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 چگونه چون مديران عالي بينديشيم 
 

 بخش اول
 

بـه قلـة    به سان دسـتيابي  دستيابي به باالترين مقام سازماني آه در آن مشغول به آار هستيد،
ايـد بـه قلـه ايـن آـوه برسـيد بايـد خودتـان را بـراي يـك                       اگر تصميم گرفته  . يك آوه بلند و استوار است     

ام مهمي آـه بايـد برداريـد ايـن اسـت آـه بـاالترين مقـام                  بدين منظور گ  . آوهنوردي واقعي آماده آنيد   
درك آردن مدير عالي سازمان گام مهمي براي صـعود بـه ايـن    . سازمان يعني مدير عالي را درك آنيد   

مزايـاي بسـياري نيـز دارد از جملـه اينكـه خطـر اخـراج شـدن را از شـما دور                      . قله بلند و دشوار اسـت     
ري ترفيع بگيريد و خودتان را بـراي بـه عهـده گـرفتن رهبـري          شود با سرعت بيشت     آند و باعث مي     مي

افــزون بــر آن درك آــردن مــدير عــالي صــعود بــه قلــة ســازمان را برايتــان نشــاط آورتــر و  . آمــاده نماييــد
چگونـه چـون يـك مـدير     "هـاي گونـاگون موضـوع        در فصول مختلف اين آتاب جنبـه      . آند  تر مي   بخش  لذت

 .گردد تشريح مي" عالي بينديشيم
 ١صل ف

 تجهيزات اوليه
 امروزه براي صعود به قلة سازمان به چه ساز و برگي نياز داريم؟ 

. آند برسـد    تواند در دوران خدمت خويش به مديريت عالي سازماني آه در آن آار مي               هر آس مي  
رياست مقامي نيست آه دست نيافتني باشد و براي آساني آنار گذارده شود آه بـه قـول معـروف                    

با مردم آنچنـاني حشـر و نشـر      روند، هاي آنچناني مي يا به مدرسه برند، ا قيچي طال مينامشان را ب
 .هاي خويش به اين مرتبه دست خواهند يافت رؤساي عالي به مدد شايستگي.... دارند و 

هاي دشوار و ترسناك      شما براي آنكه به سطوح باالي شرآت دسترسي پيدا آنيد بايد از موقعيت            
چگونـه آن را اداره       هـا،   اگـر بفهميـد رؤسـاي سـازمان       . ست مثـل اينكـه در آـوه هسـتيد         عبور نماييد در  

از آيفيـت زنـدگي شـغلي      تـر ترقـي آنيـد،    سـريع   توانيد از اخراج شدنتان جلوگيري آنيد، آنند مي مي
خود آه خواهان و سزاوار آن هستيد لذت ببريد و اگر يك روز امكان مـدير عـالي شـدن برايتـان فـراهم                        

 .  ابزار و تجهيزات مناسب آن را در اختيار خواهيد داشتگرديد

 از اخراج شدن جلوگيري خواهيد آرد
افراد بسياري هسـتند آـه در     آند، نمايد آارش را حفظ مي آارمندي آه رييس را از خود راضي مي

 و اگـر نيازهـا  . خواهـد  داننـد ريـيس چـه مـي         شوند زيرا نمـي     رو مي   اين مورد با شكست و ناآامي روبه      
هايي احمقانه دارد و اگر فكـر آنيـد آـه     اگر تصور آنيد درخواست مقتضيات آار رييس را ناديده انگاريد،

 . اين امكان آامال وجود دارد آه اخراج شويد" اين آار به من ربطي ندارد"

 ترقي خواهيد آرد
را در  آنيد خـواه مـدير عـالي شـما سـطوح مـديريت                بايد تشخيص دهيد آه در شرآتي آه آار مي        

به ايـن دليـل بـه آن مقـام رسـيده        داخل شرآت طي آرده و يا از خارج شرآت استخدام شده باشد،
درك اين نكتـه آـه وي بـه دنبـال چيسـت بـه شـما                 . است آه با فرهنگ شرآت شما هماهنگ است       

بـوغ  ترقي آردن در اآثر اوقـات نيـاز بـه ن   . آمك خواهد آرد آنچه را در اين سازمان ارزش دارد درك آنيد         
و اندآي بيش از نفر  درك رؤساي با نفوذ،  گيري آارها، پي  نياز به توجه دائم نسبت به جزئيات، ندارد،

 . بعدي آار آردن دارد

 اي آه خواهان و سزاوارآن هستيد لذت خواهيد برد از آيفيت زندگي شغلي
. ه اسـت ايـن موضـوع خيلـي سـاد     تواند منبع عظيمـي از لـذت باشـد،    اي مي زندگي شغلي حرفه

سعي آنيد رييس خود را درك آرده يعني خود را به جاي او بگذاريد و سـعي آنيـد بفهميـد او چگونـه                        
دانم تلفن چه آسي را وصل آنم و تلفن چه  من مي : " آند  يك منشي موفق تعريف مي    . آند  فكر مي 

. مـانم  من هم تـا همـان سـاعت مـي      بعدازظهر بماند،٨:٣٠اگر رييس تا ساعت . آسي را وصل نكنم
 ....."و  چه موقع آمك آنم و آي آوتاه بيايم دانم چه وقت غر بزنم، مي

دهـم و اگـر آسـي وظيفـة درك            من دارم آارم را انجام مـي      "آنند    گاه آارآنان به غلط استدالل مي     
اگر شما منتظر هستيد چنين موقعيت مطلوبي پـيش آيـد           . " آردن را بايد انجام دهد رييس من است       

 ا در انتظار بمانيد پس بايد اين باور خود را اصالح آنيده ممكن است مدت
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هـا در   شايد گاه از خود بپرسيد آه آيا نقش و قدرت مدير عالي در حال آاهش نيست؟ آيـا شـرآت    
گيرنـد    ترين پله قرار نمـي      حال زير ورو شدن نيستتند؟ و آيا رؤسا به جاي باالترين پله نردبان روي پايين              

هر گروهي به هـر انـدازه آـه    . نه حاال و نه در آينده. قطعا نه ن خدمت آنند؟ نه،تا واقعا به آارآنانشا
اين بسـتگي بـه   . توانيد آن سرپرست باشيد شما اگر بخواهيد مي  . باشد نيازمند يك سرپرست است    

 . شما دارد آه چگونه مسئوليت را به عهده بگيريد
 

 ٢فصل 

 هاي مناسب طناب
داننـد   يعنـي رؤسـا مـي    اي آـه صـعودآنندگان بـا تجربـه،     به گونه  ،ترين ابزارهاي صعود درك ابتدايي
 Chief executive officer حروف نخست آلمات موجـود در عبـارت   CEO آيست؟ (CEO)مديري عالي 

اين يك اصـطالح تـازه اسـت آـه در آمريكـا بـراي توضـيح شـغل         . است) به معناي مقام ارشد اجرايي (
 آسي است آـه مـدير       CEOاز لحاظ نظري    . آنند  را اداره مي  آسي ابداع شده آه مديران يك شرآت        

 .گمارد مناسب را در زمان مناسب به شغل مناسب مي
هـر چنـد ايـن عنـوان بـه شـكل            . رسـد    زايد به نظر مـي     CEOاغلب با وجود    ) رييس(عنوان پرزيدنت   

قـانوني  هـا بـه لحـاظ         بانـك . اي براي توصيف سرپرست مديران مـورد قبـول قـرار گرفتـه اسـت                گسترده
 . را الزم دارند" پرزيدنت"امضاي يك 

 Chiefتواند وجود داشته باشـد از جملـه مـدير ارشـد عمليـات       در يك شرآت رؤساي بسياري مي
operation officer (COO)،      مـدير ارشـد مـاليChief financial officer (CFO)،     مـدير ارشـد اداري

Chief Administration Officer (CAO)، اطالع رسـاني  مدير ارشد Chief information Officer (CIO) 
 . و مديران ارشد ديگرChief legal Officer (CLO)مدير ارشد حقوقي  ،

 عمليـات مربـوط بـه       COO. شرآت است ) رييس( گاهي اوقات پرزيدنت     (COO)مدير ارشد عمليات    
 . دهد ي م(CFO)آند و گزارش آارهاي خود را به مدير مالي  آسب و آار را اداره مي

همـين طـور مـدير ارشـد        (دهـد      مـي  CEO معموًال گزارش آار خويش را بـه         (CFO)مدير ارشد مالي    
در ايـام بـروز   . شـوند   منصوب ميCEOمديران ارشد مالي غالبا به سمت مدير عالي   ، )اطالع رساني

 Chief)رسد مدير عالي بايـد سـمت مـدير ارشـد تعـديل نيـروي انسـاني         مشكالت مالي به نظر مي
firing officer)توانــد از عهــدة  اي مــي  را بپــذيرد چــرا آــه وي در ايــن مــورد آــه شــرآت تــا چــه انــدازه

 . آورد هايي به عمل مي هاي سربار پرسنل برآيد گزارش داده و توصيه هزينه
CIO                      افـزاري     معموًال به معناي مـدير ارشـد اطـالع رسـاني يعنـي اطـالع رسـاني آـامپيوتري و نـرم
 .  نيز باشد(Chief investment officer)تواند به معناي مدير ارشد سرمايه گذاري  يهمچنين م. است

گيرد و براي توصـيف وظـايف ايـن            غالبًا آمتر مورد استفاده قرار مي      (CAO)عنوان مدير ارشد اداري     
ليكن عمومًا  . هاي مختلف به معناي آارهاي متفاوت است        اين عنوان از ديد سازمان    . مدير مهم است  

