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عليرضا عباسی

یادداشت علیرضا عباسی در پرتو نور دانش 3
گفت و گو با علی اکبرزاده مدیریت واژهای مظلوم اســت 4
گفت و گو با یاســر هاشمی داشتن نگاه انتقادی به مقوله مدیریت در
کشــور الزمــه پیشــرفت است 8
گفت و گو با علی رضاییان سالهای طالیی دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران 10
گفت و گو با طهمورث حســنقلیپور دانشگاه تهران نماد آموزش
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دادهنمــا جمالت ناب مدیریتی از بزرگان مدیریت جهان 18
گفت و گو با سیدرضا سیدجوادین اخالق در مدیریت کشور یک
حلقه گمشده است 20
ترجمه گفت و گو پیتر دراکر وقتی مدیران کمیاب باشــند باید روی
مــردم عــادی حســاب باز کرد 24
آلبوم در آیینه خاطرات 28
گفت و گو با علی بهاریفر داشتن نگاه نقادانه به مسائل مدیریتی
جــزو وظایــف مدیــران است 32
گفت و گو با محمدسعید تسلیمی مدیران ما بیشتر از علم مدیریت
به اندیشــه صحیح مدیریتی نیاز دارند 36
یادداشت دورکاری چیست؟ 41
یادداشت سیدمهدی حاجی میرعرب عارضهیابی
مدیریــت در کشور 41
یادداشت مدل چهار فریمی چیست؟ 41
گفــت و گو با ایرج نوروش دکترایــی ارزش دارد که بتوان با آن در
دنیــا حرفهای مهــم زد 44
یادداشت علی حسین یاراحمدی تربیت و آموزش مدیران حرفهای از منظر
قو ا نین و مقررات نظام اداری 46
یادداشت عبادالله فتحاللهی نباید الیههای مدیریتی را
سیاسی و جناحی کرد 52
گزارش معرفی کانون دانش آموختگان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 56
دادهنما نامهای جاودانه 57
لیست همراهان همایش 58

در صبحگاه اولين روزهاي مهرماه دهه  70شمسي با دلي پرشوق و هيجاني
وصفناپذيــر بــه دانشــكده مديريــت دانشــگاه تهــران آمديــم .در آن روز
بهيادماندنــي اميــد و يگانگــي را در وجــود خود حــس كرديم .خداونــد اراده
خويش را بر موفقيت ما قرار داده است .ما نخبگان انتخابشده يك ملتيم تا
رهبري بزرگ كســبوكارها را به عهده بگيريم .جامعه ايــران و اقتصاد ايران
و اداره ســازمان و نهادهــاي كشــور منتظرنــد تــا دانــش و مهــارت برگزيدگان
مشــكالت بيشمارشــان را حل كند .اســتعداد و شايســتگي ،اراده و تالش،
دانش و دانايي و شــانس الهي به ما رو كرده است .ما انتخاب شدهايم .اين
را از دعــاي پرمهر مادر و نگاه رضايتمندانه و عميق پــدر ميتوان دريافت .ما
اميدوارانه و پرشــوق در قديميترين و معتبرترين دانشــگاه خاورميانه يعني
دانشــگاه تهران در دانشــكده مديريت و علوم اداري ثبتنــام كرديم .اينجا
همهچيز متفاوت اســت .دانشــگاه تهراني كه باشــي چنــد امتياز بــزرگ را به
دســت ميآوريد؛ اســاتيد برجســته ،همكالســيهاي نخبه ،اعتبار و تجربه و
حس اعتماد به نفس ناشــي از تعلق به يك تيم موفق .شما در اين دانشكده
ياد ميگيريد تا پيوســته بهترين مهارتهاي شــغلي را بروز دهيد .شــما تفكر
سيســتمي و رويكرد اســتراتژيك را بهخوبي فراميگيريد .تحصيل در محيطي
علمي و زنده ،حال و هواي شــورانگيزي در وجودتان ايجاد ميكند .در اينجا
از يأس و نااميدي خبري نيســت .اينها بهترينها براي فتح تپهها نيستند،
اينــان به عزم فتح قلهها آمدهاند .من ميخواهــم به جامعهام خدمت كنم.
مــن ميخواهــم ثروتمنــد ،شــاد و موفــق باشــم .مــن ميخواهــم اين نشــاط
درونــي و اين احســاس بينيازي ،اين شــوق موفقيت و اين آرامــش ذهني را
به جامعهام نيز تزريق كنم .من شــمعي نيمسوز و نااميد و خسته نيستم .من
انتخاب شــده بــراي هدايت جريان موفقيت هســتم .شــما در اينجا به ارزش
دانش پي ميبريد .هوش هيجاني شما تقويت ميشود .هوش مالي شما به
پــرواز درميآيد تا رويــاي موفقيتهاي جاهطلبانه شــما را محقق كند .اينجا
تنهــا يك مــكان علمــي نيســت .اينجا يك مكان سياســي اســت .يــك مكان
اجتماعياستويكميدانگاهارزشمندفرهنگياست.مادر اينميدانبزرگ
شدهايم .اينجا تعامل و مذا كره و فن بيان را آموختهايم .من ياد گرفتم اتخاذ
تصميم كنم .اجرا كنم و كنترل و نظارت كنم .قدرت رهبري و مفهوم ســازمان
را اينجا فرا گرفتم .اصول حســابداري و حسابرســي را همينجا آموختم .من
متعلــق به ايرانم .ايران ســرزمين شــگفتانگيز و زيبايي كه براي ســاختنش
تــا پاي جان آمادهام .رشــد شــخصيت شــما در اينجا بــه بالندگــي بينظيري
ميرسد .از كلمات منفي و نگاههاي سرد و آدمهاي كمانرژي خبري نيست.
ما متحد و مقــاوم بهترينها را به جامعه معرفي ميكنيم .دانشــگاه تهران به
من خودباوري عظيمي هديه داد .اين را تك تك دانشجويان فار غالتحصيل
دانشكده مديريت ميگويند
 .ما يكي از بهترين و حياتيترين روزهاي ارزشمند عمر خود را در كنار آبشاري
دائميو گلستانيواقعياز معرفتودانشبشريتجربه كردهايم.ماميتوانيم
ايران را بســازيم و دنيا را تغيير دهيم .ســرمايهاي عظيم در كنارمان هســت.
بسياري از ياران قديمي و آنها كه نو ،نو ميرسند ،در كنار هم جمع شدهاند
تا اين حس و حال الهي در وجودمان زنده بماند .ما متعلق و متعهد به اينجا
هســتيم .به روزهاي ســحرانگيزي كه انديشــههايمان آ گاهي و بصيرت را در
وجودمــان نهادينه كرد .اســرار مديريــت بيانتهايند و شــوق آموختن ما هم
فرا گير ،ما همواره خود را دانشجويان دانشگاه تهران ميدانيم .ما آمادهايم
تا تجربياتمان را با ديگران به اشــتراك بگذاريم و رازهاي موفقيت خويش را
فاش نماييم .ما آمادهايم تا از شما رازهاي جديد را فرا بگيريم.
مــا زبان هــم را بهخوبي ميفهميم .همدلــي و همفكري موجــب همگرايي و
هماهنگي در درك بهتر ما از جهان هســتي شده است .اساتيد عزيز و بزرگوار
دانشكدهمديريتدانشگاهتهرانشمابيشاز تصوراتما،اصولموفقيت،
اصــول مديريــت و رهبــري ،راه و روش خوشــبختي و حفــظ اخــاق و كرامــت
انساني را به ما نشان داديد .سايهتان مستدام!

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

مدیریتواژهایمظلوماست
حقیقت آن است که جمع کردن دانشجویان و اساتید دهه 70دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کار سادهای نیست؛ چراکه هماکنون هر
کدام در هر گوشه از این مرز و بوم مشغول خدمت به کشور هستند و برخی هم جزء مدیران عالی نظام شدهاند .برخی از اساتید بازنشسته
شدهاند و برخی هم از میان ما رفتهاند و فقط یادها و خاطراتشان را برایمان باقی گذاشتهاند .وقتی پای صحبتهای علی اکبرزاده
مینشینیم ،همدالنه از دغدغهها و اهدافش برای برگزاری این همایش میگوید؛ از اینکه انتظارات عجیب و غریبی ندارد و فقط آرزو دارد تا باز هم
بچههایی که روزی با هم و در کنار هم بودند ،حاال بعد از بیست سال و اندی باز هم بتوانند خاطرات آن دوران را زنده کنند و شاید از طریق این همایش
بتوانند ظرفیتهای موجود مدیریت در کشور را بشناسند و در آن همافزایی ایجاد کنند .اکبرزاده دبیر شورای برنامهریزی همایش است و صحبت
کردن با او خصوصا در روزهای باقیمانده به همایش که اوج کارها است ،کار آسانی نبود .در ادامه گفتوگوی خواندنی ما با او را میخوانید.

بسیاری از
فعالیتهای
مدیریتی بر پایه
ارتباطات است.
یعنیارتباطمحور
است .خیلی از
ارتباطاتمدیریتی
و کاری در این
نشستهاشکل
میگیرد .آدمها
یکدیگر را پیدا
میکنند و ارتباط
مستقیمبرقرار
میکنند و بخش
مهمی از مشکالت
سازمانی و فنی
کار خود را در آن
پیگیرمیشوند
و به راهحل
میپردازند.
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چه شــد که به فکر برگزاری همایش بیست
سال و اندی پیش افتادید؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه قریـب بـه 13-14
سـال اسـت کـه بـا جمعـی از دوسـتان
دانشـکده بهصـورت ماهانـه جلسـاتی را
داریـم .ایـن جلسـات از  12نفر شـروع شـد
و آرا مآرام بـه  50نفـر رسـید .مـا بهطـور
متوسط سـالی  8-9جلسـه ماهانه را برگزار
میکر د یـم .
دوسـتانی کـه فارغالتحصیلان دانشـکده
بودنـد بخشـی از نیازهـای اجتماعـی را
در ایـن جلسـات پیگیـر بودیـم .اتفاقـات
خوبی در نشسـتها رخ مـیداد .میگویند
بزر گتریـن کارهـا بـا قد مهـای کوچـک و
اولیـه شـروع میشـود ،مـن اگـر بـه شـما
بگویـم این همایـش ایدهاش 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؛
بزرگتـر و بزرگتـر شـد و بـه ایـن کار بزرگ
و خوبـی کـه االن تـا  90درصـد پیـش رفتـه
اسـت ،رسـید.
از آنجایــی کــه خــود شــما هــم تحصیلکرده
رشته مدیریت هستید ،احتماال این همایش
در تمــام جزئیــات میتواند یــک الگوی خوب
مدیریتی نیز برای دیگران باشد.
در درسهـای مدیریتـی یکـی از مـواردی
کـه اسـاتید یـاد میدهنـد ،ایـن اسـت کـه
مدیـران بایـد واجـد سـه ویژگـی و مهـارت
فنـی ،انسـانی و مهار تهـای عمومـی
باشـند .مهارتهـای انسـانی در واقـع 80
درصـد مهارتهـای مدیران را پـر میکند.
فعالیتهـای اینچنینـی در واقـع همـان

توسـعه مهار تهـای انسـانی مدیـران
خواهـد بـود؛ فعالیتهـای اجتماعـی کـه
مدیـران انجـام میدهنـد .در اینگونـه
نشسـتها مهار تهـای انسـانی پـرورش
پیـدا میکنـد و توسـعه مییابـد.
بسـیاری از فعالیتهـای مدیریتـی بر پایه
ارتباطـات اسـت .یعنـی ارتبا طمحـور
اسـت .خیلـی از ارتباطـات مدیریتـی و
کاری در ایـن نشسـتها شـکل میگیـرد.
آدمهـا یکدیگـر را پیـدا میکننـد و ارتبـاط
مسـتقیم برقرار میکنند و بخـش مهمی از
مشکالت سـازمانی و فنی کار خود را در آن
پیگیـر میشـوند و بـه راهحـل میپردازند.
چرا نــام همایــش را  20ســال و انــدی پیش
گذاشتید؟
خیلـی روی نا مگـذاری فکـر نشـده بـود.
یعنـی اینکـه بخواهیـم معنـا و مفهومـی
بـر ا ی آ ن د ر نظـر بگیر یـم  .بیشـتر ین

عا مـل ا یـن بـو د کـه د ا نشـجو یا نی کـه
فار غالتحصیـل سـا لهای بیـن  70تـا
 80بودنـد از فراغـت تحصیلشـان قریـب
بـه  20سـال میگـذرد .مـا اگـر معیـار را
میگذاشتیمسـال فـارغ التحصیلـی یعنی
سـال  77 -76االن بیسـت سـال گذشـته
ا سـت .

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

قبال از این مدل برنامهها جهت همافزایی
فار غالتحصیالن برگزار کرده بودید؟
بـه ایـن شـکل و بـا ایـن گسـتردگی نبـود.
نشسـتهای ماهانـه کـه برگـزار میکنیـم
حـدود  50نفـر را شـامل میشـد و بـا ایـن
گسـتردگی کـه همـه دوسـتان را بخواهیـم
جمـع کنیـم نبـوده اسـت.

هما هنگــی و جمــع کــر د ن ا یــن
فار غالتحصیالن که بعضا یا ا کثرا جزء مدیران
ارشد هستند کار سختی نبود؟
کار سـختی بـود و هرچـه جلوتـر میرویـم
سـختیهای بیشـتری میبینیـم ،امـا این
اشـتیاق و انگیـزهای کـه وجـود دارد ایـن
سـختیها را راحـت میکنـد .بـه شـیرینی
آن لحظـات دیـدار کـه فکـر میکنـم ،فکـر
میکنـم دو دوسـت و رفیـق همدیگـر را
بـه گرمـی در آغـوش میگیرنـد و از احـوال
هـم با خبـر میشـو ند  ،آ ن لحظـه بـه
انـدازهای بـرای مـن شـیرینتر اسـت کـه
ایـن سـختیها در طـول  2-3مـاه نادیـده
گرفتـه میشـود.

گفتیــد  90درصد پروژه انجام شــده اســت.
کارهای همایش بهخوبی پیش میرود؟
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
میدهد ،شـور و شـوقی را از بازخوردهایی
کـه ا ز د و سـتا ن میگر فتیـم مشـخص
بـود مشـتاق بـه دیـدن رفقـا و حضـور در
دانشـکده هسـتند.
بسـیا ر ی بعـد ا ز فا ر غا لتحصیلـی بـه
شهر سـتا نها ر فتنـد  .و قتـی شـنید ند
قـرار اسـت چنیـن اتفاقـی رخ دهـد از
شهرسـتانها میآینـد .قریـب  30درصـد
از شـرکتکنندگان مـا از شهرسـتا نها
هسـتند .از اردبیـل ،تبریـز ،کرمانشـاه و

قصــد دار یــد اینگونــه همایشهــا و
همافزاییهــا را در قالبهــای دیگــر ادامــه
دهید؟
قطعـا چنیـن اسـت .انتظـار مدیرانـی کـه
االن در ایـن همایـش شـرکت میکننـد
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 میدانیـم و بعـد از
شناسایی توسـط شـورای سیاستگذاری
که اسـاتید بنام دانشـکده مدیریت هستند
از آنان اسـتفاده خواهد شـد .این دوستان
کمـک خواهنـد کرد مسـیر را ادامـه دهیم.
بـا قاطعیـت میگویم سـال آینـده اجالس
سـاالنه یکـی از برنامههایـی اسـت کـه
خواهیـم داشـت.
دو الی سـه مسـاله کـه مشـکالت مدیریتی
کشـور را پاسـخ دهد محور بحثهـا خواهد
بـود .اگـر عمـری باقـی باشـد و خداونـد
عنایـت خـود را بـاالی سـر ما داشـته باشـد
برنامههـای خوبی برای دوسـتان خواهیم
داشـت.
نقطه مطلوب مدنظر شــما کجا است؟
مـن در ایـن مباحـث انسـانی و اینچنینی
نقطـه پایانـی نمیبینـم .هـر لحظـه هـر
کار کوچکـی را بـرای دوسـتان دانشـجو،
فا ر غا لتحصیلا ن د ا نشـکد ه و ر فقـا ی
عزیـزی کـه میشناسـم ،هـر کار کوچکـی
کـه بتوانـد بخشـی از مشـکالت فـردی و
سـازمانی را حـل کنـد بـرای مـن نقطـه
مطلـو ب اسـت .حتـی شـده در مراسـم
جشـن تولـد فـرزن
د خـود باشـد ،یـا خـدای ناکـرده مجلـس
ختـم عزیـزی شـرکت کنـد ،ایـن بـرای من
نقطـه ایـدهآل و مطلـوب اسـت .بـه لحـاظ
چشـمانداز و افـق دیـد بیشـتر اگـر بتوانیـم

قریب  30درصد
ازشرکتکنندگان
ما از شهرستانها
هستند .از
اردبیل،تبریز،
کرمانشاه و غیره
مهمان داریم.
کسی که رنج سفر
 8-7ساعته را
به خود تحمیل
میکند تا در
همایششرکت
کند و محبت
خود را به رفقا
نشان دهد ،نشان
میدهدانگیزه
قوی پشت این
فرد وجود دارد
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ایـن ظرفیتهـای خوبـی کـه در مجموعـه
فارغالتحصیالن دانشـکده مدیریت وجود
دارد ،را به سـمتی سـوق دهیم کـه بتوانیم
بخشـی از مشـکالت و نابسـامانیهای
مدیریتـی کشـور را پاسـخ دهیـم ،آنجـا
احسـاس لـذت خواهـم کـرد .احسـاس
میکنـم بخشـی از آن زحماتـی که اسـاتید
بـرای پـرورش مدیـران کشـیدند را در آنجا
توانسـتیم پاسـخ دهیـم.

مدیریتکلمه
مظلومیاست.
خیلیمطالبهگر
دارد .همه کسانی
که در این کشور
یک نابسامانی و
نارساییمیبینند
اولین چیزی که به
ذهن آنها میرسد
حتی اگر مفهوم
آکادمیک و علمی
موضوع را ندانند،
میگویندضعف
مدیریت است.

به نظر شما این دست همایشها میتواند
چــه زمینههــا و زیرســاختهایی را بــرای
استفاده بیشتر از منابع انسانی تقویت کند؟
مـن فکـر میکنـم یکـی از کارکردهـای
همایـش شناسـایی و شـناخت آد مهـا
و ظرفیتهـای موجـود اسـت .در ایـن
بیـن خیلـی از افـراد بـه ظرفیتهایـی کـه
موجـود اسـت ،آگاه هسـتند .دوسـتان
در بخشهـای مختلـف میتواننـد کمـک
همدیگـر باشـند و همافزایـی ایجـاد کنند.
نزدیکتریـن کارکـرد ایـن همایـش ایـن
قسـمت کار اسـت.
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بهعنــوان یکــی از مدیــران برگزارکننــده
همایش انتظار چه دستاوردهایی را دارید؟
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
بیاطلاع بودیـم؛ حتـی اگـر در همایـش
هـم شـرکت نکنـد بـه نظـر میرسـد بـه آن
دسـتاورد رسـیدهایم .انتظـارم این اسـت

دوسـتان شـرکتکننده در ایـن همایـش و
فارغالتحصیالن دانشـکده با نـگاه مثبت و
انرژیبخشـی به کمبودها و نارسـاییهایی
کـه برای ایـن همایش پیش میآیـد و قطعا
هـم وجـود دارد ،نـگاه کننـد ،مـا آدمهایی
هسـتیم کـه بـا تـوان مدیریتـی کـه خـود
داشـتیم چنیـن کاری را شـروع کردیم ،در
ایـن همایـش هم احتمـال نارسـایی وجود
دارد ،خیلـی نمیخواهـم این نارسـاییها
باعـث دلتنگـی و ناراحتـی باشـد .قطعـا به
مـا حـق میدهنـد؛ کار اینچنینـی و کاری
کـه بـدون اجـر و مـزد شـروع کردیـم و هیچ
چشمداشـتی از کسی نداشـتیم و خودمان
انجـام دادیـم ،همهچیز را بـا ظرفیتهایی
که داشـتیم توان گذاشـتیم ،سـه ماه پشت
ایـن امـر بودیـم .دوسـتانی کـه در شـورای
برنامهریـزی خیلـی کمـک کردنـد.
تعـدادی از دوسـتان شـب و روز فکرشـان
ایـن مسـاله بـود .شـب بـا رویـای برپایـی
یـک همایـش خـوب میخوابیدنـد و صبح
بـا همـان رویاهـا بیـدار میشـدند.
انتظـار دارم اگـر نواقصـی در همایـش بـود
مـا را ببخشـند ،امـا مهمتریـن بخـش در
ادامه اسـت کـه بهطور جدی کمـک دهند.
هـر فـردی خـود را مسـئول در به سـرانجام
رسـاندن اهـداف و چشـماندازهایی کـه
ترسـیم میشـود ،بدانـد و کمـک کننـد کـه
بـه قلـه آمـال و آرمانهـا دسـت یابیـم.
نــگاه خــود شــما به مقولــه مدیریت کشــور
چطور است؟
مدیریـت کلمـه مظلومـی اسـت .خیلـی

مطالبهگـر د ار د .همـه کسـا نی کـه در
ایـن کشـور یـک نابسـامانی و نارسـایی
میبیننـد اولیـن چیـزی کـه بـه ذهـن آنهـا
میرسـد حتـی اگـر مفهـوم آکادمیـک و
علمـی موضـوع را نداننـد ،میگویند ضعف
مدیریـت اسـت.
همـه مـردم برداشـت کلـی از مدیریـت
دارنـد .شـاید از آنهـا بپرسـید کـه منظـور
از مدیریـت چیسـت؟
نداننـد ولـی اینکـه هماهنگیهـا ،هـر نوع
نارسـایی را بـه ضعـف مدیریـت مرتبـط
میداننـد ،از یـک جهاتـی هـم شـاید
درسـت باشـد.
بعیـد میدانـم کـه یـک برداشـت عمومـی
وجود داشـته باشـد و آن برداشـت عمومی
نادرسـت باشـد .میگوینـد خـرد جمعـی
اشـتباه نمیکنـد .خیلـی از افـراد جامعـه
بسـیاری از نابسـامانیهای جامعـه را
ضعـف مدیریـت میداننـد و شـاید خیلـی
بیربـط هـم نباشـد .جامعـه مـا تغییـر
حاکمیتـی داشـت.
 40سـال بعـد از پیـروزی انقلاب 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
 40سـال نمیتوانیـم بگوییـم ضعفهـای
مو جـو د ضعفهـا ی مد یر یتـی ا سـت .
کالبدشـکافی جـدی باید بشـود کـه قاعدتا
کار اسـاتید علـم مدیریـت اسـت.
بهصـو ر ت مطا لعـا ت مـو ر د ی و ر و د
پیـدا کننـد .نابسـامانیهای اجتماعـی
ا ر تبا طـش بـا مد یر یـت چیسـت ؟ آ یـا

بدهـد .هوشـمندی مدیـران در انتخـاب
را ههایـی کـه آ نهـا را بـه هد فهـای
سـازمانی برسـاند و بدنه چابک سازمانها
کـه بتواند ایـن افـکار هوشـمندانه مدیران
را بـه اجـرا برسـاند ،دغدغههـای فعلـی
سـازما نها اسـت.
االن در کشـور مـا اینطور اسـت کـه آدمها
در پسـتهایی کـه مینشـینند احسـاس
رضایـت ندارنـد و فکـر میکننـد این پسـت
حـق آنها نیسـت .فراتـر از این پسـت حق
آنهـا اسـت .در حالـی کـه همیـن جایـی
کـه قـرار گرفتنـد اگـر بهخوبـی بـه وظایـف
سـازمانی عمـل کننـد ،پسـتهای باالتـر
بـه آرامـی نصیبشـان خواهـد شـد.
اینهـا ویزگیهایـی اسـت کـه شـاغلین
پسـتهای بـاال در کشـور دارنـد و همیشـه
احسـاس دارنـد حـق آنهـا خـورده شـده
اسـت و بایـد در سـطوح مدیریتـی باالتری
باشـند ،ولـی االن بـه آن نرسـیدهاند و ایـن
خطر جدی به لحاظ نگرشـی در کار اسـت.

واقعـا میتوانیـم االن نابسـامانیهای
اجتماعـی کـه در جامعـه وجـود دارد
را چـه در بحثهـای خانوادگـی و چـه
بحثهـای دیگـر بـا مدیریـت ربـط داد؟
در نابسـامانیهای اقتصـادی کشـور،
چـه میـزان از ایـن عارضههـا و اتفاقـات
نامناسـب بـه سـوءمدیریت و سـوءتدبیر
با ز میگـر د د و چـه مقـد ا ر بـه هجمـه
د شـمنا ن با ز میگـر د د .
اینهـا را باید کالبدشـکافی کرد .همچنان
اعتقـاد دارم کشـورها ،ملتهـا عمومـا
از سـوءتدبیر رنـج میبرنـد تـا از نبـود
امکانـات .نبـود امکانـات خیلی عامـل تام
و کمالـی نیسـت .سـوءتدبیرها میتوانـد
رنجدهنـده باشـد.
بهعنوان دبیر شورای برنامهریزی همایش
چه پیامی برای شرکتکنندگان دارید؟
برخـی مواقـع جملات رسـا نیسـت ،ولـی
حرکـت رسـا اسـت .ایـن حرکـت را بـا ایـن
جملـه بیـان میکنـم که دسـت اسـاتیدم را
میبوسـم .پیشـانی بلند دوسـتان و دست
دوسـتان را میبوسـم .بـه گرمـی اینهـا
را در آغـوش میگیـرم .ایـن عمـق عشـق
و محبـت و عالقـه بـه اسـاتید و دوسـتان
عزیـز اسـت.
فکــر میکنیــد چطــور میتــوان حقــی را کــه
این اســاتید و پژوهشــگران بر گردن ما دارند،
ادا کرد؟
واقعیت این اسـت که همیشـه بزرگداشـت
بـزرگان بـا هیـچ شـکل و شـمایلی ادا

نمیشـود .بهطور مثال دکتر میرسپاسی،
دکتـر رضاییـان ،دکتـر الوانـی ،دکتـر
بهرا مفـر کـه سـا لهای سـال بـرای ایـن
کشـور زحمـت کشـیدند و دانشـجو تربیـت
کردنـد ،سـاعتها رنـج مطالعـه و تدریـس
را کشـیدند ،هیـچ کاری حتـی جبـران یک
سـاعت زحمـات اینهـا را نمیکنـد.
هر چـه مر ا سـم تجلیـل بگیر یـم و د ر
رسـانهها نـام آنهـا را بیـان کنیـم و هرچـه
هدایـا تقدیـم شـود ،اعتقـاد قلبـی دارم که
هیـچ چیـزی پاسـخگوی زحمـات آ نهـا
نیسـتند .
آن چیـزی کـه باعـث خوشـحالی و رضایت
اسـاتید میشـود این اسـت که شـاگردان از
حرفهـای آنها اسـتفاده کردنـد و مدارج
ترقـی را یکـی ،یکـی طـی میکننـد و برای
کشـور خـود منشـاء خدمـات میشـوند.
هرچـه بتوانیم خدمت صادقانـه و خالصانه
و بـا پشـتکار باشـد ،بهتریـن تجلیـل بـرای
اسـاتید اسـت و اسـاتید هم از ایـن موضوع
خوشـحال میشـوند.
فکر میکنید در عرصه مدیریت کشور با چه
چالشهایی روبهرو هستیم؟
علـم مد یر یـت شـا خها ی ا ز علـو م
انسـانی اسـت .علـوم انسـانی بـه دالیلـی
پیچید گیهـا ی خا صـی د ا ر نـد .
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

نکته پایانی را بفرمایید.
مـن فکـر میکنـم ایـن همایـش اگـر نقـاط
مثبتـی داشـت کـه قطعـا و حتمـا نقـاط
مثبـت فراوانـی دارد ،شـاید مد تهـا
دوسـتان شـرکتکننده بـا همیـن نقـاط
مثبـت و خاطـرات شـیرین ایـن همایـش
دلخـوش باشـند ،اگر نقـاط مثبتی داشـت
ایـن محصـول کار دسـتهجمعی دوسـتان
در شـورای برنامهریزی بوده اسـت .شـاید
خیلیهـا نا مشـان در ایـن همایـش بـرده
نشـود.
در سـایتها اسـم آ نهـا نیامـده باشـد.
کسـی مثل مـن نامـش در جاهـای مختلف
بهعنـوان دبیـر همایـش بـرده شـود ،امـا
اصـل زحمـت روی دوش ایـن دوسـتان
بـود .بـه قـول حافـظ:
در کار گالب و گل حکـم ازلی این بود،
کان شاهد بازاری زین پردهنشین باشد.
پردهنشـینان زیـادی در همایش داشـتیم
کـه اسـم زیـادی از آنهـا بـرده نمیشـد،
مـن دسـت تکتـک اینهـا را میبوسـم و
اگـر نواقصـی در همایـش بود مـن خواهش
دارم ایـن نواقـص را دوسـتان بعدهـا بـه
شـکلهای مختلفـی ارائـه دهنـد تـا در
اجالسهای سـالیانه بعدی از آن اسـتفاده
کنیـم .
از راهنماییهـا و پیشـنهادات آ نهـا
ا سـتفا د ه کنیـم .
در کل مـن از همـه اسـاتید کـه شـمع
فـروزان ایـن محفـل هسـتند ـ از امـام
حسـین(ع) سـخنی داریم که از نشانههای
نیکنامـی همنشـینی با خردمندان اسـت
ـ و همنشـینی خـود را نصیـب مـا کردنـد
سپاسـگزارم.
ا ز ر یا سـت د ا نشـکد ه  ،آ قـا ی د کتـر
حسـنقلیپور ،آقـای دکتـر اسـتیری ،دبیر
کانـون فارغالتحصیلان و تمـام کسـانی که
کمـک کردند تـا ایـن کار خوب به سـرانجام
برسـد سپاسـگزارم.

جامعه ما تغییر
حاکمیتیداشت.
 40سال بعد
از پیروزی
انقالبقاعدتا
باید مدیران
ما بعد از سعی
و خطا و آزمون
و خطاهای زیاد
به یک پختگی
در اداره کشور
رسیدهباشند.
االن بعد از 40
سالنمیتوانیم
بگوییمضعفهای
موجودضعفهای
مدیریتیاست.
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یاسر هاشمی از دغدغه های مدیریتی خود می گوید:

به گمانم این
نوع همایشها و
این نوع فکرها
میتواندجایگاه
منابع انسانی و
سرمایه انسانی را
باال ببرد و توجه
به آن را زیاد
کند و این هدف
را باید داشته
باشد که مهمترین
عامل برای
توسعهکشور
منابع انسانی و
در راستای آن
مدیریت سالم و
علممحوراست.

داشتننگاهانتقادی
بهمقولهمدیریتدر کشور الزمهپیشرفتاست
یاسر هاشمی رفسنجانی آخرین فرزند مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است که تحصیالت دانشگاهی را در دانشگاه تهران وعلم و
صنعت گذرانده و دارای مدرک فوق لیسانس MBAاز دانشگاه علم و صنعت است .وی سوابقی همچون ریاست دفتر هیئت امنای دانشگاه
آزاد و ریاست دفتر مرحوم آیت اهلل رفسنجانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه خود دارد .او
همچنین جزو شورای برنامه ریزی همایش بیست سال و اندی پیش است که در جلسات برنامه ریزی مربوط به این همایش حضور دارد .شهرت یاسر
هاشمی نه فقط به خاطر نسبتش با آیت اهلل رفسنجانی بلکه به دلیل کارنامه فعالیت های مدیریتی موفق او است .در یکی از روزهای پاییزی به سراغ
ویرفتیمتاازاودربارهنگاهشبهمقولهمدیریتکشوروهمچنیناهدافبرگزاریاینهمایشبیشترجویاشویم.متنزیرحاصلگفتگویمابااواست  .
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در ابتدا از اســم این همایش شروع بگویید
کــه چــرا اســم آن را  20ســال و انــدی پیــش
گذاشــتید؟ فقط بــرای جنبههای ســمعی بود
یا حکایتی دارد؟
ایـن کار قابـل تقدیـری اسـت کـه توسـط
دانشآموختـگان و فار غالتحصیلان

دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهـران انجام
شـد .
اینطـور که مـن می دانـم و در جریان کارها
هسـتم ،یکسـری از فارغالتحصیالنـی کـه
سـابقه دوسـتی و خاطـره از ایـن مجموعه
دانشـگاه دارنـد از شـروع فارغالتحصیلـی

دور هـم جمـع بودنـد و جلسـات را ادامـه
میدادنـد و ایـن جلسـات بـه طبـع نتیجـه
خو بـی د ر بر خـی تصمیمـا ت حتـی
مدیریتـی کشـور داشـت.
پس قبل از این همایش هم این جلســات

گردهمایــی و جلســاتی از ایــن دســت برقــرار
بوده است؟
بلـه همیـن طـور اسـت .بهرحـال االن 20
سـال از روزهـای دانشـگاه در آن دوران
سـپری مـی شـود و سـابقه  20سـاله و
یـا بیـش از  20سـال خاطـره و فاصلـه از
دانشـگاه اسـت که فکر میکنم یـک امکان
بالقـوهای اسـت کـه ایـن فارغالتحصیلان
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  20سـال 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.
مــا در کشــور دانشــکده هــای مدیریــت
مختلفــی داریــم .چــرا بــرای ایــن همایــش
دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران انتخاب
شــده اســت؟ فکر میکنید چــه ظرفیت هایی
در دانشگاه تهران وجود دارد که در دانشگاه
های دیگر شاید وجود نداشته باشد؟
بلـه همـان طـور کـه اشـاره کردیـد ،فعلا
فارغالتحصیلان بـرای دانشـگاه تهـران
هسـتند و هدف یـک فکری برای شـروع از
دانشـگاه تهـران اسـت وامیدوارم بـه کلیه
سـطوح علم مدیریت در کشـور تعمیم یابد
تا بتوانـد ارتباط موثـر و همافزایـی در این
موضـوع داشـته باشـیم.
فکــر میکنیــد مســئله مدیریتــی کشــور در
مقطــع کنونی چیســت و چــرا بایــد از نخبگان
برای حل این استفاده کرد؟
من فکـر میکنم االن نگاه بـه علم مدیریت
در کشـور نـگاه عقبافتـاد های اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن کـه امـروز در خصـوص
عوامـل تولیـد یـا خدمـت یـا بهـر هوری
کـه میتوانـد موثـر در رشـد کشـور باشـد،
شـاید امـروز از دیـد سـطوح علمـی کشـور
مدیریـت ،مدیریـت و مدیریـت اسـت.
قبلا نگاهـی کـه بـه ایـن حـوزه میشـد
ً
نیـروی کار صرفـ ًا 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 میتوانـد نقـش همـه را ایفا
کنـد و متاسـفانه در کشـور مـا نگاه بـه وجه
اصلی مدیریت نگاه ضعیفی اسـت ،شـاید
بـه شـاخصهای دیگـر نـگاه میشـود.
به نظر شــما همایش بیســت ســال و اندی
پیــش چــه تاثیــری بــر شــناخت ظرفیــت ها و
منابــع انســانی در حــوزه مدیریــت مــی تواند

داشته باشد؟
بـه گمانـم ایـن نـوع همایشهـا و ایـن نـوع
فکرهـا میتوانـد جایـگاه منابـع انسـانی و
سرمایه انسـانی را باال ببرد و توجه به آن را
زیـاد کند و ایـن هدف را باید داشـته باشـد
کـه مهمتریـن عامـل بـرای توسـعه کشـور
منابـع انسـانی و در راسـتای آن مدیریـت
سـالم و علممحـور اسـت.
جمــع کــردن فار غالتحصیــان دهــه 70
دانشــکده کــه بعضــاً در راسهــای مدیریتــی
هستند کار راحتی نبود ،درست است؟!
همـان  20سـال و انـدی پیـش کـه نـاماش
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 عمـدهای از این
عزیـزان را هـم بـه هـم برسـاند ولـی تالش
بیشـتری میطلبـد.
ایـن همایـش اول اسـت و امیـد داریـم
در همایشهـای بعـدی در ادامـه ایـن
همایـش بـه فرصتی برسـیم که ابتـدا تمام
فارغالتحصیالن 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.
بــه نظــر شــما ایــن همایــش و از ایــن قســم
برنامــه هــا در ســالهای بعــد نیــز ادامــه پیــدا
خواهد کرد؟
بـه نظرم بخواهیم اگـر توفیق  100درصدی
داشـته باشـیم باید بـه گونـهای عمـل کنیم
کـه بتوانیم بعـد ًا این همایـش و برنامه های
مرتبـط بـا رسـالت هـای ایـن همایـش را
ادامـه دهیـم.
بــرای برنامــه هــای بعــدی چــه قالــب های
دیگری جز همایش درنظر دارید؟
نـگاه آرمانـی کـه مـا فار غالتحصیلان
مدیریـت دانشـگاه نسـبت بـه ایـن نـوع
همایشهـا دیـدن نظـام مدیریـت کشـور
اسـت هماننـد نظـام مهندسـی و نظـام
پزشـکی کـه در کشـور جایـگاه خـود را
پیـدا کـرده و پزشـکان و مهندسـان یـک
مجموعـهای دارنـد کـه میتواننـد 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  NGOیـا غیردولتـی مدیریـت
شـود تـا بتوانـد مدیریـت کشـور را سـامان
دهـد تـا از وضـع نابهسـامان مدیریـت در
دسـتگا ههای دولتـی خـارج شـویم و هـر
کسـی بـر اسـاس تخصـص ،شـغل و سـابقه
و شایسـتگیهای 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.
فکـــر میکنیـــد دســـتاوردهای مهمـــی کـــه
ایـــن همایشهـــا میتوانـــد داشـــته باشـــد
چیســـت ؟
احسـاس میکنم بی سروسـامانی بخشـی
از مدیریـت کشـور را این نـوع همایشها با
دیـدگاه علمـی خـود بتوانـد سـامان دهد.
امـروز اگـر احسـاس میکنیم یـک مدیری
در یـک جـا قـرار گرفتـه اسـت بـر اسـاس
شایسـتگیها و تجربـه و مقتضیاتـی کـه
الزم اسـت به آنجـا رسـیده اسـت .امید ما
همـان بحـث آرمانی اسـت کـه ذکـر کردم.
بــه عنــوان یکــی از اعضــای ارشــد شــورای
برنامــه ریــزی همایــش بیســت ســال و اندی
پیش بــرای شــرکتکنندگان در ایــن همایش
چه پیامی دارید؟
ال این یک شـروع اسـت و قطع ًا پـا گرفتن
او ً
چنیـن مجموعـهای فقـط تلاش اعضـای
هیئـت مدیـره ایـن مجموعـه نیسـت و
قطعـ ًا یـک پـای اصلـی ایـن کـه بتوانیـم
ایـن همایـش چارچـوب خوبـی پیـدا کنـد
و بـه صـورت جـدی اجـرا شـود و حضـور
اعضـا و جـدی گرفتـن شـرکتکنندگان
هـم در این مسـیر اسـت .امیدواریـم تمام
فا ر غا لتحصیلا ن مد یر یـت د ا نشـگا ه
تهـران نـگاه جدی بـه این همایش داشـته
باشـند.درواقع ایـن موضـوع هماننـد
یـک رای اسـت ،وقتـی میگوییـم یـک
رای در صنـدوق تاثیرگـذار اسـت حضـور
فار غالتحصیـل در ایـن همایـش قـوت و
ارتقـا بـه ایـن همایـش میدهـد.

