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  ييس خوب، رييس بدر كتاب : معرفي
  

ابلهـان   كنـد كـه   اعـالم مـي   در مقدمه ي اين كتاب نويسنده ساتن دكتر رابرت
رييس خـوب، ريـيس   «سوي نگارش كتاب  او را به ،هاي كاري حاضر در محيط

زيرا افراد بسيار زيادي آرزو دارند رييس بزرگـي باشـند و يـا     ؛هدايت كردند» بد
كـه   هسـتند كسـاني   ،از افراد ابلـه يـا نـادان    منظور باشند.رييس بزرگي داشته 

رييس خوب، رييس « در واقع كتاب كنند. هنجارهاي احترام متقابل را نقض مي
روسـاي  دهنـد، و نـه    ي كارهايي است كه بهترين روسـا انجـام مـي    درباره» بد

هاي موجود ميان بهترين و بـدترين روسـا تمركـز     . اين كتاب بر تفاوتمعمولي
    كند. مي

   شود: را شامل مي زير عناوين ه فصل است كه به ترتيبداراي نُاين كتاب 

 ت درست، ذهني  
 ،كنترل را به دست بگيريد  
 ،بكوشيد خردمند باشيد  
 گنديدههاي  ها و سيب ستاره،  
 هم پيوند دهيد، حرف و عمل را به  
 ،در نقش سپر انساني عمل كنيد  
  نكنيد،از زير بار كارهاي ناخوشايند شانه خالي  
 ،رييس ابله درون خود را بشكنيد  
 دهند : كارهايي كه روساي خوب انجام ميسخن آخر و.  
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  كنيم. اختصار محتواي هر يك از اين فصول را بررسي مي جا به در اين
 

 هنيت درستذفصل يك: 

اشـاره   هـاي كـاري   در محـيط  ها قش كليدي آنن اهميت روسا و يك به فصل
 نويسنده بـه  .گويد شان سخن مي بر سالمت كاركنانحتا  روساتأثير  از و كند مي

در  ثيرات روســااهــايي از تــ و مثــال هــاي بســياري در ايــن خصــوص پــژوهش
و  پـردازد  مـي  وكارهـا)  هاي گوناگون (از ورزش قهرماني گرفته تا كسـب  محيط

  شوند:   در بهترين روسا ديده ميرود كه  پنج ذهنيتي ميسپس به سراغ 

    ،مديريتروي در  ميانه )1
 ثبات قدم،   )2

 هاي كوچك،   جستجوي پيروزي )3

 دوري از سم رياست، و   )4

  پشتيباني از زيردستان.   )5

را مطرح ساخته و به اين موضوع اشـاره   »عملكرد و انسانيت«در ادامه بحث  او
ميـان   بـه هـر طريـق ممكـن     كوشـد  كند كه يك رييس خوب همواره مـي  مي
به  بنابرايني عملكرد و برخورد انساني با كاركنان يك تعادل برقرار كند.  لهامس

هدف اصلي يك ريـيس  » پول و عشق«جاد توازن ميان اي ي دكتر ساتن، گفته
   د.رو شمار مي همچنين معياري براي شناسايي روساي خوب بهو  خوب است
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   كنترل را به دست گيريد :فصل دو

ديگران را متقاعـد   هر رييس موفق بايدكه  كند اين نكته اشاره مي فصل دو به
العـاده مـوثر    گفتـار و كـردارش فـوق   كنترل اوضاع را در دست دارد، و سازد كه 

چـه   هبران بسيار بيش از آنر الآن است كه معمو ،جا در اين ي مهم نكتهاست. 
گيرند و نيز  اعتبار مي، روسا، و افراد بيروني سزاوارش هستند از سوي زيردستان

 نامنـد.  مي» ي رهبري افسانه«شوند. به قول نويسنده، اين پديده را  سرزنش مي
تواننـد از   توانند اين افسانه را از بين ببرند، ولي مي گويد كه رهبران نمي وي مي

 آن به سود خود استفاده كنند. به همين جهت است كه بهتـرين روسـا بـه ايـن    
كننـد كـه گـويي     چنـان رفتـار مـي    مثال زنند. در عمل دامن مي كنترل ذهنيت
چنين جلوي ترديد خود  ها هم آن نيست. هاست، حتا وقتي چيز در كنترل آن همه
كنند. دكتر ساتن  و از خودشان انتقاد مي دهند، گيرند، به ديگران اعتبار مي را مي

رفتن كنتـرل  ي در دسـت گـ   نحـوه را از  ي فصل دو مثال بسيار خوبي در ادامه
و در كنـد.   ه مييارا فودز ليف اي به نام مپل زده رهبر شركت بحراناوضاع توسط 

هاي خود را مـد نظـر    ها و محدوديت كند كه روسا بايد قدرت پايان يادآوري مي
   قرار بدهند.

