــته ها 
رشــد کــرد و خــود هماننــد دانشــکده 
کارآفرینــی از گــروه بــه دانشــکده ارتقــا 
پیــدا کــرد. این هــا فعالیت هایــی بــود 
ــاق  ــکده اتف ــود دانش ــوص وج ــه در خص ک

افتــاد. 

گرازدهه70دانشکدهمديريتخاطرهای ا
داريدبفرماييد.

یــک خاطــره ای هــم دارم و آن بــه اصــل 
مدیریــت برمی گــردد. مــن گاهــی مواقــع 
ــال آل  ــران و ج ــراه چم ــدوده بزرگ از مح
احمــد عبــور می کــردم و ســاختمانی 
نیمــه کارهـ  که همان ســاختمان دانشــکده 

مــا بــودـ  را می دیــدم. آن زمــان یعنــی 
ــن  ــه م ــای اولی ــروع فعالیت ه ــال 63 ش س
ــود.  ــی ب ــوزش عال ــگ و آم در وزارت فرهن
بــا دانشــگاه تهــران در میــان گذاشــتیم کــه 
ــکل  ــد مش ــکلی دارد و گفتن ــه مش ــا چ آنج
کمبــود اعتبــار داریــم. مــن از بودجــه 
ــوم  ــان در وزارت عل ــه آن زم ــزی ک متمرک
داشــتیم، پیمانــکار طــرح را کــه از قبــل 
انقــاب شــروع شــده بــود و نیمه تمــام بــود 
و مســئول طرح هــای عمرانــی دانشــگاه 
تهــران کــه مهنــدس عمــاد بــود را بــه 

وزارتخانــه دعــوت کــردم.
 پیمانــکاری کــه قبــل از انقاب مســئولیت 
را قبــول کــرده بــود و بــه نام شــرکت منجیل 
بــود، دعــوت کــردم. بــا ِعرقــی کــه نســبت 
بــه دانشــکده داشــتیم کمبودهــا را تامیــن 
کردیــم و ایــن کار تکمیــل شــد. دانشــکده 
از خیابــان فخــر رازی کــه ســاختمان 
ــردر اصلی دانشگاه  آپارتمانی روبه روی س
ــاختمان  ــد. س ــل ش ــا منتق ــه اینج ــود، ب ب
فعلــی مدت هــا مانــده بــود و فرســوده 
می شــد و چــون ناتمــام بــود می گفتنــد 

هــر ســال 10-15 درصــد بــه اســتهاک 
اضافــه می شــود و خــدا لطــف کــرد پــروژه 
ســاختمانی دانشــکده آن زمــان تمام شــد 
و فعالیــت کارگاه نیــز تمام شــد. خــدا دکتر 
وثــوق را رحمــت کنــد کــه آن زمــان رئیــس 

ــد.  ــکده بودن دانش

گرازدهه70دانشکدهمديريتخاطرهای ا
داريدبفرماييد.

ـــی و  ـــی و آت ـــان فعل ـــه دانش پژوه ـــاب ب خط
کســـانی کـــه وارد دانشـــکده می شـــوند، از 
ـــزوه  ـــن ج ـــاید ای ـــه ش ـــم ک ـــرض کن ـــش ع پی
ــد  ــانی بیفتـ ــت کسـ ــه دسـ ــت بـ و یادداشـ
ــد  ــته خواهنـ ــاب رشـ ــده انتخـ ــه در آینـ کـ
کـــرد؛ حقیقتـــا یـــک نـــوع معاهـــده، یـــک 
ـــه  ـــه وظیف ـــبت ب ـــد نس ـــک عه ـــدی، ی پایبن
ـــاز  ـــالت نی ـــک رس ـــی ی ـــی یعن ـــی و عمل علم
داشـــتیم و داریـــم و بیـــش از پیـــش بایـــد 
ـــه ســـهم  ـــه هـــر کســـی ب ـــم ک ـــن بپردازی ـــه ای ب
خـــود یـــک عهـــدی بـــا جامعـــه و انقـــاب 
ـــد و  ـــت کن ـــا خدم ـــد ت ـــته باش ـــور داش و کش
بهتریـــن راه خدمـــت در ایـــن علـــم مدیریـــت 
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نهفتـــه اســـت. اعتبـــار داریـــم. مـــن از 
ـــان در وزارت  ـــه آن زم ـــزی ک ـــه متمرک بودج
علـــوم داشـــتیم پیمانـــکار طـــرح را کـــه از 
قبـــل انقـــاب شـــروع شـــده بـــود و نیمـــه 
ـــی  ـــای عمران ـــئول طرح ه ـــود و مس ـــام ب تم
دانشـــگاه تهـــران کـــه مهنـــدس عمـــاد بـــود را 
ـــکاری  ـــردم. پیمان ـــوت ک ـــه دع ـــه وزارتخان ب
کـــه قبـــل از انقـــاب مســـئولیت را قبـــول 
ـــود را  ـــل ب ـــرکت منجی ـــام ش ـــه ن ـــود ب ـــرده ب ک

دعـــوت کـــردم.
 بــا ِعرقــی کــه نســبت بــه دانشــکده داشــتیم 
کمبودهــا را تامیــن کردیم و ایــن کار تکمیل 

شــد.
 دانشــکده از خیابــان فخــر رازی کــه 
ســاختمان آپارتمانــی روبــروی ســردر 
اصلــی دانشــگاه بود بــه اینجــا منتقل شــد. 
ســاختمان فعلــی مدت هــا مانــده بــود و 
فرســوده می شــد و چــون ناتمــام بــود 
می گفتنــد هــر ســال 15-10 درصــد بــه 
ــف  ــدا لط ــود و خ ــه می ش ــتهاک اضاف اس
کــرد پــروژه ســاختمانی دانشــکده آن زمان 
تمــام شــد و فعالیــت کارگاه تمــام شــد و خدا 
ــان  ــه آن زم ــد ک ــت کن ــوق را رحم ــر وث دکت

رئیــس دانشــکده بودنــد.
 

ابــهعنــوانيــکاســتادچــهپيامــیبــرای
دانشجوهایعرصهديريتداريد؟

ـــه دانـــش پژوهـــان فعلـــی و آتـــی و  خطـــاب ب
ـــوند  ـــکده وارد می ش ـــه وارد دانش ـــانی ک کس
از پیـــش عـــرض کنـــم کـــه شـــاید ایـــن جـــزوه 
ــد  ــانی بیفتـ ــت کسـ ــه دسـ ــت بـ و یادداشـ
ــد  ــته خواهنـ ــاب رشـ ــده انتخـ ــه در آینـ کـ
کـــرد، حقیقتـــًا یـــک نـــوع معاهـــده، یـــک 
ـــه  ـــه وظیف ـــبت ب ـــد نس ـــک عه ـــدی، ی پایبن
ـــاز  ـــالت نی ـــک رس ـــی ی ـــی یعن ـــی و عمل علم
ـــه  داشـــتیم و داریـــم و بیـــش از پیـــش بایـــد ب
ایـــن بپردازیـــم کـــه هـــر کســـی بـــه ســـهم 
خـــود یـــک عهـــدی بـــا جامعـــه و انقـــاب 
ـــد و  ـــت کن ـــا خدم ـــد ت ـــته باش ـــور داش و کش

بهتریـــن راه خدمـــت در ایـــن علـــم مدیریـــت 
نهفتـــه اســـت. 

برایمديرانفعلیکهبخشقابلتوجهیاز
آنهاجزءشرکتکنندگاندرهمايشبيست
ســالوانــدیپيــشهســتند،چــهتوصيهای

داريد؟
ــته  ــا داش ــه آن ه ــت دارم ب ــه دوس ــی ک پیام
باشــم ایــن اســت کــه تــا جایــی کــه ممکــن 
اســت به صــورت مســتمر و پایــدار و دائمــی 
خــود را در ابعــاد علمــی و دانشــی مدیریــت 
ــر  ــد. اگ ــه کار ببندن ــن را ب ــد و ای ــز کنن مجه
مدیــر هســتند و در ایــن منصــب قــرار دارند 
یــا اگــر قصــد دارنــد مدیــر شــوند، جــزء 
مطالعــات دائمــی مباحــث مدیریــت را 

ــند. ــته باش داش
ــد،  ــم نباش ــت ه ــب مدیری ــر منص ــا اگ  اص
در بعــد فــردی و پیرامــون خــود همــه مدیــر 
هســتند. همــه بایــد امــور خــود را مدیریــت 
ــاز  ــه آن نی ــه ب ــه هم ــت ک ــی اس ــد. علم کنن

ــد. دارن
نــی کــه عهــده دار در هــر   اگــر مدیرا
ســطح و ســازمانی هســتند، از مشــاوره 
ه منــد  ا بهر د ر یــت خــو یر علمــی مد
نــش  ا د د  خــو فتــه  فته ر ر و  کننــد 
مدیریــت را فراگیرنــد و بــا ســرعت زیــاد 
خــود را بــه یافته هــای نویــن علمــی در 
مدیریــت برســانند و پیــاده کننــد، ان شــاءاهلل 
ســازمان های مــا ســامان پیــدا خواهــد 
کــرد.  کننــد. علمــی اســت کــه همــه بــه آن 
نیــاز دارنــد. اگــر مدیرانــی کــه عهــده دار در 
هــر ســطح و ســازمانی هســتند از مشــاوره 
ــد  ــد کنن ــود را بهره من ــت خ ــی مدیری علم
و رفته رفتــه خــود دانــش مدیریــت را 
فراگیرنــد. بــا ســرعت زیــاد خــود را بــه 
یافته هــای نویــن علمــی در مدیریــت 
برســانند و پیــاده کنندکــه امیــدوارم  
ســازمان های مــا ســامان پیــدا خواهــد 

کــرد.

دورکاریيـكانتخاباسـتراجـعبهروش
انجـامکار،کـهبـهکارکنـاناجـازهمـيدهـد
جاز کارشـانراخـار  تمـاميـاقسـمتياز
محيـطکاريانجـامدهنـد.يعنـيافـرادمـي
تواننـدازخانـهشـان,ازيـكمرکزارتبـاطازراهدوردر
ديگـريوظايـف کار نزديکـيخانـهشـانيـاازمحـل
کانکشنزسـپتامبر کاريشـانراانجـامدهنـد)مجلـه
200۴(.اسـتفادهازرايانـهوارتباطـاتراهدوربـهمنظـور
تغييـرموقعيـتجغرافيايـيمحـلکاروانجـاموظايـف
واقـعبـهواسـطهبـه وپـا(.در شـغلي)کميسـيونار
وجـودآمـدنکامپيوتـرهـا،شـبکههـايارتباطـي،نـرم
افزارهـايارتباطـيونـرمافزارهـاياداريوتخصصـي
علـوممختلـفاسـتکـهامـروزهمـيتوانيـمازکارازراه
دورصحبـتکنيـم.پـسبـاپيشـرفتايـنابزارهـامـي
توانيمانتظارداشـتهباشـيمکهدرآيندهتعدادمشاغل
ازراهدوربيشـتروکارهـايازراهدوربـاکيفيتترشـوند.
مديرانمنابعانسانيبابذلتوجهبهکارازراهدورمي
تواننـدمزايايفرديوسـازمانيزيررابهارمغانآوردهو
موجبـاترضايـتکارکنـانومديـرانرافراهـمسـازند:

کار انتخـاببهينـهنيـروي •قـدرتسـازمانهـادر
افزايـشمـييابـد.

•شلوغيبيشازحدمحلهايکارکاهشمييابد.

•نيازبهساختمانهايبزرگواداراتعريضوطويل
کاهـشمييابد.

•غيبتکارکنانکاهشمييابد)درحدود%60(.


•سـازمـانهـاقـدرتبيشـتريبـرايپاسـخگوييبـه
نيـازهـايفـوريواضطـراريخواهنـدداشـتچـون
مـيتواننـدقسـمتيازکارشـانرابـهشـاغالنازراهدور

بسـپارند.

•تسـهيلانجـامامـوريکـهبايـدبـهصـورتمخفيانـه
انجـامگيرنـدوکاهـشامـکانلـورفتـنکلپـروژهکاري

مـوردنظـر

•افزايشبهرهوري
مشکالتکارازراهدوربرايسازمانها

•عـدمآشـناييمديـرانبـامزايـاوکاربردهـايکارازراه
ICTدوروبطـورکلي

•بيثباتيونامطمئنبودنخطوطارتباطي

•هزينهنسبتاباالينصبتجهيزاتسختافزاري

•هزينهبااليارتباطات

ITکاراييودانشاندكکارکنانبخش •نا

کثرافراد •ضعفزبانخارجيا

•کمبودضوابطومقرراتبرايکارازراهدور

دور کاری  چيست؟
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مــدلچهــارفريمیيکــیازمدلهایآســيب
شناسیســازمانیاســت.دراينمدلچهار
فريــميــاپنجــرهبــرایآسيبشناســیســازمان

وجودداردکهعبارتنداز:

1(ســاختار)Structural(: مربــوطبــهبخــش
منطقــیوســاختاریســازمانميباشــد.اين
مــدل،درايــنفريــمبــهدنبــالروشــنکردن

مشــکالتاوليــهدرطراحیســازمانورابطۀ
بيــناهــدافســاختارســازمانهاميباشــد.
ايــنفريمبــراهميتنقشــهاوروابطرســمی

کيددارد. تا

:)HR(منابعانسانی)2
اينفريممربوطبهبخشانسانیهرسازمانی
اســت.اينمدلدراينفريمبهدنبالتعيين

مدل 4 فریمی 
چيست؟  

تعالـی سـازمانی به وضـوح دیـده شـده و 
خودنمایـی می کننـد. 

»هوشـمندی« رسـالت و وظیفـه راس 
سـازمان ها بـوده و شـکل گیری و ایجاد آن 
به توانمندسـازی مدیران برمی گردد. این 
مفهـوم بـرای تحقـق نیازمنـد داده و تـوان 

تحلیـل داده هـا اسـت.
بـه  ن ها  ما ز سـا ن  د بـو بخـش  ثر ا  
قیـق و  ضـح و د ا ی و فق هـا حـی ا ا طر
شـمند  یع و هو ی سـر ی هـا تصمیم گیر
توسـط مدیران عالی در مسـیر ایـن افق ها 

. د د می گـر بر
 داده هـای صحیـح و تـوان تحلیـل روی 
ایـن داده هـا هوشـمندی را بـرای راهبران 
سـازمانی تقویـت نمـوده و توانـی را در 
سـازمان ایجـاد می نمایـد کـه بـدون آن 
هیـچ مدیریتـی موفـق نخواهـد بـود و آن 

تـوان تصمیم گیـری  بـاال اسـت.
 این کـه صاحب نظـران تصمیم گیـری را 
عصـاره و چکیـده مدیریـت می داننـد و از 
ارکان اصلـی مدیریـت قلمـداد می کننـد 
اهمیـت خـاص ایـن مهـم را در مدیریـت 

نشـان می دهـد.
ز   بـدون تردیـد امـروزه در بسـیاری ا
سـازمان های داخلـی اعـم از دولتـی یـا 
خصوصـی و نیـز اعـم از صنعتـی، بازرگانی 
یـا خدماتـی ضعـف در تصمیم گیری هـا بـه 
یک بای جـدی مبدل شـده و از این منظر 
می تـوان برخـی از دالیـل بروز و ظهـور این 
عارضـه را نیـز به طـور خاصـه به شـرح زیر 

برشـمرد:  
 عـدم صحـت داده هـا یـا بـه عبارتـی 

بی اعتبـار بـودن داده هـا؛ 
  فقـدان تـوان تحلیـل داده در بدنـه 

مدیـران ارشـد؛
  فقـدان سـاز و کاری بـرای پـرورش توان 

تحلیلگـری در مدیران ارشـد؛
  فقـدان نظام هـا و رویکردهایـی بـرای 
غربالگـری و تشـخیص داده هـای کلیـدی 

درونـی در سـازمان ها؛
ی  نه هـا خا صد ر ر ز و کا ن سـا ا  فقـد
ی تعییـن و تشـخیص  ا بـر ی  د هبـر ا ر
داده هـای کلیـدی بیرونـی در سـازمان ها؛
  فقـدان نظامـی برای پـرورش )و نه صرفا 
آموزش( مدیـران در الیه هـای راهبردی و 

راهبری.
»چابکی« رسـالت و وظیفه عمـوم کارکنان 
یجـاد و  نـه سـازمان ها اسـت و ا در بد

متـن حاضـر بـر اسـاس تجربـه 22سـاله 
نگارنـده در فضـای مدیریـت کشـور در 
عرصه هـای دولتـی، صنعتـی، خدماتـی و 
نیز تدریـس و مشـاوره در موضوع مدیریت 
در سـازمان های مختلـف و مواجهـه و 
تعامل با تعـداد قابل توجهـی از مدیران در 
الیه هـای مختلف اعـم از عملیاتـی، میانی 

و عالـی تدویـن شـده اسـت. 
بـر اسـاس یـک تحلیـل می تـوان عارضـه 

عمومی نظام مدیریتی در کشـور را با هدف 
اداره بهینـه سـازمانی، تدویـن اهـداف و 
افق هـای درسـت، تحقـق اهداف از مسـیر 
اجراهـا و تخصیص های بهینـه و در نهایت 
تحقق بهره وری بـه معنای حقیقی را در دو 
مفهـوم هوشـمندی  و چابکی  جسـت وجو 

نمـود.
  امـروزه ردپای این دو کلیـدواژه در ادبیات 
نویـن مدیریـت؛ به ویـژه در مدل هـای 

سیدمهدی حاجی میرعرب 

عارضه یابی
 مدیریت در کشور



43

43

هوشمندی 
رسالت و وظیفه 

راس سازمان 
ها بوده و شکل 

گیری و ایجاد 
آن به توانمند 
سازی مدیران 

برمی گردد. این 
مفهوم برای تحقق 

نیازمند داده و 
توان تحلیل داده 

ها است. اثربخش 
بودن سازمان ها 

به طراحی افق 
های واضح و 

دقیق و تصمیم 
گیری های سریع 
و هوشمند توسط 
مدیران عالی در 

مسیر این افق ها 
بر می گردد.

