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.1مقدمه 

علمی که متکفّل بیان معنای «تعریف» و حد و مرز «تعـاریف» و صـیی و ناصـیی بـودن
آنهاست« ،علم منطق» است؛ زیرا «تعریف» در واقع حرکتی است که انسان برای تیصیل یـ
معلوم تصوری انجام میدهد و غایت و هدف علم منطق این است که خطای در تیصـیل علـم را
شناخته و نیوه صیی فکر کردن و رسیدن به معلوم را نشان دهد ،ازاینرو علم منطـق باصصـاله
متکفل بیان معنای «تعریف» است.
اما اینکه گاهی دیده میشود در ضمن مباحث علوم دیگر ،همچـون علـم «اصـول فقـه» یـا
«فلسفه» بیث از «اقسام تعریف» و «تعاریف صیی و ناصیی » به میان میآید ،بـه ایـن دلیـل
نیست که آن علم برای خود بیانی جدا و مجزا از «تعریف» دارد ،بلکه چون در هر علمی ابتدا بایـد
موضوعات مورد بیث آن علم مشخص شود تا بعد بـه مسـائل ویرامـون آن موضـوعات ورداختـه
شود؛ ازاینرو نسبت به موضوع مورد بیث ،تعاریفی را ارائه مـیدهنـد (شـهید مطهـری )7151 ،و
اگر هم به بیان تصویر صیییی از «تعریف» می وردازند و مفصل وارد اقسام آن میشوند ،از باب
تنقی اصول موضوعۀ بیث است.
ازاینرو حتی بعضی از اصولیّون که وارد بیثهایی از این دست میشوند ،اعتـراف دارنـد کـه
جایگاه طرح این مباحث در علم اصول نیست ،بلکه در منطق است(.مروج )7578 ،بهعنوان مثـال،
میقّق اصفهانی در مقام نقد بر صاحبکفایه در تعریف واجب مطلق و مشروط ،اشکالی را بـر بـه-
کارگیری اصطالح «تعاریف لفظی و شرح اصسمی» از سوی آخوند و بعضـی از اهـل معقـول وارد
میکند با این بیان که مطلب آخوند با اصطالح حکما مخالفت دارد .نکته قابلتوجه این اسـت کـه
ایشان در ادامه جملههای را از ابوعلی سینا در اشارات و همچنـین عبـاراتی از خواجـه نصـیرالدین
طوسی در شرح اشارات ،در مقام اثبات مدعای خود وارد میکند که بهوضوح میرساند علمـی کـه
متکفل بیان اصطالحات مربوط به «تعاریف» است ،علم منطق است؛ ازاینرو برای اثبات مـدعای
خود از کلمات علما بزرگ در علم منطق شاهد میآورد (اصفهانی غروی.)7115 ،

.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

«تعریف» (معرِّف یا قول شارح) در لغت بهمعنای شناسـاندن ،آگاهانیـدن و حقیقـت امـری را
بیانکردن(معین)7111 ،؛ و در اصطالح به معنای مجموع تصورات معلومی است که موجب معلوم
شدن تصوری مجهول میشود (خوانساری. )7111 ،
«تعریف» در لغت بهمعنـای شناسـاندن و حقیقـت چیـزی را بیـانکـردن و آگاهانیـدن اسـت
(زوزنی )7578 ،و در اصطالح به معنای تبدیل مجهوصت تصوری به معلومات است با توسـل بـه
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معلومات تصوری دیگر؛ به عبارت دیگر ،زدودن جهل نسبت به امری با توسـل بـه علـم بـه امـور
دیگر.
مباحث اصلی منطق عبارتند از :تعریف(معرِّف) و حجت؛ که «تعریـف» بـرای معلـوم سـاختن
تصورات مجهول است و «حجت» برای معلوم ساختن تصدیقات مجهـول .تصـورات بـر دو نـوع
است :تصورات بدیهی(بیّن یا ضروری) و تصورات غیر بدیهی(غیربیّن یا نظری)؛ تصورات بـدیهی،
غیر اکتسابی بوده و خودبهخود معلوم و روشن هستند و بـرای دانسـتن آنهـا نیـاز بـه تصـور یـا
تصورات دیگر نداریم .این تصورات بینیاز از تعریف و غیرقابل تعریف هستند؛ مانند تصـور وجـود،
وحدت ،گرمی و سردی ،سیری و گرسنگی و  . ...تصورات غیر بدیهی اکتسابی هسـتند و نیـاز بـه
معرِّف دارند و برای دانستن آنها نیاز به تصورات دیگر است؛ مانند تصور حیوان که تصوری اسـت
مرکب از چند تصور دیگر مانند «جسم»« ،نامی»« ،متیرک باإلراده»« ،حاسّ».
تصورات بدیهی بسیار میدود هستند ،اما تصورات غیربدیهی نامیدود و بـی شـمار و همگـی
نیازمند تعریف دقیق هستند .به همین جهت ،بیث از تعریـف و اقسـام و شـراین آن ،یکـی از دو
مبیث اصلی منطق به شمار میآید.
تعریف در جواب به سؤال «ما هـو »(آن چیسـت ) مـیآیـد و «مـا» در ایـن سـؤال« ،مـای
حقیقیه» است که از حقیقت و ماهیت شیء سؤال میکند .بنابراین ،تعریف بیانگـر ماهیـت شـیء
است؛ بهعنوان مثال در جواب سؤال «انسان چیست » میگوییم «حیوان ناطق است» یا «حیـوان
ضاح است» .شیخ الرئیس ابنسینا در منطقالمشرقیین در مقام تبیـین معنـای «تعریـف» ایـن
چنین میفرماید:

«تعریف کردن ،انجام دادن کاری است که موجب میشود ی شیء در نظر کسی که به آن شیء
توجه دارد ،روشن شده و مورد تصور وی قرار گیرد که البته اینکار ممکن است توسن کالم انجـام
گیرد»(ابن سینا.)7518 ،
ایشان در اشارات ،اینگونه بیان میکند:

«ما برای کسب معلوم تصوری مسیری را طی میکنیم و در طول طی ایـن مسـیر آن چیـزی کـه
انسان را به آن معلوم تصوری میرساند ،بنابر اصطالح متـداول [قـول شـارح] اسـت(15».خواجـه
نصیرالدین طوسی)7511 ،
شاید بتوان این مطلب را اینگونه نیز بیان کرد که تعریفکننـده یـ شـیء(یعنی معـرِّف آن)،
چیزی است که موجب می شود تـا عقـل ،تصـوری تفصـیلی از آن شـیء ویـدا کنـد (مـال هـادی
سبزواری.)7113 ،
نتیجه اینکه میتوان این مطلب را از تعابیر باص استفاده کرد که «تعریف چیزی است که مـا را
به تصوری صیی از ی مفهوم برساند(».عالمه حلی)7117 ،
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شرايطتعريف 

شراین معنایی

شراین لفظی

اجلی و
اعرف بودن

دوری نبودن

تغایر
مفهومی

جامعیت و مانعیت

جدول  .7شراین تعریف
تعریف باید جامع افراد معرَّف و مانع اغیار آن باشد .بنابراین شرط ،معرِّف و معرَّف باید از حیث عموم و
صدق با هم اتیاد داشته باشند ،یعنی :
الف .هر آنچه که معرِّف بر آن صدق میکند ،معرَّف نیز بر آن صدق کند (شرط اطراد و منع) ،و هر آنچه
که معرَّف بر آن صدق میکند ،معرِّف نیز بر آن صدق کند (شرط انعکاس یا جمع) .
ب .نسبت میان معرِّف و معرَّف از میان نسب اربع ،نسبت «تساوی» باشد .زیرا نسبت میان معرِّف و معرَّف:
 .7تباین نیست؛ زیرا امور مباین قابل حمل بر هم نیستند و همچنین در صدق متید نیستند .1 .عموم
نیست؛ زیرا اگر معرِّف اعمّ از معرَّف باشد ،نه مانع اغیار معرَّف است و نه مفید شناسایی ذات معرِّف و حال
آن که معرِّف حداقل باید مفید امتیاز (مانع اغیار) معرَّف باشد .مثالً تعریف انسان به «حیوانی که بر روی دو
وا راه میرود» مانع اغیار نیست؛ زیرا حیوانات دیگری هم وجود دارند که بر روی دو وا راه میروند.1 .
خصوص نیست؛ زیرا اگر معرِّف اخصّ از معرَّف باشد ،نه جامع افراد معرَّف است و نه اجلی و اعرف از آن.
مثالً تعریف انسان به «حیوان متعلم» جامع افراد نیست؛ زیرا بعضی از انسانها متعلم نیستند.
معرِّف و معرَّف در مفهوم نباید یکسان باشند ،زیرا در این صورت تقدّم معلوم بودن معرّف بر معرِّف صزم
می آید ،و این توقف شیء بر خودش است که میال است .به عنوان مثال ،در تعریف حرکت به «انتقال» ،یا
در تعریف انسان به «بشر» ،این شرط نادیده گرفته شده است.
تعریف نباید دوری باشد ،یعنی نباید معرِّف با معرَّف تعریف شود ،زیرا در این صورت شیء مقدّم بر خود
میشود .دور بر دو نوع است:
 .7دور مصرح (آشکار) :دوری که در آن شیء بدون هیچ واسطهای بر خود مقدم شود؛ مثل تعریف خورشید
به «ستاره روز»؛ زیرا روز به زمان باص آمدن خورشید تعریف میشود.
 . 1دور مضمر (مخفی) :دوری که در آن شیء با ی یا چند واسطه بر خود مقدّم شود؛ مانند تعریف روز به
«نبودِ شب» و تعریف شب به «نبودِ خورشید» و تعریف خورشید به «ستاره روز».
معرِّف باید آشکارتر و شناختهشده تر از معرَّف باشد .بنابراین تعریفی که با معرَّف از حیث ظهور و خفا مساوی
باشد ،مانند تعریف عدد فرد به «عدد ی واحد کمتر از عدد زوج» ،و تعریفی که اخفی از معرَّف باشد ،مانند
تعریف آتب به «عنصری شبیه به نفس» یا تعریف عنصر به «اسطقس» جایز نیست.
الفاظ واض و عاری از ابهام و ایهام باشند.
از الفاظ مشترک لفظی یا مشترک معنایی استفاده نشود.
کاربرد الفاظ استعاری و مجازی بدون قرینه جایز نیست.
از الفاظ نامأنوس و غریب استفاده نشود؛ مانند لفظ «اسطقس» در تعریف آتب و لفظ «آخشیج» در تعریف
ضد .به جای این الفاظ ما میتوانیم بهترتیب از الفاظ «عنصر» و «ناسازگار» استفاده کنیم که برای
فارسیزبانهای امروزی مأنوسترند.


.3روشپژوهش 

باید توجه داشت که تعریف ماهوی از مدیریت میسر نیست ،ولی تعریـف مفهـومی آن ممکـن
است؛ زیرا تعریف ماهوی شیء ،بیان ماهیات و ذاتیات آن است .تعریف اشیاء به جنس و فصل یـا
جنس و رسم یا به حد تام یا حد ناقص ،تعریف ماهوی است؛ امـا تعریـف مـدیریت بـه ایـن امـور
امکانوذیر نیست؛ زیرا مدیریت وحدت حقیقی ندارد و هر آنچه کـه فاقـد وحـدت حقیقـی اسـت،
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وجود حقیقی ندارد و چیزی که فاقد وجود حقیقی است ،ماهیـت نـدارد و فاقـد ماهیـت ،جـنس و
فصل ندارد .از این رو ،تعریف مدیریت به حد تام یا ناقص ،امکانوـذیر نیسـت .بـه دیگـر سـخن،
مدیریت ،تعریف منطقی مرکب از جنس و فصل ندارد.
در این وژوهب اکتشافی به روش نقد منطقی به بررسی تعاریف مورد نظر می وردازیم.