او ًال این یک
شروع است و
قطع ًا پا گرفتن
چنینمجموعهای
فقط تالش اعضای
هیئتمدیره
اینمجموعه
نیست و قطع ًا یک
پای اصلی این
که بتوانیم این
همایشچارچوب
خوبی پیدا کند
و به صورت
جدی اجرا شود
و حضور اعضا
و جدی گرفتن
شرکتکنندگان
هم در این مسیر
است.

صحبت پایانی به مدیران و دانشجویان
عرصه مدیریت چیست؟
بــه نظــر مــن مدیــران و دانشــجویان
بایــد مطالبــه جــدی داشــته باشــند و
ضعفهایــی کــه در چارچــو ب نظــام
مدیریــت کشــور اســت .شــاید توقــع
اول ایــن اســت کــه امــروز کســانی کــه
فارغالتحصیــل دانشــگاههای مدیریــت
در کل کشــور هســتند یــک نــگاه انتقــادی
و مطالبــه جــدی بــرای سروســامان دادن
داشــته باشــند .امــروز پزشــکان اگــر بــه
وضعیــت پزشــکی خــود و صنــف خــود
اعتــراض دارنــد و مشــکالت را میبیننــد
فضایــی را دارنــد کــه مطالبهگــری کننــد
و خواهــان وضعیــت بهبــود و بهتــری
باشــند ،ایــن فضــا بــرای جامعــه مدیریــت
کشــور نیســت و مــن پیامــم بــرای تمــام
فارغالتحصیــان مدیریــت کشــور ایــن
اســت کــه ایــن نــوع کارهــا فرصتــی بــرای
مطالبهگــری در بهبــود عرصــه مدیریــت
کشــور اســت.
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گفتوگو با دکتر علی رضاییان ،چهره ماندگار مدیریت کشــور

سالهایطالییدانشکده
مدیریتدانشگاهتهران
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گزاف نیست اگر بگوییم مدیریت در ایران با نام دکتر علی رضاییان شناخته شده است.
او جزء نسل اولی است که بعد از انقالب اسالمی به فکر ارتقای سطح مدیریتی کشور و
افزایش مهارت مدیران افتادند .دکتر رضاییان از سالهای 65تا 76در جایگاه ریاست
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مشغول به کار بوده و حجم زیادی از تالیفات در عرصه مدیریت
را نیز به خود اختصاص داده است .جمله معروفی وجود دارد که معموال به دانشجویان مدیریت
میگویند؛قبلازاینکههرکاریکنیدکتابهایدکتررضاییانرابخوانید!اوچهرهماندگاردررشته
مدیریت در سال ۱۳۸۵و استاد دانشگاههای تهران است .دکتر رضاییان دوره دکتری مدیریت در
دانشگاه تهران و دوره دکترای حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس را بنیان نهاده است و در حال
حاضر ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی ،رئیس گروه بازرگانی دانشگاه امام صادق
و مسئول گروه مدیریت سازمان سمت را برعهده دارد .متن زیر گفتوگوی ما با اوست و از آنجا که
بخشی از دوران ریاست وی مصادف با جنگ تحمیلی بوده است ،صحبتهای وی در اشاره به
اقدامات انجامگرفته در آن زمان نیز بسیار خواندنی است که در ادامه میآید.

  جنــاب دکتــر ما هــر روز در جاهــای مختلف
و رســانههای اجتماعــی صحبتهایــی را
میشــنویم و متنهایی را مطالعه میکنیم که
میگویند مدیریت کارآمد نیســت یا سیســتم
قدیمی دارد .بهعنوان کسی که در این زمینه
تخصــص داریــد ایــن فضــا را چطــور ارزیابــی
میکنید؟
بلــه مــن از ســال  65تــا  76ریاســت ایــن
دانشــکده را برعهــده داشــتم .در ابتــدا
دانشــگاه تربیــت مدرس بــودم ،چــون این
دانشــگاه در آن مقطع دانشــجومحور بود؛
یعنــی دانشــجویان اســاتید را انتخــاب
میکردنــد ،چــون خــود اســتاد بــه انــدازه
کافــی نداشــت .معمــوال دانشــجویان
میرفتنــد و بــا اســاتید در دانشــگاههای
دیگــر صحبــت میکردنــد کــه بــرای
تدریــس بیاینــد .ابتــدا از دانشــگاه تربیت
مــدرس آمدنــد و دعــوت کردنــد تــا بــا
آنهــا همــکاری داشــته باشــم .بــه آنجــا

میگرفتنــد .هماننــد رشــته دولتــی،
بازرگانــی بــود کــه عمدتــا همیــن دو رشــته
بــود .حســابداری هــم جــزء رشــتههایی
بــود کــه دانشــجو میپذیرفتنــد .رشــته
صنعتــی نداشــتند.
در آن زمــان مقطع ارشــد هم در دانشــکده
وجود نداشت؛ درست است؟
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
عهــدهدار شــدم .وقتــی بــه دانشــگاه تهران
آمــدم ،اینهــا فقــط رشــتههای محــدودی
از مدیریــت را در ســطح لیســانس دانشــجو
میگرفتنــد .هماننــد رشــته دولتــی،
بازرگانــی بــود کــه عمدتــا همیــن دو رشــته
بــود .حســابداری هــم جــزء رشــتههایی
بــود کــه دانشــجو میپذیرفتنــد .رشــته
صنعتــی نداشــتند.
  در آن زمان مقطع ارشــد هم در دانشــکده
وجود نداشت؛ درست است؟
بلــه مقطــع ارشــد هــم نداشــتند .مقطــع
ارشــد هــم بــا فشــار دولــت در آن زمــان
بــا برگــزاری امتحانــی ،ولــی بــدون
اعــام نتیجــه بــود .ایــن وضعیتــی بــود
کــه دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران
داشــت .اعضــای هیــات علمــی هــم 9
نفــر بودنــد .آنهــا نیمــی مربــی بودنــد.
قبــل از آن دانشــگاه تهــران دوره دکتــرا را
راهانــدازی کــرده بــود ،ولــی بعــد از انقــاب
یکســری از اســاتید رفتنــد و آنچــه ماندند 9
نفــر بودنــد و از آن  9نفــر نیمی مربــی بودند.

رفتــم ،ضمــن اینکــه دروســی را تدریــس
میکــردم ،مســئولیت گــروه مدیریــت
را برعهــده داشــتم .دانشــگاه تربیــت
مــدرس گروههــای مختلفــی داشــت.
گروههــای مختلــف مدیریــت و اقتصــاد و
جامعهشناســی و روانشناســی و غیــره در
یــک دانشــکده تحت عنــوان علوم انســانی
بــود کــه آقــای دکتــر احمــدی رئیــس
دانشــکده بــود .مالقاتــی بــا دکتــر احمدی
داشــتم و ایشــان خواســتند مســئولیت
گــروه را بپذیــرم کــه مــن از دانشــگاه شــهید
بهشــتی ماموریت گرفتم تا دو روز در هفته
بــه آنجــا بــروم و بــا آنهــا همــکاری کنــم.
هــم مســئول گــروه بــودم و هــم تدریــس
میکــردم .در واقــع تنهــا یــک گــروه بــود،
منتهــا رشــتههای مختلــف در همــان یــک
گــروه تحت عنــوان مدیریــت کــه صنعتی و
بازرگانــی را شــامل میشــد ،بــود .تقریبــا
یــک ســال آنجــا بــودم .از دانشــگاه تهــران

یــک مســئول انجمــن اســامی آمــده بــود
کــه آن زمــان آقــای رســتمی بــود و االن در
صداوســیما کار میکننــد .مســئول جهــاد
دانشــگاهی آقــای ولیــان بــود .ایــن دو نفــر
آمدنــد و درخواســت کردنــد که مســئولیت
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران را
بپذیــرم.
  با توجه به اینکه در مقطعی ریاســت شــما
مصــادف با جنگ تحمیلی بــود ،در آن دوران
وضعیت دانشکده چطور بود؟
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
عهــدهدار شــدم .وقتــی بــه دانشــگاه تهران
آمــدم ،اینهــا فقــط رشــتههای محــدودی
از مدیریــت را در ســطح لیســانس دانشــجو

اسامیشان را به خاطر دارید؟
آقــای دکتر ســعادت ،آقــای دکتــر میرزایی
از اســاتید قدیمــی بودنــد کــه در رشــته
حســابداری دکتــر وثــوق بــود .آقــای دکتــر
بهرامیفــر ،مرحــوم حریرچــی ،آقــای
دکتــر نــوروش ،در آن مقطــع مربــی بودنــد.
بعــدا کــه دوره دکتــرا را راهانــدازی کردیــم،
ایــن افــراد هــم دکتــرا را گرفتنــد.

.از خودروسازی
تا ربسازی
هیات مدیره
دولتی دارند .این
بیماری است که
در شرکتهای
ما وجود دارد.
این هیات مدیره
دولتی توسط
سهامداران خرد
کنترلنمیشوند.
اگر یک جایی
باشم،کسانی
که میشناسم را
به عنوان هیات
مدیره در نظر
میگیرم.

  رویکرد شــما در جایگاه ریاست دانشکده
برای توسعه فعالیتها چه بود؟

ابتدا میخواســتیم دورههای کارشناســی
را گســترش دهیــم و رشــته مدیریــت
صنعتــی را بــرای اولیــن بــار گرفتیــم.
رشــته مالــی مســتقل برگــزار شــد .در همه
اینهــا در ارشــد دانشــجو گرفتیــم و بعــد
هــم در دوره دکتــرا دانشــجو پذیرفتیــم.
بعــد از آن بــا  9نفــر هیــات علمــی کــه نیمی
مربــی بودنــد ،کار را نمیتوانســتیم پیــش
ببریــم و ســعی کردیــم از تــوان تمــام کشــور
اســتفاده کنیــم.
مثــا دکتــر ســیداصفهانی و آقــای دکتــر
فاطمــی قمــی را از دانشــگاه امیرکبیــر
دعــوت میکردیــم تــا بــا مــا همــکاری

11

در آن مقطع
سازمان ملل
طرحی برای
تحصیلکردگان
مدیریت داشت.
اگر اساتید
میآمدندهزینه
بلیت آنها را
پرداخت میکرد
و برای آنها هم
فرصت خوبی بود
و هم خانواده را
میدیدند و در
فاصلهحضور
این اساتید برای
آنها متناسب با
وقتشان کالس
میگذاشتیم.
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داشــته باشــند .دکتــر جاللــی از دانشــگاه
علــم و صنعــت بودنــد و دکتــر مشــایخی از
دانشــگاه صنعتــی شــریف بودنــد .یعنــی
از همــه دانشــکدههای صنایــع و مدیریــت
اســتفاده میکردیم.دکتــر الواانــی و خانــم
دکتــر زاهــدی از دانشــگاه عالمه بودنــد .از
ایــن اســاتید دعــوت میکردیــم و بــه کمک
ایــن مجموعــه ایــن دورههــا را راهانــدازی
کردیــم ،چــون دانشــگاههای دیگــر دوره
دکتــرا نداشــتند .این بــود کــه آن همکاران
بهخوبــی همــکاری کردنــد .دکتــر ثقفی در
رشــته حســابداری و دکتــر جهانخانــی
در رشــته مالــی بــا مــا همــکاری داشــتند.
البتــه ایــن دو بزرگــوار بورســیه دانشــگاه
شــهید بهشــتی بودنــد و در خــارج از کشــور
درس خوانــده بودند .منتها بعــد از انقالب
کــه آمــده بودنــد کســی ایــن رشــتهها را
تحویــل نمیگرفــت ،بــه همیــن دلیــل بــه
اینهــا گفتنــد مــا نیــازی بــه شــما نداریــم
و اینهــا ابتــدا در بخــش صنعــت مشــغول
شــدند و بعــدا بــا تشــویق مــن ،آقــای دکتــر
جهانخانــی بــه دانشــگاه شــهید بهشــتی

برگشــت .دکتــر ثقفــی هــم در دانشــگاه
عالمــه جــذب شــدند .کمــک ایــن افــراد
خــوب بــود.

از اساتید ایرانی خارج از کشور نیز استفاده
میکردید؟

بلــه از آنهــا هــم اســتفاده میکردیــم .در
آن مقطــع ســازمان ملــل طرحــی بــرای
تحصیلکــردگان مدیریــت داشــت .اگــر
اســاتید میآمدنــد هزینــه بلیــت آنهــا
را پرداخــت میکــرد و بــرای آنهــا هــم
فرصــت خوبــی بــود و هــم خانــواده را
میدیدنــد و در فاصلــه حضــور این اســاتید
بــرای آنهــا متناســب بــا وقتشــان کالس
میگذاشــتیم .در کل ایــران در آن مقطــع
دو دکتــرای حســابداری داشــتیم کــه یکی
دکتــر ثقفــی و دیگــری آقــای دکتــر نمــازی
بــود و در مالــی هــم دکتــر جهانخانــی و
اســتاد دیگــری بودنــد کــه قبــا در عالمــه
حضــور داشــتند.

چــه رشــتههایی را در بــدو امر در دســتور کار
قرار دادید؟

در آن دوران مصــادف بــا جنــگ تحمیلــی
چــون کشــور نیــاز زیــادی بــه مدیــران در
حــوزه پولــی و مالــی داشــت ،بــه همیــن
جهــت دکتــرای حســابداری و مالــی و
سیســتم و رفتــار و تحقیــق را تاســیس
کردیــم .برنامــه دکتــرا را بــا هفــت گرایــش
طراحــی کردیــم و بــه تصویــب رســاندیم
و در همــه اینهــا دانشــجو گرفتیــم.
دوره اول هــم غیــر از اینکــه از طریــق
آزمــون دانشــجو گرفتیــم ،بــرای اینکــه
دانشــکد ههای مدیریــت اکثــر هیــات
علمــی مربــی بودنــد و بــرای اینکــه ارتقــا
پیــدا کننــد ،یــک امتحــان ویــژه بــرای
مربیــان دانشــگاهها برگــزار کردیــم و بــه
دانشــگاههای مختلــف ســهمیه دادیــم تــا
دانشــکده مدیریــت در کشــور ارتقــا یابــد.
یــک عــده را بــه ایــن طریــق پذیرفتیــم.
مثــا دکتــر یزدانــی از دانشــگاه سیســتانو
بلو چســتا ن  ،د کتــر ا بر ا هیمنــژ ا د ا ز
دانشــگاه کرمــان و بــه همیــن طریــق از
دانشــگاههای مختلــف یکســری مربــی
پذیــرش کردیــم .اینهــا دکتــرا را گرفتنــد

و بــه دانشــگاههای خــود بازگشــتند.

ظاهــرامجلــهدانــشمدیریتراهــمدوباره
راهاندازی کردید؛درستاست؟

بلــه حــدود  10ســالی که مــن آنجا بــودم غیر
از راهانــدازی دورههای 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 راهانــدازی
کردیــم .ســه مجلــه دیگــر بــه نــام تحقیقات
مالــی ،مجله حســابداری و دانــش مدیریت
را کــه بعــدا تخصصــی شــدند ،راهانــدازی
کردیــم .غیــر از مجــات یکســری کارهــای
پژوهشــی انجــام دادیــم چــون نیــاز کشــور
ایــن بــود.
دانشــجویان دکتــرا کــه میگرفتیــم بــر ایــن
اعتقــاد بودیــم کــه اینهــا از بعــد نظــری در
پایــان دکتــرا خــوب کار کننــد و هــم بتواننــد
مشــکل اجرایــی کشــور را حــل کننــد.
قراردادهایــی را بــا ســازمانهای مختلــف
داشــتیم .یکــی از آن ســازمانها گــروه

ملــی صنعتی فــوالد اهــواز بــود که مدیــر آن
آقــای مهنــدس پالیــزدار بود و بســیار خوب
همــکاری کردنــد .بخشــی از دانشــجویان
دکتــرای مــا پایاننامــه خــود را آنجــا عملــی
کردنــد و کارهــای تحقیقاتــی انجــام دادند.
هماننــد دکتر مرتضوی که اســتاد دانشــگاه
مشــهد هســتند .دکتــر دعایــی هــم بــه
همیــن ترتیــب بــود کــه در گــروه صنعتــی
فــوالد اهــواز حضــور داشــتند.
همچنیــن دکتــر انصــاری کــه در دانشــگاه
عالمــه بودنــد یــا دکتــر مدهوشــی کــه در
دانشــگاه مازنــدران هســتند .برخــی کمتــر
و برخــی بیشــتر در گــروه صنعتــی فــوالد
مســائل مدیریتــی را بررســی میکردنــد.

تالشهای شــما صرفا معطوف به مباحث
تئوریــک مدیریــت بــود یا بــرای مرتبطســازی
افراد با عرصه عمل نیز اقداماتی را داشتید؟
نــه اتفاقــا چــون کشــور تشــنه مدیــران
کاربلــد بــود ،افــراد بهســرعت جــذب
میشــدند .بــرای مثــال در آن زمــان
پایا ننامــه دکتــر مرتضــوی ایــن بــود

کــه مدیــران سرپرســتان در واحدهــای
تولیــدی ـ چــون آنجــا واحــد تولیــد فــوالد
بــود ـ میتواننــد عامــل تغییــر باشــند.
بــرای اینکــه ایــن مطالعــه انجــام شــود ـ که
البتــه بــا راهنمایــی دکتــر میرزایــی انجــام
شــد ـ اینهــا بــرای اولیــن بــار سرپرســتان
را فعالیتنــگاری کردنــد؛ چراکــه ســابقه
اینگونــه تحقیقــات در کشــور مــا وجــود
نداشــت و در کشــورهای دیگــر کــه انجــام
شــده بــود توســط پیشکســوتان این رشــته
بــود.
بــرای اولیــن بــار در آنجــا فعالیتنــگاری
کردنــد کــه ایــن سرپرســتان از صبــح
کــه وارد محیــط کار میشــوند چــه نــوع
فعالیتهایــی را انجــام میدهنــد و ایــن
فعالیتهــا را دســتهبندی کردنــد کــه
کــدام بــه نقــش کنترلــی و کــدام بــه نقــش
برنامهریــزی مرتبــط اســت .آن وظایفــی
کــه بــه عهــده سرپرســت اســت را چقــدر
انجــام میدهنــد و چــه کمبودهایــی
دارنــد .بعــد از ایــن تحقیــق دورههایــی را
طراحــی کردنــد کــه دو هفتـهای ایــن افــراد
شــبانهروز در جایــی در شــمال آمــوزش
عملــی میدیدنــد و آن مهارتهایــی کــه
نیــاز داشــتند را تمریــن میکردنــد و بعــد
وارد محــل کار میشــدند ،قبــل از اینکــه
آن دورههــا را برونــد ارزیابــی عملکــرد
میشــد و بعــد از دوره هــم ارزیابــی عملکرد
داشــتند و ایــن نشــان داد آنهــا در واحــد
تولیــد تغییــر ایجــاد کردنــد.
ایــن هــم شــاید بــرای شــما جالــب باشــد
کــه در ســال  1364کــه گــروه ملــی صنعتــی
فــوالد ،آقــای پالیــزان ،از مــا دعــوت کــرد و
بــا تیمــی از اعضــای هیــات علمــی رفتیــم.
اواخــر جنــگ بــود و اغلــب آژیــر میزدنــد
و مجبــور بودیــم بــه پناهــگاه برویــم .در
آن مقطــع آن کارخانــه ســه مهنــدس
داشــت .همــه کارگاههــا را سرپرســتها
اداره میکردنــد ،سرپرســتانی کــه اغلــب
کمســواد یــا بیســواد بودنــد کــه حتــی
نوشــتن هــم بلــد نبودنــد .یکســری
دورههــای آموزشــی ـ تفریحی بــرای اینها
گذاشــتیم کــه اینهــا را در گروههــای -30
 20نفــره در شــمال آمــوزش میدادیــم.
هــم بــرای آنهــا برنامــه تفریحــی بــود و هم
آموزشــی بــود .بهویــژه بــرای کســانی که در
هــوای گــرم در پــای کــوره کار میکردنــد،
فرصــت خوبــی بــود.
بهطور عینی نتیجه این اقدامات چه بود؟
در پایــان ایــن ارتبــاط ،گــروه ملــی بیــش
از  300مهنــدس داشــت و توانســت ایــن
تحــوالت را ایجــاد کنــد و بعــدا گــروه
صنعتــی فــوالد در مجتمــع فــوالد ادغــام
میشــود و رئیــس آن مهنــدس پالیــزان
میشــود .قبــل از آن مجتمــع فــوالد از
ژاپنیهــا دعــوت کــرده بودنــد و قــراردادی
داشــتند و آنهــا برنامــهای اجــرا کردنــد
کــه ایــن گــروه ملــی ـ صنعتــی بــا دانشــگاه
تهــران قــرارداد داشــت .ایــن بهخوبــی

در آن دوران
مصادف با جنگ
تحمیلیچون
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
تاسیسکردیم.
برنامه دکترا را
با هفت گرایش
طراحی کردیم
و به تصویب
رساندیم و در
همه اینها
دانشجوگرفتیم.

13

بله حدود 10
سالی که من
آنجا بودم غیر
از راهاندازی
دورههایتکمیل
کارشناسی و
بعد ارشد و
بعد دکترا ،قبل
از انقالب مجله
دانشکدهتحت
عنوان دانش
مدیریتتعطیل
شده بود و ما
آن مجله دانش
مدیریت را دوباره
از نو راهاندازی
کردیم .سه مجله
دیگر به نام
تحقیقاتمالی،
مجله حسابداری و
دانش مدیریت را
که بعدا تخصصی
شدند ،راهاندازی
کردیم.
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میتوانســت هزینههایــی کــه داده بــود و
راندمانــی که به دســت آمــده بود را مقایســه
کنــد .میگفــت اصــا قابــل قیــاس نیســت.
یعنــی بــا یکصــدم هزینــه توانســته
بودیــم تحوالتــی را ایجــاد کنیــم کــه آنهــا
نتوانســته بودنــد .مشــابه ایــن قــرارداد را با
ذوبآهــن اصفهــان داشــتیم ،بــا مناطــق
نفتخیــز جنــوب داشــتیم .حتــی در
شــمال داشــتیم.
شــرکت نفــت هــم در شــمال تاسیســاتی
داشــت و هم در جنوب تاسیســاتی داشت،
تقریبــا در تمــام ایــن مکانهــا دانشــجویان
بــا اســاتید ،بهویــژه دانشــجویان دکتــرا
میرفتنــد و کارهــای پژوهشــی انجــام
میدادنــد و کارهــای آموزشــی بــرای
مدیــران میگذاشــتیم.
بــا آلومینیــوم اراک برنامــه داشــتیم.
تقریبــا بــا خیلــی از صنایــع ارتبــاط و پــروژه
تحقیقاتــی داشــتیم.
دانشــکده صبــح شــنبه بــه همــان انــدازه
فعــال بــود کــه عصــر پنجشــنبه فعــال بــود.
بــا ایــن تیمهــا هماهنــگ کــرده بودیــم کــه
ســه روز اول هفتــه میرفتنــد و برخــی ســه
روز آخر میرفتند .آن ایســتگاه تحقیقاتی
کــه در گــروه ملــی تشــکیل شــده بــود ،دکتر
میرزایــی نــام آن مرکــز تحقیقاتــی را اتــم
گذاشــته بود .ایســتگاه تحقیقاتی مدیریت

بــود .آنجــا خالــی نبــود و همیشــه یکســری
اســتاد و دانشــجو بــرای کار تحقیقاتــی
حضــور داشــتند.
با توجه بــه آن دوران که مصــادف با جنگ
تحمیلــی بــود ،فعالیتهایــی مرتبــط بــا ایــن
مقوله در زمینه مدیریت داشتهاید؟
مــا یکســری قراردادهــای ضمــن خدمــت
بــرای دســتگاهها هماننــد ســپاه و جهــاد
داشــتیم کــه وقتــی قطعنامــه پذیرفته شــد
شــرایط روحــی و روانــی انفعالــی بــرای
نیروهــای ســپاه ایجــاد شــده بــود .در آن
مقطــع خــود آنهــا بــا مــا قــرارداد بســتند
کــه فرماندهــان آنهــا را آمــوزش مدیریــت
دهیــم .چندیــن دوره بــرای آنهــا برگــزار
کردیــم کــه تعــدادی کارشناســی ارشــد و
عــدهای هــم دکتــرا بــود .شــرط هم ایــن بود
کــه اگــر اینهــا وارد ایــن دورههــا شــدند و
بعد آزمــون دادند و قبــول شــدند واحدها را
بپذیریــم و مدرک را به رســمیت بشــماریم.
نتیجــه آن دورههــا ایــن بــود کــه خــود
فرماندهــان ارشــد ســپاه اذعــان کردنــد
کــه وقتــی اینهــا ایــن دورههــا را دیدنــد،
تحــول در ســپاه ایجــاد شــد.
همیــن تجربــه را در جهــاد ســازندگی
داشــتیم؛ چراکــه جهــاد ســازندگی
یکســری قــرارداد بــرای مدیــران داشــتند
و یکســری دورههــای کوتاهمــدت بــود؛

مثــا یــک هفتــه بهصــورت فشــرده شــمال
میرفتیــم .یــا یــک هفتــه فشــرده بــه
دزفــول میرفتیــم .یــا بنــدر عبــاس
میرفتیــم .از وزیــر و معاونیــن و مدیــران
ســازمانهای جهــاد در سراســر کشــور
میآمدنــد و در دوره فشــرده شــرکت
میکردنــد .مــا اســاتید را بســیج میکردیــم
و شــبانهروز در یــک هفتــه آمــوزش
مید ید نــد .
آ نهــا هــم تجربیــات خوبــی بــود و
مســئوالن جهــاد هــم اذعــان داشــتند
تحــوالت زیــادی ایجــاد شــد و میگفتنــد
اینکــه توانســتیم تغییــر ســاختار دهیــم و
بتوانیــم بــا جهــاد کشــاورزی ادغــام شــوند،
اگــر آن آموزشهــا نبــود بــه ایــن راحتــی
ایــن تغییــرات صــورت نمیگرفــت .جهــاد
بهدلیــل ایــن آموزشهایــی کــه بــا مــا
داشــتند و حتــی یکســری از نیروهــا را بــه
خــارج از کشــور فرســتادند ،انعطافشــان
در مقایســه بــا ســازمانهایی کــه ایــن
انــدازه دوره آموزشــی نداشــتند خیلــی
خــوب بــود.
چراکــه مــا بعــدا حتــی بــرای وزارت
دادگســتری ،ســازمان بازرســی کشــور
دوره برگــزار کردیــم .کال در قــوه قضائیــه بــه
آمــوزش بــه ایــن انــدازه توجــه نمیشــد.
آنهــا انعطــاف کمتــری داشــتند .وقتــی

ایــن آموزشهــا انجــام شــد ،یکســری
کارهــای تحقیقاتــی هــم انجــام شــد و
صرفــا اینطــور نبــود کــه صنعــت باشــد،
هــم صنعــت و هــم دولــت بــود و در همــه
بخشهــا دانشــکده فعــال بــود .بــه نظــرم
گامهــای خوبــی برداشــته شــد.
موضوعــات پایا ننامههایــی کــه بــرای
دانشجویان در نظر میگرفتید با چه رویکردی
بود؟
بهطــور کلــی آن زمــان دوران خوبــی بــود؛
هــم از ایــن نظــر کــه خدمــات خوبــی بــه
بخشهــای مختلــف شــد کــه نیــاز بــه
کارهــای تحقیقاتــی داشــتند ،ضمــن
اینکــه دانشــجویان مــا هــم پایاننامــه را بــا
مــوارد واقعــی انجــام میدادنــد و همچنین
کار تئــوری قــوی میکردنــد .نمونــه واقعــی
حــل مشــکل هــم انجــام میدادنــد .ضمــن
اینکــه مــا قــراردادی بــا گــروه ملــی صنعــت
فــوالد داشــتیم ،هــم بــه اســتاد و هــم بــه
دانشــجوی دکتــرا پرداخــت میکردیــم.
ایــن خیلــی خــو ب بــود .دانشــجو
تما موقــت در اختیــار دانشــکده بــود.
الزم نبــود دوبــاره کار کنــد ،چــون از همیــن
طریــق هزینههــا جبــران میشــد .اســاتید
و دانشــجویان دکتــرا در واقــع بــا دانشــکده
قــرارداد داشــتند .دانشــکده بــا آنهــا وارد

مذاکــره میشــد .اینکــه اســتاد مســتقیم
وارد قــرارداد شــود ،گاهــی مســائلی ایجــاد
میکــرد و ایــن را جــدا کــرده بودیــم .تجربــه
خوبــی بــود.
دکتــر عبــاس بــازرگان که اســتاد دانشــکده
علــوم تربیتــی هســتند ،بــا مــا همــکاری
داشــتند .ســعی کردیــم از علــوم تربیتــی
و از اســاتید مشــهور بــرای روش تحقیــق
اســتفاده کنیــم .دکتــر عبــاس بــازرگان،
مرحوم دادســتان با مــا همکاری داشــتند.
ایشــان یــک بــار نقــد میکــرد کــه بایــد
کارهایــی کــه دانشــکده کــرده را الگــو قــرار
دهیــم تــا بقیــه دانشــگاهها هــم چنیــن
کنند و هــم کار پژوهشــی و هم کار آموزشــی
را بتواننــد انجــام دهنــد.
ظاهراساختمانالغدیردانشکدهمدیریت
هــم در دوران ریاســت شــما ســاخته شــده؛
درست است؟
بلــه .از ِقبَــل ایــن دوران درآمــدی کســب
میکردیــم و غیــر از اینکــه در دانشــکده
هزینههــا را پوشــش مــیداد ،توانســتیم
آن ســاختمانی کــه االن بــه نــام الغدیــر
اســت را بســازیم کــه از همیــن درآمــد
تحقیقــات بــود.
یکــی از ایــن نشــریات دانشــجویی آن
زمــان  10ســال بعــد از اینکــه از دانشــگاه

تهــران آمدم ،تیتــری تحت عنــوان «دوران
طالیــی بــرای دانشــکده مدیریت دانشــگاه
تهــران» زده بــود.
ا کنــون کســانی کــه در آن مقطــع دانشــجو
بودند ،جــزء مدیران برتر شــدهاند .شــما چه
حســی نســبت به این امــر دارید و چــه پیامی
برای شرکتکنندگان در همایش بیست سال
و اندی پیش دارید؟
کموبیــش بــا آنهــا در ارتبــاط هســتیم.
مــا در آن دوران بــا توجــه بــه خلئــی کــه
در کشــور بــود ،واقعــا فرصــت طالئــی در
اختیــار داشــتیم .مثــا اکثــر هیــات علمــی
دانشــکده مدیریــت فار غالتحصیــل
دانشــگاه تهــران یــا تربیــت مــدرس
هســتند .
دکتــر آذر ،دکتــر دیــواندری ،دکتــر راعــی
و بقیــه از جملــه ایــن فارغالتحصیــان
هســتند.
دوســتان مــا کــه االن در جاهــای دیگــر
مســئولیت گرفتند ،باید همواره دانشــکده
و رشــته را بــه یــاد داشــته باشــند؛ البتــه
تــاش شــد انجمــن فار غالتحصیــان
تشــکیل شــود تــا آنهــا بیاینــد و دانــش
خــود را بهروز کننــد و نیز بتوانند واســطهای
باشــند کــه بــه دانشــکده خدماتــی را ارائــه
دهنــد کــه امیدواریــم بــا ایــن گردهمایــی
روابــط بهتــر شــود.

ما یکسری
قراردادهای
ضمن خدمت برای
دستگاههاهمانند
سپاه و جهاد
داشتیم که وقتی
قطعنامهپذیرفته
شد شرایط روحی
و روانی انفعالی
برای نیروهای
سپاه ایجاد شده
بود .در آن مقطع
خود آنها با ما
قراردادبستند
کهفرماندهان
آنها را آموزش
مدیریتدهیم.
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دکتر حسنقلیپور ،رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران:

دانشگاهتهراننمادآموزشعالی کشور است

متاسفانه
مکانیسمکنترل
نداریم که بدانیم
خروجیها در
کجاهامشغول
میشوند و در
چهسمتهایی
هستند و چگونه
عمل میکنند و
چه مقدار تسلط
دارند و چه
مقدارانتظارات
جامعه را برطرف
میکنند،جز
اینکه بهصورت
نمادی و نمونهای
متوجهمیشویم
که مثال فالن
فارغالتحصیلما
در فالن سازمان
مشغول به کار
شده است.

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تا به حال چندین رئیس به خود دیده است که هر کدام به نحوی توانستهاند اتفاقات مهمی را در راستای
پیشبرد اهداف این دانشکده رقم بزنند .دکتر طهمورث حسنقلیپور ،رئیس فعلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است که از سال92
تاکنون در این جایگاه مشغول فعالیت است .در آخرین ساعات یکی از روزهای کاری به اتاق او در قسمت اداری دانشکده مراجعه میکنیم
و اگرچه بهدلیل کار زیاد و مداوم خستگی در چهرهاش نمایان است ،اما با گشادهرویی زمانی را به گفتوگو با ما اختصاص میدهد .در ادامه گفتوگوی
ما با وی را میخوانید.