نقــاطقــوتوضعــفرهيافتهــایکنونــیبــه
منظورانسانیشدنمحيطکارميباشد.افراد
داراینيازهــا،احساســات،وپيشــداوريها
هستند.همچنيندارایمهارتهاومحدوديت-

هايیهمهستند.
ازمنظرمنابعانسانی،کليداثربخشیمنطبق
کردنســازمانهاباافراد،بهمنظورپيداکردن
شکلیازسازمانبرایفعالکردنافرادبرای
انجامشغلشان،درحالیکهاحساسخوبی

نسبتبهکاریکهدارندميکنند،است.

:)Political(سياسی)3
مربــوطبــهســياهترينبخــشهــرســازمانی
اســت.درايــنبخــشبــهدنبــالتعارضــات،
اتحادها،ونزاعبرسرقدرتوجايگاهاست.

:)Symbolic(نمادينوسمبليک)۴
ايــنفريــممربــوطبــهنمادهــایســازمانی

است.اينفريمنقشهایمربوطافسانهها،
تشريفات،مراسموجشنهاراتوضيحميدهد
کهدرتمامسطوحسازمانینقشدارند.اين
فريــمفرضيــاتمنطقــیفريمهایقبلــیرارد
ميکندوبهســازمانبهمثابهيکصحنۀتئاتر
ک نگاهميکندومعتقداستسازمانبااشترا
ارزشــهاوفرهنگهــادرميــانافرادش،بيشــتر
همبســتهخواهــدبــودتاباداشــتناهــدافو

سياستهامحسوبمیشود.

شـکل گیری آن به توانمندسـازی کارکنان 
برمی گـردد.

 این مفهـوم برای تحقـق نیازمند سـازوکار 
و رویکردهایـی دائمـی بـرای بهبـود، 
غنی سـازی، کوتاه سـازی و چابک سـازی 
فرایندهـا اسـت. از طرفـی بـرای تحقـق 
منـد  ز ن نیا کنـا ر ، کا بکـی ع چا ضـو مو
آموزش های منظـم و اثربخش، نظام های 
موثـر ارزیابـی عملکرد و نظام های درسـت 
انگیزشـی می باشـند. آگاهـی کارکنـان از 
سـمت و سـوی سـازمان و اهداف آن نیز در 
ایجـاد چابکی در بدنـه عمومی سـازمان از 
آن جهـت موثـر اسـت کـه باورهـا را تقویت 
و همسـو می کند. بـه عبارت دیگـر چابکی 
در سـازمان معادل افزایـش ضریب کارایی 
در بدنه اسـت. نتیجه و خروجی چابکی در 
سـازمان، تقویـت تـوان برنامه ریـزی  و نیز 

اجـرای برنامه هـای عملیاتـی  اسـت.
 بـدون تردید امـروزه یکی از اساسـی ترین 
مسـاله ها در انـواع سـازمان های کشـور 
کنـدی و سسـتی هـم در تدویـن برنامه هـا 
و راهکارهـای عملیاتـی و هـم در اجـرای 

آن هـا اسـت. فرایندهـای غیربهینـه و 
عـدم اعتقـاد و بـاور جـدی بـرای بهبـود و 
کوتاه سـازی و موثرسـازی ایـن فرایندهـا 
هـم بـای دیگـری در انـواع سـازمان های 
داخلـی اسـت و از ایـن منظـر نیـز می تـوان 
برخـی از دالیل بـروز و ظهور ایـن عارضه را 
به صـورت مختصـر بـه شـرح زیر برشـمرد:  
  عدم شـفافیت مقصد و مسیر سازمان ها 

برای بدنـه عمومی کارکنان؛
 عدم تشـخیص نیازهای اصیل و حقیقی 

بـرای آموزش ها؛
 عـدم اثربخشـی آموزش هـا )مـدرس، 

محتـوا، نحـوه اجـرا و زمـان اجـرا(؛
 عـدم به کارگیـری رویکردهـای سـریع و 
کم هزینه بـرای بهبـود فرایندهـای کاری؛
 فقـدان فرهنـگ و نظـام بهینـه بـرای 
ی  ه هـا نگیز ی ا ز سـا یـک و همسو تحر

 . نی ما ز سـا
بـر این اسـاس بهره ور شـدن سـازمان های 
مـا در گـرو ایجـاد هـر دو مفهـوم در کنـار 
هـم خواهـد بـود و بـه عبارتـی بدنـه چابک 
بـدون راس هوشـمند و مدیریـت ارشـد 

هوشـمند بـدون بازوهای اجرایـی چابک، 
سـازمان موفـق ایجـاد نخواهنـد کـرد و 
نگاهـی دقیـق بـه سـازمان های مسـاله دار 
داخلـی نشـان می دهـد کـه عمومـا یـا 
سـازمان دارای مدیـران الیق و بـا توان باال 
در راس خـود هسـتند کـه از بدنـه ضعیف و 
غیرهمـراه گایـه دارند یـا دارای بدنـه پویا 
و زنـده و چابک انـد که بـه دالیـل مختلف از 
غیرهوشـمندی راس خـود آسـیب دیده و 
دچـار بیماری شـده اند و البتـه در مواردی 
نیـز فقـدان هـر دو مفهـوم »هوشـمندی« 
و »چابکـی« درد و بایـی بزرگ تـر را بـه 

سـازمان ها تحمیـل کـرده اسـت.
بـا ایـن نـوع نـگاه، بـرای ارائـه مشـاوره ای 
کاربـردی و تجربـی بـا هـدف افزایـش 
بهـره وری واقعـی در سـازمان ها بایـد از 
یـک سـو به دنبـال تقویـت تـوان تحلیل در 
الیـه راهبری سـازمان بـرای تدوین مقصد 
و مسـیر صحیـح و نیـز اتخـاذ تصمیم هـای 
دقیـق و به موقع بود و از سـوی دیگر تقویت 
چاالکی و چابکی در بدنـه عمومی کارکنان 

را دنبـال کـرد.      
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و برنامـه امتحـان هـم نداشـتیم. بیـن تـرم 
هـم کوئیـز و امتحانات میـان ترم داشـتیم. 
امتحـان آخـری هـم امتحـان فاینال بـود و 
بـه ایـن ترتیـب فشـار مطالعـه بیشـتر بـود. 
درس هـم بیـش از 14-13 واحـد کسـی 
برنمی داشـت. ایـن تفـاوت را با اینجـا دارد 
کـه مـا تعطیـات زیـاد داریـم. اول حـذف 
و تعدیـل تعطیلـی داریـم. آخـرش بـرای 
امتحانـات تعطیلـی داریـم. دانشـجویان 
بـه جـای 14 واحـدی کـه آنجـا می گیرنـد، 
اگـر بخواهند بیشـتر واحد بردارند از اسـتاد 
اجـازه می گیرند کـه ایـن توانایـی را دارند یا 
خیـر، اینجـا 24 واحـد هـم می گیرنـد و 30 
واحد هم در ترافیک هسـتند و 20 واحد هم 
کار می کننـد. ایـن به خاطر تقاضایی اسـت 
کـه اقتصـاد رقابتی کامـل و بنگاه هـای خرد 
اقتصـادی آن فارغ التحصیـان باکیفیت را 

دنبـال می کننـد.

فکــرمیکنيــدنســبتمديريــتبــابحــث
اقتصادمقاومتیکهمقاممعظمرهبریمطرح

کردند،کجااست؟
االن موسسـات بیشـتر دولتی اسـت. البته 
آقـای روحانـی قصـد دارد اقتصـاد را بـه 
سـمت رقابتـی شـدن و خصوصـی شـدن 
ببـرد و هرچـه ایـن امـر بیشـتر تحقـق یابد، 
طبیعتـا آن اقتصـاد مقاومتـی کـه به دنبـال 
آن هسـتیم محقـق می شـود و بیشـتر جلوه 

 . می کنـد

بررســی چالش های حسابداری در نسبت با مدیریت در گفت وگو با دکتر نوروش:

دکترایی ارزش دارد که بتوان 
با آن در دنيا حرف های مهم زد

شمادررشتهحســابداریتحصيالتخود
راگذراندهايد.قدریاززمينههایورودبهاين

رشتهونگاهخودتانبهآنبرايمانبگوييد.
دوران دانشـجویی مـا هماننـد دوران 
دانشـجویی معمـول دانشـجویان بـود. در 
آن زمان هر کسـی می گفت رشـته پزشـکی 
خـوب اسـت و مـا هـم وارد رشـته پزشـکی 
شـدیم. دانشـگاه شـهید بهشـتی آن زمان 
ملـی و پولـی بـود. سـالی 10 هـزار تومـان 
می گرفتنـد و 8-7 سـال دوره پزشـکی بـود. 
من یک سـال را پزشـکی خواندم. مشـغول 
تحصیل رشـته پزشـکی شـدیم. دوسـتان 
مـا گفتنـد 8 سـال می خواهیـد بخوانیـد 
و سـالی 10 هـزار تومـان بدهیـد. پـول دو 
تـا خانـه اسـت و ایـن رشـته را رهـا کنیـد و 
بـه آمریـکا برویـم، آنجـا هـم کار می کنیـد 
و هـم درس می خوانیـد. آن زمـان بـه 
آمریـکا رفتم و رشـته حسـابداری در آنجا از 
حرفه هـای خـوب و درآمـدزا بـود که شـروع 
بـه خوانـدن حسـابداری کردیم و لیسـانس 
و فـوق لیسـانس را خواندیـم و قـدری دکترا 

می خواندیـم کـه بـه ایـران آمدیـم. 

چهشدکهدرايرانمانديد؟
در دو هفتـه ای کـه بـه ایـران آمـدم ازدواج 
کـردم و نتوانسـتم خانمـم را راضـی کنـم به 
آمریـکا بیایـد و دوبـاره بـه ایـران برگشـتم و 
در موسسـات حسابرسی و دانشـگاه تهران 
در دانشـکده مدیریـت در سـال 53 شـروع 

بـه کار کردیـم. آن زمـان نام دانشـکده علوم 
اداری و مدیریـت بازرگانـی بـود. تـا سـال 
88 مشـغول بودیـم و دروس حسـابداری را 
انجام می دادیم. بعد از سـال 88 بازنشسته 
شـدیم و االن هـم در دانشـگاه های مختلف 

تدریس هایـی را انجـام می دهیـم. 

ازتفاوتهــایتحصيــلدرخــارجازکشــور
باايراندررشتهمديريتبرايمانبگوييد.

تفاوت ها بسـیار اسـت. اگـر بخواهیم تاکید 
کنیـم در رشـته ما اقتصـاد قـدری رقابتی تر 
اسـت و به اطاعـات و حسـابداری و اقتصاد 
بیشـتر نیـاز اسـت، چـون مـردم در اقتصاد 
بیشـتر مشـارکت دارنـد. اینجـا چـون 
بنگاه هـای دولتـی بیشـتری داریـم مـردم 
آن اندازه درگیر مسـائل اقتصادی نیستند. 
از نظـر زیربنا آن اقتصاد مبتنی بر بازاری که 
تعریف می کنند، کمتر غلظـت دارد. از نظر 
تحصیل هم، چون آنجـا اقتصاد، اطاعات 
و مهارت هـا را می خواهـد و بنگاه های خرد 
کـه دولتـی نیسـتند و می خواهنـد در بـازار 
رقابـت کننـد وجـود دارد، طبیعتـا درس 
هـم فـرق دارد. مثـا دروس سـه واحـدی 
کـه آنجـا می خواندیـم در سـه روز متفـاوت 
انجـام می شـد. هـر روز یـک سـاعت سـر 
کاس بودیـم. روز اول هم حـذف و تعویض 
نداشـتیم. از 4 ماه و نیم اول شـروع می شـد 
و تـا آخـر 4 مـاه و نیـم ادامه داشـت. آخرین 
جلسـه 4 مـاه و نیـم سـرکاس امتحـان بود 

دکترایرجنوروشیکیازپیشکسوتانعرصهمدیریتوحسابداریدرایراناستکهدرسال۱۳2۳درتهرانمتولدشدهاست.ویمدرک
لیسانسوفوقلیسانسراازدانشگاهبرکلیوگلدنگیتاخذکردهومدرکدکترایشرانیزازدانشگاهتهرانگرفتهاست؛یعنیهمان
دانشگاهیکهتدریسراازآنجاشروعکردهاست.ویکتابهایتخصصیبسیاریدرحوزهحسابداریومدیریتتالیفکردهومقاالت
پژوهشیمتعددیرادرمجالتبینالمللیبهچاپرساندهاست.بهسراغویرفتیمتادیدگاهشرادررابطهبانسبتحسابداریومدیریتو علمیـ
تاثیرمتقابلآنهابریکدیگرجویاشویم.دکترنوروشمعتقداستکهیکیازآسیبهایمدیریتدرکشوردولتیبودنموسساتوشرکتهاستو

تالشهابایدبهسمتخصوصیسازیبرود.درادامهمشروحدیدگاههایاورادراینبارهخواهیدخواند.

