
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 چگونه چون يك مدير / ٢

 
 

 بخش اول

 
ـ   به سان دستيابي دستيابي به باالترين مقام سازماني كه در آن مشغول به كار هستيد،  يـك كـوه بلنـد و    هبـه قل

. ه قله اين كوه برسيد بايد خودتان را براي يك كوهنـودري واقعـي آمـاده كنيـد             ايد ب   اگر تصميم گرفته  . استوار است 
درك . بدين منظور گام مهمي كه بايد برداريد اين است كه باالترين مقام سازمان يعنـي مـدير عـالي را درك كنيـد                  

 نيـز دارد از جملـه       مزاياي بسياري . كردن مدير عالي سازمان گام مهمي را براي صعود به اين قله بلند و دشوار است               
 بيشتري ترفيع بگيريد و خودتان را بـراي بـه           سرعتشود با     كند و باعث مي     اينكه خطر اخراج شدن را از شما دور مي        

 سازمان را برايتان نشاط آورتر      هافزون بر آن درك كردن مدير عالي صعود به قل         . عهده گرفتن رهبري آماده نماييد    
" چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم     "هاي گوناگون موضوع      لف اين كتاب جنبه   در فصول مخت  . كند  تر مي   بخش و لذت 

 .گردد تشريح مي

   :١فصل 
. كنند؟ شما با دانستن اين راز قادر خواهيد بـود            مديريتي خويش را چگونه اداره مي      هها حوز   مديران عالي سازمان  

 . ياد بگيريد مانند آنان فكر كنيد ان يكي از آنها شويد،يا خودت   قبل از آنكه به طور مستقيم با يكي از آنها كار كنيد،

   :٢فصل 
توانيـد     ويژگي مهمي كه مديران عالي تقريباً كامل از آن برخوردارند معرفي شده و اينكه چگونه شما هـم مـي                    ٢٢

 .ها شويد صاحب اين ويژگي

   :٣فصل 
صـداقت و   مداومت در بهبود وضعيت، ي در كار،پافشار كنترل طرز برخورد،   س،فاعتماد به ن : ٨ تا ١ويژگي مهم 

 .خالقيت و فروتني در انظار   انديشه پيش از گفتار، پايبندي به اصول اخالقي،

   :٤فصل 
 .نگري آفريني و جزئي نقش  شوخ طبعي،  شهامت، سبك شناسي،: ١٣ تا ٩هاي مهم  ويژگي

   :٥فصل 
 كنجكـاوي،    مهربـاني،  حت، صـرا  جنگيـدن بـه خـاطر افـراد،    عالقـه بـه    ميل به رهبري،: ٢٢ تا ١٤هاي مهم  ويژگي

 .گويي پذيري و قصه انعطاف جويي، رقابت

   :٦فصل 
 مشخص كردن اينكه شما براي كدام دسته از اين افراد فعاليت            ه و نحو  يا  تفاوت ميان كارآفرينان و مديران حرفه     

 .كنيد و ميل داريد كدام يك از آنان باشيد مي
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 چگونه چون يك مدير / ٣

   :٧فصل 
هاي بد آنـان پرهيـز        در مورد مديران عالي نه چندان كامل و اينكه شما چگونه بايد از آموختن سرمشق              هشداري  

 . بودنبه استثناي آموختن اين سرمشق كه بايد چه . كنيد
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 چگونه چون يك مدير / ۴

 ١فصل 
 تجهيزات اوليه

 
  سازمان به چه ساز و برگي نياز داريم؟ هامروزه براي صعود به قل

رياسـت  . كنـد برسـد     ويش به مديريت عالي سازماني كه در آن كـار مـي           تواند در دوران خدمت خ      هر كس مي  
مقامي نيست كه دست نايافتني باشد و براي كساني كنار گذارده شود كه به قول معروف نامشان را بـا قيچـي طـال                        

د رؤسـاي عـالي بـه مـد    .... با مـردم آنچنـاني حشـر و نشـر دارنـد و        روند، هاي آنچناني مي يا به مدرسه برند، مي
 .هاي خويش به اين مرتبه دست خواهند يافت شايستگي

هاي دشوار و ترسـناك عبـور نماييـد           شما براي آنكه به سطوح باالي شركت دسترسي پيدا كنيد بايد از موقعيت            
ـ كن چگونـه آن را اداره مـي    ها، اگر بفهميد رؤساي سازمان. درست مثل اينكه در كوه هستيد توانيـد از اخـراج    د مـي ن

از كيفيت زندگي شغلي خود كه خواهان و سزاوار آن هستيد لذت ببريد   تر ترقي كنيد، سريع  لوگيري كنيد،شدنتان ج
 . و اگر يك روز امكان مدير عالي شدن برايتان فراهم گرديد ابزار و تجهيزات مناسب آن را در اختيار خواهيد داشت

 از اخراج شدن جلوگيري خواهيد كرد
افراد بسياري هستند كـه در ايـن مـورد بـا       كند، نمايد كارش را حفظ مي ود راضي ميكارمندي كه رييس را از خ

اگر نيازها و مقتضيات كـار ريـيس را ناديـده           . خواهد  دانند رييس چه مي     شوند زيرا نمي    رو مي   شكست و ناكامي روبه   
اين امكان كـامال  "  من ربطي ندارداين كار به"هايي احمقانه دارد و اگر فكر كنيد كه  اگر تصور كنيد درخواست انگاريد،

 . وجود دارد كه اخراج شويد

 ترقي خواهيد كرد
كنيد خواه مدير عالي شما سطوح مديريت را در داخل شركت طي              بايد تشخيص دهيد كه در شركتي كه كار مي        
ـ     كرده و يا از خارج شركت استخدام شده باشد، ركت شـما  به اين دليل به آن مقام رسيده است كه با فرهنـگ ش

درك اين نكته كه وي به دنبال چيست به شما كمك خواهد كرد آنچه را در اين سـازمان ارزش دارد                     . هماهنگ است 
درك   گيري كارها، پي  نياز به توجه دائم نسبت به جزئيات، ترقي كردن در اكثر اوقات نياز به نبوغ ندارد،. درك كنيد

 . ر كردن داردو اندكي بيش از نفر بعدي كا رؤساي با نفوذ،

 اي كه خواهان و سزاوارآن هستيد لذت خواهيد برد از كيفيت زندگي شغلي
سعي كنيد رييس خود را . اين موضوع خيلي ساده است تواند منبع عظيمي از لذت باشد، اي مي زندگي شغلي حرفه

يـك منشـي موفـق تعريـف        . كنيـد   درك كرده يعني خود را به جاي او بگذاريد و سعي كنيد بفهميد او چگونه فكر مي                
ـ  ٨:٣٠اگر رييس تا سـاعت      . دانم تلفن چه كسي را وصل كنم و تلفن چه كسي را وصل نكنم               من مي : " كند  مي زظهر دا بع

 ....."و  ي كوتاه بيايم كچه موقع كمك كنم و دانم چه وقت غر بزنم، مي. مانم من هم تا همان ساعت مي بماند،
 درك كردن را بايد انجام      هدهم و اگر كسي وظيف      من دارم كارم را انجام مي      "كنند  گاه كاركنان به غلط استدالل مي     

هـا در انتظـار       اگر شما منتظر هستيد چنين موقعيت مطلوبي پيش آيد ممكـن اسـت مـدت               . "دهد رييس من است   
 بمانيد پس بايد اين باور خود را اصالح كنيد
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 چگونه چون يك مدير / ۵

ها در حـال زيـر ورو         ر حال كاهش نيست؟ آيا شركت     شايد گاه از خود بپرسيد كه آيا نقش و قدرت مدير عالي د            
گيرنـد تـا واقعـا بـه كاركنانشـان       ترين پله قرار نمي شدن نيستتند؟ و آيا رؤسا به جاي باالترين پله نردبان روي پايين   

شما . نه حاال و نه در آينده هر گروهي به هر اندازه كه باشد نيازمند يك سرپرست است. قطعا نه خدمت كنند؟ نه،
 . اين بستگي به شما دارد كه چگونه مسئوليت را به عهده بگيريد. توانيد آن سرپرست باشد گر بخواهيد ميا

 
 

 ٢فصل 
 هاي مناسب طناب

 
داننـد مـديري عـالي     يعني رؤسـا مـي   اي كه صعودكنندگان با تجربه، به گونه  ترين ابزارهاي صعود، درك ابتدايي

(CEO) كيست؟ CEOدر عبارت   حروف نخست كلمات موجودChief executive officer)      بـه معنـاي مقـام ارشـد
اين يك اصطالح تازه است كه در آمريكا براي توضيح شغلي كسي ابداع شده كه مديران يك شـركت                   . است) اجرايي

 .گمارد  كسي است كه مدير مناسب را در زمان مناسب به شغل مناسب ميCEOاز لحاظ نظري . كنند را اداره مي
اي بـراي     هر چند اين عنوان به شكل گسـترده       . رسد   زايد به نظر مي    CEOاغلب با وجود    ) رييس(زيدنت  عنوان پر 

را الزم  " پرزيـدنت "ها به لحـاظ قـانوني امضـاي يـك             بانك. توصيف سرپرست مديران مورد قبول قرار گرفته است       
 . دارند

 Chief operationرشـد عمليـات   تواند وجود داشـته باشـد از جملـه مـدير ا     در يك شركت رؤساي بسياري مي

officer (COO)،    مدير ارشد مـاليChief financial officer (CFO)،     مـدير ارشـد اداريChief Administration 

Officer (CAO)،  مدير ارشد اطالع رسانيChief information Officer (CIO)،     مدير ارشـد حقـوقيChief legal 

Officer (CLO)گر و مديران ارشد دي. 
 عمليات مربوط به كسب و كـار  COO. شركت است ) رييس( گاهي اوقات پرزيدنت     (COO)مدير ارشد عمليات    

 . دهد  مي(CEO)كند و گزارش كارهاي خود را به مدير مالي  را اداره مي
  ،)همين طور مدير ارشد اطالع رسـاني (دهد   ميCEO معموالً گزارش كار خويش را به (CFO)مدير ارشد مالي 

رسـد    در ايام بروز مشكالت مالي به نظر مـي        . شوند   منصوب مي  CEOمديران ارشد مالي غالبا به سمت مدير عالي          
 را بپذيرد چرا كه وي در اين مورد كه (Chief firing officer) مدير عالي بايد سمت مدير ارشد تعديل نيروي انساني

 . آورد هايي به عمل مي ر پرسنل برآيد گزارش داده و توصيههاي سربا  هزينههتواند از عهد اي مي شركت تا چه اندازه
CIO                 همچنـين  . افـزاري اسـت     معموالً به معناي مدير ارشد اطالع رساني يعني اطـالع رسـاني كـامپيوتري و نـرم

 .  نيز باشد(Chief investment officer)تواند به معناي مدير ارشد سرمايه گذاري  مي
گيرد و براي توصيف وظـايف ايـن مـدير مهـم       كمتر مورد استفاده قرار مياً غالب (CAO)عنوان مدير ارشد اداري     

ليكن عموماً همان سـمت مـدير ارشـد         . هاي مختلف به معناي كارهاي متفاوت است        اين عنوان از ديد سازمان    . است
منـابع    وسـعه كـار،  ت  مسئوليت حقوقي،  ريزي استراتژيك، برنامه   است منتهي با مسئوليت اضافي اداري،(CFO)مالي 

 .انساني و ارتباط سازماني
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رؤسـايي  . صرف نظر از اينكه عنوان رسمي و دقيق آنان چيسـت          . اين كتاب در باره افراد رده باالي سازمان است        
گذارد داراي اختيارات مالي و اختيار استخدام و اخراج مـي             كه براي اخذ تصميماتي كه در نهايت بر من و شما تأثير مي            

 . باشند
 :توان مطرح نمود از اين قرار است سؤاالتي كه مي  براي شناخت مديريت عالي و ديگر رؤساي سازمان،

 هايي دارند؟ رؤساي كارآمد چه ويژگي •
 چرا برخي از رؤسا كارآمد نيستند؟ •

 شود؟ چگونه شخص مدير مالي مي •

 كار يك مدير عالي دقيقاً چيست؟ •

 دهندگاني را راضي كند؟ رأي  ديگر رييس بايد چهبه عبارت  كنند، رييس رياست مي چه كساني بر •

 گردند؟ كنند دنبال چه چيزي مي دهند و اخراج مي ترفيع مي  كنند، رؤسا در اشخاصي كه استخدام مي •

همه آنان از اين موضوع به . واكنش مديران عالي جالب بود  در انجام اين تحقيق و يا ضمن پاسخ به سؤاالت مزبور،
  .ندگرمي استقبال نكرد

. تسـليم كليشـه شـوند     . آنان دوست ندارند     مديران عالي ميل دارند فكر كند اشخاص منحصر به فردي هستند،          
من به  . كنند  ليكن در عالم واقعيت اين كار را مي       . ميل ندارند از رهنمودي پيروي كنند     . مايل نيستند طبقه بندي شوند    
هـاي فراوانـي    كنم و واقعا هـم مشـابهت   ها نگاه مي شابهتبه   هاي موجود ميان مديران، جاي نگاه كردن به عدم تشابه
 . ميان مديران عالي وجود دارد

 رييس تقريباً كامل چه رييس است؟
 بهتـر بـوده،    شود كه كار بيشتري انجـام داده،  توان گفت رهبر به اين دليل رهبر مي به عنوان يك قاعده كلي مي

او اين كار را كم و بيش به تنهايي و بي انقطاع .  از ديگران ممتاز ساخته استاي خودش را و به گونه  تر كار كرده، سخت 
 ٢٢بـا شـناخت ايـن       .  ويژگي مهم وجود دارد كه رؤساي موفق از آنها برخوردارنـد           ٢٢ حدوداً. به انجام رسانده است   

 .توانيم از آن در بهبود بخشيدن خود استفاده جوييم ويژگي مي
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 ٣فصل 
  به صعودنزديك شدن

