
با این که به تعداد مدیران شیوه های مدیریتی وجود دارد، 
ولی در واقع فقط یک ویژگی است که مدیران عالی را از دیگر 
مدیران متمایز می کند. مدیران موفق کشف می کنند که در 
هر شخص چه چیزی منحصر به فرد است و سپس روی آن 
سرمایه گذاری می کنند. شــناخت درست از توان و ظرفیت 
کارمندان ســبب می شود افراد به اهداف شخصی و سازمانی 
دســت یابند. گروهی از متخصصان حوزة مدیریت و مدیران 
موفق دربارة اهمیت این موضوع پژوهش و تحقیق و مقاالت 

خود را منتشر کرده اند.
این کتاب مجموع، ده مقالة برتر نشریه کسب وکار هاروارد 
با موضوع مدیریت افراد است. سعی این کتاب تاباندن نور به 
نقاط تاریک مدیریتی و جلــب توجه خواننده به مفاهمی و 
مشــکالتی است که حتی از وجود آن ها اطالع ندارد یا آن ها 
را دست کم می گیرد. در بیشتر مواقع، این نقاط تاریک، نه در 
عوامل بیرونی بلکه در عوامل داخلی قرار دارند. عواملی مانند 
تعصب ها، پیش داوری ها، نداشتن روحیة تیمی و تصور این که 

افراد بسیار اخالق مداری هستیم.
در ایــن کتاب بــا مفاهیمی مانند هــوش هیجانی، کیتا، 
ســندرم مهیا شدن برای شکســت، یادگیری تک حلقه ای و 
دوحلقه ای و تعصب ناخودآگاه آشــنا می شوید. مفاهیمی که 

بیشتر مدیران مؤثر از آن ها به نفع خود استفاده می کنند.
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معرفی  کتاب

با همراهان

ماهنامة رشــد مدیریت مدرسه برای شما مدیران 
و معاونــان عزیــز منتشــر می شــود و چه خوب 
است شــما همکاران محترم با فرســتادن مقاالت، 
و همچنین مستندســازی  نوشــته ها، خاطــرات 
تجربه هــای مدیریتی خود، مــا را در پربارتر کردن 
 این نشــریه یاری کنید. به همین منظور، فراخوانی 
را تهیه و از طریق وبگاه مجله های رشــد و گروه های 
مجازی نشــریه اطالع رســانی کردیم. خوشبختانه 
مطالب زیادی به رایانامة مجله رسید که پس از بررسی 
و ارزیابی، برخی از آن ها انتخاب و در نوبت چاپ قرار 

گرفت و برخی دیگر پذیرفته نشدند. 

ما همچنان منتظر آثار شما هستیم.

مقاالت و نوشــته های عزیزانی که نــام آن ها را 

می آوریم به دستمان رسیده اند:
نیلوفر عمیدی، آســتانه اشــرفیه، گیــالن؛ معصومه 
قلی زاده، قم؛  رضا شیبانی فر، منطقه اشترینان بروجرد، 
لرستان؛ ناصر تقی زاده سروستانی، سروستان، فارس؛ 
مازندران؛  قاسمیان،   فرحناز  قاسمیان،  محمدهادی 
حکیمه ســادات حســینی مهرآبادی، ناحیة 3 قم؛ 
راضیه خادم الحســینی، اصفهــان؛ حسین معافی، 
اراک، مرکــزی؛ فرنوش اعالمــی، خدیجه قنبریها، 
تهران؛ سمیرا آقاسلیمانی، نجف آباد، اصفهان؛ شهرام 
بهمنی نیا؛ مریــم درچه، اصفهان؛ آســیه  رجبی 
مورکانی، باغبادران، اصفهان؛ افســانه صوفی، میانه، 
آذربایجــان شــرقی؛ محبوبه منتظرعطائی، مشــهد، 
خراسان رضوی؛ پریسا  بیگی آذر، زنجان؛ سید ذکریا 
محمدآبادی،  علی صفاری  مازنــدران؛  آمل،  ادیانی، 

محمدرضا درستکار سیانی، تهران.

برای دسترسی به  فراخوان 
پویش کنید.
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