تعريفاول«.از آنجایی که مدیریت عبارت است از دستیابی به هدفهای سـازمانی از طریـق
هـدایت و رهبــری ،ازایــنرو هرکســی حــداقل در مراحــل شخصــی از زنــدگی خــود یـ مــدیر
است(».عباس زادگان)7158 ،

نقدوبررسی 

« .7هدفهای سازمانی» مفهومی مبهم است؛ سازمان را اگر بهمعنای معروفب در نظـر بگیـریم،
شامل ادارهها و شرکتها و ...میشود که دلیلی برای میدودکردن مفهوم مدیریت به ایـن مفهـوم
نداریم و مفاهیمی چون مدیریت خویشتن ،مدیریت خانواده ،مدیریت کالس ،مـدیریت اجتمـاعی،
مدیریت دولتی و ...خالف این ادعا را اثبات میکنند و همچنین خود تعریف ،در ادامـه هـر فـرد را
در زندگی شخصی خویب ی مدیر میداند و این قوت تعبیر سازمان به غیر مفهـوم معـروف آن
را تقویت میکند .البته مفهوم سازمان کوچکتر از آن است که بار همه ایـن مصـادیق را بـه دوش
بکشد؛
 .1تعریف مذکور ،مدیریت را به رهبری و هدایت تعریف میکند؛ در حالیکه خود این مفاهیم اگـر
مبهمتر از مدیریت نباشند ،روشنتر از آن نیستند؛ حداقل در مورد رهبری میتوان با اطمینان ایـن
ادعا را مطرح کرد؛ چرا که اختالف نظرها نسبت به مفهوم رهبری و تعریف آن چیزی نیسـت کـه
قابل کتمان باشد؛
 .1مدیریت را نمیتوان به رهبری تعریف کرد؛ چرا که اوّصً این نوعی تعریف به مترادف اسـت کـه
از انواع تعریف لفظی است و ثانیاً بهسختی میتوان ایـن دو مفهـوم را متـرادف یکـدیگر دانسـت؛
هرچند دارای قرابتهایی با یکدیگر هستند که اخـتالف نظرهـایی را برانگیختـه اسـت و دیـدگاه
مختار ما در این موضوع نیز در جای خویب مطرح خواهد شد؛
 .5در تعریف مذکور ،به وضوح بر دستیابی به هدفهای تأکید شده است؛ در حالیکه ایـن تعبیـر
منطقی بهنظر نمیرسد .این بدان معناست که همه چیز منیصر در دستیـابی بـه هـدف اسـت و
اگر فردی بهترین عملکرد را در ی مجموعه دارا باشد اما بنا به هر دلیلی در وایان به هدف مـورد
نظر نرسید نمی توان عملکرد او را از مصادیق مدیریت دانست و همچنین برای قضـاوت در مـورد
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اینکه او مدیریت کرده یا نه باید تا وایان کار او صبر کرد تا ببینیم به هدف میرسد یا نه!!! اینهـا
مشخّصاً دیدگاه درستی نیست؛
« .8هدایت و رهبری» قیود زائدی در تعریف هستند؛ چرا که با حذف آنها خدشـهای بـر تعریـف
وارد نمیشود .به عنوان مثال اگر دستیابی به هدف سازمانی از راهی جز هدایت و رهبری باشـد،
مدیریت نیست اگر گفته شود مدیریت جز از طریق هـدایت و رهبـری امکـان نـدارد -کـه البتـه
ادّعای صیییی نیست -خواهیم گفت اتّفاقاً دلیل زائد بودن این دو قید ،همین سـخن شماسـت؛
مثل اینکه در تعریف انسان بگوئیم« :حیوان ناطقی که مخلوق خداوند باشد!».
تعريفدوم« .مدیریت فراگرد بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مـادّی بـر مبنـای یـ
نظام ارزشی وذیرفته شده است که از طریق برنامهریـزی ،سـازماندهی ،بسـیج منـابع و امکانـات،
هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به هدفهای تعیین شده صـورت مـیگیـرد(».رضـائیان؛
)7155