 
 .كنند رؤساي تقريباً كامل چگونه خود و ديگران و نيز زندگي را ارزيابي مي

مداومت در بهبود   پافشاري،  كنترل طرز برخورد،  اعتماد به نفس،: ها هستند رؤساي تقريباً كامل داراي اين ويژگي
 فروتني در انظار  خالقيت، انديشه پيش از گفتار،  صداقت و پايبندي به اصول اخالقي،  وضعيت،

 اعتماد به نفس: نخستين ويژگي مهم 
ـ . ـ خودتان بزرگترين مانع هسـتيد      گاهي اوقات صعود بزرگترين مانع نيست       ويژگـي الزم بـراي يـك مـدير          كي

هم بايد در درون و انديشه وي وجود داشته باشد و هم در بيـرون و در     اين طرز فكر،. داشتن اعتماد به نفس است
 .  شودانظار متجلي

. كار داشته باشند تـا بـا اشخاصـي ديگـر           و مديران عالي بلند پايه ميل دارند بيشتر با اشخاص متكي به نفس سر            
اي   رييسي كه كامل نباشد با مجموعه     . مردم معموالً مايلند افرادي كه شبيه خودشان باشند را براي همكاري برگزينند           

بدين ترتيب با دادن    . ن اعتماد به نفس را به سوي خويش جلب كند         هاي خودگرايش به آن دارد كه افراد بدو         از تنزل 
هاي خويش را كمتـر نشـان    تزلزل  روند،  افرادي قرار گيرد كه تهديدي به شمار نميهرصاين اجازه به خود كه در محا

 . دهد مي
. گيـرد    مي اي قرار   وجود اعتماد به نفس عاملي است كه مسلما درصدر فهرست تجهيزات اساسي هر صعودكننده             

 خواهد برود، هايي را نشان دهد حاكي از اينكه مطمئن نيست از كدام راه مي المتعاگر يك مدير عالي مردد باشد و 

 .موفق نخواهد گرديد 
 ممكن است سطحي از تـرس را    كنيد، مشتريان يا بانكدارتان گفتگو مي  شما صرفنظر از اينكه داريد با سهامداران،

آن را در درون خويش و خارج از منظـر عمـومي            . اين احساس را فرو نشانيد    . ش احساس كنيد  در خصوص كارايي خوي   
اعتماد به نفس براي همـه كـس در طـول           . روي هدف و مقصود خويش تمركز كنيد نه روي ترديدهايتان         . نگاه دارد 

 . شود زمان و تجربه آشكار مي

 كنترل طرز برخورد: دومين ويژگي مهم
 همسـر را،  اقتصـاد را،  توانيـد دولـت را،   نمـي . ي وجود ندارد كه برآن كنترل داشته باشيدچيز چندان در زندگي،

اي است كه شما در آن داراي كنتـرل   خوشبختانه طرز برخورد تنها حوزه. ها راـ يا هر كس ديگري را ـ كنترل كنيد  بچه
 . هستيد

اگر تا به حـال   شما،. تان هاي ذهني ابليتتان است تا ق هاي ذهني توقيق شما در كسب و كار بيشتر مرهون گرايش
 . رساند خواهيد آموخت كه اين تمايلتان به پيروزي است كه شما را به پيروزي مي ايد، نياموخته

به جاي آنكه ساعت سـه صـبح در بسـتر خـويش بـا چشـمان بـاز دراز           . مديريت طرز برخورد كاري است ساده     
توانم ايـن كـار را    آيا من مي"گفتگو با خود را از  اي را داريد يا خير،  پروژهنگران آن باشيد كه آيا قابليت اجراي كشيده،

لـيكن بـا    بريـد،  شما كلمات يكساني را به كـار مـي  . تغيير دهيد" توانم اين كار را انجام بدهم من مي"به " انجام بدهم؟
و نتيجه احتمـالي را بـه كلـي تغييـر      ،طرز برخورد و ديدگاه خودتان از ابتداي جمله به معناي آن،" آيا" برداشتن كلمه 

 . دهد مي
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 گيـري،  تصـميم   پيـام تلفنـي،    دستنوشته،  دست دادن،  حالت بدن،  آهنگ صدا،  طرز برخورد در وجنات ظاهري،

 . يابد شود و انتقال مي رهبري و ديگر مشخصات شخص ظاهر مي  مديريت، تفويض اختيار،
ي هستيد كه نبايد نگران كنتـرل كـردن طـرز برخوردتـان باشـيد و                كنيد كه در حال حاضر در وضع        اگر تصور مي  

. اي نيازمند آن است كه حالت روحي خود را كنتـرل نمايـد              هر صعودكننده . كنيد  هستيد اشتباه مي  " مستثني از قاعده  "
 . ره شودتواند ادا به ياد داشته باشيم هر طرز برخوردي كه به وسيله شما اداره نشود به آساني از سوي ديگران مي

 پافشاري: سومين ويژگي مهم 
ـ  درصد مديران عالي از آن برخوردار باشند،صداگر يك خصيصه وجود داشته باشد كه تقريباً   پافشـاري  هخصيص

 . عزم و ثبات قدم شهرت داشته باشد هرگز گروه ديگري وجود ندارد كه بيش از رؤساي رده باال در پافشاري،. است
تعهد به نتيجه است صرف نظر از آنچـه كـه بايـد در طـول        .  سطح حماقت باال رود    پافشاري لجاجت نيست كه تا    

 . مسير تحمل شود
كننـد   و كساني كه استقامت مي ها استقامت به خرج دهيد ها و تبعيض دلسردي  ها، شكست  ها، در مقابل نااميدي

 . شوند موفق مي

 براي پشتكار و استقامت استثناهايي وجود دارد
ر كسب و كار در شرايطي هستيد كه پس از يك دوران سخت و دشوار پول يا منافع مـالي خـوبي در                       چنانچه از نظ  

جلو . پافشاري نكنيد . صبر كنيد . شوند تسليم شويد    اي بد افراد خوبي وارد مي     ه  شود يا در پروژه     اختيارتان گذاشته مي  
غرور و ترس از پذيرفتن اشتباهات موجب   اهي،نگذاريد خودخو. ها را به خاطر خودتان و به خاطر ديگران بگيريد زيان

هاي رؤسـاي موفـق پيونـد پافشـاري و توانـايي درك زمـان عـدم                   يكي از ويژگي  . شود به مقاومت خود ادامه دهيد     
بدانيد چه موقع پافشاري كنيد و چه موقـع دسـت از پافشـاري            "گويند    همان گونه كه افراد موفق مي     . پافشاري است 

  ."برداريد

 مداومت در بهبود وضعيت: ويژگي مهمچهارمين 
رؤسـاي كارآمـد همـواره      . گيـرد   شود و با مرگ پايان مي       آموختن با توليد شروع مي    . بهبود مستمر يعني آموختن   

 بايد در چه چيزهايي بهبود حاصل كنيد؟ شما با داشتن تعهد كامل به بهسازي،. كوشند بهتر شوند مي
  را خوب انجام دهيدچيزهايي كه الزم است بدانيد تا كارتان •
 شان مفيد باشد چيزهايي كه دانستن •

 شان شادي آور باشد چيزهايي كه داشتن •

 :بهبود مستمر منافع بسياري دارد از جمله 
 .توانيد كار بيشتري انجام دهيد دانيد و مي شود زيرا بيشتر مي وجودتان براي افراد بيشتري سودمند واقع مي •
 .بخشيد كامل آنها تحقق ميهايي خويش را تا ظرفيت  توانايي •

 .سازد تر مي كند و اين از شما متفكري خالق ذهن و قدرت تخيل شما تكامل پيدا مي •

 .دانيد باز هم به خاطر اينكه بيشتر مي هاي بهتري به عمل آوريد، قادريد تصميمات بهتري اتخاذ كرده و قضاوت •

 .هايش است ه فرد براي رسيدن به هدفدانند كه اين اغلب نيمي از مبارز ديگران شما را خردمند مي •

 .تان تأمين است تان سرنوشت به خاطر ارزش •
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 .ديشو بخشيد سرگرم نيز مي در عين حال شما به خودتان غنا مي •

آنان نياز دارند  آن هم بدون چالش و رشد شخصي،  توانند به طور روزمره فقط پيشروي كنند، صعودكنندگان نمي
از  كند كه بـا مـردم گفتگـو كـرده،     يادگيري مستمر ايجاب مي. ويش و آموختن باشندبه طور دائم در حال بهسازي خ

 .از تجارب ديگران درس آموخته و از رهبران كارآمد تقليد كنيم اشتباهات درس گرفته،
تـان چنـدان بـه ايـن موضـوع اهميـت              هشدارهايي نيز در مورد بهسازي وجود دارد آن هم اينكه اگر مدير عالي            

چنانچه شما از دانش بـه  . تان را چندان بروز ندهيد چون ممكن است ايجاد حساسيت بكند هاي تازه نستهدا دهد، نمي
 .كنيد نياموزيد عنوان فرصتي براي آزردن ديگران استفاده مي

 صداقت و پايبندي به اصول اخالقي: پنجمين ويژگي مهم
اين هم عمدتاً به واسطه اين حقيقت    اخير بود،هاي  ترين مديران عالي در طول سال شده كوكا يكي از تحسينلي ال

رسيد داشـته   ليكن به علت نوع مديريتي هم كه به نظر مي     . رفت  ترين مدير عالي به شمار مي       بود كه وي قابل رؤيت    
 . باشد مورد تحسين قرار گرفت

 با خـود در هنگـام       ون را  او تحقيق مربوط به مشتري در خصوص اتومبيل ميني        . وي از صداقتي خاص برخوردار بود     
اين نمـادي از درسـتكاري و       . تر هنري فورد اجازه گرفت     اما او براي اين كار از برادر جوان       . اخراج از شركت فورد برد    

 .صداقت وي بود
در محيطي كه به لحاظ جهاني رقابتي است بايد درك كنيد كـه             . البته ديد اشخاص از حقيقت همواره ناقص است       

نماييـد    بنابراين هنگامي كه در مورد صداقت كسي قضـاوت مـي          . كنند  اعد متفاوتي ايفا مي   افرادنقش خويش را با قو    
و اگر اين با آنچـه كـه     آورند، كنند به عنوان حقيقت به زبان مي گاهي اوقات افراد چيزي را كه فكر مي. محتاط باشيد
 . دهند  جلوه ميممكن است نتيجه بگيريد كه حقايق را وارونه كنيد متفاوت باشد، شما فكر مي

بنابراين آنان براساس ارزيابي شخصي خويش دقيقاً       . كنند  رهبران تقريباً كامل از درستكاري و صداقت حمايت مي        
 :گردد كوشند اعمال نمايند؟ در زير فهرستي از برخي از اين موارد ارائه مي چه چيزي را توصيه كرده و مي

  وي ندهيدعمدا كسي را اغوا نكنيد يا تصوير غلط به دست •
 از گفتن حقيقت خودداري نكنيد •

هايتـان    از گفتـه  ) ها ناهنجار نيست    برغم اينكه از نظر بسياري رهبران سياسي عدول از گفته         (خلف وعده نكنيد يا      •
 عدول نكنيد

 آمرانه رفتار نكنيد و اين عمل خود را توجيه ننماييد •

 با خودتان صادق باشيدـ هم در باطن و هم در ظاهر •

 . شد عدم اعتماد شما نسبت به ديگران اغلب توجيه كننده عدم اعتماد آنان به شماستيادتان با •

 ......و . سو تفاهم را درك كنيد •

 اول انديشه وانگهي گفتار: ششمين ويژگي مهم 
انديشيدن بيش از سخن گفتن به معنـاي تقليـد از الگوهـا و              . كنند  رؤساي تقريباً كامل بيش از سخن گفتن فكر مي        

 . آور و خسته كننده در سخنراني نيست مالل آهسته،حركات 
فكـر  . شـود   اي است كه بعدها موجب تأسف مـي         هاي بي اختيار و احمقانه      تر از جوش و خروش      در واقع چيزي خالق   

تر به آن پاسخ دهيد تـا اينكـه           توانيد سريع   كنيد اگر در خصوص پرسشي از قبل انديشه كرده باشيد تا چه اندازه مي             
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  در ضـميرتان رسـد   مي كه به ذهنتان    را يز هر چي   اينكه هسه دليل اصلي براي توصي    . شيد از صفر شروع كنيد    مجبور با 
 : وجود داردتكرار كنيد

 تر به نظر برسيد شود كه باهوش اين كار باعث مي •
 از تكرار مكررات پرهيز خواهيد كرد •

 لكنت زبان و كندي گفتار و اداي اصوات در شما به حداقل خواهد رسيد •

 گويي چه خواهد شد؟ ها ارزش خودجوشي و بديهه شايد اين سؤال در ذهن شما مطرح شود كه با اين توصيه
هر چه بيشتر در مورد مسـائل       . آيد  لق و خو و استعداد به سراغ شخص مي        خ هي به طور طبيعي به واسط     شخودجو

 .بخشيد تان را بهبود مي پيش انديشي كنيد كيفيت خودجوشي

 سكوت
توانيد آنچـه را كـه گفتـنش ضـروري            هنگامي كه ساكت هستيد مي    . توانند ساكت باشند    باً كامل مي  رؤساي تقري 

توانيد گوش كنيد و مطلبـي را كـه           كنيد مي   ريزي كرده و از مهمل گويي پرهيز نمايد و چون پرحرفي نمي             است برنامه 
 . ي صحبت كردن پرهيز خواهيد كردگوييد در ذهنتان مرور كرده و معناي آن را درك كنيد از تند و احساسات مي

تواند برخي از اين مزايا را  سكوت مي ساكت ماندن و سخن نگفتن اغلب به تالش بيشتري نياز دارد تا سخن گفتن،
 . به همراه داشته باشد

 تان استراحت كرده و توجه به نفس داشته باشيد دهد ذهن اجازه مي •
 اسرار را حفظ كنيد •