ريــزي  برنامــه   اســت منتهــي بــا مســئوليت اضــافي اداري، (CFO)مــان ســمت مــدير ارشــد مــالي  ه
 .منابع انساني و ارتباط سازماني  توسعه آار،  مسئوليت حقوقي،  استراتژيك،

صـرف نظـر از اينكـه عنـوان رسـمي و دقيـق آنـان                . اين آتاب در باره افراد رده باالي سازمان اسـت         
گـذارد داراي اختيـارات     تصميماتي آه در نهايت بر من و شما تأثير مـي          رؤسايي آه براي اخذ   . چيست

 . مالي و اختيار استخدام و اخراج مي باشند
توان مطرح نمود از ايـن قـرار    سؤاالتي آه مي  براي شناخت مديريت عالي و ديگر رؤساي سازمان،

 :است
 هايي دارند؟ رؤساي آارآمد چه ويژگي •
 ستند؟چرا برخي از رؤسا آارآمد ني •
 شود؟ چگونه شخص مدير مالي مي •
 آار يك مدير عالي دقيقًا چيست؟ •
دهنـدگاني را راضـي    رأي بـه عبـارت ديگـر ريـيس بايـد چـه        آنند، چه آساني بر رييس رياست مي •

 آند؟
آننـد دنبـال چـه چيـزي      دهنـد و اخـراج مـي    ترفيـع مـي   آننـد،  رؤسا در اشخاصي آه استخدام مـي      •

 گردند؟ مي
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همه آنـان  . واآنش مديران عالي جالب بود  ق و يا ضمن پاسخ به سؤاالت مزبور،در انجام اين تحقي
  .از اين موضوع به گرمي استقبال نكردند

تسـليم  . آنـان دوسـت ندارنـد    مديران عالي ميل دارند فكر آند اشخاص منحصر به فـردي هسـتند،          
لـيكن در عـالم     . وي آننـد  ميل ندارند از رهنمـودي پيـر      . مايل نيستند طبقه بندي شوند    . آليشه شوند 

بـه    هـاي موجـود ميـان مـديران،     من بـه جـاي نگـاه آـردن بـه عـدم تشـابه       . آنند واقعيت اين آار را مي
 . هاي فراواني ميان مديران عالي وجود دارد آنم و واقعا هم مشابهت ها نگاه مي تشابه

 رييس تقريبًا آامل چه رييسي است؟
شـود آـه آـار بيشـتري انجـام            هبر به اين دليل رهبـر مـي       توان گفت ر    به عنوان يك قاعده آلي مي     

او اين آار را . اي خودش را از ديگران ممتاز ساخته است و به گونه  تر آار آرده، سخت  بهتر بوده،  داده،
 ويژگـي مهـم وجـود دارد آـه     ٢٢حـدودًا  . آم و بيش به تنهايي و بي انقطاع بـه انجـام رسـانده اسـت              

تـوانيم از آن در بهبـود بخشـيدن خـود              ويژگي مـي   ٢٢با شناخت اين    . دارندرؤساي موفق از آنها برخور    
 .استفاده جوييم

 ٣فصل 

 نزديك شدن به صعود
 .آنند رؤساي تقريبًا آامل چگونه خود و ديگران و نيز زندگي را ارزيابي مي

 فشـاري، پا  آنترل طرز برخـورد،  اعتماد به نفس، : ها هستند رؤساي تقريبًا آامل داراي اين ويژگي
 خالقيـت،  انديشـه پـيش از گفتـار،     صداقت و پايبنـدي بـه اصـول اخالقـي،      مداومت در بهبود وضعيت، 
 فروتني در انظار 

 اعتماد به نفس: نخستين ويژگي مهم 
يك ويژگي الزم براي يـك  . گاهي اوقات صعود بزرگترين مانع نيست ـ خودتان بزرگترين مانع هستيد 

 هم بايد در درون و انديشه وي وجود داشـته باشـد              اين طرز فكر،  . استمدير داشتن اعتماد به نفس      
 . و هم در بيرون و در انظار متجلي شود

مديران عالي بلند پايه ميل دارند بيشتر با اشخاص متكي به نفس سر و آار داشـته باشـند تـا بـا                       
. مكـاري برگزيننـد  مردم معموًال مايلند افـرادي آـه شـبيه خودشـان باشـند را بـراي ه            . اشخاصي ديگر 

هاي خودگرايش بـه آن دارد آـه افـراد بـدون اعتمـاد بـه                  اي از تنزل    رييسي آه آامل نباشد با مجموعه     
بدين ترتيب با دادن اين اجازه به خود آه در محاصرة افـرادي قـرار               . نفس را به سوي خويش جلب آند      
 . دهد ميهاي خويش را آمتر نشان  تزلزل  روند، گيرد آه تهديدي به شمار نمي

ــزات اساســي هــر        ــه نفــس عــاملي اســت آــه مســلما در صــدر فهرســت تجهي وجــود اعتمــاد ب
هـايي را نشـان دهـد حـاآي از            اگر يك مدير عالي مـردد باشـد و عالمـت          . گيرد  اي قرار مي    صعودآننده

 .موفق نخواهد گرديد  خواهد برود، اينكه مطمئن نيست از آدام راه مي
آنيـد، ممكـن اسـت        مشتريان يا بانكـدارنتان گفتگـو مـي          سهامداران، شما صرفنظر از اينكه داريد با     

آن را در   . ايـن احسـاس را فـرو نشـانيد        . سطحي از ترس را در خصوص آارايي خويش احسـاس آنيـد           
روي هـدف و مقصـود خـويش تمرآـز آنيـد نـه روي               . درون خويش و خارج از منظر عمـومي نگـاه داريـد           

 . شود ه آس در طول زمان و تجربه آشكار مياعتماد به نفس براي هم. ترديدهايتان

 آنترل طرز برخورد: دومين ويژگي مهم
 اقتصـاد را،  توانيـد دولـت را،   نمي. چيز چنداني وجود ندارد آه برآن آنترل داشته باشيد در زندگي،
اي اسـت   خوشبختانه طرز برخـورد تنهـا حـوزه   . ها راـ يا هر آس ديگري را ـ آنترل آنيد  بچه همسر را،

 .  شما در آن داراي آنترل هستيدآه
. تـان   هـاي ذهنـي     تان است تا قابليـت      هاي ذهني   توقيق شما در آسب و آار بيشتر مرهون گرايش        

ايد،خواهيد آموخـت آـه ايـن تمايلتـان بـه پيـروزي اسـت آـه شـما را بـه            اگر تا به حال نياموخته شما،
 . رساند پيروزي مي

اي آنكه ساعت سه صبح در بستر خويش با چشـمان  به ج. مديريت طرز برخورد آاري است ساده  
آيـا  "گفتگـو بـا خـود را از     اي را داريد يا خير، نگران آن باشيد آه آيا قابليت اجراي پروژه باز دراز آشيده،

شـما  . تغييـر دهيـد   " تـوانم ايـن آـار را انجـام بـدهم            من مي "به  " توانم اين آار را انجام بدهم؟       من مي 
از ابتـداي جملـه و معنـاي آن،طـرز          " آيـا " بريـد،ليكن بـا برداشـتن آلمـه            مـي  آلمات يكساني را به آار    
 . دهيد و نتيجه احتمالي را به آلي تغيير مي برخورد و ديدگاه خودتان،
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 پيـام تلفنـي،    دستنوشـته،   دسـت دادن،   حالـت بـدن،    آهنگ صدا،  طرز برخورد در وجنات ظاهري،
شـود و انتقـال    ري و ديگـر مشخصـات شـخص ظـاهر مـي     رهبـ   مـديريت،  تفويض اختيـار،  گيري، تصميم 

 . يابد مي
آنيد آه در حال حاضر در وضعي هستيد آه نبايد نگران آنتـرل آـردن طـرز برخوردتـان                     اگر تصور مي  

اي نيازمند آن اسـت آـه حالـت           هر صعودآننده . آنيد  هستيد اشتباه مي  " مستثني از قاعده  "باشيد و   
 داشته باشيم هر طرز برخوردي آه به وسيله شـما اداره نشـود بـه               به ياد . روحي خود را آنترل نمايد    

 . تواند اداره شود آساني از سوي ديگران مي

 پافشاري: سومين ويژگي مهم 
خصيصة  اگر يك خصيصه وجود داشته باشد آه تقريبًا صددرصد مديران عالي از آن برخوردار باشند،

عـزم و ثبـات    يش از رؤساي رده بـاال در پافشـاري،  هرگز گروه ديگري وجود ندارد آه ب. پافشاري است
 . قدم شهرت داشته باشد

تعهد به نتيجه است صرف نظـر از آنچـه آـه            . پافشاري لجاجت نيست آه تا سطح حماقت باال رود        
 . بايد در طول مسير تحمل شود

 آـه  ها استقامت به خرج دهيـد و آسـاني   ها و تبعيض دلسردي  ها، شكست  ها، در مقابل نااميدي
 . شوند آنند موفق مي استقامت مي

 براي پشتكار و استقامت استثناهايي وجود دارد
چنانچه از نظر آسب و آار در شرايطي هستيد آه پس از يك دوران سخت و دشوار پول يـا منـافع                      

شـوند تسـليم      هـاي بـد افـراد خـوبي وارد مـي            شود يا در پـروژه      مالي خوبي در اختيارتان گذاشته مي     
نگذاريـد  . ها را به خاطر خودتان و بـه خـاطر ديگـران بگيريـد               جلو زيان . پافشاري نكنيد .  آنيد صبر. شويد

يكـي از  . غرور و ترس از پذيرفتن اشتباهات موجب شـود بـه مقاومـت خـود ادامـه دهيـد        خودخواهي،
همـان گونـه آـه      . هاي رؤساي موفق پيوند پافشاري و توانايي درك زمان عدم پافشاري اسـت              ويژگي

