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 پیشگفتار 

 

و ماری کوالت   ی ی دیوید آ.دی ستی ی نسخه کتاب اصول مدیریت در کانادا خوش امدید نوشته استیون نی رابیتی به هفتمیر

 و یان اندرسون .این نسخه رویکرد جدیدی را برای پوشش مدیریتاز ادامه میدهد از طریق

 نمونه های فعیل و مرتبط   •

 نظریه به روز شده   •

 شر ب از نظر اموز یک طرایح کامال مناس  •

فلسفه این تجدید نظر تاکید بیشتر بر این ایده بود که مدیریت برای همه است.دانشجویانی که مدیر نیستند یا خود  

تنظیم کمک   برای  نبینند.ما  را  مدیریت  مطالعه  اهمیت  دلیل  همیشه  است  ممکن  نمیکنند  تصور  مدیر  عنوان  به  را 

 روزمره  به دانش اموزان در درک ارتباط مدیریت با 
ی

 از مثالهای مختلف استفاده میکنیم. زندگ

 

 ویژگیهای فصل آموزشی  

 های اموزشر افزایش داده ایم شامل موارد زیر است: 
ی

 ما نسخه هفتم کانادارا از طریق تنوع غنی از ویژگ

وع میشود . این سواالت در ابتدای هر 1 ی دانش اموزاندر هر فصل شر ی برای هدایت یادگتر بخش  .اهداف یادگتر

ی تکرار میشوند   اصیل برای  تقویت هدف یادگتر

وع میکند و در شاش فصل قرار دارد تا به دانش اموزان کمک کند تا داستانی  2 .یک مورد باز شده بدنه فصل را شر

ند.  ند را به کار بگتر  را در مورد مفاهییم که یاد میگتر

ویان فرصت دهید در موقعیت های  د تا به دانشج.در مورد سواالت ان فکر کنید پرونده ابتدانی را دنبال کنی 3

 مختلف خود را جای مدیران بگذارند. 

.سواالت یکپارچه ) به صورت یادداشت های زرد(در ش فصل ها به دانشجویان کمک میکند تا مدیریت را با  4

 روز مره مرتبط کنند. 
ی

 زندگ

ن و مدیران موقت یا احتمایل  اردی که مدیرا.نکات مربوط به مدیران در مورد بخش مدیران فصل ارایه میشود مو 5

وع به عمل کنند.   میتوانند بر اساس انچه در این بخش اموخته اند از هم اکنون شر

 

 برنامه های اخر فصل: 

 کل بخش انتهای فصل بررش و اعمال تمرینات و برنامه های زیادی را ارایه میدهد. 

ی پاسخی به سواالت مبتنی بر 1 ده در ابتدای هر فصل ارایه میدهد. همراه  نتیجه مشخص ش  :خالصه اهداف یادگتر

 یک جعبه خالصه اسنپ شات است که نگاه شییع به سازماندیه مباحث فصل دارد. 
ی

 این ویزگ
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ی خالصه ای از ابزار های کلیدی مطالعه موجود در  ازمایشگاه من  را ارایه میدهد. 2  :جدول مدیریت من منابع یادگتر

 که به دانش اموزان اجازه میدهد تا درک خود را از محتوای فصل بررش کنند.   ید تفستر کنید :انچه را که خواند3

مدیریت  4 برای  را  تیوری  تا کاربرد  میکند  اموزان کمک  دانش  به  تحلیل کنید که  تجزیه  را  اید  خوانده  را که  :انچه 

 موقعیت ها ببینند. 

دانش اموزان اجازه میده5 به  ضعف  :مهارت های خود را بسنجید  نقاط قوت  نگرش و  خود  درمورد  ی هانی  تا چتر د 

را  وبسایت    خود  در  را  اموزان  دانش  که  است  ارزیانر  خود  تمرین  یک  شامل  فصل  هر  کنند.  کشف 

MyManagementLab       به تمرین های خود ارزیانر ش  ارجاع  مبدهند که در انجا میتوانند  اضافی تعامیل دستر

 پیدا کنند. 