 از بحث پرهيز كنيد •

 هاي ديگران را مشاهده كنيد دهد ضعف مياجازه  •

 ...حكايت از قدرت باطني شما دارد و شخصي با تجربه به نظر خواهيد رسيد و •

بـر عكـس   .  نادرست و غير اخالقي سـاكت نباشـيد      هاي غير قانوني،    اما به خاطر داشته باشيد در خصوص فعاليت       
 .رده تنها بايد شهامت داشته تا در اين موارد ساكت نمايندپايبندي اخالقي در كار هنوز نم  اعتقاد بسياري از افراد،

در مسـيري كـه بـراي رسـيدن بـه مقـام       . عالوه بر همه اين موارد بايد تالش كنيد دست از ناسزاگويي برداريد 
شود كه ديگـران شـما    وشيد از اين خصلت پرهيز كنيد زيرا اين خصلت باعث ميكايد ب  مديريت عالي در پيش گرفته    

فاقد تأثير بوده و شما را محـدود كـرده و در افـراد ايجـاد رنجـش        خوار و ضعيف به نظر آييد، كم گرفته،را دست 
 . اي بي فايده است نموده و به طور كلي شيوه

 خالقيت: هفتمين ويژگي مهم
. رديكي از بزرگترين مزاياي جنبي كه مدير عالي از آن برخوردار است حق انتخابي است كه بـراي خـالق بـودن دا                      

مدير عـالي  . اين مدير عالي است كه فرصت دارد با قدرت تخيل عمل كرده و بينديشد بيش از هر كس در شركت،
تواند عواقـب منحصـر بـه فـرد           او مي . اين اختيار و آزادي را دارد كه غير عادي بوده و خطر متفاوت بودن را بپذيرد               

 . شد بايد ويژگي خالقيت را در خود تقويت كندبودن را تحمل كرده و اگر بخواهد براي كاركنانش الگو با
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 تر بود توان خالق چگونه مي
به خودتان بگوييـد و     . شود  اين تصميم با مديريت طرز برخوردتان با مسائل آغاز مي         . تصميم بگيريد خالق باشيد    •

هر . داول باشد خالقيت ممكن است فقط گفتن مطلب به نحوي غير مت         . به ياد خودتان بيندازيد كه شما نوآور هستيد       
  كنيد تكرار مي كنيد، كنيد بكوشيد تقليد مي كاري كه مي

كنـد بـيش از انـدازه خـرده گيـر             در اين باره كه چرا فالن يا همان چيـز كـار نمـي             . گيريد  به خودتان سخت مي    •
كنيد از    باه مي ايد و بنابراين به خطا رفته يا اشت         ناراحت نشويد كه شما كوشش خويش را كرده و ناكام شده          . باشيد    مي

 .خودتان بپرسيد آيا اين تالش براي من يا كس ديگري مفيد است

. اي برسـند    هاي تـازه    كوشند به انديشه    تشخيص دهيد چه موقع ديگران نيز دارند مي       . از ديگران پشتيباني كنيد    •
 هايي مطرح كنيد كه تفكر آنان و نيز خودتان را تحريك كنيد  پرسش

نااميد نشويد دست نكشيد يا ديگـران را دلسـرد          . توقف نكنيد . ن امر را ادامه دهيد    جريا. پشتكار به خرج دهيد    •
 .ننمايد

هاي شغلي موضوع خالقيت مد نظر قرار نگرفته است ليكن خالقيت همان چيزي است كـه                  در بيشتر شرح وظيفه   
اگر شـما  . الزم است" دهفراهم آوردن ديد و چشم اندازه آين      " براي تحقق يافتن شرط مطلوب رهبري سطح باال يعني          

 . اكنون خالق نباشيد بعداً خالق نخواهيد بود و ديد رهبري همه پيرامون خالقيت است

 فروتني در انظار: هشتمين ويژگي مهم 
.  اعتماد به نفس فـروتن نيسـتند  دافراد فاق. باشند اشخاصي كه داراي اعتماد به نفس هستند در انظار فروتن مي      

ها و  توانايي دهند اما از استعدادها،  استعداد و توانايي خويش را در حد اعلي نشان ميهكارآزمودرؤساي تقريباً كامل و 
در ميـان جمـع متواضـع بـودن بـه معنـي پرهيـز كـردن از رفتـار تصـنعي                      . گوئيد  ارزش خويش با فروتني سخن مي     

 .فخرفروشانه و سخنان پر الف و گزاف است
چيزهاي قشتگي را كه كسي ناچار است در مـورد   ": ديگو  نترنشنال مي هال كراس مدير عالي شركت كرست كام اي       

رود شما به عنوان مدير عـالي         وقتي كه كارها دارد خوب پيش مي      . شما بگويد با مهرباني بپذيريد اما آن را باور نكنيد         
از استحقاق خود  رود بيش     و زماني كه كارها خوب پيش نمي      . آوريد  دست مي ه  اعتباري بيش از آنچه استحقاق داريد ب      

 ".شويد نكوهش مي
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 ٤فصل 
 در راه صعود

 
 .برند رؤساي تقريباً موفق چگونه از صعود لذت مي

 . نگر هستند آفرين و جزئي نقش شوخ طبع، با شهامت و كمي وحشي، رؤساي تقريباً كامل سبك شناس،

 سبك شناسي: نهمين ويژگي مهم
مأموريت خود را بـدون از خودگذشـتگي و مشـاركت           "كند كه     يد مي اي تمج   مجله فوربس يك هفته از مدير عالي      

بـه جـاي    "نمايـد كـه       اي را تحسـين مـي        و هفته بعد مدير عالي     ."دهد  شوند انجام مي    مشتاقانه كساني كه رهبري مي    
 و به كـارگرانش قابليـت تغييـر و قـدرت    .... كوشد خودش را به جاي كاركنانش بگذارد و          مي  ديكتاتوري عمل كردن،  

 .  با وضعيت بهتر تطبيق كندي كهكدام سبك بهترين سبك است؟ سبك " .دهد گيري فراواني مي تصميم
سبك غير مطلوب عبارت اسـت   بهترين تعريف از سبك مطلوب عبارت است از رفتار مناسب در وقت مشخص،

 : ا براي خود روشن كنيدبراي داشتن سبك مناسب بايد موارد زير ر.  اشخاصهاز رفتار يكسان در همه اوقات با هم
رفتارتـان  . اي براي رفتارتان قرار ندهيد      تيپ خودتان را بشناسيد ليكن آن را بهانه       . بدانيد چه تيپ آدمي هستيد     •
 . ر كنديتان تغي رفتارتان را تغيير دهيد تا سبك. كند تان را مشخص مي سبك
هـايي كـه      هيد و ياد بگيريـد بـا آن سـبك         هايي كه مؤثر هستند وفق د       سبك ديگران را بشناسيد خود را با سبك        •

 .چندان مؤثر نيستند كنار آييد

هـاي   هاي رفتـار را بـا افـراد و موقعيـت     اين شيوه. اي را پديد آوريد بك مشخص تازهسهاي جديد رفتار و      شيوه •
يد درهم  آنها را كامل كن   . هاي متفاوت را در اوقات مختلف مورد توجه دقيق قرار دهيد            متفاوت آزمايش كنيد خصلت   
 . آميزيد و توازن برقرار كنيد

هايي نظير ايـن      تواند از طريق پرسش      اين فهميدن مي   . بفهميد. ه بپرسيد كسبك غالب ديگران را حدس نزنيد بل       •
كنيـد چـه چيـزي را در     كنيد؟ فكر مي به اين مسئله چگونه برخورد مي ميل داريد مسائل چگونه پيش آيد،: پديد آيد

 كند؟  عمل مياينجا به بهترين نحو

توان كـاري كـرد كـه بـه پـرورش سـبك               مي. يك جنبه قابل رؤيت از سبك ديداري شما ظاهر فيزيكي شماست          
 :فيزيكي كمك نماييد نظير 

 به آشفتگي و پريشان خيالي پاسخ ندهيد •
صحنه را به طور عيني براي انجـام مقصـودي كـه در مـورد آن مصـمم                  . يك طرح عيني براي بازي داشته باشيد       •
 تيد پيشاپيش تنظيم كنيدهس

 پذير باشيد انعطاف •

 به افراد نشان دهيد مقصودتان از هماهنگي در حرف و عمل چيست •

 .....و  •

 شود كه در هنگام دست دادن با مردم اصول خوب دست دادن را رعايـت كـرده،   عالوه بر اين موارد توصيه مي

تماس اداري را با بردباري پـذيرا   ابط اداري لمس كرده،افراد را در چارچوب رو رده،وهمواره نام اشخاص را به ياد آ 
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 چگونه چون يك مدير / ١٣

به شكلي كنترل شـده   اي را رعايت كرده، ايستادن حرفه افراد را در چارچوب روابط اداري در آغوش بگيريد،  باشيد،
 .و دست استفاده كرده تا حضورتان تقويت شود هنگام سخن گفتن از حركات سر. بنشينيد

 اندكي توحش/ شهامت: دهمين ويژگي مهم
صـعودكنندگاني  . و افراد  عمليات،  ها، طرح ها، استراتژي ريسك كردن با پول، با شهامت بودن يعني ريسك كردن،

جلـوگيري از بـروز    شما با پرهيز از نگراني،. شوند رو مي   شوند با ارتفاعات دوردست با شجاعت روبه        كه كوهنورد مي  
شـما بـا انجـام دادن    . آوريـد  لل در كار شهامت را در خود پديـد مـي  و عدم تع فشار عصبي غير الزم در درون خود،

 .آوريد وجود ميه كارهايي كه ديگران از انجام آن بيم دارند شهامت را در خود ب
تـان از   دروندادهاي صحيح را در مورد تصميم صادق باشيد،  بينديشيد،. براي اينكه شهامت بيشتري داشته باشيد

شـما  . شـود   هاي زير در مورد سطوح مختلف شهامت تعريف مي          واكنش. تفريح كنيد  ،اشخاص مناسب دريافت كنيد   
 :هاي زير را برگزينيد توانيد يكي از واكنش مي

 .پذيري كامل عقب نشيني كنيد تا نقطه انعطاف:  شهامت١سطح 
 .بي هيچ چون و چرايي موافقت كنيد:  شهامت٢سطح 
 .هاي ديگري را پيشنهاد نماييد هنگراني خود را بيان كنيد و را:  شهامت٣سطح 
 .وضع خود را محكم و استوار حفظ كنيد و خم نشويد:  شهامت٤سطح 
 .بستگي دارد به شما و وضعيتي كه با آن مواجه هستيد:  شهامت٧و  ٦و  ٥سطح 

 .هر سطحي را كه احتماال انتخاب كنيد دفعه ديگر به سطح باالتري برويد
است كه ميل دارد     ليكن اين رييس  . كار سنتي و خشك احتياج به شهامت دارد       ايجاد دگرگوني عميق در يك محيط       

در . شجاع و كمي وحشي بودن يعني ميل به ريسك كـردن داشـتن       . آن را به خرج دهد و به بلندترين قله دست يابد          
. ي وجـود دارد ا منتظـره غيرها و رفتارهاي  ضابطه  ها، روش  ها، محدوديت مرزها، و در كسب و كار،  زندگي روزمره،

 . گاه گاهي از اين قيد و بندها خارج شويد
گيريد كه اين  آرام خواهيد گرفت و در مسير خودتان قرار مي اگر اندكي وحشي نباشيد و كارها را دگرگون نكنيد،

كند كمي لجام گسيخته بودن آسان است فقط بـه دقـت نگـاه كنيـد                  مانع تغيير شماست و از رشدتان جلوگيري مي       
 .دهند و آن را انجام ندهيد مردم چه كاري انجام ميبيشتر 

 شوخ طبعي: يازدهمين ويژگي مهم
 تحت هر شرايطي خوشـرو    با همه كس،  توانند و بايد تقريباً همه وقت، دانند كه مي مديران عالي تقريباً كامل مي

شـوخ طبعـي    . تواننـد   ش نمي اشخاص مشو . توانند به خودشان بخندند     اشخاصي كه اعتماد به نفس دارند مي      . باشند
اگـر  . اي اتفاقي و گاه و بيگاه از خوش خلقي كـافي نيسـت              جرقه. براي آنكه واقعي باشد بايد روش ثابت زندگي باشد        

 .شما بايد شاد باشيد ها، ها و شادي  بينيد تركيبي است از غم طبيعت انسان را درك كنيد مي
و ديگـر موانـع ظـاهري كوتـاه      از نظر مقام،  ز نظر فرهنگي،ها را ا شوخي عامل يكسان ساز مهمي است كه فاصله

توانند بخندند دوسـت      مردم كساني را كه با آنان مي      . خوريد  كنند پيوندي مي    شما با اشخاصي كه شوخي مي     . كند  مي
 .دارند مي

ايد يـك  ب  آوريد، گيري پديد مي  راحتي تصميمهشما درست همان گونه كه در طول زمان و براثر تجربه يك منطق
 راحتي شوخي اين است كه با كليت شما سازگار باشد و            هالزام اصلي منطق  . وجود آوريد ه   راحتي شوخي را نيز ب     همنطق

 .ديگران را در آرامش قرار دهد
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. يا آزاردهنده بوده است  تفاهم،ءموجب سو بي موقع، ايم كه نامناسب، هايي را ديده و شنيده البته همه ما شوخي
اما اين بدان معنـا نيسـت كـه شـما       كنند، ت كه بعضي اشخاص به نحو نامناسبي از شوخي استفاده ميواقعيت اين اس

به ياد داشته باشيد حتي اگر حرف بامزه و مناسبي را در زمـان              . نبايد بكوشيد به نحوي مناسب از آن استفاده نماييد        
خود را كاهش دهيد، و برقراري ارتباط را تسـهيل  فشار عصبي   ديگران را آرام سازيد،. مناسب بگوييد و يخ را بشكنيد

