
 
 

 

 

 

  رایـام بـپی 4141

 4141 رانـدیـم

 
 

 

 

 

 

 :فتألی

 مصطفی قنادها
 



 
 -7331قنادها، مصطفی،  : سر شناسنامه

 / تألیف مصطفی قنادها.7141پیام برای مدیران  7141 : عنوان و نام پدید آور

 .7331تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،  : مشخصات نشر

 س م. 1/37×1/71ص.؛  373چ،  : مشخصات ظاهری

 310-444-4131-04-1 : شابک

 فیپا : نویسی وضعیت فهرست

 کتابنامه. : یادداشت

 .7141هزار و چهارصد و چهار پیام برای مدیران  : عنوان گسترده

 مدیریت : موضوع

 Management : موضوع

 رفتار سازمانی : موضوع

 Organizational behavior : موضوع

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی : افزودهشناسه 

 Shahid Rajaee Teacher Training University : شناسه افزوده

 HD 31ف/ 3ق  0113 7331 : رده بندی کنگره

 410 : رده بندی دیویی

 1133047 : شماره کتابشناسی ملی

 
 

 
 

 4141پیام برای مدیران  4141 : عنوان

 مصطفی قنادها : تألیف

 عاطفه نجیبی : ویراستار ادبی

 4931زمستان  -اول : نوبت چاپ

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی : انتشارات

 نگین سبز : لیتوگرافی

 برهان : چاپ

 نژادمحمد معتمدی : ناظر چاپ

 محمدجواد رحیمیان : آراصفحه

 طاهره کیاء/ علی رضایی اهوانوئی نیره فیروزی/ : کارشناسان

 جلد 4444 : شمارگان

 ریال 044.444 : قیمت

  ISBN:  978-600-6594-80-4                                 370-444-4131-04-1 : شابک

 و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی محفوظ است.ن و مترجمان امؤلفکلیة حقوق این اثر برای 

، 00374444 – 3( 0490تلفن:  ) – 44701 – 449صندوق پستی  – 44700-41044کد پستی   –نشانی: تهران، لویزان 

 http://Publish.srttu.edu،  وب سایت: Publish@srttu.edu، پست الکترونیکی: 00374410،   تلفکس: 00374474

 



 پ
 

 
 تقدیم به   

 
 تمامی مدیران شایسته کشورم

 





 ج

 

 فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

حکیمانه اندرزهای -فصل اول   

مدیریتی  های توصیه -فصل دوم   

  انسانی روابط مدیریت -فصل سوم 

  سازمانی رفتار مدیریت -فصل چهارم 

  زمان مدیریت -فصل پنجم 

  ریزیبرنامه و گذاریهدف –فصل ششم 

  گیریتصمیم –فصل هفتم 

  بخشیکیفیت –فصل هشتم 

  عملکرد مدیریت -فصل نهم 

  عملکرد ارزشیابی -فصل دهم 

  جلسه مدیریت -فصل یازدهم 

  مذاکره و گووگفت مدیریت -فصل دوازدهم 

  ع رجو ارباب تکریم -فصل سیزدهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

11  

32  

96 

57  

36  

311  

111  

161  

261  

531  

341  

351  

761  

 

 



 چ

 

 

 

 

 

 

 

 شکایات  به رسیدگی -فصل چهاردهم 

 مذهبی و فرهنگی وظایف -فصل پانزدهم 

تنبیه  و تشویق -فصل شانزدهم   

  کارآمد مدیر -فصل هفدهم 

  سازآینده مدیر -فصل هجدهم 

  اخراج و استخدام مدیریت -فصل نوزدهم 

  غیرعامل پدافند و استراتژیک مدیریت -فصل بیستم 

  بحران مدیریت -فصل بیست و یکم 

  خانواده و سالمت مدیر،  -بیست و دوم فصل 

  اتتشریف و معاشرت آداب -فصل بیست و سوم 

  غاتتبلی و عمومی روابط -فصل بیست و چهارم 

نابع و مآخذم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

581  

561  

321  

121  

272  

523  

524  

572  

592  

372  

182  

162  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  مقدمه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 3                                                                                         مقدمه
 