نقدوبررسی 

 .7صاحب تعریف باص ذیل واژه فراگرد اینچنین مینویسد« :تغییر بهسوی هدف با استفاده از سـاز
و کار بازخور را فراگرد گویند .هر فراگرد دارای هدف ،ساختار و نتیجه است»...
در اینجا ذکر چند نکته در مورد مطلب باص ضروری است:
نخست :اگر واژه فراگرد دربردارنده معنای هدفمندی است ،وس چرا در تعریف مـدیریت ،وـس از
تصری به ماهیت فراگردی مدیریت ،مجدداً سخن از دستیابی به هدفهای تعیین شده میآیـد
در حالیکه نیازی به این تکرار وجود ندارد.
دوم :فراگرد ،مفهوم اجلی از مدیریت نیست و در واقع بر ابهام مفهوم می افزاید.
سوم :اساساً بیان قید فراگرد ضرورتی ندارد؛ چرا که همه خصوصـیات و خاصـیتهـایی کـه ایـن
مفهوم میتواند دارا باشد را در ادامه تعریف شاهد هستیم .هدفداری در وایان تعریـف ذکـر شـده؛
ساختارمندی در سازماندهی لیاظ شده؛ و بازخور هم در کنترل درنظر گرفته شده است؛ ازایـنرو
این واژه خصوصیتی را بر تعریف نمیافزاید؛ جز اینکه بر ابهام میافزاید.
چهارم :با نگاهی دقیقتر ،صاحب تعریف باص ذیل واژه فراگرد تعریفی را ذکر میکند کـه در واقـع
چکیده و عصاره تعریف ایشان از مدیریت است و بهنوعی تالزم میان آندو میتوان قائل بود.
 .1در فرهنگ مدیریت ،موثّر یا اثربخب دصلت بر دسـتیـابی بـر هـدفهـا دارد .یعنـی فعـالیتی
اثربخب یا موثّر است که به هدف خاص خویب دست یابد .چند نکته در مورد این قید بایـد ذکـر
شود:
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یکم :اساساً مدیریت ،فعالیتها و اعمالی است که بهمیـ تیقّـق ،صـدق بـر مفهـوم مـدیریت
می کند .این موضوع هم در عرف فرهنگ مدیریت وذیرفته است و هم خود صـاحب تعریـف بـاص
آن را وذیرفته؛ زیرا در انتهای تعریف خویب قید «برای دستیابی به هدفها» را میآورد .فعالیـت
خاص چنین و چنان «برای دستیابی به هدفها» با فعالیت خاص چنین و چنانِ «دستیابنده به
هدفها» متفاوت است .این دلیلی است بر اینکه خود نویسنده هم دستیـابی بـه هـدفهـا را از
ذاتیات مدیریت نمیداند.
دوم :معلّق کردن صدق مفهوم مدیریت به آنچه «حاصل» فعالیت مدیریتی کوتاه یا بلندمدت ی
فرد یا مجموعه است چندان منطقی بهنظر نمیرسد .کما اینکـه در اطـالق مفهـوم مـدیریت بـر
فعالیت های مختلف فردی یا جمعی در عرف نیز کسی منتظر اتمـام فعالیـتهـا نمـیمانـد تـا در
صورت دستیابی به هدفهای آن فرد یا گروه ،عملیـات او را مـدیریت بخوانـد .ایـن هماننـد آن
است که در تعریف دویدن گفته شود «دویدن فعالیتی اسـت کـه در آن گـامهـا بـا سـرعت بـاص
برداشته میشوند تا به نقطه وایان برسند ».این بدان معناست که اگر کسی همه فعالیتهـای صزم
را انجام دهد اما به هر دلیلی به نقطه وایانی نرسد ،ندویده!! و این منطقی نیست.
سوم :همواره باید حدّی از عدم اطمینان در اعمال را وذیرفت (زیرا سر و کار عملیات مـا بـا آینـده
است و آینده از دسترسی و تسلّن کامل ما خارج است) و اینطور نیست که لزوماً همه فعالیـتهـا
ولو با برنامهریزی و ...یقیناً به همه هدفهای خویب برسند؛ و این اصلی است که هـر انسـانی بـا
اندکی تأمل بدان اذعان خواهد داشت .ازاینرو منطقی نیست که همه ارزیابی را مختص به نتیجـه
بدانیم و در صورت میقق نشدن هدفها ،اصل مدیریت را کالعدم فرض کنیم.
چهارم :در فرهنگ مدیریت و از جمله ذیل همین تعریف مورد بیث ،از واژهای مدیریت اثـربخب
و غیر اثربخب فراوان استفاده میشود؛ چنانکه نویسنده میترم ذیل تعریف خـویب مـینویسـد:
«مدیریت موثر مبتنی بر تصمیمگیری مناسب و دستیـابی بـه نتـایج مطلـوب اسـت ».دقـت در
استعمال این اصطالح از آن جهت اهمیت دارد که اگـر مـدیریت موصـوف بـه صـفت اثربخشـی
میشود ،این صفت دیگر نمیتواند جزء شروط تیقق مدیریت باشد؛ زیرا ویب از اتصاف به وصـف
اثربخشی ،مدیریت تیقق یافته است و برای تیقق یافتن نیازی به وصف اثربخشـی نداشـته کـه
اگر چنین نیازی را میداشت اصالً تیقق ویدا نمیکرد.
 . 1کارآئی یا کارآمدی در ادبیات مدیریت به مصرف مدبّرانه و بدون هدر رفت منابع اشاره دارد .در
مورد این لفظ و معنای آن در تعریف مذکور نکاتی صزم است ذکر شود:
یکم :باید توجه داشت که کارآئی مفهـومی تشـکیکی اسـت و لزومـ ًا در همـه امـور و فعالیـتهـا
دستیابی به باصترین کارآئی ممکن ویبشرط اطالق صفت کـارا بـه آن عملیـات ناسـت .یـ
مجموعه همینکه بهرهبرداری صیییی از منابع داشته باشد و حتیاصمکان جلو هدررفت منـابع را
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بگیرد ،عملیاتی کارآمد انجام داده ولو ایـن کـه بـه کـارآئی حقیقـی و تمـام و کمـال کـه نهایـت
بهرهبرداری از منابع است دست ویدا نکرده باشد.
دوم :نقدی که ویبتر به قید اثربخشی وارد کردیم ،به کارآئی نیز وارد است .در فرهنگ مـدیریت
و از جمله ذیل همین تعریف مورد بیث ،از واژهای مـدیریت کارآمـد و ناکارآمـد فـراوان اسـتفاده
میشود؛ چنانکه نویسنده میترم ذیل تعریف خویب مینویسد« :مدیریت کارآ متضمن تخصیص
و مصرف مدبرانه منابع است ».دقت در استعمال این اصطالح از آن جهـت اهمیـت دارد کـه اگـر
مدیریت موصوف به صفت کارآیی میشود ،این صفت دیگر نمیتواند جزء شروط تیقق مـدیریت
باشد؛ زیرا ویب از اتصاف به وصف کارآیی ،مدیریت تیقق یافته است و برای تیقـق یـافتن نیـز
نیازی به وصف کارآیی نداشته؛ که اگر چنین نیازی را میداشت اصالً تیقق ویدا نمیکرد.
 .5نویسنده میترم منابع بهکارگرفته شده در مـدیریت را بـا دو واژه «مـادی» و «انسـانی» مقیـد
مینماید؛ یعنی بهکارگیری منابع مادی و انسانی  ....را مدیریت گویند .در این جا ذکـر چنـد نکتـه
ضروری است:
یکم :منابع انسانی از جهتی یا بنابر حیثیتی ذیل منابع مادی میگنجـد و از جهـت و حیثیتـی کـه
اشاره به وذیرش عالم فرا ماده و روح مجرد از ماده برای انسان دارد ،ذیل ایـن معنـا نمـیگنجـد.
ازاینرو نوعی ابهام در دریافت مقصود نویسنده میترم وجود دارد .اگر مقصود صـرفاً منـابع مـادی
باشد و از جمله آن منابع ،انسان هم خواهد بود؛ و اگر قائل به وذیرش نوعی عالم فرامـادی بـرای
جهان و از جمله انسان باشیم ،دلیلی برای آوردن منابع انسانی در کنار منابع مادی وجـود نـدارد و
در این حالت بهتر است گفته شود منابع مادی و معنوی تا هر دو حوزه مورد نظر را در برگیرد.
دوم :آوردن قیود منابع مادی و انسانی و سواصت حاصل از آن در تعریف ،کار را بدانجا میکشـاند
که بیث وارد حوزههای جهانبینانه و هستیشناسانه و انسانشناسانه شود .سواصتی از این دسـت
که اگر انسان تنها دارای بعد مادی است ،وس چـرا نویسـنده میتـرم منـابع انسـانی را در عـرض
منابع مادی قرار داده است یا اگر انسان و اساساً هستی دارای دو بعد مادی و غیـر مـادی اسـت،
وس چرا نویسنده میترم منابع مادی را با قید منابع معنوی تکمیل نکرده است و...
سوم :تقسیم منابع به مادی وانسانی ،تقسیم صیییی نیسـت؛ زیـرا حـوزه ایـن دو مفهـوم دارای
تداخل با یکدیگر است .تقسـیم منـابع بـه مـادی و انسـانی هماننـد تقسـیم انسـان بـه ایرانـی و
سفیدووست است؛ چرا که خود انسان قطعاً دارای حوزه مادی هم هست و فارغ از وذیرش بعد غیر
مادی برای او ،تداخل دو مفهوم بهوجود میآید .بنابراین مادی مقابل انسانی قرار نمیگیرد.
چهارم :هنگامیکه نویسنده میترم منابع مادی را در عرض منابع انسانی میآورد ،بـدین معناسـت
که منابع انسانی چیزی جز منابع مادی است و این یعنی انسان ،غیر مادی است .این ادعا بیانگـر
این مطلب است که جهانی غیر مادی وجود دارد و وذیرش وجود جهان غیرمادی مـالزم اسـت بـا
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رد جهانبینی مادیگرایانه و از همین نقطه بسیار ونهان ،رد وای نگاه جهـتدار در تعریـف هویـدا
میشود؛ و از همین نقطه به شمول تعریف ضربه مهلکی وارد میآیـد و آن ایـنکـه بـر ایـن مبنـا
هرگونه عملیات بهکارگیری منابع از سوی مادیگرایان را مدیریت نمـیدانـیم؛ زیـرا آنهـا اساسـاً
جهان غیر ماده را نمیوذیرند تا اینکه بخواهند از آن سخن گفته و بر آن اسـاس و همچنـین بـر
اساس بعد روحانی انسان او را بهکار گیرند .در حالیکه اینگونه نیسـت و در عـرف مـدیریت ،بـه
انواع مدیریتها با جهانبینیهای گوناگون لفظ و معنای مدیریت اطالق دارد.
ونجم :همانگونه که در نکته قبلی گذشت ،مسیر ورود نوعی جهانبینی را در تعریف یافتیم؛ یعنـی
نویسنده میترم در واقع تعریف خود را بر اساس وذیرش نوع خاصی از ارزشهـا ارائـه کـرده و بـا
ویگیری آنها مشخص شد که بر آن اساس قاعدتاً نباید به مدیریت مادیگرایانه مـدیریت اطـالق
شود و حال آنکه میشود .آنچه در این نکته میخواهیم بگوییم ایـن اسـت کـه ایـن جهـتداری
تعریف و ویروی آن از ی جهانبینی خاص ،با ادّعای خودِ تعریف نیز در تضاد قرار میگیـرد؛ چـرا
که نویسنده میترم در قسمتی از تعریف قید « بـر مبنـای یـ نظـام ارزشـی وذیرفتـه شـده» را
میآورد .این قید دصلت بر این معنا دارد که همه آنچـه در تعریـف ذکـر شـده اسـت ،نسـبت بـه
نظامهای ارزشی گوناگون خنثی و بیتفاوت بوده و نظامهای ارزشی مختلف شمول مفهـوم مـا را
خدشهدار نمیکند .حال آنکه چنانکه ویبتر گذشت ،خنثی بودن و شمول خود تعریف با تقسـیم
منابع به انسانی و مادی خدشهدار گشته است .در واقع با وذیرش تقابـل منـابع مـادی بـا انسـانی،
ناگزیر از وذیرش جهان غیرمادی خواهیم بود و وذیرش جهان غیر ماده مالزم با نفی مادیگرایـی
است و نفی مادیگرایی یعنی ی نظام ارزشی خاص در دل تعریف ما از مدیریت.
ششم :تا بهحال آنچه گفته شد با میور قرار دادن شمول تعریف برای مفهـوم مـدیریت بـود؛ امـا
سوال دیگری که مطرح است اینکه با فرض نادیده انگاشتن شمول تعریف و اشـکاصت وارده بـر
آن و اصل قرار دادن وذیرش جهان غیر مادی؛ حـال چـرا مفهـوم مقابـل جهـان «مـادی» را بـه
«انسانی» تعریف کردهایم و مگر جهان غیرماده منیصر در انسـان اسـت وـس ایـن تقسـیم بـا
فرض وذیرش جهانبینی معنوی نیز قابل توجیه نیست.
هفتم :اساساً مقصود از آوردن دو قید منابع مادی وانسانی در تعریـف ،مشـخص نیسـت .چـرا کـه
عمالً مصادیق معیّنی با حضور این دو قید از تعریف کم یا بر آن افزوده نمیشود .جز آنکـه ابهـام
تعریف را افزوده است و خاصیت دیگری برایب متصور نیسـت .در تعریـف یـ چیـز ،بـرای هـر
تقییدی ،باید دلیل روشنی داشته باشیم .وقتی اطالق لفظ منابع را آگاهانه با دو لفـظ دیگـر مقیـد
میکنیم ،باید ثمره معینی و هدف مشخصی را برای تعریف دنبال کنیم؛ حال آنکه ثمرهای بـرای
این تقیید یافت نمیشود یا صاقل ما نیافتیم.
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هشتم :ممکن است در مقام توجیه استفاده از دو قید منابع مادی و انسانی ،گفتـه شـود مقصـود از
منابع مادی همان وسایل و تجهیزات و مقصود از منابع انسانی همان انسانها می باشـد!! روشـن
است که چنین ادعایی قابل وذیرش نیست؛ چرا که از لفظ مـادی نمـیتـوان خصـوص وسـایل و
تجهیزات را اراده کرد و این لفظ به هیچ روی بیانگر آن معنا نیست .مادی یعنـی هرآنچـه مـادی
است و این واض است .اما با فرض وذیرش این معنا ،باز هـم اشـکاصتی بـهوجـود خواهـد آمـد.
شمول تعریف در این حالت دچار نقص است؛ زیرا بر این مبنا ،بهکـارگیری منـابعی جـز وسـائل و
تجهیزات و انسانها ،مدیریت میسوب نمیشود؛ حال سوال اینجاسـت کـه وـس «زمـان» چـه
ماهیتی دارد جزء تجهیزات است یا از جرگه انسانها میسـوب مـیشـود اگـر جـزء هـیچکـدام
نیست ،وس چه توجیهی برای اصطالح «مدیریت زمان» کـه اکنـون جـزء اصـطالحات ورکـاربرد
حوزه مدیریت است میتوان یافت یا بهکارگیری حیوانات برای دستیابی به برخی هدفهـا ،چـه
توجیهی دارد حال آنکه حیوانات نه جزء تجهیزاتاند نه انساناند! ممکن است در توجیه تعریـف،
گفته شود مقصود از وسائل در واقع هرآنچه که واسطه میان مبدأ و مقصد شود است؛ کـه بـا ایـن
توجیه حتی حیوانات هم ابزار کار و عملیات میسوب میشوند!! شاید هیچکس حوزه توجیـه را تـا
بدین جا نگستراند و چنین ادعایی را مطرح نکند؛ چرا که این توجیـه ،تـوجیهی چنـد صیـه و چنـد
طبقه است .توجیه واژه مادی به وسائل و تجهیزات و توجیه وسائل و تجهیزات بـه هرآنچـه مـا را
در رسیدن به مقصود یاری میکند حداقل سه اشکال را ایجاد مینماید:
نخست :شفافیت و وضوح الفاظ در تعریف رعایت نشده.
دوم :اگر منابع مادی شامل هرآنچه که ما را به مقصود میرساند باشد وـس شـامل منـابع انسـانی
هم می شود؛ حال چرا در تعریف ،نویسـنده میتـرم منـابع انسـانی را از منـابع مـادی  -در عـین
شمولی که دارد -جدا کرده است
سوم :اساساً بهکارگیری هر آنچه ما را به مقصود میرساند ،یعنی بهکارگیری هر منبعـی کـه مـا را
به هدف برساند؛ وس دیگر چه نیازی به قید انسانی یا مادی یا وسائل یـا ...اسـت در ایـن حالـت
تقیید منابع با هر قیدی بیمورد بهنظر میرسد.
 .8نویسنده میترم در ادامه تعریف ،قید «بر مبنـای یـ نظـام ارزشـی وذیرفتـه شـده» را بیـان
مینماید .در مورد این قسمت از تعریف باص ،بیان چند نکته ضروری است:
نخست :اگر مقصود نویسنده میترم از ی نظام ارزشی ،ی جهانبینی خاص باشد ،عمالً قیـدی
را بیان کرده است که نیازی به ذکر آن نیست؛ چرا که امکان ندارد «فراگردی منـابعی را بـهطـور
موثر و کارآمد از طرقی خاص و در ی جهت معین» بهکار گیرد و دارای یـ جهـانبینـی و یـا
نظامی از ارزشها نباشد .حتی بی قیدترین مجموعههـا نیـز در قیـد جهـانبینـی و نظـام ارزشـی
«صقیدی» هستند .ولانگاری ،صقیدی ،هیچانگاری ،نیستانگاری و ...واژهـایی اسـت کـه بـرای
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توصیف جهانبینیها و ارزشهای خاصی که برخی بدان معتقدند وضع شده است؛ هر چنـد نظـام
ارزشی و جهانبینی برخی مکاتب و نیلهها از نظر برخی ضـد ارزش و وـوم میسـوب شـود؛ امـا
بهواقع نمیتوان منکر نظامی از ارزشها که آنها برای خود ساختهاند ،شد .بنابراین هـر عملیـاتی
خصوصاً با ویژگیهایی که در تعریف ذکر شده؛ مانند هدفمند بودن ،برنامهریزی شده ،سازماندهی
شده و ...مبتنی بر نظامی از ارزشهاست؛ حال چه ارزشهایی ایـن از حـوزه تعریـف و بیـث مـا
خارج است .بر این اساس نیازی بـه قیـد ایـن ویژگـی در تعریـف مـدیریت نیسـت؛ چـرا کـه مـا
ولانگارترین و صقیدترین مجموعهها حتی به ارزشهای بدیهی را هم دارای مدیریت میدانـیم و
در فرهنگ مدیریت آنها هم از مصادیق مفهوم مدیریت میسوب میشوند.
دوم :هدفمند بودن ی عمل ،خواه ناخواه مالزم با ترجی ی یـا چنـد چیـز بـر چیزهـای دیگـر
است؛ و این ترجی و انتخاب آگاهانه لزوماً بر وایه ی منظومه از ارزشها و ضد ارزشهـا شـکل
میگیرد (و البته بروز و ظهور این ارزشها میدود به هدف نمیشود؛ بلکه روشهـا را نیـز تیـت
تاثیر خود قرار میدهد)؛ زیرا ترجی بـال مـرج میـال اسـت .ازایـنرو بـا بیـان هدفمنـد بـودن
بهکارگیری منابع ،آن هم بر اساس برنامه ریزی و  ...نیازی به قید «بر مبنای ی نظـام ارزشـی»
ناست.
سوم :اکنون زمان آن است که سوالی اساسیتر را مطرح نمائیم و آن اینکه آیـا اساسـاً انسـانی در
منظومه بشری میتوان یافت که برای خویب مجموعهای ولو کوچ و میدود از ارزشها و ضـد
ارزشها را نداشته باشد طبیعی است هدفگذاری آگاهانه برای نیل به مقصودی معیّن نیـز خـواه
ناخواه بر مبنای همان ارزشهای ترسیم شده هـر فـرد رم مـیدهـد و بـر همـان اسـاس مسـیر
دستیابی به هدفها طی میشود؛ ازاینرو انسان از بدو تیرّک قـوّه فاهمـه ،نیـل بـه مقصـودی
مینماید که در منظومه ارزشی او جایگـاهی فراتـر دارد و از هـر آنچـه در منظومـه ارزشهـای او
جایگاهی فروتر دارد گریزان خواهد بود .این تعقیب و گریز حتی لزوماً با آگاهی کامل هم صـورت
نمیگیرد و چه بسا انسان ادّعای ارزشمندی چیزی کند و در وی چیز دیگری بدود و در این حـال
او حقیقتاً ارزش را در دومی توهّم کرده است ،هر چنـد علـت آن ضـعف در بـاور بـه ارزشمنـدی
ارزش نخست باشد؛ چرا که انسان غریق دریای ارزشها و ضـد ارزشهـا یـا همـان جهـانبینـی
خویب است و آگاهانه زیستن در همه شئون عملی به غایت دشوار است.
چهارم :با نظری به آنچه در فرهنگ مدیریت ،مدیریت خوانده میشـود ،وـی مـیبـریم کـه همـه
مدیریتها از نظامی منسجم و ی وارچه ویروی نمیکنند و چه بسیار مجموعههایی کـه در طـول
روزها و ماهها و سالها ،نقشهها و هدفها و نگاهها و نظرهای متفاوت و متضـاد و متناقضـی بـه
مسائل یکسان داشتهاند .اما با این همه هیچی از ما لیظهای در اطالق مفهوم مدیریت به همـه
این مجموعههـا تردیـد روا نمـیداریـم و اگـر بخـواهیم دقیـقتـر بررسـی کنـیم همـه آنهـا را
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مدیریتهایی میدانیم که دارای سب ها و روشها و ...مختلف بودهاند .بـر ایـن اسـاس ،لزومـی
ندارد برای تیقّق مدیریت ،لزوماً آنرا بر وایه ی سری ارزشهای منسجم و نظاممنـد وـیریـزی
کرد .شاید اولی باشد ،اما اگر هم نبود باز هم از حوزه اطالق مفهوم مدیریت خـارج نخواهـد بـود.
البته همانگونه که در نکته ویشین اشاره شد عملیات هدفمند ناگزیر از تکیـه بـر مجموعـهای از
ارزشهاست؛ اما لزومی بر ی دستی و نظاممندی و عدم تضاد و ...نیست.
ونجم :تا اینجا هرآنچه بیان شد با این فرض بود که مقصود از قید «یـ نظـام ارزشـی وذیرفتـه
شده» ،ی نوع جهانبینی و هستیشناسی باشد که عملیات مدیریت بر آن استوار شود .اما کلمـه
«وذیرفته شده» احتماصت دیگری ویب می کشد و بالتّبع سواصت و ابهاماتی را کـه در ادامـه بـه
بررسی آن خواهیم ورداخت.
نخست :مقصود از وذیرفته شدن چیست یعنی چه فرد یا افرادی باید این نظام ارزشها را بپذیرند
تا مفهوم مدیریت تیقّق یابد اگر طبق آنچه در نکات ابتدایی تعبیر کردیم ،مقصود این باشـد کـه
کل عملیاتی که نامب را مدیریت میگذاریم ،باید بر مبنای ی نظام ارزشی باشـد ،ایـن مقصـود
نیازی به تاکید ندارد؛ چرا که گفتیم عمل هدفمند ،خواه ناخواه مبتنی بر ارزشهـای خـاص خـود
است و لزومی هم بر نظاممند بودن آن نیست؛ چرا که به مصادیقی که بر مبنای ارزشهـای غیـر
نظاممند و گاهاً متضاد و متناق هم مدیریت اطالق میشود .اما در اینجـا تمرکـز بـر روی قیـد
وذیرفتگی آن ارزشهاست .وقتی گفته میشود «بر مبنای ی نظام ارزشی وذیرفته شده» ،سـوال
ویب می آید که وذیرفته شده توسن چه فرد یا افرادی مدیر منابع مـادی منـابع انسـانی همـه
اینها و ...و این ابهامی است که در تعریف موجود است.
دوم  :سوالی اساسی که با واسخ به آن ،مطالب این بخب وضوح بیشتری خواهد یافـت ایـن اسـت
که بهطورکلی(یعنی فارغ از اینکه این مقبولیّت نزد «چه» یا «که» باشد) آیا «مقبولیّـت» ،عامـل
اطالق لفظ مدیریت بر ی سری عملیات هدفمند است به بیان دیگر آیـا شـرط تیقّـق مفهـوم
مدیریت منوط و معلّق به تیقّق «مقبولیت» است با کمی تأمّل در مصـادیق مـدیریت و اطـالق
این لفظ در مصادیق گوناگون ،متوجه میشویم که اصوصً مقبولیّت در این اطالقها و مصـداقهـا
شرط نیست و هیچگاه بهخاطر عدم مقبولیّت ،رأی به سلب صدق مفهوم مـدیریت بـر یـ سـری
عملیات خاص نمیدهیم .فارغ از اینکه مقصود ،مقبولیت نزد چه فرد یا افرادی باشـد .بـه عنـوان
مثال ممکن است مجموعهای از ارزشها نزد هئیت مدیره یا حاکمـان یـ مجموعـه باشـد کـه
هیچگاه مقبول کارکنان و منابع تیت فرمان آنها نباشد؛ و اتفاقاً این یـ اتفـاق اکثـری اسـت و
همواره نظام ارزشی فرودستان مجموعهها در تضاد با نظام ارزشـی فرادسـتان مجموعـههـا قـرار
میگیرد؛ حال آنکه در فرهنگ مدیریت به همه این موارد لفظ مدیریت صدق مـیکنـد و کسـی
این اختالف فکرها و ارزشها را دلیل بر عدم صدق لفظ مدیریت بر آنها نمیداند.
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سوم :در فرهنگ مدیریت تقسیمبندیهایی برای سب مدیریت قائل شدهاند کـه بـر آن اسـاس،
سب های مدیریت به انواع گوناگونی از جمله دیکتاتور مآب ،مشـارکتی و ...تقسـیم مـیشـود .در
واقع سب دیکتاتور مآب یعنی سیطره خواستهها و ارزشهای مورد قبـول یـ نفـر بـر همـه؛ و
سب مشارکتی یعنی تالش برای تنظیم عملیات بر اساس ارزشهـا ،خواسـتهـا و دیـدگاههـای
همه یا اکثریت افراد(.البته در وی تعریف این سب هـا نیسـتیم و آن جهتـی کـه در بیـث حاضـر
بهکار میآید را تأکید میکنیم) به نوعی میتوان این تقسـیم سـب هـا را بـر مبنـای ارزشهـای
وذیرفته شده و نشده دانست که به مثابه دو سر ی ویوستار ،از مدیریت مبتنی بر ارزشهای یـ
فرد تا مدیریت مبتنی بر ارزشهای همگانی را نمایب میدهد .این در حالی اسـت کـه کسـی در
اطالق اصل لفظ مدیریت بر همه نقاط مختلف این ویوستار تردید ندارد و بیـث اصـلی در تعیـین
سب است .در واقع میور بیث بروی صفت است نه موصوف.
 .1در قسمتی دیگر از تعریف آمده است ...« :که از طریق برنامه ریزی ،سازماندهی ،بسیج منـابع و
امکانات ،هدایت و کنترل عملیات  »...در این بخب از تعریف مدیریت ،نویسنده میترم طرقـی را
برمیشمارد که مدیریت از آن طرق اعمال میشود .در این مورد نکاتی ذکر میشود:
یکم :در مورد آنچه در تعریف باص ،طرق مدیریت خوانده شده و یا در فرهنگ مدیریت با عنـاوینی
چون اصول مدیریت ،مبانی مدیریت ،وظایف مدیر و ...خوانده شده است ،اختالف نظرهـایی میـان
اندیشمندان این حوزه دیده میشود .با این وجود و اهمیت ورداختن به این موضوع ،در حال حاضـر
متعرض این بیث نمی شویم؛ چرا که فعالً تمرکز بیث بر روی تعریف مدیریت اسـت و تـا آنجـا
که در بررسی تعریف موجود بهکار آید ،به این طرق خواهیم ورداخت .ولی بررسـی مـاهوی آنچـه
طرق یا اصول مدیریت خوانده شـده را بـه جایگـاه خـاص خـویب مـیسـپاریم(.کار نـداریم کـه
برنامهریزی جزء اصول هست یا نیست و ...فقن میخواهیم ببینیم جایگاه اینها درتعریف چیسـت
و آیا آوردن اینها در تعریف صزم است یا نه).
دوم :در اینجا باید سرآغاز بیث مهمی را گشود که ویامدهای فراوانی بهخصوص در بیث اصـول
و مبانی مدیریت بهدنبال خواهد داشت:
ـ در فرهنگ مدیریت مفاهیم گوناگونی بهعنوان اصول یا مبانی یـا عنـاوینی از ایـن دسـت ذکـر
میشود .همانگونه که ویب تر اشاره شد ،توافق کاملی میان اندیشمندان مدیریت بر سر همه ایـن
اصول به چشم نمیخورد.
ـ برای تعریف ی مفهوم ،عناصـر مقـوّم آن مفهـوم دارای اهمیتـی فـراوان هسـتند؛ و در واقـع
کاملترین و دقیقترین تعاریف زمانی بهدست میآید که مقوّمات مفهوم مورد تعریـف بـهدقـت و
درستی شناخته شده باشند.
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ـ اصولِ ی امر ،در واقع بهمنزله وایههای آن امر است؛ وایههایی که وجـود همگـی آنهـا بـرای
بروا بودن و تیقق آن امر ضروری است .در واقع اگر ی امـری نقـب اساسـی در تیقـق امـری
دیگر نداشته باشد ،نمیتوان آن امر اولی را از اصول امر دوم دانست.
ـ بنابراین اصول هر امر ،متشکل از مقوّمات آن امر است.
ـ وقتی اصول ی امر ،متشکل از مقوّمات آن امر باشد؛ یعنـی قرابـت زیـادی بـا تعریـف آن امـر
خواهد داشت و این قرابت تا آنجاست که گاه یـ امـر را از طریـق برشـماری تمـامی اصـولب
تعریف میکنند و این تعریف را ویبتر حد تام نامیدیم.
ـ «بهکارگیری ی سری عوامل بهصورت هدفمند» که در تعریف باص نیـز بـهچشـم مـیخـورد،
نیازمند تشری و تدقیق است.
ـ شیوه هدفگیرى ان سان به این نیو است که هدف کمـال خـویب را تشـخیص داده و میـل و
اشتیاقب نسبت به او تیری م شود و آنگاه در اندیشه فرو م رود که به چـه وسـیلهای بـه آن
مقصود برسـد .بهتـرین وسـیلهاى کـه بـه نظـرش رسـید را برمـیگزینـد و ارادهاش را متوجـه او
م گرداند و بهسوی آن هدف م شتابد.
ـ کار یا انجام فعالیتهایی معیّن ،وسیله دستیابی به هدف است؛ این امر بدین صورت اسـت کـه
با تصور و اندیشه و میل به هدف ،و تصدیق به وسیله بودن وسیله ،اراده وسیله تولیـد مـ شـود و
بالنتیجه وسیله به کار گرفته م شود .مثالً از تصور و اشتیاق به «سیرى» و تصـدیق بـه ایـنکـه
دست درازکردن وسیله این هدف است ،اراده دست بردن بهسـوى غـذا ویـدا مـ شـود .روى ایـن
جهت ما م گوییم که دست بردن بهسوى غذا «براى» سیر شدن انجام گرفت.
ـ در افعال که انسان براى غایتها و هدفهاى معیّن انجام م دهد؛ مثل آنکـه غـذا مـ خـورد
براى آنکه سیر شود ،م خوابد براى آنکه بیاساید ،در مسـابقات شـرکت مـ کنـد بـراى آنکـه
برترى خود را ثابت کند ،کتاب م خواند براى آنکه از موضوعی آگاه شود ،و هزارهـا کـار دیگـر...
چندین خصوصیّت هست(در واقع باید گفت در هر عملی کـه مصـداق بـهکـارگیری منـابع بـرای
دستیابی به هدفی معیّن باشد ،این خصوصیات موجود است):
()7
ـ تمایل درونی به کمال یا کمالخواهی؛
ـ ادراک نوعی نقص در وجود خویشتن(اعم از ادراک صیی یا غلن).