االن موسسات 
بیشتر دولتی 
است. البته آقای 
روحانی قصد 
دارد اقتصاد را 
به سمت رقابتی 
شدن و خصوصی 
شدن ببرد و 
هرچه این امر 
بیشتر تحقق 
یابد، طبیعتا آن 
اقتصاد مقاومتی 
که به دنبال آن 
هستیم محقق 
می شود و بیشتر 
جلوه می کند.
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بهنظرشماوضعيتحسابداریدردوران 
ايرانچگونهاستونسبتبه فعلیدر
دهههایگذشتهچهتغييراتیداشتهاست؟
طبیعتـا منابـع تاثیـر دارد. اینترنـت داالن 
بـزرگ دانـش و علـم اسـت کـه هـر کسـی 
داخـل آن بـرود، از ابتدایی تریـن تعاریـف 
را در رشـته های مختلـف تـا تحقیقـات 
پیشـرفته علـوم را می توانـد دسترسـی 
داشـته باشـد. ایـن امـر کمـک به پیشـرفت 
مطالـب و ارتباطـات بیشـتر بـا منابـع دنیـا 
را میسـر کـرده اسـت. کتابخانه هـای دنیـا 
را می توانیـم دسترسـی داشـته باشـیم. 
در گذشـته بـرای تکثیـر کتاب هـا و جـزوات 
محدودیـت داشـتیم. اگـر دانشـجو واقعـا 
بخواهـد، می توانـد بـه عمـق منابـع دسـت 
پیـدا کنـد، بـدون توجـه بـه این کـه چقـدر 
تعطیلی در کشـور وجـود دارد. برای حذف 
و تعدیـل چقـدر فرصـت هسـت و کاس هـا 
یـک بـار در هفتـه تشـکیل می شـود، اگـر 
انگیـزه وجود داشـته باشـد، خود دانشـجو 
می توانـد وارد ایـن فضـا شـود و نیـاز خـود 
را برطـرف کنـد و بـه قـدری مطالعـه کند که 
حـد نداشـته باشـد و از همـه جـای دنیا سـر 

دربیـاورد.

بهنظرشــمانسبتمديريتوحسابداری
چيستوچقدررویهمتاثيردارند؟

خیلـی تاثیـر دارنـد و مـا تاثیـر را بی معنـی 
می بینیـم؛ چـون بنگاه هـای اقتصـادی 
مـا دولتـی هسـتند. از خودروسـازی تـا 
رب سـازی هیات مدیره دولتـی دارند. این 
بیماری اسـت کـه در شـرکت های مـا وجود 
دارد. ایـن هیـات مدیـره دولتـی توسـط 
سـهامداران خـرد کنتـرل نمی شـوند. اگـر 
یـک جایـی باشـم، کسـانی کـه می شناسـم 
را بـه عنوان هیـات مدیره در نظـر می گیرم.

يعنیشمامعتقدهستيدباخصوصیسازی
وضعيتبهترخواهدشد؟

طبیعتـا باید چنین شـود. ایـن می تواند در 
هر زمینـه اقتصـاد و مدیریت و حسـابداری 
را رشـد دهـد. االن هـم ایـن رابطـه ای کـه 
بیان می کنید یکـی از صاحب نظران زمانی 
بیـان داشـت کـه در کشـورهای در حـال 
توسـعه حسـابداری را گمـان می کننـد؛ 
هماننـد موسسـات خدماتی وقتی توسـعه 
اقتصـادی زیـاد شـد، آن هـا هـم به صـورت 
خودبه خـود زیـاد می شـوند. در حالـی کـه 
حسـابداری بخـش مهمـی از زیرسـاخت 
توسـعه اقتصـادی اسـت. اگـر حسـابداران 
درسـت و آموزش هـای درسـت مـورد 
نیـاز نباشـد و تربیـت نشـوند، آن توسـعه 
اقتصـادی نمی توانـد کنتـرل شـود و ادامـه 
یابـد. ایـن اهمیـت دارد و به عنـوان بخـش 
مهمی از زیرسـاخت یک توسـعه اقتصادی 

بـه حسـابداری و مدیریـت توجـه دارد. 

يکیازخاطراتخودازدهه70دانشــکده
مديريــتدانشــگاهتهــرانرابرايمــانتعريف

کنيد.

خاطـره زیـاد اسـت. دوسـتان قدیـم کـه 
داشـتند و االن نیسـتند برای ما کلی خاطره 
دارنـد. برخـی از اسـاتید آن زمـان کـه االن 
مرحوم شـده اند. دکتر میرزایـی هم مرحوم 
شـدند. هر کدام از این اساتید بیان شیرینی 
داشـتند که برای ما خاطره بود و برای مزاح، 
سـرگرمی و دلگرمی بود برای دوستانی که از 
گذشـته چیزی را تعریـف می کردند. خاطره 
مـن ایـن اسـت کـه دانشـکده ای کـه االن 
داریـم، آن اوایـل مثـا سـال 53 کـه سـاخت 
آن شـروع شـد، اینجـا بیابـان بـود. تربیـت 
مدرسـی نبود، جال آل احمـدی نبود. روز 
اولـی کـه در سـال 58 یـا 59 بـود کـه بـه اینجا 
آمدیـم دانشـجویی نبـود. اتاق هـای کاس 
درس اتـاق هر اسـتادی بود، چون دانشـجو 
نداشـتیم اینهـا را پـر کنیـم. یواش یـواش به 
وضعیتـی رسـید کـه مـا سـاختمان اینجـا را 
داریم، آمفی تئاتر را داریم، الغدیر را داریم، 
ایـن تعـداد دانشـجو را داریـم. دانشـجویان 
هـم ایـن میـزان نبودنـد. دانشـگاه هایی کـه 
داشـتیم تهـران، مدرسـه عالـی مطهـری، 
شـهید بهشـتی و این تعداد بود. االن اینقدر 
دانشـگاه و دانشـکده داریـم کـه یـک نفـر از 
دانشـجویان شـما آمارهـا را اسـتخراج کرده 
بـود از همـه جـای دنیـا بیشـتر دانشـکده 
و دانشـگاه داریـم، ولـی بایـد بـه کمـک 
دانشـجویان جوان به محتوا توجـه کنیم؛ به 
جـای کلیشـه ای درس خواندن بـه محتوای 
این کـه چـه می خواهیـم دربیاوریـم و چقدر 
می توانیـم بـا ایـن دانـش تغییـر در رشـته 
خـود ایجاد کنیـم. این مهـم اسـت و من این 
تغییـرات را به عنـوان یـک خاطـره می بینـم 
کـه از جایـی کـه بیابـان بـود بـه دانشـکده 
تبدیـل شـده اسـت و االن هـم دانشـجویان 
جوانـی هماننـد شـما آن را اداره می کننـد.

بــهنظــرشــمادانشــجويانیکــهدردهه70
غالتحصيلشــوند توانســتندازدانشــگاهفار
کنــونتوانســتهاندمــدارجبــاالیمديريتــی ا

کشوررادردستبگيرند؟
بلـه در دسـت دارنـد و اغلـب نـگاه می کنیم. 
االن سـن ایـن افـراد باال رفتـه اسـت. یکی از 
دانشـجویان اتفاقا اینجا بود و مـدارج بعدی 
را می خوانـد کـه بـرای 30 سـال قبـل بـود. 
اینها همـه جا مصدر مدیریت هایی هسـتند 
که دارنـد مدیریت می کننـد؛ منتها جاهایی 
موفق هسـتند که بیشـتر به بخش خصوصی 
ارتباط پیـدا می کننـد و خاقیـت را مالکین 
آنجـا می خواهنـد و از ایـن مدیریـت دولتـی 
فاصلـه دارنـد و مدیران موفق آنجا هسـتند؛ 
هماننـد جاهایـی کـه اداره خدمـات و اداره 
تولیـد خـود می کننـد، در فناوری هایـی کـه 
بـه IT ارتبـاط دارد و خـود مدیـران درسـت 

کردنـد و خصوصی ماننـد اسـت.

فکرمیکنيددرعرصهحسابداریدرمقطع
کنونیچهچالشهايیوجوددارد؟

چالـش مهـم در حـوزه حسـابداری ایجـاد 
تقاضا اسـت. این کـه بتوانیـم بـورس اوراق 
بهـادار را کـه اطاعـات آنجـا مـی رود از نظر 

علمـی ضوابـط را ایجـاد کنیـم. از ضوابـط 
علمی کـه بایـد بـورس داشـته باشـد خیلی 
فاصلـه دارد. آنجـا درسـت شـود تقاضـا 
بـرای دانـش و اطاعـات ایجـاد می شـود. 
تقاضـا که ایجاد شـد دانشـجویانی که درس 
می خواننـد بـه ایـن اطاعـات نیـاز دارنـد. 
بهتـر می خواننـد کـه اطاعـات بهتـری 
بدهنـد. کارفرماهایـی ایـن دانشـجویان 
را اسـتخدام می کننـد کـه بداننـد بهتـر بلـد 
باشـند و این شـفافیت اطاعاتی و مدیریت 
و حسـابداری را انجام دهند تا شرکت شـان 
سـهم بیشـتری در بـازار داشـته باشـد. از 
سـهامداران بیشـتر سـهم بگیرد. سـرمایه 

رشـد بیشـتری داشـته باشـد.
 

افــراد پيشــنهادشــمابهعنــوانيکــیاز
شــاخصاينرشتهواســتاددانشــگاهتهران

بهمديرانوکارفرمايانچيست؟
بـه مدیـران نمی شـود پیشـنهاد کـرد؛ مگر 
این که واقعا مدیر هسـتند و موسسات کمتر 
رانتـی و بخـش خصوصـی را اداره می کننـد 
بگوییـم دانشـجویان را وارد محیط هـای 
خـود کننـد و آنچـه از آن هـا انتظـار دارند به 
آن هـا بگوینـد تـا بچه هایی کـه می خواهند 
درس بخواننـد در آن وادی درس بخوانند و 
دانـش را بیشـتر جمـع کننـد تـا بتواننـد آن 
دانـش و اطاعاتی کـه آن کارفرما نیـاز دارد 
و این هـا را در مکان هـای خود بـرده و نیازها 
را مطـرح کـرده و چـه اطاعاتـی نیـاز دارد، 
چه مدیر و حسـابداری را می خواهد، در آن 
وادی دانـش خـود را ارتقـا دهند تـا بتوانند 

ایـن فاصلـه را کمتـر کنند. 

پيــامشــمابــهشــرکتکنندگاندرهمايش
بيستسالواندیپيشچيست؟

پیـام مـن قبـل از آن هـا بـه دانشـجویان 
مدیریت اسـت که بسـنده به کتـاب و کاس 
و جـزوه نکنند. زبان را قـوی کنید تا بتوانید 
در اینترنـت برویـد و از مواهـب دانشـی 
کـه داریـد اسـتفاده کنیـد و بـه انـدازه ای 
عاقه منـد شـوید کـه آن رشـته سـرگرمی 
مورد عاقه شـما باشـد. رها نکنید و تا انتها 
بروید تـا در دنیا در هر رشـته ای که هسـتید 
حرفی برای گفتن و  نقشـی داشـته باشـید.
این کـه بخواهیـد تـوده وار فارغ التحصیـل 
شـوید و همگی هماننـد هم خوانده باشـید 
و بـه جـزوه و کتـاب بسـنده کنید فقـط برای 
گرفتن مـدرک کـه بزرگ ترین معضـل برای 
کشـور ما اسـت که می خواهند همـه مدرک 

بگیرنـد. 
االن دکتـرا هـم بـاب شـده اسـت. همـه 
می خواهند دکترا بگیرنـد. دکترایی ارزش 
دارد کـه بتواند در دنیا حـرف بزند. نه این که 
تنها اینجا پای تریبون حـرف بزند، بلکه در 
دنیا حرف بزند. در حسـابداری مدل دهد و 
این دانش می شـود و این حامی برای کسـی 
می شـود کـه زبـان قـوی دارد و می توانـد هر 
چیـزی در دنیـا اسـت را جمع کنـد و بخواند 
و بفهمـد چه هسـت و چه تغییـری می تواند 

ایجـاد کند.

. از خودروسازی 
تا رب سازی 

هیات مدیره 
دولتی دارند. این 

بیماری است که 
در شرکت های 
ما وجود دارد. 

این هیات مدیره 
دولتی توسط 

سهامداران خرد 
کنترل نمی شوند. 

اگر یک جایی 
باشم، کسانی 

که می شناسم را 
به عنوان هیات 

مدیره در نظر 
می گیرم.
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علی حسین یاراحمدی؛ مدرس دانشــگاه و مدیر اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تعزیرات حکومتی

تربیت و آموزش مدیران حرفه ای 
از منظر قوانين و مقررات نظام اداری

ســـازمان های یادگیرنـــده، انعطاف پذیـــر، الکترونیـــک و 
مجـــازی ســـوق داده شـــده اند و در عیـــن حـــال رویکردهـــا بـــه 
ــازی  ــتغال مجـ ــا اشـ ــت و چه بسـ ــی و خاقیـ ــوی کارآفرینـ سـ
گرایـــش پیـــدا کرده انـــد. در مجمـــوع مباحـــث ســـرمایه های 
ـــرف اول  ـــت ح ـــه مدیری ـــزاری در عرص ـــری و نرم اف ـــانی و فک انس
ـــتاب  ـــی پرش ـــای مدیریت ـــن تحول ه ـــی آورد.  ای ـــان م ـــر زب را بــــ
ـــه ای  ـــت حرف ـــرد مدیری ـــه رویک ـــت ک ـــده اس ـــث ش ـــر، باع و فراگی
بیشـــتر از گذشـــته احســـاس شـــود. پاســـخ ریشـــه ای بـــه ایـــن 
خواســـته؛ در گام  نخســـت، تربیـــت و آمـــوزش مدیـــران در 
ـــوان  ـــد می ت ـــای بع ـــت و در گام ه ـــگاهی اس ـــمی دانش ـــام رس نظ
از نظـــام تربیـــت و آمـــوزش ضمـــن خدمـــت مدیـــران در نظـــام 

درآمد؛چيســـتیآموزشمديرانحرفهایبخشدولتی
تحوالتـــی کـــه در ســـال های اخیـــر در عرصـــه مدیریـــت 
داخلـــی و بیـــن  المللـــی روی داده اســـت، رویکـــرد مدیریـــت 
حرفـــه ای را در مراکـــز و پایگاه هـــای مدیریتـــی، علمـــی و 
دانشـــگاهی غنی تـــر و پررنگ تـــر کـــرده اســـت. بـــرای 
ــمت  ــه سـ ــور مشـــخص بـ ــی به طـ ــبك های مدیریتـ ــال، سـ مثـ
ســـبك های تفویضـــی )واســـپاری( و مشـــارکتی گرایـــش 
ـــاختارهای  ـــوی س ـــه س ـــز ب ـــازمانی نی ـــاختارهای س ـــه و س یافت
شـــبکه ای، بـــاز و آزاد همـــراه بـــا روابـــط افقـــی حرکـــت کـــرده 
اســـت؛ مزیـــت رقابتـــی پایـــدار ســـازمان ها در منابـــع انســـانی 
ـــه ســـمت  ماهـــر و باانگیـــزه متمرکـــز شـــده اســـت؛ ســـازمان ها بــ

در بند 1 ماده 
14»منشور 
حقوق بنیادین 
اتحادیه اروپا« 
مصوب 2000 
آمده است: 
»هرکس از حق 
آموزش برخوردار 
است و باید به 
آموزش های 
شغلی و مداوم 
دسترسی داشته 
باشد« بنابراین، 
آموزش کارکنان 
و تربیت مدیران 
از جمله مهمترین 
وظایف مدیریت 
منابع انسانی در 
سازمان است



47

ــت.  ــره گرفـ اداری بهـ
ــق در  ــن حـ ــت. ایـ ــر اسـ ــوق بشـ ــره حقـ ــوزش در زمـ ــق آمـ حـ
مـــاده 26 اعامیـــه جهانـــی حقـــوق بشـــر مـــورد اشـــاره قـــرار 
گرفتـــه اســـت.  در بنـــد 1 مـــاده 14 »منشـــور حقـــوق بنیادیـــن 
ـــق  ـــس از ح ـــت: »هرک ـــده اس ـــوب 2000 آم ـــا« مص ـــه اروپ اتحادی
ــغلی  ــای شـ ــه آموزش هـ ــد بـ ــت و بایـ ــوردار اسـ ــوزش برخـ آمـ
و مـــداوم دسترســـی داشـــته باشـــد« بنابرایـــن، آمـــوزش 
کارکنـــان و تربیـــت مدیـــران از جملـــه مهم تریـــن وظایـــف 
ـــناخت  ـــی ش ـــت، یعن ـــازمان اس ـــانی در س ـــع انس ـــت مناب مدیری
توان هـــا و اســـتعدادهای کارکنـــان و تربیـــت و پـــرورش آن هـــا 
ـــی  ـــف فعل ـــده وظای ـــتگی از عه ـــا شایس ـــد ب ـــه بتوانن ـــوری ک به ط

و مســـئولیت های آتـــی برآینـــد.  

