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  مقدمه
 نظیـر  اجتمـاعی  علومي  هارشته سازمانی، مطالعات دري  اگسترده طور به پژوهی مورد ا ی موردي مطالعه
 بررسـی  نـوعی  شـامل  مطالعـات،  نوع این. شودیم استفادهی  شناسانسان و صنعتی روابط ،یشناسجامعه

 و زمینـه  از تحلیلـی  ارائـه  هدف اب که است سازمانی درون هايگروه از ا ی سازمان چند ا ی ک ی از تفصیلی
 کی ی آنکه بر عالوه موردي مطالعه تعریف، این با. شودیم انجام بررسی، وردم پدیده در دخیل فرایندهاي

 تقویت و تمرین و آموزش در است انسانی علوم در کیفیي  هاپژوهشي  هاروش و ابزارها توانمندترین از
 برخورداري اویژه  جایگاه  از  نیز مدیریت همچونیعلمي هاحوزه در پژوهاندانش و دانشجویاني هامهارت
 مطالب مرور و بازآموزي براي مناسبی فرصت آموزشی، رویکرد با موردي مطالعه از استفاده. است گشته

 در آن کاربـست  و -دارنـد ی  مفهـوم  و نظـري  حالـت  اغلـب  کـه  -درسی کتب در مندرج و شده آموخته
 در ارهـایی ابز چنـین  ازي  ریـ گبهره. دارد هاسازمان مبتالبه مشکالت و مسائل حل و واقعیي  هاموقعیت
 در ویـژه  بـه  و انسانی علوم در خصوصاً کشور دانشگاهی آموزش نظام معضل نیتراصلی تواندیم آموزش
 زیـادي  حـد  تـا  اسـت  آموزشـی  محتواهاي و دروس نبودن کاربردي از نگرانی همانا که را مدیریت علوم

  .دهد افزایش را نهاآ حل براي نظريي هاآموخته کارگیري به و مسائل تحلیل قدرت و نموده برطرف
ي هـا دوره در انـسانی  منـابع  مـدیریت  دانـشجویان  اسـتفاده  جهـت  و رویکـرد  همـین  بـا  حاضر، کتاب
 خـدمت  ضمني  هادوره در انسانی منابع کارشناسان و مدیران نیز و ارشد کارشناسی خصوصا و کارشناسی

 13 قالـب  در کتـاب  نایـ ي  هـا مـوردپژوهی . اسـت  شـده  تـدوین  و طراحی مهارتی و تخصصیي  هادوره و
 در کـه  انـسانی  منـابع  مـدیریت ي  هـا کتـاب  سرفـصل  با کمابیش فصول این که شده بنديبخش سرفصل
 کـالس  در گفتگو و بحث براي تواندیم و است شده منطبق شودیم تدریس خارجی و داخلیي  هادانشگاه
 و تحلیـل  بـه  دهـی جهـت  براي هاییپرسش نیز قضیه هر پایان در .گیرد قرار استفاده مورد درسی وتمرین
 و قـضایا  تحلیـل  و بررسـی  بـراي  راهنمـا  دستورالعمل ک ی آنکه بر افزون. است شده مطرح موضوع بررسی
  .است شده ارائه هافصل شروع از پیش محترم مدرسین و دانشجویان استفاده جهت آن گزارش تدوین
 مولفـان  بـر  را اثـر  این تدوین فیقتو که تعالی باري حضرت درگاه به یکرانب سپاس از پس ،پایان در
 تهیـه  در جزیـی  و غیرمـستقیم  ا ی و گسترده و مستقیم صورتبه که کسانییمتما از است، داشته ارزانی
 دانـش  نیـاز  انتـشارات  محتـرم  مـدیریت  شـیرازي  آقـاي  جناب ویژه به ،اندرسانده اري ی ما به کتاب این

 و دقیـق  نگـاه  بـا  داریـم  انتظـار  ارجمنـد  و ندیـشمند ا خوانندگان از. نماییمیم گزاريسپاس و قدردانی
 خـود  پیـشنهادات  و نظرات از را ما و داده قرار بررسی و نقد مورد را کتاب این مطالب خود، هوشمندانه

  . سازند مندبهره کتاب محتواي بهسازي و تکمیل جهت در
  ذاکري محمد مهندس ساروي، محمدیان محسن دکتر

 1391 زمستان                                                                                         