دانش ــجویان دانش ــکده مدیر ی ــت در
ده ــه  70هما کن ــون بع ــد از ط ــی س ــالها ج ــزء
مدی ــران برت ــر کش ــور ش ــدهاند .ای ــن رون ــد را
چط ــور ارزیاب ــی میکنی ــد؟
دانشـــکده مدیریـــت بهعنـــوان برتریـــن
دانشـــکدههای مدیریـــت کشـــور اســـت.
ارزیابـــی کـــه از دانشـــکده مدیریـــت
صـــورت میگیـــرد یکـــی خروجیهـــای
تحصیلکـــر د ه د ا نشـــکد ه ا ســـت .
شـــاخصهای دیگـــر هماننـــد مقالـــه،
کت ــاب داری ــم .ی ــک ش ــاخص برجس ــته و
عمـــده فار غالتحصیـــان هســـتند.
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چ ــه تما ی ــزی میت ــوان بی ــن دانش ــکده
مد یر ی ــت د ا نش ــگا ه ته ــر ا ن و س ــا یر
دانش ــکدههای مدیری ــت موج ــود در کش ــور
قا ئ ــل ش ــد؟
هـــم بـــه ذات رشـــته ،هـــم بـــه اعتبـــار
دانشـــگاه تهـــران و هـــم از نظـــر برداشـــت

جامعـــه ایـــن اســـت کـــه قاعدتـــا بایـــد
فار غالتحصیـــان ایـــن دانشـــکده از
و یژ گیهـــا و شـــخصیت خا صـــی
برخـــوردار باشـــند .اینجـــا دانشـــگاهی
اس ــت ک ــه بهعن ــوان نم ــاد دانش ــگاههای
کشـــور و نمـــاد آمـــوزش عالـــی اســـت.
از نظـــر ســـابقه حـــدود  64ســـال از عمـــر
ایـــن دانشـــکده میگـــذرد .تـــاش شـــده
اس ــت بهتری ــن اس ــاتید ب ــه ای ــن دانش ــکده
بیاینـــد .عمومـــا بـــه ایـــن شـــکل اســـت
و دانشـــجویان بـــا رتبـــه بـــاال وارد ایـــن
دانشـــکده میشـــوند.
بنابرایـــن وجـــه برتـــری دانشـــکده در
خروجیهـــا اســـت.
االن آم ــار دقیق ــی از اینک ــه خروجیه ــای
دانش ــکده در کج ــا مش ــغول ب ــه کار هس ــتند،
وجـــود دارد؟
خیـــر؛ متاســـفانه مکانیســـم کنتـــرل

نداریـــم کـــه بدانیـــم خروجیهـــا در
کجاهـــا مشـــغول میشـــوند و در چـــه
ســـمتهایی هســـتند و چگونـــه عمـــل
میکننـــد و چـــه مقـــدار تســـلط دارنـــد و
چ ــه مق ــدار انتظ ــارات جامع ــه را برط ــرف
میکننـــد  ،جـــز ا ینکـــه بهصـــو ر ت
نمـــادی و نمونـــهای متوجـــه میشـــویم
کـــه مثـــا فـــان فارغالتحصیـــل مـــا در
فـــان ســـازمان مشـــغول بـــه کار شـــده
اســـت.
دانشـــکده مدیریـــت دانشـــگاه تهـــران
بخشـــی بـــه نـــام کانـــون دانشآموختـــگان
دارد؛ از اهـــداف تاســـیس ایـــن کانـــون و
فعالیتهایـــش برایمـــان توضیـــح دهیـــد؟
اهــداف تشــکیل کانــون مکتــوب و مــدون
شـــده اســـت و دوســـتان میتواننـــد از
طری ــق آق ــای دکت ــری اس ــتیری و فضای ــی
کـــه برایـــش طراحـــی شـــده بـــا خبـــر

ش ــوند .ول ــی کال ارتب ــاط مس ــتمر ب ــا عزی ــزان
دانـــش آموختـــه میباشـــد.
چـــه ضرور تهایـــی احســـاس میشـــد کـــه
اساســـا ایـــن کانـــون راهانـــدازی گردیـــد؟
بع ــد از مدت ــی دانش ــکده ب ــه ای ــن جمعبن ــدی
رســـید کـــه کانـــون دانشآموختـــگان را
راهانـــدازی کنـــد .یکـــی از اســـتادان مـــا
محـــور شـــدند و ایـــن کار شـــروع شـــد .االن
تشـــکلها ی فا ر غا لتحصیـــل مـــا کـــه
بهصـــورت منفـــرد در جاهـــای مختلـــف
برنامـــه داشـــتند را شناســـایی میکنیـــم،
دع ــوت میکنی ــم ک ــه مح ــل تجم ــع و نشس ــت
خ ــود را دانش ــکده بگذارن ــد .بع ــد وارد لیس ــت
کانـــون دانشآموختـــگان شـــوند کـــه مـــا
متوج ــه ش ــویم و بان ــک اطالعات ــی از دوس ــتان
داشــته باشــیم .از روزی کــه چنیــن تصمیمــی
گرفتیـــم اســـتقبال میشـــود و اصـــرار داریـــم
کـــه دوســـتان در ایـــن کانـــون فعـــال شـــوند.
بعـــد از تشـــکیل کانـــون تقریبـــا بانـــک
اطالعاتـــی از بچههـــای فار غالتحصیـــل
خـــود داریـــم .ارتباطـــی هســـت کـــه رد
ایـــن بچههـــا را داشـــته باشـــیم کـــه کجاهـــا
میرونـــد .ولیکـــن از گذشـــته اطالعاتـــی
نداری ــم .در گذش ــته فارغالتحصی ــان وزی ــن
و باشـــخصیت و باســـواد داشـــتیم .مطمئنـــم
در هـــر جایگاهـــی کـــه قـــرار داشـــتند موفـــق
بودنـــد.
االن ا ف ــرادی ک ــه فار غالتحصی ــل میش ــوند
واقع ــا توانس ــتهاند ارتب ــاط مس ــتمر خ ــود را ب ــا ای ــن
کان ــون حف ــظ کنن ــد؟
انتظـــار مـــا از دوســـتانی کـــه فارغالتحصیـــل
شـــدند و چـــه در بخـــش کارشناســـی و چـــه
بخ ــش مدیری ــت در س ــطوح مختل ــف حض ــور
دارن ــد ،ای ــن اس ــت ک ــه کم ــک کنن ــد ی ــا حت ــی
مدیریـــت کانـــون دانشآموختـــگان را بـــه
عهـــده بگیرنـــد .اساســـنامه و برنامـــهای دارد
کـــه در مســـیر آن بتواننـــد شـــبکه ارتباطـــی
قـــوی ایجـــاد کننـــد و از دانشآموختـــگان
باخب ــر ش ــویم کج ــا هس ــتند و گاه ــی انتق ــال
تجربـــه کننـــد کـــه جامعـــه چـــه برداشـــتی
از فار غالتحصیـــل دانشـــگاه تهـــران دارد،
اش ــتباهات کوچ ــک و ب ــزرگ آنه ــا چ ــه ب ــوده
اســـت تـــا در جامعـــه و بـــازار و شـــرکتها
جـــا بیفتنـــد ،چطـــور عمـــل کردنـــد و...
و ایـــن نقـــل تجربـــه شـــود .برخـــی از
فارغالتحصیـــان کـــه اهـــل قلـــم هســـتند و
ورودیهـــای دو الـــی ســـه ســـالی کـــه بـــا هـــم
ارتبـــاط دارنـــد ،یـــک نشـــریه از وضعیـــت،
تجربیـــات ،ســـختیها و پیشـــرفتهای
خـــود منتشـــر کننـــد کـــه ایـــن نقـــل تجربـــه
مکتـــوب شـــود کـــه دســـت بچههـــا برســـانیم
تـــا بچههـــا بداننـــد گذشـــتههای آ نهـــا
کجـــا بودنـــد و چـــه کارهایـــی میکردنـــد.
بخـــش دیگـــر تعامـــل دوطرفـــه اســـت.
دانشـــکده موظـــف اســـت همـــراه دوســـتان
باشـــد و کمـــک کنـــد و همـــه جـــای دنیـــا
ایـــن وجـــود دارد .یعنـــی یـــک منبـــع تامیـــن
مالـــی در همـــه دانشـــکدهها و دانشـــگاههای
دنیـــا همیـــن فار غالتحصیـــان هســـتند.

خیلـــی میتواننـــد در بخـــش کیفیـــت کار و
کیفی ــت آموزش ــی و پژوهش ــی و مدیری ــت ب ــر
خروجیهـــای دانشـــکده و بازخـــورد گرفتـــن
از ایـــن خروجیهـــا کـــه دانشـــکده خـــود
را دوبـــاره ویرایـــش کنـــد کـــه چطـــور عمـــل
کنـــد تـــا موفقتـــر باشـــد ،کمـــک کنـــد و هـــم
مطمئـــن هســـتم همـــه فار غالتحصیـــان
دانشـــکده تعصـــب ویـــژه بـــه دانشـــکده و
دانشـــگاه تهـــران دارنـــد .چـــه بســـا بتواننـــد
اینج ــا امکان ــات فیزیک ــی بیاورن ــد ک ــه از بط ــن
آن دانشـــجویان بعـــدی اســـتفاده کننـــد.
بهعن ــوان رئی ــس دانش ــکده فک ــر میکنی ــد ک ــه
تاثیــر مدیریــت دانشــگاه تهــران بــر رشــد مدیریــت
کش ــور ت ــا چ ــه ح ــد ب ــوده اس ــت؟
مدیـــران کشـــور ســـطحبندی دارنـــد .در
رده یـــک کـــم فارغالتحصیـــل داریـــم کـــه بـــه
هـــر دلیلـــی میتوانـــد باشـــد .در مدیـــران
ســـطح دوم افـــراد موفقـــی داریـــم .در ســـطح
بانـــک و بـــورس موفـــق بودنـــد .در ســـطح
شـــرکتهایی کـــه مدیرعامـــل بودنـــد موفـــق
هســـتند .اینکـــه بـــه معنـــای تربیتشـــده
دانشـــگاه تهـــران باشـــند و وزیـــر باشـــند ،در
رش ــته مدیری ــت ه ــم باش ــند ،ق ــدری ضعی ــف
هس ــتیم .بهدلی ــل مجموع ــه مس ــائلی ک ــه در
ســـطح کالن وجـــود دارنـــد.
چ ــه پیا م ــی ب ــرای برگزارکنن ــدگان و ش ــرکت
کننــدگان در همایــش بیســت ســال و انــدی پیــش
داری ــد؟
ای ــن همای ــش خ ــدا را ش ــکر کار بس ــیار خوب ــی
اس ــت ک ــه ب ــا ت ــاش خ ــود دوس ــتان دانش ــکده
مدیری ــت ک ــه در آن مقط ــع دانش ــجو بودهان ــد
و االن در جایگاههـــای حســـاس مدیریتـــی
مشـــغول خدمـــت بـــه ایـــن کشـــور هســـتند،
طراحـــی شـــده و امیـــدوارم بـــا موفقیـــت
اج ــرا خواه ــد ش ــد .امی ــدوارم و انتظ ــار دارم
کارهایـــی ماننـــد ایـــن همایـــش بهصـــورت
مســـتمر دنبـــال شـــود و اینگونـــه نباشـــد کـــه
هرچنـــد ســـال یـــک بـــار کاری انجـــام شـــود
و بعـــد هـــم هـــر کســـی دنبـــال کار خـــودش را
بگیـــرد .خوشـــبختانه آنطـــور کـــه اطـــاع
دارم ،دوس ــتان برگزارکنن ــده ای ــن جش ــنواره
زحمـــات زیـــادی کشـــیدهاند کـــه هـــم ایـــن
جشـــنواره بـــا موفقیـــت برگـــزار شـــود و هـــم
زمینـــهای بـــرای حرکتهـــای بعـــدی وجـــود
داشـــته باشـــد.
بـــه هـــر حـــال اگـــر قـــرار باشـــد از ظرفیـــت
فارغالتحصیـــان اســـتفاده شـــود ،قبـــل از
ه ــر چی ــز بای ــد اطالع ــات اولیــهای از آنه ــا
در دســـت باشـــد و مـــن فکـــر میکنـــم ایـــن
همای ــش فرص ــت خوب ــی خواه ــد ب ــود ت ــا در
ایـــن زمینـــه نقصهـــای موجـــود را برطـــرف
کنیـــم.
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.

سبکهایمدیریتی
ضدتوسعهدر ایران
بنـا بـر اعلام آمـار رسـمی در حـال حاضـر
بیـش از  ۴۴۰هـزار نفـر بـه عنـوان مدیـر در
دسـتگاههای اجرایـی کشـور اشـتغال بـه کار
دارنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه تعـداد کارمنـدان کشـور
ژاپـن بـا جمعیـت  ۱۲۷میلیونـی *جمعـاً  ۳۰۰هـزار نفـر*
اسـت و مـا در ایـران بـا  ۸۰میلیـون جمعیـت حـدود
 ۵/۱برابـر کل کارمنـدان ژاپـن ،فقـط مدیـر داریـم .سـه  
شـیوه مدیریتـی ضـد توسـعه در کشـور  که باعـث توقف
و ایسـتایی در رونـد توسـعه یافتگـی کشـور هسـتند،
عبارتنـد:
 -۱مدیران معامله گر و بی هویت
مدیرانـی هسـتند کـه از سـبک پوشـش تـا طـرز سـخن
گفتـن خـود را بـا گفتمـان دولـت هـا تنظیـم مـی کننـد و
دوری و نزدیکـی بـه گـروه ها و افـراد ذی نفوذ سیاسـی را
بـا شـامه قوی خود می سـنجند کـه چه زمانـی راهنمای
چـپ و چـه زمانـی راهنمـای راسـت را بفشـارند .ایـن
تیـپ مدیـران از همـه بیشـتر تحـول کشـور را قفـل مـی
کننـد .اخلاق ،جوانمـردی و پایبنـدی بـه قیود انسـانی
هرگـز در قامـوس ایـن مدیـران جایگاهی نـدارد .این ها
را باید دالالن سیاسـی و اقتصادی نامید .برای ایشـان
هرگـز مهـم نیسـت چـه کسـی در رأس کار باشـد .مهـم
تارهـای در هم تنیده ای هسـت کـه روی آن می غلطند
و از منابع و مزایای دولتی و بیت المال ارتزاق می کنند.
وقتـی پای اصلاح طلبی در میان باشـد ،ژسـت اصالح
طلبی می گیرند و وقتی اصولگرایی روی بورس باشد،
گـوی سـبقت را از اصولگرایـان می ربایند .پیش چشـم
ایـن جماعـت معاملـه گـر ،دغدغـه هـای اخالقـی،
ملـی و میهنـی ،پیشـرفت کشـور ،جوانمـردی و وطـن
پرسـتی خنـدهدار تریـن واژ گان اسـت .تنهـا دو چیـز در
نظـر ایـن مدیـران مقـدس اسـت :مـا باشـیم و منافـع مـا
برقـرار باشـد!
 -۲مدیران پاره وقت و از راه دور
ایـن دسـته از مدیـران ا گـر چـه بـه اسـم مدیـر تـام و تمام
یـک سـازمان یـا اداره هسـتند امـا واقعیـت چیـز دیگـری
اسـت .دو روز تدریـس در دانشـگاه ،یـک روز مشـاور
یـک شـرکت ،دو روز سـفر کاری! اینـان سـازمان خـود را
از راه دور اداره مـی کننـد .ایـن مدیـران سـعی مـی کننـد
سـازمان را بـا سـاعات حضـور خـود تنظیـم کننـد.
گاهـی از خـود می پرسـم در حکم کارگزینی ایـن مدیران
مگـر فـوق العـاده مدیریـت و سـایر مزایـا بابت «یـک ماه
کار تمـام وقـت» پرداخـت نمـی شـود پـس چگونـه مـی
پذیرنـد کـه نیمـی از هفتـه را در محـل خدمـت نباشـند و
از ایـن مزایـا برخـودار شـوند؟
 -۳مدیران قبیله ای و عشیره ای
ایـن بلیـه همیشـگی سـازمان هـای دولتـی و اجرایـی
در کشـور ماسـت .مدیـری فقـط همشـهری هـای خود
را بـه کار مـی گمـارد و امور عشـیره خـود را رتـق و فتق می
کنـد .ایـن دسـته مدیـران هیـچ گونـه درکـی از نـگاه ملی
بـه مسـائل ندارنـد .ایـران و آینـده کشـور را در روسـتا
و زادگاه خـود مـی بیننـد .وقتـی بـا یـک اربـاب رجـوع یـا
کارمنـد سـازمان خـود مواجـه مـی شـوند کـه در زمـره
همشهریانش نیست ،گویی با یک غیر ایرانی و بیگانه
طرف هستند .ماحصل فامیل گرایی چیزی جز تضییع
حقـوق مـردم و جلوگیـری از شایسـته سـاالری نیسـت.
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استیفن رابینز

گرف� ارتعاشات ت
شنیدن فقط ت ن
صو� است.

جمالت ناب مدیریتی از

ش
معنابخ� به شنیدههاست
گوش دادن

رابرت مايلز

در واقع این ما نیستیم که زمان را تلف
ميكنيم؛ بلکه زمان است كه ما را تلف ميكند.

آلفرد هوبارد

اگر ميخواهيد كاري درست انجام يگ�د ،آن را به
كسي بدهيد كه رسش شلوغ است ،زيرا افراد بيكار
وقت انجام آن را ندارد.
دنیس وودساید

كامپيوتر نمیتواند از يك مدير بد يك مدير خوب بسازد ،بلكه
عملكرد مدير خوب را افزايش ،رسعت كار او را زياد میكند و
عملكرد مدير بد را بدتر و رسعت كار او را كندتر میكند.

هنری مینتزبرگ

هنگامی که جهان یغ� قابل
پیش ن
بی� است ،شما به افراد
سازگار نیاز دارید.
رابرت کاپالن

مایلــم بارهــا و بارهــا ایــن جملــه را تکـرار کنم؛ شــما
بهعن ـوان یــک مدیــر الزم نیســت کــه در همهچـ ی ز
ـ�
تخصص داشــته باشــید!

ـه مدیریت

الوین تافلر

اگر شما برای خودتان یک ت
اس�اتژی ی ن
مع� ندارید،
بخ� از ت
حتما ش
اس�اتژی شخص دیگری هستید.

ز بزرگان مدیریت جهان

آبراهام مازلو

اگر آدمی از شغل خود خرسند نباشد ،ییک از
تن
خویش� را گم
دستیا� به
مهمترین راههای ب
کرده است.

هربرت الکساندر سایمون

دنیا� که شما درک
جهان بسیار پیچیده است و ی
میکنید ،در واقع فقط مدل سادهشدهای از جهان
واقعی است.
داگالس مک گریگور

فکر کردن به یک هدف بدون برنامهریزی برای
آن تنها یک رویا و خیال خام است.

پیتر دراکر

زمان کمیابترین منبع است و تا
ن
زما� که آن مدیریت نشود ،هیچ ی ز
چ�
دیگری را نمیتوان مدیریت کرد.
التون مایو

اگر مهارتهای اجتماعی ما گام به گام با مهارتهای
نف� ما ش
پی�فت کرد ،هیچگاه جنگ دیگری در جهان رخ
نمیداد.

دکتر سیدجوادین از ضرورت اخالق در حوزه مدیریت می گوید:

اخالقدرمدیریت کشوریکحلقه گمشدهاست

دکتر سیدرضا سیدجوادین یکی از چهره های شناختهشده برای فضای دانشگاهی و مدیریتی کشور است که نیازی به معرفی ندارد .وی
از سال  85تا  92در سمت ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مشغول فعالیت بوده و تالیفات متعددی در قالب کتاب ،مقالههای
داخلی و خارجی به انجام رسانده است .وی رتبه استادتمامی را در کارنامه خود دارد و هماکنون عضو گروه مدیریت منابع انسانی دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران است .در گفتوگو با وی از ضرورت اخالق در حوزه مدیریت و بایدها و نبایدها صحبت کردیم که در ادامه خواهید خواند.
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فکــر میکنیــد چقــدر بیــن فضــای علمــی
و آ کادمیــک و فضــای مدیریتــی در کشــور
در عمــل همگامســازی وجــود دارد؟ یعنــی
اتفاقاتــی کــه در زمینــه علمــی در جهــان رخ
میدهــد تــا چــه میــزان بــر فضــای مدیریتــی
کشــور تاثیــر دارد؟
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 اینکــه دانشــی
کــه از بیــرون کشــور وارد شــده اســت،
هیــچگاه بهطــور خالــص در کشــور مــا
اجرایــی نشــده اســت؛ لــذا نمیتــوان
قضاوتــی پیرامــون ایــن امــر داشــت کــه
فــان نظریــه خــوب یــا بــد اســت.
  یعنی ما تاثیر زیادی از فضای علمی جهان
در زمینه الگوهای مدیریتی نپذیرفتهایم؟
ببینیــد باالخــره الگوهــای علمــی مدیریت
در ســایر کشــورهای جهــان طرحریــزی
و پیادهســازی شــدهاند .ســایر کشــورها
از پیــاده کــردن ایــن الگوهــا تجربیاتــی
را کســب کردهانــد و در یــک مســیر رو بــه
رشــد توانســتهاند نارســاییهای آنهــا
را برطــرف ســاخته و بــر کارایــی آنهــا
بیفزاینــد .امــا بــه هــر حــال قبــل از هــر
چیــزی بایــد پذیرفــت کــه ایــن الگوهــا

بهعنــوان تجربــه در یــک جایــی از جهــان
انجــام شــدهاند و شــرط اینکــه مــا بگوییــم
بــد یــا خــوب اســت یــا بهطــور کلــی دربــاره
آنهــا قضاوتــی داشــته باشــیم ،آن اســت
کــه بتوانیــم ایــن الگوهــا را اجرایــی کنیــم.
تــا زمانــی کــه آنهــا را اجرایــی نکردهایــم،
قضاوتــی هــم نمیتوانیــم داشــته باشــیم.
معمــوال بســیاری از نظریــات وارده قــوی
در کشــور مــا اجرایــی نشــده اســت و مــا
تنهــا گوشــههایی از آن نظــر را در عرصــه
مدیریــت دنبــال کردهایــم و در کشــور بــه
کار بســتهایم؛ نتیجــه چنیــن حالتــی آن
بــوده کــه بــه امــر ناقصــی رســیدهایم و در
نتیجــه پاســخ و اظهارنظــر مــا هــم ناقــص
اســت و نمیتوانــد از ســاختار جامــع و
کاملــی برخــوردار باشــد.
  فکر میکنید چرا نتوانستهایم این الگوها را
بهخوبی پیاده کنیم؟
ایــن مســاله فقــط بــه موضوعــات مدیریتی
محــدود نیســت ،بلکــه از بعــد عملــی کال
یــک جــای کارمــان میلنگــد .مقولــه
مدیریــت هــم هماننــد همــه مطالعــات
دیگــری اســت کــه از جهــان خــارج از ایــران
بــه ایــران وارد شــده اســت؛ مــا حتــی
آموزههــای دیــن مبیــن اســام را هــم

درســت پیــاده نکردهایــم .بخشــی از آنهــا
را بــه کار میگیریــم و بخشــی را بــه کار
نمیگیریــم؛ مدیریتمــان هــم مثــل
ســایر موضوعــات بــه چنیــن بالیــی گرفتــار
شــده اســت .مثال یکــی از آموزهــای صریح
دیــن اســام ممنوعیــت رباخــواری اســت؛
امــا آیــا مــا ایــن آمــوزه را توانســته ایــم بــکار
ببندیــم؟ بنابرایــن چیــزی کــه مــا امــروزه
از اســام داریــم پیــاده مــی کنیــم ،اســام
واقعــی نیســت .خیلــی از چیزهایــی کــه
اســام مطــرح میکنــد هماننــد مثالــی کــه
زده شــد در کشــور مــا بــکار گرفتــه نشــده
اســت .تمــام چیزهایــی را کــه بایــد بــه کار
ببندیــم یــا نبندیــم ،بــا خــود کارکردهــا و
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
و زمینــه بــرای کارکردهــای منفــی ایجــاد
شــود ،طبعــا کارهــا نتیجــه نمــی دهــد و
یــک جــای کارمــان مــی لنگــد بــدون آن
کــه متوجــه باشــیم .تمــام ایــن کارکردهــا
در اعتقــادات ،در پــرورش ،در رشــد ،در
رفتــار ،در اخــاق آنهــا اثــر دارد.
فکــر میکنیــد چقــدر بیــن فضــای علمــی

و آ کادمیــک و فضــای مدیریتــی در کشــور
در عمــل همگامســازی وجــود دارد؟ یعنــی
اتفاقاتــی کــه در زمینــه علمــی در جهــان رخ
میدهــد تــا چــه میــزان بــر فضــای مدیریتــی
کشــور تاثیــر دارد؟
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 اینکــه دانشــی
کــه از بیــرون کشــور وارد شــده اســت،
هیــچگاه بهطــور خالــص در کشــور مــا
اجرایــی نشــده اســت؛ لــذا نمیتــوان
قضاوتــی پیرامــون ایــن امــر داشــت کــه
فــان نظریــه خــوب یــا بــد اســت.
  یعنی ما تاثیر زیادی از فضای علمی جهان
در زمینه الگوهای مدیریتی نپذیرفتهایم؟
ببینیــد باالخــره الگوهــای علمــی مدیریت
در ســایر کشــورهای جهــان طرحریــزی
و پیادهســازی شــدهاند .ســایر کشــورها
از پیــاده کــردن ایــن الگوهــا تجربیاتــی
را کســب کردهانــد و در یــک مســیر رو بــه
رشــد توانســتهاند نارســاییهای آنهــا
را برطــرف ســاخته و بــر کارایــی آنهــا
بیفزاینــد .امــا بــه هــر حــال قبــل از هــر
چیــزی بایــد پذیرفــت کــه ایــن الگوهــا
بهعنــوان تجربــه در یــک جایــی از جهــان
انجــام شــدهاند و شــرط اینکــه مــا بگوییــم
بــد یــا خــوب اســت یــا بهطــور کلــی دربــاره
آنهــا قضاوتــی داشــته باشــیم ،آن اســت
کــه بتوانیــم ایــن الگوهــا را اجرایــی کنیــم.
تــا زمانــی کــه آنهــا را اجرایــی نکردهایــم،
قضاوتــی هــم نمیتوانیــم داشــته باشــیم.
معمــوال بســیاری از نظریــات وارده قــوی
در کشــور مــا اجرایــی نشــده اســت و مــا
تنهــا گوشــههایی از آن نظــر را در عرصــه
مدیریــت دنبــال کردهایــم و در کشــور بــه
کار بســتهایم؛ نتیجــه چنیــن حالتــی آن

بــوده کــه بــه امــر ناقصــی رســیدهایم و در
نتیجــه پاســخ و اظهارنظــر مــا هــم ناقــص
اســت و نمیتوانــد از ســاختار جامــع و
کاملــی برخــوردار باشــد.
  فکر میکنید چرا نتوانستهایم این الگوها را
بهخوبی پیاده کنیم؟
ایــن مســاله فقــط بــه موضوعــات مدیریتی
محدود نیســت ،بلکــه از بعد عملــی کال یک
جــای کارمــان میلنگد.مقولــه مدیریــت
هــم هماننــد همــه مطالعــات دیگری اســت
کــه از جهــان خــارج از ایــران بــه ایــران
وارد شــده اســت؛ مــا حتــی آموزههــای
دیــن مبیــن اســام را هــم درســت پیــاده
نکرد هایــم .بخشــی از آ نهــا را بــه کار
میگیریــم و بخشــی را بــه کار نمیگیریــم؛
مدیریتمــان هــم مثــل ســایر موضوعــات
بــه چنیــن بالیــی گرفتــار شــده اســت.
مثــا یکــی از آموزهــای صریــح دین اســام
ممنوعیــت رباخــواری اســت؛ امــا آیــا مــا
توانســتهایم ایــن آمــوزه را بــه کار ببندیــم؟
بنابرایــن چیــزی کــه مــا امــروزه از اســام
داریــم پیــاده میکنیــم ،اســام واقعــی
نیســت .خیلــی از چیزهایــی کــه اســام
مطــرح میکنــد هماننــد مثالــی کــه زده
شــد ،در کشــور مــا بــه کار گرفتــه نشــده
اســت .تمــام چیزهایــی را کــه بایــد بــه کار
ببندیــم یــا نبندیــم ،بــا خــود ،کارکردهــا و
آثــار و خواصــی دارند کــه در تفاســیر آقایان
مراجــع و صاحبنظــران بهصــورت مفصــل
مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .وقتــی
کارکردهــای مثبــت را نتوانیــم عملــی کنیم
و زمینــه بــرای کارکردهــای منفــی ایجــاد
شــود ،طبعــا کارهــا نتیجــه نمیدهــد و
یــک جــای کارمــان میلنگــد؛ بــدون آنکــه
متوجــه باشــیم .تمــام ایــن کارکردهــا در
اعتقــادات ،در پــرورش ،در رشــد ،در رفتار

و در اخــاق آنهــا اثــر دارد.
   یعنی شما ضعف اخالق در مدیریت را یکی
از مشکالت اصلی میدانید؟
بلــه .مشــکل اصلــی در تعدیلهــا و در رفتار
و عملکــرد مــا اســت.وقتی آموزههــای
دینــی را نادرســت بفهمیــم و نادرســت بــه
دیگــران آمــوزش دهیــم نتیجه چــه خواهد
شــد؟ در ایــن صــورت فــردی کــه آمــوزش
دیــده ،باالخــره روزی در مقــام صاحبنظر
قــرار میگیــرد؛ فکــر میکنیــد ایــن فــرد
و افــراد دیگــر چگونــه دربــاره ارزشهــا
عمــل میکننــد؟ بــرای مثــال یکــی از
نتایــج همیــن میشــود کــه مــا رشــوه را بــا
هدیــه یکــی میکنیــم؛ میگوییــم هدیــه
در اســام ســفارش شــده اســت! در حالــی
کــه خودمــان هــم میدانیــم ایــن توجیــه
اســت .میگوییم هدیه در اســام ســفارش
شــده و در نتیجه رشــوه را هدیــه میبینیم.
اینجــا اســت کــه حــق ،ناحــق میشــود و
ناحــق را حــق جلــوه میدهنــد .در نتیجــه
همیــن آمــوزه غلــط امکانــات خــاص در
انحصــار کســانی قــرار میگیــرد کــه پــول و
ثــروت ،جایــگاه اجتماعــی دارنــد .مشــکل
اصلــی مــا در جامعــه ایــن مســائل اســت.
  چطــور میتوان پــای اخالق را بــه مدیریت
باز کرد؟
اخــاق چیــز عجیــب و غریبــی نیســت!
کلیــدی نیســت کــه آن را بزنیــم و یکشــبه
همهچیــز درســت شــود .همیــن خــود مــا
اگــر رفتارمــان را درســت کنیــم ،مشــکل
اخــاق را درســت کردهایــم .ممکــن اســت
تئوریهــای زیــادی را دربــاره اخــاق
مدیریتــی درس بدهیــم و در دانشــگاهها
هــم ســرفصلهایی بــرای ایــن مقولــه بــاز
شــود؛ امــا تــا وقتــی خــود مدیــران در عمــل
آنهــا را بــه کار نبندنــد ،تغییــری حاصــل

معموالبسیاری
از نظریات وارده
قوی در کشور
ما اجرایی نشده
است و ما تنها
گوشههایی از
آن نظر را در
عرصهمدیریت
دنبال کردهایم و
در کشور به کار
بستهایم؛نتیجه
چنین حالتی آن
بوده که به امر
ناقصیرسیدهایم
و در نتیجه پاسخ
و اظهارنظر ما هم
ناقص است
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اخالق چیز عجیب
و غریبی نیست!
کلیدینیست
که آن را بزنیم و
یکشبههمهچیز
درست شود.
همین خود ما
اگر رفتارمان را
درست کنیم،
مشکل اخالق را
درست کردهایم.
ممکن است
تئوریهای زیادی
را درباره اخالق
مدیریتی درس
بدهیم و در
دانشگاههاهم
سرفصلهایی
برای این مقوله
باز شود؛ اما
تا وقتی خود
مدیران در عمل
آنها را به کار
نبندند،تغییری
حاصلنمیشود.

نمیشــود .مــا گاهــی بــرای پیــاده کــردن
اخــاق راهکارهــا و برنامههــای عجیــب و
غریبــی را جس ـتوجو میکنیــم ،در حالــی
کــه اصــل اخــاق ایــن اســت کــه بــه آنچــه
میگوییــد عمــل کنید.وقتــی در دیــن،
نظــام اجتماعــی و تعهــدات شــما چیــزی
گفتــه میشــود ،بــه آن عمــل شــود .اخــاق
امــر پیچیــدهای نیســت .اخــاق این اســت
کــه قــدر زمــان را بدانیــد و نــه زمــان خــود و
نــه زمــان دیگــران را هــدر ندهیــد .امانتدار
باشــید .وقتشــناس باشــید .نظــم داشــته
باشــید .اینهــا همــه اخــاق اســت.
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این ویژ گیها را در وضعیت فعلی مدیریت
کشور چطور ارزیابی میکنید؟
قطعــا وضعیــت فعلــی مدیریــت اینچنیــن
نیســت؛ یعنــی نــه زمــان ارزشــی دارد و نــه
تعهداتــی کــه در عرصــه اداری و اجتماعــی
مطــرح میشــود ،مــورد پایبنــدی قــرار
میگیــرد .وقتــی بــه مدیــران میگوینــد
فــان ســاعت جلســه اســت ،بــا  10دقیقــه
تــا نیــم ســاعت تاخیــر میآینــد .معلــوم
اســت کــه چنیــن مدیــری اخــاق نــدارد و
در چنیــن سیســتم مدیریتــی هــم اخــاق
حــرف اول را نمیزنــد .وقتــی ســاعت
شــروع جلســه ســاعت  8:30دقیقــه اســت
و مــا  9شــروع میکنیــم یعنــی اخــاق
نداریــم .روی زمــان حســاس نیســتیم و
ایــن خــود آســیبهای جبرانناپذیــری

را بــه مــا و عملکــرد مــا وارد میکنــد .ایــن
مســاله گاهــی تاخیرهــای غیرعمــدی
اســت و گاهــی تاخیرهــای عمــدی؛ فرقــی
نمیکنــد .برخــی مواقــع تاخیــر هم نیســت
و عمــدا نیــم ســاعت بعــد شــروع میکنیــم.
هــر دو ایــن حالتهــا نکوهیــده اســت.
گاهــی ســخنران بــه ســالن ســخنرانی
مـیرود و میبینــد کــه ســالن خالــی اســت؛
یــا مــیرود و دوبــاره برمیگــردد یــا آنقــدر
منتظــر مینشــیند تــا ســالن شــلوغ شــود و
آن موقــع پشــت تریبــون بــرود! البتــه تمــام
مدیــران را عــرض نمیکنــم .امــا جــو غالــب
مدیریــت کشــور چنیــن اســت ،وگرنــه
برخــی از مدیــران مــا هــم انســانهای
شــریفی هســتند و ایــن مســائل را بهخوبــی
میفهمنــد و در روش مدیریتیشــان بــه
کار میبندنــد.
اخــاق مدیریتــی بهطــور شــاخص در
دانشــگاه تدریــس نمیشــود؛ ایــن مباحــث
را دانشــجوها و مدیــران آینــده کجــا بایــد یــاد
بگیرنــد؟
اینگونــه نیســت؛ تدریــس میشــود.
مثــا همیــن کــه میگوینــد کالسهــا در
فــان روز شــروع میشــود ،دانشــجو و
اســتاد مــا نمیآینــد .ایــن اســاتید هــم
در ایــن دانشــگاهها و در ایــن حوزههــا
تحصیــل کرد هانــد .همیــن مســائل را
حتــی خودشــان بــه دیگــران آمــوزش

دادهانــد .اســتادان مــا در جلســه اول
خودشــان دربــاره صفــات اخالقــی و
انســانی صحبــت میکننــد .هــر اســتادی
بــه نحــوی کــم یــا زیــاد ایــن نــکات را بــه
دانشــجوهایش متذکــر میشــود .چــه
اســاتیدی کــه فیزیــک و ریاضــی تدریــس
میکننــد و چــه اســاتیدی کــه علوم انســانی
تدریــس میکننــد .البتــه اغلــب خودشــان
بــه ایــن نــکات عمــل نمیکننــد و فقــط
بیــان میکننــد .تمــام ایــن مباحــث در
دانشــگاهها و حوزههــای علمیــه گفتــه
میشــود ،امــا در عمــل تاثیــری نــدارد.
در سیســتم مدیریتــی کشــورهای دیگــر
مســاله اخــاق چگونــه اســت؟ بــه ایــن مقوله
توجهــی میکننــد؟
غربیهــا شــاید اخــاق را بــه آن صورتــی
کــه مــا مطــرح میکنیــم ،طــرح نکننــد،
امــا چارچوبهــای مشــخص خودشــان
را دارنــد و در نتیجــه سیســتم مدیریتــی
بهتــری دارنــد .اخــاق اگرچــه صرفــا
یــک امــر دینــی نیســت ،ولــی بــا دیــن
ارتبــاط نزدیــک دارد .آنهــا هــم بــرای
خودشــان اخــاق دارنــد؛ بــا ایــن تفــاوت
کــه ممکــن اســت مبتنــی بر اســام نباشــد.
امــا سیســتم را بــه گونــهای پایهریــزی
کردهانــد کــه اگــر کســی خالفــی انجــام
دهــد ،جــزای آن را ببیند.مــا هــرگاه تخلف
قانونــی انجــام بدهیــم ،جریمــه نقــدی

و توقیــف گواهینامــه را نمیپذیریــم و
اجرایــی نمیکنیــم .امــا در کشــورهای
غربــی اینچنیــن نیســت .اگــر ســه بــار
تخلــف انجــام شــد ،فــرد حــق رانندگــی
نــدارد .ایــن اخــاق اســت .یعنــی اخــاق
را عملیاتــی و کاربــردی کردهانــد .وضعیــت
جوامــع غربــی هماننــد جامعــه مــا نیســت
کــه هــر کــس بــرای خــود دیــواری قــرار دهد
و مفهــوم مصلحــت را مطابــق بــا معیارهای
شــخصی دلخواهــش تعریــف کنــد .آنــگاه
بر اســاس معیارهــای خودش تشــخیصش
ایــن باشــد کــه برخــی مســائل را مــردم
بداننــد یــا برخــی مســائل را دانشــجو بدانــد
و برخــی را ندانــد و در پــس ایــن بهصــاح
نبودنهــا هــر کاری بخواهنــد بکننــد!
بــه نظــر میرســد یکــی از معضــات جــدی
سیســتم مدیریتــی مــا ضعــف در پاســخگویی
اســت؛ نظــر شــما در اینبــاره چیســت؟
در کشــورهای غربــی پاســخگویی وجــود
دارد و هــر کســی بایــد پاســخگو باشــد،
امــا متاســفانه مــا در جامعــه خــود حقــی را
بــرای دیگــران قائــل نیســتیم کــه بخواهیم
بــر اســاس آن بــه مــردم پاســخگو باشــیم.
در کشــورهای غربــی چــون همــه پاســخگو
هســتند ،مراقــب رفتارهای خود هســتند.
امــا در کشــور مــا برخــی خــود را در مقابــل
مــردم پاســخگو نمیداننــد! توجیــه برخــی
هــم ایــن اســت کــه مــا فقــط در برابــر خــدا

بایــد پاســخگو باشــیم! ایــن جملــه درســت
اســت ،امــا مســاله آن اســت کــه در ایــن
دنیــا شــما بــا مخلوقــات خــدا هــم روب ـهرو
میشــوید و بایــد از آنهــا پنــد بگیریــد و
در قبــال عملکــرد مدیریتــی خــود بــه آنها
پاســخگو باشــید! اخــاق ایــن اســت که من
خــود را مســئول بدانــم و بــرای هــر گروهــی
کــه تصمیمــی گرفتــم پاســخ و تبعــات آن
تصمیــم را بپذیــرم.
چــه پیامــی بــرای شــرکتکنندگان در
همایــش  20ســال و انــدی پیــش کــه عمدتــا
فا ر غا لتحصیــا ن د هــه  7 0د ا نشــکد ه
مدیریــت هســتند ،داریــد؟
امیــدوارم بچههایــی کــه در آن مقطــع
دانشــجو بودهانــد و در حــال حاضــر در
جایگاههــای بــاالی مدیریتــی کشــور قــرار
دارنــد ،ایــن حرفهــا را بشــنوند و آنهــا را
بــه کار ببندنــد .تنهــا در ایــن صــورت اســت
کــه جامعــه درســت خواهــد شــد .البتــه
عمــده دانشــجوهای آن دوران کــه مدیــران
فعلــی را تشــکیل میدهنــد ،انســانهای
موفقــی هســتند ،ولــی متاســفانه در
جامعــ ه و سیســتمی کــه از اســاس در آن
بههمریختگــی وجــود دارد ،کارهــای
خــوب کمتــر دیــده میشــود .در عیــن
حال بایــد به جامعــه امیــدوار بــود .باالخره
تغییــرات انســانی کنــد صــورت میگیــرد
و نبایــد انتظــار داشــته باشــیم همهچیــز

یکشــبه درســت شــود؛ امــا نقطــه مطلوب
مــا آن اســت کــه حداقــل ایــن اراده بــرای
تغییــر وجــود داشــته باشــد .بــه هرحــال
مــا بــا انســانها ســروکار داریــم و ممکــن
اســت برخــی از افــراد نتواننــد بهراحتــی
یــک الگــوی معیــن را بپذیرنــد .این مســاله
زمانبــر اســت و عجلــه دربــاره آن میتوانــد
اثــرات مخــرب زیــادی را بهدنبــال آورد.
بایــد بــا صبــوری در ایــن مســیر حرکــت
کنیــم و رفتارهــا را درســت انجــام دهیــم
تــا کمکــم افــراد جامعــه هــم بــه ســمت ایــن
مســیر حرکت کننــد .مــردم و جامعــه وقتی
خســارتها و زیانهــا را میبیننــد ،خــود
را تطبیــق میدهنــد .تطبیــق میدهنــد
که آنچه ناپســند اســت را از خــود دور کنند.
انقــاب اســامی و حــب مــردم به اهــل بیت
از نشــانههای امیــد اســت .در نتیجــه امیــد
بــه بهســازی و مطلــوب شــدن و رعایــت
ابعــاد متعالــی را میتــوان در ایــن جامعــه
داشــت.من همــه عزیزانــی را کــه زمانــی در
دانشــکده مدیریــت تحصیــل میکردنــد،
میشناســم .برخــی از آنهــا مدیــران
بســیار موفقــی شــدهاند کــه مــن خاطــرات
بســیار خوبــی را از آنهــا دارم و هیــچگاه
فرامــوش نمیکنــم .اطــاع دارم ایــن
افــراد تــاش کردهانــد تــا رفتارهــای خــوب
را در جامعــه گســترش دهنــد .امیــدوارم
بــه موفقیتهــای ایــن عزیــزان روز بــه روز
افــزوده شــود.