دانجویان اجازه :تمرین انچه اموخته  6 ی در موقعیت های    ایدبه  همچنیر  روزمره خود و 
ی

در زندگ میدهدتا مطالنر را 

و   سازماندیه  هدایت  ریزی  برنامه  ببینندکه  تا  میکند  انها کمک  به  ند  بگتر بکار  فصل  مطالب  با  مرتبط  تجاری  واقیع 

روزمر   
ی

زندگ در  ل  ماننکنتر است  تمرین  چندین  شامل   
ی

ویزگ این   . است  مفید  ی نتر داده  ه  توضیح  زیر  در  تمرینانر که  د 

 شده استک 

 :دیلماا یک سناریوی روزمره را برای حل مشکالت دانشجویان با استفاده از ازار مدیریت ارایه میدهد. 1

اقدامانر که 2 و  فعالیتها  مورد  در  دانشجویان  برای  را  پیشنهادانر  شدن  دهند    :مدیر  انجام  حاضی  حال  در  میتوانند 

 رای اماده شدن برای مدیر فراهم میسازد. برای کمک به انها ب 

مورد  3 تحلیل  و  تجزیه  برای  را  فصل  مطالب  جویان که  دانش  از  شما  تحلییل  و  تشخییص  های  مهارت  :توسعه 

 استفاده کنند. 

ی فردی شما بر اهمیت مهارت های ارتبایط و ت 4  عامیل تاکید دارد. :توسعه مهارت های بیر

به دانش اموزان فرص5 تییم  ها برای حل یک چ:تمرینات  تا درگروه  با هم کار کنند و شامل  ت میدهد  الش مدیرینر 

و   ی  میر پایداری  منظورمولفه  به  تمرینات  این  دو  هر   . باشید  مشاور  و  سه گانه   ی  پاییر خط  است:.  جدید  تمرین  دو 

 خه هفتم کانادا اضافه شدند ایجاد دیدگاه عمیل در زمینه مشاور به نس

متمرک 6 موارد  تجاری  از :موارد  است که  ی  تصمیم گتر بر  ی    ز  قرار گرفیر صورت  در  ی کنند  تعییر میخواهد  دانشجویان 

ایط توصیف شده چه کاری انجام میدهند.   در شر

 

 لیست مدیریت من 

ریت من یک ابزار مطالعه  کد دستیانر به لیست مدیریت من همراه با کتاب درش مبانی مدیریت است. لیست مدی 

ا یک  و  دانشجویان  برای  اانالین  علیم  هییت  اعضای  برای  انالین  ارزیانر  و  تکالیف  هفتم کانادا   بزار  چاپ  ست.برای 

با تجربه طرایح شده اند.این   لیست مدیریت من منابع و ویژگیها را به طور خاص توسط دو همکار کانادانی مبتکر و 

قابل هدایت انالین و   اصل کرده است که مفاهیم کلیدی فصل با فعالیتهای خاص و تیم نویسنده جدید اطمینان ح

 لیست مدیریت من و کتابچه راهنمای راهنما برجسته شده اند پشتیبانی میشوند.   مرنر که با نمادها در کتاب درش
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ساخت هانی  فعالیت  ارایه  مرنر  فلسفه  یک  اساس  بر  من  مدیریت  لیست  جدید  های   
ی

ویزگ و  است که  منابع  شده  ه 

ی  سطوح مختلف  مدیریت  دانشجویان را در بسیاری از  به چالش میکشد. فعالیت های کلیدی لیست  ی  با  ادگتر من 

استفاده از ایکون هانی که با دقت قرار داده شده اند و مفاهیم و مثالهای اصیل را به ابزارهای مطالعه انالین متصل  

ی برجسته شده اند.این چارچوب   های تثبیت شده و م میکنند در میر
ی

حبوب  و مجموعه فعالیت های جدید از ویژگ

 لیست مدیریت من  پشتیبانی میکند. 