 
 

  
  

  :مقدمه

  
  در مدیریت و تدریس هاســال حاصــل ســت،اشــما  روي پیش که کتابی     

  رویکردي با کتاب این .اسـت  کشـور  از خارج و داخل از اعم سـتادي  و اجرایی هايدسـتگاه 

ــبت متفاوت ــایر به نس ــته هايکتاب س ــای به مدیریت يرش ــکالت و لمس   در مدیریت مش

 و بیست  در را رهنمودهایی و هاتوصیه  اندرزها، متمایز روشی  به و پرداخته اداري هايسازمان 

صل  چهار سرمایه همحترم ب مدیران به پیام 1404 در و ف هاي گران ویژه مدیران جوان امروز و 

ــور در افق ایران      مدیریتی کشـ ظام  نگ ن ــ ب   1404سـ ــکالت و     هکه  ها، مشـ کار یل حجم  دل

شرکت در کالس   پیچیدگی صت چندانی براي  شی مدیریت  ها و دورههاي وظایف، فر هاي آموز

ست  ندارند، تقدیم نمو صیالت و ب   ده ا سطحی از تح صیلی و با هر  تا آنان با هر  ا هر گرایش تح

ند  ممیزان تجربه مدیریتی بتوانند از این کتاب به عنوان مشــاوري امین و راهنمایی همراه بهره

  شوند.

 پندها از مورد 113 تعداد "حکیمانه اندرزهاي" عنوان با کتاب این اول فصل  در

صیحت  و ست  گردیده ارائه ترموفق مدیریت و بهتر زندگی براي موثر هاين صایحی . ا   در که ن

  .اندمفهوم و معنا از پر سادگی کمال در و پرمغز و نغز کوتاهی، بسیار عین
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صل  در صیه " عنوان با دوم ف صیه  از نمونه 334 تعداد "مدیریتی هايتو  و هاتو

ست  شده  ارائه هاسازمان  مدیریت براي اهمیت حائز و کلیدي نکات صیه  این. ا  دلیل به هاتو

شان  صول  در تنوع   يیادآور ضرورت  و اهمیت دلیل به ولی اندنگرفته جاي کتاب این دیگر ف

  .اندگردیده ارائه و دهیسامان مستقل فصل یک در همگی محترم، مدیران به هاآن

  در مهم موارد از مورد 28 تعداد "انسانی روابط مدیریت" عنوان با سوم فصل در

 ریتمدی در انسانی  روابط اهمیت به که مدیرانی. است  شده  ارائه کارکنان با مدیران روابط باب

شته  باور ساس  همین بر را خود سازمان  و دا  فیزیکی هايقابلیت از تنها نه کنند، می اداره ا

ستفاده  خوبیبه کارکنان  به یزن آنان اجتماعی و عاطفی روانی، هايظرفیت از بلکه نمایندمی ا

  .گیرندمی بهره شایستگی

  رفتار از نمونه 21 تعداد "سازمانی  رفتار مدیریت" عنوان با چهارم فصــل در

ــازمان در کارکنان   رفتار یا برخورد ينحوه و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد اداري هايس

 لفص  این يمطالعه. است  نموده ارائه کارکنان از دسته  رفتار این اصالح  جهت را مدیر متقابل

ــتر توجه ــاب، امر به را محترم مدیران بیش  خدمت يادامه و همکاري ينحوه انتخاب، انتص

  .دارد می معطوف مختلف هايمسئولیت در کارکنان

صل  در  براي موثر اقدامات از مورد 54 تعداد "زمان مدیریت" عنوان با پنجم ف

ست  شده  ارائه زمان و وقت از ترمطلوب وريبهره  محترم مدیران موارد این يمطالعه از پس. ا

شته  از بهتر ضرور  امور به پرداختن از توانندمی گذ   را سازمان  نموده، کارهاي خودداري غیر
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 خود و نموده تفویض آنان  به  را الزم اختیارات  و توزیع خود همکاران  بین منطقی طوربه 