وقتی به مدیران
میگویندفالن
ساعتجلسه
است ،با 10
دقیقه تا نیم
ساعتتاخیر
میآیند.معلوم
است که چنین
مدیری اخالق
ندارد و در چنین
سیستممدیریتی
هم اخالق حرف
اول را نمیزند.
وقتی ساعت
شروع جلسه
ساعت 8:30
دقیقه است و ما
 9شروع میکنیم
یعنی اخالق
نداریم.
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منبهندرتدر
موردعلممدیریت
صحبتمیکنم؛
مدیریتدرست
مثلپزشکییک
حرفهاست؛آنجا
علمپزشکیو
دانشمندانپزشک
وجود دارند که از
حرفههایپزشکی
حمایتمیکنند.در
اینجاهممدیریت
یکحرفهاستو
نتایجبهدستآمده
ازآن،صرفاتئوری
نیستند؛بلکهناظر
بهچیزیهستند
کهواقعااتفاق
میافتد.

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

وقتیمدیران کمیابباشند
بایدرویمردمعادیحسابباز کرد
پیتر دراکر ( )peterDruckerبرای فعاالن عرصه مدیریت نامی شناختهشده است؛ بنیانگذار مدیریت مدرن  که اگرچه اصالتا یک اتریشی
بود،امابخش مهمی از زندگیاش را در آمریکاسپری کرد .پدرشوکیلبودوهمچنان کهخودش همدر مصاحبههایش اشارهمیکند،تعامل
و رفتوآمد پدرش با بزرگانی مانند شومپیتر که پدر کارآفرینی جهان لقب گرفته ،فرصت خوبی را به وجود آورده بود که کالننگری و
اندیشیدن به ایدههای بزرگ را بیاموزد و تمرین کند .پیتر دراکر عالوه بر تدریس مدیریت ،به مشاوره مدیریت هم اشتغال داشت و حجم گستردهای
از کتابها و مقاالت را در حوزههای مختلف مدیریتی منتشر کرده است .کمتر کسی در دنیای مدیریت وجود دارد که به انداز ه او ،فعالیتهای گسترده
و تاثیرگذار انجام داده و به انداز ه او شناختهشده باشد .وی در سال  2005دیده از جهان فرو بست .آنچه میخوانید آخرین گفتوگوی دراکر در سال
 2004است که توسط جیمز نلسون انجام شده است  .

  نگریســـتن بـــه دنیـــا از جایـــگاه یـــک فـــرد
95ســـاله چـــه حســـی دارد؟
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خـــب ،ایـــن باعـــث میشـــود احســـاس
کن ــم خیل ــی مس ــن هس ــتم .ام ــا تغیی ــر
زیـــادی در اســـاس دیـــدگاه مـــن بـــه
جه ــان خ ــارج ب ــه وج ــود نیام ــده اس ــت.
 40س ــال پی ــش م ــن ابت ــدا ب ــا بازرگان ــی
شـــروع بـــه کار کـــردم 30 .ســـال اخیـــر،
بـــدون ســـود و بهـــره کار کـــردهام؛ بـــا
ایـــن حـــال  ،هنـــوز تعـــدادی مشـــتری
قدیمـــی دارم و بازرگانـــان و تجـــاری
کـــه همـــکارم بودنـــد ،اکثـــرا بازنشســـته

شـــدهاند ،بنابرایـــن اکنـــون در حـــال
کار ب ــا اف ــراد جدی ــدی هس ــتم؛ اف ــرادی
بس ــیار دوستداش ــتنی .بنابرای ــن چی ــز
زیـــادی تغییـــر نکـــرده اســـت!
ش ــما ب ــه م ــدت بی ــش از  60س ــال ،در ح ــال
نوشـــتن آمـــوزش و ارائـــه مشـــاوره در رابطـــه
بـــا مدیریـــت بودهایـــد ،هـــم بهعنـــوان یـــک
متفکـــر و هـــم یـــک رابـــط اجتمـــاع .شـــما
مدیریـــت را بهعنـــوان یکـــی از عظیمتریـــن
و اساســـیترین نوآور یهـــای اجتماعـــی
قـــرن بیســـتم بـــه حســـاب آوردهایـــد .چـــرا؟
ب ــه نظ ــر ش ــما جامع ــه چ ــه دی ــدی نس ــبت ب ــه

مدیریـــت دارد؟
یكـــی از مهمتریـــن دســـتاوردهای
شـــاهزاده روم واژه مدیریـــت در ســـال
 1911وارد فرهنـــگ شـــد و پیـــش از آن
شناختهشـــده نبـــود .قبـــل از آن زمـــان،
همـــه تصـــور میکردنـــد کـــه صاحبـــان
ملـــک ،تجـــارت را راه میاندازنـــد.
کمـــی قبـــل از جنـــگ جهانـــی اول ،غیـــر
مالـــکان و افـــراد حرفـــهای و کارآزمـــوده
وارد کار شـــدند .متعاقبـــا «مـــورگان»
مدیریـــت حرفـــهای را در آمریـــکا بنیـــان
نه ــاد و س ــپس وارد ژاپ ــن و آلم ــان ش ــد.
مدیریـــت ،یـــک تابـــع اجتماعـــی جدیـــد

ب ــود ک ــه اعم ــال آن در جامعــهای جدی ــد
ممکـــن بـــود؛ جامعـــه ســـازمانها .در
حالـــی کـــه مدیریـــت بازرگانـــی اولیـــن
مدیریتـــی بـــود کـــه ظهـــور کـــرد،
ظاهـــرا اهمیـــت چندانـــی نداشـــت .در
واقـــع مهمتریـــن نبـــود .مهمتریـــن
مدیریتهـــا شـــامل مدیریتهـــای
غیرتجـــاری (غیربازرگانـــی) همچـــون
بیمارســـتانها ،دانشـــگاهها و کلیســـاها
بـــود .اینهـــا جالبتریـــن ســـازمانها
بودنـــد؛ چراکـــه بایـــد تعریـــف میکردنـــد
کـــه چـــه منظـــوری از نتایـــج و بـــازده
عملکـــرد خـــود دارنـــد .شـــما چگونـــه
نتایـــج بهدســـت آمـــده از عملکـــرد
یـــک کلیســـای بـــزرگ کـــه مـــن بـــا آن کار
میکنـــم و اعضـــای آن از  500نفـــر بـــه
شـــش هـــزار نفـــر افزایـــش پیـــدا کـــرده را
تعریـــف میکنیـــد؟ نتایـــج و بـــرونداد
دانشـــگاه کالرمونـــت چیســـت؟ ایـــن
مدیریتهـــا بســـیار بااهمیتتـــر بودنـــد،
تعریفشـــان مشـــکلتر بـــود و بســـیار
جذا بتـــر بودنـــد.
  از زمـــان چـــاپ کتـــاب تاثیرگـــذار شـــما بـــا
عنــوان «حرفــه مدیریــت» کــه  50ســال پیــش
ب ــه چ ــاپ رس ــید ،ش ــما در کتابه ــای بع ــد از
آن نی ــز ب ــه آم ــوزش مدی ــران پرداختی ــد؛ پی ــام
اصلـــی «درا کـــر» بـــه مدیـــران امـــروز قـــرن 21
چیســـت؟
ینکـــه طـــرف مـــن بـــازرگان ،کلیســـا
یـــا دانشـــگاه اســـت یـــا اینکـــه مـــن
آمریکایـــی ،آلمانـــی یـــا ژاپنـــی باشـــم،
فرقـــی نمیکنـــد؛ مـــن همیشـــه ســـه
ســـوال را از خـــود میپرســـم؛ ســـوال اول
اینکـــه کار و بازرگانـــی شـــما چیســـت؟
یعنـــی هـــدف شـــما از انجـــام ایـــن کار
چیس ــت و چ ــه چی ــز ش ــما را ب ــا دیگ ــران
متمایـــز میســـازد؟ ســـوال دوم ایـــن
اســـت کـــه شـــما نتایـــج کار را چگونـــه
شـــرح میدهیـــد و تعریـــف میکنیـــد؟
ای ــن س ــوال ک ــه بس ــیار اساس ــی و در عی ــن
حـــال مشـــکل اســـت ،در مدیریتهـــای
غیربازرگانـــی(در مقایســـه بـــا بازرگانـــی)
بســـیار مشـــکلتر میشـــود .در نهایـــت
س ــوال س ــوم اینک ــه مهارته ــای اصل ــی
شـــما کدامانـــد و چـــه کمکـــی بـــه نتایـــج
بهدســـت آمـــده از کار میکننـــد؟ ایـــن
مهارته ــا چ ــه ارتباط ــی ب ــا ه ــم دارن ــد؟
در واقـــع تمـــام قضیـــه همیـــن اســـت.
تف ــاوت زی ــادی می ــان ای ــن ق ــرن و ق ــرن
پیـــش نیســـت ،جـــز اینکـــه امـــروزه
ســـازما نهای بیشـــتری بـــه وجـــود
آمـــده و مـــا در قـــرن اخیـــر بـــه جامعـــه
ســـازمانها تبدیـــل شـــدهایم .وقتـــی
مدی ــران کمی ــاب باش ــند بای ــد روی م ــردم
ع ــادی حس ــاب ک ــرد و قاعدت ــا ب ــه تع ــداد
وس ــیعی از آنه ــا نی ــاز خواهی ــم داش ــت.
شــما از مدیریــت بهعنــوان یــک «حرفــه»
صحبــت میکنیــد؛ منظورتــان از ایــن جملــه

چیســت و علم مدیریت دقیقا بــه چه علمی
گفتــه میشــود؟ چــه تفاوتــی در مدیریــت
بهعنوان یک حرفــه و مدیریت بهعنوان یک
علم وجود دارد؟
مـــن بهنـــدرت در مـــورد علـــم مدیریـــت
صحبــت میکنــم؛ مدیریــت درســت مثــل
پزشـــکی یـــک حرفـــه اســـت؛ آنجـــا علـــم
پزشـــکی و دانشـــمندان پزشـــک وجـــود
دارنــد کــه از حرفههــای پزشــکی حمایــت
میکننـــد .در اینجـــا هـــم مدیریـــت
یـــک حرفـــه اســـت و نتایـــج بهدســـت
آمـــده از آن ،صرفـــا تئـــوری نیســـتند؛
بلکـــه ناظـــر بـــه چیـــزی هســـتند کـــه
واقعـــا اتفـــاق میافتـــد .علـــم مدیریـــت
از مدیـــر حمایـــت میکنـــد .در نتیجـــه
بـــا فراهـــم کـــردن ابزارهـــای مـــورد نیـــاز
بـــرای دســـتیابی بـــه نتایـــج مـــورد نظـــر
نح ــوه اس ــتفاده از ای ــن ابزاره ــا ،اس ــتفاده
دقیــق از ابزارهــای مدیریــت ،یــک حرفــه
محســـوب میشـــود و نـــه یـــک علـــم.
مــا امــروز بحــث آمــوزش مدیریــت را در ا کثر
ســازمانها داریــم و بســیاری از مرا کــز تجاری
به آمــوزش مدیران نــو و رهبــران جدید مجهز
شــدهاند .در ایــن راســتا مرا کــز تجــاری چــه
فعالیتی انجام میدهند؟
ایـــن یـــک اشـــتباه اســـت کـــه بگوییـــم
مراکـــز تجـــاری و بازرگانـــی بـــه آمـــوزش
مدیـــران مجهـــز شـــد هاند .آ نهـــا
بـــه آمـــوزش بـــه افـــراد عـــادی ،امـــا
کاردان و شایســـته بـــرای انجـــام کارهـــا
و فعالیتهـــای قابـــل قبـــول مجهـــز
ش ــدهاند .ای ــن در م ــورد مراک ــز پزش ــکی
و دارویـــی نیـــز صـــادق اســـت .آنهـــا
بـــه آمـــوزش رهبـــران مجهـــز نیســـتند،
بلکـــه پزشـــکان را تعلیـــم میدهنـــد کـــه
انســـانهای زیـــادی را نکشـــند! ایـــن در
مـــورد وکالـــت نیـــز صـــادق اســـت .آنجـــا
ایـــن مهـــارت را آمـــوزش میدهنـــد کـــه
اراده پابرج ــا و اس ــتواری داش ــته باش ــند،
نـــه اینکـــه رهبـــران قانونـــی تولیـــد
کننـــد .شـــما نمیتوانیـــد بـــه رهبـــران
رهب ــری را آم ــوزش دهی ــد! البت ــه از ای ــن
جه ــت ک ــه رهب ــر بای ــد اطالع ــات زی ــادی
داشـــته باشـــد ،میتوانیـــد بـــه او تعلیـــم
دهی ــد ،ام ــا ه ــدف مراک ــز حرفــهای ای ــن
اســت کــه افــراد عــادی امــا شایســته را بــه
تع ــداد زی ــاد آم ــوزش دهن ــد و ای ــن کاری
اســـت کـــه مـــا انجـــام میدهیـــم .آن را
خـــوب یـــا بـــد انجـــام میدهیـــم.
در رابطـــه بـــا ســـازمانها ،وقتـــی ســـاختار
جامعـــه از ســـازمانهای مختلفـــی تشـــکیل
شـــده اســـت ،چگونـــه میتـــوان مدیـــران
شایس ــته ی ــا رهب ــران الی ــق و با کفای ــت را ب ــه
تعـــداد کافـــی بـــه دســـت آورد؟
ببینیـــد ،بـــه ایـــن ســـوال  350ســـال
پیـــش توســـط ســـازمان مراکـــز پزشـــکی
در قـــرن  16و اوایـــل قـــرن  17در هلنـــد
و اســـکاتلند پاســـخ داده شـــده اســـت؛

ش ــما بای ــد ب ــه اف ــراد ،مه ــارت بیاموزی ــد
و اســـتانداردهایی را بـــرای خـــود تعییـــن
کنیـــد و دریابیـــد کـــه ســـواالت کلیـــدی
کدامان ــد .بنابرای ــن ش ــما نبای ــد ب ــا ای ــن
ســـوال قـــرون وســـطایی کـــه از دانشـــگاه
پزشـــکی میپرســـیدند «چگونـــه بـــه
رهبـــران پزشـــک آمـــوزش میدهیـــم»
شـــروع کنیـــد .بایـــد اینگونـــه ســـواالت
خـــود را آغـــاز کنیـــد کـــه چگونـــه مـــردم
عـــادی را آمـــوزش دهیـــم کـــه مثـــا
تش ــخیص پزش ــکی آگاهان ــه و صحیح ــی
داشـــته باشـــند؟ اینکـــه چـــه ســـواالتی
بایـــد یـــاد بگیرنـــد بپرســـند یـــا اینکـــه
چـــه رکوردهـــای کاری را بایـــد حفـــظ
کنن ــد ،چ ــه زمین ــه اطالعات ــی از گذش ــته
نیـــاز دارنـــد کـــه بداننـــد؟ و ســـواالتی
مش ــابه ای ــن را در دانش ــگاههای مدیری ــت
بایـــد داشـــته باشـــیم .اینکـــه نتایـــج
چ ــه خواهن ــد ب ــود و نیازهای ــی ک ــه بای ــد
مرتفـــع شـــوند چیســـت؟ اولویتهـــا
کدامان ــد و چ ــه کس ــی بای ــد بدان ــد ک ــه م ــا
در ت ــاش ب ــرای انج ــام چ ــه کار هس ــتیم؟
ایـــن ســـواالت350 ،ســـاله هســـتند و در
حرفههـــای مختلـــف مطـــرح میشـــوند؛
بـــا پاســـخ بـــه ایـــن ســـواالت اســـت کـــه
حرفههـــا از هـــم متمایـــز میشـــوند و
شـــاید هـــر کســـی قـــادر بـــه درک آنهـــا
نباشـــد ،امـــا اگـــر فـــردی ســـختکوش
و فعـــال باشـــد ،میتوانـــد فرابگیـــرد.
بگذاریـــد بیپـــرده بگویـــم؛ مـــن بـــه
وجـــود رهبـــران مســـتقل از مـــردم
اعتقـــاد نـــدارم .صحبـــت در ایـــن مـــورد
پـــوچ و یـــک دروغ خطرنـــاک اســـت.
ایـــن فقـــط رفـــع مســـئولیت از مـــردم و
شـــانه خالـــی کـــردن آنهـــا از زیـــر بـــار
مسئو لیتها ســـت .
آی ــا میت ــوان ب ــه ملته ــا بهعن ــوان رهب ــران
نـــگاه کـــرد؟ ا گـــر میتـــوان ،نقـــش رهبـــری
آمریـــکا را در حـــال حاضـــر چگونـــه ارزیابـــی
میکنیـــد ؟
مـــن تصـــور نمیکنـــم تـــا  30روز آینـــده
پاســخ ایــن ســوال را پیــدا کنیــد .واقعیــت
ایــن اســت کــه مــا فقــط بــه لحــاظ نظامــی
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 بهســـرعت
ب ــه قدرت ــی دیگ ــر تبدی ــل خواهی ــم ش ــد و
هض ــم ای ــن قضی ــه مش ــکل خواه ــد ب ــود.
بهخصـــوص بـــه ایـــن خاطـــر کـــه مـــا بـــه
م ــدت  30س ــال در وه ــم و روی ــای ج ــاه و
مق ــام ب ــه س ــر بردی ــم .ن ــه ب ــه ای ــن دلی ــل
کـــه قدرتمنـــد بودیـــم ،بلکـــه بـــه علـــت
ضعی ــف ب ــودن دیگ ــران! اقتص ــاد جهان ــی
در ح ــال ظه ــوری ت ــازه اس ــت؛ در حال ــی
کــه مــا قــدرت برجســتهای نیســتیم ـ ایــن
قـــدرت ـ احتمـــاال اتحادیـــه اقتصـــادی
اروپاییهـــا اســـت و مـــا بایـــد همچنـــان

«مورگان» که
بیزاری از پول
نداشت ،در سال
 1906گفت که
هر سازمان و
شرکتی که اعضای
برجسته آن چیزی
بیش از  20برابر
حقوق مردم
عادی دریافت می
کنند،مدیریت
ناقصی دارد .وی
بر این گفته خود
پافشاری نکرد ،اما
این هنوز قانون
خوبیمحسوب
میشود و تحت
اجرای همین
قانون من در
شرکتهای زیادی
سرمایهگذاری
نمیکنم .
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من مدیریت را
بهعنوان دیوار
نمیبینم.من
کارکردسازمانها
را در جامعه نوعی
دیوار و حفاظ
میبینم و این
بهعنوان ارگان
آنهابستگی
به مدیریت آن
دارد .مدیریت
بهخاطر خدمت به
حفظ و رشد یک
سازمان بهوجود
آمده است و
بایدخدمتگزار
سازمان باشد و
هر مدیریتی که
این موضوع را
نادیدهبگیرد،
کامل نیست و
اصال مدیر نیست.

یـــاد بگیریـــم کـــه بـــا احتمـــال یـــک ده
ه ــزار ،یک ــی از بازیگ ــران اصل ــی باش ــیم و
نقــش آمریــکا در جهــان بهعنــوان یکــی از
همت ــرازان روب ــه افزای ــش اس ــت .آمری ــکا
حاک ــم ب ــزرگ نخواه ــد ب ــود؛ همانگون ــه
کـــه مـــا در فاجعـــه مصیبتبـــار عـــراق،
جای ــی ک ــه م ــا فق ــط آش ــوب و اغتش ــاش
بیشـــتر میآفرینیـــم ،ایـــن موضـــوع را
کشـــف کردیـــم.
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  در س ــال  2002رئیسجمه ــور ب ــوش م ــدال
جهان ــی آزادی را ک ــه افتخ ــار بزرگ ــی ب ــود ،ب ــه
ش ــما تقدی ــم ک ــرد .ش ــما ج ــرج ب ــوش را ک ــه
فار غالتحصیـــل مدرســـه بازرگانـــی هـــاروارد
اســـت ،چطـــور ارزیابـــی میکنیـــد؟
متاســـفم! مـــن هرگـــز بـــه ســـواالت در
رابطـــه بـــا سیاســـت پاســـخ نمیدهـــم.
بایـــد رئیسجمهـــور را  20ســـال بعـــد از
اتم ــام دورهاش م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار داد و
م ــا ت ــازه اکن ــون در ح ــال درک «تروم ــن»
هســـتیم! او بهعنـــوان رئیسجمهـــوری
قدرتمنـــد در حـــال ظهـــور اســـت و

مـــن گمـــان نمیکنـــم کـــه زمـــان آن
رســـیده باشـــد کـــه بتوانیـــم پـــدر ایـــن
رئیسجمهـــور را نقـــد و بررســـی کنیـــم.
  در  30س ــال اخی ــر ،ش ــما واژه ی ــا اصط ــاح
«راهانـــداز دانـــش» را جـــا انداختیـــد و اینـــک
راهانـــدازان دانـــش فراواننـــد .چگونـــه ایـــن
متخصصـــان را ســـاماندهی میکنیـــد؟ چـــه
مشـــکالتی بـــر ســـر ایـــن راه وجـــود دارد؟
مـــن بـــه مـــدت  30ســـال بـــا ایـــن ســـوال
درگیــر بــودهام کــه چگونــه یــک دانشــمند
یـــا راهانـــداز دانـــش را بایـــد مثمرثمـــر
کـــرد؟ چگونـــه تولیـــد او را بـــاال بـــرد؟
«دانـــش» در تعریـــف بســـیار تخصصـــی
ا ســـت  ،هیچکـــس بهطـــو ر کا مـــل
اطالعـــات نـــدارد .بگذاریـــد بگویـــم کـــه
مث ــا ی ــک ژورنالیس ــت ک ــه م ــن ه ــم یک ــی
از قدیمیترینشـــان هســـتم ،مهـــارت
خوب ــی در بی ــرون کش ــیدن دان ــش اف ــراد
و پروس ــه ک ــردن آن دارد .ام ــا ای ــن ب ــدان
معنـــا نیســـت کـــه او یـــک روانشـــناس
اســـت ،بلکـــه او فقـــط خـــوب میدانـــد

کـــه چگونـــه بنویســـد و چگونـــه آن را
قاب ــل فه ــم و قاب ــل دس ــترس ب ــرای عم ــوم
و غیرحرفهایهـــا کنـــد .دانشـــمندان
بایـــد ســـازماندهی شـــوند؛ چراکـــه تنهـــا
تخص ــص داش ــتن ب ــه خ ــودی خ ــود موث ــر
نیســـت و تولیـــدی در پـــی نـــدارد .بایـــد
حتمـــا بـــا دانـــش دیگـــر افـــراد تلفیـــق
شـــده و بـــه تیمـــی از راهانـــدازان دانـــش
تبدیـــل شـــود.نکته دوم ایـــن اســـت کـــه
راهانـــدازان دانـــش اصـــوال گوشـــهگیر
و تنهـــا ،امـــا تکنـــواز هســـتند؛ ایـــن
عقی ــده م ــن اس ــت .ب ــرای موث ــر س ــاختن
آنهـــا بایـــد حامـــی آنـــان بـــود .حامـــی
چشـــمها ،گو شهـــا و زبا نشـــان و
در آخـــر آنهـــا تمایلـــی بـــه مدیـــر بـــودن
ندارنـــد .ایـــن یـــک قاعـــده بـــرای آنهـــا
اســـت .دانشـــمندان خـــوب بـــه کار در
حیطـــه تخصـــص خـــود تمایـــل دارنـــد.
ای ــن مب ــارزه س ــختی اس ــت؛ بهخص ــوص
زمانــی کــه پرســتیژ عمومــی و پرداختهــا
بـــه مدیـــران تعلـــق میگیـــرد و بنابرایـــن
شـــما بایـــد یـــک نردبـــان شـــغلی بـــرای

مـــا وارد جامعـــه اطالعـــات شـــدهایم.
امـــروزه هیچچیـــز ســـادهتر از دریافـــت
پ ــول نیس ــت؛ در صورت ــی ک ــه اطالع ــات
صحی ــح داش ــته باش ــید .ام ــروزه هم ــگان
بـــا دسترســـی بـــه کامپیوتـــر در جوامـــع
توســـعهیافته ،بـــه همـــه اطالعـــات
دسترســـی مســـتقیم دارنـــد .در ایـــن
جامعـــه آگاه شـــما بـــا پـــول وارد رقابـــت
نمیشـــوید ،بلکـــه بـــا موثـــر ســـاختن
دانـــش خـــود رقابـــت میکنیـــد و مـــا
در آمریـــکا در ایـــن زمینـــه پیشـــگام
هســـتیم .امـــا شـــاید دیـــری نپایـــد.
در ایـــن ســـالها شـــما در مـــورد دولـــت
بس ــیار ش ــکا کانه نوش ــتید .نظ ــرات ش ــما در
م ــورد آین ــده کار دول ــت و نق ــش آن در جامع ــه
فرامرکـــز چیســـت؟
میدانی ــد ،یک ــی از چیزهای ــی ک ــه آدم ــی
در س ــن و س ــال م ــن ی ــاد میگی ــرد ،ای ــن
اس ــت ک ــه پیش ــگو نباش ــد .م ــن در م ــورد
ه ــر موسس ــه ک ــه محدودیته ــای ج ــدی
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
ب ــا کارهای ــی ک ــه میتوان ــد انج ــام ده ــد،
محدودیتهـــا و قیدوبندهـــای خـــاص
خ ــود را داش ــته باش ــد .چیزه ــای زی ــادی
هســـت کـــه دولـــت قـــادر بـــه انجامشـــان
نیســـت .دولـــت یـــک کارکـــن فقیـــر
اســـت .دولـــت یـــک ســـازنده و بیانگـــر
اســـتانداردها اســـت.

متخصصـــان حرفـــهای و کارآزمـــوده
بس ــازید« .م ــورگان» ک ــه بی ــزاری از پ ــول
نداشـــت ،در ســـال  1906گفـــت کـــه
هـــر ســـازمان و شـــرکتی کـــه اعضـــای
برجســـته آن چیـــزی بیـــش از  20برابـــر
حق ــوق م ــردم ع ــادی دریاف ــت میکنن ــد،
مدیری ــت ناقص ــی دارد .وی ب ــر ای ــن گفت ــه
خـــود پافشـــاری نکـــرد ،امـــا ایـــن هنـــوز
قانـــون خوبـــی محســـوب میشـــود و
تحـــت اجـــرای همیـــن قانـــون مـــن در
شـــرکتهای زیـــادی ســـرمایهگذاری
نمیکنـــم .
گفتـــه میشـــود کـــه شـــما مدیریـــت را
بهعنـــوان نوعـــی حصـــار و دیـــوار در مقابـــل
فاشیس ــم میبینی ــد .آی ــا ای ــن صح ــت دارد؟
چگونـــه ایـــن کارکـــرد را ارائـــه میدهیـــد؟
مـــن مدیریـــت را بهعنـــوان دیـــوار
نمیبینـــم .مـــن کارکـــرد ســـازمانها را
در جامعــه نوعــی دیــوار و حفــاظ میبینــم
و ای ــن بهعن ــوان ارگان آنه ــا بس ــتگی ب ــه
مدیریـــت آن دارد .مدیریـــت بهخاطـــر

خدم ــت ب ــه حف ــظ و رش ــد ی ــک س ــازمان
بهوج ــود آم ــده اس ــت و بای ــد خدمتگ ــزار
س ــازمان باش ــد و ه ــر مدیریت ــی ک ــه ای ــن
موض ــوع را نادی ــده بگی ــرد ،کام ــل نیس ــت
و اصـــا مدیـــر نیســـت.
  ا گــر مدیــران در کل متوجــه نقــش و وظیفــه
خـــود نباشـــند ،چـــه اتفاقـــی میافتـــد و چـــه
عواقب ــی خواه ــد داش ــت؟
خـــب مســـلما ســـازمان بهســـرعت روبـــه
ســـقوط میگـــذارد و مدیریـــت ناکارآمـــد
در ه ــر س ــازمان اخالقی ــات آن س ــازمان را
ناب ــود خواه ــد ک ــرد .مدی ــران و مجری ــان،
در واقـــع خدمتگـــزاران هســـتند و
لحظـــهای کـــه ایـــن مســـاله را فرامـــوش
کنن ــد ،ب ــه س ــازمان آس ــیب میرس ــانند.
در ســـال  1993شـــما کتابـــی را بـــا عنـــوان
«جامعـــه پستکاپیتالیســـم» بـــا جامعـــه
فرامرک ــز نوش ــتید .توضی ــح میدهی ــد ک ــه ای ــن
ب ــه چ ــه معن ــا اس ــت و م ــا چ ــه موق ــع ب ــه چنی ــن
جامعـــهای دســـت مییابیـــم؟
م ــا از قب ــل در جامع ــه فرامرک ــز هس ــتیم؛

  امـــروزه دشـــواریهای زیـــادی در جهـــت
مســیری کــه دنیــا رو بــه ســمت آن دارد ،وجود
دارد .احســاس شــما در مــورد جهتــی کــه دنیا
ب ــه س ــوی آن می ــل میکن ــد ،چیس ــت؟
ه ــر کس ــی در مقاب ــل دش ــواریهای ای ــن
دنی ــا احس ــاس ناراحت ــی میکن ــد ،ک ــور و
ک ــر اس ــت .ای ــن عقی ــده در جامع ــه غ ــرب
وجـــود دارد .ژاپـــن صدهـــا ســـال قبـــل
خـــود را غربـــی کـــرد ،امـــا قدرتهـــای
در حـــال ظهـــور ماننـــد چیـــن و هنـــد
همچ ــون ژاپ ــن ای ــن مس ــیر را نپیمودن ــد؛
مـــا جهـــان تـــازه را درک نمیکنیـــم .مـــا
نمیدانی ــم اروپ ــا ت ــا چ ــه وس ــعتی ب ــرای
تبدیـــل بـــه یـــک اتحادیـــه گســـترش
مییابـــد .مـــا در دوران گـــذار هســـتیم؛
هما نگو نـــه کـــه د ر جنگهـــا ی
ناپلئونـــی قبـــل از قـــرن  18بودیـــم .مـــا
همیـــن انـــدازه میدانیـــم کـــه دنیـــا در
حـــال قـــرار گرفتـــن تحـــت ســـلطه هـــر
قـــدرت عظیـــم اســـت .پذیـــرش ایـــن
مســـاله بـــرای آمریکاییهـــا خیلـــی
مشـــکل اســـت .بســـیاری از مـــا هنـــوز
دوس ــت داری ــم دنی ــا را همچن ــان دنی ــای
 1960ببینیـــم کـــه آمریـــکا تنهـــا قـــدرت
بـــزرگ آن بـــود و تنهـــا اقتصـــاد در حـــال
کار؛ امـــا بهواقـــع چنیـــن نیســـت.

امروزه همگان
با دسترسی
بهکامپیوتر
در جوامع
توسعهیافته،
به همه اطالعات
دسترسی
مستقیمدارند.
در این جامعه
آگاه شما با پول
وارد رقابت
نمیشوید،بلکه
با موثر ساختن
دانش خود رقابت
میکنید و ما در
آمریکا در این
زمینهپیشگام
هستیم .اما شاید
دیری نپاید.
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در آیینه خاطرات...

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

در سـال  1370وارد دانشـکده مدیریـت
شـدم.
چــه شــد کــه بــه ایــن فکــر افتادیــد کــه بــه
مدیریت تغییر رشته دهید؟
روحیـه بنـده اینچنیـن بـود کـه از ابتـدا
د ر بر نا مههـا ی ا جتما عـی د ا نشـکد ه
شـرکت میکـردم .بهویـژه برنامههایی که
محوریت بسیج دانشـجویی داشتند .یک
بخش بـه خود دوسـتانی برمیگشـت که با
آنهـا در خوابگاه دانشـگاه تهـران ارتباط
داشـتیم .هـم از جهـت تعامل خوبـی که با
ما داشـتند و هـم اینکـه خیلی سـریع با ما
ارتبـاط برقـرار میکردنـد.
جذابیتهایـی را دربـاره رشـته مدیریـت
بـرای مـن ایجـاد کردنـد و خـود بنـده نیـز
بالقـوه ویژگیهایـی در خـودم میدیـدم
که احسـاس میکردم باید رشـته مدیریت
را ادامـه دهـم؛ نـه فلسـفه و نـه حقـوق
قضایـی را!