 .7غایت داشتن که همان جستجوی از نقص به کمال است ،از باب این است که هر موجودى در درجه اول به علت ایجاب
خودش تشبّه م کند و هر معلول م خواهد خودش را به مرتبه کمال علت خودش نزدی نماید؛ به کمال که ماوراء او وجود
دارد .موجودات ناقص م خواهند خودشان را به طرف باص بکشانند .آن ماوراء ،مانند ی قوه جاذبه اینها را بهسوى خود جذب
م کند و م کشاند .این است که م گویند تیری طبیعت بهو سیله ماوراء طبیعت مانند تیری المعلّم للمـتعلّم و تیریـ
المعشوق للعاشق است(.مجموعهآثار شهیدمطهرى ،ج ،5ص)515 :
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ـ ادراک کمالی که نقطه مقابل نقص ادراک شده در مرحله قبلی است (اعـم از ادراک صـیی یـا
غلن).
ـ ادراک اینکه امری خاص ،موجد کمال مورد نظر در مرحله ویشین است و تصدیق آن.
در این مرحله آن امر خاص که موجد کمال مورد نظر است و در مرحله قبل آن را تصدیق کـردیم،
در جایگاه هدف و غایت قرار میگیرد.
ـ میل و انگیزهای در او برای دستیابی به آن هدف ایجـاد مـیشـود(حال چـه بـه صـورت رجـاء
دستیابی یا خوف عدم دستیابی) و این تمایل منجر به اراده نسبت به دسـتیـابی بـه آن هـدف
میشود.
ـ ادراک گزینههایی که میتوانند هدف مورد نظر را میقّق سازند.
ـ بر اساس معیارهایی ،گزینه اولی را از میان گزینههای موجود برمیگزیند.
ـ میل و انگیزهای برای دستیابی به آن گزینه برگزیده در او ودید میآید.
ـ وسائل ،مراحل و سبل دستیابی به آن گزینه را ادراک میکند.
ـ بر اساس مالکهایی که در ذهن دارد ،بهترین سبیل و طریق را از میـان سـبل و طـرق متصـور
برمیگزیند.
ـ اراده و عزمی برای طی طریق و سبیل منتخب برای دستیابی به هدفهـا در او ودیـد مـیآیـد.
(خواه براساس اشتیاق به انجام آن کار ،خواه براساس ترس از عدم انجام آن کار)
ـ عملیات و کار مورد نظر را بر اساس مالکهایی ،به اجزائی تقسیم مینماید.
ـ عملیات ترسیم شده حاصل از تقسیم را بین قوا و منابع خویب منقسم میسازد.
ایجاد هماهنگی میان منابع.
ـ در طی م سیر ،همواره عملکرد منابع را با نقشه ترسیم شده تطبیق میدهد.
ـ بر اساس نتایج حاصل از مرحله قبل و علمی که در طی مسیر بهدست میآورد ،حرکت یا هـدف
خویب را تصیی مینماید.
وس بهطور خالصه این مراحل عبارتند از:
ـ کمال طلبی؛
ـ ادراک نقص؛
ـ ادراک کمال مقابل نقص؛
ـ ادراک آنچه موجد کمال ادراک شده است؛
ـ هدف قرار گرفتن آنچه موجد کمال است؛
ـ میل و انگیزه و بهدنبال آن ویدایب اراده برای دستیابی به هدف؛
ـ ادراک گزینههای موجود برای دستیابی به هدف؛
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ـ گزینب گزینه اولی؛
ـ تمایل به دستیابی به گزینه اولی؛
ـ ادراک وسائل ،مراحل و سبل تیصیل گزینه اولی؛
ـ گزینب طریق اولی برای تیصیل گزینه اولی؛
ـ اراده و عزم طی طریق اولی؛
ـ تقسیم عملیات به اجزاء سادهتر؛
ـ تخصیص و سپردن عملیات به منابع و قوا.
ـ ایجاد هماهنگی میان آنها؛
ـ تطبیق عملکرد با نقشه؛
ـ تصیی یا تصدیق طریق ،گزینه یا هدف.
بنابراین در هر فعل اختیاری و آگاهانه ،فاعل ،متوجه به هدف است و در میان کارهای کـه از
وى صیّت صدور دارد ،کار معین را از آن جهت انتخاب م کند که معبـر و وسـیله رسـیدنب بـه
هدف است و بر این اساس همه ملزومات و معلومات را برای دستیابی بـه آن هـدفهـا بـهکـار
میگیرد .بهعنوان مثال ،انسانی را در نظر میگیریم که احساس تشنگی میکند؛ او انسان در نهـاد
خویب کمال طلـب اسـت و ایـن ویژگـی را همـواره بـا خـویب بـه همـراه دارد(مرحلـه یکـم)،
تشــنگی(مرحله دوم) نــوعی نقــص در مقابــل کمــالی مطلــوب بــه نــام حفــظ بقــاء میســوب
میشود(مرحله سوم) ادراک اینکه راه رهایی از حالت نقـص و حرکـت در مسـیر دسـتیـابی بـه
کمال ،همانا رفع تشنگی یا همان سیرابی است(مرحله چهارم) سـیرابی را در جایگـاه یـ هـدف
تعریف میکند(مرحله ونجم) آنگاه تمایلی در وی برای دستیابی به آن هدف متصور مفیـد ودیـد
میآید (مرحله ششم) ،در این هنگام گزینههایی را بـرای سـیراب شـدن مطـرح مـیسـازد(مرحله
هفتم) سپس بر اساس معیارهای خاصی گزینه اَولی را برمیگزیند کـه مـثالً نوشـیدن از یخچـال
است را انتخاب مینماید(مرحله هشتم)؛ آنگاه تمایلی در وی برای تیقّق هدف بهواسـطه گزینـه
اَولی بهوجود میآید(مرحله نهم)؛ نکته قابل ذکر اینکه در تمامی مراحلـی کـه بـهنـوعی اراده یـا
عزم ،نقشی را بر عهده دارند ،این اراده و عزم یا از سر اشتیاق است یا از سر خوف .شروع بـه کـار
اراده در جهت تیقّق نوشیدن آب از یخچال که میصـول مرحلـه ویشـین بـود ،خـود را در ارائـه
راهکارها و طرق دستیابی به گزینه مورد نظر نشان میدهد؛ یعنی در نتیجـه فعالیـت اراده ،بـرای
فرد مورد نظر تصوری از مسیرها و طرق دستیابی به گزینه اولی به وجود میآید؛ در واقع در ایـن
مرحله فرد راههای مختلف را برای رسیدن به یخچال و دسـتیـابی بـه شیشـه آب درون آن بـه
ذهن میآورد(مرحله دهم)؛ آنگاه طریق اولی را از میان طرق متصور بر اساس معیارهـایی خـاص
بر میگزیند؛ مثالً نزدی ترین مسیر را برای رسیدن سریعتر به یخچـال انتخـاب مـیکند(مرحلـه
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یازدهم)؛ بهعلت فاصلهای که همواره میان حوزه نظر و حیطه عمل موجـود اسـت ،هـر تصـدیقی
برای ی عمل ،نیازمند اراده و عزم برای اجرائی شدن می باشد؛ ازاینرو مرحلـه یـازدهم نیازمنـد
تکمیل در مرحله دوازدهم است و آن غلیان اراده و عزم در انسان است تا مسـیر و طریـق اولـی و
منتخب را بپیماید .این یعنی حرکت که میرکب عـزم و اراده اسـت(مرحله دوازدهـم)؛ مجموعـه
عملیات صزم برای طی طریق را بررسی کرده و آنرا به اجزاء سادهتری تقسـیم مـی نماید(مرحلـه
سیزدهم) اقتضائات حرکت را بررسی و هر کدام را به منبع خاصی مـیسـپارد تـا حرکـت تیقّـق
یابد(مرحله چهاردهم) و از آنجا که هدف تنها حرکت صرف نیست بلکه حرکت هدفمنـد اسـت؛
ازاینرو منابعی که مسئولیت حرکت را بهعهده دارند باید در نسبتهای خاصـی بـا یکـدیگر قـرار
گیرند تا حرکت ،با آن کیفیت خاص اتفاق افتد؛ مثالً اگر برای روشنشدن ی اتومبیل ونج نفـر را
به کار بگماریم اما هر ی در زمانی خاص اتومبیل را هل دهند ،به هدف دسـت نمـییـابیم ولـو
اینکه از همه آنها فعل هل دادن اتومبیل خواسـته شـده اسـت .ازایـنرو نیازمنـد نسـبت زمـانی
خاصی در هلدادن هستیم و این اضافه بر تقسیم وظایف میان منابع است .در مثال ما فـرد بـرای
طی طریق از واها و دستهایب کم میگیرد و هر کدام وظیفه خاصی دارند ،او با دستهـایب
راه نمیرود و با واهایب در یخچال را باز نمیکند و آب را در گوشب نمیریـزد؛ چـون وظـایف را
تقسیم کرده است و صد البته همگی را هماهنگ به کار میگیرد و با دقت در موزونی واها هنگـام
گام برداشتن و ...این هماهنگی مشخص میشود(.مرحله وانزدهم)؛ فرد در طول مسـیر و در حـال
حرکت به سمت گزینه مورد نظر ،مدام عملکرد خویب را مورد وایب قرار داده و آنرا بـا برنامـه و
گزینه مورد نظر و هدف می سنجد تا از مسیر خویب منیرف نشـود(مرحله شـانزدهم)؛ در همـین
احوال ،اگر فرد مورد نظر با انیرافی در طی مسیر یا خطایی در انتخاب گزینه و یا حتـی اشـتباه در
انتخاب هدف مواجه شود ،بالفاصله بهنیوی سعی در تصـیی آن مـینمایـد؛ و اگـر انیـراف یـا
خطایی را ادراک نکرد به صیت عمل و نظر تصدیق کرده و آن را ویگیری مینمایـد .بـه عنـوان
مثال ،فرد مورد نظر ما در میانه مسیر متوجه شود بهجای یخچال ،در حال حرکت به سمت فریـزر
است ،بالفاصله طریق خویب را عوض میکند(تصیی طریق) یا بهخاطر آورد کـه آب سـردی در
یخچال وجود ندارد؛ بلکه آب درون کلمن است ،بالفاصله گزینه یخچـال را حـذف و گزینـه رفـع
تشنگی بهوسیله آب کلمن را جایگزین آن خواهد کرد(تصیی گزینه)؛ و یا ایـنکـه متوجـه شـود
حالتی که در او ودید آمده اساساً توهّم تشنگی بوده و او بهشدت گرسـنه اسـت ،بالفاصـله هـدف
خویب را از رفع تشنگی برای حفظ بقاء به رفع گرسنگی برای حفظ بقاء تغییر خواهـد داد(مرحلـه
هفدهم).
بنابر آنچه بیان گشت ،مشخص میشود که هرگاه سـخن از بـهکـارگیری آگاهانـه منـابع بـه
سمت و سوی هدفی معیّن به میان میآید ،الزاماً مراحل ویبگفته نیز اتفاق خواهند افتاد؛ هر چنـد