  

  فصل سه: بكوشيد خردمند باشيد

بـا   تواننـد  مـي  پـردازد كـه روسـاي خـوب     فصل سه به تشريح اين موضوع مي
 ي از درافتـادن بـه ورطـه    ،گيري از مقداري تواضع و ترديد نسبت به خـود  بهره

ي نويسـنده،   بـه گفتـه  . تا خردمندانه رفتار كنند شقي در امان بمانند تكبر و كله
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نسبت به تفاوت يك رييس خردمند با يك رييس صرفاً باهوش در آن است كه 
  د. طلب تان نيز كمك ميد و از زيردسشو عقايد و تشخيص خود دچار ترديد مي

شكست به  در مواجهه بانقش امنيت رواني كاركنان  ي دكتر ساتن سپس درباره
بـا   دارد كه بهترين روسـا  و اظهار مي كند منظور درس گرفتن از آن صحبت مي

همچنين با . رانند ترس را از محيط كار خود بيرون مي بخشودن خطاهاي افراد،
ي  ي اين فصل دربـاره  شوند. او در ادامه موجب پرورش خالقيت ميزدايي  ترس

كنـد.   ه مييهاي جالبي را نيز ارا گويد و مثال اقدامات روساي خردمند سخن مي
ي آشـيل   برطـرف سـاختن پاشـنه   توان به  ي اقدامات بهترين روسا مي از جمله

  ها اشاره كرد.   قدرداني از آن و همدلي با كاركنان،دلسوزي و خود، 
  

   هاي گنديده ها و سيب ستارهفصل چهار: 

كـه   پردازد و ايـن  روابط انساني سالم در ميان كاركنان مي فصل چهار به اهميت
كننـد؛   هاي درخشان و تك را استخدام نمي بهترين روسا صرفا افرادي با مهارت

گيرند كه توان و استعدادهايشان را بـا ديگـران    بلكه كارمنداني را به خدمت مي
وابستگي متقابل يك واقعيت گريزناپذير و ضروري در زندگي  د؛ چراكهگره بزنن

دهد كه روسا چگونـه كاركنـاني را انتخـاب     اين فصل نشان مي سازماني است.
باعـث شـكوفايي اسـتعدادهاي     ،عالوه بـر عملكـرد انفـرادي باشـكوه     كنند كه

  ديگران نيز بشوند.
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هايشـان چـه كسـاني     سـتاره يـد ببيننـد   روسا در ابتدا باكه  گويد دكتر ساتن مي
العـاده مخـرب باشـد.     تواند فوق هاي خودخواه مي چراكه پرورش ستارههستند؟ 

كننـده، و   راكـد، اشـخاص افسـرده   كند كه افراد  سپس به اين موضوع اشاره مي
  كنند. اي هستند كه ديگران را نيز فاسد مي گنديده هاي ي سيب به منزلهابلهان 

  شود. روسا در اين خصوص ارايه مي هايي براي فصل چهار، توصيهي  در ادامه
  

    حرف و عمل را به هم پيوند بدهيدفصل پنج: 

كاري بايـد   چه ادانند دقيق كه مي بينيم كه روسا و افرادشان با وجود آن گاهي مي
ي  دهنـد؛ و همـه   ها در آن خصوص ادامه مي ها و بررسي انجام شود، به صحبت

ي دكتـر سـاتن، در چنـين     گردد. به گفتـه  خود تبديل به هدف ميها  آن وراجي
انـد. علـت آن اسـت كـه      افتاده» 1دام سخنان زيبا«گوييم روسا در  شرايطي مي

  بخش هستند.  و اعداد و تصاوير به طرز غريبي تسلي ها انبوه واژه ظاهرا

وب هـاي خـ    كند كه حتا بهترين روسا گاهي در اجـراي ايـده   نويسنده اشاره مي
ناپـذير در زنـدگي    مانند و شكاف ميان دانش و كنش يـك واقعيـت گريـز    مي در

هـاي بنيـاديني    سازماني است. با اين حال ميان بهترين و بدترين روسـا تفـاوت  
كنند كه مرتبا باعـث سـركوبي و گمراهـي     ها حتا درك نمي وجود دارد. بدترين

هـاي ميـان    ر كردن شـكاف هايي را براي پ  ها راه شوند؛ ولي بهترين اقدامات مي
  يابند. كنش مي-دانش

                                                            
1 . Smart talk trap  
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سر درآوردن از كار اصلي جلوگيري خود رييس از پرگويي،  ،ها ي اين راه از جمله
رعايـت اصـول   هـاي ملمـوس،    همدلي با مشتريان، تكرار راهنمـايي مجموعه، 
هـاي   حـل  و اسـتفاده از راه عدم پيـروي كوركورانـه از روسـاي ديگـر،     سادگي، 

هايي را  او در پايان اين فصل توصيه كنار احساسات آتشين است.خونسردانه در 
  دهد. براي از ميان برداشتن موانع اقدام ارايه مي

  

  در نقش سپر انساني عمل كنيد فصل شش:

دهند كـارگران   بهترين روسا اجازه مي ترين نكته در اين فصل آن است كه مهم
ــه كارشــان برســند. آن ــر  ب تشــريفات اداري، مــديران هــا از افرادشــان در براب

هـا،   برخـي تـوهين   كنندگان فضول، جلسـات غيرضـروري، و   جو، بازديد مداخله
ي دكتـر   كننـد. بـه گفتـه    ورودهاي سرزده، و عوامل اتالف وقت محافظت مـي 

هـا و   ساتن، خدمت در نقش سپر انساني، جذب و دور كردن انرژي منفي مافوق
چرنـد، و مبـارزه بـا ابلهـان از      كننـده و  مشتريان، انجـام هـر نـوع كـار كسـل     

  هاي يك رييس خوب است. ويژگي

ايـن حمايـت را بـاور داشـته باشـند.       در اينجا بسيار مهم است كـه زيردسـتان  
 خـود  به منظور حمايت مـوثر از زيردسـتان  كند كه  مي صيهنويسنده به روسا تو

وقت كاركنـان را بـه   به هيچ طريقي ي كار خود سازند:  اين اقدامات را سر لوحه
جلوي  رسد مقاومت كنند، اي كه از باال مي ابلهانه دستورات در برابرهدر ندهند، 

    ها بجنگند. سر منابع مورد نياز آن بر و مزاحمان بيروني را بگيرند،
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  فصل هفت: از زير بار كارهاي ناخوشايند شانع خالي نكنيد

دست به كارهايي بزند كـه موجـب نـاراحتي و رنجـش      هر رييسي مجبور است
دارند كه توبيخ رسمي صـادر كننـد، افـراد را اخـراج       شود. روسا وظيفه افراد مي

هاي بودجه را رد كنند، كاركنان را به مشاغلي انتقال دهند كـه   كنند، درخواست
به اجـرا درآورنـد. دكتـر سـاتن     ها را  ها، و تعطيلي ها، اخراج خواهند، و ادغام نمي
هـا طفـره    بهترين روسا كارهاي دشوار را بـه تعويـق نينداختـه و از آن    گويد مي
روساي بـد در سـرزمين خيـالي انكـار و وهـم      اين در حالي است كه  روند. نمي

هايي بـراي بـه تعويـق انـداختن كارهـاي       ها در ابداع بهانه كنند. آن زندگي مي
ند ولـي  رودارند. شايد سخنان جدي را به زبان بيا ناخوشايند مهارت چشمگيري

ي بازخورد منفي، تنبيهات، و يا ديگـر اخبـار بـد بـا      به وسيله شهامت ندارند كه
   كاركنان برخورد كنند.

هـاي   پـژوهش  بـر اسـاس   كنـد كـه   اشـاره مـي  ي اين فصـل   نويسنده در ادامه
تواند آسيب ناشي از كارهاي  استفاده از چهار پادزهر مي دانشمندان رفتارشناس،

بينـي، درك چرايـي، كنتـرل بـر رخـدادها، و       ناخوشايند را كاهش دهـد: پـيش  
مديريت موثر كارهاي ناخوشايند را براي  كاربردي هايي سپس توصيهدلسوزي. 

  دهد. به روسا ارايه مي
  

  رييس ابله درون خود را بشكنيدفصل هشت: 

هـاي   هاي مشـترك پسـت   سازد كه ويژگي اين نكته را مطرح ميفصل هشت  
باعـث   روسا كهشود  موجب مي رياست (يعني قدرت، فشار عملكرد، و خستگي)
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بشـوند.   ي انـرژي در زيردسـتان   احساس هتك حرمت، آسيب عاطفي، و تخليه
هـا و   اي در زورگـويي  دهند كه چـرا روسـا سـهم عمـده     اين عوامل توضيح مي

هـا و   با ذكـر مثـال   دكتر ساتن سپس .هاي كاري دارند ها در محيط ءاستفاده سو
بررسـي   بعاد مختلـف از ا آسيب ناشي از اين رفتارهاي برخي روسا را ها پژوهش
 را علـل بـدرفتاري روسـا    ي از جمله او .پردازد نيز مي ها علل و درمان به كرده و

هايي  حل و راه ،حاالت بد جسمي دانسته قدرت، فشار عملكرد، و آلودگي به سم
   .دهد ها پيشنهاد مي را براي هر يك از آن

  

  .دهند : كارهايي كه روساي خوب انجام ميسخن آخر

هـاي   اي كـه در چـاپ   در موخرههمچنين » رييس خوب، رييس بد« ي نويسنده
 نآپردازد كه پس از نگـارش   به نكات ديگري مي ،اضافه شده اين كتاب بعدي

عملكرد يك ريـيس   تاب يك ماجراي عينياز ك اين بخش دراو  دريافته است.
را در مـورد رفتارهـاي    جـالبي  سپس نكات كوچك ولي د وكن نقل مي را بزرگ

  افزايد. روساي خوب مي

  