الزامات و بایستههای مدیران در گفتوگو با دکتر بهاری فر:

داشتننگاه نقادانه
بهمسائلمدیریتیجزو وظایف
مدیران است
در ورودی ساختمان دیوان محاسبات کشور محل رفتوآمد بسیاری از مدیران عالی
کشور است .از در اصلی که وارد میشویم ،سراغ اتاق دکتر بهاریفر را میگیریم و
بهخوبی راهنمایی میشویم .پس از ورود بدون هیچگونه معطلی ما را با روی گشاده و
لبخند به داخل اتاقش فرا میخواند؛ پیدا است که در بین برنامه متراکم روزانهاش چند دقیقهای را
با بزرگواری برای گفتوگو با ما اختصاص داده است .دکتر علی بهاریفر که روزگاری در دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران تحصیل میکرد ،حاال به یکی از مدیران برتر کشور تبدیل شده و در سمت
معاون اداری و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور مشغول کار است .سازمانی که اتفاقا رئیس آن
یعنی دکتر عادل آذر نیز خود از فارغالتحصیالن دهه 70دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.
وی همچنین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور است .متن زیر حاصل گفتوگوی ما با او است که
بسیار خواندنی است..
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چطــور شــد کــه بــه دانشــکده مدیریــت
دانشــگاه تهــران وارد شــدید؟ از آن روزهــا
برایمان بگویید.
مـن در سـال  1369رشـته فلسـفه در
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 بهصورت
نیمهمتمرکـز بـود؛ دانشـکد های وجـود

داشـت کـه زیـر نظـر قـوه قضائیـه بـود و
آنجـا قبـول شـده بـودم .ایـن رشـتهها
انتخابهـای اولیـه مـن بودنـد کـه دربـاره
آنهـا شـاید در آن زمـان اطالعـات 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

در آن دوران فکـــر میکردیـــد کـــه روزگاری
ماننــد امــروز در جایگاههــای بــاالی مدیریتــی
کش ــور ق ــرار بگیری ــد؟
بلـه .مـن در آن روزهـا احسـاس میکـردم
کـه در آینـده بهعنـوان یک مدیـر میتوانم
اثرگذارتـر باشـم و مدیریـت بـا روحیـه
مـن سـازگارتر اسـت تـا اینکـه بخواهـم
بهعنـوان یـک قاضـی فعالیـت کنـم یـا در
حوزههـای تخصصـی فلسـفه مشـغول کار
شـوم .ایـدهآل مـن و دیگر دوسـتان در آن
دوران ایـن بـود که دانشـی کسـب کنیم که
بتوانـد مشـکلی از مشـکالت 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 میگذشـت و از کالسهـای
عمومـی و تخصصـی کـه عبـور میکردیم و
بـا تئوریهـای مدیریت آشـنا میشـدیم،
قاعدتـا نـگاه نقادانـه مـا بـه وضـع موجـود
بیشـتر میشـد و چشـمانداز مـا ایـن بـود
کـه زمانی برسـد تا به نحـوی بتوانیـم آنچه
را نقـد میکنیـم ،درصـدد اصالحـش نیـز
برآییـم.
بعـــــــد از دوران دانشجـــــــویی به چــــــه
فعالیتهایی مشغول شدید؟
پـس از آن وارد مقطـع کارشناسـی ارشـد
شـدیم و بعـد هـم هیـات علمـی دانشـگاه
شـدیم .در ایـن دوران رسـالت مـا نسـبت
بـه قبـل قـدری سـنگینتر شـد و تلاش
میکردیـم دانشـجوهایی را پرورش دهیم
کـه بتواننـد در ایـن عرصههـا بـه مدیریـت
کشـور کمـک کننـد .بعـد از گذشـت تقریبا
 21سـال از فار غالتحصیلـی دانشـکده
مد یر یـت تو فیقـی حا صـل شـد کـه
مسـئولیت مرتبـط بـا شـغل خـود را در
دیوان محاسـبات کشـور برعهده بگیریم.
شما االن هم در دانشگاه تدریس میکنید؟

بلـه .عضـو هیـات علمی دانشـگاه پیـام نور
هسـتم.
در مقطـــع فعلـــی کـــه خـــود شـــما یکـــی از
مدی ــران مه ــم کش ــور هس ــتید ،هن ــوز ه ــم آن
نـــگاه نقادانـــه را داریـــد؟
بلـه .حتمـا در جلسـاتی کـه االن دارم و
برنامهریز یهایـی کـه میکنـم اثـرات
دانشـی را کـه از دانشـکده کسـب کـردم،
میتوانـم ببینـم .در جاهایی با همـان نگاه
نقادانه در جلسـات حاضر میشـوم و تالش
میکنـم برخـی از تئوریهـای مدیریتـی را
عملیاتـی کنـم و بـه همـکاران دیگـر انتقال
دهـم و ایـن را هـم جـزء وظایـف سـازمانی
خـود میدانـم .بهعلاوه بهعنـوان یـک
دانشآموختـه مدیریـت رسـالت خـود
را نشـر دانـش مدیریـت در سـازما نها؛
از جملـه سـازمانی کـه مسـئولیت دارم
میدانـم.
االن نــگاه نقادانــه خــود را چگونــه در عرصه
عمـــل پیـــاده میکنیـــد؟ قـــدری شـــفا فتر
توضی ــح دهی ــد.
تحلیـل مـا ا یـن ا سـت کـه بر خـی ا ز
چالشهـای مدیریتـی را کـه در کشـور
میبینیـم ،اگـر مد یـر و مدیرا نـی کـه
میتواننـد در آن حوزههـا تصمیمگیـری
کننـد ،الفبـای مدیریـت را بداننـد قطعـا
بهتـر از آن چیـزی کـه در حـال حاضـر
وجـود دارد ،تصمیمگیـری میکننـد.
یعنـی برخـی از چالشهـا و راهکارهایـی
کـه میتـوان بـرای حـل آن چالـش بیـان
کـرد ،آنقـدر برای ما کـه در رشـته مدیریت
تحصیـل کردهایـم ،پیشپاافتـاده اسـت
که احساس میکنیم دانشـجوی لیسانس
مـا هـم اگـر در آن حـوزه قـرار گیـرد ،بهتـر
از ایـن مدیـر تصمیـم خواهـد گرفـت.
بنابرایـن وقتـی ایـن دسـت مسـائل را
میبینیـم اذیـت میشـویم .کسـی کـه
الفبـای مدیریـت را خوانـده و از بهتریـن
اسـاتید کشـور تلمـذ کـرده اسـت ،حتمـا
اذیـت میشـود .حـال اگـر خـود در آن
جایگاهها قرار گیریـم و خودمان بخواهیم
تصمیمگیـری کنیم ،حتمـا انتظار میرود
آن اشـتباهات را مرتکـب نشـویم.
شـاید نقـدی کـه االن بـه مدیریـت کشـور
داریـم ایـن اسـت کـه بسـیاری از مراکـزی
کـه میتواننـد تحـول ایجـاد کنند ،دسـت
آد مهایـی اسـت کـه دانـش مدیریـت را
ندارنـد .وقتـی مـرور میکنـم ،میبینـم
اگـر روزگاری دربـاره اصالحـات مدیریتی
آرزوهایی داشـتم ،االن کـه در این جایگاه
قـرار گرفتـهام بایـد از ایـن فرصـت حداکثر
اسـتفاده را بکنـم؛ چـون مـن هـم بایـد در
ایـن نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی
ایـران که بـرای من هزینـه کرده اسـت و به
اینجـا رسـانده اسـت ،بتوانم نقـش خود را
بهعنـوان دانشآموخته مدیریـت بهترین
دانشـگاه کشـور ایفـا کنـم.
  فکــر میکنیــد ا یــن مشــکل چگو نــه

باید حل شود؟
در ایـن راسـتا اقداماتـی انجـام شـده و
در حـال حاضـر اسـاتید مدیریـت ایـن
مشـکل را پیگیـری میکننـد .مـا در دهه
 80بـه 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 .بهعنـوان مثـال یـک مهندس
بـرق اگـر دانـش مدیریتی داشـته باشـد،
حتمـا میتواند به توسـعه کشـور در حوزه
نیـرو سـرعت دهـد .بنابرایـن یکـی از
راهکارهـا آن اسـت کـه مـا مهند سهـا
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.
  یعنی االن مهندســان با دانش معمولی که
در دانشــگاهها میگذراننــد ،نمیتواننــد در
عرصههای مدیریتی فعالیت کنند؟
چـرا میتواننـد .االن هـم اشـکالی نـدارد
اگـر مهندسـان مـا بیاینـد و ایـن پسـتها
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 علاوه زمـان
زیـادی را نیـز از دسـت خواهـد داد .بایـد
افـراد علـم مدیریـت را کـه حاصل سـالها
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 برنامهریـزی بـود .ایـن طـرح
در راسـتای ارتقـای سـطح علمـی دانـش
مدیریـت اجـرا میشـد کـه متاسـفانه در
حـد دانشـگاهی باقـی مانـد؛ ولـی االن
حتمـا جـای پیگیـری دارد.
زیرســاختهای نظــام مدیریتــی کشــور را
چگونه ارزیابی میکنید؟
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 نمیتوانـد بیضابطه پرسـتار
باشـد؛ اخیـرا هـم تصمیمـی گرفتـه

بودنـد کـه افـراد دیگـری را بهعنـوان
پرسـتار بیاورنـد کـه در قبـال آن سـریعا
موضعگیـری شـد .همینطـور نظـام
پزشـکی داریـم کـه هـر کسـی نمیتواند
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 عهدهدار شـود و جایگاه مدیریتی
را کسـب کند ،از آن موسسـه و مجموعه
تاییدیـه بگیـرد .ایـن خلئـی اسـت کـه
وجـود دارد و البتـه پیگیریهای خوبی
در حـال انجام اسـت و اسـاتید مدیریت
پیگیـر ایـن موضـوع هسـتند .اگـر ایـن
نظـام مدیریتی مصوب و اجرایی شـود،
میتوانـد تحولـی در حـوزه مدیریـت
کشـور ایجـاد کنـد.
فکــر میکنیــد تــا چــه میــزان بســترهای
پــرورش نســل جدیــد مدیــران نســبت بــه
نســل قبــل وجــود دارد؟ گاهــی برخــی بــه
شــوخی یــا جــدی ایــن جملــه را میگوینــد کــه
مــا بایــد مدیــر وارد کنیــم! نــگاه شــما بــه ایــن
مســاله چگونــه اســت؟
بـا ایـن جملـه مخالفـم؛ هـم تحقیقـات
آ کا د میـک و هـم تحقیقـا ت مید ا نـی
نشـان داده اسـت کـه جوانـان مـا از
بااسـتعدادترین جوانان در دنیا هسـتند؛
در حـال حاضـر هـم شـاهد هسـتیم کـه
حسـاسترین و مهمتریـن مراکـز برخـی
از کشـورهای پیشرفته در دسـت مدیران
ایرانی اسـت؛ اینگونه 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
کردهانـد ،جـزء اثرگذارترینهـا در کشـور
هسـتند .
  بانگاهیبهسیستممدیریت کشور چالش
روز مدیریت کشور را چه میبینید؟
همــه مــا اعتقــاد داریــم کــه برخــی از
بخشهــای مــا خــو ب کار میکننــد.
مهمتریــن چالــش در مقطــع فعلــی آن
اســت کــه اگــر کل کشــور را بــه عنــوان
یــک سیســتم ببینیــم ،اجــزای مختلــف
ایــن سیســتم بــا هــم جلــو نمیرونــد و
ارتبــاط آنهــا نظاممنــد نیســت .اگــر
بتوانیــم بیــن ایــن نظامهــای بــه هــم
پیوســته یــا زیرسیســتمهایی کــه بــه هــم
وابســته هســتند و نهایتــا یــک جامع ـهای
را در کشــور مــا تشــکیل دادنــد ،ارتبــاط
درســتی برقــرار کنیــم ایــن مشــکل حــل
خواهــد شــد .بهویــژه بایــد بتوانیــم
حرکــت آنهــا را بــا هــم هماهنــگ کنیــم.
در حــال حاضــر بــرای مثــال اگــر

یعنی باید یک
نظاممدیریتی
یکپارچهداشته
باشیم؛ باید مرجع
مشخصیوجود
داشته باشد تا
کسی که قصد
داردمسئولیتی
را در کشور
عهدهدار شود و
جایگاهمدیریتی
را کسب کند،
از آن موسسه و
مجموعهتاییدیه
بگیرد .این خلئی
است که وجود
دارد و البته
پیگیریهایخوبی
در حال انجام
است و اساتید
مدیریتپیگیر
این موضوع
هستند .اگر این
نظاممدیریتی
مصوب و اجرایی
شود ،میتواند
تحولی در حوزه
مدیریتکشور
ایجاد کند.
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همتحقیقات
آکادمیک و هم
تحقیقاتمیدانی
نشان داده است
که جوانان ما از
بااستعدادترین
جوانان در دنیا
هستند؛ در
حال حاضر هم
شاهدهستیم
کهحساسترین
و مهمترین
مراکز برخی
از کشورهای
پیشرفتهدر
دست مدیران
ی است؛
ایران 
اینگونهنیست
که ما توان این
کار را نداریم
یا جوانان ما
استعدادمدیریتی
را نداشته باشند.
ما همین االن هم
بهترین مدیران را
داریم.
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زیرسیســتمها را مثــل ماشــین در نظــر
بگیریــم ،یــک زیرسیســتم مــا بــا ســرعت
 10کیلومتــر و زیرسیســتم دیگر با ســرعت
 80کیلومتــر حرکــت میکنــد؛ اینهــا
نمیتواننــد بــا هــم هماهنــگ شــوند و
حتــی در جایــی مانــع هــم میشــوند.
شــاید یکــی از مســائل اساســی مــا ایــن
باشــد کــه بایــد بــا نــگاه سیســتمی بتوانیــم
بازطراحــی از ارتباطــات ایــن سیســتمها
داشــته باشــیم کــه میتوانــد عامــل ارتباط
وزارتخانههــا و دســتگاههای دولتــی مــا
و بخــش خصوصــی باشــد .چالــش بــزرگ
دیگــر مــا ایــن اســت کــه نتوانســتهایم از
تکنولــوژی اطالعات در کشــور بهدرســتی
اســتفاده کنیــم .متاســفانه گاهــی اوقــات
افــرادی حقیقــی یــا حقوقــی در ایــن
زمینــه مانــع ایجــاد میکننــد.
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 آ نهــا تکنولــوژی
اطالعــات اســت .بــه هــر حــال هرچــه
جوامــع گســتردهتر میشــوند ،ابزارهــای
دســتی کارایــی خــود را بیشــتر از دســت
خواهنــد داد و تکنولــوژی اطالعــات
میتوانــد کمــک زیــادی در ایــن زمینــه
کنــد.
اینکــه گفتــم زیرسیســتمها بایــد ارتبــاط
بگیرنــد هــم ناظــر بــه همیــن موضــوع
اســت؛ ابــزاری کــه میتوانــد ســرعت
ارتبا طگیــری را بیشــتر و انــرژی الزم
بــرای رســیدن ایجــاد کنــد ،همــان ابــزار
تکنولــوژی اطالعــات اســت.

  در اینباره مثالی هم ذکر میکنید؟
بلــه .بــرای مثــال اگــر همیــن نظــام جامع
مالیاتــی کــه ســالها اســت بحــث آن
مطــرح میشــود ،در کشــور مســتقر و
نهادینــه شــود ،بســیاری از مســائل و
مشــکالت مــا در حــوزه اقتصــادی حــل
میشــود .امــا بــه دالیــل مختلــف کــه
بســیاری از آنهــا هــم غیرمنطقی اســت،
هنــوز اجرایــی نشــده اســت.
دســتگاههای مختلفــی متولــی ایــن کار
هســتند و اینطــور نیســت کــه فقــط یــک
دســتگاه قصــور کــرده باشــد.
دســتگاههای زیــادی هســتند کــه بایــد
دســت بــه دســت هــم دهنــد تــا ارتبــاط
برقــرار شــود و سیســتم جامــع مدیریــت
کشــور پیادهســازی شــود.
  فک ــر میکنی ــد جای ــگاه جوان ــان در نس ــبت
ب ــا سیس ــتم مدیریت ــی کش ــور کج ــا اس ــت؟
مــن اعتقــاد دارم بــا همــان فــرض اول
بایــد کســی کــه در جایــگاه مدیریتــی
قــر ا ر میگیــر د د ا نــش مد یر یــت ر ا
داشــته باشــد ،امــا اعتقــاد بــه یکســری
سلســلهمر ا تب د ا ر م .
یعنــی فــر د با یــد ســطو ح مختلــف
مدیریتــی را تجربــه کنــد و بــاال بیایــد.
اینکــه بخواهیــم بــدون طــی کــردن
مراحــل قبلــی جوانهــا را بــدون هیــچ
پیشزمین ـهای بــه عرصههــای مدیریتــی
وارد کنیــم ،شــاید آســیبهایی داشــته
باشــد.
افقــی وارد شــدن در ایــن عرصههــا
میتوانــد آســیب برســاند .معمــوال در

کشــورهای دیگــر هــم چنیــن اســت؛
یعنــی مدیــر ســالها تجربــه دارد و وقتــی
بــه جایــی برســد کــه تــوان فیزیکــی بــه
او اجــازه کار اجرایــی را ندهــد ،بــه او
میگوینــد شــما مشــاور کســانی شــوید کــه
تــوان فکــری و فیزیکــی دارنــد و میتوانند
کار اجرایــی کننــد .بنابرایــن یکــی از
مشــکالت مــا واژه شایستهســاالری
اســت .شایستهســاالری بایــد در ســطوح
مختلــف باشــد .اگــر مدیــر عملیاتــی را
بهدرســتی انتخــاب کردیــم ،حتمــا او بعــد
از چنــد ســال مدیــر میانــی مــا میشــود و
حتمــا بعــد از ســالها تجربــه مدیــر عالــی
مــا خواهــد شــد.
خاطــر های از دوران دانشــجویی خــود
بیــان کنیــد.
مــا تقریبــا از ســال  70وارد دانشــکده
مدیریــت شــدیم و در بســیج دانشــجویی
فعا لیتهــا ی فر هنگــی د ا شــتیم و
تقریبــا هــر ســال دو ســفر را بــا بچههــا
میرفتیــم .یــا مشــهد مقــدس یــا بازدیــد
از جبهههــا یــا شــمال کشــور شــهرهای
مختلــف را میرفتیــم و برنامــه بازدیــد
را بهصــورت مرتــب داشــتیم.یکی از
شــیوههای مدیریتــی مــا ایــن بــود ،چــون
بچههــا جــوان بودنــد و از اتوبــوس پیــاده
میشــدند ،جمــع کــردن آنها کار ســختی
بــود .در نتیجــه بنــا را بــر این میگذاشــتیم
کــه در ســاعت معیــن برگردنــد و بــه آنهــا
میگفتیــم کــه اگــر بــا  10دقیقــه تاخیــر
حاضــر شــوید ،آنجــا را تــرک میکنیــم.
معمــو ال ســعی میکر د یــم د ر ا یــن

ســفرهایی کــه داشــتیم و بســیار بــرای
مــا جذابیــت داشــت ،ایــن کار را عملیاتــی
کنیــم .اگــر موقعــی فــردی  10دقیقــه دیــر
میکــرد 500 ،متــر فاصلــه میگرفتیــم
و ایشــان مجبــور بــود پشــت ســر ماشــین
بــدود و حتمــا بــرای بقیــه درس میشــد
کــه در پیــاده و ســوار شــد نها دقیــق
باشــند .در یکــی از ســفرها کــه در شــهری
از گیــان بــود ،دوســتان را پیــاده کردیــم
کــه بــه دریــا برونــد و بــه همــه گفتیــم کــه
در ســاعت معینــی برگردنــد .امــا پنــج نفــر
راس زمــان مقــرر نیامدنــد .خواســتیم از
همین اســتراتژی اســتفاده کنیــم و قدری
فاصلــه گرفتیــم ،امــا آن پنــج نفــر گفتنــد
مــا نمیآییــم! هرچقــدر منتظرشــان
ماندیــم ،پافشــاری میکردنــد کــه مــا
نمیآییــم؛ مــا هــم مســئولیت داشــتیم
و نمیتوانســتیم بچههــای مــردم را بــه
حــال خودشــان بگذاریــم ،کوتــاه آمدیــم
و ناچــارا اتوبــوس را برگرداندیــم و آن پنــج
نفــر را ســوار کردیــم .ایــن خاطــرهای بــود
کــه در ذهــن مــن از آن دوران مانــده اســت
(لبخنــد).
بهعنوان صحبــت پایانی به دانشــجوهای
جوانــی کــه در حــال حاضــر در رشــتههای
مدیریتــی مشــغول تحصیــل هســتند ،چــه
توصیهای دارید؟
مـــن بـــه دانشـــجویان مدیریـــت ایـــن
توصیـــه را دارم کـــه بایـــد تـــاش کننـــد
تـــا دانـــش روز مدیریـــت را بشناســـند و
ایـــن مســـتلزم مطالعـــه دروس کالســـی و
مطالع ــات خ ــارج از کالس اس ــت .نبای ــد

انتظـــار داشـــته باشـــند همـــه آنچـــه در
نظامهـــای مدیریتـــی وجـــود دارد را در
کالس مط ــرح کنی ــم .بای ــد ت ــاش کنن ــد
پ ــس از بره ـهای از تحصی ــل خ ــود تجرب ــه
را کنـــار دانـــش بیاورنـــد .گاهـــی اوقـــات
بـــه برخـــی دانشـــجویان میگویـــم بـــه
برخــی از مراکــز برویــد و بــه آنهــا بگوییــد
م ــن میخواه ــم ب ــرای ش ــما مجان ــی کار
کنـــم .مـــن خـــودم یـــک کار پژوهشـــی
را انجـــام دادم کـــه تحـــت عنـــوان طـــرح
کارورزی بـــود؛ از ایـــن طـــرح اداره
صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت نیـــز بعدهـــا
بهنوعـــی اســـتفاده کـــرد .هـــدف مـــن از
آن طـــرح دقیقـــا همیـــن بـــود کـــه یـــک
دانشآموختـــه مدیریـــت را در ســـازمان
یــا شــرکتی بفرســتیم و او آنجــا خــود را بــا
کار و پیشـــنهادهای اصالحـــی کـــه ارائـــه
میده ــد ،بتوان ــد بشناس ــاند؛ حت ــی اگ ــر
ب ــه رای ــگان و ب ــا حداق ــل حق ــوق باش ــد؛
چراکـــه برخـــی از مدیـــران ســـازمانها
تشـــنه ایـــن افـــراد هســـتند؛ افـــرادی
کـــه بتواننـــد وضـــع موجـــود ســـازمان
او را تحلیـــل کننـــد و راهـــکار اصالحـــی
بدهند.بنابرای ــن ب ــه بچهه ــای مدیری ــت
توصیـــه میکنـــم کـــه در صـــورت امـــکان
تـــاش کنیـــد وارد عرصههایـــی شـــوید
ت ــا مقول ــه س ــازمان را خ ــوب بشناس ــید.
د ا نشـــجو ها ا گر چـــه د ر د ا نشـــگا ه
مباحـــث علمـــی را میشـــنوند ،امـــا
تـــا وارد ســـازمان نشـــوند ،نمیتواننـــد
آنچـــه را کـــه یـــاد گرفتهانـــد ،بهخوبـــی
درک کننـــد .توصیـــه جـــدی مـــن بـــه
دانش ــجویان کس ــب تجرب ــه اس ــت؛ حت ــی

اگ ــر بهعن ــوان کارش ــناس الزم باش ــد ک ــه
در جایـــی ایـــن دوره را بگذراننـــد ،از آن
دری ــغ نورزن ــد .الزم نیس ــت حتم ــا مدی ــر
شـــوند تـــا کســـب تجربـــه کننـــد؛ بلکـــه
بـــا حضـــور در یـــک ســـازمان میتواننـــد
تعامـــات ســـازمانی و نـــوع ارتباطـــات
انســـانها در یـــک ســـازمان را ببیننـــد و
بشناســـند تـــا بتواننـــد بـــا آموختههـــای
خ ــود پیش ــنهاداتی ب ــرای اص ــاح ارائ ــه
کـــرده و مفیـــد واقـــع شوند.ســـومین
پیش ــنهاد م ــن ب ــه دانش ــجویان ک ــه گاه ــی
آن را بهعن ــوان پ ــروژه ب ــرای دانش ــجویان
خـــودم در نظـــر میگیـــرم ،ایـــن اســـت
ک ــه ت ــاش کنن ــد وض ــع موج ــود نظام ــات
اداری را نقـــد و روحیـــه نقادانـــه خـــود را
تقویـــت کننـــد .همیشـــه یـــک عالمـــت
ســـوال بـــرای وضـــع موجـــود بگذارنـــد؛
اینکـــه بهتـــر از ایـــن نمیتوانـــد باشـــد؟
اگـــر چنیـــن روحیـــهای داشـــته باشـــند؛
وقتـــی بـــرای نمونـــه حتـــی بهعنـــوان
یـــک شـــهروند وارد یـــک بانـــک شـــوند،
میتواننـــد در آنجـــا هـــم پیشـــنهاداتی را
ارائــه دهنــد؛ یا اگــر وارد یــک بیمارســتان
شـــوند میتواننـــد پیشـــنهاداتی ارائـــه
دهنـــد؛ اگـــر وارد شـــهرداری شـــوند،
میتواننـــد پیشـــنهاداتی ارائـــه دهنـــد
و ...در واقـــع فـــرد دانشـــجو ایـــن کار را
وظیفـــه شـــهروندی خـــود میدانـــد کـــه
مـــن دانشـــی دارم و اگـــر وارد سیســـتمی
ش ــدم و دی ــدم ک ــه سیس ــتم بهت ــر از ای ــن
هـــم میتوانـــد باشـــد ،بایـــد پیگیـــری
کنـــم و بـــه سیســـتم ایـــن پیشـــنهاد را
ارائـــه دهـــم.

نتوانستهایم
از تکنولوژی
اطالعات در
کشوربهدرستی
استفادهکنیم.
متاسفانهگاهی
اوقات افرادی
حقیقی یا حقوقی
در این زمینه مانع
ایجادمیکنند.
اگربخواهیم
سرعت رشد خود
را زیاد کنیم و در
حد بهینه قرار
بگیریم ،باید از
ابزارهای نوین
در جهان استفاده
کنیم که یکی از
آنهاتکنولوژی
اطالعات است.
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دکتر تســلیمی رییس اسبق دانشکده مدیریت دانشگاه تهران:

مدیرانمابیشترازعلممدیریتبه
اندیشهصحیحمدیریتینیازدارند
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دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بهصورت یکشبه و یکباره به نقطه درخشان کنونی
نرسیده است؛ بلکه سالها زحمتهای مستمر نسلهای مختلف در این دانشکده و
تالش برای پیشبرد اهداف در مقاطع مختلف سبب شده تا هماکنون بتواند بهعنوان
قطباصلیمدیریتکشوربهتربیتنسلهایجدیدمدیریتبپردازد.دکترمحمدسعیدتسلیمی
از سال  76تا  85ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را برعهده داشته است که در زمان وی
بسیاری از رشتههای زیرشاخه مدیریت به این دانشکده اضافه شد و بهصورت رسمی در آنها
دانشجوپذیرفتهشد.ویهماکنوننیزبهفعالیتهایزیادیاشتغالداردکهازجملهمهمترینآنها
عضویت در هیات امنای بنیاد دانشنامهنگاری ایران و عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران در
رشته مدیریت دولتی است .متن زیر حاصل گفتوگوی ما با اوست.

  جنــاب دکتــر ما هــر روز در جاهــای مختلف
و رســانههای اجتماعــی صحبتهایــی را
میشــنویم و متنهایی را مطالعه میکنیم که
میگویند مدیریت کارآمد نیســت یا سیســتم
قدیمی دارد .بهعنوان کسی که در این زمینه
تخصــص داریــد ایــن فضــا را چطــور ارزیابــی
میکنید؟
امیــدوار هســتم کــه تبــادل نظــرات و
هماندیشــیهای موثــر رو بــه نتیجــهای
مطلــوب دربــاره علــم مدیریــت و عملــی
شــدن علــم مدیریــت باشــد .اینکه شــروع
عرایضــم بــا علمــی بــودن مدیریــت اســت،
بــه ایــن دلیــل اســت کــه هماننــد هر رشــته
دیگــری کــه بایــد در عمــل آن رشــته موثــر
واقــع شــود ،مدیریــت هــم بایــد در عمــل
علمــی باشــد .یعنــی بهصــورت علــم مورد
احتــرام قــرار گیــرد و مــورد انتخــاب اول

را دارا هســتند یــا خیــر .ایــن همــه دانــش
در قالــب مدیریــت وجــود دارد .در ســطوح
مختلــف کارشناســی ارشــد ،دکتــرا و ایــن
همــه گرایــش و بینرشــتهای وجــود دارد و
ایــن نشــان میدهــد امــر ضــروری و حیاتی
بــرای بهتــر اداره کــردن امــور مــردم اســت.
در قیا سهــا و بخشهــای مختلــف در
تمــام دنیــا ایــن علــم را فهمیدنــد و بــا ایــن
علــم امــور خــود را ســامان میدهنــد .در
امــر تبــادل نظــر بایــد مبانــی علمــی باشــد،
نــه صرفــا عقلــی .عقــل الزم اســت ،ولــی
علــم مدیریــت بایــد در کجا اکتســاب شــود؟
دانشــگاهها بایــد در رشــتههای مدیریتــی
در جهــت عملــی شــدن ایــن علــم حرکــت
کننــد .از طــرف مقابــل در ســازمانها و
جامعــه همــه باید بــه ایــن ســمت رو بیاورند
کــه انجــام امــور علمی شــود؛ یعنــی در وهله
اول امــور بایــد علمــی شــود ،اداره امــور و
مدیریــت بایــد علمــی صــورت گیــرد.

نــزد دانشپژوهان و اندیشــمندان باشــد و
بــه تمــام امــور جامعــه کمــک کند و توســعه
کشــور را تحقــق ببخشــد.
در کشــور مــا علــم مدیریــت مــورد اقبــال
عمیــق و اصیلــی قــرار نگرفتــه اســت.
علــم در عمــل قطعــا توفیــق حاصــل
میکنــد؛ دانســتن آنچــه بایــد صــورت
پذیــرد ،نــه بــرای برخوردهــای نظــری یــا
بهرهمندیهــای نظــری مطابــق آنچــه
عــرف نامیــده میشــود .ایــن حاصلــی در
عمــل نخواهــد داشــت و یــک مــدرک و یک
پروانــه کاســبی میشــود.
هماننــد پزشــکی کــه ماهــر نیســت بــر
بالیــن بیمــار نــرود ،مدیریــت هم اگــر ماهر
نیســت بایــد ماهــر شــود و بعــد کســوت
مدیریــت را عهــدهدار شــود .در دانشــگاه
هــم بایــد ایــن رویکــرد را بــه دانشپژوهان
بهصــورت مکــرر مطــرح کنیــد .همــه

همــکاران و دانشپژوهــان ،اســاتید و
دانشــجویان بایــد بداننــد ایــن علــم عملی
اســت .همــه جوامــع بایــد بــه آن عمــل
کننــد.
  چرا نتوانستهایم سرفصلهای این رشته را
متناسب با نیازهای روز بهدرستی اجرا کنیم؟
مشــکل مــا در پیادهســازیهای ایــن علــم
اســت کــه خــود در بــاور ریشــه دارد ،گویــا
بــاور نداریــم و همیــن کــه افــراد صحیــح و
ســالم هســتند فکــر میکنیــم مدیــر هــم
میتواننــد باشــند یــا در راس بهعنــوان
رئیــس باشــند ،میتواننــد مدیــر هــم
باشــند .بیــن رئیــس و مدیــر فــرق اســت.
رئیــس مطابــق مدیــر در هــر مجموعــهای
در راس اســت ،هماننــد رئیــس قبیلــه،
رئیــس مجموعــه یــا یــک گــروه ،ولیکــن
نمیدانیــم تمــام قوانیــن علــم مدیریــت

  عملیشدنعلممدیریتبهچهمعناست
و نســبت ایــن علمــی شــدن بــا عملی شــدن
کجاست؟
منظــور از عملــی شــدن آن اســت کــه همان
علــم مدیریــت کــه در کتابهــا و نظریههــا
تدریــس میشــود ،متناســب بــا بــوم جایی
کــه قــرار اســت در آنجــا پیادهســازی شــود،
بایــد عملی شــود و بــه عمــل درآیــد .در این
صــورت علــم مدیریــت علــم نافع میشــود.
بنده معتقــدم آمــاری از دانشپژوهــان این
علــم ،فارغالتحصیــان و دانشآموختگان
ایــن علــم گرفتــه شــود کــه چقــدر بــه نافــع
بــودن علــم اندیشــیدهایم .چقــدر بــه
اینکــه نقــش و وظیفــه و مســئولیت نافــع
بــودن این علــم را داریــم ،اندیشــیدیم .این
موضــوع مهــم اســت و خطــاب بــه همــگان
اســت .هــر کســی در هــر قیاســی امــری را
اداره میکنــد ،بایــد آن را بــه احســن وجــه
اجــرا کنــد .دقیقتریــن و کاملتریــن و
جامعتریــن 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
همــگان اســت.
   به بحث حاذق بودن مدیران اشاره کردید؛
در اینجا مسئله تجربه و علم مطرح میشود.
ما نســلی از مدیران قبلی داشتیم که به دلیل
اتفاقاتیمانندجنگتحمیلی کهدر آنمقطع
برای کشــور رقم خورد ،فرصت نداشــتند بنیه
علمی قوی داشته باشــند و نسل جدید بنیه
علمــی دارنــد و تجربــه کافــی ندارند .نســبت
علموتجربهدر بحثمدیریتچیستو  کدام
بیشتر اصالت دارد؟
بــه بحــث حــاذق بــودن مدیــران اشــاره
کردیــد؛ در اینجــا مســاله تجربــه و علــم
مطــرح میشــود .مــا نســلی از مدیــران
قبلــی داشــتیم کــه بهدلیــل اتفاقاتــی
ماننــد جنــگ تحمیلــی کــه در آن مقطــع
بــرای کشــور رقــم خــورد ،فرصت نداشــتند

جنابامیرکبیر
مگر چقدر
مدیریتخوانده
بود؟ ولیکن
اندیشه صحیح در
اجرا را مبنا قرار
میدهد و درست
اجرا میکند .کمک
میگیرد و اولین
مدرسه را به نام
دارالفنون دایر
میکند که در آن
فنونگوناگون
را تدریس
میکردند. .
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این سوال را
باید از خود
دانشآموختگان
داشت که شما
چقدر زحمت
کشیدید.خودتان
میگوییددانش
«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
کمکهاییهستند
و شما خود چه
کردید .خود شما
به چه درجاتی
از دانش اصیل
مدیریت خود را
مجهزکردید.
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بنیــه علمــی قــوی داشــته باشــند و نســل
جدیــد بنیــه علمــی دارنــد و تجربــه کافــی
ندارنــد .نســبت علــم و تجربــه در بحــث
مدیریــت چیســت و کــدام بیشــتر اصالــت
دارد؟ ببینیــد مــا وقتــی صحبــت از کســب
علــم مدیریــت میکنیــم انتظــار ایــن
نیســت کــه حتمــا ابتــدا بــه آخریــن درجات
علــم مدیریــت برســند و فقــط بعــد از آن
عهــدهدار جایگاههــای مدیریتــی شــوند.
البتــه بایــد از تجربــه هــم آموخــت .یعنــی
شــاید درصــد باالیــی از آموزههــا از تجربــه
اســت؛ همانطــور کــه شــما اشــاره کردیــد،
مدیــران ابتدایــی شــاید فرصــت تقویــت
بنیــه علمــی را نداشــتند و بایــد امــور اداره
میشــد و ســعی و خطــا پیــش میآمــد.
ایــن طبیعــی اســت.
ولیکــن رفتهرفتــه آموزههــا و یافتههــای
علمــی از عمــل و تجربــه بــه مفهــوم نظــری
بــرای بهتــر اجــرا کــردن در دوره بعــد و
فرآیندهــای آتــی تبدیــل میشــود .ایــن
رابطــه طبیعــی اســت .علــم بــه عمــل
درمیآیــد و عمــل ســعی دارد علمــی باشــد

و از آموزههــای علمــی اســتخراج شــود
و یادگیــری بــه عمــل آیــد .ایــن امــر در
تاریــخ مدیریــت ،در همــه دنیــا وجــود
داشــته اســت .جنــاب امیرکبیر مگــر چقدر
مدیریــت خوانــده بــود؟ ولیکــن اندیشــه
صحیــح در اجــرا را مبنــا قــرار میدهــد و
درســت اجــرا میکنــد .کمــک میگیــرد
و اولیــن مدرســه را بــه نــام دارالفنــون
دایــر میکنــد کــه در آن فنــون گوناگــون را
تدریــس میکردنــد.
ا کنون دانشــگاههای زیادی وجود دارد که
هرسال گروهیاز نخبگاندر عرصهآ کادمیک
مدیریت را بهعنــوان خروجی تحویل جامعه
میدهنــد .ایــن افــراد وقتــی بیــرون میآینــد
جایی بــرای آنها وجود دارد که آموختههای
خود را بهکار گیرند؟
ایــن امــری اســت کــه بهصــورت دوجانبــه
صــورت میگیــرد .یعنــی هــم ســازمانها
بایــد جویــای شایســتگان باشــند و هــم
افــرادی کــه علــم را فرامیگیرنــد ســعی
کننــد جزئــی از شایســتگان شــوند .در ایــن

رشــته تــاش کننــد و بــه ســمت تشــخیص
مســاله برونــد و بعــد از آن بهدنبــال حــل
مســاله برونــد.
ایــن ســوال را باید از خــود دانشآموختگان
داشــت کــه شــما چقــدر زحمــت کشــیدید.
خودتــان میگوییــد 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 کمکهایــی هســتند و شــما خــود چــه
کردیــد .خــود شــما بــه چــه درجاتــی از
دانــش اصیــل مدیریــت خــود را مجهــز
کردیــد .تــاش کردیــد و زحمت کشــیدید.
خســتگیها را بــه جــان خریدیــد.
  بــا فرض اینکــه دانشــجویان هم از ســطح
سواد باالیی برخوردار باشند ،بسترهای الزم
برای جذب آنها فراهم است؟

مــن معتقــدم ایــن دو پدیــده خــود را پیــدا
میکننــد ،ســازمانی کــه جویــا هســت
و شایســته و آمــاده خدمــت اســت .ایــن
دو پدیــده در یــک جایــی یگدیگــر را پیــدا

دانشــگاه تهــران در دهــه  70قــدری برایمان
بگویید.

میکننــد .شــما ســعی میکنیــد یــک
امانــت را بــه اهــل آن بســپارید .کســی کــه
میخواهــد شــغلی ایجــادکنــد ،ســعی
دارد آن را بــه اهــل و مناســب ایــن شــغل
بســپارد .شــاغل مناســب هــم شــغل
مناســب خــود را پیــدا میکنــد و تناســب
برقــرار میکنــد .امکانــات بــه انــدازهای
نداریــم کــه اینهــا هــدر بــرود .مــا قــدری
بایــد از هدررفــت دانــش هــم ســخن
بگوییــم که چقــدر دانشهــا هدر مـیرود.
آیــا این دانشــجویی کــه در رشــته مدیریت
ســرکالس درس نشســته اســت ،اگر رشته
دیگــری قبــول میشــد ،نمیرفــت و فقــط
میخواســت وارد ایــن رشــته شــود؟
ایــن ســوال از خــود اوســت .یعنــی
هدفــداری در علــم مســاله مهمــی اســت
کــه هــر دانشــجو بایــد بــه ایــن موضــوع
باوجــدان روی کنــد و بــا وجدان خــود وارد
شــود و بایــد از ایــن بابــت خودخواه باشــد.
یعنــی بگویــد ایــن عمــر مــن اســت .مــن
در ایــن رشــته بایــد بتوانــم بــرای خــودم،
محیط ،شــهر ،کشــور و حتی بشریت کاری

کنــم .نــه اینکــه دیــر بیایــم و زود بــروم
و ناپلئونــی نمــره قبولــی بگیــرم و نفهمــم
چطــور میگــذرد و درسهــا را بــرای شــب
امتحــان بگــذارم و سرجلســه بــا اســترس
حاضــر شــوم.
بــا ایــن وضعیــت نمیتــوان شــغلی را بــه
چنیــن کســانی ســپرد.
ایشــان خــودش هــم خــودش را قبــول
نــدارد .خــودش میپذیــرد در ایــن رشــته
زحمــت کشــیده اســت؟ افــرادی کــه
زحمــت میکشــند و تــاش میکننــد و بــا
تمــام وجــود در اعمــاق قضایــای ایــن علــم
میرونــد و وارد میشــوند و ســعی دارنــد
بــا عمــل تطبیــق دهنــد و ســعی میکننــد
در جامعــه و محیــط کار موثر باشــند ،قطعا
چنیــن کســانی موفــق خواهنــد بــود.
هــم موفــق خواهند بــود و هــم مــورد اقبال
خواهنــد بــود .خــود شــما اگــر بنــا باشــد
بیــن دو نفر یــک امانتــی را بســپارید ،قطعا
بــه امیــن ایــن امانــت را خواهیــد ســپرد.