799

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 71بهار 7131

ممکن است افرادی مراحلی را طی کرده و از ادامه مراحل منصرف شوند؛ اما بـه هـر روی ،چرخـه
کامل فعالیتی که منابع را بهکار میگیرد تا هنگامیکه به هدف مورد نظـر نائـل مـیشـود ،شـامل
مراحلی است که بیان شد.
حال میتوانیم ادّعا کنیم که وقتی تعریفی را از ی امر ارائه مـیکنـیم و آن تعریـف متضـمّن
برخی امور است ،نیازی به بیان مجدد آن امور که تعریف متضمّن آنهاست ،نیست؛ زیـرا تکـراری
است که موجب اطاله تعریف میشود .در حقیقت یا باید تعریف به اصول را ارائه کرد و یـا تعریفـی
را که متضمن تمامی مقوّمات باشد.
سوم :مباحث دیگری در این مقام در مورد ماهیّت اصول مدیریت و اینکه آیا اصـول مـدیریت یـا
مبانی آن ،همانهایی است که در تعریف مورد بررسی ذکر شده ،مطرح اسـت کـه بیـان تفصـیلی
این مباحث را به جایگاه خاص خویب میسپاریم و اکنون متعرّض آن نمیشویم.
 .1در انتهای تعریف مورد بررسی ،نویسنده میترم ،عبارت « ...برای دسـتیـابی بـه هـدفهـای
تعیین شده» را ذکر میکند .در مورد این عبارت باید نکاتی ذکر شود:
یکم :ی بیث مهم که ویبتر نیز در مور دش مطالبی مطـرح شـد ،ایـن اسـت کـه آیـا تیقّـق
مدیریت ،وابسته و معلول دستیابی به هدفهای معیّن است یا خیر همانگونه که ذیل بیـث در
مورد لفظ اثربخشی توضییاتی داده شد ،به نظر میرسد تیقّق مدیریت ،وابسته بـه هـدفداری و
هدفگزاری هست اما وابسته به دستیابی به هدفها نیست؛ چرا کـه اساسـاً هـدفهـا از تسـلّن
انسان خارجاند و چه بسیار مدیرانی که با بهترین عملکردها به هدفهای معیّن دست نیافتـهانـد و
کسی هم عملیات آنها را غیر مدیریت نخوانده است؛ نهایتاً شاید بتوانیم مدیریت آنهـا را نـاموثر
یا غیر اثربخب بدانیم.
دوم :همچنین بیان شد که بهکار بردن عبارت «مدیریت نـاموثر» خـود حکایـت از انفصـال میـان
مفهوم مدیریت و مفهوم اثربخشی است .البته بهترین حالت حرکت بهسوی هدف ،دستیـابی بـه
آن(هدف) است؛ اما لزوماً این دستیابی در مفهوم مدیریت یافت نمیشود .بهعنوان مثـال ،فـرض
کنید هدف سازمان فوتبال ،صعود به جامجهانی است ،بهترین امکانـات و آمـادهسـازیهـا انجـام
میگیرد و تیم ملی ما بهترین نتایج را اخذ میکند و نمایب با کیفیتی از خود نشان مـیدهـد ،امـا
در آخرین دیدار بر اساس ی اشتباه فردی ،تیم به جام جهـانی راه نمـییابـد .در ایـن حالـت آیـا
منطقی است همه فعالیتهای فدراسیون فوتبال را مدیریت و رئـیس آن را مـدیر نـدانیم ! چنـین
تعبیری از مفهوم مدیریت منطقی بهنظر نمیرسد.
سوم :در تعریف مدیریت ،عبارت «برای دستیابی به هدفهای تعیین شده» با مفهوم «اثربخشی»
قابل جمع ناست .دلیل آنکه بهکارگیری اثربخب منابع ،همانا دسـتیـابی بـه هـدفهـا و نتـایج
مطلوب است؛ چنان که ذیل همین تعریف ،نویسنده میترم نیز به این مطلب معتـرف اسـت .ایـن
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در حالی است که عبارت «دستیابی به منابع» معنای کامالً متفاوتی با عبارت «برای دسـتیـابی
به منابع» دارد .اگر مدیریت را مجموعه عملیـات یـا همـان بـهکـارگیری منـابع بـدانیم «بـرای»
دستیابی به هدفها؛ یعنی تیقّق مفهوم مدیریت میتواند با یا بدون تیقّق هدفهای معـیّن بـه
سرانجام برسد .اما اگر مدیریت را مجموعه عملیات یا همان بهکارگیری منابع بدانیم بهطوری کـه
در نهایت به دستیابی به هدفهـا خـتم شـود (اثربخشـی) ،یعنـی تیقّـق مـدیریت وابسـته بـه
دستیابی به هدفها است .بر اساس آنچه گفته شد ،معلوم مـیشـود کـه قیـد «دسـتیـابی بـه
هدفهای» نقشی در تیقّق مدیریت نداشته و ازاینرو حضور لفظ «موثّر» در تعریف مخلّ اسـت؛
این درحالی است که حضور لفظ «برای» در عبارت «برای دستیابی به هدفهای تعیـین شـده»
بسیار بهجاست و نقب مهمی در فهم مفهوم مدیریت ایفا مینماید.
تعريفسوم 
One popular definition is by Mary Parker Follett. Management, she says,
"is the "art of getting things done through people.