  .بپردازند آنان رهبري و نظارت، هدایت به ترجیحبه

 وظایف از مورد 35 تعداد "ریزيبرنامه و گذاريهدف" عنوان با ششم   فصل  در

 که ســـازمانی در. اســـت گرفته قرار تاکید مورد ریزيبرنامه و گذاريهدف امر در مدیران

ساس  بر ریزيبرنامه و گذاريهدف شن، آمار  اطالعات ا  بینش و عقل، دانش تجربه، دقیق، رو

سید،  خواهد خود متعالی اهداف به سازمان  پذیرد انجام صد  همان "هدف" زیرا ر آرمانی،  مق

 یک حرکت مهندسی  و کشی طراحی، نقشه  همان "ریزيبرنامه" و راه ينقشه  همان "برنامه"

  . است خویش اهداف سوي به سازمان

  محترم مدیران به مهم ينکته 37 تعداد "گیريتصمیم " عنوان با هفتم فصل  در

صیه  ست  شده  تو صمیم  که باورند این بر مدیریت علماي. ا  یرانمد يوظیفه مهمترین گیريت

  .است سازمان یک امور هدایت براي درست راه انتخاب همان گیريتصمیم که معتقدند و است

شی کیفیت" عنوان با هشــتم فصــل در   از اهمیت حائز ينکته 57 تعداد "بخ

. است  گردیده ارائه است  ضروري  سازمان  یک هايفعالیت کیفی سطح  ارتقاء براي که مواردي

  ارتقاء جمله دارد، از راز و رمز صدها  و است  بلندمدت و مهم، پیچیده فرآیندي بخشی،  کیفیت

 خالقیت و بداع، ابتکارا تجربه، دانش، از گیريبهره کارکنان، مهارت و دانش ســطح مســتمر

 موجود وضعیت ايدوره يمقایسه ها،فعالیت میزان و نحوه از مستمر ارزیابی و نظارت کارکنان،
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 تقو نقاط تقویت چنینهم و هامغایرت و انحرافات ضعف،  نقاط از کاستن  مطلوب، وضعیت  با

  .برد نام توانمی را سازمان هايفعالیت

ــل در  مدیران وظایف از مورد 23 تعداد "عملکرد مدیریت" عنوان با نهم فص

 رب سال  طول در است  الزم محترم مدیران. است  شده  ارائه کارکنان عملکرد مدیریت پیرامون

 فرآیند در داده، قرار بررســی و نظارت مورد را آنان عملکرد کارکنان، وظایف شــرح اســاس

  . کنند راهنمایی و هدایت را آنان اقدامات،

 نکات از نکته 28 با محترم مدیران "عملکرد ارزشیابی " عنوان با دهم فصل  در

 می سبب  موارد این رعایت .شد  خواهند آشنا  کارکنان عملکرد ارزشیابی  باب در اهمیت حائز

شیابی  تا شود  شریفاتی  حالت از و پذیرد صورت  آنان عملکرد مدیریت پی در کارکنان ارز  و ت

  .گردد خارج امروز اي کلیشه

ــل در     سه  مدیریت" عنوان با یازدهم فص ــما "جل  وظایف از مورد 49 با ش

 که ايارزنده تجارب کنار در تواندمی که شد  خواهید آشنا  جلسات  ياداره يزمینه در مدیران

  . باشد داشته همراه به گذشته از بیش مسیر این در را شما بیشتر موفقیت دارید

  از نکته 118 تعداد "مذاکره و گووگفت مدیریت" عنوان با دوازدهم فصل در    

سئوالن،  دیگر با مدیران يمذاکره و گووگفت ينحوه پیرامون مهم نکات   کارکنان و مدیران م

ــده ارائه ــت ش ــنهادات، نقطه انتقال براي مذاکره و گووگفت معمول طوربه. اس   نظرات، پیش

 هک امید این با پذیردمی صورت  مذاکره طرفین میان نظر مورد هايسیاست   و اهداف انتظارات،

  .آید وجودبه ترمطلوب هايهمکاري براي مشترکی نقاط و تفاهم توافق، هاآن میان
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صل  رد     از مورد 20 تعداد "رجوع ارباب تکریم" عنوان با سیزدهم  ف