از دوران ریاست خود بر دانشکده مدیریت

بلــه همانطــور کــه اشــاره کردیــد دهــه
 70دورانــی اســت کــه مــن مســئولیت
دانشــکده را داشــتم .از ســال  76تــا
 8 5ســه د و ر ه سهســا له مســئو لیت
دانشــکده بــه عهــده بنــده بــود .دوران
پرخاطــرهای اســت .یکــی ،دو خاطــره
نیســت .خاطــرات زیــادی بــه ذهــن دارم.
الحمــد مــا دانشــجویان پرتحــرک
هلل
چــون
و پرجنبوجــوش و فعــال و باروحیــهای
داریــم .در دوره دهــه  70توفیــق داشــتیم
رشــتههایی را آن زمــان اضافــه کردیــم.
رشــتههای جدیــدی تاســیس شــد .در
مقاطــع دکتــرا دانشــجویان جدیــدی
گرفتــه شــد .رشــتههای جدیــد تاســیس
شــد و دانشــکده توســعه پیــدا کــرد ،البتــه
همــواره رونــد توســعه وجــود داشــت .آن
زمــان وقتــی مــن مســئولیت را برعهــده
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
زمــان رشــته حســابداری هــم داشــتیم،
گــروه صنعتــی هــم تــازه شــکل گرفتــه
بــود؛ ولیکــن نــام دانشــکده معــرف دو
گــروه بــود.
از ابتــدای تاســیس تــا آن زمــان چنیــن
بــود .مــن پیشــنهادی را بــه شــورای
دانشــگاه دادم و میخواســتم اول اســم
دانشــکده را دانشــکده علــوم مدیریــت
بگذاریــم .مکاتبــه و در شــورای دانشــگاه
دفــاع کردیــم .اســتدالل مــن ایــن بــود کــه
تمــام علــوم مربــوط بــه دانــش مدیریــت
را بتوانیــم رفتهرفتــه وارد دانشــکده
کنیــم .دانشــگاه تهــران دانشــگاه مــادر
اســت .دانشــکده هــم دانشــکده مبنــا
اســت و بــه ایــن جهــت عرضــم دربــاره نــام
دانشــکده بــه نــام علــوم مدیریــت بــود کــه
موافقــت نشــد و پیشــنهاد دوم را دادیــم
کــه دانشــکده مدیریــت باشــد و بــاز گفتیــم
ایــن اســم عامتــر اســت .بــه فضــل الهــی
ایــن پذیرفتــه شــد و در شــورای گســترش
وزارت علــوم و تحقیقــات بــه تصویــب
رســید .از آن بــه بعــد دانشــکده بــه نــام
دانشــکده مدیریــت تغییــر یافــت .ایــن از
نظــر هویــت دانشــکده و نــام و نشــان ایــن
دانشــکده بــود .در دوران ریاســت بنــده
رشــتههای جدیــدی اضافــه شــد کــه بــه
نظــر مــن توســعهای بــود کــه اتفــاق افتــاد.
مدیریــت  ITرا اضافــه کردیــم .مدیریــت
فنــاوری اطالعــات و مدیریــت رســانه،
مدیریــت کارآفرینــی ،مدیریــت شــهری و
مدیریــت مالــی را اضافــه کردیــم .یــک بــه
یــک را در شــورای برنامهریــزی دانشــگاه
تهــران دفــاع میکردیــم و موافقــت را
دریافــت میکردیــم و بــرای آنهــا برنامــه
درســی را پیاد هســازی میکردیــم.
درواقــع عــاوه بــر اینکــه از مقطــع  76بــه
بعد چنــد رشــته را اضافه کــردم ،در انتقال

آیا این دانشجویی
که در رشته
مدیریت
سرکالس درس
نشستهاست،
اگر رشته دیگری
قبول میشد،
نمیرفت و فقط
میخواست 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
بندهرشتههای
جدیدی اضافه
شد که به نظر
من توسعهای
بود که اتفاق
افتاد.مدیریت
 ITرا اضافه
کردیم.مدیریت
فناوری اطالعات
و مدیریت
رسانه،مدیریت
کارآفرینی،
مدیریتشهری
و مدیریت
مالی را اضافه
کردیم .یک به
یک را در شورای
برنامهریزی
دانشگاهتهران
دفاع میکردیم
و موافقت
را دریافت
میکردیم.

فیزیکــی و رشــد دانشــکده بــه ســهم خــود
نقــش داشــتم و ضمــن ایــن کارهــا زمــان
کالسهــای خــود را هــم داشــتم .صبحهــا
تــا شــب در دانشــکده بودیــم .آخریــن نفــر
از دانشــکده خــارج میشــدم و صبحهــا
اولیــن نفــر وارد دانشــکده میشــدم.
هرچــه از دســت مــا برمیآمــد ســعی
کردیــم کوتاهــی نکنیــم.
خــدا لطــف کــرد و برخــی از ایــن رشــتهها
رشــد کــرد و خــود هماننــد دانشــکده
کارآفرینــی از گــروه بــه دانشــکده ارتقــا
پیــدا کــرد .اینهــا فعالیتهایــی بــود
کــه در خصــوص وجــود دانشــکده اتفــاق
افتــاد.
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  ا گر از دهه  70دانشکده مدیریت خاطرهای
دارید بفرمایید.
یــک خاطــرهای هــم دارم و آن بــه اصــل
مدیریــت برمیگــردد .مــن گاهــی مواقــع
از محــدوده بزرگــراه چمــران و جــال آل
احمــد عبــور میکــردم و ســاختمانی
نیمـهکاره ـ که همان ســاختمان دانشــکده

مــا بــود ـ را میدیــدم .آن زمــان یعنــی
ســال  63شــروع فعالیتهــای اولیــه مــن
در وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی بــود.
بــا دانشــگاه تهــران در میــان گذاشــتیم کــه
آنجــا چــه مشــکلی دارد و گفتنــد مشــکل
کمبــود اعتبــار داریــم .مــن از بودجــه
متمرکــزی کــه آن زمــان در وزارت علــوم
داشــتیم ،پیمانــکار طــرح را کــه از قبــل
انقــاب شــروع شــده بــود و نیمهتمــام بــود
و مســئول طرحهــای عمرانــی دانشــگاه
تهــران کــه مهنــدس عمــاد بــود را بــه
وزارتخانــه دعــوت کــردم.
پیمانــکاری کــه قبــل از انقالب مســئولیت
را قبــول کــرده بــود و بــه نام شــرکت منجیل
بــود ،دعــوت کــردم .بــا عِ رقــی کــه نســبت
بــه دانشــکده داشــتیم کمبودهــا را تامیــن
کردیــم و ایــن کار تکمیــل شــد .دانشــکده
از خیابــان فخــر رازی کــه ســاختمان
آپارتمانی روبهروی ســردر اصلی دانشگاه
بــود ،بــه اینجــا منتقــل شــد .ســاختمان
فعلــی مدتهــا مانــده بــود و فرســوده
میشــد و چــون ناتمــام بــود میگفتنــد

هــر ســال  15-10درصــد بــه اســتهالک
اضافــه میشــود 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
دانشــکده بودنــد.
  ا گر از دهه  70دانشکده مدیریت خاطرهای
دارید بفرمایید.
خط ــاب ب ــه دانشپژوه ــان فعل ــی و آت ــی و
کســـانی کـــه وارد دانشـــکده میشـــوند ،از
پی ــش ع ــرض کن ــم ک ــه ش ــاید ای ــن ج ــزوه
و یادداشـــت بـــه دســـت کســـانی بیفتـــد
کـــه در آینـــده انتخـــاب رشـــته خواهنـــد
کـــرد؛ حقیقتـــا یـــک نـــوع معاهـــده ،یـــک
پایبن ــدی ،ی ــک عه ــد نس ــبت ب ــه وظیف ــه
علم ــی و عمل ــی یعن ــی ی ــک رس ــالت نی ــاز
داشـــتیم و داریـــم و بیـــش از پیـــش بایـــد
ب ــه ای ــن بپردازی ــم ک ــه ه ــر کس ــی ب ــه س ــهم
خـــود یـــک عهـــدی بـــا جامعـــه و انقـــاب
و کش ــور داش ــته باش ــد ت ــا خدم ــت کن ــد و
بهتریــن راه خدمــت در ایــن علــم مدیریــت

دور کاریچیست؟

نهفتـــه اســـت .اعتبـــار داریـــم .مـــن از
بودج ــه متمرک ــزی ک ــه آن زم ــان در وزارت
علـــوم داشـــتیم پیمانـــکار طـــرح را کـــه از
قبـــل انقـــاب شـــروع شـــده بـــود و نیمـــه
تم ــام ب ــود و مس ــئول طرحه ــای عمران ــی
دانشــگاه تهــران کــه مهنــدس عمــاد بــود را
ب ــه وزارتخان ــه دع ــوت ک ــردم .پیمان ــکاری
کـــه قبـــل از انقـــاب مســـئولیت را قبـــول
ک ــرده ب ــود ب ــه ن ــام ش ــرکت منجی ــل ب ــود را
دعـــوت کـــردم.
بــا عِ رقــی 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 مدتهــا مانــده بــود و
فرســوده میشــد و چــون ناتمــام بــود
میگفتنــد هــر ســال  10-15درصــد بــه
اســتهالک اضافــه میشــود و خــدا لطــف
کــرد پــروژه ســاختمانی دانشــکده آن زمان
تمــام شــد و فعالیــت کارگاه تمــام شــد و خدا
دکتــر وثــوق را رحمــت کنــد کــه آن زمــان
رئیــس دانشــکده بودنــد.
ابــه عنــوان یــک اســتاد چــه پیامــی بــرای
دانشجوهای عرصه دیریت دارید؟
خط ــاب ب ــه دان ــش پژوه ــان فعل ــی و آت ــی و
کس ــانی ک ــه وارد دانش ــکده وارد میش ــوند
از پیــش عــرض کنــم کــه شــاید ایــن جــزوه
و یادداشـــت بـــه دســـت کســـانی بیفتـــد
کـــه در آینـــده انتخـــاب رشـــته خواهنـــد
کـــرد ،حقیقتـــ ًا یـــک نـــوع معاهـــده ،یـــک
پایبن ــدی ،ی ــک عه ــد نس ــبت ب ــه وظیف ــه
علم ــی و عمل ــی یعن ــی ی ــک رس ــالت نی ــاز
داش ــتیم و داری ــم و بی ــش از پی ــش بای ــد ب ــه
ایـــن بپردازیـــم کـــه هـــر کســـی بـــه ســـهم
خـــود یـــک عهـــدی بـــا جامعـــه و انقـــاب
و کش ــور داش ــته باش ــد ت ــا خدم ــت کن ــد و

بهتریــن راه خدمــت در ایــن علــم مدیریــت
نهفتـــه اســـت.
برایمدیرانفعلی کهبخشقابلتوجهیاز
آنها جزء شرکتکنندگان در همایش بیست
ســال و انــدی پیــش هســتند ،چــه توصیهای
دارید؟
پیامــی کــه دوســت دارم بــه آنهــا داشــته
باشــم ایــن اســت کــه تــا جایــی کــه ممکــن
اســت بهصــورت مســتمر و پایــدار و دائمــی
خــود را در ابعــاد علمــی و دانشــی مدیریــت
مجهــز کننــد و ایــن را بــهکار ببندنــد .اگــر
مدیــر هســتند و در ایــن منصــب قــرار دارند
یــا اگــر قصــد دارنــد مدیــر شــوند ،جــزء
مطالعــات دائمــی مباحــث مدیریــت را
داشــته باشــند.
اصــا اگــر منصــب مدیریــت هــم نباشــد،
در بعــد فــردی و پیرامــون خــود همــه مدیــر
هســتند .همــه بایــد امــور خــود را مدیریــت
کننــد .علمــی اســت کــه همــه بــه آن نیــاز
دارنــد.
اگــر مدیرانــی کــه عهــد هدار در هــر
ســطح و ســازمانی هســتند ،از مشــاوره
علمــی مد یر یــت خــو د ر ا بهر همنــد
کننــد و ر فتهر فتــه خــو د د ا نــش
مدیریــت را فراگیرنــد و بــا ســرعت زیــاد
خــود را بــه یافتههــای نویــن علمــی در
مدیریــت برســانند و پیــاده کننــد ،انشــاءا
هلل
ســازمانهای مــا ســامان پیــدا خواهــد
کــرد .کننــد .علمــی اســت کــه همــه بــه آن
نیــاز دارنــد .اگــر مدیرانــی کــه عهــدهدار در
هــر ســطح و ســازمانی هســتند از مشــاوره
علمــی مدیریــت خــود را بهرهمنــد کننــد
و رفتهرفتــه خــود دانــش مدیریــت را
فراگیرنــد .بــا ســرعت زیــاد خــود را بــه
یافتههــای نویــن علمــی در مدیریــت
برســانند و پیــاده کنندکــه امیــدوارم
ســازمانهای مــا ســامان پیــدا خواهــد
کــرد.

دور کاری يـك انتخاب اسـت راجـع به روش
انجـام كار ،كـه بـه كاركنـان اجـازه مـي دهـد
تمـام يـا قسـمتي از كارشـان را خـار ج از
محيـط كاري انجـام دهنـد .يعنـي افـراد مـي
تواننـد از خانـه شـان ,از يـك مرکزارتبـاط از راه دوردر
نزديكـي خانـه شـان يـا از محـل كار ديگـري وظايـف
كاريشـان را انجـام دهنـد (مجلـه كانكشنزسـپتامبر
  .)2004اسـتفاده از رايانـه و ارتباطـات راه دور بـه منظـور
تغييـر موقعيـت جغرافيايـي محـل کار و انجـام وظايـف
شـغلي (كميسـيون اروپـا)  .در واقـع بـه واسـطه بـه
وجـود آمـدن كامپيوتـر هـا ،شـبكه هـاي ارتباطـي ،نـرم
افزارهـاي ارتباطـي و نـرم افزارهـاي اداري و تخصصـي
علـوم مختلـف اسـت كـه امـروزه مـي توانيـم از كار از راه
دور صحبـت كنيـم .پـس بـا پيشـرفت ايـن ابزارهـا مـي
توانيم انتظار داشـته باشـيم كه در آينده تعداد مشاغل
از راه دور بيشـتر و كارهـاي از راه دور بـا كيفيت تر شـوند  .
مديران منابع انساني با بذل توجه به كار از راه دور مي
تواننـد مزاياي فردي و سـازماني زير را به ارمغان آورده و
موجبـات رضايـت كاركنـان و مديـران را فراهـم سـازند:
•  قـدرت سـازمان هـا در انتخـاب بهينـه نيـروي كار
افزايـش مـي يابـد.

؟؟؟؟؟؟؟

•  شلوغي بيش از حد محل هاي كار كاهش مي يابد.
•  نياز به ساختمان هاي بزرگ و ادارات عريض و طويل
كاهـش مي يابد.
•  غيبت كاركنان كاهش مي يابد (در حدود.)%60
•  سـاز مـان هـا قـدرت بيشـتري بـراي پاسـخگويي بـه
نيـاز هـاي فـوري و اضطـراري خواهنـد داشـت چـون
مـي تواننـد قسـمتي از كارشـان را بـه شـاغالن از راه دور
بسـپارند.
•  تسـهيل انجـام امـوري كـه بايـد بـه صـورت مخفيانـه
انجـام گيرنـد و كاهـش امـكان لـو رفتـن كل پـروژه كاري
مـورد نظـر
•  افزايش بهره وري
مشكالت كار از راه دور براي سازمان ها
•  عـدم آشـنايي مديـران بـا مزايـا و كاربردهـاي كار از راه
دور و بطـور كلي ICT
•  بي ثباتي و نامطمئن بودن خطوط ارتباطي
•  هزينه نسبتا باالي نصب تجهيزات سخت افزاري
•  هزينه باالي ارتباطات
•  نا كارايي و دانش اندك كاركنان بخش IT
•  ضعف زبان خارجي ا كثر افراد

•  كمبود ضوابط و مقررات براي كار از راه دور41

عمومی نظام مدیریتی در کشـور را با هدف
اداره بهینـه سـازمانی ،تدویـن اهـداف و
افقهـای درسـت ،تحقـق اهداف از مسـیر
اجراهـا و تخصیصهای بهینـه و در نهایت
تحقق بهرهوری بـه معنای حقیقی را در دو
مفهـوم هوشـمندی و چابکی جسـتوجو
نمـود.
امـروزه ردپای این دو کلیـدواژه در ادبیات
نویـن مدیریـت؛ بهویـژه در مد لهـای

تعالـی سـازمانی بهوضـوح دیـده شـده و
خودنمایـی میکننـد.
«هوشـمندی» رسـالت و وظیفـه راس
سـازمانها بـوده و شـکلگیری و ایجاد آن
به توانمندسـازی مدیران برمیگردد .این
مفهـوم بـرای تحقـق نیازمنـد داده و تـوان
تحلیـل دادههـا اسـت.
ا ثر بخـش بـو د ن سـا ز ما نها بـه
طر ا حـی ا فقهـا ی و ا ضـح و د قیـق و
تصمیمگیر یهـا ی سـر یع و هوشـمند
توسـط مدیران عالی در مسـیر ایـن افقها
بر میگـر د د .
داد ههـای صحیـح و تـوان تحلیـل روی
ایـن دادههـا هوشـمندی را بـرای راهبران
سـازمانی تقویـت نمـوده و توانـی را در
سـازمان ایجـاد مینمایـد کـه بـدون آن
هیـچ مدیریتـی موفـق نخواهـد بـود و آن
تـوان تصمیمگیـری بـاال اسـت.
اینکـه صاحبنظـران تصمیمگیـری را
عصـاره و چکیـده مدیریـت میداننـد و از
ارکان اصلـی مدیریـت قلمـداد میکننـد
اهمیـت خـاص ایـن مهـم را در مدیریـت
نشـان میدهـد.
بـدون تردیـد امـروزه در بسـیاری از
سـازما نهای داخلـی اعـم از دولتـی یـا
خصوصـی و نیـز اعـم از صنعتـی ،بازرگانی
یـا خدماتـی ضعـف در تصمیمگیریهـا بـه
یک بالی جـدی مبدل شـده و از این منظر
میتـوان برخـی از دالیـل بروز و ظهـور این
عارضـه را نیـز بهطـور خالصـه به شـرح زیر
برشـمرد:
عـدم صحـت داد ههـا یـا بـه عبارتـی
بیاعتبـار بـودن داد ههـا؛
فقـدان تـوان تحلیـل داده در بدنـه
مدیـران ارشـد؛
فقـدان سـاز و کاری بـرای پـرورش توان
تحلیلگـری در مدیران ارشـد؛
فقـدان نظامهـا و رویکردهایـی بـرای
غربالگـری و تشـخیص دادههـای کلیـدی
درونـی در سـازمانها؛
فقـد ا ن سـا ز و کا ر ر صد خا نههـا ی
ر ا هبـر د ی بـر ا ی تعییـن و تشـخیص
دادههـای کلیـدی بیرونـی در سـازمانها؛
فقـدان نظامـی برای پـرورش (و نه صرفا
آموزش) مدیـران در الیههـای راهبردی و
راهبری.
«چابکی» رسـالت و وظیفه عمـوم کارکنان
در بدنـه سـازما نها اسـت و ایجـاد و

مــدل چهــار فریمی یکــی از مدل های آســیب
شناسی ســازمانی اســت   .در این مدل چهار
فریــم یــا پنجــره بــرای آسیبشناســی ســازمان
وجود دارد که عبارتند از:

مشــکالت اولیــه در طراحی ســازمان و رابطۀ
بیــن اهــداف ســاختار ســازمانها میباشــد.
ایــن فریم بــر اهمیت نقشــها و روابط رســمی
تا کید دارد.

)1ســاختار( :)Structuralمربــوط بــه بخــش
منطقــی و ســاختاری ســازمان میباشــد .این
مــدل ،در ایــن فریــم بــه دنبــال روشــن کردن

)2منابع انسانی(:)HR
اینفریممربوطبهبخشانسانیهرسازمانی
اســت .این مدل در این فریم به دنبال تعیین

سیدمهدی حاجی میرعرب

عارضهیابی
مدیریتدر کشور
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متـن حاضـر بـر اسـاس تجربـه 22سـاله
نگارنـده در فضـای مدیریـت کشـور در
عرصههـای دولتـی ،صنعتـی ،خدماتـی و
نیز تدریـس و مشـاوره در موضوع مدیریت
در سـازما نهای مختلـف و مواجهـه و
تعامل با تعـداد قابل توجهـی از مدیران در
الیههـای مختلف اعـم از عملیاتـی ،میانی
و عالـی تدویـن شـده اسـت.
بـر اسـاس یـک تحلیـل میتـوان عارضـه

مدل4فریمی
چیست؟

شـکلگیری آن به توانمندسـازی کارکنان
برمیگـردد.
این مفهـوم برای تحقـق نیازمند سـازوکار
و رویکردهایـی دائمـی بـرای بهبـود،
غنیسـازی ،کوتاهسـازی و چابکسـازی
فرایندهـا اسـت .از طرفـی بـرای تحقـق
مو ضـو ع چا بکـی  ،کا ر کنـا ن نیا ز منـد
آموزشهای منظـم و اثربخش ،نظامهای
موثـر ارزیابـی عملکرد و نظامهای درسـت
انگیزشـی میباشـند .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 میکند .بـه عبارت دیگـر چابکی
در سـازمان معادل افزایـش ضریب کارایی
در بدنه اسـت .نتیجه و خروجی چابکی در
سـازمان ،تقویـت تـوان برنامهریـزی و نیز
اجـرای برنامههـای عملیاتـی اسـت.
بـدون تردید امـروزه یکی از اساسـیترین
مسـالهها در انـواع سـازما نهای کشـور
کنـدی و سسـتی هـم در تدویـن برنامههـا
و راهکارهـای عملیاتـی و هـم در اجـرای

آ نهـا اسـت .فرایندهـای غیربهینـه و
عـدم اعتقـاد و بـاور جـدی بـرای بهبـود و
کوتاهسـازی و موثرسـازی ایـن فرایندهـا
هـم بلای دیگـری در انـواع سـازمانهای
داخلـی اسـت و از ایـن منظـر نیـز میتـوان
برخـی از دالیل بـروز و ظهور ایـن عارضه را
بهصـورت مختصـر بـه شـرح زیر برشـمرد:
عدم شـفافیت مقصد و مسیر سازمانها
برای بدنـه عمومی کارکنان؛
عدم تشـخیص نیازهای اصیل و حقیقی
بـرای آموزشها؛
عـدم اثربخشـی آموزشهـا (مـدرس،
محتـوا ،نحـوه اجـرا و زمـان اجـرا)؛
عـدم بهکارگیـری رویکردهـای سـریع و
کمهزینه بـرای بهبـود فرایندهـای کاری؛
فقـدان فرهنـگ و نظـام بهینـه بـرای
تحر یـک و همسو سـا ز ی ا نگیز ههـا ی
سـا ز ما نی .
بـر این اسـاس بهرهور شـدن سـازمانهای
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 سـازمانهای مسـالهدار
داخلـی نشـان میدهـد کـه عمومـا یـا
سـازمان دارای مدیـران الیق و بـا توان باال
در راس خـود هسـتند کـه از بدنـه ضعیف و
غیرهمـراه گالیـه دارند یـا دارای بدنـه پویا
و زنـده و چابکانـد که بـه دالیـل مختلف از
غیرهوشـمندی راس خـود آسـیب دیده و
دچـار بیماری شـدهاند و البتـه در مواردی
نیـز فقـدان هـر دو مفهـوم «هوشـمندی»
و «چابکـی» درد و بالیـی بزر گتـر را بـه
سـازمانها تحمیـل کـرده اسـت.
بـا ایـن نـوع نـگاه ،بـرای ارائـه مشـاورهای
کاربـردی و تجربـی بـا هـدف افزایـش
بهـر هوری واقعـی در سـازما نها بایـد از
یـک سـو بهدنبـال تقویـت تـوان تحلیل در
الیـه راهبری سـازمان بـرای تدوین مقصد
و مسـیر صحیـح و نیـز اتخـاذ تصمیمهـای
دقیـق و بهموقع بود و از سـوی دیگر تقویت
چاالکی و چابکی در بدنـه عمومی کارکنان
را دنبـال کـرد.

نقــاط قــوت و ضعــف رهیافتهــای کنونــی بــه
منظور انسانیشدنمحیط کار میباشد.افراد
دارای نیازهــا ،احساســات ،و پیشــداوریها
هستند.همچنیندارایمهارتهاومحدودیت
هایی هم هستند.
از منظرمنابعانسانی ،کلیداثربخشیمنطبق
کردن ســازمانها با افراد ،به منظور پیدا کردن
شکلی از سازمان برای فعال کردن افراد برای
انجامشغلشان،در حالی کهاحساسخوبی

نسبت به کاری که دارند میکنند ،است.

است .این فریم نقشهای مربوط افسانهها،
تشریفات ،مراسم و جشنها را توضیح میدهد
که در تمام سطوح سازمانی نقش دارند .این
فریــم فرضیــات منطقــی فریمهای قبلــی را رد
میکند و به ســازمان به مثابه یک صحنۀ تئاتر
نگاه میکند و معتقد است سازمان با اشترا ک
ارزشــها و فرهنگهــا در میــان افرادش ،بیشــتر
همبســته خواهــد بــود تا با داشــتن اهــداف و
سیاستها محسوب میشود.

)3سیاسی(:)Political
مربــوط بــه ســیاهترین بخــش هــر ســازمانی
اســت  .در ایــن بخــش بــه دنبــال تعارضــات،
اتحادها ،و نزاع بر سر قدرت و جایگاه است.
 )4نمادین و سمبلیک(:)Symbolic
ایــن فریــم مربــوط بــه نمادهــای ســازمانی

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.
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بررســی چالش های حسابداری در نسبت با مدیریت در گفتوگو با دکتر نوروش:

دکتراییارزشدارد کهبتوان
باآندر دنیاحرفهایمهمزد
دکترایرج  نوروش یکی از پیشکسوتان عرصه مدیریت و حسابداری در ایران است که در سال 1323در تهران متولد شده است .وی مدرک
لیسانس و فوق لیسانس را از دانشگاه برکلی و گلدن گیت اخذ کرده و مدرک دکترایش را نیز از دانشگاه تهران گرفته است؛ یعنی همان
دانشگاهی که تدریس را از آنجا شروع کرده است .وی کتابهای تخصصی بسیاری در حوزه حسابداری و مدیریت تالیف کرده و مقاالت
علمی ـ پژوهشی متعددی را در مجالت بینالمللی به چاپ رسانده است .به سراغ وی رفتیم تا دیدگاهش را در رابطه با نسبت حسابداری و مدیریت و
تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر جویا شویم .دکتر نوروش معتقد است که یکی از آسیبهای مدیریت در کشور دولتی بودن موسسات و شرکتهاست و
تالشها باید به سمت خصوصیسازی برود .در ادامه مشروح دیدگاههای او را در اینباره خواهید خواند  .

شما در رشته حســابداری تحصیالت خود
را گذراندهاید .قدری از زمینههای ورود به این
رشتهونگاهخودتانبهآنبرایمانبگویید.
دوران دانشـجویی مـا هماننـد دوران
دانشـجویی معمـول دانشـجویان بـود .در
آن زمان هر کسـی میگفت رشـته پزشـکی
خـوب اسـت و مـا هـم وارد رشـته پزشـکی
شـدیم .دانشـگاه شـهید بهشـتی آن زمان
ملـی و پولـی بـود .سـالی  10هـزار تومـان
میگرفتنـد و  7-8سـال دوره پزشـکی بـود.
من یک سـال را پزشـکی خواندم .مشـغول
تحصیل رشـته پزشـکی شـدیم .دوسـتان
مـا گفتنـد  8سـال میخواهیـد بخوانیـد
و سـالی  10هـزار تومـان بدهیـد .پـول دو
تـا خانـه اسـت و ایـن رشـته را رهـا کنیـد و
بـه آمریـکا برویـم ،آنجـا هـم کار میکنیـد
و هـم درس میخوانیـد .آن زمـان بـه
آمریـکا رفتم و رشـته حسـابداری در آنجا از
حرفههـای خـوب و درآمـدزا بـود که شـروع
بـه خوانـدن حسـابداری کردیم و لیسـانس
و فـوق لیسـانس را خواندیـم و قـدری دکترا
میخواندیـم کـه بـه ایـران آمدیـم.

االن موسسات
بیشتردولتی
است .البته آقای
روحانی قصد
دارد اقتصاد را
به سمت رقابتی
شدن و خصوصی
شدن ببرد و
هرچه این امر
بیشترتحقق
یابد ،طبیعتا آن
اقتصادمقاومتی
که بهدنبال آن
هستیممحقق
میشود و بیشتر
جلوهمیکند.
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چه شد که در ایران ماندید؟
در دو هفتـهای 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  53شـروع

بـه کار کردیـم .آن زمـان نام دانشـکده علوم
اداری و مدیریـت بازرگانـی بـود .تـا سـال
 88مشـغول بودیـم و دروس حسـابداری را
انجام میدادیم .بعد از سـال  88بازنشسته
شـدیم و االن هـم در دانشـگاههای مختلف
تدریسهایـی را انجـام میدهیـم.
از تفاوتهــای تحصیــل در خــارج از کشــور
با ایران در رشته مدیریت برایمان بگویید.
تفاوتها بسـیار اسـت .اگـر بخواهیم تاکید
کنیـم در رشـته ما اقتصـاد قـدری رقابتیتر
اسـت و به اطالعـات و حسـابداری و اقتصاد
بیشـتر نیـاز اسـت ،چـون مـردم در اقتصاد
بیشـتر مشـارکت دارنـد .اینجـا چـون
بنگاههـای دولتـی بیشـتری داریـم مـردم
آن اندازه درگیر مسـائل اقتصادی نیستند.
از نظـر زیربنا آن اقتصاد مبتنی بر بازاری که
تعریف میکنند ،کمتر غلظـت دارد .از نظر
تحصیل هم ،چون آنجـا اقتصاد ،اطالعات
و مهارتهـا را میخواهـد و بنگاههای خرد
کـه دولتـی نیسـتند و میخواهنـد در بـازار
رقابـت کننـد وجـود دارد ،طبیعتـا درس
هـم فـرق دارد .مثلا دروس سـه واحـدی
کـه آنجـا میخواندیـم در سـه روز متفـاوت
انجـام میشـد .هـر روز یـک سـاعت سـر
کالس بودیـم .روز اول هم حـذف و تعویض
نداشـتیم .از  4ماه و نیم اول شـروع میشـد
و تـا آخـر 4مـاه و نیـم ادامه داشـت .آخرین
جلسـه  4مـاه و نیـم سـرکالس امتحـان بود

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  13-14واحـد کسـی
برنمیداشـت .ایـن تفـاوت را با اینجـا دارد
کـه مـا تعطیلات زیـاد داریـم .اول حـذف
و تعدیـل تعطیلـی داریـم .آخـرش بـرای
امتحانـات تعطیلـی داریـم .دانشـجویان
بـه جـای  14واحـدی کـه آنجـا میگیرنـد،
اگـر بخواهند بیشـتر واحد بردارند از اسـتاد
اجـازه میگیرند کـه ایـن توانایـی را دارند یا
خیـر ،اینجـا  24واحـد هـم میگیرنـد و 30
واحد هم در ترافیک هسـتند و  20واحد هم
کار میکننـد .ایـن بهخاطر تقاضایی اسـت
کـه اقتصـاد رقابتی کامـل و بنگاههـای خرد
اقتصـادی آن فارغالتحصیلان باکیفیت را
دنبـال میکننـد.
فکــر میکنیــد نســبت مدیریــت بــا بحــث
اقتصادمقاومتی کهمقاممعظمرهبریمطرح
کردند ،کجا است؟
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 بهدنبـال
آن هسـتیم محقـق میشـود و بیشـتر جلوه
میکنـد .

به نظر شما وضعیت حسابداری در دوران
فعلی در ایران چگونه است و نسبت به
دهههایگذشتهچهتغییراتیداشتهاست؟
طبیعتـا منابـع تاثیـر دارد .اینترنـت داالن
بـزرگ دانـش و علـم اسـت کـه هـر کسـی
داخـل آن بـرود ،از ابتداییتریـن تعاریـف
را در رشـتههای مختلـف تـا تحقیقـات
پیشـرفته علـوم را میتوانـد دسترسـی
داشـته باشـد .ایـن امـر کمـک به پیشـرفت
مطالـب و ارتباطـات بیشـتر بـا منابـع دنیـا
را میسـر کـرده اسـت .کتابخانههـای دنیـا
را میتوانیـم دسترسـی داشـته باشـیم.
در گذشـته بـرای تکثیـر کتابهـا و جـزوات
محدودیـت داشـتیم .اگـر دانشـجو واقعـا
بخواهـد ،میتوانـد بـه عمـق منابـع دسـت
پیـدا کنـد ،بـدون توجـه بـه اینکـه چقـدر
تعطیلی در کشـور وجـود دارد .برای حذف
و تعدیـل چقـدر فرصـت هسـت و کالسهـا
یـک بـار در هفتـه تشـکیل میشـود ،اگـر
انگیـزه وجود داشـته باشـد ،خود دانشـجو
میتوانـد 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.
   به نظر شــما نسبت مدیریت و حسابداری
چیست و چقدر روی هم تاثیر دارند؟
خیلـی تاثیـر دارنـد و مـا تاثیـر را بیمعنـی
میبینیـم؛ چـون بنگا ههـای اقتصـادی
مـا دولتـی هسـتند .از خودروسـازی تـا
ربسـازی هیات مدیره دولتـی دارند .این
بیماری اسـت کـه در شـرکتهای مـا وجود
دارد .ایـن هیـات مدیـره دولتـی توسـط
سـهامداران خـرد کنتـرل نمیشـوند .اگـر
یـک جایـی باشـم ،کسـانی کـه میشناسـم
را بـه عنوان هیـات مدیره در نظـر میگیرم.
یعنیشمامعتقدهستیدباخصوصیسازی
وضعیت بهتر خواهد شد؟
طبیعتـا باید چنین شـود .ایـن میتواند در
هر زمینـه اقتصـاد و مدیریت و حسـابداری
را رشـد دهـد .االن هـم ایـن رابطـهای کـه
بیان میکنید یکـی از صاحبنظران زمانی
بیـان داشـت کـه در کشـورهای در حـال
توسـعه حسـابداری را گمـان میکننـد؛
هماننـد موسسـات خدماتی وقتی توسـعه
اقتصـادی زیـاد شـد ،آنهـا هـم بهصـورت
خودبهخـود زیـاد میشـوند .در حالـی کـه
حسـابداری بخـش مهمـی از زیرسـاخت
توسـعه اقتصـادی اسـت .اگـر حسـابداران
درسـت و آموز شهـای درسـت مـورد
نیـاز نباشـد و تربیـت نشـوند ،آن توسـعه
اقتصـادی نمیتوانـد کنتـرل شـود و ادامـه
یابـد .ایـن اهمیـت دارد و بهعنـوان بخـش
مهمی از زیرسـاخت یک توسـعه اقتصادی
بـه حسـابداری و مدیریـت توجـه دارد.
  یکی از خاطرات خود از دهه  70دانشــکده
مدیریــت دانشــگاه تهــران را برایمــان تعریف
کنید.

خاطـره زیـاد اسـت .دوسـتان قدیـم کـه
داشـتند و االن نیسـتند برای ما کلی خاطره
دارنـد .برخـی از اسـاتید آن زمـان کـه االن
مرحوم شـدهاند .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 میکردند .خاطره
مـن ایـن اسـت کـه دانشـکد های کـه االن
داریـم ،آن اوایـل مثلا سـال 53کـه سـاخت
آن شـروع شـد ،اینجـا بیابـان بـود .تربیـت
مدرسـی نبود ،جالل آل احمـدی نبود .روز
اولـی کـه در سـال  58یـا  59بـود کـه بـه اینجا
آمدیـم دانشـجویی نبـود .اتاقهـای کالس
درس اتـاق هر اسـتادی بود ،چون دانشـجو
نداشـتیم اینهـا را پـر کنیـم .یواش یـواش به
وضعیتـی رسـید کـه مـا سـاختمان اینجـا را
داریم ،آمفیتئاتر را داریم ،الغدیر را داریم،
ایـن تعـداد دانشـجو را داریـم .دانشـجویان
هـم ایـن میـزان نبودنـد .دانشـگاههایی 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 کلیشـهای درس خواندن بـه محتوای
اینکـه چـه میخواهیـم دربیاوریـم و چقدر
میتوانیـم بـا ایـن دانـش تغییـر در رشـته
خـود ایجاد کنیـم .این مهـم اسـت و من این
تغییـرات را بهعنـوان یـک خاطـره میبینـم
کـه از جایـی کـه بیابـان بـود بـه دانشـکده
تبدیـل شـده اسـت و االن هـم دانشـجویان
جوانـی هماننـد شـما آن را اداره میکننـد.
بــه نظــر شــما دانشــجویانی کــه در دهه 70
توانســتند از دانشــگاه فار غالتحصیل شــوند
ا کنــون توانســتهاند مــدارج بــاالی مدیریتــی
کشور را در دست بگیرند؟
بلـه در دسـت دارنـد و اغلـب نـگاه میکنیم.
االن سـن ایـن افـراد باال رفتـه اسـت .یکی از
دانشـجویان اتفاقا اینجا بود و مـدارج بعدی
را میخوانـد کـه بـرای  30سـال قبـل بـود.
اینها همـه جا مصدر مدیریتهایی هسـتند
که دارنـد مدیریت میکننـد؛ منتها جاهایی
موفق هسـتند که بیشـتر به بخش خصوصی
ارتباط پیـدا میکننـد و خالقیـت را مالکین
آنجـا میخواهنـد و از ایـن مدیریـت دولتـی
فاصلـه دارنـد و مدیران موفق آنجا هسـتند؛
هماننـد جاهایـی کـه اداره خدمـات و اداره
تولیـد خـود میکننـد ،در فناوریهایـی کـه
بـه  ITارتبـاط دارد و خـود مدیـران درسـت
کردنـد و خصوصیماننـد اسـت.
  فکرمیکنیددر عرصهحسابداریدر مقطع
کنونی چه چالشهایی وجود دارد؟
چالـش مهـم در حـوزه حسـابداری ایجـاد
تقاضا اسـت .اینکـه بتوانیـم بـورس اوراق
بهـادار را کـه اطالعـات آنجـا مـیرود 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 اطالعـات ایجـاد میشـود.
تقاضـا که ایجاد شـد دانشـجویانی که درس
میخواننـد بـه ایـن اطالعـات نیـاز دارنـد.
بهتـر میخواننـد کـه اطالعـات بهتـری
بدهنـد .کارفرماهایـی ایـن دانشـجویان
را اسـتخدام میکننـد کـه بداننـد بهتـر بلـد
باشـند و این شـفافیت اطالعاتی و مدیریت
و حسـابداری را انجام دهند تا شرکتشـان
سـهم بیشـتری در بـازار داشـته باشـد .از
سـهامداران بیشـتر سـهم بگیرد .سـرمایه
رشـد بیشـتری داشـته باشـد.
  پیشــنهاد شــما بهعنــوان یکــی از افــراد
شــاخص این رشته و اســتاد دانشــگاه تهران
به مدیران و کارفرمایان چیست؟
بـه مدیـران نمیشـود پیشـنهاد کـرد؛ مگر
اینکه واقعا مدیر هسـتند و موسسات کمتر
رانتـی و بخـش خصوصـی را اداره میکننـد
بگوییـم دانشـجویان را وارد محیطهـای
خـود کننـد و آنچـه از آنهـا انتظـار دارند به
آنهـا بگوینـد تـا بچههایی کـه میخواهند
درس بخواننـد در آن وادی درس بخوانند و
دانـش را بیشـتر جمـع کننـد تـا بتواننـد آن
دانـش و اطالعاتی کـه آن کارفرما نیـاز دارد
و اینهـا را در مکانهـای خود بـرده و نیازها
را مطـرح کـرده و چـه اطالعاتـی نیـاز دارد،
چه مدیر و حسـابداری را میخواهد ،در آن
وادی دانـش خـود را ارتقـا دهند تـا بتوانند
ایـن فاصلـه را کمتـر کنند.
پیــام شــما بــه شــرکتکنندگان در همایش
بیست سال و اندی پیش چیست؟
پیـام مـن قبـل از آ نهـا بـه دانشـجویان
مدیریت اسـت که بسـنده به کتـاب و کالس
و جـزوه نکنند .زبان را قـوی کنید تا بتوانید
در اینترنـت برویـد و از مواهـب دانشـی
کـه داریـد اسـتفاده کنیـد و بـه انـدازهای
عالقهمنـد شـوید کـه آن رشـته سـرگرمی
مورد عالقه شـما باشـد .رها نکنید و تا انتها
بروید تـا در دنیا در هر رشـتهای که هسـتید
حرفی برای گفتن و نقشـی داشـته باشـید.
اینکـه بخواهیـد تـودهوار فارغالتحصیـل
شـوید و همگی هماننـد هم خوانده باشـید
و بـه جـزوه و کتـاب بسـنده کنید فقـط برای
گرفتن مـدرک کـه بزرگترین معضـل برای
کشـور ما اسـت که میخواهند همـه مدرک
بگیرنـد.
االن دکتـرا هـم بـاب شـده اسـت .همـه
میخواهند دکترا بگیرنـد .دکترایی ارزش
دارد کـه بتواند در دنیا حـرف بزند .نه اینکه
تنها اینجا پای تریبون حـرف بزند ،بلکه در
دنیا حرف بزند .در حسـابداری مدل دهد و
این دانش میشـود و این حامی برای کسـی
میشـود کـه زبـان قـوی دارد و میتوانـد هر
چیـزی در دنیـا اسـت را جمع کنـد و بخواند
و بفهمـد چه هسـت و چه تغییـری میتواند
ایجـاد کند.