 . نماييد

 كمي نقش آفريني: دوازدهمين ويژگي مهم
حتي هنگامي كه مديران عالي ايـن اظهـار         . كند  اي از هنر تئاتر استفاده مي       س قرار دارد تا اندازه    أهر كس كه در ر    

مديران عالي خيلي تحت فشار قرار      . كنند  ميكنند كه نقش بازي ن      ند در حقيقت دارند نقش بازي مي      نك  نظر را رد مي   
. پذيرند كه نقش بازي كننـد       رؤساي تقريباً كامل مي   . كنند تا تحت فشار به نظر نرسند        دارند و بيش از حد تالش مي      

تـرين شـكل    يك مدير كارآمد يكي از رازهاي تجاري او است كه بـه دقيـق  " آفريني نقش"واقعيت اين است كه بخش    
 :شود آفريني بيشتر برخي از حركات زير توصيه مي راي نقش ب.شود حراست مي

 .تر به نظر برسيد هنگام دست دادن يك و نيم ثانيه بيشتر دست طرف مقابل را در دست نگه داريد تا صميمي •
 .جوان و بلندتر به نظر آييد با وضع بدني مناسب بايستيد تا پرتحرك، •

در ايـن صـورت   . آن چنانچه گويي متعلق به آنجا هستيد ا بگذاريد،پ" آقا بزرگ" آرام به درون اتاق  متين، مصمم، •
 . آفريني خواهيد پرداخت با اعتماد به نفس بيشتر و مطمئن به نقش تر، راحت

 .كنيد تماس چشمي خود را حفظ كنيد هنگامي كه در راهرو به رييس برخورد مي •

 جزئي نگري: سيزدهمين ويژگي مهم
گيرد و بيشـتر امكـان دارد فكـر     ت تأثير تصوير بزرگي كه از مسائل داريد قرار ميهر قدر باالتر برويد بيشتر تح  

 . درست برعكس اين است. كنيد اشتباه مي. كنيد الزم نيست آدمي جزئي نگر باشيد
چـه جزئيـاتي كـه شـما از آن غفلـت        آگاه بودن از جزئيات،  هر قدر باالتر رويد، طبق گفته رؤساي تقريباً كامل،

 .گيرند اهميت بيشتري دارد و چه جزئياتي كه ديگران نديده ميكنيد  مي
به معناي دقيق بودن و برعهـده گـرفتن مسـئوليت كامـل             . گيري بي مورد نيست    جزئي نگر بودن به معني سخت     

 .قدر در جزئيات امور غرق شود كه اصل ماجرا را از ياد ببرد به معناي آن نيست كه شخص آن. نتايج اقدامات است
ـ ،كنيد نيد داريد با يك شركت براي تصدي سمتي مصاحبه ميفرض ك بـه درب    پاركنيـگ، ه سعي كنيد به محوط

 .تواند به انتخاب بهتر شما منجر شود  آنها نكاتي وجود دارد كه ميهدر هم. مصاحبه كننده دقت كنيد   وورودي،
د تا شخص مقداري از وقت خويش را        شو  دانند كه توجه داشتن به جزئيات باعث مي         مديران عالي تقريباً كامل مي    

ايـن  . مقدار وقتي كه ممكن است به علت عدم توجه به جزئيات و طي مسير غلـط از دسـت بـرود                    . جويي كند  صرفه
 . سرمشق خوبي است كه ديگران بايد از آن آگاه بوده و پيروي كنند
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 ٥فصل 
 ها پركردن فاصله

 
رؤسـاي تقريبـاً كامـل    . آموزنـد  كنند و مـي  رهبري مي نمايند، ر ميچگونه رؤساي تقريباً كامل رابطه متقابل برقرا
 مشتاق پذيرش اشتباهات هستند، جنگند، به خاطر كاركنانشان مي  دركارشان خوب هستند و تمايل به رهبري دارند،

 گويـان  قصـه   پذيرنـد،  انعطـاف   اهل رقابتند،  كنجكاو هستند، صراحت لهجه دارند،  در عين حال كه شرمنده نيستند،
 .خوبي هستند

 خوب بودن در كار و ميل به رهبري: چهاردهمين ويژگي مهم
اش را بـا برتـري        بايد بدون چون و چرا پذيرفت كه يك رييس تقريباً كامل بيش از هـر چيـز ديگـر بايـد وظيفـه                      

 وجه فني   ازاي    تعداد اندكي از افراد هستند كه در در هر زمينه         . اين يك انتظار ساده نيست    . انجام دهد فني   
سازد تا از ابتدا به  آنچه آنان را قادر مي. هاي بسيار زيادي سابقه كار داشته باشند مگر اينكه سال باشند، كار خبره مي

كنند و  چگونه عمل مي انديشند، ـ اينكه چگونه مي وجه معنوي آنان است  آميز كار را انجام دهند، تطور مؤثر و موفقي
آميز كسب و كار      موفقيت هسازد تا به ادار     اين توانايي آنان را قادر مي     . نمايند  بل برقرار مي  چگونه با مردم رابطه متقا    

 .هاي فعاليت را افزايش دهند و سود را باال برند حاشيه  ها را اصالح كنند، هزينه  بدهي شركت را كاهش دهند،
.  بـه مسـائل عمـومي      خوب بودن در كسب و كار مستلزم آن است كه شخص هم متخصـص باشـد و هـم آشـنا                    

 بازاريابي، تان داراي اهميت است مانند امور مالي، متخصص بودن يعني اينكه شما در يك يا دو زمينه كه براي شركت

تـان مـورد نيـاز اسـت      هاي مهمي را كه در شركت اگر زمينه. يا تكنولوژي بسيار متبحر باشيد  مهندسي، امور حقوقي،
بپرسيد و مورد بـازبيني مضـاعف قـرار     شويد مشاهده كنيد، يزي را كه مطلع ميچ.  آنها را كشف كنيد،شناسيد نمي

 شركت به آن نياز دارد برگزيـده و در  بريد و ثانياً  از آن لذت مياگر امكان دارد يك مسير تخصصي را كه اوالً      . دهيد
 . آن تبحر پيدا كنيد

. مي است و آن شغل مديريت عالي اسـت        تنها يك شغل در شركت وجود دارد كه مستلزم آشنايي به مسائل عمو            
شما در مسـيرتان بـه سـوي        . ليكن هيچ راهي به سمت اين شغل كه از آشنايي به مسائل عمومي بگذرد وجود ندارد               

دستيابي به شغل مديريت عالي متوجه خواهيد شد كه اين شغل توازني است ميان دو ضرورت بـدين معنـي كـه در                       
كنيـد كـه بايـد اسـتعداد      نماييـد درك مـي   ويش را به طور جدي دنبال ميهمان حال كه هدف برتري در تخصص خ    

حقيقت اين است كه افراد بايد براي دستيابي به اين شغل عمـومي يـك               . آشنايي به مسائل عمومي را گسترش دهيد      
 وي  چنانچه خوب بودن در كار و تمايل به رهبري به طور يك جا در شخص جمع شود                . مسير تخصصي را انتخاب نمايند    
 . را از ديگران ممتاز خواهد ساخت

رعايت اين مـوراد باعـث تكامـل    . كنند موارد زير را نيز رعايت مي  مديران عالي عالوه بر تمامي موارد ذكر شده،
 :مديران عالي خواهد شد

 .انتظاراتي را كه از كاركنان داريد به طور صريح تعيين كنيد •
گويد مـن رهبـري را    توأم با اعتماد به نفس و حاكي از كفايت مي  رام،يك قيافه آ. از حضور فيزيكي استفاده كنيد •

در دست دارم و مايل هستم با من صعود كنيد شما برايم اهميت داريد مطمئن باشيد همه چيـز را در كنتـرل خـود                         
 .دارم

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


www.ParsBook.Org

www.ParsBook.Org

 چگونه چون يك مدير / ١۶

 عملـي  هاهل تجرب به اين معنا كه سعي كنيد فقط پشت ميزتان ننشيند،. در شركت حضوري آشكار داشته باشيد •
 .افراد خارج از شركت نيز صحبت كنيد در گوشه و كنار بگرديد و با باشيد،

زيرا اگر كاركنان را با     . دهيد عقيده خود را از همان ابتدا ابالغ نكنيد          اي كه براي رفع مشكالت تشكيل مي        در جلسه  •
 .اثربخشي بيشتري خواهد داشت  هاي جهت يافته وادار به انديشه كنيد، پرسش

هاي خود و مالحظات ديگران نسبت بـه نحـوه            از انديشه . رد خودتان به طور ادواري تحقيق و بررسي كنيد        در مو  •
اي از ارزيابي ميزان اثربخشي خـويش تشـكيل    اگر شما به عنوان رييس سابقه. برخوردتان با مشكل يادداشت برداريد 

 . توانيد به سادگي ارزيابي نماييد دهيد ديگران را نيز مي

در همان حـال كـه      . ريزي نماييد   خواهيد انجام شود مشخص كرده و برنامه         پنج مورد از كارهايي را كه مي       چهار يا  •
 . كنيد از تالش كاركنان پشتيباني كنيد پيشرفت كارها را كنترل مي

توانـد ايـن      سـؤاالت مـي   . هاي كليدي كنيد تا به حفظ آنان در مسير هدف كمك كند             تان پرسش  از افراد كليدي   •
ها و انتظارات شما چيست؟ قصد داريد چگونه بـراي            ها اولويت   برنامه هايتان براي آينده چيست؟     هدف:  باشد موارد

 . دستيابي به آنها عمل كنيد

 جنگيدن به خاطر كاركنان: پانزدهمين ويژگي مهم 
داننـد كـه    مـي مديران عالي تقريباً كامـل    اگر فهرستي از كارهاي انجام شدني براي موفقيت وجود داشته باشد،
 .اشتياق به جنگيدن به خاطر كاركنانشان بايد درصدر اين فهرست باشد

امتياز و افتخـار    به سمت پايين وفادار باشيد، از آنان حمايت كنيد، خواهيد كاركنانتان از شما حمايت كنند، اگر مي
خواهيـد    شـما اگـر مـي     .  كنيد  شادي و نشاط را تقسيم كنيد و رهبري را قسمت          هروحي. را به سمت پايين پخش كنيد     

 هتا زمـاني كـه او را دربـار   . او را غافلگير نكنيد. تان آگاه كنيديها پيشاپيش او را از فعاليت تان از شما دفاع كند، رييس
 .توانيد از وي انتظار حمايت داشته باشيد  نمي،ايد هاي حساس آگاه نكرده موقعيت

شود به جاي آنكه در مال عام يك موضع منفي اتخـاذ              تفاقي غافلگير مي   تقريباً كامل هنگامي كه به طور ا       يسالبته ري 
او تالش زيادي به عمل خواهد آورد تا از تصميماتش كاركنـانش حمايـت كنـد و        . كند مينمايد يك موضع خنثي پيشه      

 .  يابد كه كاركنانش مجبور نيستند با ترس و دلهره به پشت سرخود نگاه كنندناطمينا

 اشتياق به پذيرش اشتباهات در عين عدم شرمندگي:  مهم شانزدهمين ويژگي
يـك   يـك تصـور نادرسـت،    يـك كوتـاهي،   اشتباه يـك خطـا،  . پذيرند مديران عالي تقريباً كامل اشتباهات را مي

 آن راقبـول كنيـد،    آيد، هنگامي كه اشتباه پيش مي. ك سهو استييك خبط يا   يك لغزش،  يك دسته گل، تفاهم،ءسو

كنيـد آن را  نكنيد اما از آن نهراسيد و پيوسته كوشـش  نتر از همه اينكه آن را تكرار  مهم. تصحيح كنيد  ،متوقف سازيد
  عـدم توجـه بـه      هدهند تكرار اشتباهات مشابه نشان   . يك اشتباه را نبايد بيش از يكبار مرتكب شد        . رفع و رجوع كنيد   

تمام اشتباهاتي كه امكان دارد پـيش آيـد   . استنگرش ضعيف و نياز شديد فرد به بهسازي وضعيت خويش   جزئيات،
 .گيريم ما متأسفانه هميشه از اشتباهات ديگران درس نمي. ها بار اتفاق افتاده است قبال ميليون

خالقيـت و    اين امر رشد،. كند شود تشويق مي هايي را كه منتج به اشتباهات مي البته يك مدير تقريباً كامل ريسك
اظهارشرمندگي و معذرت خـواهي     . اعتراف به يك اشتباه به معناي شرمنده بودن نيست        . خشدب  وفاداري را تعالي مي   

شوند و عبـارات خـود را بـا           مديران عالي تقريباً كامل گرفتار بازي معذرت خواهي نمي        . غير الزم كار ناشايستي است    
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بـه طـور   . كننـد  شروع نمي" فرماييدكنم بنده را عفو ب خواهش مي"  ،"مزاحمت من را ببخشيد"  ،"متأسفم"جمالتي چون 
 .  عدم اعتماد به نفس و درخواست تأييد استهدهند دائم بيان تأسف كردن يا معذرت خواست نشان

كنند بـه كاركنـان همـه اجـازه       گونه كه مديران عالي تقريباً كامل پيوسته از ديگران عذرخواهي نمي           درست همان 
اولـي ضـروري   . قبول كردن اشتباه با معذرت خواهي مكرر متفاوت اسـت . دهند يكريز از آنان عذرخواهي نمايند      نمي

 . كه با نگرش از شرمندگي متفاوت است پذير رفتار خوبي است، عذرخواهي توجيه. آور است دومي مالل است،

 صراحت لهجه: هفدهمين ويژگي مهم
ـ   شما. روند حداقل وقت و حوصله را دارند        مديران عالي براي كساني كه حاشيه مي       تـان بـاالتر بـرود       ما هرچه مق

 شما بايد صـريح، . و همين را در ديگران انتظار دارند مديران عالي رك و صريح هستند،. شود تان نيز كمتر مي تحمل