تعاريفومفاهيم
  مديـــرانحرفـــهای: شـــامل تمامـــی عناویـــن ســـمت هـــای 
مدیریتـــی دســـتگاه هـــای اجرایـــی مشـــمول قانـــون مدیریـــت 
خدمـــات کشـــوری، بـــه اســـتثناء ســـمت هـــای مدیریـــت سیاســـی 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــان اس ـــراز آن ـــور و همت ـــون مذک ـــاده 71 قان ـــوع م موض

ـــد: ـــده ان ـــیم ش ـــر تقس ـــرح زی ـــه ش ـــروه ب ـــار گ چه
ـــه  ـــه وظیف ـــند ک ـــی می باش ـــته از مدیران ـــرانارشـــد:آن دس مدي
سیاســـت گذاری، خط مشـــی گذاری، برنامه ریـــزی کان، 
ـــای  ـــتگاه را در واحده ـــرد دس ـــر عملک ـــه ب ـــارت عالی ـــت و نظ هدای

ســـتادی بـــه عهـــده دارنـــد.

ــود  ــاق می شـ ــی اطـ ــته از مدیرانـ ــه آن دسـ ــرانميانی:بـ مديـ
کـــه وظیفـــه هماهنگـــی، ایجـــاد ارتبـــاط بیـــن ســـطوح عالـــی 
ــه  ــتادی بـ ــای سـ ــد را در واحدهـ ــران ارشـ ــا مدیـ ــات( یـ )مقامـ
ـــان  ـــان، معاون ـــان آن ـــران کل و معاون ـــد: مدی ـــد. مانن ـــده دارن عه
ـــمت های  ـــتقل و س ـــز مس ـــی و مراک ـــات دولت ـــازمان ها، موسس س

ــا. ــطح آن هـ ــی هم سـ مدیریتـ

ـــه  ـــود ک ـــاق می ش ـــی اط ـــته از مدیران ـــه آن دس ـــرانپايه:ب مدي
وظیفـــه اجـــرای سیاســـت ها، خط مشـــی ها و برنامه هـــای 
ســـازمانی را در واحدهـــای ســـتادی بـــر عهـــده دارنـــد. ماننـــد: 
روســـای ادارات، روســـای گروه هـــا و ســـمت های مدیریتـــی 

. هم ســـطح

 مديـــرانعملياتـــی: شـــامل مدیـــران آن دســـته از واحدهـــای 
عملیاتـــی یـــا اجرایـــی دســـتگاه های اجرایـــی نظیـــر مـــدارس، 
بیمارســـتان ها، ورزشـــگاه ها، موزه هـــا، مراکـــز فنـــی و 
ــد،  ــه تولیـ ــتند کـ ــن هسـ ــداری معلولیـ ــز نگهـ ــه ای و مراکـ حرفـ
ـــده  ـــه عه ـــتگاه را ب ـــی دس ـــی و نهای ـــات اصل ـــه خدم ـــن و ارائ تامی

ــد. دارنـ

ـــش،  ـــه ای از دان ـــه مجموع ـــران: ب ـــیمدی ـــتگیعموم  شایس
مهارت هـــا، نگرش هـــا و ویژگی هـــای تعیین شـــده از ســـوی 
ـــا  ـــد ت ـــکان می ده ـــرد ام ـــک ف ـــه ی ـــه ب ـــود ک ـــاق می ش ـــازمان اط س
ـــا  ـــا ارتق ـــی ی ـــمت مدیریت ـــراز س ـــس از اح ـــوط را پ ـــف مرب ـــد وظای بتوان

بـــه ســـطوح باالتـــر به طـــور موفقیت آمیـــز انجـــام دهـــد.
  

آمـــوزشمديـــران: تمامـــی برنامه هـــا و فعالیت هـــای آموزشـــی 
کـــه به منظـــور افزایـــش بینـــش و دانـــش و ایجـــاد و بهبـــود 
مهارت هـــای فنـــی، انســـانی و ادراکـــی و تعالـــی مدیـــران 
حرفـــه ای و مقامـــات )ســـمت های مدیریـــت سیاســـی موضـــوع 
مـــاده 71 قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری(، در چارچـــوب 
نظـــام آمـــوزش کارمنـــدان و مدیـــران بـــا عنایـــت بـــه ســـامانه 
و برنامه هـــای اجرایـــی آمـــوزش مدیـــران طراحـــی و اجـــرا 

 . د د می گـــر

 مهـــارتشـــغلی: توانایـــي و ظرفیـــت شـــناختي، فنـــي و 

ـــت  ـــنوات خدم ـــي س ـــدان ط ـــط کارمن ـــده توس ـــي کسب ش ارتباط
ـــه کـــه موجـــب انجـــام درســـت و دقیـــق  از طریـــق آمـــوزش یـــا تجرب

وظایـــف یـــك شـــغل مي گـــردد.  

برنامـــهآمـــوزشمديـــران: مجموعـــه دوره هـــا و اقدامات آموزشـــی 
هدفمنـــد اســـت کـــه بـــر اســـاس ســـامانه آمـــوزش و اهـــداف و 
راهبردهـــای آموزشـــی مدیـــران در دو بخـــش تربیـــت مدیـــر و 

آمـــوزش مدیـــران طراحـــی و اجـــرا مـــی شـــود.

برنامـــهتربيـــتمديران:بـــه مجموعـــه برنامه هـــای آموزشـــی و 
توســـعه ای اطـــاق می شـــود کـــه به منظـــور پـــرورش و توســـعه 
ـــت  ـــت های مدیری ـــه پس ـــا ب ـــتعد ارتق ـــران مس ـــان و مدی کارشناس

حرفـــه ای طراحـــی و اجـــرا می شـــود.

    توســـعهمديريـــت)managementdevelopment(: فراینـــد 
ــه  ــران پایـ ــز مدیـ ــی تجهیـ ــور کلـ ــوزش و به طـ ــایی، آمـ شناسـ
ــت  ــت های مدیریـ ــرای پسـ ــروری بـ ــارت ضـ ــه و مهـ ــه تجربـ بـ
ارشـــد در آینـــده، توســـط ســـازمان اســـت. ایـــن فراینـــدی 
اســـت کـــه به طـــور آرمانـــی بایـــد یـــک بخـــش جداناپذیـــر 
ــا  ــه تـ ــتخدام اولیـ ــانی از اسـ ــع انسـ ــجم منابـ ــت منسـ از سیاسـ
بازنشســـتگی نهایـــی باشـــد.  در معنـــای دیگـــر، توســـعه مدیریـــت 
فراهـــم آوردن فرصت هـــای توســـعه و آمـــوزش بـــرای مدیـــران 
ـــاعد  ـــارکت مس ـــا در مش ـــوان آن ه ـــت و ت ـــش قابلی ـــور افزای به منظ
ــای آن  ــداف و آرمان هـ ــل اهـ ــتای تحصیـ ــازمان در راسـ ــا سـ بـ
ـــی  ـــت اساس ـــه فعالی ـــت س ـــعه مدیری ـــد توس ـــد. در فراین می باش

بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد:
-تجزیه و تحلیل نیازهای فعلی و آتی مدیریتی،

-ارزیابـــی مهارت هـــای بالقـــوه و بالفعـــل موجـــود و اثربخشـــی 
ـــا،  ـــوع نیازه ـــن ن ـــن ای ـــران در تامی مدی

-طراحـــی سیاســـت ها، اســـتراتژی ها و طرح هایـــی بـــرای 
ــا.    ــن آن نیازهـ تامیـ

پيشـــينهواســـنادباالدستیتربيتوآموزشمديرانحرفهای
ـــتین  ـــوري  را نخس ـــتخدام کش ـــون اس ـــاده 23 قان ـــوان م ـــاید بت  ش
ـــه  ـــود؛ ک ـــداد نم ـــت قلم ـــدن مدیری ـــه ای ش ـــی حرف ـــه قانون زمزم
ــتخدمین  ــات مسـ ــات و ترفیعـ ــت: »انتصابـ ــته اسـ ــان داشـ بیـ
ــي و  ــتگي و کاردانـ ــت و شایسـ ــاس  لیاقـ ــر اسـ ــد بـ ــمي بایـ رسـ
ــي  ــاغل قبلـ ــان در مشـ ــارب آنـ ــري و تجـ ــد فکـ ــتعداد و رشـ اسـ
صـــورت گیـــرد«.   در قانـــون برنامـــه پنج ســـاله دوم توســـعه )1378-
ــد  ــوب شـ ــار مصـ ــتین بـ ــف، نخسـ ــد الـ ــره 35 بنـ 1374(، تبصـ
»جهـــت افزایـــش بهـــره وری نظـــام اداری، بهبـــود سیســـتم ها 
و روش هـــای کار، اســـتفاده از تکنولوژی هـــای پیشـــرفته و 
افزایـــش مهارت هـــای مدیـــران کشـــور  دســـتگاه های اجرایـــی 
ـــت و  ـــه توســـعهوبهبـــود مدیری ـــود را ب ـــارات خ ـــی از اعتب ـــد بخش بای
ـــارات  ـــن اعتب ـــزان ای ـــد. می ـــاص دهن ـــره وری اختص ـــش به افزای
همـــه ســـاله توســـط  دولـــت در الیحـــه بودجـــه پیش بینـــی 

در سیاست هاي 
کلي نظام اداري 

ابالغی1389مقام 
معظم رهبری 

به ویژه بند 
4»دانش گرایي و 
شایسته ساالري 

مبتني بر اخالق 
اسالمي در نصب 

و ارتقاي مدیران« 
به عنوان یک 

سند باالدستی 
بر نظام مدیریت 
دولتی؛ حاکم می 

باشد.
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خواهـــد شـــد«.   
بـــا ایـــن پیشـــینه، در کشـــور مـــا اندیشـــه و جنبـــش حرفـــه اي 
شـــدن مدیریـــت؛ در قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری 
مصـــوب 1386 به طـــور مشـــخص و روشـــن در فصل هـــای 
هشـــتم و دهـــم بـــا برشـــماری ســـمت های مدیریـــت سیاســـی 
ـــت. در  ـــه اس ـــود گرفت ـــه خ ـــی ب ـــوه قانون ـــه ای جل ـــت حرف و مدیری
سیاســـت هاي کلـــي نظـــام اداري اباغـــی 1389 مقـــام معظـــم 
رهبـــری به ویـــژه بنـــد 4 »دانش گرایـــي و شایسته ســـاالري 
ــران«  ــاي مدیـ ــب و ارتقـ ــامي در نصـ ــاق اسـ ــر اخـ ــي بـ مبتنـ
به عنـــوان یـــک ســـند باالدســـتی بـــر نظـــام مدیریـــت دولتـــی؛ 

حاکـــم می باشـــد.
ـــی  ـــون اساس ـــه قان ـــوان ب ـــر می ت ـــتی دیگ ـــناد باالدس ـــه اس از جمل
جمهـــوری اســـامی ایـــران، اصـــل 3، بنـــد 10 »ایجـــاد نظـــام 
ـــد  ـــل 43، بن ـــرور«؛ اص ـــکیات غیرض ـــذف تش ـــح و ح اداری صحی
3 »...افزایـــش مهـــارت و ابتـــکار...« و سیاســـت هاى کلى 
ــران و  ــرى مدیـ ــد 14»... به کارگیـ ــعه ، بنـ ــجم توسـ ــه پنــ برنامـ

قضـــات الیـــق و امیـــن...« اشـــاره کـــرد.
ـــی  ـــام اداري اباغ ـــي نظ ـــت هاي کل ـــه سیاس ـــت ک ـــه اس ـــل توج  قاب
ــع  ــورت جامـ ــام اداری به صـ ــائل نظـ 1389 پوشـــش دهنده مسـ
می باشـــد. از ایـــن رو، سیاســـت های کلـــی برنامـــه  ششـــم 
ــی  ــت های کلـ ــتقل از سیاسـ ــارغ و مسـ ــتی فـ ــعه ، به درسـ توسـ

نظـــام اداری تدویـــن و تصویـــب شـــده اســـت.

تربيتوآموزشمديرانحرفهای؛چالشهاوپاســـخها  
بـــا وجـــود اســـناد باالدســـتی پیش گفتـــه کـــه خـــود نمایانگـــر 
ــت  ــام مدیریـ ــا نظـ ــازمان یـ ــی سـ ــرای برپایـ ــوت بـ ــت و قـ فرصـ
حرفـــه ای بـــوده اســـت، بـــا مطالعـــه ای کـــه در ســـال 1392 
ـــت  ـــانی ریاس ـــرمایه انس ـــت و س ـــعه مدیری ـــت توس ـــط معاون توس
جمهـــوری انجـــام شـــد ؛ یکـــی از مهم تریـــن چالش هـــای 
ـــود  ـــدم وج ـــانی »ع ـــرمایه انس ـــت س ـــوزه مدیری ـــام اداری در ح نظ
ـــت،  ـــرای تربی ـــن ب ـــی متق ـــای عملیات ـــی و برنامه ه ـــط قانون ضواب
گزینـــش، نصـــب، ارتقـــا و عـــزل مدیـــران کـــه در مـــواردی موجـــب 
کاهـــش اعتبـــار مســـئولیت ها و افـــت کیفـــی نظـــام مدیریتـــی 

شـــده اســـت« شناســـایی شـــد.
 چالـــش جـــدی دیگـــر کـــه چالـــش پیشـــین را تشـــدید می کنـــد 
پدیـــدار شـــدن »گسســـت نســـلی مدیریتـــی« در دهه هـــای 
ـــود  ـــق« و نب ـــران موف ـــات مدی ـــازی تجربی ـــود »مستندس ـــر، نب اخی
ـــت  ـــن اس ـــوم ای ـــش س ـــت. چال ـــران«  اس ـــات مدی ـــک اطاع »بان
ـــه  ـــی ک ـــد از مدیران ـــا 25 درص ـــد »تنه ـــان می ده ـــواهد نش ـــه ش ک
در دوره هـــای آموزشـــی مدیریـــت و رهبـــری یـــا ســـمینارهای 
ـــود  ـــای خ ـــی از آموخته ه ـــه برخ ـــته اند، ب ـــرکت جس ـــط ش ذی رب

عمـــل می کننـــد«.  
پاســـخ بـــه ایـــن چالش هـــا؛  در نقشـــه راه اصـــاح نظـــام اداری، 

برنامـــه مدیریـــت ســـرمایه انســـانی )مدیـــران(، مـــورد توجـــه 
قـــرار گرفتـــه اســـت: 

ــت ــهمدیریـ ــتراتژیکبرنامـ ــاتاسـ ــم،موضوعـ یکـ
ـــاب  ـــام انتخ ـــتگی و نظ ـــدل شایس ـــی م ـــانی:-طراح ـــرمایهانس س

ــران، ــاب مدیـ و انتصـ
ـــعه  ـــوزش و توس ـــین پروری، آم ـــام جانش ـــتقرار نظ ـــی و اس -طراح

ـــران. مدی

دوم،اقداماتبرنامهمدیریتسرمایهانسانی:
ــه  ــق مصوبـ ــران طبـ ــت مدیـ ــاب و تربیـ ــه انتخـ ــرای برنامـ -اجـ
ـــکاری  ـــا هم ـــی ب ـــت دولت ـــوزش مدیری ـــز آم ـــط مرک ـــت؛ توس دول

دســـتگاه های اجرایـــی،
ــر  ــی بـ ــران مبتنـ ــاب مدیـ ــاب و انتصـ ــدل انتخـ ــی مـ -بازطراحـ
مدل هـــای شایســـتگی؛ توســـط معاونـــت توســـعه مدیریـــت و 
ســـرمایه انســـانی و اجـــرای آن توســـط دســـتگاه های اجرایـــی.

برنامهآموزشوتربيتمديرانآيندهدســـتگاههایاجرايی.