 .از خودروسازی
تا ربسازی
هیات مدیره
دولتی دارند .این
بیماری است که
در شرکتهای
ما وجود دارد.
این هیات مدیره
دولتی توسط
سهامداران خرد
کنترلنمیشوند.
اگر یک جایی
باشم،کسانی
که میشناسم را
به عنوان هیات
مدیره در نظر
میگیرم.
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در بند  1ماده
«14منشور
حقوقبنیادین
اتحادیه اروپا»
مصوب 2000
آمده است:
«هرکس از حق
آموزش برخوردار
است و باید به
آموزش های
شغلی و مداوم
دسترسیداشته
باشد»بنابراین،
آموزش کارکنان
و تربیت مدیران
از جمله مهمترین
وظایفمدیریت
منابع انسانی در
سازمان است

علی حسین یاراحمدی؛ مدرس دانشــگاه و مدیر اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تعزیرات حکومتی

تربیتوآموزشمدیرانحرفهای
از منظرقوانینومقرراتنظاماداری

46

درآمد؛ چیســتی آموزش مدیران حرفه ای بخش دولتی
تحوالتـــی كـــه در ســـالهای اخیـــر در عرصـــه مدیریـــت
داخلـــی و بیـــن المللـــی روی داده اســـت ،رویكـــرد مدیریـــت
حرفـــهای را در مراكـــز و پایگاههـــای مدیریتـــی ،علمـــی و
دانشـــگاهی غنیتـــر و پررنگتـــر كـــرده اســـت .بـــرای
مثـــال ،ســـبكهای مدیریتـــی بهطـــور مشـــخص بـــه ســـمت
ســـبكهای تفویضـــی (واســـپاری) و مشـــاركتی گرایـــش
یافت ــه و س ــاختارهای س ــازمانی نی ــز ب ــه س ــوی س ــاختارهای
شـــبکهای ،بـــاز و آزاد همـــراه بـــا روابـــط افقـــی حركـــت كـــرده
اس ــت؛ مزی ــت رقابت ــی پای ــدار س ــازمانها در مناب ــع انس ــانی
ماه ــر و باانگی ــزه متمرك ــز ش ــده اس ــت؛ س ــازمانها بــ ــه س ــمت

ســـازما نهای یادگیرنـــده ،انعطا فپذیـــر ،الکترونیـــک و
مجـــازی ســـوق داده شـــدهاند و در عیـــن حـــال رویكردهـــا بـــه
ســـوی كارآفرینـــی و خالقیـــت و چهبســـا اشـــتغال مجـــازی
گرایـــش پیـــدا كردهانـــد .در مجمـــوع مباحـــث ســـرمایههای
انس ــانی و فك ــری و نرماف ــزاری در عرص ــه مدیری ــت ح ــرف اول
را بــــ ــر زب ــان مــیآورد .ای ــن تحوله ــای مدیریت ــی پرش ــتاب
و فراگی ــر ،باع ــث ش ــده اس ــت ك ــه رویك ــرد مدیری ــت حرفــهای
بیش ــتر از گذش ــته احس ــاس ش ــود .پاس ــخ ریشــهای ب ــه ای ــن
خواســـته؛ در گام نخســـت ،تربیـــت و آمـــوزش مدیـــران در
نظ ــام رس ــمی دانش ــگاهی اس ــت و در گامه ــای بع ــد میت ــوان
از نظ ــام تربی ــت و آم ــوزش ضم ــن خدم ــت مدی ــران در نظ ــام

اداری بهـــره گرفـــت.
حـــق آمـــوزش در زمـــره حقـــوق بشـــر اســـت .ایـــن حـــق در
مـــاده  26اعالمیـــه جهانـــی حقـــوق بشـــر مـــورد اشـــاره قـــرار
گرفتـــه اســـت .در بنـــد  1مـــاده « 14منشـــور حقـــوق بنیادیـــن
اتحادی ــه اروپ ــا» مص ــوب  2000آم ــده اس ــت« :هرک ــس از ح ــق
آمـــوزش برخـــوردار اســـت و بایـــد بـــه آموزشهـــای شـــغلی
و مـــداوم دسترســـی داشـــته باشـــد» بنابرایـــن ،آمـــوزش
کارکنـــان و تربیـــت مدیـــران از جملـــه مهمتریـــن وظایـــف
مدیری ــت مناب ــع انس ــانی در س ــازمان اس ــت ،یعن ــی ش ــناخت
توانهـــا و اســـتعدادهای کارکنـــان و تربیـــت و پـــرورش آنهـــا
بهط ــوری ک ــه بتوانن ــد ب ــا شایس ــتگی از عه ــده وظای ــف فعل ــی
و مســـئولیتهای آتـــی برآینـــد.
تعاریف و مفاهیم
مدی ــران حرف ــه ای :شـــامل تمامـــی عناویـــن ســـمت هـــای
مدیریتـــی دســـتگاه هـــای اجرایـــی مشـــمول قانـــون مدیریـــت
خدمــات کشــوری ،بــه اســتثناء ســمت هــای مدیریــت سیاســی
موض ــوع م ــاده  71قان ــون مذک ــور و همت ــراز آن ــان اس ــت ک ــه ب ــه
چه ــار گ ــروه ب ــه ش ــرح زی ــر تقس ــیم ش ــده ان ــد:
مدی ــران ارش ــد :آن دس ــته از مدیران ــی میباش ــند ک ــه وظیف ــه
سیاســـتگذاری ،خطمشـــیگذاری ،برنامهریـــزی کالن،
هدای ــت و نظ ــارت عالی ــه ب ــر عملک ــرد دس ــتگاه را در واحده ــای
ســـتادی بـــه عهـــده دارنـــد.
مدی ــران میانی:بـــه آن دســـته از مدیرانـــی اطـــاق میشـــود
کـــه وظیفـــه هماهنگـــی ،ایجـــاد ارتبـــاط بیـــن ســـطوح عالـــی
(مقامـــات) یـــا مدیـــران ارشـــد را در واحدهـــای ســـتادی بـــه
عه ــده دارن ــد .مانن ــد :مدی ــران کل و معاون ــان آن ــان ،معاون ــان
س ــازمانها ،موسس ــات دولت ــی و مراک ــز مس ــتقل و س ــمتهای
مدیریتـــی همســـطح آنهـــا.
مدی ــران پایه:ب ــه آن دس ــته از مدیران ــی اط ــاق میش ــود ک ــه
وظیفـــه اجـــرای سیاســـتها ،خطمشـــیها و برنامههـــای
ســـازمانی را در واحدهـــای ســـتادی بـــر عهـــده دارنـــد .ماننـــد:
روســـای ادارات ،روســـای گروههـــا و ســـمتهای مدیریتـــی
همســـطح .
مدی ــران عملیات ــی :شـــامل مدیـــران آن دســـته از واحدهـــای
عملیاتـــی یـــا اجرایـــی دســـتگاههای اجرایـــی نظیـــر مـــدارس،
بیمارســـتا نها ،ورزشـــگا هها ،موز ههـــا ،مراکـــز فنـــی و
حرفـــهای و مراکـــز نگهـــداری معلولیـــن هســـتند کـــه تولیـــد،
تامی ــن و ارائ ــه خدم ــات اصل ــی و نهای ــی دس ــتگاه را ب ــه عه ــده
دارنـــد.
شایســـتگی عمومـــی مدیـــران :بـــه مجموعـــهای از دانـــش،
مهار تهـــا ،نگر شهـــا و ویژگیهـــای تعیینشـــده از ســـوی
ســـازمان اطـــاق میشـــود کـــه بـــه یـــک فـــرد امـــکان میدهـــد تـــا
بتوان ــد وظای ــف مرب ــوط را پ ــس از اح ــراز س ــمت مدیریت ــی ی ــا ارتق ــا
بـــه ســـطوح باالتـــر بهطـــور موفقیتآمیـــز انجـــام دهـــد.
آم ــوزش مدی ــران :تمامـــی برنامههـــا و فعالیتهـــای آموزشـــی
كـــه بهمنظـــور افزایـــش بینـــش و دانـــش و ایجـــاد و بهبـــود
مهارتهـــای فنـــی ،انســـانی و ادراكـــی و تعالـــی مدیـــران
حرفـــهای و مقامـــات (ســـمتهای مدیریـــت سیاســـی موضـــوع
مـــاده  71قانـــون مدیریـــت خدمـــات كشـــوری) ،در چارچـــوب
نظـــام آمـــوزش كارمنـــدان و مدیـــران بـــا عنایـــت بـــه ســـامانه
و برنامههـــای اجرایـــی آمـــوزش مدیـــران طراحـــی و اجـــرا
میگـــردد.
مهـــارت شـــغلی :توانايـــي و ظرفيـــت شـــناختي ،فنـــي و

ارتباط ــي كسبش ــده توس ــط كارمن ــدان ط ــي س ــنوات خدم ــت
از طري ــق آم ــوزش ي ــا تجرب ــه ك ــه موج ــب انج ــام درس ــت و دقي ــق
وظايـــف يـــك شـــغل ميگـــردد.
برنامــه آمــوزش مدیــران :مجموعــه دوره هــا و اقدامات آموزشــی
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.
برنام ــه تربی ــت مدیران:بـــه مجموعـــه برنامههـــای آموزشـــی و
توســـعهای اطـــاق میشـــود کـــه بهمنظـــور پـــرورش و توســـعه
کارشناس ــان و مدی ــران مس ــتعد ارتق ــا ب ــه پســتهای مدیری ــت
حرفـــهای طراحـــی و اجـــرا میشـــود.
توســـعه مدیریـــت( :)management developmentفراینـــد
شناســـایی ،آمـــوزش و بهطـــور کلـــی تجهیـــز مدیـــران پایـــه
بـــه تجربـــه و مهـــارت ضـــروری بـــرای پســـتهای مدیریـــت
ارشـــد در آینـــده ،توســـط ســـازمان اســـت .ایـــن فراینـــدی
اســـت کـــه بهطـــور آرمانـــی بایـــد یـــک بخـــش جداناپذیـــر
از سیاســـت منســـجم منابـــع انســـانی از اســـتخدام اولیـــه تـــا
بازنشســتگی نهایــی باشــد .در معنــای دیگــر ،توســعه مدیریــت
فراهـــم آوردن فرصتهـــای توســـعه و آمـــوزش بـــرای مدیـــران
بهمنظ ــور افزای ــش قابلی ــت و ت ــوان آنه ــا در مش ــارکت مس ــاعد
بـــا ســـازمان در راســـتای تحصیـــل اهـــداف و آرمانهـــای آن
میباش ــد .در فراین ــد توس ــعه مدیری ــت س ــه فعالی ــت اساس ــی
بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد:
تجزیه و تحلیل نیازهای فعلی و آتی مدیریتی،ارزیابـــی مهارتهـــای بالقـــوه و بالفعـــل موجـــود و اثربخشـــیمدی ــران در تامی ــن ای ــن ن ــوع نیازه ــا،
طراحـــی سیاســـتها ،اســـتراتژیها و طرحهایـــی بـــرایتامیـــن آن نیازهـــا.
پیشــینه و اســناد باالدستی  تربیت و آموزش مدیران حرفه ای
ش ــاید بت ــوان م ــاده  23قان ــون اس ــتخدام كش ــوري را نخس ــتین
زمزم ــه قانون ــی حرفــهای ش ــدن مدیری ــت قلم ــداد نم ــود؛ ک ــه
بیـــان داشـــته اســـت« :انتصابـــات و ترفيعـــات مســـتخدمين
رســـمي بايـــد بـــر اســـاس لياقـــت و شايســـتگي و كاردانـــي و
اســـتعداد و رشـــد فكـــري و تجـــارب آنـــان در مشـــاغل قبلـــي
صــورت گيــرد».در قانــون برنامــه پنجســاله دوم توســعه (-1378
 ،)1374تبصـــره  35بنـــد الـــف ،نخســـتین بـــار مصـــوب شـــد
«جهـــت افزایـــش بهـــرهوری نظـــام اداری ،بهبـــود سیســـتمها
و روشهـــای کار ،اســـتفاده از تکنولوژیهـــای پیشـــرفته و
افزایـــش مهارتهـــای مدیـــران کشـــوردســـتگاههای اجرایـــی
بای ــد بخش ــی از اعتب ــارات خ ــود را ب ــه توســعه و بهبــود مدیری ــت و
افزای ــش به ــرهوری اختص ــاص دهن ــد .می ــزان ای ــن اعتب ــارات
همـــه ســـاله توســـط دولـــت در الیحـــه بودجـــه پیشبینـــی
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خواهـــد شـــد».
بـــا ایـــن پیشـــینه ،در کشـــور مـــا اندیشـــه و جنبـــش حرفـــهاي
شـــدن مدیریـــت؛ در قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری
مصـــوب  1386بهطـــور مشـــخص و روشـــن در فصلهـــای
هشـــتم و دهـــم بـــا برشـــماری ســـمتهای مدیریـــت سیاســـی
و مدیری ــت حرفــهای جل ــوه قانون ــی ب ــه خ ــود گرفت ــه اس ــت .در
سياســـتهاي كلـــي نظـــام اداري ابالغـــی  1389مقـــام معظـــم
رهبـــری بهویـــژه بنـــد « 4دانشگرايـــي و شايستهســـاالري
مبتنـــي بـــر اخـــاق اســـامي در نصـــب و ارتقـــاي مديـــران»
بهعنـــوان یـــک ســـند باالدســـتی بـــر نظـــام مدیریـــت دولتـــی؛
حاکـــم میباشـــد.
از جمل ــه اس ــناد باالدس ــتی دیگ ــر میت ــوان ب ــه قان ــون اساس ــی
جمهـــوری اســـامی ایـــران ،اصـــل  ،3بنـــد « 10ایجـــاد نظـــام
اداری صحی ــح و ح ــذف تش ــکیالت غیرض ــرور»؛ اص ــل  ،43بن ــد
...« 3افزايـــش مهـــارت و ابتـــكار »...و سياســـتهاى كلى
برنامـــه پنــــجم توســـعه  ،بنـــد  ...«14بهكارگيـــرى مديـــران و
قضـــات اليـــق و اميـــن »...اشـــاره کـــرد.
قاب ــل توج ــه اس ــت ک ــه سياس ـتهاي كل ــي نظ ــام اداري ابالغ ــی
 1389پوشـــشدهنده مســـائل نظـــام اداری بهصـــورت جامـــع
میباشـــد .از ایـــن رو ،سیاســـتهای کلـــی برنامـــه ششـــم
توســـعه  ،بهدرســـتی فـــارغ و مســـتقل از سیاســـتهای کلـــی
نظـــام اداری تدویـــن و تصویـــب شـــده اســـت.
تربیت و آموزش مدیران حرفهای؛ چالشها و پاسـخها
بـــا وجـــود اســـناد باالدســـتی پیشگفتـــه کـــه خـــود نمایانگـــر
فرصـــت و قـــوت بـــرای برپایـــی ســـازمان یـــا نظـــام مدیریـــت
حرفـــهای بـــوده اســـت ،بـــا مطالعـــهای کـــه در ســـال 1392
توس ــط معاون ــت توس ــعه مدیری ــت و س ــرمایه انس ــانی ریاس ــت
جمهـــوری انجـــام شـــد ؛ یکـــی از مهمتریـــن چالشهـــای
نظ ــام اداری در ح ــوزه مدیری ــت س ــرمایه انس ــانی «ع ــدم وج ــود
ضواب ــط قانون ــی و برنامهه ــای عملیات ــی متق ــن ب ــرای تربی ــت،
گزین ــش ،نص ــب ،ارتق ــا و ع ــزل مدی ــران ک ــه در م ــواردی موج ــب
کاهـــش اعتبـــار مســـئولیتها و افـــت کیفـــی نظـــام مدیریتـــی
شـــده اســـت» شناســـایی شـــد.
چال ــش ج ــدی دیگ ــر ک ــه چال ــش پیش ــین را تش ــدید میکن ــد
پدیـــدار شـــدن «گسســـت نســـلی مدیریتـــی» در دهههـــای
اخی ــر ،نب ــود «مستندس ــازی تجربی ــات مدی ــران موف ــق» و نب ــود
«بان ــک اطالع ــات مدی ــران» اس ــت .چال ــش س ــوم ای ــن اس ــت
ک ــه ش ــواهد نش ــان میده ــد «تنه ــا  25درص ــد از مدیران ــی ک ــه
در دورههـــای آموزشـــی مدیریـــت و رهبـــری یـــا ســـمینارهای
ذیرب ــط ش ــرکت جس ــتهاند ،ب ــه برخ ــی از آموختهه ــای خ ــود
عمـــل میکننـــد».
پاســـخ بـــه ایـــن چالشهـــا؛ در نقشـــه راه اصـــاح نظـــام اداری،
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برنامـــه مدیریـــت ســـرمایه انســـانی (مدیـــران) ،مـــورد توجـــه
قـــرار گرفتـــه اســـت:
یکـــم ،موضوعـــات اســـتراتژیک برنامـــه مدیریـــت
ســـرمایه انســـانی- :طراح ــی م ــدل شایس ــتگی و نظ ــام انتخ ــاب
و انتصـــاب مدیـــران،
طراح ــی و اس ــتقرار نظ ــام جانش ــینپروری ،آم ــوزش و توس ــعهمدی ــران.
دوم ،اقدامات برنامه مدیریت سرمایه انسانی:
اجـــرای برنامـــه انتخـــاب و تربیـــت مدیـــران طبـــق مصوبـــهدول ــت؛ توس ــط مرک ــز آم ــوزش مدیری ــت دولت ــی ب ــا هم ــکاری
دســـتگاههای اجرایـــی،
بازطراحـــی مـــدل انتخـــاب و انتصـــاب مدیـــران مبتنـــی بـــرمدلهـــای شایســـتگی؛ توســـط معاونـــت توســـعه مدیریـــت و
س ــرمایه انس ــانی و اج ــرای آن توس ــط دس ــتگاههای اجرای ــی.
برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دســتگاههای اجرایی.
اهداف:
 ارتقای شایستگی مدیران کشور؛ ایجـــاد بســـتر مناســـب بـــرای تحقـــق اصـــل دانشگرايـــي،شايستهســـاالري و حرفهگرایـــی مبتنـــي بـــر اخـــاق اســـامي
در نصـــب و ارتقـــاي مديـــران؛
 فراهـــم نمـــودن ســـاز و کارهـــای مناســـب بـــرای شناســـایی وتوســـعه ظرفیتهـــا ،قابلیتهـــا و شایســـتگیهای کارمنـــدان
مســـتعد احـــراز پســـتهای مدیریـــت حرفـــهای؛
 افزای ــش انگی ــزه کارشناس ــان و کارمن ــدان توانمن ــد از طری ــقایجـــاد فضـــای رقابتـــی و عادالنـــه در انتخـــاب و انتصـــاب بـــه
پســـتهای مدیریـــت حرفـــهای.
شــرایط ورود و انتخاب داوطلبان:
 تصـــدی پســـتهای مدیریـــت حرفـــهای و پســـتهایکارشناســـی،
 داشـــتن حداقـــل  3ســـال تجربـــه مرتبـــط بـــرای دارنـــدگانمـــدرک تحصیلـــی دکتـــری و فـــوق لیســـانس و  7ســـال تجربـــه
مرتبـــط بـــرای دارنـــدگان مـــدرک تحصیلـــی لیســـانس،
 داشتن حداکثر  45سال سن.تبص ــره :دارن ــدگان م ــدارک ف ــوق لیس ــانس و دکت ــری مدیری ــت
بـــا گرایشهـــای مختلـــف متناســـب بـــا وظایـــف دســـتگاه ،در
اولویـــت میباشـــند.
احـــکام قانونـــی تربیـــت و آمـــوزش مدیـــران حرفـــهای و

ضمانـــت اجـــرای آن :بـــر اســـاس دســـتورالعمل اجرایـــی «نحـــوه
انتخـــاب و انتصـــاب مدیـــران حرفـــهای» ،تصویبنامـــه شـــماره
 579095تاری ــخ  1395/4/1ش ــورای عال ــی اداری؛ «ط ــی دورهه ــای
آموزشـــی ســـطح مدیریتـــی مربـــوط»؛
اوال ،یکـــی از شـــرایط عمومـــی الزم بـــرای انتخـــاب و انتصـــاب
مدیـــران حرفـــهای اســـت (مـــاده .)2
ثانی ــا ،یک ــی از ش ــرایط تمدی ــد دوره خدم ــت مدی ــران حرف ـهای
بع ــد از چه ــار س ــال میباش ــد (تبص ــره  5م ــاده .)2
همچنیـــن بـــر اســـاس آییننامـــه اجرایـــی بنـــد چ و تبصـــره 2
م ــاده  54همی ــن قان ــون« ،ط ــی دورهه ــای آموزش ــی م ــورد نی ــاز
در دوره تصـــدی پســـت فعلـــی بـــر اســـاس نیازهـــای آموزشـــی
س ــاالنه مبتن ــی ب ــر س ــامانه آم ــوزش» ،یک ــی از ش ــرایط تغیی ــر
س ــمت مدی ــران حرفــهای قب ــل از انقض ــای م ــدت تعیینش ــده
 4ســـال (حالـــت ارتقـــا بـــه پســـتهای مدیریتـــی باالتـــر)
میباشـــد (بنـــد الـــف مـــاده .)3
در حال ــت مخال ــف ،چنانچ ــه «ف ــرد در ط ــول چه ــار م ــاه پ ــس
از انتص ــاب ،دورهه ــای آموزش ــی ب ــدو انتص ــاب را ب ــدون ع ــذر
موج ــه ط ــی نک ــرده باش ــد» ای ــن م ــورد یک ــی از ش ــرایط تغیی ــر
س ــمت مدی ــران حرفــهای قب ــل از انقض ــای م ــدت تعیینش ــده
 4س ــال (حال ــت ع ــزل مدی ــر ی ــا تن ــزل پس ــت) میباش ــد (بن ــد
ج م ــاده .)3
از همیـــن رو ،ســـامانه و برنامـــه تربیـــت و آمـــوزش مدیـــران
توســـط معاونـــت توســـعه مدیریـــت و ســـرمایه انســـانی رئیـــس
جمهـــور در تاریـــخ  1390/12/15بـــه دســـتگاههای اجرایـــی
ابــاغ شــده اســت کــه جــدول ســاختار کلــی آن در زیــر مالحظــه
میگـــردد.
جایـــگاه عوامـــل توســـعهای در ارزشـــیابی عملکـــرد
مدیـــران حرفـــهای:
عوامـــل ارزشـــیابی عملکـــرد مدیـــران حرفـــهای شـــامل
عوامـــل اختصاصـــی  50امتیـــاز و عوامـــل عمومـــی  50امتیـــاز
(مدیریتی«برنامهریـــزی ،اجـــرا ،نظـــارت» بـــه ترتیـــب  4و  4و
 2امتیـــاز و فراینـــدی «توســـعهای ،تشـــویقات ،رفتـــاری» بـــه
ترتیـــب  10و  7و 23امتیـــاز) میباشـــد .عوامـــل توســـعهای؛
فعالیتهایـــی اســـت کـــه فـــرد ارزشیابیشـــونده در جهـــت
ارتقـــای ســـطح دانـــش و توانمنـــدی بـــرای بهبـــود عملکـــرد
خـــود و ســـایر کارمنـــدان واحـــد ســـازمانی تحـــت سرپرســـتی
انجـــام میدهـــد.
محورهـــا ،معیارهـــا و شـــاخصهای عوامـــل توســـعهای در ارزشـــیابی
عملکـــرد مدیـــران
برآمد
یکـــم ،اهمیـــت انتخـــاب و توســـعه مدیـــران در چرخـــه حیـــات
س ــازمان :چرخ ــه حی ــات س ــازمان ()Organizational Life Cycle

ش ــامل تول ــد ،رش ــد ،بل ــوغ ،پی ــری و باالخ ــره م ــرگ نش ــان میده ــد
کـــه یـــک ســـازمان چگونـــه رشـــد میکنـــد ،توســـعه مییابـــد
و ســـرانجام میمیـــرد .چندلـــر ( )Alfred Chandlerمیگویـــد
مناســـبترین مدیـــر بـــرای هـــر ســـازمان بـــا تغییـــر مرحلـــهای کـــه
س ــازمان در آن ق ــرار دارد و ورود ب ــه مرحل ــه جدی ــد تغیی ــر میکن ــد.
از آنجـــا کـــه اولویتهـــا ،حیـــات ســـازمان را تغییـــر میدهنـــد،
ســـازمانهای موفـــق بایـــد مدیرانـــی را انتخـــاب کننـــد کـــه از
مهـــارت و ویژگیهـــای الزم و مـــورد نیـــاز بـــرای آن مرحلـــه از
زندگـــی ســـازمان برخـــوردار باشـــند.
انتخـــاب و توســـعه دو مقولـــه مهـــم بهشـــمار میرونـــد ،زیـــرا
نهتنه ــا تضمی ــن میکنن ــد ک ــه ترکیب ــی صحی ــح از مهارته ــا و
تج ــارب انتخ ــاب ش ــده و میش ــوند ،بلک ــه ب ــه کارکن ــان برگزی ــده
کم ــک میکن ــد ت ــا ب ــر اس ــاس ش ــغل خ ــود رش ــد کنن ــد و ب ــرای
ترفیعـــات بعـــدی خـــود را آمـــاده کننـــد .ســـازمانهای موفـــق
تنهـــا زمانـــی از افـــراد خـــارج از ســـازمان بـــرای تصـــدی پســـت
مدیری ــت عال ــی خ ــود اس ــتفاده میکنن ــد ک ــه مش ــخصا نتوانن ــد
روی مدی ــران داخل ــی خ ــود ب ــرای اح ــراز ای ــن پس ــت ،دس ــت
بگذارنـــد .البتـــه ســـازمانهایی کـــه بـــه مشـــکل خوردهانـــد،
ترجیـــح میدهنـــد از افـــراد خـــارج از ســـازمان بـــرای هدایـــت
خ ــود اس ــتفاده کنن ــد.
بســیاری از ســازمانهای بــزرگ از مراکــز ارزیابــی (Assessment
 )Centresاســـتفاده میکننـــد .در ایـــن روش ،شایســـتگی یـــک
فــرد بــرای ارتقــا و تصــدی یــک پســت ســازمانی جدیــد ارزیابــی
میشـــود ،پـــس از اندازهگیـــری ســـطح عملکـــرد کارکنـــان در
مراکـــز ارزیابـــی و کســـب امتیـــاز مناســـب ،کارکنـــان و مدیـــران
در پســـتهای ســـازمانی جدیـــد و باالتـــر منصـــوب میشـــوند.
بســـیاری از مراکـــز ارزیابـــی بهخوبـــی توانســـتهاند در
پیشبینـــی عملکـــرد آتـــی افـــراد در پســـتهای جدیـــد،
عمـــل کننـــد.
بســـیاری از ســـازما نهای بـــزرگ از تکنیکهـــای جدیـــد
طراحــی شــغل از جملــه تکنیــک گــردش شــغلی ()Job Rotation
اس ــتفاده میکنن ــد و کارکن ــان را از ی ــک پس ــت ب ــه پس ــت دیگ ــر
منتقـــل میکننـــد تـــا کارکنـــان بتواننـــد بـــه مجموعـــهای از
مهارته ــا و تج ــارب موج ــود در س ــازمان دس ــت یابن ــد و خ ــود
را بـــرای مســـئولیتهای آتـــی آمـــاده کننـــد .ســـازمانهایی
کـــه از داخـــل رشـــد میکننـــد ،بـــا بهرهگیـــری از اســـتراتژی
کالن سرپرســـتی ،تـــاش میکننـــد تـــا دانـــش و مهارتهـــای
مه ــم را ب ــه سراس ــر س ــازمان منتق ــل کنن ــد و ب ــه ای ــن وس ــیله ب ــه
همافزایـــی ( )Synergyمـــورد نظـــر خـــود دســـت یابنـــد .
دوم ،در قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری (فصـــل هشـــتم:
انتص ــاب و ارتق ــای ش ــغلی ،م ــاده  )56آم ــده اس ــت« :س ــازمان
(اداری و اســـتخدامی کشـــور) موظـــف اســـت برنامههـــا و

سازمان های
موفق تنها زمانی
از افراد خارج
از سازمان برای
تصدی پست
مدیریتعالی
خود استفاده می
کنند که مشخص ًا
نتوانند روی
مدیران داخلی
خود برای احراز
این پست ،دست
بگذارند.البته
سازمان هایی که
به مشکل خورده
اند ترجیح می
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ســـامانههای اجرایـــی موثـــری را بـــرای آمـــوزش مدیـــران
متناســـب بـــا وظایـــف و نقشهـــای مـــورد انتظـــار در بخشهـــا
و دســـتگاههای اجرایـــی کشـــور تنظیـــم نمایـــد و هرگونـــه
انتص ــاب و ارتق ــای مدی ــران من ــوط ب ــه ط ــی دورهه ــای ذیرب ــط
میباشـــد» .بـــه نظـــر میرســـد تاکنـــون بـــرای اجـــرای ایـــن
مـــاده اقـــدام موثـــری صـــورت نگرفتـــه اســـت.
بـــا ایـــن حـــال ،بـــر اســـاس مـــاده  2دســـتورالعمل اجرایـــی
«نحـــوه انتخـــاب و انتصـــاب مدیـــران حرفـــهای» ،تصویبنامـــه
شـــماره  579095تاریـــخ  1395/4/1شـــورای عالـــی اداری؛
دس ــتگاههای اجرای ــی موظ ــف ش ــدهاند از ابت ــدای س ــال 1397
در انتخـــاب ،انتصـــاب و ارتقـــای مدیـــران از افـــرادی اســـتفاده
نماینـــد کـــه دارای گواهینامـــه شایســـتگی عمومـــی احـــراز
ســـمتهای مدیریتـــی باشـــند.
ت ــا قب ــل از تاری ــخ مذک ــور نی ــز دارن ــدگان گواهینام ــه شایس ــتگی
احـــراز ســـمت مدیریـــت در اولویـــت انتخـــاب ،انتصـــاب و
ارتقـــا قـــرار خواهنـــد داشـــت و افـــرادی کـــه قبـــل از ابـــاغ
ایـــن دســـتورالعمل منصـــوب شـــدهاند ،از ارائـــه «گواهینامـــه
شایســـتگی عمومـــی احـــراز ســـمتهای مدیریتـــی» در همـــان
ســـطح مســـتثنی خواهنـــد بـــود.
از همیـــن رو ،بـــر اســـاس مـــاده  6دســـتورالعمل پیشگفتـــه؛
دســـتگاههای اجرایـــی موظـــف شـــدهاند اطالعـــات تمامـــی
کارمنـــدان دارای «گواهینامـــه شایســـتگی عمومـــی احـــراز

ســـمتهای مدیریتـــی» و افـــرادی کـــه در حـــال حاضـــر
متصـــدی یکـــی از ســـمتهای مدیریتـــی هســـتند را در بانـــک
اطالعــات مدیــران ،موضــوع مــاده  55قانــون مدیریــت خدمــات
کش ــوری ،ثب ــت نماین ــد .حداکث ــر مهل ــت ب ــرای ثب ــت اطالع ــات
مدی ــران فعل ــی در بان ــک مذک ــور ش ــش م ــاه تعیی ــن ش ــده اس ــت
(.)1395/10/1
ســـوم ،نقشـــه راه اصـــاح نظـــام اداری ،شـــامل  8برنامـــه
میباشـــد .برنامـــه چهـــارم آن ،مدیریـــت ســـرمایه انســـانی،
شـــامل  6خردهنظـــام اســـت .بررســـی شـــکلی و محتوایـــی
خردهنظـــام موجـــود تربیـــت و آمـــوزش مدیـــران حرفـــهای
نشـــان میدهـــد کـــه اوال ،ایـــن خردهنظـــام متناســـب بـــا ســـایر
خردهنظامه ــا و بهوی ــژه الزام ــات ابالغ ــی ش ــورای عال ــی اداری
درب ــاره انتخ ــاب و انتص ــاب و ارزش ــیابی عملک ــرد؛ بهروزرس ــانی
نشـــده و بـــه بازطراحـــی نیـــاز دارد؛ ثانیـــا ،کاربردهـــای فعلـــی
ایـــن خردهنظـــام تاکنـــون در ســـایر خردهنظامهـــای مدیریـــت
ســـرمایه انســـانی نادیـــده گرفتـــه شـــده اســـت؛ و ثالثـــا ،از
ویژگیهـــای قابـــل توجـــه ایـــن خردهنظـــام شـــکاف بیـــن
آم ــوزش و انج ــام کار اس ــت ،ب ــه عب ــارت دیگ ــر س ــاختار آم ــوزش
مدیــران جنبــه کاربــردی نــدارد .تردیــدی نیســت کــه از تربیــت
و آم ــوزش ضم ــن خدم ــت مدی ــران حرفــهای نمیت ــوان انتظ ــار
«اعجـــاز مدیریـــت» داشـــت؛ امـــا میتـــوان انتظـــار «بهبـــود
مدیریـــت» داشـــت.
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اینکهبخواهید
تودهوار
فارغالتحصیل
شوید و همگی
همانندهم
خواندهباشید
و به جزوه و
کتاببسنده
کنید فقط برای
گرفتن مدرک که
بزرگترینمعضل
برای کشور ما
است.
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ریس سازمان نوسازی شهر تهران:

نبایدالیههایمدیریتیراسیاسیوجناحی کرد

اگر ما در کشور به
منشورمدیریتی
منسجمدست
پیدا کنیم و همه
الیههایمدیریتی
را سیاسی و
جناحی نکنیم ،به
نظر من ما شاهد
پیشرفت و رونق
بیشتری در کشور
خواهیم بود.
قطعا هرچه جلوتر
میرویمعقالنیت
در کشور توسعه
پیدامیکند
و تدبیر امور
عمیقتر میشود و
گاهیضعفهایی
داریم که نیاز
است این ضعفها
را جبران کنیم.

مدیریت شهری یکی از شاخههای مهم مدیریت است که هم جایگاه باالیی در اثربخشی سیاستهای کالن مدیریتی دارد و هم جایگاهی
میانهبرایپرورشوبهکارگیرینسلجدیدترمدیرانمحسوبمیشود.مهندسعبادهللفتحاللهییکیازتحصیلکردگانرشتهمدیریت
استکههماکنوندرجایگاهمدیرعاملسازماننوسازیشهرتهرانمشغولفعالیتاست.ویسوابقیازجملهشهرداریتبریز،مدیرکلی
شرکت عمران و بافتهای فرسوده وزارت مسکن و همچنین قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد .از آنجا که مهندس
فتحاللهی بهعنوان مدیری که همواره از نزدیک در جریان فعالیتهای سازمان زیرمجموعهاش است و بر آنها نظارت دارد ،شناخته شده است ،به سراغ
وی رفتیم تا نگاه وی به مقوله مدیریت به ویژه در سطح شهری را جویا شویم.