رويـد و     شويد و حاشيه مـي      زماني كه شما وارد اصل مطلب نمي      . دييان مستقيمي را دنبال كن    رصادق و رك باشيد و ج     
 :هاي زير به وجود آيد كنيد ارتباط برقرار نماييد ممكن است حالت تالش مي

خودتان را بـراي حملـه آمـاده     كنيد، شرح اطالعات اصلي را فراموش مي رسيد، مردد و گاه نادرست به نظر مي
 ....كنيد كه بيرون آمدن از آن دشوار است و  اي براي خود مي چاله سيد،ر كنيد زيرا آسيب پذير به نظر مي مي

 صحبت كردن
صـرف فكـر    ؛ معناي آنچـه الزم اسـت بگوييـد   هاگر سعي كنيد قبل از صحبت لحظاتي را صرف فكر كردن در بار

 مورد آنچه    احساس هر دو طرف در     ه خواهد گفت و صرف فكر كردن دربار        آنچه طرف ديگر احتماالً    هنكردن در بار  
 .آوريد دست ميه  بسيار بهتري به نتيجاًيقين بكنيد،  ديگران خواهند گفت،

رؤسا الزم است  يا در حالتي بين اين دو هستيد با صداي نرم و خوش آهنگ صحبت كنيد،  عصباني، زماني كه شاد،
صدايتان نيـز بايـد     ح باشد،درست همان گونه كه در ارتباط برقرار كردن بايد صري. برخود مسلط باشند هنگام كار

 .صريح باشد
كننـد بـا      باشيد اشخاص مهم تمايل پيدا مـي        اي صحبت كنيد كه نشان دهيد شايسته گفت و شنود مي            اگربه گونه 

 . شما سخن بگويند

 نوشتن
 را  موضوع. در يك يا دوجمله خواننده را از چگونگي امر آگاه ساخته          . نويسند  رؤساي تقريباً كامل صريح و روشن مي      

 . كنند نمايند و زمينه را آماده مي خالصه مي
 :هفت مرحله براي نوشتن يك نامه يا يادداشت به شرح زير وجود دارد

 كنـار بگذاريـد،   ادامه دهيد و تمام كنيـد،  شروع كنيد، از ته دل بنويسيد، تان فكر كنيد،  هدفهپيشاپيش در بار

 .ددوباره ويرايش كنيد و ارسال نمايي  ويرايش كنيد،

 مهرباني: هيجدهمين ويژگي مهم
تواند آدم خوش برخوردي باشد كه در عـين اشـتهار             رسانند كه شخص مي     مديران عالي تقريباً كامل به اثبات مي      

تنهـا بـا مهربـان بـودن اسـت كـه       . دهد انجام   هم قوي بوده و كاري را كه بايد انجام بدهد، به صميمت و عاطفه باز
آنچـه را كشـت    بـه مـردم احتـرام بگذاريـد،    : ني استت بودن بريك نظام ارزشي ساده مبمهربان. توان بهتر بود مي
 . كنيد همان را برداشت خواهيد كرد مي
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توانيد با آهنگ صميمانه و لبخند مشفقانه به يك كارمند تذكرات صـحيح بدهيـد و از او انتقـاد كـرده و                         شما مي 
 .نتايج مؤثري بگيريد

 : ها در اين زمينه از اين قرارند رين كنيد برخي توصيهسعي كنيد مهربان بودن را بهت
 .گذارند به خاطر ايشان سه بار از خودتان مايه بگذاريد وقتي كساني براي تحقق برنامه شما از خودشان مايه مي •
 .رؤسا و مرئوسان بگشاييد  زنان،  در را براي مردان، •

ان بگوييد قدري دير خواهيد كرد و او را بـه منتظـر             ت   به صاحب قرار مالقات بعدي     از جلسه خارج شويد و شخصاً      •
 . شدن در دفتر كارتان يا اتاق هيئت مديره دعوت نماييد

 .تان يادآور شويد كه با همه خوش اخالق باشد به منشي •

 .گونه نيستيد شويد در سكوت خدا را شكر كنيد كه اين رو مي هر وقت با شخصي نادان و بي ادب روبه •

 .شناسند كنيد نامتان را بگوييد نه اينكه فرض كنيد شما را مي معرفي ميهنگامي كه خود را  •

تـان چـون يـك       نـان ك سعي نكنيـد بـا كار      وصاًخص.  تكبر نورزيد  ، كوهي از موفقيت هم رسيديد     ه اگر به قل   ،هرگز •
ـ                     ود را مستخدم شخصي و گوش به فرمان رفتار كرده و يا براي گرفتن امتيازات ويژه كسي را مرعوب كرده و مقام خ

 .به رخ وي بكشيد

 كنجكاوي: نوزدهمين ويژگي مهم
بـراي موفـق بـودن در       . گيرند كنجكاوي است    هاي فردي كه رؤساي خوب از آن بهره مي          يكي از مؤثرترين ويژگي   

. دهـد   به آنها گـوش مـي  كند و واقعاً ها را كسب مي تقريباً هر كاري بايد كسي بود كه پرسيدن را آغاز نموده و پاسخ          
 .جريان رشد را متوقف خواهيد كرد  ه روزي دست از جستجو برداريد،چنانچ

بايستي بخواهيد اطالعات تازه را فرابگيريد يا اطالعات قـديمي را           . است كليد كنجكاو بودن طرز و تكنيك برخورد      
 دشه وار كنيد خد   اي كشف كنيد كه به عزت نفس شخصي كه از وي سؤال مي              شفاف نماييد و بايد اطالعات را به گونه       

 :ايد موارد زير را تحقق بخشدبهايي كه روي آنها الزم خوب فكر شده باشد  پرسش. نشود
 گفت و شنود ايجـاد كنـد،    نسبت به تفكر شما ايجاد اعتماد كند، زمينه الزم براي فكر كردن شما را فراهم آورد،

 .ل كردن مسائل تا انتها شودبتواند باعث دنبا  دري را بگشايد كه كاركنان بتوانند از آن عبور كنند،

 رقابت جويي: بيستمين ويژگي مهم
شما ناچـار از آن  .  دائمي استهلي يك مبارزغ محيط رقابت است و ترديدي وجود ندارد كه زندگي ش       زندگي ذاتاً 

 . جو داشته باشيد هستيد براي تالش در عرصه زندگي قدري طبع رقابت
كه ناشي از مبارزه بـا حريـف باشـد          " سختي و مشقت مثبت   ". استاي چيز خوبي      رقابت براي رشد فردي و حرفه     

ـ از موقعيت به و   . در هر وضعيتي هستيد براي برد آسان دعا نكنيد        . نمايد  هاي شما را تقويت مي      مهارت ژه موفقيـت   ي
 . دهد هاي زيادي مي آموزيد اين نبرد است كه به شما درس آسان درس زيادي نمي

 : هاي رقابتي خود هستيد نكات زير را در نظر داشته باشيد زماني كه سرگرم گسترش مهارت
دنبـال   در ميان نبردهاي احتمالي به دقت بررسي كرده و آن نبردي را انتخاب نموده كـه بـه نفـع شـما باشـد،     

بدانيـد   حس شوخي را در خودتان در سراسر نبرد حفظ كنيـد،   نبردهاي آزمايشي باشيد هر چند به نفع شما نباشد،
 .كرديد كنند كه اگر اول به فكر شما رسيده بود در حقشان مي در حق شما همان كاري را ميرقيبان 
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 پذيري انعطاف: بيست و يكمين ويژگي مهم
پذير بودن بـه معنـاي بـي اراده و سسـت بـودن                انعطاف. پذير هستند   مديران عالي تقريباً كامل افرادي انعطاف     

 بهتـر   ،ان آنند كه واكنش خود را در قبـال شـرايط تـازه تعـديل نماينـد                توانند و خواه    معموالً اشخاصي كه مي   . نيست
 . اي هماهنگ كنند توانند خود را با هر چيز تازه مي

ـ              . در رويـد   در نرويـد خيلـي اوقـات مجبوريـد از ميـدان بـه              هبراي آنكه استقامت بـه خـرج داده و از ميـدان ب
ها و نيز با رهبران جامعـه در يـك گردهمـايي     در كف مغازه شانه به شانه كارگران، پذيري توانايي كاركردن، انعطاف

هـا و طـرز    پذيري اين است كه بتوانيد در صورت لزوم تصـميم  يك دليل ساده براي نرمش و انعطاف   . اجتماعي است 
 . پذير هستيد قادريد كه اشتباهات را بپذيريد زماني كه انعطاف. فكر قديمي را از ذهن بيرون كنيد

 گويي مهارت در قصه: ژگي مهميبيست و دومين و
و نقاشي كردن  نمايش،  ها براي توصيف، مديران عالي كامل از اين لطيفه. زندگي سرشار از لطايف و ظرايف است

غرض از قصه گفتن تجاهل كـردن نيسـت بلكـه غـرض ايـن      . كنند تا بي وقفه ارتباط برقرار كنند    تصوير استفاده مي  
رض آوردن مثالي است كه تجارب انسـاني را بـه   غ. مفيد و مناسب نمود روشن، ،است كه اطالعات را به ياد ماندني

 .يادتان آورد
شـش پرسـش   . خوانيد كنيد و چيز مي كسب و كار را تجربه مي كنيد، شما ضمن آن كه به صحبت مردم گوش مي

 چراــ و قصـه در ايـن    چگونـه و  كجا،  چه موقع، چه چيزي، چه كسي،. ها را فراخواهيد گرفت  موقعيتهاساسي در بار
 .  است كه نهفته استتجزئيا

از : دو هشدار در اين زمينه عبارتنـد از . خوش ارائه و موجز و مختصر و جديد باشند متناسب، ها بايد واقعي، قصه
 . خود را از قصه خالي نكنيدهچنت  ها به طور مكرر خوداري كنيد، تكرار داستان

 
 

 ٦فصل 
 كوهنورد

 
مـديران  . ها باشـيد  مهم آن است كه شما متوجه اين تفاوت .  صعودكننده ديگر متفاوت است    اي با   هر صعودكننده 

 : عالي از بسياري جهات با هم تفاوت دارند ليكن همواره يكي از اين دو تيپ هستند
 فرين يا صعودگر تكروآكار •
  بزرگهاي استخدامي يا صعودگر ديوار مدير حرفه •

 :هاي مؤثرتري استفاده نماييد توانيد از روش  ا درك نماييد مياگر شما تفاوت انواع مديران عالي ر
توانيد مشخص نماييد كه بـا چـه    مي تان به شكل مؤثرتري كار كنيد، عالي توانيد تشخيص دهيد چگونه با مدير مي

 .تان را بهتر مشخص كنيد توانيد ميل و رغبت طبيعي مي دهيد كار كنيد، سبكي ترجيح مي
كـارآفرين يـك نـوآور      ) گاهي موسوم به مديران اسـتخدامي     (اي    ر مقايسه با مديران حرفه    هاي كارآفرين د    تيپ
ـ      بزرگي دارد،هايد كند، اي را ابداع مي او تقريباً مانند يك فرد مبتكر و خالق محصول تازه. است  درد هيا اجـراي كـار ب

او آنچه را   . اي يك كامل كننده است      ر حرفه اما مدي . اند  كند كه ديگران ارزشي براي آن قائل نبوده         نخوري را تعهد مي   
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اي ارتقـا   شكند و فرض براين است كـه كـار را بـه سـطوح تـازه          هاي سابق را مي     اند محدوديت   ديگران شروع كرده  
 خـانواده،  يا اينكه منـابع اضـافي را از طريـق دوسـتان،    . اش در ميان است يكارآفرين اغلب پاي پول شخص. دهد مي

معمـوالً حقـوق و     . شوند  اي غالبا از نظر مالي به خوبي تأمين مي          مديران حرفه . كند  ذران تأمين مي  گ ها يا سرمايه    بانك
 . نمايد وي تأمين مالكيت مي يا سهام عادي است كه براي اختيار خريد سهم،  دستمزد مدير عالي شامل سهم،

او .  زحمت كشيده و عرق بريـزد خواهد براي شخص ديگري تواند يا نمي نمي   كارآفرين دوست ندارد،ِيمديرعال
رأي ديگران عمل كرده بيش از آن  رأي و استقالل عمل به جايي كه هست رسيده و در مواقعي كه به اغلب با استقالل

 .  متقاعد شده استشخصاً
هاي مردمـي كمتـري را توسـعه داده            مورد نيازش با افراد كمتري سروكار دارد مهارت        هكارآفرين چون در داير   

در صورتي كه مدير استخدامي بـا توجـه بـه    . دست آوردن حضور قابل قبول مهارت كافي دارده و تنها براي ب   ا. است
 . دهد هاي متنوع گسترش مي هاي مردمي را براي برخورد با گروه از پيش مهارت  اش، نياز شغلي

خـود بـه خـود و    او در كـار    زادي عمـل بيشـتري دارد،  آكارآفرين براي بازي كـردن براسـاس قواعـد خـودش     
هـا ريسـك عمليـاتي كارهـايش را      كـارآفرين   نمايـد،  او سريع فكر كرده و عمل مي هاي خويش متكي است، قضاوت

 . ندنك محاسبه مي
. سازد متوجه شويد كه او به دنبال چه چيزي بوده و چـه انتظـاري دارد                 شناخت تيپ مديران عالي شما را قادر مي       

واقعيت اين است كه در سازماني با پيوندهاي . كسب و كارهاي خانوادگي است ،نوعي از كسب و كارهاي كارآفرينان
يادتان باشد در چنين شركتي اگر شـما بـا   . رسيدن به مشاغل باال براي فرزندان تضمين شده است محكم خانوادگي،

ـ      . شما با خانواده مشكل خواهيد داشت رييس مشكل داشته باشد، ت شـما  و در عـين حـال بپذيريـد كـه ممكـن اس
 . هايتان هرگز در آن شركت فرد شماره يك نشويد  شايستگيهرغم هم ليع