ادغام   اتژی  استر و  من  های  مدیریت  لیست  جدید  درش  انداز کتاب  چشم  و  فلسفه  مورد  در  بیشتر  جزییات  برای 

 مکمل به پیام نویسندگان لیست مدیریت های من درباال  مراجعه فرمایید. 

 

 از تیم نویسنده لیست مدیریت من : پیایم 

مربیانی که عنوان  یط    به  در  مدیریت  ما  اصول  اند  استفاده کرده  ما  مدیریت  های  دوره  در  سال گذشته  چندین 

 ما تاثتر میگذارد و مدیریت بر  
ی

خوشحالیم که درگتر توسعه نسخه هفتم کانادا هستیم.دنیای تجارت هر روز بر زندگ

 همه ما که برای امر 
ی

ی  مواد تکمیلیو  ار معاش کار میکنیم  تاثتر خواهد گذاشت.بنابراین هدف  زندگ ما کمک بر ارایه میر

ین بوده است که دانشجویان را به عنوان دانش بنیان خود از تجارت به طور کیل وخاص مدیریت  بسته یادگاری انال 

دانشجوی دید  از  مطالب  مشاهده  بر  میکند.عالوه  درگتر  مستقیم  و  مثبت  روشر  استفاده  به  در  سیع  ی  همچنیر ما  ان 

مو  از  استفاده  و  مرنر  درس  از  تجربه کالس  یک  ارایه  برای  غنی  موضویع  منابع  و  را  اد  بخش  لذت  و  تعامیل  و  پویا  

 داریم. 

در   ما  مشارکت  اساش  فلسفیس  و  اساش  مفروضات  بود که  خواهد  مفید  فکر کردیم که  ما  مقدمه  یک  عنوان  به 

ی اصول مدیریت لیست مدیر  دهیم.اول میدانیم که ممیر توضیح  تکمییل  مواد  من و  دانشجویان  یت های  برای اکتر  ا 

تجارت   به  انها  معرفی  دوره  در  این  بار  یک  را  دانشجویان  دانش  اینکه  به  توجه  با  ما  دلیل  ی  همیر است.به  مدیریت  و 

اموزان دانش  که  معتقدیم  ما  میشویم.دوم  نزدیک  نظر  مورد  مطالب  به  میدهیم  قرار  بلوک  محض    یک  به 

با ان داشت بازی  بای  باید فرصنر  یمطالب  محییط منایادگتر تعامیل لیست مدیریت های من  ماهیت  باشند .  سب  ه 

را  اموزان  دانش  میخواهیم  ما  شانجام  ند.  بگتر یاد  بازی کنندو  است  ممکن  اموزان   دانش  ان  در  میکند که  فراهم  را 

کار  رای حل مسیله به ابزار جدید خود متوسل شوند  و با اینتشویق کنیم همانطور که بر این مطالب تسلط دارند ب 

 شخیص و ش انجام  
ی

کار انها اگاه شوند. باز هم ما همیشه مراقب هستیم که جعبه  از اهمیت مفاهیم مربوط به زندگ

 ابزار شخیص خود را برای تحویل مطالب به شیوه ای جالب و جذاب به مرنر اریه دهیم. 

تحلیل و تبرای تقویت رویکرد اصیل تجزیه و  تفستر  بر   ما دستورالعمل های ما برای  ی  با اهداف یادگتر مرین همسو 

 ه است: اساس اموزش زیر بنا شد 

 :درک مطلب _انچه راکه خوانده اید تفستر کنید. 1

 :کاربرد_تجزیه و تحلیل انچه که خوانده اید.  2

 د. انچه را که در این زمینه اموخته اید را تمرین کنی –:ارزیانر 3

 اهداف : 

ی به عنوان راهنمای ما در    پیوند دادن محتوای فصل با: از اهداف یادگتر
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و  1 تجزیه  تفستر  برای  اموزان  دانش  تشویق  و  متنی  درون  تمرینات  و  موارد  تکمیل  برای  شده  اماده  های  فعالیت   :

 تحلیل و تمرین مطالب درش. 