 اهداف:
- ارتقای شایستگی مدیران کشور؛

ــي،  ــل دانش گرایـ ــق اصـ ــرای تحقـ ــب بـ ــتر مناسـ ــاد بسـ -ایجـ
شایسته ســـاالري و حرفه گرایـــی مبتنـــي بـــر اخـــاق اســـامي 

در نصـــب و ارتقـــاي مدیـــران؛
-فراهـــم نمـــودن ســـاز و کارهـــای مناســـب بـــرای شناســـایی و 
ــدان  ــتگی های کارمنـ ــا و شایسـ ــا، قابلیت هـ ــعه ظرفیت هـ توسـ

مســـتعد احـــراز پســـت های مدیریـــت حرفـــه ای؛
ـــق  ـــد از طری ـــدان توانمن ـــان و کارمن ـــزه کارشناس ـــش انگی - افزای
ــه   ــاب بـ ــاب و انتصـ ــه در انتخـ ــی و عادالنـ ــای رقابتـ ــاد فضـ ایجـ

پســـت های مدیریـــت حرفـــه ای.

شـــرايطورودوانتخابداوطلبان:
-تصـــدی پســـت های مدیریـــت حرفـــه ای و پســـت های 

کارشناســـی،
ــدگان  ــرای دارنـ ــه مرتبـــط بـ ــال تجربـ ــل 3 سـ ــتن حداقـ - داشـ
مـــدرک تحصیلـــی دکتـــری و فـــوق لیســـانس و 7 ســـال تجربـــه 

مرتبـــط بـــرای دارنـــدگان مـــدرک تحصیلـــی لیســـانس،
-داشتن حداکثر 45 سال سن.

ـــت  ـــری مدیری ـــانس و دکت ـــوق لیس ـــدارک ف ـــدگان م ـــره: دارن تبص
بـــا گرایش هـــای مختلـــف متناســـب بـــا وظایـــف دســـتگاه، در 

اولویـــت می باشـــند. 

ـــهایو ـــرانحرف ـــوزشمدی ـــتوآم ـــیتربی ـــکامقانون اح

سازمان های 
موفق تنها زمانی 
از افراد خارج 
از سازمان برای 
تصدی پست 
مدیریت عالی 
خود استفاده می 
کنند که مشخصًا 
نتوانند روی 
مدیران داخلی 
خود برای احراز 
این پست، دست 
بگذارند. البته 
سازمان هایی که 
به مشکل خورده 
اند ترجیح می 
دهند از افراد 
خارج از سازمان 
برای هدایت خود 
استفاده کنند.
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ـــوه  ـــی »نح ـــتورالعمل اجرای ـــاس دس ـــر اس ـــرایآن: ب ـــتاج ضمان
ــماره  ــه شـ ــه ای«، تصویب نامـ ــران حرفـ ــاب مدیـ ــاب و انتصـ انتخـ
ـــای  ـــی دوره ه ـــی اداری؛ »ط ـــورای عال ـــخ 1395/4/1 ش 579095 تاری

آموزشـــی ســـطح مدیریتـــی مربـــوط«؛
 اوال، یکـــی از شـــرایط عمومـــی الزم بـــرای انتخـــاب و انتصـــاب 

مدیـــران حرفـــه ای اســـت )مـــاده 2(.
ـــه ای  ـــران حرف ـــد دوره خدمـــت مدی ـــا، یکـــی از شـــرایط تمدی  ثانی

ـــاده 2(. ـــره 5 م ـــد )تبص ـــال می باش ـــار س ـــد از چه بع
ــره 2  ــد چ و تبصـ ــی بنـ ــه اجرایـ ــاس آیین نامـ ــر اسـ ــن بـ همچنیـ
ـــاز  ـــون، »طـــی دوره هـــای آموزشـــی مـــورد نی مـــاده 54 همیـــن قان
در دوره تصـــدی پســـت فعلـــی بـــر اســـاس نیازهـــای آموزشـــی 
ـــر  ـــرایط تغیی ـــی از ش ـــوزش«، یک ـــامانه آم ـــر س ـــی ب ـــاالنه مبتن س
ـــده  ـــدت تعیین ش ـــای م ـــل از انقض ـــه ای قب ـــران حرف ـــمت مدی س
4 ســـال )حالـــت ارتقـــا بـــه پســـت های مدیریتـــی باالتـــر( 

می باشـــد )بنـــد الـــف مـــاده 3(.
 در حالـــت مخالـــف، چنانچـــه »فـــرد در طـــول چهـــار مـــاه پـــس 
از انتصـــاب، دوره هـــای آموزشـــی بـــدو انتصـــاب را بـــدون عـــذر 
ـــر  ـــرایط تغیی ـــی از ش ـــورد یک ـــن م ـــد« ای ـــرده باش ـــی نک ـــه ط موج
ـــده  ـــدت تعیین ش ـــای م ـــل از انقض ـــه ای قب ـــران حرف ـــمت مدی س
ـــد  ـــد )بن ـــت( می باش ـــزل پس ـــا تن ـــر ی ـــزل مدی ـــت ع ـــال )حال 4 س

ـــاده 3(.   ج م
از همیـــن رو، ســـامانه و برنامـــه تربیـــت و آمـــوزش مدیـــران 
توســـط معاونـــت توســـعه مدیریـــت و ســـرمایه انســـانی رئیـــس 
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــه دسـ ــخ 1390/12/15 بـ ــور در تاریـ جمهـ
ابـــاغ شـــده اســـت کـــه جـــدول ســـاختار کلـــی آن در زیـــر ماحظـــه 

می گـــردد.
 جایـــگاهعوامـــلتوســـعهایدرارزشـــیابیعملکـــرد

مدیـــرانحرفـــهای:
عوامـــل ارزشـــیابی عملکـــرد مدیـــران حرفـــه ای شـــامل 
ــاز  ــاز و عوامـــل عمومـــی 50 امتیـ عوامـــل اختصاصـــی 50 امتیـ
ــب 4 و 4 و  ــه ترتیـ ــارت« بـ ــرا، نظـ ــزی، اجـ )مدیریتی»برنامه ریـ
ــه  ــاری« بـ ــویقات، رفتـ ــعه ای، تشـ ــاز و  فراینـــدی »توسـ 2 امتیـ
ترتیـــب 10 و 7 و23 امتیـــاز( می باشـــد. عوامـــل توســـعه ای؛ 
فعالیت هایـــی اســـت کـــه فـــرد ارزشیابی شـــونده در جهـــت 
ــرد  ــود عملکـ ــرای بهبـ ــدی بـ ــش و توانمنـ ــطح دانـ ــای سـ ارتقـ
خـــود و ســـایر کارمنـــدان واحـــد ســـازمانی تحـــت سرپرســـتی 

انجـــام می دهـــد.

ـــیابی  ـــعه ای در ارزش ـــل توس ـــاخص های عوام ـــا و ش ـــا، معیاره محوره
ـــران ـــرد مدی عملک

برآمد
ــران در چرخـــه حیـــات  یکـــم، اهمیـــت انتخـــاب و توســـعه مدیـ
 )Organizational Life Cycle( ـــازمان ـــات س ـــه حی ـــازمان: چرخ س

ـــد  ـــان می ده ـــرگ نش ـــره م ـــری و باالخ ـــوغ، پی ـــد، بل ـــد، رش ـــامل تول ش
ــد  ــعه می یابـ ــد، توسـ ــد می کنـ ــه رشـ ــازمان چگونـ ــک سـ ــه یـ کـ
و ســـرانجام می میـــرد. چندلـــر )Alfred Chandler( می گویـــد 
ـــه  ـــه ای ک ـــر مرحل ـــا تغیی ـــازمان ب ـــر س ـــرای ه ـــر ب ـــب ترین مدی مناس
ـــد. ـــر می کن ـــد تغیی ـــه جدی ـــه مرحل ـــرار دارد و ورود ب ـــازمان در آن ق س
 از آنجـــا کـــه اولویت هـــا، حیـــات ســـازمان را تغییـــر می دهنـــد، 
ــه از  ــد کـ ــازمان های موفـــق بایـــد مدیرانـــی را انتخـــاب کننـ سـ
ــه از  ــرای آن مرحلـ ــاز بـ ــورد نیـ ــای الزم و مـ ــارت و ویژگی هـ مهـ

زندگـــی ســـازمان برخـــوردار باشـــند.

ــرا  ــد، زیـ ــمار می رونـ ــم به شـ ــه مهـ ــعه دو مقولـ ــاب و توسـ انتخـ
ـــا و  ـــح از مهارت ه ـــی صحی ـــه ترکیب ـــد ک ـــن می کنن ـــا تضمی نه تنه
ـــده  ـــه کارکنـــان برگزی تجـــارب انتخـــاب شـــده و می شـــوند، بلکـــه ب
ـــرای  ـــد و ب ـــد کنن ـــود رش ـــغل خ ـــاس ش ـــر اس ـــا ب ـــد ت ـــک می کن کم
ترفیعـــات بعـــدی خـــود را آمـــاده کننـــد. ســـازمان های موفـــق 
تنهـــا زمانـــی از افـــراد خـــارج از ســـازمان بـــرای تصـــدی پســـت 
ـــد  ـــخصا نتوانن ـــه مش ـــد ک ـــتفاده می کنن ـــود اس ـــی خ ـــت عال مدیری
ـــت  ـــت، دس ـــن پس ـــراز ای ـــرای اح ـــود ب ـــی خ ـــران داخل روی مدی
ــد،  ــکل خورده انـ ــه مشـ ــه بـ ــازمان هایی کـ ــه سـ ــد. البتـ بگذارنـ
ترجیـــح می دهنـــد از افـــراد خـــارج از ســـازمان بـــرای هدایـــت 

ـــد.  ـــتفاده کنن ـــود اس خ
 Assessment( بســـیاری از ســـازمان های بـــزرگ از مراکـــز ارزیابـــی
Centres( اســـتفاده می کننـــد. در ایـــن روش، شایســـتگی یـــک 
فـــرد بـــرای ارتقـــا و تصـــدی یـــک پســـت ســـازمانی جدیـــد ارزیابـــی 
ــان در  ــرد کارکنـ ــطح عملکـ ــری سـ ــس از اندازه گیـ ــود، پـ می شـ
مراکـــز ارزیابـــی و کســـب امتیـــاز مناســـب، کارکنـــان و مدیـــران 
در پســـت های ســـازمانی جدیـــد و باالتـــر منصـــوب می شـــوند.
 بســـیاری از مراکـــز ارزیابـــی به خوبـــی توانســـته اند در 
پیش بینـــی عملکـــرد آتـــی افـــراد در پســـت های جدیـــد، 

عمـــل کننـــد. 
بســـیاری از ســـازمان های بـــزرگ از تکنیک هـــای جدیـــد 
 )Job Rotation( طراحـــی شـــغل از جملـــه تکنیـــک گـــردش شـــغلی
ـــر  ـــت دیگ ـــه پس ـــت ب ـــک پس ـــان را از ی ـــد و کارکن ـــتفاده می کنن اس
منتقـــل می کننـــد تـــا کارکنـــان بتواننـــد بـــه مجموعـــه ای از 
ـــود  ـــد و خ ـــت یابن ـــازمان دس ـــود در س ـــارب موج ـــا و تج مهارت ه
ــازمان هایی  ــد. سـ ــاده کننـ ــی آمـ ــئولیت های آتـ ــرای مسـ را بـ
ــتراتژی  ــری از اسـ ــا بهره گیـ ــد، بـ ــد می کننـ ــل رشـ ــه از داخـ کـ
کان سرپرســـتی، تـــاش می کننـــد تـــا دانـــش و مهارت هـــای 
ـــه  ـــیله ب ـــن وس ـــه ای ـــد و ب ـــل کنن ـــازمان منتق ـــر س ـــه سراس ـــم را ب مه

هم افزایـــی )Synergy( مـــورد نظـــر خـــود دســـت یابنـــد .
دوم، در قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری )فصـــل هشـــتم: 
ـــازمان  ـــت: »س ـــده اس ـــاده 56( آم ـــغلی، م ـــای ش ـــاب و ارتق انتص
)اداری و اســـتخدامی کشـــور( موظـــف اســـت برنامه هـــا و 

سازمان های 
موفق تنها زمانی 

از افراد خارج 
از سازمان برای 

تصدی پست 
مدیریت عالی 

خود استفاده می 
کنند که مشخصًا 

نتوانند روی 
مدیران داخلی 

خود برای احراز 
این پست، دست 

بگذارند. البته 
سازمان هایی که 
به مشکل خورده 

اند ترجیح می 
دهند از افراد 

خارج از سازمان 
برای هدایت خود 

استفاده کنند.
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چالش مهم در 
حوزه حسابداری 
ایجاد تقاضا 
است. این که 
بتوانیم بورس 
اوراق بهادار را 
که اطالعات آنجا 
می رود از نظر 
علمی ضوابط را 
ایجاد کنیم.

ســـامانه های اجرایـــی موثـــری را بـــرای آمـــوزش مدیـــران 
متناســـب بـــا وظایـــف و نقش هـــای مـــورد انتظـــار در بخش هـــا 
و دســـتگاه های اجرایـــی کشـــور تنظیـــم نمایـــد و هرگونـــه 
ـــط  ـــه طـــی دوره هـــای ذی رب ـــران منـــوط ب انتصـــاب و ارتقـــای مدی
ــن  ــرای ایـ ــرای اجـ ــون بـ ــد تاکنـ ــر می رسـ ــه نظـ ــد«. بـ می باشـ

مـــاده اقـــدام موثـــری صـــورت نگرفتـــه اســـت.
ــی  ــتورالعمل اجرایـ ــاده 2 دسـ ــاس مـ ــر اسـ ــال، بـ ــن حـ ــا ایـ  بـ
»نحـــوه انتخـــاب و انتصـــاب مدیـــران حرفـــه ای«، تصویب نامـــه 
شـــماره 579095 تاریـــخ 1395/4/1 شـــورای عالـــی اداری؛ 
ـــال 1397  ـــدای س ـــده اند از ابت ـــف ش ـــی موظ ـــتگاه های اجرای دس
در انتخـــاب، انتصـــاب و ارتقـــای مدیـــران از افـــرادی اســـتفاده 
نماینـــد کـــه دارای گواهینامـــه شایســـتگی عمومـــی احـــراز 

ســـمت های مدیریتـــی باشـــند. 
ـــتگی  ـــه شایس ـــدگان گواهینام ـــز دارن ـــور نی ـــخ مذک ـــل از تاری ـــا قب ت
احـــراز ســـمت مدیریـــت در اولویـــت انتخـــاب، انتصـــاب و 
ارتقـــا قـــرار خواهنـــد داشـــت و افـــرادی کـــه قبـــل از ابـــاغ 
ــه  ــه »گواهینامـ ــده اند، از ارائـ ــوب شـ ــتورالعمل منصـ ــن دسـ ایـ
شایســـتگی عمومـــی احـــراز ســـمت های مدیریتـــی« در همـــان 

ســـطح مســـتثنی خواهنـــد بـــود.
ــه؛  ــتورالعمل پیش گفتـ ــاده 6 دسـ ــاس مـ ــر اسـ ــن رو، بـ از همیـ
ــی  ــات تمامـ ــده اند اطاعـ ــف شـ ــی موظـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
کارمنـــدان دارای »گواهینامـــه شایســـتگی عمومـــی احـــراز 

ســـمت های مدیریتـــی« و افـــرادی کـــه در حـــال حاضـــر 
متصـــدی یکـــی از ســـمت های مدیریتـــی هســـتند را در بانـــک 
اطاعـــات مدیـــران، موضـــوع مـــاده 55 قانـــون مدیریـــت خدمـــات 
ـــرای ثبـــت اطاعـــات  کشـــوری، ثبـــت نماینـــد. حداکثـــر مهلـــت ب
ـــت  ـــده اس ـــن ش ـــاه تعیی ـــش م ـــور ش ـــک مذک ـــی در بان ـــران فعل مدی

.)1395/10/1(
ســـوم، نقشـــه راه اصـــاح نظـــام اداری،  شـــامل 8 برنامـــه  
ــانی،  ــرمایه انسـ ــت سـ ــارم آن، مدیریـ ــه چهـ ــد. برنامـ می باشـ
شـــامل 6 خرده نظـــام اســـت.  بررســـی شـــکلی و محتوایـــی 
خرده نظـــام موجـــود تربیـــت و آمـــوزش مدیـــران حرفـــه ای 
نشـــان می دهـــد کـــه اوال، ایـــن خرده نظـــام متناســـب بـــا ســـایر 
ـــی اداری  ـــورای عال ـــی ش ـــات اباغ ـــژه الزام ـــا و به وی خرده نظام ه
ـــانی  ـــرد؛ به روزرس ـــیابی عملک ـــاب و ارزش ـــاب و انتص ـــاره انتخ درب
نشـــده و بـــه بازطراحـــی نیـــاز دارد؛ ثانیـــا، کاربردهـــای فعلـــی 
ایـــن خرده نظـــام تاکنـــون در ســـایر خرده نظام هـــای مدیریـــت 
ســـرمایه انســـانی نادیـــده گرفتـــه شـــده اســـت؛ و ثالثـــا، از 
ویژگی هـــای قابـــل توجـــه ایـــن خرده نظـــام شـــکاف بیـــن 
ـــه عبـــارت دیگـــر ســـاختار آمـــوزش  آمـــوزش و انجـــام کار اســـت، ب
مدیـــران جنبـــه کاربـــردی نـــدارد. تردیـــدی نیســـت کـــه از تربیـــت 
ـــار  ـــوان انتظ ـــه ای نمی ت ـــران حرف ـــت مدی ـــن خدم ـــوزش ضم و آم
ــود  ــار »بهبـ ــوان انتظـ ــا می تـ ــت؛ امـ ــت« داشـ ــاز مدیریـ »اعجـ

مدیریـــت« داشـــت. 
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این که بخواهید 
توده وار 

فارغ التحصیل 
شوید و همگی 

همانند هم 
خوانده باشید 

و به جزوه و 
کتاب بسنده 

کنید فقط برای 
گرفتن مدرک که 

بزرگ ترین معضل 
برای کشور ما 

است.
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ســمت فعاليتهــایخــوددر قــدریاز
مديريتبفرماييد.