«مری وارکر فالت» در تعریف مدیریت میگوید« :مدیریت هنر بهدست آوردن چیزها از طریـق
افراد است(».مقدس و کاشفی)7181 ،

نقدوبررسی 

 .7لغتنامه آکسفورد ذیل واژه  Artآورده است:
“the expression or application of human creative skill and
imagination, typically in a visual form such as painting or
sculpture, producing works to be appreciated primarily for their
”beauty or emotional power.
در لغتنامههای صتین ،ذیل واژه  Artمعانی متعددی آمده است از جملـه :هنـر ،فـن ،صـنعت،
استعداد ،استادی ،نیرنگ .در مورد مقصود نویسـنده میتـرم از بـهکـار بـردن واژه  Artمـیتـوان
احتماصتی را مطرح ساخت:
نخست :همان معنایی که آکسفورد مطرح میسازد؛ یعنی «کاربرد یا تجلّی مهارتهای خالقانـه و
ابتکارات انسانی ».این تلقی نمیتواند صیی باشد؛ زیرا مدیریت منیصر در مهارتهای خالقانـه
و ابتکاری نیست و بسیاری از اعمال مدیریتی لزوماً اعمالی خالقانه و ابتکـاری نیسـتند .بـرهمین
اساس در ادامه تعریف ،کاربرد این معنا را عموماً در نقاشی و ...میداند.
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احتمال دوم ،معنای هنر است .در متون مدیریتی واژه هنر را در مقابـل علـم قـرار داده و بـه-
دنبال کشف ماهیت مدیریت از میان این دو مفهوم هستند .سواصتی بـا مضـمون «مـدیریت علـم
است یا هنر » بر همین اساس شکل میگیرد .این معنا به ظاهر معنای روشنتر و قابل فهـمتـری
است .در این معنا در واقع مقصود از علم ،دانستن است و مقصود از هنر ،توانستن .این برداشـت از
مفهوم مدیریت نیز نمی تواند صیی باشد؛ زیرا مدیریت خالصه در توانستن نمیشود؛ هر چنـد در
هر صورت مدیریت نوعی عملیات است اما به هیچ وجه جدای از علم نیسـت و اصـالً نمـیتوانـد
باشد .ازاینرو اگر هم بنابر بیث ویرامون علم یا هنر بـودن مـدیریت باشـد ،بایـد گفـت مـدیریت
تلفیقی از علم و هنر یا به عبارت رساتر و بهتر تلفیقی از نظر و عمل است .البتـه بـا دقـت بیشـتر
می توان گفت حتی تعبیر به نظر و عمل نیز تعبیر دقیقی نیست زیـرا همـواره میـان حـوزه نظـر و
حیطه عمل فاصلهای وجود دارد و چون ادراک این فاصله با کمی تأمـل بـرای همـه قابـل ادراک
است ،ازاینرو متعرض امثله نمیشویم؛ بنابراین فاصلهای بین نظر و عمل موجـود اسـت کـه اراده
نام دارد .و این اراده دارای نقشی اساسی در تمامی حرکات انسانی اسـت .ازایـنرو اگـر بخـواهیم
مدیریت را در حوزه این مفاهیم معرفی نماییم ،بهتر است بگوییم مدیریت «علـم و اراده و عمـل»
یا «دانستن و خواستن و توانستن» است .نکته مهم و قابل تأمل این است که باید میـان مـدیریت
به عنوان ی علم (علم یا دانب مدیریت) و مدیریت به عنوان مجموعـه عملیـات (عمـل یـا فـن
مدیریت) تفاوت قائل شد و هر کدام را با معیّن کردن حوزه خویب تعریف کرد .هنگامی که گفتـه
می شود مدیریت چنین و چنان است ،آیا مقصود مدیریت به مثابه ی علم(دانب) منظور اسـت یـا
مدیریت به مثابه ی عمل(فن) تعیین این معنا ،ما را در برداشـت صـیی از ایـن مفهـوم یـاری
میرساند .به عنوان مثال اگر مقصود ما از مدیریت ،علم یا دانب مدیریت باشد ،میتـوان بـه علـم
بودن آن فتوا داد و اگر مقصود عمل یا فن مدیریت باشد میتوان به هنر یا مهارت بودن آن حکـم
کرد .در باب علم یا هنر بودن مدیریت و تقسیم آن به علم و فن به همـین میـزان اکتفـا کـرده و
نظر مختار در جای خویب ان شاء اهلل مطرح خواهد شد .احتماصت دیگر ضـعیف هسـتند و بـرای
رعایت اختصار از کنار آنها میگذریم.
 .1نویسنده میترم در بخشی از تعریف ،عبارت « ...بهدست آوردن چیزها» را آورده است .در مورد
این قید نکاتی مطرح است:
نخست :همانگونه که ویبتر توضی دادیم ،بهدست آوردن چیزها یا تیقق هدفها جزء مدیریت
نیست؛ بلکه حرکت بهسوی هدفها در حوزه مدیریت میگنجد .این معنـا بـهطـور مفصـل مـورد
بیث واقع شد و خواهشمندیم به میل آن رجوع شود.
دوم :به نظر میرسد بهکاربردن عبارت «بهدست آوردن چیزهـا» چنـدان جالـب نباشـد .نویسـنده
میترم میتوانست همین معنا را با عبارات روشنتر و زیباتر و معنادارتری چون «تیقق هـدفهـا
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یا مقاصد یا غایات و »...به خواننده انتقال دهد .به هر حال انتخاب و بهکـارگیری واژههـا نیـاز بـه
دقت و سلیقهای دارد که در اینجا چندان مراعات نشده است.
 .1نویسنده میترم در انتهای تعریف ،عبارت «از طریق افـراد» را مـیآورد .در ایـن مـورد نکـاتی
مطرح میشود:
نخست :آیا اگر فردی عملیاتی را طبق برنامهریزی و سازماندهی و  ...برای ی هـدف معـیّن بـه
انجام رساند ،ما اسم عمل او را مدیریت نمیگـذاریم اساسـاً دلیلـی بـرای ذکـر قیـد «از طریـق
دیگران» در تعریف مدیریت وجود ندارد؛ چرا که این فرآیند میتواند ی مجموعه عملیات فـردی
باشد و تیقق مفهوم مدیریت وابسته به طریقیّت دیگران نیست.
دوم :قید «از طریق دیگران» تداعیکننده نوعی تفکر استعماری ،اسـتثماری و اسـتیماری اسـت.
نگاه ابزاری به انسانها و نگریستن به آنها به سان ولی بهسـوی هـدفهـای خویشـتن ،تفکـری
است که با ابتدائیات تمدن انسانی هم همخوانی ندارد .در ایـن بیـث نمـیخـواهیم بـه مبـانی و
چرایی سیطره چنین تفکری در غرب بپردازیم؛ اما به هر روی در مدیریت صاقل به عمومیـت ایـن
حالت نمیتوان رأی داد .به عنوان مثال در خانوادهها ودر بهعنوان مدیر خـانواده سـعی در دسـت-
یابی به هدفهای خانوادگی دارد و گاه خود منبعی برای تیقّق هدفهای سایر اعضاء مـیشـود و
این قطعاً از مصادیق مدیریت و حتی مدیریت صیی است.
سوم :مسئله دیگر این است که فعالیتهای مدیریتی لزوماً از طریق افراد به انجام نمیرسد؛ بلکـه
انسان در بسیاری موارد با بهرهگیری از ابزار و آصت غیر انسانی حال چه بهطریق مکمل افـراد یـا
بهطور مستقل ،به هدفها نائل میشود؛ ازاینرو دلیلـی بـرای منیصـر کـردن طریقیّـت در افـراد
وجود ندارد.
تعريفچهارم دائرهالمعارف آمریکانا :مدیریت ،هنرِ هماهنگ کردن عناصر یا عوامل تولید جهت
نیل به هدفهای ی سازمان است .عوامل تولید عبارت است از کار ،زمین ،سرمایه و هماهنگی
که مدیریت ،قسمت مهم هماهنگی را بهوجود میآورد (.)The Encyclopedia Americana

نقدوبررسی 

 .7در خصوص معانی هنر و علم یا هنر بودن مدیریت در بررسی تعریـف ویشـین بـه حـد کفایـت
مطالبی مطرح شد؛
 .1همانگونه که در نقد تعریف دوم بیان شد ،هماهنگی تنها یکـی از اصـول مـدیریت و وظـایف
مدیر است؛ ازاینرو تعریف مدیریت به هماهنگی ،تعریفی ناقص و نادرست است؛
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 . 1نویسنده میترم ،عناصر تولید را کار و زمین و سرمایه و هماهنگی میداند و البته گویـا در ایـن
میان انسان را فراموش کرد ه اسـت .ممکـن اسـت در جـواب گفتـه شـود مقصـود از کـار همـان
هماهنگی نیروی انسانی است .آنگاه ما در جواب خواهیم گفت اوصً چه دلیلـی بـر ایـن برداشـت
وجود دارد کما این که دلیلی بر این برداشت نیـافتیم .ثانیـاً نویسـنده میتـرم در واقـع مـیگویـد
مدیریت یعنی هماهنگ کردن کار یا فعالیت یا عملیات و زمین و سرمایه .یـ کـار یـا عملیـات،
نتیجه هماهنگی میان همه عوامل تیقق آن کار یا فعالیت هستند؛ ازایـنرو همـه عوامـل اعـم از
زمین و هوا و سرمایه و ...را در بر میگیرد و قطعا نمی توان این معنـا را از هماهنـگ کـردن کـار
برداشت کرد؛
 . 5چرا نویسـنده میتـرم مـدیریت را همـاهنگی میـان کـار و زمـین و سـرمایه مـیدانـد و ایـن
تقسیمبندی بر چه اساسی شکل گرفته است ویبتر در مورد ابهام و استفاده نادرست واژه «کار»
در تعریف ،مطلبی را بیان کردیم .اما آوردن زمین و سرمایه بر چه اساسی اسـت مـدیر صاقـل در
وظیفه هماهنگی ،باید عوامل گوناگونی را هماهنگ نماید و این عوامل مختص به زمـین و کـار و
سرمایه نیست .ضمناً هماهنگ کردن زمین مفهومی گنگ است و مشخص نیست نویسنده دقیقـاً
مقصودش از هماهنگ کردن زمین چیست؛
 .8ظرف تیقق مدیریت هیچگاه میدود به سازمان نبوده و نمی باشـد و بهتـر مـیبـود نویسـنده
میترم تعریف خود را تعریف مدیریت سازمان مینامید نه تعریف مدیریت.
تعريفپنجم .انجمن مدیریت آمریکا :مدیریت عبارت است از کارکردن بـا و از طریـق دیگـران
برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدفهای کارکنان (واتری مانتانا.)7151 ،

نقدوبررسی 

 .7این تعریف مهمترین مقوّم مدیریت را «کار کردن با و از طریق دیگران» میداند؛ حـال آنکـه
چنین نیست .ی انسان میتواند بدون کار کردن با و از طریق دیگران بر خویشتن مدیریت نمایـد
و بر همین مبنا بیثهای مدیریت بر خویشتن مطرح میشود؛
 .1در تعریف مدیریت باید بهخاطر داشت که هدف ،شناساندن مفهوم مـدیریت اسـت و صغیـر .در
فرهنگ مدیریت یکی از سختترین اموری که بر عهده مدیر است را همسـو کـردن هـدفهـای
فردی و سازمانی میدانند .همین اذعان به مشکل بودن این عمل و سایر قـرائن نشـان مـیدهـد
این امر جزء عوامل تیقق مدیریت نیست؛ زیرا در بسیاری مـوارد ممکـن اسـت اتفـاق افتـد و در
بسیاری موارد هم اتفاق نیفتد .شاید توجه به هدفهای کارکنان و کم به تیقـق آنهـا از قِبَـلِ
تیقق هدفهای سازمانی عملی وسندیده باشد اما لزوماً در مفهوم مدیریت و اطالق مـدیریت بـر
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مصادیقب چنین مفهومی به چشم نمیخورد .حتی میتوان وا را فراتر نهـاده و ادّعـا کـرد کـه بـه
ندرت اتفاق میافتد در ی مجموعه انسانی همه افراد به تمام هدفهای جمعی و فردی خـویب
نائل آیند .حتی حرکت در مسیر تیقق هدفهای فردی از وظایف مدیر نیسـت .حـوزه مسـئولیت
مدیر سازمانی تنها هدفهای سازمانی است و البته برای تیقـق آن مـیتوانـد بـه عـواملی چـون
همسو کردن هدفهای جمعی با هدفهای سازمانی هم توجه کند .در هـر صـورت دلیلـی بـرای
تأکید بر این موضوع که مدیریت حرکت بهسوی هدفهای سازمان و کارکنان است ،وجود نـدارد؛
زیرا اگر بخواهیم در هدفهای کارکنان دقیق شویم آن وقت هدفهای گروههـا را هـم بایـد مـد
نظر قرار داد و هدفهای گروهها لزوماً هدفهای فرد فرد آنها نیست و ...در هـر صـورت مـدیر
سازمان موظف به حرکت بهسوی هدفهای سازمانی است و حال ممکن است برای دستیابی به
آن هدفها ،گاهی ضرورت توجه به هدفهای فردی و گروهی را احساس کند و گاهی هم عـدم
توجه به هدفهای فردی و گروهی را .و این به تیقق مفهوم مـدیریت خدشـهای وارد نمـیکنـد.
بنابراین بهتر میبود واژه هدفها بهطور عام مورد استفاده قرار میگرفت تا ابهامات طـرح شـده را
بهوجود نمیآورد؛
 .1نویسنده میترم بر مبنای تصور خویب از مـدیریت و میـدود کـردن آن در فضـای سـازمان،
عبارت «هدفهای سازمانی» را به کار برده است؛ در حالی که ویبتر به اثبات رسید که مـدیریت
میصور در سازمان نیست و بالتبع هدفها آن هم این چنین نخواهد بود.
تعريفششم .به نظر «هنری فایول» مدیریت ،علم و هنر متشکل کردن و هماهنـگ کـردن و
رهبری و کنترل فعالیتهای دستهجمعی است که برای رسیدن به هدف یـا هـدفهـای مشـترک
انجام میگیرد(.جاسبی.)7115 ،

