تعریف مدیریت
تؼبریف هختلفی ثزای هذیزیت ارائِ هیضَد .ثؼضی هذیزیت را فزایٌذی هیداًٌذ کِ ثِ ٍسیلِ آى کَضصّبی فزدی
ٍ گزٍّی ثِ هٌظَر ًیل ثِ ّذف هطتزک ّوبٌّگ هیضَد ٍ یب ثؼضی هذیزیت را اًجبم دادى کبرّب ثِ ٍسیلِ ٍ اس
طزیق دیگزاى هیداًٌذ ٍلی هی تَاى هذیزیت را ػلن ٍ ٌّز هتطکل کزدى ٍ ّوبٌّگ ًوَدى ٍ رّجزی ٍ کٌتزل
فؼبلیتّبی دستِجوؼی ،ثزای رسیذى ثِ ّذف یب ّذفّبی هطتزک داًست.
هذیزیت ػلن است یب ٌّز؟ ثز اسبس هطبلؼبت اًجبمضذُ ٌَّس ًویتَاى ثِ طَر قبطغ اظْبر ًوَد کِ هذیزیت ػلن
است یب ٌّز ،اگز چِ اس هجوَػِ تؼبریفی کِ در ایي سهیٌِ ضذُ ٍ ثزداضتّبیی کِ اس کتبةّب در ایي رضتِ ثِ ػول
آهذُ ،جٌجِ ٌّز ثَدى آى غلجِ پیذا هیکٌذٌّ .گبهی کِ هالحظِ هیضَد یک پشضک خَة ٍ هتخصصً ،ویتَاًذ
یک هذیز خَة ثزای ثیوبرستبى ثبضذ ٍ یب یک هٌْذس اس ػْذُ ادارُ یک کبرخبًِ ػبجش هیهبًذ ٍ حتی یک
هتخصص در داًص هذیزیت کِ تکٌیک ّبی هذیزیت را ًیش فزاگزفتِ است در ادارُ یک ضزکت صٌؼتی یب تجبری
هَفق ًیست ،هَضَع ٌّز ثَدى هذیزیت قَت هیگیزد .ثذیي تزتیت حل هسبئل ٍ هطکالت یک سبسهبى یب هَسسِ،
ثیص اس آًکِ هزثَط ثِ اطالػبت تخصصی فزد ثبضذ ،هزثَط ثِ احسبس قضبٍت ٍ هْبرت ضخصی اٍ است کِ هؼوَالً
ثِ تجزثِ اٍ ًیش در ایي کبر ارتجبط پیذا هیکٌذ.
هذیزیت ثِ ػٌَاى یک ػلن تکیِ خَد را ثزای تصوینگیزی ثز اطالػبت ٍ تئَریْبیی هی گذارد کِ قجالً ثِ اثجبت
رسیذُ ٍ ثِ صَرت یک قبًَى یب فزهَل یب رٍش در آهذُ است.
طزفذاراى هذیزیت ثِ ػٌَاى یک ػلن ثِ پیطزفت ػلَم ٍ تکٌیک ّبیی اضبرُ هیکٌٌذ کِ اًسبى ثذٍى آىّب قبدر ثِ
ادارُ یک هَسسِ ًیست.
طزفذاراى هذیزیت ثِ ػٌَاى ٌّز اظْبر هیدارًذ کِ هؤسسبت ٍ سبسهبىّب کِ تزکیجی اس اًسبى ،هبضیي ٍ ٍسبیل ٍ
هَاد ّستٌذ ،آًقذر پیچیذُاًذ کِ صذّب ٍ ّشارّب هتغیز در ػٌصز تصوینگیزی ٍجَد دارد ٍ تٌظین ایي هتغیزّب ٍ
هحبسجِ آىّب  ،اس ػْذُ ػلن ٍ تکٌَلَصی پیطزفتِ ّوچَى کبهپیَتز سبختِ ًیست .ثِ ّویي دلیل سزاًجبم ،اخذ
تصوین ثِ ػْذُ فزد گذاضتِ هیضَد کِ ثب هْبرت ٍ قضبٍت سزٍکبر داردٍ .اًگْی طجقِثٌذی ٍ تحلیل اطالػبت ٍ
استفبدُ اس تکٌیک ّب ٍ رٍشّبی پیطزفتِ ،کوکی است ثزای هذیز تب ثتَاًذ ّوبٌّگی کٌذ ،کٌتزل کٌذ ٍ هْنتز اس
ّوِ ،تصوین ثگیزد ،اهب هستقیوبً جبًطیي قذرت تصوینگیزیّ ،وبٌّگی ،کٌتزل ٍ ّذایت هذیز ًویگزدد.
ٍلی هیتَاى هذیزیت را ّن ػلن داًس ت ٍ ّن ٌّز .چٌبًچِ هذیزی دارای تجزثِ کبفی ثزای تصوینگیزی ثبضذ ٍ اس
تکٌیک ّب ٍ رٍشّبی ػلوی ًیش استفبدُ کٌذ ،اس هَفقیت ثیطتزی در هذیزیت ثزخَردار خَاّذ ثَد ّوچٌیي درثبرُ
ػٌبصز هذیزیت ،کِ در ثزخی اس کتت هزثَط ثِ هذیزیت ثِ ًبم ٍظبیف هذیزیت هَرد ثحث ٍ ثزرسی قزار گزفتِ است،
ًظزات هختلفی ارائِ ضذُ است ٍلی ٍظبیف اصلی هذیزیت را هیتَاى در پٌج ػبهل ثزًبهِریشی ،سبسهبىدّی ،تأهیي
ًیزٍی اًسبًیّ ،ذایت ٍ کٌتزل خالصِ کزد.
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