خانـم مـن بـه مـن می گویـد شـما از مـادر 
رئیـس بـه دنیـا آمـدی! مـا بعـد از شـرایط 
و اقتضـای انقـاب بعـد از 20 سـالگی در 
حـوزه مدیریـت بودیـم. 20 سـاله بـودم 
کـه به عنـوان فرمانـده سـپاه آذربایجـان 
انتخـاب شـدم و از سـال 60 تـا امـروز در 
سـمت مدیریتـی کار کـردم. در سـال 68 
در رشـته مدیریـت دانشـگاه تهـران قبـول 
شـدم. دو سـال به خاطـر مشـغله سـپاه 
تحصیل را بـه تعویق انداختم و از سـال 70 
تـا 74 هـم در دانشـکده مدیریـت در رشـته 

مدیریـت فارغ التحصیـل شـدم. 

انگاهشــمابهمقولهمديريتوکارکردهای
آنچطوراست؟

مدیریـت یـک تعاریفـی در کتـب درسـی 
اسـت کـه شـامل بسـیج منابـع و امکانـات 
ر  سـت و د ف ا بی بـه هـد سـتیا ی د ا بـر

عمـل تقریبـا همیـن اسـت. مدیـر اهـداف 
سـازمانی کـه در آن مسـئولیت پذیرفتـه 
را به خوبـی درک می کنـد و بعـد از درک 
اهـداف و ماموریـت مجموعه، پتانسـیل ها 
و امکاناتـی کـه می توانـد در راسـتای آن 
هـدف را سـامان دهـد، در یـک بـردار 
هماهنـگ و منسـجم بـه  کار می گیـرد تـا در 
زمـان معین طبـق برنامه ریزی انجام شـده 
به اهـداف سـازمان خود دسـت پیـدا کند. 
مـن فکـر می کنـم در کشـور مـا مدیریـت 
ز آن صحبـت  علی رغـم این کـه خیلـی ا
می شـود موضـوع تقریبـا عمومـی اسـت 
و جـزء موضوعـات مغفـول هـم هسـت. 
کشـور مـا بـا داشـتن ایـن همـه امکانـات و 
منابـع طبیعـی و نیـروی انسـانی اگـر امروز 
بـا چالش هایـی مواجـه اسـت، اشـکال در 
مدیریت اسـت. اگر در کشـوری که منشـور 
اجتماعـی مدیریـت بـه دسـت می آیـد، 
ت  ز معضـا ی ا ر ، بسـیا د خته شـو شـنا
و مشـکاتی کـه امـروز بـا آن دسـت بـه 

ندیشـی و  گریبـان هسـتیم قابـل چاره ا
رفع و رجوع شـدن اسـت. خـاء مدیریت و 
فقـدان مدیریـت اسـت کـه ایـن بحران ها و 

چالش هـا را بـه وجـود مـی آورد. 

نقشدانشــکدههایمديريترادرتربيت
نســلهایجديــدمديــرانچطــورارزيابــی

میکنيد؟
امـروز بـه نظـر می رسـد دانشـکده های 
یـت  یر ن مد لتحصیـا غ ا ر یـت و فا یر مد
در آن جایگاهـی کـه بایـد قـرار بگیرنـد 
قـرار ندارنـد و نتوانسـتند یـک فرهنـگ 
عمومـی و منشـوری را ایجاد کننـد که همه 
طیف هـای سیاسـی کشـور و جناح هـا در 
اداره کشـور کـه مسـئولیت های حقوقـی و 
قانونـی و رسـمی و غیررسـمی دارنـد، در 
آن چارچـوب بر منافع ملـی بتوانند اجماع 
کننـد. فقـدان منشـور منسـجم مدیریتـی 
ناکارآمدی هـای مختلفـی را در عرصـه 

گوناگـون ایجـاد می کنـد.

ریس سازمان نوسازی شهر تهران:

نباید الیه های مدیریتی را سياسی و جناحی کرد
مدیریتشهرییکیازشاخههایمهممدیریتاستکههمجایگاهباالییدراثربخشیسیاستهایکالنمدیریتیداردوهمجایگاهی
میانهبرایپرورشوبهکارگیرینسلجدیدترمدیرانمحسوبمیشود.مهندسعبادهللفتحاللهییکیازتحصیلکردگانرشتهمدیریت
استکههماکنوندرجایگاهمدیرعاملسازماننوسازیشهرتهرانمشغولفعالیتاست.ویسوابقیازجملهشهرداریتبریز،مدیرکلی
شرکتعمرانوبافتهایفرسودهوزارتمسکنوهمچنینقائممقاممعاونتشهرسازیشهرداریتهرانرادرکارنامهخوددارد.ازآنجاکهمهندس
فتحاللهیبهعنوانمدیریکههموارهازنزدیکدرجریانفعالیتهایسازمانزیرمجموعهاشاستوبرآنهانظارتدارد،شناختهشدهاست،بهسراغ

ویرفتیمتانگاهویبهمقولهمدیریتبهویژهدرسطحشهریراجویاشویم.

اگر ما در کشور به 
منشور مدیریتی 
منسجم دست 
پیدا کنیم و همه 
الیه های مدیریتی 
را سیاسی و 
جناحی نکنیم، به 
نظر من ما شاهد 
پیشرفت و رونق 
بیشتری در کشور 
خواهیم بود. 
قطعا هرچه جلوتر 
می رویم عقالنیت 
در کشور توسعه 
پیدا می کند 
و تدبیر امور 
عمیق تر می شود و 
گاهی ضعف هایی 
داریم که نیاز 
است این ضعف ها 
را جبران کنیم.  



53

مـا بسـیاری از اهـداف و برنامه هایـی کـه 
تنظیـم کردیـم کمتـر بـه آن دسترسـی 
داشـتیم؛ چراکـه یـک سـامانه مدیریـت 
منسـجمی کـه قابـل ارزیابـی و سـنجش 
باشـد و در برهه هـای زمانی معیـن بتوانیم 
سـوال کنیم و پاسـخگو باشـیم و سیستم را 

پاسـخگو کنیـم، نداریـم. 

فکرمیکنيــدچطورمیتوانزمينههایباال
بردنسطحمديريتکشوررافراهمکرد؟

آشـنایی بین محیط هـای تئوریک و عملی 
و اجرایـی گامـی در جهت ایجـاد همگرایی 
ذهنـی اسـت و ایـن گفت وگـو و ممارسـت 
نـد مـا را بـه سـمت دسـتیابی بـه  می توا
منشـوری هدایـت کنـد کـه ورای نگاه های 
سیاسـی و جناحـی اسـت و منافـع ملـی 
را دربرگیـرد و کشـور از سـامانه مدیریتـی 
منسـجم و قدرتمنـدی برخـوردار باشـد و 
منابـع و انـرژی مـا کمتـر هـدر بـرود. منابع 
و انـرژی مـا در جهـت خنثـی کـردن هـم 
به خاطـر هم بـردار نبـودن فعالیت هاسـت 
کـه همدیگـر را خنثـی می کنـد یـا منابـع 
و امکانـات مختلـف کـه در سـازمان های 
ت  ر د یـا به صـو ینـه می شـو مختلـف هز
تکـراری اسـت یـا بـا حداقـل همپوشـانی 
اسـت. ضمن این کـه منابع گسـترده ای هم 
داریـم. هزینـه گسـترده ای هـم می کنیـم، 
ولـی دسـتیابی بـه اهـداف حالـت حداقلی 

دارد. 
همایش هایـی کـه دوسـتان در دانشـکده 
نـد  ا ، می تو ل می کننـد نبـا یـت د یر مد
 . حصـا کنـد ا ا یتـی ر یر ی مد لش هـا چا

اندیشـمندان و مدیـران موفـق و عزیـزان 
حـوزه اجـرا بـا دوسـتانی کـه در حـوزه 
حب نظـر  یـک صا ر ی و تئو ز ر یشـه و ند ا
هسـتند، در گفت وگـوی رودررو و صمیمی 
می تواننـد نـکات خـاء مدیریـت کشـور 
را احصـا کننـد و بـا تفاوت هـای عملـی و 
اجرایـی بتواننـد بـه ایـن چالش هـا پاسـخ 

. هنـد د

غالتحصيــالنرشــته بــهنظــرشــمافار
مديريــتدردانشــگاههاچقدرتوانســتهاند
ردههــایبــاالیمديريتیکشــوررادردســت

گيرند؟
یخشـی از ایـن موضـوع بـه وضعیـت مبانی 
 . د د می گـر شـی مـا بر ز مو ی آ طبقه بنـد
در نظـام آمـوزش و پـرورش و در نظـام 
آمـوزش عالـی مـا پذیرش هـا مبتنـی بـر 
اسـتعدادهایی کـه الزم اسـت یـک مدیـر 
موفـق داشـته باشـد، اتفـاق نمی افتـد. 
اصـوال از علـوم انسـانی در رشـته مدیریـت 
پذیـرش می کنیـم. بچه هایـی کـه از نظـر 
حفـظ موضوعـات شـاید موفق تر هسـتند، 
در ایـن حـوزه جـذب می شـوند. بخشـی 
از اسـتعدادهای مـا جـذب حـوزه پزشـکی 
. مـا  ند ه فنـی می شـو ز ، حـو ند می شـو
نیامدیـم نظـام گزینش و پذیرش منسـجم 
را بـرای کسـانی کـه می خواهنـد در آینـده 

مدیـر تربیـت کنیـم احصـا کنیـم. 
در دانشـگاه مـا تصادفـی رشـته هایی را 
می زنیـم و قبـول می شـویم. برخـی مواقع 
20 گزینـه را می زنـد و  دانشـجویی 30-
ممکـن اسـت در گزینه هایـی کـه بیشـتر 

عاقـه دارد در آن هـا درس بخواند، امکان 
ورود پیـدا نکنـد و ناچـارا در گزینه هـای 
شـته  ر ر  د  . د می شـو فتـه  یر پذ یگـر  د
یـت  یر . مد سـت یـت هـم چنیـن ا یر مد
بـه نظـر مـن قلـه علـوم اسـت. کسـی کـه 
می خواهـد مدیـر موفقـی باشـد بایـد علـم 
روان شناسـی، فرهنـگ سـازمانی، علـوم 
ریاضی، فکر منسـجم مهندسـی را توامان 

داشـته باشـد. 
اگـر ایـن بسـترها را نتوانـد در خـود فراهـم 
کنـد، هـم از محیـط آموزشـی مدیریـت 
بهـره الزم را نمی گیـرد و هـم اگـر در محیط 
آموزشـی بـا حفـظ کـردن و نمـره گرفتـن 
بتوانـد مـدارک و مدارجـی را بـه دسـت 
آورد در عرصـه عمـل موفقیت هـای الزم 
را نمی توانـد کسـب کنـد. قـدری سیسـتم 
بیشـتر   . سـت ا ا یتـی مـن فن گـر یر مد
بچه هـای فنـی را جـذب می کنـد کـه ایـن 

هـم دالیـل خـاص خـود را دارد.

بــااينمقدمــهایکهگفتيد،ســوالديگری
مطرحمیشــودکهآيااينکهدانشــکدههای
مديريتبهعنوانمبانیگزينشدانشــجوها

باشندکاردرستیاست؟
سـوال خوبی اسـت. در تکمیل این سـوال 
هـم بایـد پرسـید کـه اگـر درسـت اسـت در 
زمـان تحصیـل چـه میـزان مدیـر تربیـت 
می کننـد؟ آیـا دانشـکده های مدیریـت مـا 
کـه قـرار اسـت مدیـر تربیـت کننـد همانند 
دانشـکده پزشـکی دانشـجویان خـود را بـا 
محیـط کار درگیـر می کنـد. آیـا در رشـته 
مدیریـت دولتـی کسـی کـه می خواهـد 

انتظار من 
از محیط های 
دانشگاهی 

این است که 
ارزیابی ها و 

بانک های اطالعاتی 
را در اختیار 
جامعه قرار 

دهند. اگر این 
کار هزینه ای دارد 
باید نظام مدیریت 

شهری، نظام 
مدیریت دولتی 

متقبل شود، ولی 
مرجعیت این کار 

باید در محیط 
علمی باشد .
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تحصیـل کنـد مـورد دولـت و الیه هـای 
د  ر ه مـو نشـکد ا ر د ا د ر ر مـی کشـو عمو

کالبدشـکافی قـرار می دهـد؟
بایـد مبانـی گزینش را مـورد بررسـی و نقد 
قـرار دهیـم. چه کسـانی در دانشـکده های 
مدیریـت جـذب می شـوند و اصـوال و ذاتـا 
عنصـر مدیریـت در وجود آن ها هسـت. در 
رشـته مدیریـت بحثـی داریـم کـه می گوید 
مدیریـت هنـر اسـت یـا دانـش؟ ایـن خـود 
بحـث مفصلـی اسـت. برخـی از انسـان ها 
ذاتـا قـدرت راهبـری و حـل معمـا دارنـد. 
برخـی دوسـتان ممکـن اسـت نمـره الـف 
در رشـته های علـوم مدیریتـی کسـب کنند 
ولـی اسـتعداد راهبـری یـک سـازمان را 
نداشـته باشـند. بنابرایـن یـک بحـث در 

مرحلـه گزینـش اسـت

بحثتعليموتربيتیکهدردانشگاههاارائه
میشودراچطورارزيابیمیکنيد؟

قدر این باره باید پرسـید که دانشـکده های 
مـا چقـدر بـا موضـوع مدیریـت درگیـری 
ملمـوس دارنـد؟ ایـن قابـل نقـد و بررسـی 
اسـت. از طرفـی هـم دانشـجویانی کـه 
ند  بیـت می شـو یگـر تر ی د شـته ها ر ر د
ی  . بچه هـا ه هسـتند ز یـن حـو قیـب ا ر
حـوزه فنـی و مهندسـی، بچه هـای حـوزه 
پزشـکی این هـا در بخشـی از الیه هـای 
مدیریتـی کشـور ایفـای نقـش می کنند.  از 
طـرف دیگـر بیـن دانشـگاه و سـازمان های 
اجرایـی هیچ گفت وگوی فعال و مسـتمری 
وجود نـدارد کـه نیازهای کاربـرد مدیریتی 
ه ها  نشـگا ا یـی بـه د ا جر ی ا ن ها ما ز سـا

منتقـل شـود و مبانـی تئوریـک دانشـگاه 
بـه محیط هـای اجرایـی منتقـل شـود. 
این کـه بخواهـم بـه سـوال شـما جـواب 
دقیـق بدهـم، االن آمـاری ندارم کـه ببینم 
فارغ التحصیـان دانشـکده مدیریـت االن 

در چـه الیه هـای مدیریتـی هسـتند. 