 ." بدانيد چه موقع پافشاري آنيد و چه موقع دست از پافشاري برداريد"گويند  اد موفق ميافر

 مداومت در بهبود وضعيت: چهارمين ويژگي مهم
رؤسـاي  . گيـرد  شـود و بـا مـرگ پايـان مـي      آموختن با توليد شروع مي  . بهبود مستمر يعني آموختن   

بايـد در چـه چيزهـايي     د آامل به بهسازي،شما با داشتن تعه. آوشند بهتر شوند آارآمد همواره مي
 بهبود حاصل آنيد؟

 چيزهايي آه الزم است بدانيد تا آارتان را خوب انجام دهيد •
 شان مفيد باشد چيزهايي آه دانستن •
 شان شادي آور باشد چيزهايي آه دانستن •

 :بهبود مستمر منافع بسياري دارد از جمله 
توانيد آار بيشـتري      دانيد و مي    شود زيرا بيشتر مي     يوجودتان براي افراد بيشتري سودمند واقع م       •

 .انجام دهيد
 .بخشيد هايي خويش را تا ظرفيت آامل آنها تحقق مي توانايي •
 .سازد تر مي آند و اين از شما متفكري خالق ذهن و قدرت تخيل شما تكامل پيدا مي •
از هـم بـه خـاطر اينكـه     بـ  هاي بهتري بـه عمـل آوريـد،    قادريد تصميمات بهتري اتخاذ آرده و قضاوت •

 .دانيد بيشتر مي
هـايش    دانند آه اين اغلب نيمي از مبارزه فرد بـراي رسـيدن بـه هـدف                 ديگران شما را خردمند مي     •

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

 آن هم بدون چالش و رشد شخصي،  ه فقط پيشروي آنند،توانند به طور روزمر صعودآنندگان نمي
آنـد   يادگيري مستمر ايجاب مـي . آنان نياز دارند به طور دائم در حال بهسازي خويش و آموختن باشند  

آه با مردم گفتگو آرده،از اشتباهات درس گرفتـه،از تجـارب ديگـران درس آموختـه و از رهبـران آارآمـد        
 .تقليد آنيم
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تان چندان به اين موضـوع         مورد بهسازي وجود دارد آن هم اينكه اگر مدير عالي          هشدارهايي نيز در  
. تان را چندان بروز ندهيد چون ممكن است ايجاد حساسيت بكنـد  هاي تازه دانسته دهد، اهميت نمي

 .آنيد نياموزيد چنانچه شما از دانش به عنوان فرصتي براي آزردن ديگران استفاده مي

 داقت و پايبندي به اصول اخالقيص: پنجمين ويژگي مهم
 اين هـم عمـدتًا بـه      هاي اخير بود، ترين مديران عالي در طول سال شده لي الآوآا يكي از تحسين

لـيكن بـه علـت نـوع        . رفـت   ترين مدير عـالي بـه شـمار مـي           واسطه اين حقيقت بود آه وي قابل رؤيت       
 .  گرفترسيد داشته باشد مورد تحسين قرار مديريتي هم آه به نظر مي

ون را بـا      او تحقيق مربوط به مشتري در خصوص اتومبيـل مينـي          . وي از صداقتي خاص برخوردار بود     
. تر هنـري فـورد اجـازه گرفـت     اما او براي اين آار از برادر جوان  . خود در هنگام اخراج از شرآت فورد برد       

 .اين نمادي از درستكاري و صداقت وي بود
در محيطي آه بـه لحـاظ جهـاني رقـابتي اسـت        . ره ناقص است  البته ديد اشخاص از حقيقت هموا     

بنـابراين هنگـامي آـه در مـورد     . آننـد  بايد درك آنيد آه افرادنقش خويش را با قواعد متفاوتي ايفا مي         
آننـد، بـه      گـاهي اوقـات افـراد چيـزي را آـه فكـر مـي              . نماييد محتاط باشيد    صداقت آسي قضاوت مي   
ممكـن اسـت    آنيد متفاوت باشـد،  و اگر اين با آنچه آه شما فكر مي  آورند، عنوان حقيقت به زبان مي

 . دهند نتيجه بگيريد آه حقايق را وارونه جلوه مي
بنــابراين آنــان براســاس ارزيــابي . آننــد رهبــران تقريبــًا آامــل از درســتكاري و صــداقت حمايــت مــي

 زير فهرستي از برخي     آوشند اعمال نمايند؟ در     شخصي خويش دقيقًا چه چيزي را توصيه آرده و مي         
 :گردد از اين موارد ارائه مي

 عمدا آسي را اغوا نكنيد يا تصوير غلط به دست وي ندهيد •
 از گفتن حقيقت خودداري نكنيد •
هـا ناهنجـار      بـرغم اينكـه از نظـر بسـياري رهبـران سياسـي عـدول از گفتـه                 (خلف وعده نكنيـد يـا        •

 هايتان عدول نكنيد از گفته) نيست
 نيد و اين عمل خود را توجيه ننماييدآمرانه رفتار نك •
 با خودتان صادق باشيدـ هم در باطن و هم در ظاهر •
 . يادتان باشد عدم اعتماد شما نسبت به ديگران اغلب توجيه آننده عدم اعتماد آنان به شماست •
 ......و . سو تفاهم را درك آنيد •

 اول انديشه وانگهي گفتار: ششمين ويژگي مهم 
انديشيدن بيش از سخن گفـتن بـه معنـاي          . آنند  مل بيش از سخن گفتن فكر مي      رؤساي تقريبًا آا  

 . آور و خسته آننده در سخنراني نيست تقليد از الگوها و حرآات آهسته، مالل
اي اسـت آـه بعـدها موجـب           هـاي بـي اختيـار و احمقانـه          تر از جوش و خـروش       در واقع چيزي خالق   

توانيد    از قبل انديشه آرده باشيد تا چه اندازه مي         فكر آنيد اگر در خصوص پرسشي     . شود  تأسف مي 
سـه دليـل اصـلي بـراي توصـية      . تر به آن پاسخ دهيد تا اينكه مجبور باشيد از صفر شـروع آنيـد     سريع

 :رسد در ضميرتان تكرار آنيد وجود دارد اينكه هر چيزي را آه به ذهنتان مي
 تر به نظر برسيد شود آه باهوش اين آار باعث مي •
 رار مكررات پرهيز خواهيد آرداز تك •
 لكنت زبان و آندي گفتار و اداي اصوات در شما به حداقل خواهد رسيد •

گويي چـه   ها ارزش خودجوشي و بديهه    شايد اين سؤال در ذهن شما مطرح شود آه با اين توصيه           
 خواهد شد؟

ه هـر چـ  . آيـد  خودجوشي به طور طبيعي به واسطة خلق و خو و اسـتعداد بـه سـراغ شـخص مـي         
 .بخشيد تان را بهبود مي بيشتر در مورد مسائل پيش انديشي آنيد آيفيت خودجوشي

 سكوت
توانيـد آنچـه را آـه       هنگامي آه سـاآت هسـتيد مـي       . توانند ساآت باشند    رؤساي تقريبًا آامل مي   

آنيـد    ريـزي آـرده و از مهمـل گـويي پرهيـز نمايـد و چـون پرحرفـي نمـي                      گفتنش ضروري است برنامـه    
گوييد در ذهنتان مرور آرده و معناي آن را درك آنيـد از تنـد و                  وش آنيد و مطلبي را آه مي      توانيد گ   مي

 . احساساتي صحبت آردن پرهيز خواهيد آرد
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توانـد   سـكوت مـي  .ساآت ماندن و سخن نگفتن اغلب به تالش بيشتري نياز دارد تـا سـخن گفـتن           
 . برخي از اين مزايا را به همراه داشته باشد

 تان استراحت آرده و توجه به نفس داشته باشيد ذهندهد  اجازه مي •
 اسرار را حفظ آنيد •
 از بحث پرهيز آنيد •
 هاي ديگران را مشاهده آنيد دهد ضعف اجازه مي •
 ...حكايت از قدرت باطني شما دارد و شخصي با تجربه به نظر خواهيد رسيد و •

ت و غيـر اخالقـي سـاآت         نادرسـ   هـاي غيـر قـانوني،       اما به خاطر داشته باشيد در خصوص فعاليت       
پايبنـدي اخالقـي در آـار هنـوز نمـرده تنهـا بايـد شـهامت           بر عكس اعتقاد بسـياري از افـراد،  . نباشيد

 .داشته تا در اين موارد ساآت نمانيد
در مسيري آه براي رسـيدن      . عالوه بر همه اين موارد بايد تالش آنيد دست از ناسزاگويي برداريد           

ايد بكوشيد از ايـن خصـلت پرهيـز آنيـد زيـرا ايـن خصـلت باعـث                     ش گرفته به مقام مديريت عالي در پي     
فاقـد تـأثير بـوده و شـما را       خوار و ضعيف بـه نظـر آييـد،    شود آه ديگران شما را دست آم گرفته، مي

 . اي بي فايده است محدود آرده و در افراد ايجاد رنجش نموده و به طور آلي شيوه

 خالقيت: هفتمين ويژگي مهم
 بزرگترين مزاياي جنبي آه مدير عالي از آن برخوردار اسـت حـق انتخـابي اسـت آـه بـراي                      يكي از 

اين مدير عـالي اسـت آـه فرصـت دارد بـا قـدرت تخيـل         بيش از هر آس در شرآت،. خالق بودن دارد
مدير عالي اين اختيار و آزادي را دارد آه غير عادي بوده و خطـر متفـاوت بـودن                   . عمل آرده و بينديشد   

تواند عواقب منحصر به فرد بودن را تحمـل آـرده و اگـر بخواهـد بـراي آارآنـانش الگـو                        او مي . ذيردرا بپ 
 . باشد بايد ويژگي خالقيت را در خود تقويت آند