قــدری از فعالیتهــای خــود در ســمت
مدیریت بفرمایید.
خانـم مـن بـه مـن میگویـد شـما از مـادر
رئیـس بـه دنیـا آمـدی! مـا بعـد از شـرایط
و اقتضـای انقلاب بعـد از  20سـالگی در
حـوزه مدیریـت بودیـم 20 .سـاله بـودم
کـه بهعنـوان فرمانـده سـپاه آذربایجـان
انتخـاب شـدم و از سـال  60تـا امـروز در
سـمت مدیریتـی کار کـردم .در سـال 68
در رشـته مدیریـت دانشـگاه تهـران قبـول
شـدم .دو سـال بهخاطـر مشـغله سـپاه
تحصیل را بـه تعویق انداختم و از سـال 70
تـا  74هـم در دانشـکده مدیریـت در رشـته
مدیریـت فار غالتحصیـل شـدم.
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انگاه شــما به مقوله مدیریت و کارکردهای
آن چطور است؟
مدیریـت یـک تعاریفـی در کتـب درسـی
اسـت کـه شـامل بسـیج منابـع و امکانـات
بـرای دسـتیابی بـه هـدف اسـت و در

عمـل تقریبـا همیـن اسـت .مدیـر اهـداف
سـازمانی کـه در آن مسـئولیت پذیرفتـه
را بهخوبـی درک میکنـد و بعـد از درک
اهـداف و ماموریـت مجموعه ،پتانسـیلها
و امکاناتـی کـه میتوانـد در راسـتای آن
هـدف را سـامان دهـد ،در یـک بـردار
هماهنـگ و منسـجم بـه کار میگیـرد تـا در
زمـان معین طبـق برنامهریزی انجامشـده
به اهـداف سـازمان خود دسـت پیـدا کند.
مـن فکـر میکنـم در کشـور مـا مدیریـت
علیرغـم اینکـه خیلـی از آن صحبـت
میشـود 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 چالشهایـی مواجـه اسـت ،اشـکال در
مدیریت اسـت .اگر در کشـوری که منشـور
اجتماعـی مدیریـت بـه دسـت میآیـد،
شـناخته شـود ،بسـیاری از معضلات
و مشـکالتی کـه امـروز بـا آن دسـت بـه

گریبـان هسـتیم قابـل چار هاندیشـی و
رفع و رجوع شـدن اسـت .خلاء مدیریت و
فقـدان مدیریـت اسـت کـه ایـن بحرانها و
چالشهـا را بـه وجـود مـیآورد.
نقش دانشــکدههای مدیریت را در تربیت
نســلهای جدیــد مدیــران چطــور ارزیابــی
میکنید؟
امـروز بـه نظـر میرسـد دانشـکد ههای
مدیریـت و فار غالتحصیلان مدیریـت
در آن جایگاهـی کـه بایـد قـرار بگیرنـد
قـرار ندارنـد و نتوانسـتند یـک فرهنـگ
عمومـی و منشـوری را ایجاد کننـد که همه
طیفهـای سیاسـی کشـور و جنا حهـا در
اداره کشـور کـه مسـئولیتهای حقوقـی و
قانونـی و رسـمی و غیررسـمی دارنـد ،در
آن چارچـوب بر منافع ملـی بتوانند اجماع
کننـد .فقـدان منشـور منسـجم مدیریتـی
ناکارآمد یهـای مختلفـی را در عرصـه
گوناگـون ایجـاد میکنـد.

مـا بسـیاری از اهـداف و برنامههایـی کـه
تنظیـم کردیـم کمتـر بـه آن دسترسـی
داشـتیم؛ چراکـه یـک سـامانه مدیریـت
منسـجمی کـه قابـل ارزیابـی و سـنجش
باشـد و در برهههـای زمانی معیـن بتوانیم
سـوال کنیم و پاسـخگو باشـیم و سیستم را
پاسـخگو کنیـم ،نداریـم.
فکر میکنیــد چطور میتوان زمینههای باال
بردن سطح مدیریت کشور را فراهم کرد؟
آشـنایی بین محیطهـای تئوریک و عملی
و اجرایـی گامـی در جهت ایجـاد همگرایی
ذهنـی اسـت و ایـن گفتوگـو و ممارسـت
میتوانـد مـا را بـه سـمت دسـتیابی بـه
منشـوری هدایـت کنـد کـه ورای نگاههای
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
بهخاطـر همبـردار نبـودن فعالیتهاسـت
کـه همدیگـر را خنثـی میکنـد یـا منابـع
و امکانـات مختلـف کـه در سـازما نهای
مختلـف هزینـه میشـود یـا بهصـورت
تکـراری اسـت یـا بـا حداقـل همپوشـانی
اسـت .ضمن اینکـه منابع گسـتردهای هم
داریـم .هزینـه گسـتردهای هـم میکنیـم،
ولـی دسـتیابی بـه اهـداف حالـت حداقلی
دارد.
همایشهایـی کـه دوسـتان در دانشـکده
مد یر یـت د نبـا ل میکننـد  ،میتو ا نـد
چالشهـای مدیریتـی را احصـا کنـد.

اندیشـمندان و مدیـران موفـق و عزیـزان
حـوزه اجـرا بـا دوسـتانی کـه در حـوزه
اندیشـهورزی و تئوریـک صاحبنظـر
هسـتند ،در گفتوگـوی رودررو و صمیمی
میتواننـد نـکات خلاء مدیریـت کشـور
را احصـا کننـد و بـا تفاو تهـای عملـی و
اجرایـی بتواننـد بـه ایـن چالشهـا پاسـخ
د هنـد .
بــه نظــر شــما فار غالتحصیــان رشــته
مدیریــت در دانشــگاهها چقدر توانســتهاند
ردههــای بــاالی مدیریتی کشــور را در دســت
گیرند؟
یخشـی از ایـن موضـوع بـه وضعیـت مبانی
طبقهبنـدی آموزشـی مـا برمیگـردد.
در نظـام آمـوزش و پـرورش و در نظـام
آمـوزش عالـی مـا پذیر شهـا مبتنـی بـر
اسـتعدادهایی کـه الزم اسـت یـک مدیـر
موفـق داشـته باشـد ،اتفـاق نمیافتـد.
اصـوال از علـوم انسـانی در رشـته مدیریـت
پذیـرش میکنیـم .بچههایـی کـه از نظـر
حفـظ موضوعـات شـاید موفقتر هسـتند،
در ایـن حـوزه جـذب میشـوند .بخشـی
از اسـتعدادهای مـا جـذب حـوزه پزشـکی
میشـوند ،حـوزه فنـی میشـوند .مـا
نیامدیـم نظـام گزینش و پذیرش منسـجم
را بـرای کسـانی کـه میخواهنـد در آینـده
مدیـر تربیـت کنیـم احصـا کنیـم.
در دانشـگاه مـا تصادفـی رشـتههایی را
میزنیـم و قبـول میشـویم .برخـی مواقع
دانشـجویی  20 -30گزینـه را میزنـد و
ممکـن اسـت در گزینههایـی کـه بیشـتر

عالقـه دارد در آنهـا درس بخواند ،امکان
ورود پیـدا نکنـد و ناچـارا در گزینههـای
د یگـر پذ یر فتـه میشـو د  .د ر ر شـته
مدیریـت هـم چنیـن اسـت .مدیریـت
بـه نظـر مـن قلـه علـوم اسـت .کسـی کـه
میخواهـد مدیـر موفقـی باشـد بایـد علـم
روانشناسـی ،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 نمیگیـرد و هـم اگـر در محیط
آموزشـی بـا حفـظ کـردن و نمـره گرفتـن
بتوانـد مـدارک و مدارجـی را بـه دسـت
آورد در عرصـه عمـل موفقیتهـای الزم
را نمیتوانـد کسـب کنـد .قـدری سیسـتم
مد یر یتـی مـن فنگـر ا ا سـت  .بیشـتر
بچههـای فنـی را جـذب میکنـد کـه ایـن
هـم دالیـل خـاص خـود را دارد.
بــا این مقدمــهای که گفتید ،ســوال دیگری
مطرح میشــود که آیا اینکه دانشــکدههای
مدیریت بهعنوان مبانی گزینش دانشــجوها
باشند کار درستی است؟
سـوال خوبی اسـت .در تکمیل این سـوال
هـم بایـد پرسـید کـه اگـر درسـت اسـت در
زمـان تحصیـل چـه میـزان مدیـر تربیـت
میکننـد؟ آیـا دانشـکدههای مدیریـت مـا
کـه قـرار اسـت مدیـر تربیـت کننـد همانند
دانشـکده پزشـکی دانشـجویان خـود را بـا
محیـط کار درگیـر میکنـد .آیـا در رشـته
مدیریـت دولتـی کسـی کـه میخواهـد

انتظار من
از محیطهای
دانشگاهی
این است که
ارزیابیها و
بانکهایاطالعاتی
را در اختیار
جامعه قرار
دهند .اگر این
کار هزینهای دارد
باید نظام مدیریت
شهری ،نظام
مدیریتدولتی
متقبل شود ،ولی
مرجعیت این کار
باید در محیط
علمی باشد .
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تحصیـل کنـد مـورد دولـت و الیههـای
عمومـی کشـور را در دانشـکده مـورد
کالبدشـکافی قـرار میدهـد؟
بایـد مبانـی گزینش را مـورد بررسـی و نقد
قـرار دهیـم .چه کسـانی در دانشـکدههای
مدیریـت جـذب میشـوند و اصـوال و ذاتـا
عنصـر مدیریـت در وجود آنها هسـت .در
رشـته مدیریـت بحثـی داریـم کـه میگوید
مدیریـت هنـر اسـت یـا دانـش؟ ایـن خـود
بحـث مفصلـی اسـت .برخـی از انسـانها
ذاتـا قـدرت راهبـری و حـل معمـا دارنـد.
برخـی دوسـتان ممکـن اسـت نمـره الـف
در رشـتههای علـوم مدیریتـی کسـب کنند
ولـی اسـتعداد راهبـری یـک سـازمان را
نداشـته باشـند .بنابرایـن یـک بحـث در
مرحلـه گزینـش اسـت

 .امروز
دولتهایی
قدرتمندهستند
که برونسپاری
را قبول داشته
باشند و سبکبار
باشند .دولت ما
سنگین است و
پرسنل زیادی
دارد و تحقیقاتی
در این زمینه
انجام شده است.
سنگینیبدنه
دولت باعث
میشوداثربخشی
کارکنانکاهش
یابد.
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بحث تعلیم و تربیتی که در دانشگاهها ارائه
میشود را چطور ارزیابی میکنید؟
قدر اینباره باید پرسـید که دانشـکدههای
مـا چقـدر بـا موضـوع مدیریـت درگیـری
ملمـوس دارنـد؟ ایـن قابـل نقـد و بررسـی
اسـت .از طرفـی هـم دانشـجویانی کـه
در رشـتههای دیگـر تربیـت میشـوند
رقیـب ایـن حـوزه هسـتند .بچههـای
حـوزه فنـی و مهندسـی ،بچههـای حـوزه
پزشـکی اینهـا در بخشـی از الیههـای
مدیریتـی کشـور ایفـای نقـش میکنند .از
طـرف دیگـر بیـن دانشـگاه و سـازمانهای
اجرایـی هیچ گفتوگوی فعال و مسـتمری
وجود نـدارد کـه نیازهای کاربـرد مدیریتی
سـازما نهای اجرایـی بـه دانشـگا هها

منتقـل شـود و مبانـی تئوریـک دانشـگاه
بـه محیطهـای اجرایـی منتقـل شـود.
اینکـه بخواهـم بـه سـوال شـما جـوا ب
دقیـق بدهـم ،االن آمـاری ندارم کـه ببینم
فارغالتحصیلان دانشـکده مدیریـت االن
در چـه الیههـای مدیریتـی هسـتند.
بخشــی از مد یــران مــا هــم البتــه هیــچ
تحصیالتی مرتبط با رشــته مدیریت ندارند.
بهطـو ر عا میا نـه میتو ا نـم بگو یـم د ر
عر صـه مد یر یـت د ر کشـو ر مـا بیشـتر
فنیهـا و مهندسـین حضـور دارنـد تـا
فارغالتحصیلان مدیریت باشـند .چرایی
ایـن مطلـب هـم قـدری بـه مبانـی گزینش
دانشـجو و قدری هـم محیطهـای اجرایی
مـا برمیگـردد کـه محیطهـای فنگـرا و
تکنیکگـرا هسـتند تـا اینکـه تفکرگـرا و
جا معهشـنا ختی با شـند .
فکــر میکنیــد آینــده مدیریت کشــور به چه
نقطهای میرســد؟ ما در مســیر رشد هستیم
یا خیر؟
قطعـا بایـد در مسـیر رشـد باشـیم .یکـی از
ضعفهایی که در کشـور احسـاس میکنیم
در جابهجایـی قـدرت طیفـی میآیـد و
جایگزیـن طیـف قبلـی میشـود .نوعـا
طیفـی کـه جایگزیـن میشـود بـا تخریـب
گذشـته مـردم را بـه سـمت خـود جـذب
میکننـد و این باعث میشـود ایـن تخریب
مد تهـا در ذهـن و فکـر و برنامههـای
خودشان تاثیر داشـته باشد و نتوانند از آن
نقطـهای 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 قبال با آن شـعارها
مـردم را بـه سـوی خـود جلـب کردنـد.
اگـر مـا در کشـور بـه منشـور مدیریتـی
منسـجم دسـت پیدا کنیم و همـه الیههای
مدیریتـی را سیاسـی و جناحـی نکنیـم،
بـه نظـر مـن مـا شـاهد پیشـرفت و رونـق
بیشـتری در کشـور خواهیـم بـود .قطعـا
هرچـه جلوتر میرویـم عقالنیت در کشـور
توسـعه پیدا میکنـد و تدبیر امـور عمیقتر
میشـود و گاهی ضعفهایی داریـم که نیاز
اسـت ایـن ضعفهـا را جبـران کنیـم.
همایـش دانشـکده مدیریـت محـل همین
گفتو گو هـا ا سـت کـه آ سیبشنا سـی
شـود تـا جنا حهـای سیاسـی کشـور بـا
شـعارهایی میآینـد کـه مـردم را به سـمت
خـود جلـب میکننـد و قـدرت اجرایـی را
برعهـده میگیرنـد چگونـه ایـن کار را آغـاز
میکننـد ؟
مـا میبینیـم دولـت برنامـه  5سـاله را
مینویسـد ،برنامـه  5سـاله برنامـه کل
نظام میشـود .منشـور نظام اسـت .دولت
بعـدی بخشـی از آن برنامـه را قبـول نـدارد
و کل آن را تعطیـل میکنـد و دوبـاره از
نـو شـروع میکنـد .بـه نظـر میآیـد مـا
نیازمنـد هما یشهـای علمـی ،فنـی و
مدیریتـی هسـتیم کـه بـه منشـوری در
عرصـه عمومـی کشـور برسـیم کـه رقابـت
جنا حهـای سیاسـی در چارچـو ب آن
منشـور صـورت گیـرد و بدیهیـات مدیریت
را از نـو تکـرار نکنیـم.

مـن معتقـدم بایـد همایـش دانشـکده
مدیریـت بـه ایـن چالشهـا بپـردازد و اگـر
بخواهـد محافظهکارانـه بـا ایـن موضوعات
برخـورد کنـد خیلـی نمیتوانـد کمـک
موثـری در ایـن حـوزه انجـام دهـد.
شــما خودتان زمانی دانشــجوی مدیریت
بود هایــد؛ خاطــر های از آن دوران بــرای مــا
تعریف کنید؟
خاطـره زیـاد بـود ،ولـی یکـی چیزهایی که
مـن درگیـر حـوزه شـهری شـدم درسـی به
نـام امـور شـهرداریها بـود .مـدرس ایـن
درس آن زمـان قائـم مقـام شـهردار تهران
بودنـد.
ایشـان عملگرایانـه سـواالتی را مطـرح
کردنـد و در طول تـرم آن سـواالت را دنبال
میکر د نـد  .شـا ید بیشـتر ین سـر ما یه
ذهنـی مـن در حـوزه مدیریـت شـهری
همیـن درسـی بـود کـه در دانشـگاه تهـران
پـاس کـردم .چیزهایـی کـه در کالس ارائه
میشـد ،خاطـرات مثبتـی را در ذهـن مـن
ایجـاد کـرده اسـت.
همانطـور کـه اشـاره کـردم انتظـار مـا از
محیطهـای علمـی مدیریتـی ایـن اسـت
کـه پویـا و فعالتـر از آنچه هسـت با مسـائل
جامعـه برخـورد کننـد .در تعامـل مثبـت
چالشهـای عرصـه اجـرا را در کالسهـای
درس بـه چالـش بکشـانند و را هحلهـا و
راهبردهایـی را بـرای آن اتخـاذ کننـد.
به نظر شــما این همایشها چقدر در فعال
و هماهنــگ کــردن بخــش تئوریــک و عملــی
مدیریت نقش دارد؟
بـدر برنامـه همایـش منشـوری بیـرون
نیامـده اسـت .امـام معتقـدم در ایـن
همایش  3-4دسـته موضوعـات را میتوان
بـه بحـث بگذاریـم .چالشهـای کالن
مدیریـت کشـور را بـه بحـث بگذاریـم.
را ههـای برو نرفـت از ایـن چالشهـا را
بحـث کنیـم .چشـماندازی ترسـیم کنیـم
و یـک افـق زمانبنـدی بـرای آن داشـته
باشـیم .البتـه خواسـته اسـاتید در محضـر
رهبـری مبنـی بـر بحـث نظـام مدیریـت
مطـرح شـد.
همانطـور که همـه صنفها نظامـی دارند
هماننـد نظـام پزشـکی و نظـام مهندسـی،
فارغالتحصیلان مدیریـت هـم بایـد نظـام
مدیریـت داشـته باشـند .عرصـه مدیریـت
چـون بخشـی بـه رهبـری جامعـه هـم
مرتبـط میشـود و دارای ابعـاد انسـانی،
فکـری و فرهنگـی اسـت پیچید هتـر از
نظـام پزشـکی و مهندسـی اسـت .بـا ایـن
حـال یکـی از خواسـتهها نظـام مدیریـت
اسـت کـه میتواند در سـطوح عالـی ،ملی،
منطقـهای و خـرد مدیریـت را تبییـن کند.
نظـام مدیریت شـهری باید شـاخصبندی
داشـته باشـد ،گرچـه در قوانیـن و مقررات
بخـش شـهری در مجلـس هسـت ،ولـی
عمـل نمیشـود.
بـرای پذیرفتـن مسـئولیت در کالنشـهر
حتمـا بایـد شـاخصهای اولیـه داشـته

باشـیم کـه هـر کسـی را در ایـن عرصـه
نپذیریـم کـه وارد گفتوگـو و بحـث شـود.
مشـخص نبـو د ن ا یـن شـا خصهها و
انتخابـی بـودن پدیـده شـهرداران یکـی
از چالشهایـی اسـت کـه بـا آن مواجـه
هسـتیم .
لـذا در ایـن گفتوگوهـا و همایشهـا
میتوانیـم در حوزههـای مختلف شـهری،
مدیریـت عمومـی و دولتـی و خصوصـی
چارچوبهایـی را جمعبنـدی کنیـم کـه بر
اسـاس آن بانک اطالعاتی داشـته باشیم.
االن بانـک اطالعاتـی مشـخصی در کشـور
وجود نـدارد که نیروها در آن ارزیابی شـده
وجـود داشـته باشـند.
ایـن همایشهـا بایـد نظـام خبرگـی و
گروههـای مرجعـی را تشـکیل دهـد چـون
گرو ههـای مرجـع بهطـور اتوماتیـک و بـا
شـرایط فعـال سـاالنه ارزیابـی در حـوزه
مد یر یـت د ا شـته با شـند و ا یـن ر ا د ر
بانکهـای اطالعاتـی خـود بایگانـی کننـد
و جامعـه از آن بهـره بگیـرد .انتظـار مـن
از محیطهـای دانشـگاهی ایـن اسـت کـه
ارزیابیهـا و بانکهـای اطالعاتـی را در
اختیـار جامعـه قـرار دهنـد.
اگـر ایـن کار هزینـهای دارد بایـد نظـام
مدیریـت شـهری ،نظـام مدیریـت دولتـی
متقبـل شـود ،ولـی مرجعیـت ایـن کار
بایـد در محیـط علمـی باشـد کـه فـارغ از
نگا ههـای سیاسـی بـا یـک شـاخصههای
مشـخص مدیریتـی ایـن بانـک اطالعاتـی
را از مدیـران کشـور داشـته باشـیم .دولتی
تشـکیل میشـود و تعییـن وزیـر دچـار
همیـن مشـکل اسـت.
وزیـر انتخـا ب میشـود بـرای انتخـا ب
مدیـران کل همیـن چالـش را داریـم.
شـوراها تشکیل میشوند در شـهر و روستا
مـا فاقد بانـک اطالعاتی مدیریتی هسـتیم
کـه در اختیـار شـوراهای شـهر قـرار گیرد.
بـه نظر مـن ایـن همایشها بـا توسـعه فنی
خـود میتواننـد یـک گـروه مرجعـی بـرای
معرفـی مدیـران موفـق باشـند.
   اســاتید مدیریت اذعــان میکنند که ا گر به
بخشهای خصوصی اهمیت دهیم میتوان
موفقتــر عمــل کــرد .بــه نظر شــما بیــن بخش
دولتی و بخش خصوصــی کدام یک میتواند
موفقتر عمل کند؟
ایـن دو در کشـور مـا تحـت تاثیـر هـم
هسـتند .مـا هـم در بخـش خصوصـی از
فقـدان نهادهـای خصوصـی قدرتمنـد
رنـج میبریـم و هـم در بخـش دولتـی ایـن
مشـکل را داریـم .اینهـا در رابطـه متقابل
هـم هسـتند .
بخـش خصوصـی قدرتمنـد در دولـت
قد ر تمنـد شـکل میگیـر د  .و قتـی د ر
الیههـای دولـت دچـار نقصـان باشـیم
خو د بهخـو د بخـش خصو صـی ا جـا ز ه
نمید هـد آ ن قـد ر ت ال ز م ر ا د ا شـته
باشـد .حوزههـای بخـش خصوصـی کامال
مشـخص ا سـت .

د ر بخـش ا قتصـا د خصو صـی طبیعتـا
مدیریـت خصوصـی اسـت .دولـت هـم
مدیریـت دولتـی دارد .امـروز دولتهایـی
قدرتمنـد هسـتند کـه برو نسـپاری را
قبـول داشـته باشـند و سـبکبار باشـند.
دولـت مـا سـنگین اسـت و پرسـنل زیادی
دارد و تحقیقاتـی در ایـن زمینـه انجـام
شـده اسـت .سـنگینی بدنـه دولـت باعـث
میشـود اثربخشـی کارکنـان کاهـش یابد.
اگـر منظـور از خصوصیسـازی 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
شـکل میگیـرد و خالقیـت و نـوآوری
و رضایتمنـدی مشـتری محـور قـرار
میگیـر د .
درباره شایستهساالری چطور؟
طبیعتـا شایستهسـاالری در اولویـت قـرار
میگیـرد .بخـش خصوصـی مایـل اسـت
مدیـری را بـه کار گیـرد کـه شایسـتگی
بیشـتر ی د ا شـته با شـد  .و قتـی فضـا
رانتـی باشـد در بخـش خصوصـی ایـن
عیـب وارد میشـود کـه مدیـری را بـه کار
گیـرد کـه بتوانـد بـه آن قـدرت رانـت رابطه
بهتـری برقـرار شـود و اینجا شایسـتگیها
مخـدوش میشـود و یـک روابـط معیـوب
شـکل میگیـر د کـه د ر بر هـه ز ما نـی
کوتا همـدت موفـق نشـان میدهـد ،ولـی
در افـق بلندمـدت ناکارآمدی خـود را بروز
مید هـد .
چه پیامی برای شرکتکنندگان در همایش
بیست سال و اندی پیش دارید؟
خواهـش مـن ایـن اسـت کـه موضـوع
مدیریـت را موضـوع جـدی تلقـی کننـد و
بسـیاری از مشـکالت ،موفقیـت و عـدم
موفقیت در کشـور را در گرو پدیده مدیریت
میدانـم ،لـذا کسـانی کـه در ایـن همایـش
حضـور پیـدا میکننـد 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
مالحظـات سیاسـی آنچـه الزم فنـیکار
اسـت گفتوگـو شـود.
بهخا طـر فضـا ی سیا سـی نمیتو ا نیـم
بـه نـکات اساسـی کـه بایـد در مدیریـت
مـورد تاکیـد قرار گیـرد ،اشـاره کنیـم .این
همایـش میتوانـد مکانـی علمـی و فنـی
بـرای احصـای چالشها ،ارائه چشـمانداز
و ارائـه برنامههایـی کـه نهایتـا بـه منشـور
دسـت مییابـد باشـد.

بعضامبانی
تئوریک ما مبتنی
برواقعیتهای
اجتماعی و اجرایی
ما نیست و گاهی
در عرصه عمل و
اجراغفلتهایی
داریم که روی
اسلوبمعین
علمی در محیطهای
علمی آموزش
داده میشود.
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معرفی کانوندانشآموختگان
دانشکدهمدیریتدانشگاهتهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،قدیمی ترین دانشکده علوم مدیریتی در ایران و یکی از زیر مجموعه های دانشگاهی است که از آن به
عنوان نماد آموزش عالی کشور یاد میشود .با توجه به سرمایه عظیم و گسترده انسانی و نیروهای تربیت شده توسط این مجموعه و با هدف
ایجاد هم افزایی میان دانش آموختگان و همچنین کمک به ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین فارغ التحصیالن و دانشکده  ،کانون دانش
آموختگان دانشکده مدیریت ،از میان دانش آموختگان این دانشکده در مقاطع مختلف کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل شده است.
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اهداف کانون:
.1برقراری تماس و همکاری با اعضا و
دانشآموختگان دانشکده های مدیریت
در داخل و خارج از کشور.
.2اعطای جوایز ،کمک هزینه تحصیلی و
نظایر آن به دانشجویان یا فارغالتحصیالن
ممتاز.
 .3بهـر ه گیـر ی ا ز نیـر و ی متشـکل
دانشآموختـگان دانشـکده مدیریـت
دانشـگاه تهـران و همـکاری و همیـاری
بـا سـایر سـازمانها و موسسـات مشـابه بـه
منظـور ارائـه خدمـات بـه آنـان
.4بررسی 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.
 .5ا یجا د تسهیال ت با فر ا هم آ و ر د ن
شر ا یط مو ر د نیا ز به منظو ر آ شنا یی
با فضا ی و ا قعی کسب و کا ر ا ز ر ا ه
ا یجا د ز مینه و تا مین شر ا یط جهت
کارآموزیهای مفید و سازنده در شرکت
ها و سا ز ما ن ها ی مختلف د و لتی و
خصوصی با شرط کسب مجوزهای الزم
از سوی مراجع ذیصالح.
.6حمایت معنوی و مادی از افراد برجسته و
کمک به ارائه دست آوردهای آنان.
.7تالش در جهت ارایه تسهیالت و امکانات
برای اعضا و خانواده آنها.
.8جلبهمکاریسایرسازمانهاوموسسات
مشابه برای تشکیل دانش آموختگان
مدیریت در ایران.

اعضای هیات موسس دانش آموختگان
مدیریت دانشگاه تهران
•محسن مهرعلیزاده(ریاست هیات مدیره
کانون)
•مهرداد استیری(دبیر کانون)
•فاطمه عزآبادی
•محمدعلی شاه حسینی
•مهدی شامی زنجانی
•غالمرضا کرمی
• امیرحسام بهروز
اهم اقدامات و فعالیت های انجام شده
الف) راه اندازی كانون
•مطالعات اولیه و بررسی کانون های دانش
آموختگی در دانشگاههای معتبر داخلی
و خارجی
•برگزاری جلسات هم اندیشی و کارشناسی
با اساتید و دانش آموختگان برجسته
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
همزمانبامراسمجشنشصتسالگیدانشکده

ب) توسعه كانون
•حضور فعال در کلیه کنفرانس ها و همایش
های دانشکده و گردهمایی های فارغ
التحصیلی
•تداوم جلسات هم اندیشی و اتاق فکر
کانونبامشارکتدانشآموختگانداوطلب
• 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 اطالعاتی کانون و دسته
بند ی ا طال عا ت د ر ا ختیا ر مبتنی بر
مشخصات فردی
•تهیه و انتشار الکترونیکی اولین ویژه نامه
کانون دانش آموختگان
• تکمیل راه های ارتباطی کانون و ایجاد
شر ا یطی بر ا ی پا سخگو یی سر یع به
متقاضیان شامل
• وب سایت ،پنل پیام کوتاه ،ایمیل ،برد
اختصاصیکانون،تلفنثابت،گروهجیمیلو...
•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 اطالعات
•کمیته اطالع رسانی و ارتباطات
•کمیته مالی و پشتیبانی

نامهایجاودانه

گرامیداشت درگذشــتگان دانشکده مدیریت که یادشان در خاطره ها مانده است

دکترعلیوثوق

دکترداور ونوس

رییس دانشکده مدیریت
سال های  59تا 65

گروه مدیریت بازرگانی

دکترغالمرضااسالمیبیگدلی

شهید سید جالل سعادت

گروه مدیریت مالی و بیمه

رشته مدیریت دولتی سال 75

دکترحسنمیرزاییاهرنجانی

شهیداسداهللابراهیمی

گروه مدیریت دولتی

ورودی سال  72رشته حسابداری

سهرابابراهیمی

شهیدمحمدناصرناصری

فار غ التحصیل رشته حسابداری
ورودی سال 70

کنسولگری ایران در مزار شریف

دکترساسانمنوچهری

دکترعباسصدقی

گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت

گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت

همراهانهمایش
رحمتآزور
مدیریتبازر ن
گا�
1374

طباطبا�
سيدمصطفی
ی
حسابداری
1370

محسنچهری
کارشنایس
1371

عل�ضاخادمیان
ی
مدیریتبازرگا�ن
1370

ر یز
ام� قیل نژاد
مدیریتدو تل�
1370

بابکداوری
حسابداری
1372

اك�رضانژاد
ب
مدیریتبازرگا�ن
1370

محسن یم�زیا�
مدیریت ت
صنع�
1370

مسعود ن
زما�
مدیریت ت
صنع�
1374

ین
سیم�هاشمی
کارشناس
1374

عیل جالیل فر
حسابداری
1373

ن
دشتبا�
مسیح
مدیریتبازرگا�ن
1372

ابراهیمامانپور
مدیریتبیمه
1372

ین
حس�پورممی
مدیریت ت
صنع�
1372

علي گشادهفكر
حسابداری
1371

محمدبرات
مدیریتدو تل�
1372

سیدبهزاد ق
اجا�
مدیریتبیمه
1370

محمددباغی
مدیریت ت
صنع�
1375

ن
کنستا�
پیماندادرس
مدیریت ت
صنع�
1372

شهرام ن
فزو�
مدیریتبیمه
1375

فریدگردانپور
حسابداری
1370

جالینوس ب ز
س�ه
مدیریتبازر ن
گا�
1371

عباسکولیوند
مدیریتدو تل�
1370

حمیدرضا یب�انوند
مدیریتبازر ن
گا�
1370

عبدالهآمار
مدیریتبازرگا�ن
1369

ین
حس�مقدم
حسابداری
1370

حس� ت
ین
خدم�همپا
حسابداری
1370

ام�رضا ن
نریما�
ی
مدیریتدو تل�
1370

حسنکریمیفر
حسابداری
1372

محمود ن
امی�
مدیریتبازر ن
گا�
1370

محمدرضا ت
مشكا�
مديريتبازر ن
گا�
1371

محمدمحمودىاصلزاده
مديريتبازر ن
گا�
1370

الهامزنجانیان
-

علي محمدزارع
مدیریتبازر ن
گا�
1373

آريا�نسب
حسن ی
حسابداری
1370

جمشیدجنگآرا
مدیریتدو تل�
1371

عباس ن
دهقا�
مدیریتبازر ن
گا�
1370

عل�ضاعبایس
ی
مدیریتبازرگا�ن
1372

محمد ن
شعبا�
مدیریتبیمه
1374

ین
محمدحس�اینانلو
مدیریتبازر ن
گا�
1374

ش�ازیچورن
باقر ی
مدیریتدو تل�
1371

رحمانبابازاده
مدیریتبازر ن
گا�
1371

عیلزارعی
مدیریتبازر ن
گا�
1371

عزيزاله ن
حس�
حسابداری
1370

علي جمشيدی
مديريتدو تل�
1372

محمدبختیاری
مدیریتدو تل�
1371

یم�محمود ن
یزدا�
حسابداری
1370

سيدعىل ف
سيا�
مديريتبيمه
1370

نارصموسوی
مديريت ت
صنع�
1377

سیدابوالفضلعلوی
مدیریت ت
صنع�
1371

هادییونسیان
حسابداری
1372

اک�زاده
عیل ب
مدیریتدول�ت
1372

صادقمفیدی
حسابداری
1370

فریبا ن
کیا�
مدیریتدو تل�
1381

عبدالمهدیارجمندنژاد
مدیریتبازر ن
گا�
1369

رضاعبدل
حسابداری
1373

عباسصالحی
مدیریتدو تل�
1372

عباسباقری
مديريتبازر ن
گا�
1370

طباطبا�
سيدوحيدبحرالعلومي
ي
مديريتبيمه
1370

حس� ن
ین
ساسا�
حسابداری
1367

غالمرضاعبایس
مدیریت
1372

سیدمهدیحاجی یم�عرب
مدیریت ت
صنع�
1373

هنگامهمقدسپور
حسابداری
1377

محمدعیلوجودی
حسابداری
1373

رضافرهادی
حسابداری
1370

عیلاصغرقاسملو
مدیریت ت
صنع�
1374

عیلرادپور
حسابداری
1373

رحمنبهزادی
مدیریتدو تل�
1371

یارسهاشمی ن
بهرما�
مدیریتبازر ن
گا�
1372

عیل ن
قربا�
-

عل�ضاابتياع
ي
مدیریتبازرگا�ن
1369

جوادشکیبا
مدیریتدو تل�
1375

زهرارخش
مدیریتبازرگا�ن
١٣٦٩

زهرا ت
بيا�
-

سینا ت
نعم�زاده
مدیریتبیمه
1369

فریدوناحمدی
مدیریتبیمه
1371

رضا�
فرهاد ی
مدیریت ت
صنع�
1375

دالورجعفربگو
مدیریتبازر ن
گا�
1372

بهمنذولفی
حسابداری
1373

زه�ش�يين
ي
حسابداری
1372

عل�ضاآفریدون
ی
مدیریتصنع�ت
1370

رضا�
مهدی ی
مدیریتدو تل�
1372

مصطفیجعفری
مدیریتبازر ن
گا�
1369

احمدال ن
بهبها�
مدیریتبازر ن
گا�
1370

رقیهسیدحمزه
مدیریتدو تل�
1370

حسنعیلایزدی
مدیریت
1370

مهدیمثنوی
حسابداری
1371

عل�ضاغالمپور
ي
مدیریتبازرگا�ن
1370

وحيدصعود
حسابداری
1370

مجت�نادری
ب
مدیریتدول�ت
1367

محمدطاهرکاظمپور
مدیریت ت
صنع�
1372

حمیدرضامدبر
مدیریتبیمه
1374

آبلو�
جعفرعبایس ی
مدیریتدو تل�
1370

شهرامساالروندیان
مدیریتدو تل�
1373

عیل ی ن
حس�یاراحمدی
مدیریتبیمه
1372

حمیدرضانجفپورکردی
حسابداری
1372

س�وس ش�یفی
ی
-

محسنرفیعی
مدیریت ن
انسا�
1370

حبیبشمس
حسابداری
1370

ساسان ش�یفی
مدیریتبیمه
1368

سيدمحمداحمدی
مديريت ت
صنع�
1371

اسماعیلعبدالهاشمی
مدیریتدو تل�
1370

هادیابراهیمی
مدیریتدو تل�
1373

اسداله ن
امی�
مدیریت ت
صنع�
1370

مجت� ت
اش�ی
ب
مدیریتدول�ت
1370

هورمندقهاری
مدیریت ت
صنع�
1370

غالمعیلخیاطزاده
مدیریتبیمه
1370

حسننییس
مدیریت ت
صنع�
1374

ام�محمدی
ی
مدیریتبازرگا�ن
1375

عیل قیل زاده
مدیریتبازر ن
گا�
1373

كورشنجفی
صنع�
مديريت ت ي	
1374

اصغرکریمیان
مدیریت ت
صنع�
1375

ین
حس�ابراهیمییزدی
مدیریتبیمه
1369

گ
زینبسل�
مدیریتدو تل�
1371

مجت� ن
زی�وند
ب
مدیریتدول�ت
1371

عیلاصغر ت
کفای�
حسابداری
1366

جمشیدصائمیان
مدیریت ت
صنع�
1372

ین
پورحس�
نادر
مدیریتدو تل�
1371

ابراهیمدادفر
مدیریتبازر ن
گا�
1375

مجت�فیضالهی
ب
مدیریتبازرگا�ن
1372

فیصلمردایس
مدیریتبازر ن
گا�
1372

منصورخادمعیل
مدیریتبیمه
1370

داریوشگر ن
گا�
مدیریتبازر ن
گا�
1370

مسلمكاكوالريمی
حسابداری
1372

لطفالهاحمدی
حسابداری
1375

مراد ن
جها�
مديريت
1370

نص�ی
فرشيد ي
حسابداری
1370

عبدهللایوسفپور
حسابداری
1370

پرويز ن
ايلخا�زاده
حسابداری
1370

عیلبهاریفر
مدیریتدو تل�
1370

جوادآدینه
مدیریتبازرگا�ن
1372

تقیحاجيوند
حسابداری
1368

مهنازوفاخواه
مدیریتبازر ن
گا�
1370

عباس ن
برها�
مدیریتبازر ن
گا�
1373

شاپور ش�افت
مدیریتدو تل�
1371

عیل اک� ق
صاد� ی ن
کوال�
ب
پای� ی
مدیریتبازرگا�ن
1367