نقدوبررسی 

 .7در مورد علم یا هنر بو دن مدیریت مراجعه شود به مباحث مطـرح ذیـل تعریـف سـوم (تعریـف
مری وارکر فالت)؛
 .1نویسنده میترم سعی کرده تا تعریف خویب را با ذکر وظایف مدیر به انجـام رسـاند؛ امـا بایـد
توجه کرد که همه وظایف مدیر در تعریف ذکر نشده است .به عنوان مثال ،برنامهریزی کـه قطعـاً
یکی از وظایف مدیر و از اصول مسلّم مدیریت میسوب میشود ،در این تعریف مورد غفلـت قـرار
گرفته است؛ ازاینرو تعریف دقیقی از مدیریت بهدست نمیآید .البته درباره اینکه اصـول مـدیریت
چیست و کدام است بیث مختصری ذیل تعریـف نخسـت بیـان شـد و ان شـاء اهلل در میـل
خویب نیز به تفصیل بدان خواهیم ورداخت؛
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 .1دسته جمعی بودن فعالیتها ،جزء مقوّمات و عناصر جداییناوذیر مدیریت نیست .همانگونه که
ویب تر اشاره شد ،وجود مفاهیمی چون مدیریت زمان ،مدیریت خویشتن و ...دال بـر ایـن مطلـب
است که مدیریت در حالتهای گوناگون قابل تیقق اسـت و اجتمـاعی و دسـتهجمعـی بـودن در
تیقق آن دخیل نیست و تنها یکی از حاصت آن است .از سـوی دیگـر وجـود اصـطالحاتی چـون
مدیریت اقتصادی و ...نشان میدهد ی فرد میتواند با مجموعهای از فعالیتها ،جامعه ،سـازمان،
نهاد ،گروه ،خانواده و حتی خویشتن را از جنبه اقتصادی مدیریت نماید؛ بنابراین حـوزه مـدیریت را
اینگونه حدگذاری کردن خطاست؛
 .5نویسنده میترم در قسمتی از تعریف مینویسد ...« :بـرای رسـیدن بـه هـدف یـا هـدفهـای
مشترک  »...در این باره نکاتی مطرح میشود:
نخست :با بیانی که ویب تر در مورد عدم انیصار مدیریت در سازمان عرضه شد ،معلـوم مـیشـود
که آوردن قید هدفهای مشترک معنایی ندارد .هنگامی که مفهـوم مـدیریت خویشـتن را تصـور
میکنیم ،میتوان برای آن هدفهایی قائل شد اما هدفهای مشترک نه؛ زیرا اساسـاً هـدفهـای
مشترک زمانی صزم میآید که به جای صیبت از فرد ،صیبت از اجتماع و افراد باشد؛ حال آنکـه
مدیریت ،مفهومی جاری در همه سطوح فرد تا اجتماع است و نمیتوان با قیدی چون هـدفهـای
مشترک این ویژگی را از آن حذف کرد.
دوم :حتی اگر مدیریت را میصور در اجتماعات و از میان آنها میصور در سازمانهـا بـدانیم ،بـاز
هم تعبیر «هدفهای مشترک» مناسب بهنظر نمیآید؛ زیرا افراد حاضـر در یـ مجموعـه ،دارای
هدفهای مختلفی هستند ولی در عین حال میتوانند در جهت هدفهـای سـازمان نیـز حرکـت
کنند؛ اما لزوماً هدفهایشان مشترک نمی شود .به عنوان مثال فرض کنید در ی سازمان ،هـدف
یکی کسب درآمد ،دیگری شهرت ،دیگری احترام و دیگری ریاست باشد؛ در اینگونه مـوارد ،هنـر
مدیر این است که همه این افراد را در جهت تیقق هدفهایی معیّن (مثالً هـدفهـای سـازمان)
بهکار گیرد؛ اما نمیتوان به این عمل مدیر ،بهکارگیری در جهت هدفهای مشترک اطـالق کـرد؛
چرا که مشخصاً هدفهای افراد از کار در سازمان مشترک نیست و حتی گاهی متضاد است .وـس
مدیریت ،بهکارگیری در جهت هدفهای معین است (که اعم از مشترک و غیر مشترک است)؛ نـه
لزوماً مشترک.
سوم :ممکن است در توجیه این نظر گفته شود همه افراد ی سازمان برای تیقـق خواسـتههـای
خویب ،قدر مشترکی دارند و آن بقاء سازمان اسـت .البتـه توجیـه جـالبی اسـت امـا هـیچ دلیـل
قانعکنندهای مبنی بر مشترک بودن بقاء سازمان در بین افـراد سـازمان یافـت نشـد .افـرادی کـه
هدفهای خود را بر هدفهای سازمان ترجی میدهند ،تنها به دستیابی به هـدفهـای خـویب
میاندیشند و حتی اگر منافع آنها با حیات سازمان در تعـارض قـرار گیـرد نیـز منـافع خـویب را
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برمیگزینند .اتفاقاً این موضـوع بسـیار شـایع اسـت تـا آنجـا کـه در فرهنـگ مـدیریت یکـی از
دشوارترین امور بر عهده مدیر را همسو کردن هدفهای فردی و سازمانی میدانند .بنابراین بقـاء
سازمان قدر مشترک هدفهای افراد نیست و در بسیاری مـوارد حتـی نـابودی و ممـات سـازمان
هدف قرار میگیرد.
چهارم :در بیث ویشین بیان شد که ادعای قدر مشترک بودن بقاء سازمان باطل اسـت؛ چـرا کـه
همواره چنین نیست که همه افراد خواهان بقاء سازمان باشند و ما در تعریف باید عمومیت تعریـف
را در نظر داشته باشیم؛ یعنی انتقاد ما به خدشه ای بـود کـه در جـامع افـراد بـودن تعریـف وجـود
داشت .در اینجا میخواهیم بگوییم حتی اگر قدر مشترک همه هدفهای فردی یـ مجموعـه،
بقاء آن مجموعه باشد(که البته اثبات کردیم اینگونه نیست)؛ اساساً بقاء مجموعه نمیتوانـد نقـب
هدف مشترک را به خود بگیرد؛ زیرا بقاء مجموعه هر چند ی اصطالح است ،امـا توانـایی حمـل
معانی و اَشکال گوناگون را دارد .در واقع بقاء سازمان مفهومی چند بعدی است کـه هـر گـروه بـا
توجه به هدف خود تفسیر متفاوتی از آن دارد .به عنوان مثال فردی که از قِبَلِ کار در سـازمان بـه
دنبال دستیابی به شهرت است و این هدف را دنبال میکند ،بقـاء سـازمان تـا آنجـایی بـرایب
اهمیت دارد که سازمان در جهت شهرت او مؤثر باشد؛ و گرنه به چه دلیل باید سعی در حفظ بقـاء
سازمان داشته باشد یا فردی که برای کسب درآمد مناسب به سازمان آمـده ،وـس از مواجهـه بـا
برخورد استثماری مدیران سازمان با خودش ،چرا باید در جهت بقاء سازمان تالش کند و  ...وـس
بقاء سازمان یا مجموعه در حقیقت قدر مشترک نیست و اصالتاً آنچه مطـرح اسـت و جریـان دارد
همان هدفهای فردی است و طبیعتاً وقتی آنچه مبنای تصمیمگیری و عمل اسـت ،هـدفهـای
فردی است چگونه می توان سخن از هدفهای مشترک به میان آورد
بنابراین آنچه باید مبنای عمل قرار گیرد هدفهای سازمان یا مجموعه است .یـ مجموعـه
هدفهایی را برای خویب ترسیم میکند -خواه به صورت مشارکتی خواه غیر مشارکتی -و مـدیر
سازمان موظف است افراد را در جهت تیقق این هدفها بهکار گیرد؛ حتی اگر هدفهـای برخـی
با هدفهای سازمانی همخوانی نداشت ،مدیر باید سعی در هـمسـو کـردن هـدفهـای افـراد بـا
هدفهای سازمان کند اما آنچه اصالت دارد و مهم است و میور عمل است ،هدفهـای سـازمان
است نه افراد ولو اینکه خواسته افراد در مواردی مشترک هم باشد (فرصتی برای تفصیل نیست).
تعريفهفتم 

«مدیریت» ویببینی ،برنامهریزی سـازماندهی ،دسـتوردادن ،همـاهنگی و کنتـرل فعالیـتهـای
دیگران است ()Fayol
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نقدوبررسی 

 .7تعریف باص باز هم بر مبنای نقبها یا وظایف مدیر یا همان اصول مدیریت سامان یافته اسـت؛
در این باره به مباحث ذیل تعریف دوم مراجعه شود؛
 .1هدفمندی مدیریت که اصلی بنیادین در تبیین این مفهوم میسـوب مـیشـود مـورد توجـه و
تأکید قرار نگرفته است؛ هر چند شاید بتوان هدفمند بودن را از صبهصی برنامهریـزی و ...بیـرون
کشید ،اما بهنظر میرسد بهتر میبود که هدفمندی مدیریت به عنـوان اساسـیتـرین ویژگـی آن
ذکر میشد؛
 .1اگر نویسنده میترم فعالیتهای دیگران را تعبیر به دیگر انسانها کرده باشد ،باید گفـت لزومـاً
اینطور نیست؛ چرا که ما در مدیریت از همه منابع بهرهگیری مـیکنـیم و ایـن امـر مخـتص بـه
انسانها نیست؛
 .5اما سوالی که مطرح میشود این است که چرا قیـد «دیگـران» را در انتهـای تعریـف گنجانـده
است مگر برنامهریزی و سازماندهی و  ...فعالیتهای خود ،نوعی مدیریت میسوب نمیشود ؛
 .8موضوع مهمتری که به اختصار میگوییم این است که آیا حقیقتاً مدیر تنهـا دیگـران را کنتـرل
میکند تنها دیگران را سازماندهی میکند تنها برای آنها برنامهریزی مـیکنـد و ...بـا کمـی
تأمّل مشخص میشود که هر مدیری ،خود نیز مشـمول برنامـهریـزی ،سـازماندهی و کنتـرل و...
میشود .آیا در ی سازمان مدیر میتواند خارج از هدفهای تعیین شـده یـا برنامـه تعیـین شـده
حرکت کند آیا میتواند بدون هیچ برنامهای کارها را انجام دهد آیا میتوانـد قـوانین سـازمان را
نادیده بگیرد بنابراین مدیر خودش هم تیت مدیریت است اما تیت مـدیریت خـودش .در واقـع
مدیر مدیریت بر همه دارد ،یعنی هم خود و هم دیگران .هـر منبعـی در سـازمان وظیفـهای دارد و
وظیفه مدیر نیز مدیریت است .در واقع مدیریت را بهکارگیری منابع میدانیم؛ در این تعریـف خـود
مدیر هم منبعی از همین منابع میسوب میشود و مشمول مدیریت.
بر این اساس می توان ادعا کرد مدیریت صرفاً تیقق بر دیگران ندارد و به نـوعی خـود مـدیر
هم ذیل مفهوم مدیریت میگنجد .یعنی مدیر ،منابع خویب را بهکار میگیرد در جهت دستیـابی
به هدفهای سازمان ،حال بهجای اینکـه ماننـد کـارگر خـن تولیـد منـابع خـود را صـرف مـثالً
بستهبندی میصوصت کند ،صرف بهکارگیری منابع میکند .یعنـی مـدیر منـابع خـویب را بـرای
دستیابی به هدفهای سازمان در جهت بهکارگیری منابع ،بهکار میگیرد.
تعريفهشتم« .کریتنر» در کتاب خود تیت عنوان «مـدیریت؛ فراینـدی بـرای حـل مسـائل»
مدیریت را چنین تعریف کرده است« :مدیریت عبارت است از فرایندی برای حـل مسـائل مربـوط
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به تأمین هدف های سازمانی به نیو مطلوب از طریق استفاده مؤثر و کارآمـد از منـابع کمیـاب در
ی میین در حال تغییر»(ایران نژاد واریزی.)7111 ،