 مديران عالي زن

كـار چنـداني بـراي سـبك كـردن       ها به مراتب باال دست يابند، زادي زنان كمك كرد تا خانمآدر حالي كه جنبش 
 اختصـاص دادن وقـت بـه        زنان قاطع در محـل كـار اغلـب در         . ه است وظايفشان به عنوان مادر و همسر انجام نداد       

 . يا برخورداري از كمك ديگران ناكام هستند تخفيف فشار عصبي،  ورزش،

  كارآفرين هستندمديران عالي زن اكثراً

نسبت به مسـائل جزئـي چـون      :براي مديران عالي زن دارند از اين قرار است هايي كه مديران عالي مرد، توصيه
ريز استراتژي بهتري بوده نـه فقـط     برنامه   بهتري شويد نه بازيكن بهتر،سعي كنيد رهبر مردان واكنش نشان دهيد،

اي كـه   از هر وسيله اعتماد به نفس براي مطرح كردن خود داشته باشيد، بلندپروازتر باشيد،   بلكهوش،ك فرد سخت
 .در اختيار شماست براي ارتباط بهتر استفاده كنيد

 :كه مايلند مدير عالي شوندهاي پانزده مدير عالي زن به زناني  توصيه

در برخورد با همتايـان مـرد     نسبت به زنان ديگر بدگمان نباشيد،  به خاطر زن بودن تاوان بيش از اندازه ندهيد،
 . شخصي ندهيدهبه مسائل جنب. هيچ چيزي را تحمل نكنيد  سطحي و مبتدل نباشيد،
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 ٧فصل 
 موانع موجود

 .كند چندان كامل پيروي نمي رؤساي نه  باشيد از سرمشق ضعيفكسي كه مهارت الزم را براي صعود داشته
ين و روي زمـين صـاف   ي هنگامي كه مـا ايـن پـا      نظركرده، نهنه فوق بشر و. مديران عالي مردان و زناني هستند

ر هر قدر شما از كـوه شـركت بـاالت    . كنيم يافتن خطاي آنان كارآساني است       هستيم و به مديران عالي در باال نگاه مي        
ـ . كنند قضاوت و انتقاد مي صعود كنيد اشخاص بيشتري شما را ارزيابي،  اشخاصـي  ههر چه بيشتر موفق شويد مجموع

 .شود كه بالقوه شما را دوست نخواهند داشت بيشتر مي
 ايـن   هترين را   ليكن عمده . شوند كاركنان آسيب ببينند     هاي گوناگوني باعث مي     مديران عالي نه چندان كامل از راه      

معموالً چه كساني قرار اسـت بگوينـد فـالن          .  كه رؤساي بد مانع كاركنان از انجام كار خوب براي شركت شوند            است
 كس مدير نه چندان كاملي است؟

 . نمايند برند يا او را ضايع مي شخص را باال مي. كنند ها ايجاد اعتبار و آبرو مي رسانه •
كنند وضع مـديران      تي را در باره يك شركت منتشر مي       مقامات دولتي زماني كه مطبوعات گزارش تحقيقات دول        •

 . دهند  مير مورد رسيدگي دقيق قراعالي را علناً

 . رسند كه فالن كس يك رييس ضعيف است همكاران بسياري از اوقات به اين نتيجه مي •

سـب و   كنـد كـه برسـودآوري ك        رسند كه مدير عالي هنگامي كه تصميماتي اتخاد مي          مشتريان به اين نتيجه مي     •
 . گذارد مدير عالي چندان كاملي نيست كارشان تأثير منفي مي

 .نمايند گذاران مدير عالي را شخصي غير مؤثر اعالم مي سرمايه •

 . دهند كه فالني مدير عالي چندان كاملي نيست تشخيص مي رقبا •

موضوع وجـود دارد گـاه   يابند؟ داليل متعددي براي اين  چرا مديران عالي نه چندان كامل به مراتب باال دست مي      
 بـازي،  بند و سياست و زد. شود زماني فقدان توجه و نظارت برجريان امور باعث مي وجود يك سلسله شرايط خاص،

 . بخت و اقبال و مالكيت از ديگر عوامل رخ دادن اين پديده است

 چگونه كاركردن با رؤساي تقريباً كامل و نه چندان كامل را ياد بگيريم؟

چيـز يـاد    كردن با چنين فردي اعم از اينكـه برنـده شـويد يـا خيـر،      ته باشيد شما از كارش به ياد دا اولهدر وهل
اعتماد به نفس داشـته     برخوردتان را كنترل كنيد،زطر: عالوه براين مورد به اين عوامل هم بايد توجه كنيد. گيريد مي

مطمـئن باشـيد كـه بـيش از سـخن گفـتن        اشـيد، مند به بررسي امكان بهبـود وضـع ب   عالقه  پافشار باشيد، باشيد،
حـس   نگـر باشـيد،   جزئـي  در موارد ضـروري سـاكت باشـيد،    آفرين باشيد، اندكي نقش شجاع باشيد،  انديشيد، مي

ين يها و چه پـا  تان چه باالدستي  جنگيدن به خاطر همكارانهآماد   بايد.كنجكاو  ومهربان باشيد تان را حفظ كنيد، شوخي
تـان حفـظ    تان را پائين نگه داريد تـا آزادي مـالي    سربار شخصيههزين مايل به رهبري كردن باشيد،  ها باشيد، دستي
 . شود
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 بخش دو
 

ـ اقدام كنيد طبيعي اسـت كـه تمايـل           ـ حتي مديريت عالي    ي به پست رياست   بمند باشيد براي دستيا     اگر عالقه 
مايل خواهيد بـود بدانيـد در آن مقـام چـه            . يددر پيش گرفت بشناس    توان  خواهيد داشت بهترين مسيري را كه مي      

چـه    چه حقوقي دريافت خواهيـد كـرد،    ميل خواهيد داشت بدانيد چه بايد انجام دهيد،. چيزهاي در انتظارتان است
اينها همه مسائلي است كه . و هنگامي كه كارها درست پيش نرود چه اتفاقي خواهد افتاد تان خواهد بود، كسي رييس

 : دهد شامل   آن بخش دوم كتاب را تشكيل ميشرح و تفصيل

   :٨فصل 
 شبكه دوستان و آشنايان و روابط عمومي شخصي در حمايت از صعود شما  نقش مشاوران،

   :٩فصل 
 و نيم نگاهي به رؤسا در پشت صحنه  رو خواهيد شد، ههايي كه با آنها روب شگفتي

   :١٠فصل 
 اجراي عمليات اتخاذ تصميمات،  كاركنان،چه انتظاراتي از شما وجود داردـ مديريت

   :١١فصل 
 .كند دهند چه چيزي را جستجو مي مديران عالي در افرادي كه ترفيع مي

   :١٢فصل 
 .دارند كارشان چه مقدار دريافت مي ي مديران عالي در ازا

   :١٣فصل 
توانسـت    اي صعودشـان مطمئنـا مـي      دانند كه دانستن آنها در ابتد       كوهنوردان با تجربه اكنون چه چيزهايي را مي       

 . ها صعود كنيد اين چيزها چه معنايي دارند خواهيد از قله مفيد واقع شودـ و از نظر شما نيز كه مي
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 ٨فصل

 شوند رؤسا چگونه رييس مي
 .توانيد رييس شويد چگونه شما نيز مي

 تربيت مدير عالي
ي وجود ندارد كه طبق آن از پدر و مادر خاص فرزند            يعني فرمول مشخص  . آيند  رؤسا از والدين فرمولي پديد نمي     

ايـن موضـوع بـه      . ديتان باش  مند به شناخت تاريخچه زندگي شخصي رييس        ممكن است شما عالقه   . رييس پديد آيد  
كافه ترياي شركت يا   كنيد كه گاه گاهي رييس را در راهرو، اگر فرصت پيدا مي. كند شما در درك بهتر وي كمك مي

توانيـد بـا پرسـيدن آنهـا بـه       هاي معقول هست كه مـي  شمار بسياري پرسش نه عيد كريسمس ببينيد،مهماني ساال
 .شناخت بيشتري از او برسيد

 تحصيالت مدير عالي
داشـتن يـك درجـه تحصـيلي      براي آنكه جهت تصدي مشاغل باال وارد رقابت شويد، امروزه در بازار رقابتي كار،

 ٢٢در ) يك( تحصيلي نداشته باشيد سه راه بيشتر نداريد     هاگر درج . رورت است  تقريباً يك ض   )كالج (پيش دانشگاهي 
 شرح آن رفت به طور استثنايي مهارت پيدا كنيد و در يك رشته متخصص شويد حتي بدون اخذ                   ويژگي مهمي كه قبالً   

ي تأسيس كنيـد و  خودتان شركت ) سه( دانشگاهي الزم را اخذ كنيد يا        هبه عقب بازگرديد و بكوشيد درج     ) دو. (مدرك
 .آن وقت ببينيد آيا تحصيالت دانشگاهي به سود شماست يا خير

 مربيان
. توانستند به طور مشخص از او به عنوان راهنما ياد كننـد  اند كه مي در زندگي كسي را داشته. عموماً مديران عالي 
گـري از هـدايت     برخي اوقات مربي.سخن بگويند و عمل نمايند  د،نآموخت چگونه گام بردار راهنمايي كه به آنان مي

 . رسد غير رسمي شخص در مسير شغلي فراتر رفته و كار به حمايت مي

 ايجاد شبكه ارتباطي
ايـن  . آورد  باال بـه ارمغـان مـي   همرتبط با هم است كه براي شما شغلي در رد        ) و شرايط (اي از افراد      وجود زنجيره 

ت نيست كه روي صندلي تكيه بزنيم و منتظر باشيم كه چون فردي       عمل انفعالي آن هم از اين دس       هزنجيره يك زنجير  
 .سازد كنيم اين اتفاق را محقق مي  مالقات مي كهبلكه در تماس بودن با افرادي شايسته هستيم اين امر اتفاق بيفتد،

 هاي كاري را بايد گسترش داد؟ چگونه دوستي
 احساس زحمت را پيش بيني و قبـول كنيـد،   وع كنيد،تماس را شر تصميم بگيريد تماس كاريتان را افزايش دهيد،

تـان   تماس  نخست براي ديگران فعاليت كنيد،  توقع پاسخ مساعد داشته باشيد،  چندين توپ را با هم به هوا بيندازيد،
 .هاي خود را در اين زمينه نگهداري كنيد اي از فعاليت سابقه را حفظ كنيد،
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 كنند؟ مديران عالي چه مسيري را انتخاب مي
ـ اما بايد كوشش كنيد تا م     . ه است تهر كس از يك مسير باال رف      .  رفتن وجود ندارد   مسير مشخصي براي باال     ييرس

 :با مشخصات زير را دنبال كنيد
الزامات جهان آينـده كسـب و كـار را      بيش از يكي از نيازهاي شركت را رفع كند،  تان تطبيق داشته باشد، با منافع

 . نتقال به صنايع ديگر باشدتأمين كرده و قابل ا
 متفـاوتي دارنـد داليـل ايـن     پيشرفت شغلي كـامالً ... تحصيالت و  اشتياق،  دو نفر با شرايط يكسان از نظر هوش،

 :تواند اين عوامل باشد مي
 . يكي از بخت و اقبال استفاده بيشتري كرده است  ها بهتر برخورد كرده است، يكي با ناكامي  يكي بيشتر كاركند،

 روابط عمومي شخصي
. هاي مستمر آن دو دليل بـزرگ وجـود دارد            فعاليت هبراي داشتن روابط عمومي شخصي متعلق به خودتان و ادار         
 . يكي در چشم مردم بودن و دوم مورد اعتماد مردم بودن است

زمينـه  خودتـان در ايـن    سعي كنيد صرفنظر از استخدام يك فرد براي انجام كارهاي مربوط به روابـط عمـومي،  
 .هاي شخصي برداريد گام

 ؟دي يك مصاحبه تلويزيوني برآيهچگونه بايد از عهد
خواهيـد مطـرح    نكاتي را كه مي هاي مشابه را تماشا كنيد،  يكي از برنامهالًقب هرگز انتظار آرامش و راحتي نداشته،

 قا خـانواده و همكـاران خبـر دهيـد،     به رف راتان در تلويزيون  ظاهر شدنهبيني در بار پيش ريزي كنيد، نماييد برنامه

 ...هايتان قدري طنز تزريق كنيد و  درصدد آن باشيد كه به پاسخ

 شود چگونه عكس گرفته مي
از عبوس ظاهر شـدن   هاي خود كرده، اي را صرف تصحيح نقص ثانيه با ژست مناسب جلوي دوربين ظاهر شده،

 .جلوي دوربين اجتناب كنيد
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 ٩فصل 
 لهصعود به ق

 
 حركت از جايگاه فرد شماره دو به جايگاه فرد شماره يك سازمان 

 : هاي زير براي شما بوجود خواهد آمد در اين شرايط موقعيت
د پرسيد اكنون چه كنم؟ ديگر با همان افرادي كه مراقب كارتان بودند سروكار نخواهيد داشت                ياز خودتان خواه  

ها بـه دفترتـان    رأي دهنده تان  چه بكنيد؟ روز بعد از اعالم ترفيع مقاماشخاص ديگري خواهند بود كه به شما بگويند
گيريـد كـه      خواهند آمد و تلفن خواهند كرد و انتظار راه حل براي مشكالت دارند؟ در وضـعيت مطلـوبي قـرار مـي                     

هـاي    خواستبا شمار در  . توانستيد پاسخ منفي بدهيد بگوييد نه       هاي خاصي كه هرگز بيش از آن نمي         قادريد به گروه  
هـا مسـتقيما بـه وظـايف شـما مربـوط              رو خواهيد شد كه اين درخواست       تان روبه   تازه براي در اختيار گذاردن وقت     

رو خواهيد شد  با افراد بسياري روبه  اي را در ميان همكاران و رفقاي سابق كشف خواهيد كرد، دشمنان تازه  شود، نمي
خواهيـد   مسئول بيشتر امور هستيد و خوشبختانه اقتدار بيشتري نيز داريد، شما  كه اصرار دارند با شما ديدار نمايند،