لبتــههيــچ مديــرانمــاهــما ز بخشــیا
تحصيالتیمرتبطبارشــتهمديريتندارند.

ر  یـم د نـم بگو ا نـه می تو میا ر عا به طـو
ر مـا بیشـتر  ر کشـو یـت د یر صـه مد عر
نـد تـا  ر ا ر د سـین حضـو فنی هـا و مهند
فارغ التحصیـان مدیریت باشـند. چرایی 
ایـن مطلـب هـم قـدری بـه مبانـی گزینش 
دانشـجو و قدری هـم محیط هـای اجرایی 
مـا برمی گـردد کـه محیط هـای فن گـرا و 
تکنیک گـرا هسـتند تـا این کـه تفکرگـرا و 

. شـند ختی با معه شـنا جا

فکــرمیکنيــدآينــدهمديريتکشــوربهچه
نقطهایمیرســد؟مادرمســيررشدهستيم

ياخير؟
قطعـا بایـد در مسـیر رشـد باشـیم. یکـی از 
ضعف هایی که در کشـور احسـاس می کنیم 
در جابه جایـی قـدرت طیفـی می آیـد و 
جایگزیـن طیـف قبلـی می شـود. نوعـا 
طیفـی کـه جایگزیـن می شـود بـا تخریـب 
گذشـته مـردم را بـه سـمت خـود جـذب 
می کننـد و این باعث می شـود ایـن تخریب 
مدت هـا در ذهـن و فکـر و برنامه هـای 
خودشان تاثیر داشـته باشد و نتوانند از آن 
نقطـه ای کـه کار را تیم قبلی زمین گذاشـته 

شـروع کننـد و مجبـور هسـتند قـدری بـه 
عقب برگردنـد و مدتی انرژی و وقت خود را 
صـرف کارهایـی کنند که قبا با آن شـعارها 

مـردم را بـه سـوی خـود جلـب کردنـد. 
گـر مـا در کشـور بـه منشـور مدیریتـی  ا
منسـجم دسـت پیدا کنیم و همـه الیه های 
مدیریتـی را سیاسـی و جناحـی نکنیـم، 
بـه نظـر مـن مـا شـاهد پیشـرفت و رونـق 
بیشـتری در کشـور خواهیـم بـود. قطعـا 
هرچـه جلوتر می رویـم عقانیت در کشـور 
توسـعه پیدا می کنـد و تدبیر امـور عمیق تر 
می شـود و گاهی ضعف هایی داریـم که نیاز 

اسـت ایـن ضعف هـا را جبـران کنیـم. 
همایـش دانشـکده مدیریـت محـل همین 
سـی  سیب شنا سـت کـه آ هـا ا گو گفت و
شـود تـا جناح هـای سیاسـی کشـور بـا 
شـعارهایی می آینـد کـه مـردم را به سـمت 
خـود جلـب می کننـد و قـدرت اجرایـی را 
برعهـده می گیرنـد چگونـه ایـن کار را آغـاز 

؟ می کننـد
5 سـاله را  مـا می بینیـم دولـت برنامـه 
5 سـاله برنامـه کل  می نویسـد، برنامـه 
نظام می شـود. منشـور نظام اسـت. دولت 
بعـدی بخشـی از آن برنامـه را قبـول نـدارد 
و کل آن را تعطیـل می کنـد و دوبـاره از 
نـو شـروع می کنـد. بـه نظـر می آیـد مـا 
، فنـی و  ی علمـی یش هـا منـد هما ز نیا
مدیریتـی هسـتیم کـه بـه منشـوری در 
عرصـه عمومـی کشـور برسـیم کـه رقابـت 
ن  ب آ چـو ر ر چا سـی د ی سیا ح هـا جنا
منشـور صـورت گیـرد و بدیهیـات مدیریت 

را از نـو تکـرار نکنیـم. 

. امروز 
دولت هایی 
قدرتمند هستند 
که برون سپاری 
را قبول داشته 
باشند و سبک بار 
باشند. دولت ما 
سنگین است و 
پرسنل زیادی 
دارد و تحقیقاتی 
در این زمینه 
انجام شده است. 
سنگینی بدنه 
دولت باعث 
می شود اثربخشی 
کارکنان کاهش 
یابد. 
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ه  نشـکد ا یـش د یـد هما م با مـن معتقـد
مدیریـت بـه ایـن چالش هـا بپـردازد و اگـر 
بخواهـد محافظه کارانـه بـا ایـن موضوعات 
نـد کمـک  ا د کنـد خیلـی نمی تو ر خـو بر

موثـری در ایـن حـوزه انجـام دهـد. 

شــماخودتانزمانیدانشــجویمديريت
بودهايــد؛خاطــرهایازآندورانبــرایمــا

تعريفکنيد؟
خاطـره زیـاد بـود، ولـی یکـی چیزهایی که 
مـن درگیـر حـوزه شـهری شـدم درسـی به 
نـام امـور شـهرداری ها بـود. مـدرس ایـن 
درس آن زمـان قائـم مقـام شـهردار تهران 

بودنـد.
 ایشـان عمل گرایانـه سـواالتی را مطـرح 
کردنـد و در طول تـرم آن سـواالت را دنبال 
یه  ما ین سـر ید بیشـتر . شـا نـد د می کر
ذهنـی مـن در حـوزه مدیریـت شـهری 
همیـن درسـی بـود کـه در دانشـگاه تهـران 
پـاس کـردم. چیزهایـی کـه در کاس ارائه 
می شـد، خاطـرات مثبتـی را در ذهـن مـن 

ایجـاد کـرده اسـت.
 همان طـور کـه اشـاره کـردم انتظـار مـا از 
محیط هـای علمـی مدیریتـی ایـن اسـت 
کـه پویـا و فعال تـر از آنچه هسـت با مسـائل 
جامعـه برخـورد کننـد. در تعامـل مثبـت 
چالش هـای عرصـه اجـرا را در کاس هـای 
درس بـه چالـش بکشـانند و راه حل هـا و 

راهبردهایـی را بـرای آن اتخـاذ کننـد. 
بهنظرشــمااينهمايشهاچقدردرفعال
وهماهنــگکــردنبخــشتئوريــکوعملــی

مديريتنقشدارد؟
بـدر برنامـه همایـش منشـوری بیـرون 
یـن  ر ا م د م معتقـد مـا . ا سـت ه ا مـد نیا
همایش 4-3 دسـته موضوعـات را می توان 
ن  ی کا لش هـا . چا یـم ر ا بـه بحـث بگذ
مدیریـت کشـور را بـه بحـث بگذاریـم. 
راه هـای برون رفـت از ایـن چالش هـا را 
بحـث کنیـم. چشـم اندازی ترسـیم کنیـم 
و یـک افـق زمانبنـدی بـرای آن داشـته 
باشـیم. البتـه خواسـته اسـاتید در محضـر 
رهبـری مبنـی بـر بحـث نظـام مدیریـت 

مطـرح شـد.
 همان طـور که همـه صنف ها نظامـی دارند 
هماننـد نظـام پزشـکی و نظـام مهندسـی، 
فارغ التحصیـان مدیریـت هـم بایـد نظـام 
مدیریـت داشـته باشـند. عرصـه مدیریـت 
معـه هـم  ی جا هبـر ن بخشـی بـه ر چـو
مرتبـط می شـود و دارای ابعـاد انسـانی، 
ز  ه تـر ا سـت پیچید هنگـی ا ی و فر فکـر
نظـام پزشـکی و مهندسـی اسـت. بـا ایـن 
حـال یکـی از خواسـته ها نظـام مدیریـت 
اسـت کـه می تواند در سـطوح عالـی، ملی، 
منطقـه ای و خـرد مدیریـت را تبییـن کند. 
نظـام مدیریت شـهری باید شـاخص بندی 
داشـته باشـد، گرچـه در قوانیـن و مقررات 
بخـش شـهری در مجلـس هسـت، ولـی 

عمـل نمی شـود.
 بـرای پذیرفتـن مسـئولیت در کان شـهر 
حتمـا بایـد شـاخص های اولیـه داشـته 

باشـیم کـه هـر کسـی را در ایـن عرصـه 
نپذیریـم کـه وارد گفت وگـو و بحـث شـود. 
و  خصه ها  شـا یـن  ا ن  د نبـو مشـخص 
انتخابـی بـودن پدیـده شـهرداران یکـی 
از چالش هایـی اسـت کـه بـا آن مواجـه 

. هسـتیم
یش هـا  هـا و هما گو یـن گفت و ر ا ا د  لـذ
می توانیـم در حوزه هـای مختلف شـهری، 
مدیریـت عمومـی و دولتـی و خصوصـی 
چارچوب هایـی را جمع بنـدی کنیـم کـه بر 
اسـاس آن بانک اطاعاتی داشـته باشیم. 
االن بانـک اطاعاتـی مشـخصی در کشـور 
وجود نـدارد که نیروها در آن ارزیابی شـده 

وجـود داشـته باشـند.
یـد نظـام خبرگـی و  یـن همایش هـا با  ا
گروه هـای مرجعـی را تشـکیل دهـد چـون 
گروه هـای مرجـع به طـور اتوماتیـک و بـا 
شـرایط فعـال سـاالنه ارزیابـی در حـوزه 
ر  ا د یـن ر شـند و ا شـته با ا یـت د یر مد
بانک هـای اطاعاتـی خـود بایگانـی کننـد 
و جامعـه از آن بهـره بگیـرد. انتظـار مـن 
از محیط هـای دانشـگاهی ایـن اسـت کـه 
ارزیابی هـا و بانک هـای اطاعاتـی را در 

اختیـار جامعـه قـرار دهنـد.
 اگـر ایـن کار هزینـه ای دارد بایـد نظـام 
مدیریـت شـهری، نظـام مدیریـت دولتـی 
یـن کار  متقبـل شـود، ولـی مرجعیـت ا
بایـد در محیـط علمـی باشـد کـه فـارغ از 
نگاه هـای سیاسـی بـا یـک شـاخصه های 
مشـخص مدیریتـی ایـن بانـک اطاعاتـی 
را از مدیـران کشـور داشـته باشـیم. دولتی 
تشـکیل می شـود و تعییـن وزیـر دچـار 

همیـن مشـکل اسـت.
 وزیـر انتخـاب می شـود بـرای انتخـاب 
ریـم.  مدیـران کل همیـن چالـش را دا
شـوراها تشکیل می شوند در شـهر و روستا 
مـا فاقد بانـک اطاعاتی مدیریتی هسـتیم 
کـه در اختیـار شـوراهای شـهر قـرار گیرد. 
بـه نظر مـن ایـن همایش ها بـا توسـعه فنی 
خـود می تواننـد یـک گـروه مرجعـی بـرای 

معرفـی مدیـران موفـق باشـند.
 

گربه اســاتيدمديريتاذعــانمیکنندکها
بخشهایخصوصیاهميتدهيممیتوان
موفقتــرعمــلکــرد.بــهنظرشــمابيــنبخش
دولتیوبخشخصوصــیکداميکمیتواند

موفقترعملکند؟
ثیـر هـم  ر مـا تحـت تا ر کشـو و د یـن د ا
هسـتند. مـا هـم در بخـش خصوصـی از 
تمنـد  ر صـی قد ی خصو هـا د ن نها ا فقـد
رنـج می بریـم و هـم در بخـش دولتـی ایـن 
مشـکل را داریـم. این هـا در رابطـه متقابل 

. هـم هسـتند
لـت  و ر د تمنـد د ر صـی قد  بخـش خصو
ر  قتـی د . و د تمنـد شـکل می گیـر ر قد
الیه هـای دولـت دچـار نقصـان باشـیم 
ه  ز جـا صـی ا د بخـش خصو به خـو د خو
شـته  ا ا د م ر ز ت ال ر ن قـد هـد آ نمی د
باشـد. حوزه هـای بخـش خصوصـی کاما 

 . سـت ا مشـخص 

بعضا مبانی 
تئوریک ما مبتنی 

بر واقعیت های 
اجتماعی و اجرایی 
ما نیست و گاهی 
در عرصه عمل و 
اجرا غفلت هایی 

داریم که روی 
اسلوب معین 

علمی در محیط های 
علمی آموزش 
داده می شود.

صـی طبیعتـا  د خصو قتصـا ا ر بخـش  د
مدیریـت خصوصـی اسـت. دولـت هـم 
مدیریـت دولتـی دارد. امـروز دولت هایـی 
ا  ی ر ر ن سـپا و تمنـد هسـتند کـه بر ر قد
قبـول داشـته باشـند و سـبک بار باشـند. 
دولـت مـا سـنگین اسـت و پرسـنل زیادی 
دارد و تحقیقاتـی در ایـن زمینـه انجـام 
شـده اسـت. سـنگینی بدنـه دولـت باعـث 
می شـود اثربخشـی کارکنـان کاهـش یابد. 
اگـر منظـور از خصوصی سـازی ایـن باشـد 
مـن معتقدم دولـت بایـد چابک و بـا برنامه 
و پرسـنل محدودتـری داشـته باشـد و 
اختیـارات بیشـتری بـه بخـش  خصوصـی 
بدهـد چـون خاصیـت بخـش خصوصـی 
رقابـت اسـت و در رقابـت هـم اسـتعدادها 
ی  ر و آ قیـت و نـو د و خا شـکل می گیـر
ر  ا ر قـر ی محـو ی مشـتر یت منـد ضا و ر

 . د می گیـر

دربارهشايستهساالریچطور؟
طبیعتـا شایسته سـاالری در اولویـت قـرار 
می گیـرد. بخـش خصوصـی مایـل اسـت 
مدیـری را بـه کار گیـرد کـه شایسـتگی 
فضـا  قتـی  و  . شـد با شـته  ا د ی  بیشـتر
یـن  نتـی باشـد در بخـش خصوصـی ا را
عیـب وارد می شـود کـه مدیـری را بـه کار 
گیـرد کـه بتوانـد بـه آن قـدرت رانـت رابطه 
بهتـری برقـرار شـود و اینجا شایسـتگی ها 
مخـدوش می شـود و یـک روابـط معیـوب 
نـی  ما ز هـه  بر ر  کـه د د  شـکل می گیـر
کوتاه مـدت موفـق نشـان می دهـد، ولـی 
در افـق بلندمـدت ناکارآمدی خـود را بروز 

. هـد می د

چهپيامیبرایشرکتکنندگاندرهمايش
بيستسالواندیپيشداريد؟

ع  ضـو سـت کـه مو یـن ا هـش مـن ا ا خو
مدیریـت را موضـوع جـدی تلقـی کننـد و 
بسـیاری از مشـکات، موفقیـت و عـدم 
موفقیت در کشـور را در گرو پدیده مدیریت 
می دانـم، لـذا کسـانی کـه در ایـن همایـش 
حضـور پیـدا می کننـد دغدغـه مدیریـت را 
دغدغـه جـدی تلقـی کننـد و ایـن دغدغـه 
جدی را بـه جامعه علمـی و اجرایی منتقل 
کنیـم و بـا یـک تعصـب آرمانخواهـی ایـن 