نقدوبررسی 

 .7این تعریف شباهت زیادی به تعریف دوم دارد و از آنجا که به نکـات تعریـف دوم بـه تفصـیل
ورداخته شد ،اینجا مطالب تکراری را مطرح نمیکنیم؛
 . 1ی نگاهی در فرهنگ مدیریت موجود اسـت کـه ویشـامدها را بـه مسـئله و فرصـت تقسـیم
میکند .ذکر این نکته ضروری است که ترجمه  )7(Problemبـه «مسـئله» در فرهنـگ مـدیریت
ترجمه مناسبی به نظر نمیرسد و دلیلی بر توجیه این ترجمه نیافتیم .بـا دقـت در معنـای موجـود
برای واژه  Problemدر لغتنامههـای انگلیسـی ،بـهنظـر مـیرسـد ترجمـه آن بـه لغـاتی چـون
«مشکل» یا «معضل» مناسبتر باشد .در واقع ویشامدهایی که مانع رسیدن به هدفها میسـوب
میشون د ،مشکل یا معضل نام دارند و آن ویشامدهایی که امکان رسـیدن بـه هـدف را فـراهم یـا
آنرا تسهیل میکنند ،فرصت نام دارند.
حال سوال اینجاست که چرا در تعریف باص تنها به مشکالت و معضالت و موانع توجـه شـده
و برای فرصتها میلی از اعراب وجود ندارد مگر نه اینکه بر اسـاس تقسـیم ویشـامدها بـا بـار
معنایی خنثی به مسئله و فرصت ،دو نوع ویشامد در برابر مدیر نقـب مـیبنـدد در واقـع مـدیر از
طریق تعامل با این دو نوع ویشامد ،مجموعه خویب را بـهسـوی هـدفهـا بـه وـیب مـیبـرد و
نمی توان یکی را نادیده گرفت .ممکن است برای توجیه مقصود نویسنده ،گفته شود در واقع آنچـه
مهم است همان مسائل است و مدیر با استفاده از فرصتها ،مسائل را حل میکنـد .آنگـاه مـا در
جواب میگوییم اگر چه گره برخی معضالت و مشکالت بهدست فرصتها باز میشـود ،امـا همـه
آنچه مدیر بدان میوردازد که معضل یا مشکل نیست .برخی فرصـتهـا بـهطـور مسـتقل زمینـه
مناسبی را برای دستیابی به هدفها فراهم میکنند؛ بدون اینکه معضلی مطرح باشد.
بنابراین باید به این نکته توجه داشت که آنچه در میین رم میدهد ،به خـودی خـود ویشـامد
است و مدیر با تعامل با این ویشامدها سازمان را بـه وـیب مـیرانـد؛ ویشـامدهایی کـه در مسـیر
دستیابی به هدفها خلل ایجاد میکنند را حل کرده و از ویشامدهای یاریگر مجموعه بـه نیـو
احسن بهره میگیرد.
 .1در اینجا قصد بیث تفصیلی نداریم ،اما موضوعی که میتواند مد نظر قرار گیرد و دسـتمایـه
مباحث مفصلتری قرار گیرد این است که نوع تعریف ما از ی مفهوم میتواند تیت تـاثیر نگـاه
1. a difficulty; a matter about which it is difficult to decide what to do.any question or matter involving
doubt, uncertainty, or difficulty. a question proposed for solution or discussion. Math. a statement
requiring a solution, usu. by means of a mathematical operation or geometric construction.
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کنشی یا واکنشی ما به میین قرار گیرد .تعریف باص در واقع بیانگر نوعی نگاه واکنشی به میین
است؛ چرا که وجود معضالتی را در میـین فـرض مـیکنـد و آنگـاه وظیفـه مـدیر را حـل ایـن
معضالت تعریف میکند .اما میتوان در یـ تعریـف کنشـی ،مـدیریت را سـاختن فرصـتهـای
مناسب برای دستیابی به هدفهای معیّن تعریف کـرد .در واقـع ایـن روی دوم همـان سـکهای
است که ویبتر در مورد آن بیث کردیم .اما بهتر است بگوییم مدیریت تعامل با میین در جهـت
دستیابی به هدفها است .البته هدف ارائه تعریف از مدیریت نیست؛ بلکه مقصود این اسـت کـه
مثالً چنین تعریفی میتواند بار هر دو نوع نگاه کنشی و واکنشی را به دوش بکشد.
 . 5دلیلی برای بیان وصف کمیاب برای منابع نیافتیم .چرا باید منابع را با صفت کمیابی تخصـیص
بزنیم؛ حال آنکه هر منبعی در منظومه مـدیریت جایگـاه خـاص خـویب را داراسـت و در همـان
جایگاه گرانبهاست .در اینجا نمی خواهیم بیث اینکه آیا اساساً منـابع کمیـاب هسـتند یـا ایـن
توهم ماست را باز کنیم و به همین بسنده میکنیم که هر چند برخی منـابع بنـا بـه دصیلـی و نـه
لزوماً کمیابی در منظومه مدیریت دارای ارزش افزونتـری مـیگردنـد امـا هـیچگـاه نمـیتـوانیم
مدیریت را مختص منابع کمیاب بدانیم و این خطایی آشکار است.
 .8نویسنده میترم در قسمت وایانی تعریف خویب عبارت «در ی میین متغیر» را آورده اسـت.
در مورد این عبارت نکاتی ذکر می شود.
یکم :اگر بهطور کلی همه میینهای حوزه عمل مـدیریت را متغیـر فـرض کنـیم ،آنگـاه سـوال
می شود که وس چرا نویسنده میترم در تعریف خود میین را به وصف متغیر توصیف کـرد حـال
آنکه بنا بر فرض ،میین غیر متغیر اصالً وجود ندارد.
دوم :اگر میینهای حوزه عمل مدیریت را بر اساس تغییر به دو قسم متغیر و ثابت تقسـیم کنـیم،
آنگاه بر اساس تعریف این نویسنده میترم ،مدیریت تنها در میینهای متغیر انجـام مـیگیـرد و
در میین های ثابت خبری از مدیریت نیست!! نویسنده میترم اهمیت باصیی بـرای میـین قائـل
است تا آنجا که این توجه بیب از حد ،او را از سایر متغیرهای قابلتوجه غافل میکند .اگر مبنـا را
تعریف خود همین نویسنده قرار دهیم و از سایر تعاریف چشم بپوشیم ،سوال میشود کـه مگـر در
ی میین ثابت ،انسانها هدف ندارند مگر در ی میین ثابت انسانهـا بـرای دسـتیـابی بـه
هدفهایشان نیاز به برنامهریزی ندارند مگر در ی میین ثابت انسانها برای اجرای برنامه نیـاز
به تقسیم کار ندارند مگر بی نیاز از نظارت هستند و ...وس همه مالکهای اصـلی مـدیریت در
همه میینها اعم از ثابت و متغیر جاریست و به صرف ثابت بودن ی میین نمیتـوان مـدیریت
را در آن منتفی دانست.
تعريفنهم .مدیریت ،فرایند انجام کارها بهطور ثمربخب و کارآمد بهوسیله دیگران است .
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نقدوبررسی .این تعریف چیزی بیب از تعاریف ویشین ندارد و در مورد تمامی قسمتهای ایـن
تعریف در مباحث ویشین مطالبی بیان شده است و ازاینرو برای جلوگیری از اطاله کالم بـه بیـان
مجدد نمیوردازیم(.دلیل ذکر این تعریف انتساب آن به رابینز است.).
تعريفدهم 
7

فردماند مالی  ،مدیریت را تبدیل منابع به مطلوبیت اقتصادی میداند .

نقدوبررسی 

 .7تعریف باص تعریف خوب و نسبتاً دقیقی به نظر میرسد و در عین اختصار ،مفاهیم مـورد نیـاز را
به نیو مناسب و بدون زوائد آورده است .اما نکاتی در مورد آن وجود دارد که اشاره میشود.
یکم :در معنای واژه  Transformationآمده است :دگرسازی ،تغییر شکل ،دگرگـونی ،تبـدیل و...
استفاده از واژهای اینچنینی کمی ابهام در تعریف ایجـاد کـرده اسـت« .تبـدیل منـابع» یـا حتـی
«تغییر منابع» یا «دگرگونی منابع» به ی چیز دیگر بهدرستی ماهیت مدیریت را بیان نمـیکنـد؛
زیرا در مدیریت ،نه لزوماً منابع به چیزی تبدیل میشوند و نه لزومـاً تغییـر مـیکننـد و نـه حتمـاً
دگرگون میشوند .البته می توان از ی بُعد اقتصادی و صنعتی ،با در نظر گرفتن منـابع بـهعنـوان
مواد اولیه تولید ی کاص برای فروش ،این فرآیند و مجموعه عملیات را دگرگونی ،تغییر یا تبـدیل
منابع دانست؛ اما مگر همه مدیریت همین است به نظر میرسد بـرای بیـان عـام ایـن مطلـب و
ورهیز از تخصیصهای بیمورد در تعریف ،بهتر است از واژه «بهکارگیری منابع» استفاده شود کـه
توانایی تیمّل انواع معانی را دارد و عمومیت مفهوم مدیریت را نیز با تخصیص نامناسـب میـدود
نمیسازد.
دوم :در معنای واژه  Utilityآمده است :سـودمندی ،مفیـد بـودن ،سـود ،فایـده و ...ایـن واژه نیـز
کاربرد درستی در تعریف ندارد؛ چرا که هدف مدیریت را سود میداند .البته از آنجـا کـه نویسـنده
میترم اقتصاددان است ،به نظر میرسد مقصودش از سود همان مطلوبیت اقتصـادی اسـت؛ چـرا
که اساساً این واژه در اقتصاد کاربرد فراوانی دارد .اما بـه هـر حـال اگـر از واژهای بـا بـار معنـایی
گستردهتر و عامتر و روشنتر بهرهگیری میشد ،بهتر بود؛ مثالً غایت ،هدف ،مقصود و...

1. Fredmund Malik defines as Management is the transformation of resources into utility.
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.نتیجهگیریوپیشنهادها 

4

ارائهتعريفمختارمديريت .در تبیین معنـا و مفهـوم مـدیریت و تعریـف آن بایـد حـوزههـای
مختلف مدیریت را از هم جدا کرد و هر ی را بهخوبی شناخت و سپس تعریف کرد .تا زمـانیکـه
مدیریت مفهوم ویچیدهای با ابعاد و صیههای گوناگون باقی بماند ،هضم چیستی آن دشوار و ابهام
انگیز خواهد بود.
در این مقام سعی خواهد شد که ابعاد مدیریت را تا حد بضاعت از یکدیگر جدا کـرده و سـپس
تعاریف هر کدام را بیان نمائیم.
با کمی تأمّل ویرامون مفهوم مدیریت ،میتوان گفت بخشی از این مفهوم متعلق به حوزه
نظر و علم است .بر خالف اینکه برخی معتقدند اساساً مدیریت همانند قضاوت و خطابه و ...ی
فن است؛ باید گفت که یقیناً اینچنین نیست؛ چرا که حتی در قضاوت و خطابه هم قسمتی از آنِ
دانب است و قسمتی دیگر مشمول فن بودن میشود.
مدیریت از ی حیث در بخب علمی و مباحث نظری میگنجد و از جهتی دیگـر یـ فـن و
عمل است؛ و در تبیین مدیریت نباید دچار خلن ایـن دو امـر ،ذیـل ظـاهر فریبنـده و فراگیـر واژه
مدیریت شد.
با توجه به مطالبی که در بررسی تعاریف بیان شد میتوان فن مـدیریت را ایـنچنـین تعریـف
کرد:
فن مدیریت عبارت است از «بهکارگیری منابع برای دستیابی به هدفها»
با دقت در همه انواع مصادیق مدیریت ،میتوان بر این نکته صیه گذاشت که وجـه مشـترک
همه آنها خالصه در «بهکارگیری منابع» میشود و آنچه این بهکارگیری را بـه مـدیریت تبـدیل
میکند همانا «هدفمندی» آن است.
در مورد تعریف مختار نکاتی بیان میشود:
بهکارگیری :از میان همه الفاظی که برای تبیین این معنا موجود است ،لفظ «بهکـارگیری» بـهکـار
گرفته شد؛ چرا که دارای شمولی است که توانایی دربرگـرفتن انـواع و اقسـام معـانی و مصـادیق
مدیریت را دارد .در واقع بهکارگیری اعم و اجلی از الفاظی چون تغییر ،تبدیل و ...است.
منابع :همه مخلوقات میتوانند منبعی در اختیار انسان برای دستیابی به هدفها باشـند؛ ازایـنرو
دلیلی برای تخصیص و تقسیم منابع وجود ندارد؛ بر همین اساس واژه منابع به صورت عام و کلّی
بدون هرگونه قیدی بهکارگرفته شد .این منابع از هوش و استعداد و قدرت بدنی فردی تا معادن و
حیوانات و طبیعت و زمان را شامل میشود.
برای دستیابی به هدفها :وجه ممیز مدیریت از سایر بهکارگیریها ،هـدفمنـدی آن اسـت.
هدفمندی مدیریت از آن مقوصتی است که جای بیث فراوان دارد .در واقـع هـدفمنـدی همـه
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منابع ،فرآیند ،بهکارگیری و هرآنچه در این بین موجـود اسـت را مـنظم و معـیّن مـیسـازد .البتـه
استفاده از واژه هدف ،معنای عمل و حرکت آگاهانه را میرسـاند و شـامل هـر نـوع و هـر جـنس
هدفی که بتوان آن را هدف ،مقصد ،غایت ،نتیجـه و مقصـود نامیـد مـیشـود .ایـن هـدفهـا از
سادهترین و ویب وا افتادهترین کارها تا سختترین و ویچیدهترین کارها و از وسندیدهترین کارهـا
تا شنیعترین و زشتترین کارها را شامل می شود؛ چرا که مفهوم مـدیریت مفهـومی عـام اسـت و
این امر باید در تعریف خود را نشان دهد .از بهکارگیری منابع برای بـه چنـگ آوردن اسـباببـازی
دیگری ،تا قبولی در آزمونی علمی ،تا دست یافتن به قلههـای علمـی جهـان ،تـا فـت بازارهـای
جهانی ،تا دستیابی به لقاءاهلل همگی در حوزه مدیریت میگنجند؛ اما در مراتب و درجات خـویب
و اقتضائات خاص خویب .در واقع هدفمندی ی عمل یعنی حرکت ارادی و آگاهانه انسـان بـه
سمت ی مقصود معیّن .ازاینرو بسیاری منابع را هدفمند بهکار نمیگیرند.
بر اساس آنچه بیان شد ،میتوان تعریف علم مدیریت را نیز این چنین ارائه کرد:
علم مدیریت عبارت است از:
«تبیین و تیلیل و تفسیر مباحث مرتبن با بهکارگیری منابع برای دستیابی به هدفها»
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