 .كرديد نيست كوشانه كار كنيد كار به آن دشواري كه تصور مي فهميد كه اگر سخت

 انتقاد
رؤسا انتقاد را چه سـزاوار باشـند و چـه    . از شما انتقاد خواهند كرد صرفنظر از اينكه تا چه اندازه منشا اثر هستيد،

هـاي زيـر كـاهش        العمل منفي خود در مقابل انتقاد را به صورت         شنوند سعي كنيد عكس     باشند از همه و هميشه مي     ن
 :دهيد

ايـد راجـع بـه آن صـحبت      اگر ممكن است هنگامي كه تضاد يا انتقادي پيش مي  واكنش غير منطقي نشان ندهيد،
خودتان را صـادقانه ارزيـابي    زيابي آن اختصاص دهيد،مقدار محدود و مشخصي از زمان را براي ار  سؤال كنيد،  كنيد،
 اقدامات خود را بپذيرد،  اند براي يكبار آن را به آرامي يا به شدت تكذيب كنيد، ا را متهم كردهم شاًاگر اشتباه كنيد،

 .اين واقعيت را بپذيرد كه درصد معيني از جماعت شبيه شما نخواهند بود
توانم از رييسـم انتقـاد كـنم؟ در     شود آن است كه من تا چه اندازه مي   طرح مي پرسشي كه در مورد انتقاد زياد م      

يادتان باشد حتـي كسـاني كـه بـا      كند، در انظار انتقاد مي انتقاد از رييس يا هركس ديگر احساسات به خرج ندهيد،
د كردن مـورد توجـه قـرار    انگيزه خودتان را از انتقا كنند همواره نيتشان چنين نيست، آغوش باز از انتقاد استقبل مي

 در شغلي كه داريد به ويژه خوب عمل كنيد تا از جايگاه مؤثري سخن بگوييد و نزد وي احترام داشـته باشـيد،   دهيد،

در باره انتقادي كه داريـد بـه ديگـران چيـزي      به يك فهرست كوتاه و دوسه قلمي كنيد، انتقادات خويش را محدود 
 . ري كنيديت پيگقضيه را با طرح چيز مثب د،يگو مي

 انتقاد از ديگران
بـيش از آنكـه   . مسائلي هست كه شما بايد هنگامي كه الزم است از همكاران انتقاد كنيد در باره آنهـا بينديشـيد            

يـك وقـت بخصوصـي در     دهد، زبان به انتقاد بگشاييد به ياد آوريد در شنيدن انتقاد چه احساسي به آدم دست مي
 ايكنواختي آهنگ صـد  خواهيد روشن و ساده توضيح دهيد، ادتان و چيزي را كه در آينده مينظر بگيريد تا درباره انتق

سرمشـق خـوبي    گفتگـو را محرمانـه نگـاه داريـد،     اگر سؤال شد انتقادتان را تكرار كنيد،  و حالت چهره را حفظ كنيد،
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 خـوب انجـام داده اسـت تعريـف     ايد در مورد كاري كه در وقت ديگري از همان شخص كه از او انتقاد كرده  باشيد،
 .عملكرد را از شخصيت جدا كنيد  ما همواره مصمم با انصاف و پيگير باشيد،اكنيد 
 
 

 ١٠فصل 
 مديران عالي در عمل

بايد بگويم اساس كار مـدير عـالي گـذاردن     ترين عبارت تعريف كنيم، ه مدير عالي را به سادهاگر بخواهيم وظيف
زمان مناسب و هدايت اين فرد از جايي كه هست به جايي كه بايـد باشـد يـا بـه                     فرد مناسب بر سركار مناسب در       

 :توان طبقه بندي كرد كار مدير عالي را در پنج زمينه مي  به طور كلي،. عبارت ديگر تعيين مسير كسب و كار است
 عمليات توليد و تأمين منافع فروش،   جلسات،هادار  سازي، تصميم كار با افراد،

 ادكار با افر
هـا را از آنـان    بدين معني كه تـرم  كار يك رييس در اداره افرادش كمك به آنان در حفظ عزت نفس شان است،

به آنان كمـك كنـد فـردي     فشارها را از روي دوششان بردارد، قيد و بندها را از دست و پاي آنان بازكند، دور كند،
به آنان كمك كند تـا بـا لـب خنـدان      را تجربه كند،سهيم بودن در چيزي شأن مولد باشند به چالش خوانده شوند و 

اي برسند كـه      تر آن كه به آنان تعليم دهد تا توسعه يابند و به مرحله              سركار بيايند و به خانه بازگردند و از همه مهم         
 . رييس خود را برعهده گيرندهبتوانند وظيف

 پـيش از آنكـه موفـق بـه      اسـت  آنان و خالص شدن از دستيمحتو يكي از وظايف مدير عالي تشخيص افراد بي     
او فقـط  ؛ هاي دلچسب اما غيـر مـؤثر دارد   محتوي فردي است كه براي مسائل پيچيده راه حل  بيفرد  . تخريب شوند 

 از پوزش و سرزنش ؛اش قرار دارد اي در مرحله پاياني شايستگي حرفه  ؛خواند و ديگران بايد وارد عمل شوند رجز مي
 ...كشد تا سراصل مطلب برود و  يكساعت طول مي ؛اي چندگانه است احب چهرهص ؛ كند زياد استفاده مي

اي كه بـراي آزار       هاي تهاجمي   هاي ظريف و طرح     است حيله  بخش اعظمي از كار مدير اداره كردن سياست اداري        
دبـاري  نابربردبـاري يـا     . يـد آ شود با قدرت اندك يك كارمند به اجرا در مي           ريزي مي  دادن عمدي يك همكار طرح    

ايـن را بايـد دانسـت هرچـه شخصـي در            . دهنـد   مدير عالي را كاركناني كه به او نزديك هستند سرمشق قرار مـي            
 . شتري دست و پنجه نرم كنديهاي ب سازماني كه هست باالتر برود مجبور است با سياست

 : قرار استهاي اجتماعي از اين  برخي از فعاليت.  ديگر مدير عالي اجتماعي كردن شركت استهوظيف
غذا خوردن با مشتريان  آيند، كنندگان و مهماناني كه از ديگر شهرها و كشورها مي تأمين سرگرم كردن مشتريان،

 هـا،  گردآوري پول براي جمعيت  هاي مختلف، حمايت مالي از برگزاري گردهمايي كاركنان بالقوه و همسرانشان، مهم،

 . اجتماعيهاي  حضور در باشگاه خيريه، مشاركت در امور

 گيري ـ تصميم  مدير عاليهوظيف
اگر بتوانيد توانايي حل مسائل را از       . تر از همه اتخاذ آنهاست      اما مهم .  مدير عالي اتخاذ تصميمات الزم است      هوظيف

 . تهمان ابتداي خدمتتان نشان دهيد همواره براي پيشرفت شغلي مورد تأييد قرار خواهيد گرف
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دب ؤآور م  شويم اين است كه به صورتي شگفت        اشتباهي كه ما مرتكب مي    . نمايي شوند  ميل دارند راه   اًافراد واقع 
: براي تصـميم گـرفتن سـعي كنيـد        . اشخاص نياز به راهنمايي و قاطعيت دارند      .  خود را مهار كنيم    هدبوده و عزم و ارا    

 . برعهده بگيريدتان را مسئوليت تصميم جدول زماني اجراي تصميم ايجاد كنيد، بپرسيد، بپرسيد، بپرسيد،
هاي برتر شـما      شايد اين فروتني يكي از ويژگي     . تان فروتن باشيد    گيري   مهم آنكه در مورد توانايي تصميم      هيك نكت 

 .  تصميمات استوار استهكل موجوديت مدير عالي بر شالود. باشد

 ـ جلسات  مدير عاليهوظيف
ديگر اشخاص توانايي اداره جلسـات را دارنـد امـا           بسياري از   . كنند  رؤساي كارآمد جلسات ثمربخشي را اداره مي      

توانند ساكت باشند يـا        نامنظم هستند و نمي    اًشركت كنندگان در جلسات غالب    .  جلسات خوب را ندارند    هقدرت ادار 
گـردد    فهرستي از الزاماتي كه براي جلسات ثمربخش ارائه مي        . توانند با سياست ديگران را وادار به سكوت كنند          نمي

 :قرار استاز اين 
تعـداد افـراد شـركت     خود را آماده كنيد تا بتوانيد تمركز حواس داشـته باشـيد،   جلسات كمتري داشته باشيد،

 از قبل مشخص كيند كه چه كسي جلسه را اداره خواهد كـرد،   كننده در جلسه را هر چه ممكن است كم نگاه داريد،

ـ  جلسه را از نظر وضع ظاهر آماده كنيد،  در جلسـه نخسـت بـه مسـائل دشـوار      . ه داشـته باشـيد  به وقت روز توج
قواعـدي بـراي پايـان دادن بـه       تمرين كنيـد،  جلسه را سريع برگزار كنيد، از شوخي و مزاح استفاده كنيد، بپردازيد،

 . جلسه تعيين كنيد

 ـ فروش  مدير عاليهوظيف
هـايش را   انديشـه . را بفروشـد او بايـد تغييـر   .  مدير عالي اين است كه تمام مدت در حال فـروش باشـد           هوظيف
 ...و  اش را بفروشد تصوير ذهني.  ديد و طرح استراتژيك خود را بفروشد.بفروشد

در اين باره . كارتان و سازمانتان بازاريابي كنيد هاتان، انديشه فروختن به معناي آن است كه پيوسته براي خودتان،
هـدايت شـده و     هدفمند،  نياز به فروشي داريد كه دشوار،شما. توانيد فروش راحتي داشته باشيد فكر نكنيد كه مي

 :براي موفقيت در فروش به اشخاص اين نكات را بايد در نظر بگيريد. ربخش باشدمث
هايي مطـرح نماييـد تـا متوجـه      پرسش خواهند، كنند چه مي هايي مطرح كنيد تا بفهميد اشخاص فكر مي پرسش

خواهند مشروط برآنكه بتوانيد تهيه نماييد عرضه  آنچه راكه مي پردازند، يخواهند چه م آنچه مي يشويد آنان در ازا
 . كنيد

 ـ نظارت بر عمليات  مدير عاليهوظيف
شود عبـارت اسـت از توانـايي           مدير عالي كه اكثر اوقات در صفحات مختلف درباره آن مطالبي نوشته مي             هوظيف

هـاي    معموالً هر كسـب و كـار بـراي پـول درآوردن روش    . عمليات يك كسب و كار و تأمين سود براي سازمان  هادار
كننـد و مـديران عـالي كـه سـود          اي كه سود مـي      راز بزرگي در كار نيست تفاوت ميان مديران عالي        . مشخصي دارد 

 . ها خوب عمل كنند كنند اين است كه تا چه اندازه به اين روش نمي
مـدير  .  الزم براي انجام كار اصلي شركت آماده باشد        عالوه براين مدير عالي مسئول است كه مراقبت كند منابع         

 .آورد وجود ميه هاي مختلف كاركنان هماهنگي و همكاري ب عالي ميان افراد متخصص يا در بين تيم
 كيف بغلي و شامل موارد زير       همديران عالي تقريباً كامل ميل دارند كاركنان بتوانند اين پيام را روي كارتي به انداز              

 كنـد،  برد يـا زيـان مـي    ايده ميفدر صورت عدم تحقق اين هدف شخص چقدر  هدف شركت،: مل كنندرا با خود ح

 . شخص تا چه اندازه در تحقق هدف شركت نقش دارد
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هـايي كـه      برخي كاركنان صرف نظر از تـالش      . هاي متخصصان خود است      ديگر مدير گوش دادن به شكوه      هوظيف
 .  عمليات شكوه خواهند كرده چگونگي ادارهدر بار  ورد،آ  ميلبه عممدير عالي براي دخالت دادن همه كاركنان 

 ـ كسب سود  مدير عاليهوظيف
هايي را براي باالبردن سود و افزودن برارزش عملكـرد مـالي تهيـه و بـه                   مدير عالي شركت موظف است برنامه     

ينكه با اين سودها چه بايـد كـرد         كسب سود و تصميم گرفتن در مورد ا       .  اجرا نظارت كند   همورد اجرا گذارد و برنحو    
 . سازد عامل ديگري است كه مديران عالي موفق را از آنان كه چندان موفق نيستند جدا مي

مشهود است كه سود زياد شـركت را        . تواند شركت را سست و ضعيف كند        يايد دانست گاه سود بسيار زياد مي      
 . كشاند به فساد مي

ها چندان قابل مشاهده نيست اما وجود         برخي تجربه . كند  كامي را تجربه مي   هايي از موفقيت و نا      هر شركتي دوره  
 . ها به نحو مؤثري اداره نمايد ل اين است كه سازمان را در اين دورهموظيفه مديرعا. دارند

 كند رييس رياست مي چه كسي بر

كار  و كار دارد سر   و  سر  در شركت هيچ كس ديگري نيست كه مجبور باشد با تمام عواملي كه مدير عالي               دتاًقاع
هاي مختلفي كه مديرمالي بايد به انتظارات آنها توجه كنيـد             گروه. راضي كردن همه كاري دشوار است     . داشته باشد 
 :از اين قرارند

 مشتريان
مـديران  . مشتري دليل وجودي كسب و كـار اسـت        . راي دهنده شماره يك كه بايد به او پاسخ داد مشتري است           

 .دهند رو شدن با مشتري و صرف وقت با او تالش و هماهنگي زيادي انجام مي وبهعالي خوب براي ر

 كاركنان
پـاي   هاي زيركانه به تدريج زير      توانند به روش    اگر افراد مدير عالي را دوست نداشته و يا به وي اعتماد نكنند مي             

 .  در وي ايجاد انگيزه نمايدمدير بايد به نحوي مؤثر كاركنان را رهبري و هدايت كرده و. او را خالي كنند