پدیـده را در جامعـه دنبـال کنیـم.
فضای ایجـاد کنیم که این همایش سـاالنه 
برگزار شـود و هر سـال یک ارزیابی از حوزه 
مدیریـت عمومـی و مدیریـت خصوصـی و 
مدیریـت شـهری در ایـن همایـش داشـته 
باشـیم. در ایـن همایـش هم قـدری بدون 
ماحظـات سیاسـی آنچـه الزم فنـی کار 

اسـت گفت وگـو شـود.
نیـم  ا سـی نمی تو ی سیا طـر فضـا  به خا
بـه نـکات اساسـی کـه بایـد در مدیریـت 
مـورد تاکیـد قرار گیـرد، اشـاره کنیـم. این 
همایـش می توانـد مکانـی علمـی و فنـی 
بـرای احصـای چالش ها، ارائه چشـم انداز 
و ارائـه برنامه هایـی کـه نهایتـا بـه منشـور 

دسـت می یابـد باشـد.  
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اهدافکانون:
۱.برقراری تماس و همکاری با اعضا و 
دانش  آموختگان دانشکده های مدیریت 

در داخل و خارج از کشور.
2.اعطای جوایز، کمک هزینه تحصیلی و 
نظایر آن به دانشجویان یا فارغ التحصیان 

ممتاز.
متشـکل  ی  و نیـر ز  ا ی  گیـر ه  بهـر .3
یـت  یر ه مد نشـکد ا ن د ختـگا مو نش آ ا د
دانشـگاه تهـران و همـکاری و همیـاری 
بـا سـایر سـازمانها و موسسـات مشـابه بـه 

منظـور ارائـه خدمـات بـه آنـان
۴.بررسی و ارزیابی و پیشنهاد طرحهای 
ضروری و زیربنایی بر پایه نیاز بخش های 
مختلف در کشور و مبادله نظرها و تجربیات 
و ارائه رهنمودها در زمینه های مختلف در 
جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت 

کشور.
ن  د ر و آ هم  ا فر با  ت  د تسهیا یجا ا .۵
یی  شنا ر آ به منظو ز  نیا د  ر یط مو ا شر
ه  ا ر ز  ا ر  کا و  کسب  قعی  ا و ی  فضا با 
جهت  یط  ا شر مین  تا و  مینه  ز د  یجا ا
کارآموزیهای مفید و سازنده در شرکت 
و  لتی  و ی مختلف د ن ها ما ز و سا ها 
خصوصی با شرط کسب مجوزهای الزم 

از سوی مراجع ذیصاح.
6.حمایت معنوی و مادی از افراد برجسته و 

کمک به ارائه دست آوردهای آنان.
7.تاش در جهت ارایه تسهیات و امکانات 

برای اعضا و خانواده آنها.
۸.جلب همکاری سایرسازمانها و موسسات 
ن  ختگا مو نش آ ا ی تشکیل د ا به بر مشا

مدیریت در ایران.

اعضایهياتموسسدانشآموختگان
مديريتدانشگاهتهران

•محسن مهرعلیزاده)ریاست هیات مدیره 
کانون(

•مهرداد استیری)دبیر کانون(
•فاطمه عزآبادی

•محمدعلی شاه حسینی
•مهدی شامی زنجانی

•غامرضا کرمی
• امیرحسام بهروز

اهماقداماتوفعاليتهایانجامشده
الف(راهاندازیکانون

•مطالعات اولیه و بررسی کانون های دانش 
آموختگی در دانشگاههای معتبر داخلی 

و خارجی
•برگزاری جلسات هم اندیشی و کارشناسی 
جسته  ن بر ختگا مو نش آ ا تید و د سا با ا

دانشکده
•تدوین اساسنامه کانون دانش آموختگان 

دانشکده
•پیگیری و ایجاد شرایط و اقدامات الزم 

برای ثبت قانونی کانون 
•طراحی، توسعه و راه اندازی کانال ها و 
بسترهایی ارتباطی اولیه کانون با دانش 

آموختگان
•تامین مکان فیزیکی و امکانات اولیه برای 

راه اندازی دفتر کانون در دانشکده
•تشکیل دبیرخانه کانون دانش آموختگان 
با مشارکت تعدادی از دانش آموختگان و 

دانشجویان دانشکده
•رونمایی رسمی از کانون دانش اموختگان 
همزمان با مراسم جشن شصت سالگی دانشکده

ب(توسعهکانون
•حضور فعال در کلیه کنفرانس ها و همایش 
های دانشکده و گردهمایی های فارغ 

التحصیلی 
•تداوم جلسات هم اندیشی و اتاق فکر 
کانون با مشارکت دانش آموختگان داوطلب
• برگزاری جلسات مشترک با سایر کانون 
های دانش آموختگان)شریف و دانشکده 

فنی تهران(
• طراحی و انتخاب لگوی اختصاصی کانون 

دانش آموختگان
 •شرکت در جشن هشتادمین سال تصویب 
قانون دانشگاه تهران و حضور فعال در غرفه 

دانشکده مدیریت
•تکمیل بانک اطاعاتی کانون و دسته 
بر  ر  مبتنی  ختیا ر ا ت د عا طا ی ا بند

مشخصات فردی
•تهیه و انتشار الکترونیکی اولین ویژه نامه 

کانون دانش آموختگان 
• تکمیل راه های ارتباطی کانون و ایجاد 
به  یع  سر یی  سخگو پا ی  ا بر یطی  ا شر

متقاضیان شامل
• وب سایت، پنل پیام کوتاه، ایمیل، برد 
اختصاصی کانون، تلفن ثابت، گروه جیمیل و ...
•طراحی ساختار، تدوین شرح وظایف و راه 
اندازی اولیه کمیته های تخصصی کانون 

دانش آموختگان دانشکده مدیریت
•کمیته همکاری و عضویت

•کمیته آموزش 
•کمیته همایش ها

•کمیته فناوری اطاعات
•کمیته اطاع رسانی و ارتباطات

•کمیته مالی و پشتیبانی

معرفی کانون دانش آموختگان 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکدهمدیریتدانشگاهتهران،قدیمیتریندانشکدهعلوممدیریتیدرایرانویکیاززیرمجموعههایدانشگاهیاستکهازآنبه
عنواننمادآموزشعالیکشوریادمیشود.باتوجهبهسرمایهعظیموگستردهانسانیونیروهایتربیتشدهتوسطاینمجموعهوباهدف
ایجادهمافزاییمیاندانشآموختگانوهمچنینکمکبهایجادوحفظارتباطمستمربینفارغالتحصیالنودانشکده،کانوندانش
آموختگاندانشکدهمدیریت،ازمیاندانشآموختگانایندانشکدهدرمقاطعمختلفکارشناسی،کارشناسیارشدودکتریتشکیلشدهاست.

آدرس:تهران-پلنصر-دانشکدهمدیریت-ساختمانسلفاساتید-طبقهدوم
تلفن:6۱۱۱7729-02۱سامانهپیامک:50002۱9۱444تلفنهمراه:092۱257۳995
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info@ managementalumni.ir



نام های جاودانه
گرامیداشت درگذشــتگان دانشکده مدیریت که یادشان در خاطره ها مانده است

 دکتر علی وثوق
رييسدانشکدهمديريت

سالهای۵9تا6۵

دکتر داور ونوس
گروهمديريتبازرگانی

 دکتر غالمرضا  اسالمی بیگدلی

رشتهمديريتدولتیسال7۵گروهمديريتمالیوبيمه

ورودیسال72رشتهحسابداریگروهمديريتدولتی

سهراب ابراهيمی
غالتحصيلرشتهحسابداری فار

ورودیسال70

شهيد محمدناصر ناصری

کنسولگریايراندرمزارشريف

دکتر   ساسان منوچهری
گروهمديريتمالیدانشکدهمديريت

شهيد اسداهلل ابراهيمیدکتر حسن ميرزایی اهرنجانی

دکتر عباس صدقی
گروهمديريتبازرگانیدانشکدهمديريت

شهیدسیدجاللسعادت



مدیریت بازرگا�ن

1374

رحمت آزور

حسابداری

1370

سید مصطفی طباطبا�ی

كارشنایس

1371

محسن چهری
مدیریت بازرگا�ن

1370

ضا خادمیان عل�ی

مدیریت دول�ت

1370

ز قیل نژاد رام�ی

حسابداری

1372

بابک داوری
مدیریت بازرگا�ن

1370

اک�ب رضانژاد 
مدیریت صنع�ت

1370

زا�ی محسن م�ی

مدیریت صنع�ت

1374

مسعود زما�ز

كارشناس

1374

ز هاشمی سیم�ی

حسابداری

1373

عیل جالیل فر
مدیریت بازرگا�ن

1372

مسیح دشتبا�ز

مدیریت دول�ت

1372

محمد برات

مدیریت بیمه

1372

ابراهیم امان پور
مدیریت صنع�ت

1372

ز پورممی حس�ی

حسابداری

1371

عیلی گشاده فكر

همراهان همایش



مدیریت بیمه

1370

سیدبهزاد اجا�ق
مدیریت صنع�ت

1375

محمد دباغی
مدیریت بازرگا�ن

1371

محمدرضا مشكا�ق
مدیریت بازرگا�ن

1370

محمد محمودى اصل زاده

مدیریت صنع�ت

1372

پیمان دادرس کنستا�ز

مدیریت بیمه

1375

شهرام فزو�ز

حسابداری

1370

فرید گردان پور

-

-

الهام زنجانیان

مدیریت بازرگا�ن

1371

زه جالینوس س�ب
مدیریت دول�ت

1370

عباس کولیوند
مدیریت بازرگا�ن

1370

انوند حمیدرضا ب�ی
مدیریت بازرگا�ن

1373

عیلی محمد زارع

مدیریت بازرگا�ن

1369

عبداله آمار

حسابداری

1370

ز مقدم حس�ی

حسابداری

1370

ز خدم�ق همپا  حس�ی

حسابداری

1370

حسن آریا�ی نسب

مدیریت دول�ت

1370

ام�ی رضا نریما�ز

حسابداری

1372

حسن کریمی فر
مدیریت بازرگا�ن

1370

محمود امی�ز
مدیریت دول�ت

1371

جمشید جنگ آرا



مدیریت دول�ت

1371

ازی چورن باقر ش�ی
مدیریت بازرگا�ن

1371

رحمان بابازاده
مدیریت بازرگا�ن

1371

عیل زارعی

حسابداری

1370

عزیزاله حس�ز

مدیریت دول�ت

1372

عیلی جمشیدی
مدیریت دول�ت

1371

محمد بختیاری

حسابداری

1370

م�ی محمود یزدا�ز

مدیریت بیمه

1370

سیدعیل سیا�ز

مدیریت صنع�ت

1377

نارص موسوی
مدیریت صنع�ت

1371

سیدابوالفضل علوی

حسابداری

1372

هادی یونسیان
مدیریت دول�ت

1372

زاده عیل اک�ب

حسابداری

1370

صادق مفیدی
مدیریت دول�ت

1381

فریبا کیا�ز
مدیریت بازرگا�ن

1369

عبدالمهدی ارجمند نژاد

حسابداری

1373

رضا عبدل

مدیریت بازرگا�ن

1370

عباس دهقا�ز
مدیریت بازرگا�ن

1372

ضا عبایس عل�ی

مدیریت بیمه

1374

محمد شعبا�ز
مدیریت بازرگا�ن

1374

ز اینانلو محمدحس�ی



مدیریت دول�ت

1372

عباس صالحی
مدیریت بازرگا�ن

1370

عباس باقری

مدیریت بیمه

1370

سید وحید بحرالعلومي طباطبا�ی

مدیریت بیمه

1371

فریدون احمدی

حسابداری

1367

ز ساسا�ز حس�ی

مدیریت

1372

غالمرضا عبایس

مدیریت صنع�ت 

1373

عرب سید مهدی حاجی م�ی

حسابداری

1377

هنگامه مقدس پور

حسابداری

1373

محمدعیل وجودی

حسابداری

1370

رضا فرهادی
مدیریت صنع�ت

1374

عیل اصغر قاسملو

حسابداری

1373

عیل رادپور

مدیریت دول�ت

1371

رحمن بهزادی
مدیریت بازرگا�ن

1372

یارس هاشمی بهرما�ز

-

-

عیل قربا�ز
مدیریت بازرگا�ن

1369

ضا ابتیاع عل�ی

-

-

زهرا بیا�ق

مدیریت بیمه

1369

سینا نعم�ق زاده
مدیریت دول�ت

1375

جواد شكیبا
مدیریت بازرگا�ن

1369

زهرا رخش



مدیریت صنع�ت

1370

ضا آفریدون عل�ی
مدیریت دول�ت

1372

مهدی رضا�ی
مدیریت بازرگا�ن

1369

مصطفی جعفری
مدیریت بازرگا�ن

1370

احمد ال بهبها�ز

مدیریت دول�ت

1370

رقیه سید حمزه

مدیریت

1370

حسنعیل ایزدی

حسابداری

1371

مهدی مثنوی
مدیریت بازرگا�ن

1370

ضا غالمپور عل�ی

حسابداری

1370

وحید صعود
مدیریت دول�ت

1367

مجت�ب نادری
مدیریت صنع�ت

1372

محمد طاهر کاظم پور

مدیریت بیمه

1374

حمیدرضا مدبر

مدیریت دول�ت

1370

جعفر عبایس آبلو�ی
مدیریت دول�ت

1373

شهرام ساالروندیان

مدیریت بیمه

1372

ز یاراحمدی عیل حس�ی

حسابداری

1372

حمید رضا نجف پور کردی

مدیریت صنع�ت

1375

فرهاد رضا�ی
مدیریت بازرگا�ن

1372

دالور جعفربگو

حسابداری

1373

بهمن ذولفی

حسابداری

1372

ین زه�ی ش�ی



مدیریت بیمه

1368

یفی ساسان رسش

-

-

یفی وس رسش س�ی
مدیریت انسا�ن

1370

محسن رفیعی

حسابداری

1370

حبیب شمس

مدیریت صنع�ت

1371

سید محمد احمدی
مدیریت دول�ت

1370

اسماعیل عبدالهاشمی

مدیریت دول�ت 

1373

هادی ابراهیمی
مدیریت صنع�ت

1370

اسداله امی�ز

مدیریت دول�ت

1370

ی  مجت�ب اش�ق
مدیریت صنع�ت

1370

هورمند قهاری

مدیریت بیمه

1370

غالمعیل خیاط زاده
مدیریت صنع�ت

1374

حسن نییس

مدیریت بازرگا�ن

1375

ام�ی محمدی
مدیریت بازرگا�ن

1373

عیل قیل زاده

ی 
مدیریت صنع�ت

1374

کورش نجفی
مدیریت صنع�ت

1375

اصغر کریمیان

حسابداری

1366

عیل اصغر کفای�ق

مدیریت بیمه

1369

ز ابراهیمی یزدی حس�ی
مدیریت دول�ت

1371

گ
زینب سل�

مدیریت دول�ت

1371

مجت�ب زی�ز وند



مدیریت بازرگا�ن

1372

فیصل مردایس

مدیریت بیمه

1370

منصور خادم عیل
مدیریت بازرگا�ن

1370

داریوش گرگا�ز

حسابداری

1372

مسلم کاکوالریمی

حسابداری

1375

لطف اله احمدی

مدیریت

1370

مراد جها�ز

حسابداری

1370

ی فرشید نص�ی

حسابداری

1370

عبدهللا یوسف پور

حسابداری

1370

پرویز ایلخا�ز زاده
مدیریت دول�ت

1370

عیل بهاری فر
مدیریت بازرگا�ن

1372

جواد آدینه

حسابداری

1368

تقی حاجیوند

مدیریت بازرگا�ن

1370

مهناز وفاخواه
مدیریت بازرگا�ن

1373

عباس برها�ز
مدیریت دول�ت

1371

افت شاپور رسش
مدیریت بازرگا�ن

1367

ز کوال�ی عیل اک�ب صاد�ق پای�ی

مدیریت صنع�ت

1372

جمشید صائمیان
مدیریت دول�ت

1371

ز نادر پورحس�ی
مدیریت بازرگا�ن

1375

ابراهیم دادفر
مدیریت بازرگا�ن

1372

مجت�ب فیض الهی