 عرجو ارباب شک بی. است  گرفته قرار یادآوري مورد رجوع ارباب تکریم باب در مدیران وظایف

شی  هر یا مدیر کار دفتر به مراجعه هنگام به  به او هايدارد، حرف انتظار سازمان  یک از بخ

 اسخ پ تا حد امکان و گردد رسیدگی  عدالت و سرعت، دقت  با تقاضایش  به شده،  شنیده  خوبی

  .نماید دریافت محترمانه صورتبه را خود تقاضاي منطقی پاسخ صورتاین غیر در و مثبت

صل  در سیدگی " عنوان با چهاردهم ف   از نکته 42 تعداد با شما  "شکایات  به ر

سیدگی  ينحوه با رابطه در مهم نکات شنا  شکایات  به ر  و توجه سازمان  هر در .شوید می آ

 و کارکنان پنهان و پیدا هايشکایت  ها،گالیه انتقادات، پیشنهادات،  نظرات، نقطه به رسیدگی 

ست  فراوان اهمیت حائز رجوع ارباب شکایات  سایی    طور حتمبه و ا   در موثر علل یا علت شنا

  . است هاسازمان مدیران مهم وظایف از هاآن رفع جهت در تالش و شکایات بروز و گیريشکل

  از مورد 65 تعداد "مذهبی و فرهنگی وظایف" عنوان با پانزدهم فصـــل در

ــت گرفته قرار تاکید مورد مدیران مذهبی و فرهنگی وظایف  الگوي مدیران که جاآن از. اس

 .ذارندگمی اثر آنان عملکرد و گفتار رفتار، بر ناخواسته  یا خواسته  هستند،  خود کارکنان عملی

 نموده، تدوین و تنظیم را سازمان اخالقی منشور و هاارزش اندازها،چشم دارند وظیفه رواین از

  نمایند. عمل هاآن به نیز خود در ضمن .کنند تبیین کارکنان براي را آن ابعاد

صل  در    شویق "عنوان  با شانزدهم  ف   حائز موارد از مورد 33 تعداد "تنبیه و ت

 هاقتشوی  تردیدبی. است  شده  ارائه کارکنان تنبیه و تشویق  میزان و نحوه خصوص  در اهمیت
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 کارکنان   هاي هماهنگی  و ها ابتکارات، همدلی   ها، خالقیت  ها، تالش نیازها،   ها، انگیزه به  باید  

سخ   این ارانتظ چنینهم و نمایند ایفا کارکنان سایر  در را ايسازنده  و تربیتی گفته، نقش پا

ــت ــازگاري ها،تفاوتیبی از جلوگیري منظوربه خود يبازدارنده به نقش تنبیه که اس ها، ناس

 شده، مدیران  ارائه نکات يمطالعه شک بی .نماید عمل کارکنان هايکاريوکم هاگیانگیزهکم

شویقی  هايروش بهترین انتخاب جهت در را محترم  هر میزان و اندازه چنینهم و تنبیهی و ت

  .کرد خواهد راهنمایی یک

 این که مهمی موارد از مورد 92  تعداد "کارآمد مدیر" عنوان با هفدهم فصل  در

  از پس محترم مدیران تردیدبی. اســت گردیده ارائه بپردازند هاآن به باید مدیران از قبیل

ــل این يمطالعه ــتعدادها ها،قابلیت ها،توانایی بر تکیه با فص  همکاران، و خود تجارب و اس

  نمود. خواهند اداره شیوه بهترین به را خویش متبوع سازمان

 این کارکردهاي از مورد 34 تعداد "ساز  آینده مدیر" عنوان با هجدهم فصل  در

ــده ارائه مدیران از گروه ــت ش ــازآینده مدیر. اس  تیزهوش، باتجربه، الیق، کاردان، فردي س

  بهره خود ســازمان در مدیریت نوین و علمی هايروش از و اســت آفرینتحول و ســازجریان

  . جویدمی

صل  در   ستخدام  مدیریت" عنوان با نوزدهم ف   از مورد 38 با شما  "اخراج و ا

 آشنا  کارکنان اخراج درصورت ضرورت   و نگهداري و حفظ استخدام،  باب در اهمیت حائز موارد