ین محتوای لیست    :با ارجاع ضی    ح این مطالب به عنوان بخیسر از تمرین ها و 2 فعالیت های ما نشان میدهد که بهتر

 ریت من با کتاب درش مرتبط است مدی 

تفستر  3 سمت  به  را  اموزان  دانش  محتوانی که  نمادهای  داریم که  اعتقاد  مطالنر  چه  با  و  شده کجاها  مشخص   :

 تجزیه و تحلیل تمرین سوق میدهد باید در فصلهمراه باشد. 

ی و مطالب تکمییل را به عنوا  ما صمیمانه امیدواریم که هر  بخش  دو دانشجو و مرنر این میر ی عمیل و لذت  ن مستر

ی و استفاده از اب   زار های اساش مدیریت تجارت در اختیار شما قرار دهند. برای یادگتر

 ) ی ) کالج سنت کلتر  اماندا بیکل ) دانشگاه پیل تکنیک کوانتلن ( و فلوید سیمپکیتی

 

فت در مطالعه  پیشی

خواهید کرد   پیدا  فرد  به  منحرص  بارکد  یک  شما  فصل  هر  انتهای  را  در  رکت  حال  در  مطالعه  به  ش  دستر امکان  که 

سا  نر  تلفیق  یک  هوشمند  دارد  های  تلفن  طریق  از  مستقیما  اموزان  دانش  آنالین.  محتوای  و  ی  میر همراه  تلفن  بقه 

نند و به انها اجازه میدهد هر زمان و هر کجا  خود به محتوای منحرص به فرد افراد در حال ح  ی رکت مطالعه پیوند متر

 ه کنند. بخواهند مطالع

ی    به ییک از سایت ها زیر بروید تا ببینید چگونه میتوانید یک برنامه را در صورت رایگان در تلفن هوشمند خود بارگتر

ه دارای محتوای افراد در حال حرکت مطالعه  کنید . پس از نصب برنامه تلفن شما کد را اسکن کرده و به وبساینر ک 

ا جمله  از  میدهد.مطالب  پیوند  را  در  دارند  ازمونها که  و  صونر  های  خالصه  ها  نامه  واژه  مطالعه  محبوب  های  بزار 

س هر زمان قا   میباشند. بل دستر

http://getscanlife.com 

http://get.neoreader.com/ 

http://www.quickmark.com.tw/ 

 

 درباره نویسندگان  

ف کت  شر و  شل  نفت  کت  شر در  این  از  پیش  دریافت کرد.وی  آریزونا  دانشگاه  از  را  خود  ای  دکتر ی  رابیتی لزات استیفن 

ال ، دانشگاه بالتی  اسکا در اوماها ، دانشگاه کنکوردیا در مونتر مور ، دانشگاه ایلینوی  رینولدز کار یم کرد و در دانشگاه نتر

استاد  اکنون  هم  است.وی  داشته  تدریس  دیگو  سن  ایالنر  دانشگاه  و  ادواردزویل  در  سن    جنونر  ایالت  در  مدیریت 

 .دیگو است 

ی  رابیتی دکتر  تحقیقانر  های    منافع  مهارت  توسعه  و  رفتاری  ی  تصمیم گتر  ، ها  سازمان  در  سیاست  و  قدرت   ، ی  درگتر

ی فردی متمرکز شده ا  بیر ینس هاریزون  موثر  ی بتر مجالنر مانند  ست. مقاالت وی در این زمینه و سایر موضوعات در 

http://getscanlife.com/
http://get.neoreader.com/
http://www.quickmark.com.tw/
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ی امنتشر شده است ، بررش مدیری  لملل ، مرور مدیریت  ت کالیفرنیا ، چشم اندازهای تجاری و اقتصادی ،مدیریت بیر

 .، پرسنل کانادانی و روابط صنعنر و مجله آموزش مدیریت

نویسن ترین  پرفروش  ی  رابیتی زمینهدکتر  در  جهان  در  درش  او    ده کتاب  های  استکتاب  سازمانی  رفتار  و  مدیریت  های 