 ت مديرهئهي
اگر عملكرد مديريت نارسا باشد از آنان انتظـار         . باشد  ت مديره در مقام قضاوت و ارزيابي كار مدير عالي مي          هيئ

 . رود در آن باره كاري انجام دهند مي

 سهامدارن
در حـالي  . ول به شركت ارائه شـود   دليلي براي دادن پ   ) گذاران  سرمايه( سهامداران اين است كه به افراد        هانديش

 . كه بهاي ريسك آنان در دادن پولشان به شركت است) سود سهام(دهد  كه شركت پاداشي به آنان مي
آنان بيش از هر چيـز بـه هـوش و ذكـاوت مـالي او                . گذاريشان را دارند    سهامداران انتظار سود باال روي سرمايه     

 . باشند مند مي عالقه

 بانكداران
 .  پذير باشندرگذاران خط دگان منابع مالي يك شركت خصوصي ممكن است بانكداران يا سرمايهكنن تأمين

آنـان معمـوالً بـه      . دهنـد    سود وام مي   ي خصوصي هستند كه در ازا     هاي وام دهند    گذاران خطر پذير عده     سرمايه
 .گيرند  در اختيار ميدهند و به سهم خويش بخشي از مالكيت شركت را  وام ميخطكسب و كارهاي جديد توأم با 
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 مدير عالي سازماني
 مـدير عـالي شـما داراي        ،چنانچه شركتي كه شما در آن به كار مشغول هستيد بخشي از يك شركت بزرگ باشد               

 .  عمده است كه مدير عالي بايد او را راضي كندهرأي دهند يك رييس سازماني است و رييس سازماني يك

 ها رسانه
توانند با چند كلمـه بـه         ها مي   رسانه. هاست  ب و قدرت سازنده در دست رسانه      قدرت واقعي يعني قدرت مخر    

مـدير  .  كننـد  ور هنتن شخص مدير يا شركت را با موفقيت يا شكست روب          آصورت چاپي يا چند ثانيه صحبت از طريق         
 . ها همانند يك مشتري ديگر نگاه كند عالي بايد به رسانه

  مردمهعام
ـ         . كنند  هاي ديگر توجه عامه را جلب مي       ها بيش از شركت     برخي شركت   هتوجه عمومي براي مدير عـالي بـه منزل

 . رأي دهنده درتماس باشد مدير عالي بايد به طور مستمر با عامه مردم به عنوان يك. رأي دهنده است وجود يك

 قدرت
 كـه دارد لـيكن      مقداري از قدرت او ناشي از عنـواني اسـت         .  مدير عالي استفاده از قدرت است      هبخشي از وظيف  

  قـدرت ناشـي از مقـام،   : انواع قدرت از اين قرار اسـت . گيرد بيشتر اوقات قدرت وي از سبك كار او سرچشمه مي

ي ققدرت مادي به مفهوم دستور به كاركنان و نظارت بركار آنان كه استفاده از قدرت مادي تل قدرت ناشي از پول،
 . زان تسلط و نفوذ يك رييس استقدرت طلسم كه ناشي از مي قدرت تخصص، شود، مي

مديرمالي اگر . دهد هر قدرتي اگر به طور مكرر يا بي پروا مورد استفاده قرار گيرد نيروي تأثيرش را از دست مي    
روحيـه و   همـدردي،  انـرژي،   توانـايي،   گذشـت،   آرامش، شكيبايي،: هاي زير باشد صاحب قدرت است داراي ويژگي

 .اخالق 
 

 
 ١١فصل 

 ر مسيهادام
 

اسـتخدام و ترفيـع     ،  كنند  نمايند جستجو مي    دهند و استخدام و اخراج مي       آنچه رؤسا در وجود كساني كه ترفيع مي       
قدرت تشخيص توانايي بـالقوه درديگـران   . دهد افراد مناسب براي شركت مهمترين كاري است كه رييس انجام مي    

گيرنـد    افـراد كـه اسـتخدام شـده و ترفيـع مـي            معمـوالً   . العاده خود شـخص را دارد       ارزشي بيش از شايستگي فوق    
 : دهند هاي زير را از خود نشان مي مزيت

 . كنند بيش از نفر بعدي كار مي  نگرش و تطبيق پذيري الزم را دارا هستند،  تفاهم، كارشان توأم با نتيجه است،

 كارشان توأم با نتيجه است

در داخل سازمان نيز بـه انـدازه        . ورد توجه قرار گيرد   دهند كه نتايج حاصل از كارشان م        برخي اشخاص ترتيبي مي   
 . خارج از آن خود را چه به صورت كتبي و چه شفاهي مطرح كنيد
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هاي بزرگ نتايج فردي كافي نيست و تأكيـد روي نتـايج              اي در حال تغيير است كه در برخي سازمان          زمان به گونه  
نيد بايد كاري كنيد كه در ميـان اعضـاي تـيم و پـس از آن بـه       مقام پيدا ك  يخواهيد ارتقا   بنابراين اگر مي  . تيمي است 

 . ها برجستگي پيدا كنيد عنوان رهبر تيم در ميان تيم
.  هوشـي بـاال نيسـت      همند باشيد توان فكري فقط به معناي بهـر          براي گرفتن ترفيع بايد از توان فكري كافي بهره        

ها همه آن چيزي هستند كه بـراي كسـب نتيجـه      اين صفتو. اراده و عقل سليم  انگيزه، تركيبي است از هوش اوليه،
 . باشند مورد نياز مي

 پذيري تطبيق نگرش، تفاهم،
مربـوط    دهـد،  حساسـيت نشـان مـي    گيـرد،  دهند و فرامـي  شود كه گوش مي تفاهم كامل براي كسي حاصل مي

 گردانـد،  وجود آمده سهيم ميه تبار بديگران را در اع  برخويشتن تسلط دارد،  گيرد،  مورد احترام قرار مي  گردد، مي

 .  وجود نداردبدون وجود حس شوخي امكان تفاهم كامل واقعاً واقع گراست،
اي رفتار كنيد كـه   بايد به گونه  .  اشخاص مافوق است   ههاي مهم تطبيق پيدا كردن با محيط توانايي ادار          يكي از جنبه  

احساس خطر كند به هيچ وحه كمكي به بـاال رفـتن شـما              مافوق شما از جانب شما احساس ترس و خطر نكند اگر وي             
 . نخواهد كرد

 بيش از نفر بعدي كار كنيد
ها سه نـوع فـرد وجـود          در بيشتر سازمان  . خواهد و شركت نياز دارد انجام دهيد        همواره بيش از آنچه رييس مي     

اي از   كـه پـاره  ،العملي افراد عكس كنند وارد بازي شوند،  پيدا نميهعمل كه در هيچ سطحي اجاز دارد شامل افراد بي
 .روند  افراد اهل عمل كه كساني هستند كه باال مي  اوقات الزم است همه ما اينگونه باشيم،

العاده نيست بلكه فقط اندكي بهتر كـاركردن از           بيشتر كاركردن به معناي انجام اقدامات غير معمول و تالش فوق          
 :رساند  ميطريق انجام موارد زير شما را به اين هدف

 داوطلب انجـام وظـايف اضـافي شـويد،      كاهش هزينه را در قسمت خودتان آغاز كنيد، تان گفتگو كنيد، با رييس

تـان   اعتقاد راسخ خويش را نسـبت ريـيس   گيري كنيد، شهامت تصميم با همكاري را حفظ كنيد،هنگرش مثبت و روحي
ريزي داشته باشـيد    براي از دست دادن كارتان برنامه  د،كار بماني يد و تا ديروقت سرروكار ب زود سر نشان دهيد،

 ...تا هميشه براي آن آمادگي روحي داشته باشيد و 

 اي ديوار سيماني سقف شيشه
 :زنان بايد.  هستند و بايد برخي موارد را رعايت كنيدور هصعودكنندگان زن در مورد ترفيع با موانع خاصي روب

ـ كار ببره دقت ب در پوشيدن لباس د،نان مسلط باشش در تمام اوقات برحركات و سكنات در صـحبت كـردن    د،ن
با همسران مديران خود رفتاري بسيار شايسته و توأم با احترام را داشـته تـا از حمايـت                   . اصول الزم را مراعات نمايند    

 . دنمعنوي وي برخوردار شو

 گيرد چه بايد كرد زماني كه شخص ديگري به جاي شما ترفيع مي
معموالً امـور زنـدگي مطـابق بـا         . دهد  مد برايش رخ مي   آ بدانيد كه شما نخستين كسي نيستيد كه اين پيش         اين را 

ن از شركت با داشتن اطالعات كامـل در مـورد آنچـه             تتصميم خود را در مورد ماندن يا رف       . شود  برنامه ما واقع نمي   
د روي چه چيـزي كـار كنيـد تـا دفعـه آينـده               شما بايد بداني  . تان دوست دارند و دوست ندارند اتخاذ نماييد       يرؤسا

 . فرصت گرفتن ترفيع را از دست ندهيد
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 كنيد مي شود چه كنيد اما مسئوليت بيشتري به شما داده مي هنگاميكه ترفيع پيدا نمي
ايـن موقعيـت    .  با فكري راحت و اعصابي آرام وارد دفتر كار رييس بشويد و بـا وي در ايـن بـاره صـحبت كنيـد                       

چنانچه بتـوان   . سعي كنيد نسبت به مسائل ديد درازمدت داشته باشيد        . اي شما يك آزمون به شمار آيد      تواند بر   مي
اگر اين موقعيـت    . اي را براي پيشرفت مشاهده نمود انجام وظيفه را در اين موقعيت تا آخر ادامه دهيد                 امكان بالقوه 

ت را ترك كنيد يادتان باشد مشكل را با ريـيس  اين حق را داريد كه شرك براي شما به يك مرحله غير انساني رسيد،
 . حتما در ميان بگذاريد

 
 

 ١٢فصل 
 گيرند مديران عالي چقدر حقوق مي

 
 پردازيد دارد؟ دارند ارزش بهايي را كه مي آيا مبلغي را كه دريافت مي
. لف هم برخوردارنـد   اين مديران عالوه بر حقوق از مزاياي مخت       . آورند   زيادي در مي   لمديران عالي به طور كلي پو     

از لحاظ نظري اگر پرداخـت پـول        . شود  اي است كه از نظر سياسي قابل انفجار تلقي مي           هاي مديران گاه مسئله     حقوق
دست آورد و سـهامداران هـم پـول         ه  اگر شركت پول ب   . با عملكرد ربط داشته باشد پرداخت مسئله چنداني نيست        

هـا    پرداخت بايد اصوال قابل رقابت باشـد و گرنـه شـركت           . سب كند كسب كنند بنابراين مدير عالي هم بايد پول ك        
 . توانند اشخاص برتر را استخدام كنند نمي

 . اند ها را نيز بدست آورده اند اغلب بزرگترين پاداش هاي عظيمي زده معموالً كارآفريناني كه دست به ريسك
حقـوق  . دهـد   پـذيري و اسـتقالل مـي        افچون پول به شخص انعط    . حقوق مديران عالي بسيار داراي اهميت است      

مديران عالي بين بيست و پنج برابر حداقل حقوق پرداختي و يكصد برابر حداقل حقوق پرداختـي در شـركت معتبـر                      
 .باشد مي
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 ١٣فصل 

 پيشي گرفتن
 

اظهـار  نويسـنده در ايـن فصـل        . بـرد   افتد و از صعود لذت بيشتري مي        كند پيش مي    تر تالش مي    كسي كه سخت  
تر از رسيدن به قلـه        ام اين است كه كسب معرفت دروني حياتي         ها صعود از كوه دريافته      آنچه من طي سال   : دارد  مي

هـاي درونـي خـويش كنـار      توان با ترس چگونه مي. توان خود را جلو برد اي مي   است يعني اين احساس كه تا چه فاصله       
توان به نحوي كامـل زنـدگي     بود و چگونه ميت به همه جزئياو فروتن و آگاه توان شم صحيح داشت چگونه مي آمد،
اين فرم را براي حد دوره يك ساله هر سه       .  ويژگي را تكميل كنيد    ٢٢براي آنكه خود را ارزيابي كنيد فرم ارزيابي         . كرد

 . ماه يكبار تكميل و ميزان پيشرفت خود را در بهسازي خويش مورد بررسي قرار دهيد
 .  به هر ويژگي بدهيد١٠ تا ١امتياز بين . دهند نظر سه نفر را جويا شويد ه ديگران به شما ميدر ستون امتيازي ك

 .گردد هم به اجمال و خالصه بيان ميمگي ژ وي٢٢ر ديگر اب ن كتاب يكادر پاي
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  ويژگي مهم٢٢فرم ارزيابي 

 

امتيازي كه رؤساي 
كوشند به  برتر مي

 دست آورند

 كه ديگران به يامتياز
 دهند يشما م

امتيازي كه 
خودتان به 

 دهيد مي خودتان

 ويژگي

 ـ اعتماد به نفس١     

 ـ كنترل طرز برخورد ٢     
 ـ پافشاري ٣     
 ـ مداومت در بهبود وضعيت٤     
 ـ درستي و صداقت٥     
 ـ انديشه پيش از گفتار٦     
 ـ خالقيت٧     
 ـ فروتني در انظار٨     
 ـ سبك شناسي٩     
 اندكي توحش/ ـ شهامت١٠     
 ـ شوخ طبعي١١     
 ـ اندكي نفش آفريني١٢     
 زئي نگريجـ ١٣     
 ـ خبرگي در كار و تمايل به رهبري١٤     
 ـ مبارزه به خاطر كاركنان١٥     
 ـ ميل به پذيرش اشتباه١٦     
 ـ صراحت لهجه١٧     
 ـ مهرباني١٨     
 ـ كنجكاوي١٩     
 ـ رقابت جويي٢٠     
 پذيري ـ انعطاف٢١     
 ـ قصه گويي٢٢     
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