ستخدام  که دانندمیمحترم  مدیران. شوید می سعه  و نگهداري و حفظ و خوب کارمند ا  يتو
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در  و ختوبی تنبیه، تربیتی، برخورد و است  مدیر یک راهبردي و خطیر وظایف از او هايقابلیت

  .است مدیران شرعی و اداري هايمسئولیت از نیز خاطی کارکنان اخراج نهایت

 "غیرعامل پدافند و اســتراتژیک مدیریت" عنوان با بیســتم فصــل در   

شنایی مقدماتی مدیران فقط تعداد هب   غیرعامل پدافند پیرامون مهم موارد از مورد 42 منظور آ

  ایجاد و سازي فرهنگ و خود سازمان  در آن اصول  سازي حاکم در استراتژیست   مدیران نقش و

  صـلح  کشـور،  پایدار يتوسـعه  راه در غیرعامل پدافند اهمیت و نقش به نسـبت  عمومی باور

  است. گردیده ارائه...  و ترارزان دفاع و کمتر پذیريآسیب پایدار،

  موارد از مورد 27 تعداد "بحران مدیریت" عنوان با یکم و بیســت فصــل در   

  آن مدیریت ينحوه چنینهم و افتدمی اتفاق سازمان  در بحران یک بروز هنگام به که مهمی

 و رمدی خونسردي  و آرامش حفظ چنینهم و نکات این با آشنایی  تردیدبی. است  گردیده ارائه

ستیابی  ستراتژي  به او د ضطرار  شرایط  رفع به زدایی،بحران ا  به سازمان  سریع  بازگرداندن و ا

  بود. خواهد موثر عادي حالت

صل  در    ست  ف   از مورد 38 به "خانواده و سالمت  ، مدیر" عنوان با دوم و بی

شان  نقش و خود سالمت  با ارتباط در مدیران وظایف شاره  خانواده در ای ست  شده  ا  بدون. ا

سمی  سالمت  حفظ و تامین تردید   ویژه به مردم آحاد يوظیفه بلکه حق، تنها نه روحی و ج

ست،  مدیران سب،  تغذیه لذا ا ستراحت  منا   چنینهم و آفرین سالمت  تفریح و کافی، ورزش ا

  . گیرد قرار توجه مورد مدیران زندگی يبرنامه در باید خانواده جمع در منطقی حضور
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  از نکته 30 تعداد "تشریفات  و معاشرت  آداب" عنوان با سوم  و بیست  فصل  رد

شرت  آداب باب در مهم نکات شریفات  و معا ست  گردیده ارائه ت صل  این يمطالعه از پس. ا   ف

شرت  آداب" که نمود خواهید مالحظه ستاندارد  رفتار همان "معا سند همه و ا  با مدیر یک پ

شریفات " و دیگران ست  دیگران و مدیر میان غیرکالمی ارتباطات فرآیند همان ،"ت  ارتعببه. ا

شریفات  دیگر شکوه،  بخش ت  و مدیران دیگر با مدیر یک ارتباط آمیزاحترام و شده  تزئین با

  است. خویش همکاران و مسئوالن

  تعداد "تبلیغات و عمومی روابط" عنوان با چهارم و بیست فصل در و   

ست  گردیده ارائه زمینه این در مدیران وظایف از وظیفه 46  فهیم، تجربه، با مدیران گرچه. ا

 شایستگی   به هستند  که سازمانی  و سطح  هر در ما کشور  صمیمی  و اخالقخوش ذوق،خوش

  به ،است  آمده فصل  این در که نکاتی کارگیريهب و مطالعه لکن آیند،می بر مهم این يعهده از

 ارتباط با و تبلیغات ينحوه و اهمیت عمومی، روابط راز و رمز به را آنان ايمالحظه قابل میزان

  . کرد خواهد آشنا دیگران

 ابکت این انتخاب به نسبت  که توجهی حسن  از خوشوقتی  ابراز ضمن  پایان، در    

شته  معمول شمند  اید،دا ست  خواه شکاالت  با مطالعه فرآیند در چهچنان ا سایی  و ا   هایینار