از   به    5بیش  و  فروخته  نسخه  ب   20میلیون  در  حاضی  حال  در  او  های  است. کتاب  شده  ترجمه  از  زبان    1500یش 

استر   ، ی  التیر آمریکای   ، شاش کانادا  در  مدرسه  صدها  ی  همچنیر و  ها  دانشگاه  و  متحده  ایاالت  ،  کالج  نیوزیلند   ، الیا 

 .آسیا واروپااستفاده یم شود

کت یم کند. از زمان  ی در مسابقات مستر پیست شر ی همچنیر  در سال   50دکتر رابیتی
ی

قهرمانی میل   23،او 1993سالگ

تاالر مشاهتر عنوان    14و   آمریكابه  به ایاالت متحده  به دست آورده است. او   Masters Track قهرمانی جهان را 

& Field   سال و باالتر است 65متر مردان  200متر و  100معرفی شدو در حال حاضی رکورددار  2005 سال در. 

( رئیس دانشگاه کارولینای ساحیل ای دانشگاه ویرجینیای غرنر و)دکتر ی  .در کانوی ، کارولینای جنونر است  دیوید دستی

ی دانشگاه است DeCenzo دکتر   .در مقام ریاست ، مسئول دید کیل و رهتر

ی دانشکده تجارت 2002سال از وی   .را به عهده گرفت .E.Craig Wall Sr در ساحیل بوده است و رهتر

 داد. در طول آن  را توسعه  MBA از آن زمان ، دانشکده یک رشته اقتصاد تأسیس کرد و یک برنامه

 دو برابر شده است 
ً

 .دوره ، ثبت نام دانشجو و موقعیت های هیئت علیم تقریبا

ی فرصتهای کا این کالج همچن کتهای بزرگ یر ی الملیل در شر  Fortune رآموزی قابل توجیه را در سطح محیل ، میل و بیر

یم برای تصویب یک برنامه درش  به عنوان مددکار با همکاری اعضای هیئت عل DeCenzo ایجاد کرد. دکتر  100

ی ایجاد حداقل سطح حقوق برای اعضای هیئت علیم دان  .شگاه همکاری کرداصیل آموزش عمویم و همچنیر

به دانشکده ساحیل در سال   ی  ، وی به عنوان مدیر توسعه مشارکت در کالج تجارت و اقتصاد    2002قبل از پیوسیر

 .در دانشگاه مریلند خدمت کردTowson در

و نویسنده کتابهای درش متعددی  او ی  ی دستی ان عمویم است.دکتر کت ها و سختی ک مشاور صنعت باتجربه ، مرنر شر

و  است که   ی ده در کالج ها و دانشگاه های شاش ایاالت متحده و جهان استفاده یم شود. دکتر دی ستی به طور گستر

ی ، کارولینای جنوو همش   یم کنندش تری چهار فرزند دارند و در جزیره پاولتر
ی

 .نر زندگ

 

MARY COULTER ( ستان را برگزار کرد ا دانشگاه آرکانزاس( مشاغل مختلفی از جمله دبتر     دکتر
ر

معلم ، دستیار حقوف

برنامه های دولت شهر قبل از اتمام   دانشگاه های دروری ، دانشگاه  و برنامه ریز  بود. وی در  خود  تحصیالت  دوره 

گاه ایالنر میسوری تدریس کرده است. وی در حال حاضی استاد برجسته مدیریت  آرکانزاس ، دانشگاه ترینینر و دانش

م است.  میسوری  ایالنر  دانشگاه  ی  در  هتی های  سازمان  برای  رقابنر  های  اتژی  استر بر  دکتر کولتر  تحقیقانر  نافع 

انتفایع و استفاده از رسانه ه ه و سایر موضوعات  ای جدید در روند آموزشر متمرکز بود.تحقیقات او در این زمینغتر

اتژی های تجاری مجله تحقیق ی الملیل رشته های تجاری ، مجله استر  ات بازرگانی ، در مجالنر مانند مجله بیر