 تر بود توان خالق چگونه مي
بـه  . شـود   اين تصميم با مديريت طرز برخوردتـان بـا مسـائل آغـاز مـي              . تصميم بگيريد خالق باشيد    •

خالقيت ممكن است فقط گفتن مطلب . و به ياد خودتان بيندازيد آه شما نوآور هستيد  خودتان بگوييد   
  .آنيد تكرار  آنيد بكوشيد تقليد آنيد، هر آاري آه مي. به نحوي غير متداول باشد

آنـد بـيش از انـدازه خـرده گيـر             در اين باره آه چرا فالن  چيز آار نمي         . گيريد  به خودتان سخت مي    •
ايد و بنابراين به خطا رفته يـا          ت نشويد آه شما آوشش خويش را آرده و ناآام شده          ناراح. باشيد    مي

 .آنيد از خودتان بپرسيد آيا اين تالش براي من يا آس ديگري مفيد است اشتباه مي
هاي   آوشند به انديشه    تشخيص دهيد چه موقع ديگران نياز دارند و مي        . از ديگران پشتيباني آنيد    •
 هايي مطرح آنيد آه تفكر آنان و نيز خودتان را تحريك آند  پرسش. اي برسند تازه
نااميـد نشـويد دسـت نكشـيد يـا          . توقـف نكنيـد   . جريان امـر را ادامـه دهيـد       . پشتكار به خرج دهيد    •

 .ديگران را دلسرد ننمايد
هاي شغلي موضوع خالقيت مد نظر قرار نگرفته است ليكن خالقيت همـان               در بيشتر شرح وظيفه   

فراهم آوردن ديـد و چشـم       " براي تحقق يافتن شرط مطلوب رهبري سطح باال يعني          چيزي است آه    
اگر شما اآنون خالق نباشيد بعـدًا خـالق نخواهيـد بـود و ديـد رهبـري همـه                    . الزم است " اندازه آينده 

 . پيرامون خالقيت است

 فروتني در انظار: هشتمين ويژگي مهم 
افراد فاقد اعتماد به نفـس      . باشند  ظار فروتن مي  اشخاصي آه داراي اعتماد به نفس هستند در ان        

رؤساي تقريبـًا آامـل و آـارآزموده اسـتعداد و توانـايي خـويش را در حـد اعلـي نشـان                       . فروتن نيستند 
در ميـان جمـع،   . گوينـد  هـا و ارزش خـويش بـا فروتنـي سـخن مـي           دهند اما از اسـتعدادها،توانايي      مي

 . تصنعي فخرفروشانه و سخنان پر الف و گزاف استمتواضع بودن به معني پرهيز آردن از رفتار
چيزهاي قشـنگي را آـه آسـي        : "گويد  هال آراس مدير عالي شرآت آرست آام اينترنشنال مي        

وقتـي آـه آارهـا دارد خـوب         . ناچار است در مورد شما بگويد با مهرباني بپذيريـد امـا آن را بـاور نكنيـد                 
و . آوريـد  بيش از آنچه استحقاق داريد بـه دسـت مـي   رود شما به عنوان مدير عالي اعتباري  پيش مي 

 ."شويد رود بيش از استحقاق خود نكوهش مي زماني آه آارها خوب پيش نمي
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 ٤فصل 

 در راه صعود
 .برند رؤساي تقريبًا موفق چگونه از صعود لذت مي

نگر  آفرين و جزئي نقش شوخ طبع، با شهامت و آمي وحشي، رؤساي تقريبًا آامل سبك شناس،
 . ستنده

 سبك شناسي: نهمين ويژگي مهم
مأموريت خود را بدون از خودگذشـتگي  "آند آه  اي تمجيد مي مجله فوربس يك هفته از مدير عالي     

اي را    و هفتـه بعـد مـدير عـالي        ." دهـد   شـوند انجـام مـي       و مشارآت مشتاقانه آساني آه رهبـر مـي        
خودش را به جاي آارآنـانش بگـذارد   آوشد   مي به جاي ديكتاتوري عمل آردن،"نمايد آه  تحسين مي 

آدام سـبك بهتـرين سـبك       . " دهد  گيري فراواني مي    و به آارگرانش قابليت تغيير و قدرت تصميم       .... و  
 . است؟ سبكي آه با وضعيت بهتر تطبيق آند

بهترين تعريف از سبك مطلوب عبارت است از رفتار مناسب در وقت مشخص و سبك غيـر مطلـوب                   
براي داشتن سـبك مناسـب بايـد مـوارد          . ر يكسان در همه اوقات با همة اشخاص       عبارت است از رفتا   

 : زير را براي خود روشن آنيد
اي بـراي رفتارتـان قـرار     تيپ خودتـان را بشناسـيد لـيكن آن را بهانـه       . بدانيد چه تيپ آدمي هستيد     •

 . تغيير آندتان  رفتارتان را تغيير دهيد تا سبك. آند تان را مشخص مي رفتارتان سبك. ندهيد
هايي آـه مـؤثر هسـتند وفـق دهيـد و يـاد بگيريـد بـا آن                     سبك ديگران را بشناسيد خود را با سبك        •
 .هايي آه چندان مؤثر نيستند آنار آييد سبك

هـاي رفتـار را بـا افـراد و         ايـن شـيوه   . اي را پديـد آوريـد       هاي جديد رفتار و سبك مشخص تـازه         شيوه •
هـاي متفـاوت را در اوقـات مختلـف مـورد توجـه دقيـق قـرار                    تهاي متفاوت آزمايش آنيد خصـل       موقعيت
 . آنها را آامل آنيد درهم آميزيد و توازن برقرار آنيد. دهيد

توانــد از طريــق  ايــن فهميــدن مــي.  بفهميــد. ســبك غالــب ديگــران را حــدس نزنيــد بلكــه بپرســيد  •
ئله چگونـه برخـورد     ميل داريـد مسـائل چگونـه پـيش آيـد،با ايـن مسـ              : هايي نظير اين پديد آيد      پرسش

 آند؟ آنيد چه چيزي  در اينجا به بهترين نحو عمل مي آنيد؟ فكر مي مي
تـوان آـاري آـرد آـه بـه          مـي . يك جنبه قابل رؤيت از سبك ديداري شـما ظـاهر فيزيكـي شماسـت              

 :پرورش سبك فيزيكي آمك نماييد نظير 
 به آشفتگي و پريشان خيالي پاسخ ندهيد •
صحنه را به طور عيني براي انجام مقصودي آـه در مـورد   . ته باشيد يك طرح عيني براي بازي داش      •

 آن مصمم هستيد پيشاپيش تنظيم آنيد
 پذير باشيد انعطاف •
 به افراد نشان دهيد مقصودتان از هماهنگي در حرف و عمل چيست •
 .....و  •

 شود آه در هنگام دسـت دادن بـا مـردم اصـول خـوب دسـت دادن را                    عالوه بر اين موارد توصيه مي     
تمـاس   افراد را در چارچوب روابط اداري لمس آـرده،  همواره نام اشخاص را به ياد آورده،  رعايت آرده،

اي را  ايستادن حرفه افراد را در چارچوب روابط اداري در آغوش بگيريد،  اداري را با بردباري پذيرا باشيد،
 سـر و دسـت اسـتفاده    هنگام سـخن گفـتن از حرآـات   . به شكلي آنترل شده بنشينيد رعايت آرده،

 .آرده تا حضورتان تقويت شود

 اندآي توحش/ شهامت: دهمين ويژگي مهم
. و افـراد   عمليـات،   هـا،  طـرح  ها، استراتژي ريسك آردن با پول، با شهامت بودن يعني ريسك آردن،

شـما بـا   . شـوند  رو مـي  شوند به ارتفاعات دوردست با شـجاعت روبـه         صعودآنندگاني آه آوهنورد مي   
و عدم تعلل در آار شـهامت را   ز از نگراني، جلوگيري از بروز فشار عصبي غير الزم در درون خود،پرهي

شما با انجام دادن آارهـايي آـه ديگـران از انجـام آن بـيم دارنـد شـهامت را در                      . آوريد  در خود پديد مي   
 .آوريد خود به وجود مي
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هاي صحيح را در      العمل  شيد،عكسصادق با   بينديشيد،. براي اينكه شهامت بيشتري داشته باشيد     
هاي زير در مورد سطوح مختلف        واآنش. تان از اشخاص مناسب دريافت آنيد، تفريح آنيد         مورد تصميم 

 :هاي زير را برگزينيد توانيد يكي از واآنش شما مي. شود شهامت تعريف مي
 .پذيري آامل عقب نشيني آنيد تا نقطه انعطاف:  شهامت١سطح 
 .هيچ چون و چرايي موافقت آنيدبي :  شهامت٢سطح 
 .هاي ديگري را پيشنهاد نماييد نگراني خود را بيان آنيد و راه:  شهامت٣سطح 
 .وضع خود را محكم و استوار حفظ آنيد و خم نشويد:  شهامت٤سطح 
 .بستگي دارد به شما و وضعيتي آه با آن مواجه هستيد:  شهامت٧ و ٦ و ٥سطح 

 .آنيد دفعه ديگر به سطح باالتري برويد اب ميهر سطحي را آه احتماال انتخ
لـيكن ايـن ريـيس      . ايجاد دگرگوني عميق در يك محيط آار سنتي و خشك احتياج به شـهامت دارد              

شـجاع و آمـي وحشـي بـودن        . است آه ميل دارد آن را به خرج دهد و به بلنـدترين قلـه دسـت يابـد                  
 هـا،  محـدوديت  مرزهـا،  ر آسـب و آـار،  و د  در زنـدگي روزمـره،  . يعني ميـل بـه ريسـك آـردن داشـتن     

