چرا بايد مديريت آموخت؟
ّيچ كس ًوي تَاًذ اًتظار داضتِ تاضذ كِ تا گذراًذى دٍرُ آهَسش هذيزيت ،فَرا آهادُ پذيزفتي يك ضغل هذيزيت هْن
ضَد ،داًطجَي رضتِ هذيزيت تِ رغن ّز هقذار آهَسش داًطگاّيّ ،وچٌاى تِ تجزتِ اًذٍختي ًياس داردّ .يچ كس ًوي
تَاًذ تا هَفقيت اس ػْذُ اًجام ٍظايف هذيزيت تزآيذ ،هگز تذاًذ تز چِ چيش هذيزيت هي كٌذ.
اها ضٌاخت ًظزيِ ّا ٍ فٌَى تكاهل يافتِ تِ هذيز كوك خَاّذ كزد تا اهكاًاتي را كِ در غيزايي صَرت اس آًْا تي خثز
هي تَد ضٌاسايي كٌذ ٍ اس رٍش آسهَى ٍ خطاي پزّشيٌِ اجتٌاب ٍرسدّ .وچٌيي ،هطالؼِ ٍظايف هذيزيت تِ هذيز كوك
هي كٌذ تا اس اّويت ضٌاخت دقيق هسائل هزتَط تِ حَسُ خَد آگاُ ضَد ،چزا كِ هذيزيت تِ ػٌَاى يك ػلنً ،ياس تِ
چيشي دارد كِ اصطالحا ًگزضي" جاهغ االطزاف" خَاًذُ هي ضَد .يؼٌي ًظزيِ ّا ٍ فٌَى ٍ ػلَم تسياري تايذ در ضغل
هذيزيت تكار تزدُ ضَد .هثال تزًاهِ ريشي تز پايِ پيص تيٌي فؼاليتْاي اقتصادي اًجام ضَد ،چَى يكي اس رخذادّايي كِ
هذيزيت هي تايذ تا آى ساسگار ضَد ،تغييز در ضزايط اقتصادي است.السم ًيست خَد هذيز اقتصادداى تاضذ .اگز اٍ هذيز
ػاهل ضزكت سْاهي است ،احتواال يك اقتصادداى در هياى كارهٌذاى خَيص دارد ،اٍ تايذ تذاًذ كِ پيص تيٌي ّا چطَر
اًجام هي ضَد تا تتَاًذ درتارُ هيشاى اػتثار آًْا داٍري كٌذ .آى كس كِ ًْايتا تصوين هي گيزد تزاي گستزش تاسار فزٍش
ٍ پايذاري هحذٍد كزدى آى ،تزًاهِ ريشي كٌذ هذيز است ٍ ًِ اقتصادداى.
فٌَى ًسثتا دقيقي تِ ٍيژُ تزاي ًظارت هالي در دستزس اًذ ،گزچِ حتي در ايي سهيٌِ ًيش جا تزاي تْثَد تسيار است.
تْثَد ًظارتْاي هالي هي تَاًذ اس ٍظايف رئيس كل حساتذاري ضزكت تاضذ اها هذيز تايذ تذاًذ اس چِ اهكاًاتي در ايي
سهيٌِ تزخَردار است ٍ ارقاهي را كِ رئيس كل حساتذاري تزايص هي فزستذ چگًَِ تفسيز كٌذ  .اٍ ّوچٌيي تايذ اس اًَاع
ديگز ًظارت ،هثال ًظارت تز كيفيت  ،كِ هَرد ًياس ٍ ػولي است هطلغ تاضذ.
تٌاتزايي  ،ايي ٍاقؼيت كِ تخص هْوي اس ضغل هذيزيت اًتخاب افزاد تزاي احزاس هطاغلي است كِ تالفاصلِ پس اس ٍي
قزار دارًذ ،ها را تِ ايي ًتيجِ هي رساًذ كِ هذيز تايذ تا حذٍدي رٍاى ضٌاس تاضذ .آضٌايي تا رٍاى ضٌاسي در هزحلِ
رّثزي ًيش هي تَاًذ تِ هذيز كوك كٌذ ،يؼٌي در تِ اًجام رساًذى كارّا اس طزيق ديگزاى  ٍ .اس آًجا كِ هذيز تا گزٍّْاي
هختلف در ارتثاط است ،تزخي يافتِ ّاي جاهؼِ ضٌاختي ّن تِ كارش خَاّذ آهذ ،تايذ تصزيح ضَد اس آًجا كِ ساسهاى
خَد اس هزدم تطكيل ضذُ ،ديذگاّْاي هطزح ضذُ تَسط رٍاى ض ٌاساى ٍ جاهؼِ ضٌاساى هي تَاًذ در ساختار هطاغل
تسيار هفيذ ٍ راّگطا تاضذ.
هذيز هستؼذ تا هزٍر هطالة ًَآٍري هي تَاًذ تياهَسد كِ ًَآٍري ّا چطَر هطزح هي ضًَذ ،هَقؼيت ضزكتي كِ آًْا را
ه ي پزٍراًذ چگًَِ تايذ تاضذ ٍ ًيش چِ گاهْايي تايذ تزداضت تا يك اًذيطِ خَب تارٍر ضَد .افشٍى تزآى ،هذيز تايذ تز
فًٌَي كِ هي تَاى تا تكارگزفتٌطاى تِ افزاد ػادي كوك كزد تا صاحة خالقيت ضًَذ ٍ اًذيطِ ّاي خَب ٍ تاسُ ػزضِ
كٌٌذ ،آگاُ تاضذ ٍ .تاالخزُ ّ ،زكسي كِ تِ هذ يزيت ػالقِ هٌذ تاضذ ،تايذ چيشي درتارُ ًقص هذيز تِ ػٌَاى ًوايٌذُ يك
ساسهاى تياهَسد ٍ درتارُ گزٍّْايي كِ هذيز در تزاتزضاى ضزٍرتا ايي ًوايٌذگي را تِ ػْذُ دارد اطالػاتي كسة كٌذ.
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