دکتر كولتر كتابهای    ، مدیریت  مبانی  بر  عالوه  است.  موردی  تحقیقات  مجله  و  عمویم  و  انتفایع  غتر بازاریانر  مجله 

رابی   . نی استفان  )با  مدیریت  با  ی  نتر با دیگری  عمل  در  و كارآفرینی  عمل  در  اتژیك  استر مدیریت   ) ی  Prentice Hall تی

مشغو  دکتر کولتر  وقنر  است.  های گل منتشر كرده  باغ  در  پریدن  ،از  نیست  ی  نوشیر دستور    ل  امتحان کردن   ، خود 
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ب  و  مت  و  ، کینر  جیمز  و  سارا   ، رون  با  مختلف  های  فعالیت  واز  ها  انواع کتاب  خواندن   ، جدید  های  ه  العمل 

ین عزیزمم ی لذت یم برد. عاشق دختر بچه شتر  .خصوص با نوه جدیدش بروکلیر

IAN ANDERSON اه رجینااز جمله تحصیالت در دانشگاه اتاوا دریافت  انی خود را از دانشگلیسانس مدیریت بازرگ

وع کار تدریس در دانشگاه ، مدیر  کت بزرگ  HR کرد. وی قبل از شر ی  در مستقر در اوتاوا بود  IT یک شر . ایان همچنیر

 یک مشاور منابع انسانی و مدیریت با انجمن مدیریت ، مشاوره و 

 .ل است که به طور فعال در حال مشاوره استسا 25ز و بیش ا (AMCES) خدمات آموزشر 

 .، ایان استاد و هماهنگ کننده بازاریانر و مدیریت است Algonquin در کالج 

بازاریانر کالج ها ،   تجاری و  یک فرد  در مسابقات  یان ، او   دیگر" 
ی

"زندگ در  دانش آموزان را مطالعه و مرنر یم کند. 

با  منظم  طور  به  و  است  ذوق  آموزش   Groovy Grapes خوش  و  اب  شر و  دیده  آموزش  های  مزه  و  یم کند  کار 

اب شر مناطق  از  یان  و  هستند  نیاگارا  منطقه  ،از  و کاتارین  باب   ، یان  مادر  و  پدر  دهد.  یم  ارائه  را  در    اسکاچ  سازی 

الیا ، نیوزیلند ، کانادا ، ایاالت متحده ، اتریش و آلمان بازدید کرده است. ایان بیش از  سال مربیگری هایک و   20استر

  . تس فوتبال را بر عهده داشته ا
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1   
  مدیریتبر   ایمقدمه

 ها  سازمانو  
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کت  برایان اسکادامور هنگایم  کت حذف زباله در آمریکای  را در ونکوور، که بزرگ  ?GOT-JUNK-800-1که شر ترین شر

تأسیس کرد،  را  است  دانشجوی     شمایل  دون   18یک  مک  راننده  "وقنر  بود.  به  ساله  ایده  این  بودم   ونکوور  در  الد 

 آوری و حمل زباله من یک وانت باربری فرسوده با تبلیغات جمع ذهن من رسید. 

 صفحات تخته سه ال را دیدم. "  

 آغاز، قرار بود از طریق دانشگاه به این هدف برسد. با این حال، در سال سوم تحصییل او، در  

 تجارتش   

 ت خود را رها کرد. او برای مدیریت تمام وقت، تحصیال  به اندازه کافی رشد کرده بود، که

سال   در  باربری    1989اسکادامور  وانت  یک  با  را  خود  در    700کار  اکنون  اما  آغاز کرد،  ایاالت  دالری  شاش کانادا، 

یم حق امتیاز انحصاری دارد. او  الیا و انگلستان  براساس فدرال اکستی متحده، استر خود را  س  گوید مدل کسب و کار 

ی یم دهد. رانندگان، یونیفرمای را ارائه یمهای بیعانهبنا کرده است، که خدمات به موقع و نرخ پوشند و راننده  های تمتر

 درباره آن فکر کنید
 هایی نیازمدیران به چه نوع مهارت 
 دارند؟ 
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