 . گاه گاهي از اين قيد و بندها خارج شويد. اي وجود دارد ها و رفتارهاي غيرمنتظره ضابطه  ها، روش 
آرام خواهيـد گرفـت و در مسـير خودتـان قـرار       اگر اندآي وحشي نباشيد و آارها را دگرگون نكنيد،

آند آمي لجام گسيخته بودن آسان         جلوگيري مي  گيريد آه اين مانع تغيير شماست و از رشدتان          مي
 .دهند و آن را انجام ندهيد است فقط به دقت نگاه آنيد بيشتر مردم چه آاري انجام مي

 شوخ طبعي: يازدهمين ويژگي مهم
 تحـت هـر     با همـه آـس،    توانند و بايد تقريبًا همه وقت، دانند آه مي مديران عالي تقريبًا آامل مي

تواننـد بـه خودشـان بخندنـد ولـي            اشخاصي آه اعتماد به نفس دارنـد مـي        . اشندشرايطي خوشرو ب  
. شوخ طبعـي بـراي آنكـه واقعـي باشـد بايـد روش ثابـت زنـدگي باشـد         . توانند  اشخاص مشوش نمي  

بينيـد    اگر طبيعت انسان را درك آنيد مـي       . اي اتفاقي و گاه و بيگاه از خوش خلقي آافي نيست            جرقه
 .شما بايد شاد باشيد ها، و شاديها   ترآيبي است از غم

و ديگـر   از نظـر مقـام،    هـا را از نظـر فرهنگـي،    شوخي عامل يكسان ساز مهمي اسـت آـه فاصـله   
مردم آساني را   . خوريد  آنند پيوند مي    شما با اشخاصي آه شوخي مي     . آند  موانع ظاهري آوتاه مي   

 .دارند توانند بخندند دوست مي آه با آنان مي
بايـد    آوريد، گيري پديد مي نه آه در طول زمان و براثر تجربه يك منطقة تصميمشما درست همان گو

الزام اصـلي منطقـة شـوخي ايـن اسـت آـه بـا آليـت شـما                   . يك منطقة شوخي را نيز به وجود آوريد       
 .سازگار باشد و ديگران را در آرامش قرار دهد

يـا    وقـع، موجـب سـوءتفاهم،   بـي م  ايم آه نامناسـب،  هايي را ديده و شنيده البته همه ما شوخي
واقعيت اين است آه بعضي اشخاص بـه نحـو نامناسـبي از شـوخي اسـتفاده                 . آزاردهنده بوده است  

بـه  . اما اين بدان معنا نيست آه شما نبايد بكوشيد به نحوي مناسب از آن استفاده نماييـد   آنند، مي
ديگـران را آرام    . و يـخ را بشـكنيد     ياد داشته باشيد حرف بامزه و مناسبي را در زمـان مناسـب بگوييـد                

 . فشار عصبي خود را آاهش دهيد، و برقراري ارتباط را تسهيل نماييد  سازيد،

 آمي نقش آفريني: دوازدهمين ويژگي مهم
حتـي هنگـامي آـه مـديران     . آند اي از هنر تئاتر استفاده مي   هر آس آه در رأس قرار دارد تا اندازه        

. آننـد  آننـد آـه نقـش بـازي نمـي       نند در حقيقت دارند نقش بازي مـي       آ  عالي اين اظهار نظر را رد مي      
. آنند تا تحت فشار به نظـر نرسـند          مديران عالي خيلي تحت فشار قرار دارند و بيش از حد تالش مي            

يـك  " آفرينـي   نقـش "واقعيت اين اسـت آـه بخـش         . پذيرند آه نقش بازي آنند      رؤساي تقريبًا آامل مي   
بــراي . شــود تــرين شــكل حراســت مــي  تجــاري او اســت آــه بــه دقيــقمــدير آارآمــد يكــي از رازهــاي

 :شود آفريني بيشتر برخي از حرآات زير توصيه مي نقش
تر به   هنگام دست دادن يك و نيم ثانيه بيشتر دست طرف مقابل را در دست نگه داريد تا صميمي                  •

 .نظر برسيد
 .آييدجوان و بلندتر به نظر  با وضع بدني مناسب بايستيد تا پرتحرك، •
. آن چنانچه گويي متعلق به آنجـا هسـتيد   پا بگذاريد،" آقا بزرگ" آرام به درون اتاق  متين، مصمم، •

 . آفريني خواهيد پرداخت با اعتماد به نفس بيشتر و مطمئن به نقش تر، در اين صورت راحت
 .آنيد تماس چشمي خود را حفظ آنيد هنگامي آه در راهرو به رييس برخورد مي •
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 جزئي نگري: ويژگي مهمسيزدهمين 
گيرد و بيشـتر امكـان    هر قدر باالتر برويد بيشتر تحت تأثير تصوير بزرگي آه از مسائل داريد قرار مي        

 . درست برعكس اين است. آنيد اشتباه مي. دارد فكر آنيد الزم نيست آدمي جزئي نگر باشيد
چه جزئياتي آـه شـما از     از جزئيات، آگاه بودن  هر قدر باالتر رويد، طبق گفته رؤساي تقريبًا آامل،

 .گيرند اهميت بيشتري دارد آنيد و چه جزئياتي آه ديگران نديده مي آن غفلت مي
بـه معنـاي دقيـق بـودن و برعهـده گـرفتن             . گيري بي مورد نيسـت      جزئي نگر بودن به معني سخت     

ت امـور غـرق     قـدر در جزئيـا      به معناي آن نيسـت آـه شـخص آن         . مسئوليت آامل نتايج اقدامات است    
 .شود آه اصل ماجرا را از ياد ببرد

آنيـد، سـعي آنيـد بـه محوطـة            فرض آنيد داريد با يك شرآت بـراي تصـدي سـمتي مصـاحبه مـي               
توانـد بـه    در همة آنها نكاتي وجود دارد آـه مـي  . مصاحبه آننده دقت آنيد  به درب ورودي، و پارآينگ،

 .انتخاب بهتر شما منجر شود
شود تـا شـخص مقـداري     دانند آه توجه داشتن به جزئيات باعث مي         آامل مي  مديران عالي تقريباً  
مقدار وقتي آه ممكن است به علت عدم توجه به جزئيـات و طـي   . جويي آند از وقت خويش را صرفه  

 . اين سرمشق خوبي است آه ديگران بايد از آن آگاه بوده و پيروي آنند. مسير غلط از دست برود
 

 ٥فصل 

 ها پرآردن فاصله
رؤسـاي  . آموزنـد  آننـد و مـي   رهبري مي نمايند، چگونه رؤساي تقريبًا آامل رابطه متقابل برقرار مي

 جنگنـد،  بـه خـاطر آارآنانشـان مـي      تقريبًا آامل درآارشان خوب هسـتند و تمايـل بـه رهبـري دارنـد،     
جكـاو  آن صـراحت لهجـه دارنـد،     در عين حال آه شرمنده نيستند، مشتاق پذيرش اشتباهات هستند،

 .قصه گويان خوبي هستند  پذيرند، انعطاف  اهل رقابتند،  هستند،

 خوب بودن در آار و ميل به رهبري: چهاردهمين ويژگي مهم
اش را بـا      بايد بدون چون و چرا پذيرفت آه يك رييس تقريبًا آامل بيش از هر چيـز ديگـر بايـد وظيفـه                     

اي   اد اندآي از افراد هستند آـه در هـر زمينـه           تعد. اين يك انتظار ساده نيست    . برتري فني انجام دهد   
آنچـه  . هاي بسيار زيادي سابقه آار داشته باشـند  مگر اينكه سال باشند، از وجه فني آار،  خبره مي

وجه معنوي آنان اسـت ـ     آميز آار را انجام دهند، سازد تا از ابتدا به طور مؤثر و موفقيت آنان را قادر مي
ايـن  . نماينـد  آنند و چگونه با مردم رابطه متقابل برقرار مي چگونه عمل مي انديشند، اينكه چگونه مي

 آميـز آسـب و آـار بـدهي شـرآت را آـاهش دهنـد،        سازد تا با ادارة موفقيـت  توانايي آنان را قادر مي
 .هاي فعاليت را افزايش دهند و سود را باال برند حاشيه  ها را اصالح آنند، هزينه 

مستلزم آن است آه شخص هم متخصص باشد و هم آشنا به مسائل             خوب بودن در آسب و آار       
تـان داراي اهميـت اسـت     متخصص بودن يعني اينكه شما در يك يا دو زمينه آه براي شرآت           . عمومي

هاي  اگر زمينه. يا تكنولوژي بسيار متبحر باشيد  مهندسي و امور حقوقي، بازاريابي، مانند امور مالي،
چيـزي را آـه مطلـع       . شناسـيد، آنهـا را آشـف آنيـد          مورد نياز اسـت نمـي     تان    مهمي را آه در شرآت    

اگـر امكـان دارد يـك مسـير     . بپرسـيد و مـورد بـازبيني مضـاعف قـرار دهيـد       شويد مشـاهده آنيـد،   مي
 . بريد و ثانيًا شرآت به آن نياز دارد برگزيده و در آن تبحر پيدا آنيد تخصصي را آه اوًال از آن لذت مي

 شرآت وجود دارد آه مسـتلزم آشـنايي بـه مسـائل عمـومي اسـت و آن شـغل                     تنها يك شغل در   
ليكن هيچ راهي به سمت اين شغل آه از آشنايي به مسـائل عمـومي بگـذرد                 . مديريت عالي است  

شما در مسيرتان به سوي دستيابي به شغل مديريت عالي متوجه خواهيد شد آه ايـن          . وجود ندارد 
ين معني آه در همان حال آه هدف برتري در تخصـص خـويش              شغل توازني است ميان دو ضرورت بد      