  در را اینجانب خود، يسازنده  و ارزنده رهنمودهاي و پیشنهادات  نظرات، نقطه با شدید،  مواجه

  .رسانید مدد بعدي هايچاپ در آن مطالب تکمیل و اصالح

  
قنادها مصطفی                                                                        
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  هاي حکیمانهاندرز -فصل اول 
  
  
   تر دارندنصیحت گوش کن جانا که از جان دوست .1

 ا را.ـر و برنـد پیـد پنـعادتمنـان سرـدیـم

کشد که پشیمانی را به قیمت کسی که پند و اندرز ارزان را نپذیرد، طولی نمی .2

 خرد.گران می

 سرگذشت پیشینیان عبرتی است براي خردمندان. .3

 التدریس آن گران است.بهترین درس است، اگرچه حق "تجربه" .4

 پیروزي است. اگر از آن درس بگیریم. "شکست" .5

 هاي بعدي را به دنبال دارد.هاي پیشین، شکستدرس نگرفتن از شکست .6

د یافت و بستی وجود ندارد، زیرا یا راهی خواهنهاي بزرگ هیچ بنبراي انسان .7

 .یا راهی را خواهند ساخت

 ا به عدالت.نیکی را به نیکی پاداش دهید ولی بدي ر .8

 افزاید.فروتنی و متانت بر شکوه و عزت شما می .9
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 زینت و آراستگی مدیریت است. "تواضع" .10

هایی که بدي"و  "ایدهایی که کردهخوبی"همواره دو چیز را فراموش کنید:  .11

 ."ایددیده

 آفت مدیریت، بر خویشتن بالیدن است. .12

 هاي توانا و کارآمد است.هاي خوب، حاصل اندیشهتصمیم .13

 هاي فردا است.هاي امروز واقعیتتصمیم .14

 یا سنجیده حرف بزنید، یا عاقالنه سکوت کنید. .15

 کند.پاشد و آدم خاموش درو میآدم پرحرف بذر می .16

 داند.گوید، میچه را که میگوید ولی آنداند، نمیچه را که میآن "عاقل" .17

 زیاد خرج کردن است. کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و .18

 ریزي براي رسیدن به موفقیت یعنی نگاه به آینده با سه چشم.برنامه .19

 هدف مانند کشتی بدون مقصد است.زندگی بی .20

 جا خواهد برد.روید، جاده شما را به آندانید به کجا میاگر نمی .21

 تان را عوض کنید هرگز به مقصد نخواهید رسید.اگر هر روز راه .22

 اند.انداز آرمانیهستند که فاقد چشم ها در دنیا افراد بیناییترین انساننابینا .23
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اي کــه بــراي رســیدن بــه اهــدافش همــه مــردم را بــه کــار و تــالش  جامعــه .24

 دارد، قهرمان تاریخ خواهد شد.هدفمند گسیل می

 براي زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید. .25

 شود.هرکس با خردمندان مشورت کند در عقل آنان شریک می .26

ي شماست. قبل از شروع هر تفکر و اندیشهانگیزترین استعداد شما، شگفت .27

 کاري از آن بهره بگیرید.

 پذیرش اشتباه نشانه خردمندي است. .28

 خردان نشانه خردمندي است.فاصله گرفتن از بی .29

 کند.کنند، در واقع کسی زیاد فکر نمیجایی که همه مثل هم فکر می .30

 دهد.می هر فکر شایسته و هر کار درست و منظم  به چهره مدیریت زیبایی .31

 مهمترین اصل کامیابی و موفقیت، خودباوري و اعتماد به نفس است. .32

 کسی که به خود اطمینان دارد به تعریف دیگران نیاز ندارد. .33

 براي داشتن یک همکار خوب، شما هم باید همکار خوبی باشید. .34

 پوشی نکنید.از وظایفتان چشم "دوستی"و  "دوست"هرگز به خاطر  .35

 ی را افروخته نگه دارید.هاي قدیمشعله دوستی .36

 کسی که شانس را راهنماي خود بداند کور است. .37