آنيـد آـه بايـد اسـتعداد آشـنايي بـه مسـائل عمـومي را           نماييـد درك مـي      را به طور جـدي دنبـال مـي        
حقيقت اين است آه افـراد بايـد بـراي دسـتيابي بـه ايـن شـغل عمـومي يـك مسـير           . گسترش دهيد 

 و تمايل به رهبري به طور يك جا در شخص جمع            چنانچه خوب بودن در آار    . تخصصي را انتخاب نمايند   
 . شود وي را از ديگران ممتاز خواهد ساخت

رعايـت ايـن مـوارد    . آننـد  موارد زير را نيز رعايت مـي   مديران عالي عالوه بر تمامي موارد ذآر شده،
 :باعث تكامل مديران عالي خواهد شد

 .آنيدانتظاراتي را آه از آارآنان داريد به طور صريح تعيين  •
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گويـد   توأم با اعتماد به نفس و حاآي از آفايت مي  يك قيافه آرام،. از حضور فيزيكي استفاده آنيد •
من رهبري را در دست دارم و مايل هستم با من صعود آنيد شما برايم اهميت داريد مطمـئن باشـيد     

 .همه چيز را در آنترل خود دارم
 ا آه سعي آنيد فقط پشت ميزتان ننشـيند، به اين معن. در شرآت حضوري آشكار داشته باشيد •

 .در گوشه و آنار بگرديد و با افراد خارج از شرآت نيز صحبت آنيد اهل تجربة عملي باشيد،
زيرا . دهيد عقيده خود را از همان ابتدا ابالغ نكنيد          اي آه براي رفع مشكالت تشكيل مي        در جلسه  •

 .اثربخشي بيشتري خواهد داشت  نديشه آنيد،هاي جهت يافته وادار به ا اگر آارآنان را با پرسش
هـاي خـود و مالحظـات ديگـران           از انديشـه  . در مورد خودتان به طور ادواري تحقيق و بررسي آنيـد           •

اي از ارزيـابي      اگر شما به عنوان رييس سـابقه      . نسبت به نحوه برخوردتان با مشكل يادداشت برداريد       
 . توانيد به سادگي ارزيابي نماييد ز ميميزان اثربخشي خويش تشكيل دهيد ديگران را ني

در . ريـزي نماييـد     خواهيد انجام شود مشخص آرده و برنامه        چهار يا پنج مورد از آارهايي را آه مي         •
 . آنيد از تالش آارآنان پشتيباني آنيد همان حال آه پيشرفت آارها را آنترل مي

سـؤاالت  . ر مسـير هـدف آمـك آنـد        هاي آليدي آنيد تا به حفـظ آنـان د           تان پرسش   از افراد آليدي   •
هـا و انتظـارات شـما         هـا، اولويـت     هايتـان بـراي آينـده چيسـت؟ برنامـه           هدف: تواند اين موارد باشد     مي

 . چيست؟ قصد داريد چگونه براي دستيابي به آنها عمل آنيد

 جنگيدن به خاطر آارآنان: پانزدهمين ويژگي مهم 
مديران عالي تقريبًا آامـل    يت وجود داشته باشد،اگر فهرستي از آارهاي انجام شدني براي موفق

 .دانند آه اشتياق به جنگيدن به خاطر آارآنانشان بايد درصدر اين فهرست باشد مي
 به سمت پايين وفادار باشيد، از آنان حمايت آنيد، خواهيد آارآنانتان از شما حمايت آنند، اگر مي

وحيـة شـادي و نشـاط را تقسـيم آنيـد و رهبـري را       ر. امتياز و افتخار را بـه سـمت پـايين پخـش آنيـد           
هايتـان آگـاه    پيشاپيش او را از فعاليـت  تان از شما دفاع آند، خواهيد رييس شما اگر مي. قسمت آنيد

توانيـد از   ايـد، نمـي   هاي حساس آگاه نكـرده      تا زماني آه او را دربارة موقعيت      . او را غافلگير نكنيد   . آنيد
 .يدوي انتظار حمايت داشته باش

شود به جاي آنكه در مال عـام يـك            البته رييس تقريبًا آامل هنگامي آه به طور اتفاقي غافلگير مي          
او تـالش زيـادي بـه عمـل خواهـد آورد تـا از             . آنـد   موضع منفي اتخاذ نمايد يك موضع خنثي پيشه مي        

لهره به پشت تصميمات آارآنانش حمايت آند و اطمينان يابد آه آارآنانش مجبور نيستند با ترس و د            
 . سرخود نگاه آنند

 اشتياق به پذيرش اشتباهات در عين عدم شرمندگي: شانزدهمين ويژگي مهم 
يـك تصـور    يـك آوتـاهي،   اشـتباه يـك خطـا،   . پذيرنـد  مـديران عـالي تقريبـًا آامـل اشـتباهات را مـي      

نگـامي  ه. يك خبط يا يك سهو اسـت   يك لغزش،  يك دسته گل به آب دادن، يك سوءتفاهم، نادرست،
تر از همه اينكه آن را تكرار  مهم. تصحيح آنيد  متوقف سازيد، آن راقبول آنيد،  آيد، آه اشتباه پيش مي

يـك اشـتباه را نبايـد بـيش از          . نكنيد اما از آن نهراسيد و پيوسته آوشش نكنيد آن را رفع و رجوع آنيد              
نگـرش ضـعيف و نيـاز      جزئيـات، دهندة عدم توجـه بـه    تكرار اشتباهات مشابه نشان. يكبار مرتكب شد

هـا   تمام اشتباهاتي آه امكان دارد پيش آيد قبال ميليون . شديد فرد به بهسازي وضعيت خويش است      
 .گيريم ما متأسفانه هميشه از اشتباهات ديگران درس نمي. بار اتفاق افتاده است

اين امـر   . آند  ويق مي شود تش   هايي را آه منتج به اشتباهات مي        البته يك مدير تقريبًا آامل ريسك     
. اعتراف به يك اشتباه به معناي شرمنده بـودن نيسـت  . بخشد خالقيت و وفاداري را تعالي مي  رشد،

مديران عـالي تقريبـًا آامـل گرفتـار         . اظهارشرمندگي و معذرت خواهي غير الزم آار ناشايستي است        
مزاحمـت مـن را   "  ،"ممتأسـف "شـوند و عبـارات خـود را بـا جمالتـي چـون        بازي معذرت خـواهي نمـي  

به طور دائم بيان تأسف آردن يا . آنند شروع نمي" آنم بنده را عفو بفرماييد خواهش مي"  ،"ببخشيد
 . دهندة عدم اعتماد به نفس و درخواست تأييد است معذرت خواستن، نشان

آارآنان آنند به  گونه آه مديران عالي تقريبًا آامل پيوسته از ديگران عذرخواهي نمي           درست همان 
قبـول آـردن اشـتباه بـا معـذرت خـواهي مكـرر              . دهند يكريز از آنـان عـذرخواهي نماينـد          هم اجازه نمي  
پـذير رفتـار خـوبي اسـت،      عذرخواهي توجيه. آور است اولي ضروري است، دومي مالل    . متفاوت است 

 . آه با نگرش از شرمندگي متفاوت است
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 صراحت لهجه: هفدهمين ويژگي مهم
شـما هرچـه    . رونـد حـداقل وقـت و حوصـله را دارنـد             اي آسـاني آـه حاشـيه مـي        مديران عالي بـر   

و همـين را از   مـديران عـالي رك و صـريح هسـتند،    . شـود  تـان نيـز آمتـر مـي     تان باالتر برود تحمل مقام
زماني آـه  . صادق و رك باشيد و جريان مستقيمي را دنبال آنيد شما بايد صريح،. ديگران انتظار دارند

آنيد ارتباط برقرار نماييد ممكن اسـت   رويد و تالش مي شويد و حاشيه مي  مطلب نميشما وارد اصل 
 :هاي زير به وجود آيد حالت

خودتـان را بـراي    آنيد، شرح اطالعات اصلي را فراموش مي رسيد، مردد و گاه نادرست به نظر مي
آنيد آـه بيـرون آمـدن از     اي براي خود مي چاله رسيد، آنيد زيرا آسيب پذير به نظر مي حمله آماده مي

 ....آن دشوار است و 

 صحبت آردن
 اگر سعي آنيد قبل از صحبت لحظاتي را صرف فكر آردن در بارة معناي آنچـه الزم اسـت بگوييـد؛   

صرف فكر آردن در بارة آنچه طرف ديگر احتماًال خواهد گفت و صرف فكر آردن دربارة احسـاس هـر دو                     
 .آوريد يقينًا نتيجة بسيار بهتري به دست مي بكنيد،  آنچه ديگران خواهند گفت،طرف در مورد 

يا در حالتي بين اين دو هسـتيد بـا صـداي نـرم و خـوش آهنـگ صـحبت          عصباني، زماني آه شاد،
رؤسا الزم است هنگام آار برخود مسلط باشند، درست همان گونه آه در ارتبـاط برقـرار آـردن     آنيد،

 .صدايشان نيز بايد صريح باشد  د وبايد صريح باشن
باشيد اشخاص مهم تمايـل       اي صحبت آنيد آه نشان دهيد شايسته گفت و شنود مي            اگربه گونه 

 . آنند با شما سخن بگويند پيدا مي

 نوشتن
در يك يا دوجمله خواننـده را از چگـونگي امـر آگـاه              . نويسند  رؤساي تقريبًا آامل صريح و روشن مي      

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

آنار  ادامه دهيد و تمام آنيد، شروع آنيد، از ته دل بنويسيد، تان فكر آنيد، پيشاپيش در بارة هدف
 .دوباره ويرايش آنيد و ارسال نماييد  ويرايش آنيد، بگذاريد،

 مهرباني: جدهمين ويژگي مهمه
تواند آدم خـوش برخـوردي باشـد آـه      رسانند آه شخص مي مديران عالي تقريبًا آامل به اثبات مي  

. دهـد   انجام مي  در عين اشتهار به صميمت و عاطفه باز هم قوي بوده و آاري را آه بايد انجام بدهد،
: ودن بريك نظام ارزشي ساده مبتنـي اسـت        مهربان ب . توان بهتر بود    تنها با مهربان بودن است آه مي      

 . آنيد همان را برداشت خواهيد آرد آنچه را آشت مي به مردم احترام بگذاريد،
توانيد با آهنگ صميمانه و لبخند مشـفقانه بـه يـك آارمنـد تـذآرات صـحيح بدهيـد و از او                         شما مي 

 .انتقاد آرده و نتايج مؤثري بگيريد
 : ها در اين زمينه از اين قرارند ن آنيد برخي توصيهسعي آنيد مهربان بودن را بهتري

گذارنـد بـه خـاطر ايشـان سـه بـار از               وقتي آساني براي تحقق برنامه شما از خودشان مايه مـي           •
 .خودتان مايه بگذاريد

 .رؤسا و مرئوسان بگشاييد  زنان،  در را براي مردان، •
 بگوييد قدري دير خواهيـد آـرد و او   تان از جلسه خارج شويد و شخصًا به صاحب قرار مالقات بعدي         •

 . را به منتظر شدن در دفتر آارتان يا اتاق هيئت مديره دعوت نماييد
 .تان يادآور شويد آه با همه خوش اخالق باشد به منشي •
گونـه    شويد در سكوت خـدا را شـكر آنيـد آـه ايـن               رو مي   هر وقت با شخصي نادان و بي ادب روبه         •

 .نيستيد
 .شناسند آنيد نامتان را بگوييد نه اينكه فرض آنيد شما را مي رفي ميهنگامي آه خود را مع •
تـان    خصوصًا سعي نكنيد بـا آارآنـان      . هرگز، اگر به قلة آوهي از موفقيت هم رسيديد، تكبر نورزيد           •

چون يك مستخدم شخصي و گوش به فرمـان رفتـار آـرده و يـا بـراي گـرفتن امتيـازات ويـژه آسـي را                           
 . را به رخ وي بكشيدمرعوب آرده و مقام خود
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 آنجكاوي: نوزدهمين ويژگي مهم
بـراي  . گيرنـد آنجكـاوي اسـت       هاي فردي آه رؤساي خوب از آن بهـره مـي            يكي از مؤثرترين ويژگي   

آند و    ها را آسب مي     موفق بودن تقريبًا در هر آاري بايد آسي بود آه پرسيدن را آغاز نموده و پاسخ               
جريـان رشـد را متوقـف خواهيـد       روزي دست از جستجو برداريـد، چنانچه . دهد واقعًا به آنها گوش مي

 .آرد
بايسـتي بخواهيـد اطالعـات تـازه را فرابگيريـد يـا             . آليد آنجكـاو بـودن طـرز و تكنيـك برخـورد اسـت             

اي آشف آنيد آه به عزت نفس شخصي          اطالعات قديمي را شفاف نماييد و بايد اطالعات را به گونه          
هايي آـه روي آنهـا الزم اسـت خـوب فكـر شـده           پرسش.  وارد نشود  آنيد خدشه   آه از وي سؤال مي    

 :باشد بايد موارد زير را تحقق بخشد
گفـت و    نسـبت بـه تفكـر شـما ايجـاد اعتمـاد آنـد،        زمينه الزم براي فكر آردن شما را فـراهم آورد، 

بال آـردن مسـائل   بتواند باعث دن  دري را بگشايد آه آارآنان بتوانند از آن عبور آنند، شنود ايجاد آند،
 .تا انتها شود

 رقابت جويي: بيستمين ويژگي مهم
. زندگي ذاتًا محيط رقابت است و ترديدي وجود ندارد آه زندگي شـغلي يـك مبـارزة دائمـي اسـت                    

 . جويي داشته باشيد شما ناچاريد براي تالش در عرصه زندگي قدري طبع رقابت
آه ناشي از مبارزه " سختي و مشقت مثبت. "اي چيز خوبي است رقابت براي رشد فردي و حرفه     

در هـر وضـعيتي هسـتيد بـراي بـرد آسـان دعـا               . نمايـد   هاي شما را تقويـت مـي        با حريف باشد مهارت   
هاي  آموزيد اين نبرد است آه به شما درس        از موقعيت به ويژه موفقيت آسان درس زيادي نمي        . نكنيد

 . دهد زيادي مي
 : ابتي خود هستيد نكات زير را در نظر داشته باشيدهاي رق زماني آه سرگرم گسترش مهارت

در ميان نبردهاي احتمالي به دقت بررسي آـرده و آن نبـردي را انتخـاب نمـوده آـه بـه نفـع شـما                          
حـس شـوخي را در خودتـان در      دنبال نبردهاي آزمايشي باشيد هر چند به نفع شـما نباشـد،   باشد،

آنند آـه اگـر اول بـه فكـر شـما       شما همان آاري را ميبدانيد رقيبان در حق  سراسر نبرد حفظ آنيد،
 .آرديد رسيده بود در حقشان مي

 پذيري انعطاف: بيست و يكمين ويژگي مهم
پـذير بـودن بـه معنـاي بـي اراده و              انعطـاف . پـذير هسـتند     مديران عالي تقريبًا آامل افرادي انعطـاف      

د آه واآنش خود را در قبال شرايط        توانند و خواهان آنن     معموًال اشخاصي آه مي   . سست بودن نيست  
 . اي هماهنگ آنند توانند خود را با هر چيز تازه تازه تعديل نمايند، بهتر مي

. در رويـد  در نرويد خيلي اوقات مجبوريـد از ميـدان بـه    براي آنكه استقامت به خرج داده و از ميدان به        
ها و نيز با رهبران جامعـه در يـك    مغازهدر آف  شانه به شانه آارگران، پذيري توانايي آارآردن، انعطاف

پـذيري ايـن اسـت آـه بتوانيـد در             يك دليل سـاده بـراي نـرمش و انعطـاف          . گردهمايي اجتماعي است  
پـذير هسـتيد قادريـد        زماني آه انعطاف  . ها و طرز فكر قديمي را از ذهن بيرون آنيد           صورت لزوم تصميم  

 . آه اشتباهات را بپذيريد

 گويي مهارت در قصه: مبيست و دومين ويژگي مه
 نمايش،  ها براي توصيف، مديران عالي آامل از اين لطيفه. زندگي سرشار از لطايف و ظرايف است

غـرض از قصـه گفـتن تجاهـل     . آنند تا بي وقفه ارتباط برقـرار آننـد   و نقاشي آردن تصوير استفاده مي  
غرض . مفيد و مناسب نمود ،روشن آردن نيست بلكه غرض اين است آه اطالعات را به ياد ماندني،

 .آوردن مثالي است آه تجارب انساني را به يادتان آورد
. خوانيد آنيد و چيز مي آسب و آار را تجربه مي آنيد، شما ضمن آن آه به صحبت مردم گوش مي

 چـه موقـع،   چـه چيـزي،   چـه آسـي،  . ها را فراخواهيد گرفت شش پرسش اساسي در بارة موقعيت
 . و قصه در اين جزئيات است آه نهفته استچگونه و چراـ  آجا، 

دو هشـدار در ايـن زمينـه    . خوش ارائه، موجز، مختصر و جديد باشند متناسب، ها بايد واقعي، قصه
 .چنتة خود را از قصه خالي نكنيد  ها به طور مكرر خوداري آنيد، از تكرار داستان: عبارتند از
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 ٦فصل 

 آوهنورد
هـا    مهم آن است آه شما متوجـه ايـن تفـاوت          .  ديگر متفاوت است   اي با صعودآننده    هر صعودآننده 

 : مديران عالي از بسياري جهات با هم تفاوت دارند ليكن همواره يكي از اين دو تيپ هستند. باشيد
 آارآفرين يا صعودگر تكرو •
 اي استخدامي يا صعودگر ديوارة بزرگ مدير حرفه •

 :هاي مؤثرتري استفاده نماييد توانيد از روش  يد مياگر شما تفاوت انواع مديران عالي را درك نماي
توانيـد مشـخص    مـي  تان به شكل مؤثرتري آار آنيد، توانيد تشخيص دهيد چگونه با مدير عالي مي

تان را بهتر مشـخص   توانيد ميل و رغبت طبيعي مي دهيد آار آنيد، نماييد آه با چه سبكي ترجيح مي
 .آنيد

يـك نـوآور    ) گاهي موسوم به مديران استخدامي    (اي    ا مديران حرفه  هاي آارآفرين در مقايسه ب      تيپ
يـا    ايـدة بزرگـي دارد،   آنـد،  اي را ابـداع مـي   او تقريبًا مانند يك فرد مبتكـر و خـالق محصـول تـازه    . است

اي  امـا مـدير حرفـه   . انـد  آند آه ديگران ارزشي براي آن قائل نبوده      درد نخوري را تعهد مي      اجراي آار به  
شـكند و فـرض       هـاي سـابق را مـي        اند محـدوديت    او آنچه را ديگران شروع آرده     . ننده است يك آامل آ  

اش در ميـان      آارآفرين اغلب پـاي پـول شخصـي       . دهد  اي ارتقا مي    براين است آه آار را به سطوح تازه       
. آنـد  ها يـا سـرمايه گـذران تـأمين مـي      بانك خانواده، يا اينكه منابع اضافي را از طريق دوستان،. است

معمـوًال حقـوق و دسـتمزد مـدير عـالي           . شوند  اي غالبا از نظر مالي به خوبي تأمين مي          مديران حرفه 
 . نمايد يا سهام عادي است آه براي وي تأمين مالكيت مي اختيار خريد سهم، شامل سهم، 

خواهد براي شـخص ديگـري زحمـت آشـيده و      تواند يا نمي نمي  مديرعالِي آارآفرين دوست ندارد،
 رأي و استقالل عمل به جايي آه هست رسيده و در مواقعي آه به او اغلب با استقالل. ريزدعرق ب

 . رأي ديگران عمل آرده بيش از آن شخصًا متقاعد شده است
هـاي مردمـي آمتـري را         آارآفرين چون در دايرة مورد نيـازش بـا افـراد آمتـري سـروآار دارد مهـارت                 

در صـورتي آـه     . آوردن حضور قابل قبول، مهـارت آـافي دارد        او تنها براي به دست      . توسعه داده است  
هـاي   هاي مردمي را براي برخورد با گـروه  از پيش مهارت اش،  مدير استخدامي با توجه به نياز شغلي

 . دهد متنوع گسترش مي
او در آار خود بـه خـود     آارآفرين براي بازي آردن براساس قواعد خودش آزادي عمل بيشتري دارد،

ها ريسـك عمليـاتي    آارآفرين  نمايد، او سريع فكر آرده و عمل مي هاي خويش متكي است، و قضاوت
 . آنند آارهايش را محاسبه مي

سازد متوجه شويد آه او بـه دنبـال چـه چيـزي بـوده و                  شناخت تيپ مديران عالي شما را قادر مي       
واقعيت اين . وادگي استآسب و آارهاي خان نوعي از آسب و آارهاي آارآفرينان،. چه انتظاري دارد

رسيدن به مشـاغل بـاال بـراي فرزنـدان تضـمين       است آه در سازماني با پيوندهاي محكم خانوادگي،
شـما بـا خـانواده     يادتان باشد در چنين شرآتي اگر شما با رييس مشكل داشته باشـد، . شده است

رغـــم همـــة  و در عـــين حـــال بپذيريـــد آـــه ممكـــن اســـت شـــما علـــي . مشـــكل خواهيـــد داشـــت
 . هايتان هرگز در آن شرآت فرد شماره يك نشويد شايستگي

 مديران عالي زن
آـار چنـداني بـراي     ها به مراتب باال دسـت يابنـد،   در حالي آه جنبش آزادي زنان آمك آرد تا خانم

زنـان قـاطع در محـل آـار اغلـب در      . سبك آردن وظايفشان به عنوان مادر و همسر انجام نداده اسـت           
 . يا برخورداري از آمك ديگران ناآام هستند تخفيف فشار عصبي،  ه ورزش،اختصاص دادن وقت ب

 مديران عالي زن اآثرًا آارآفرين هستند
نسـبت بـه    : بـراي مـديران عـالي زن دارنـد از ايـن قـرار اسـت        هايي آه مـديران عـالي مـرد،    توصيه

   يكن بهتـر، سـعي آنيـد رهبـر بهتـري شـويد نـه بـاز        مسائل جزئي چون مردان واآنش نشـان دهيـد،  
اعتمـاد بـه نفـس     بلنـدپروازتر باشـيد،    آـوش، بلكـه   ريز استراتژي بهتري بوده نه فقط فرد سخت برنامه

اي آـه در اختيـار شماسـت بـراي ارتبـاط بهتـر        از هـر وسـيله   براي مطـرح آـردن خـود داشـته باشـيد،     
 .استفاده آنيد
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 :ي شوندهاي پانزده مدير عالي زن به زناني آه مايلند مدير عال توصيه
در برخـورد بـا     نسبت به زنان ديگـر بـدگمان نباشـيد،     به خاطر زن بودن تاوان بيش از اندازه ندهيد،

 .به مسائل جنبة شخصي ندهيد. هيچ چيزي را تحمل نكنيد  همتايان مرد سطحي و مبتذل نباشيد،
 

 ٧فصل 

 موانع موجود
چنـدان آامـل      ف رؤسـاي نـه    آسي آه مهارت الزم را براي صـعود داشـته باشـد از سرمشـق ضـعي                

 .آند پيروي نمي
 هنگامي آه ما اين پايين و روي   مديران عالي مردان و زناني هستند، نه فوق بشر و نه نظرآرده،

هـر  . آنيم يافتن خطـاي آنـان آارآسـاني اسـت           زمين صاف هستيم و به مديران عالي در باال نگاه مي          
. آنند قضاوت و انتقاد مي يشتري شما را ارزيابي،قدر شما از آوه شرآت باالتر صعود آنيد اشخاص ب

هر چه بيشتر موفق شويد مجموعة اشخاصـي آـه بـالقوه شـما را دوسـت نخواهنـد داشـت بيشـتر                       
 .شود مي

لـيكن  . شـوند آارآنـان آسـيب ببيننـد     هاي گوناگوني باعـث مـي   مديران عالي نه چندان آامل از راه     
معموًال . شوند  ارآنان از انجام آار خوب براي شرآت مي       ترين راه اين است آه رؤساي بد مانع آ          عمده

 چه آساني قرار است بگويند فالن آس مدير نه چندان آاملي است؟
 . نمايند برند يا او را ضايع مي شخص را باال مي. آنند ها ايجاد اعتبار و آبرو مي رسانه •
آننـد     شرآت منتشر مي   مقامات دولتي زماني آه مطبوعات گزارش تحقيقات دولتي را در باره يك            •

 . دهند وضع مديران عالي را علنًا مورد رسيدگي دقيق قرار مي
 . رسند آه فالن آس يك رييس ضعيف است همكاران بسياري از اوقات به اين نتيجه مي •
آنـد آـه      رسـند آـه مـدير عـالي هنگـامي آـه تصـميماتي اتخـاد مـي                   مشتريان به اين نتيجـه مـي       •

 . گذارد مدير عالي چندان آاملي نيست ر منفي ميبرسودآوري آسب و آارشان تأثي
 .نمايند گذاران مدير عالي را شخصي غير مؤثر اعالم مي سرمايه •
 . دهند آه فالني مدير عالي چندان آاملي نيست رقبا تشخيص مي •

يابند؟ داليل متعـددي بـراي ايـن موضـوع            چرا مديران عالي نه چندان آامل به مراتب باال دست مي          
زماني فقدان توجه و نظـارت برجريـان امـور، و گـاهي       گاه وجود يك سلسله شرايط خاص،وجود دارد،

 . بخت و اقبال و مالكيت از ديگر عوامل رخ دادن اين پديده است بازي، زد و بند و سياست

 چگونه آارآردن با رؤساي تقريبًا آامل و نه چندان آامل را ياد بگيريم؟
 شما از آار آردن با چنين فردي اعم از اينكه برنده شويد يا خير،در وهلة اول به ياد داشته باشيد 

 طرز برخوردتان را آنتـرل آنيـد،  : عالوه براين مورد به اين عوامل هم بايد توجه آنيد. گيريد چيز ياد مي
مطمـئن   مند به بررسي امكان بهبود وضـع باشـيد،   عالقه  مصر باشيد، اعتماد به نفس داشته باشيد، 

در مـوارد   آفـرين باشـيد،   انـدآي نقـش   شـجاع باشـيد،    انديشـيد،  ش از سخن گفـتن مـي  باشيد آه بي
 بايد. آنجكاو باشيد مهربان و تان را حفظ آنيد، حس شوخي نگر باشيد، جزئي ضروري ساآت باشيد،

مايـل بـه رهبـري        هـا باشـيد،       ها و چه پايين دستي      تان چه باالدستي    آمادة جنگيدن به خاطر همكاران      
 . تان حفظ شود تان را پائين نگه داريد تا آزادي مالي هزينة سربار شخصي يد،آردن باش
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 بخش دوم
مند باشيد براي دستيابي به پست رياست ـ حتي مديريت عـالي ـ اقـدام آنيـد طبيعـي        اگر عالقه

مايل خواهيد . توان در پيش گرفت بشناسيد است آه تمايل خواهيد داشت بهترين مسيري را آه مي 
ميـل خواهيـد داشـت بدانيـد چـه بايـد انجـام        . د بدانيد در آن مقام چه چيزهايي در انتظارتـان اسـت       بو

و هنگامي آه آارها درسـت   تان خواهد بود، چه آسي رييس  چه حقوقي دريافت خواهيد آرد،  دهيد،
اينها همه مسائلي است آه شرح و تفصـيل آن بخـش دوم آتـاب              . پيش نرود چه اتفاقي خواهد افتاد     

 : باشد دهد آه شامل فصول ذيل مي را تشكيل مي

 ٨فصل

 شوند رؤسا چگونه رييس مي

 .توانيد رييس شويد چگونه شما نيز مي

 تربيت مدير عالي
يعني فرمول مشخصي وجود ندارد آه طبق آن از پدر و مادر . آيند رؤسا از والدين فرمولي پديد نمي   

منـد بـه شـناخت تاريخچـه زنـدگي شخصـي             ممكـن اسـت شـما عالقـه       . خاص فرزند رييس پديـد آيـد      
آنيـد آـه گـاه     اگر فرصت پيدا مي. آند اين موضوع به شما در درك بهتر وي آمك مي         . تان باشيد   رييس

شـمار   آافـه تريـاي شـرآت يـا مهمـاني سـاالنه عيـد آريسـمس ببينيـد،           گـاهي ريـيس را در راهـرو،   
 .به شناخت بيشتري از او برسيدتوانيد با پرسيدن آنها  هاي معقول هست آه مي بسياري پرسش

 تحصيالت مدير عالي
داشتن يك درجـه   براي آنكه جهت تصدي مشاغل باال وارد رقابت شويد، امروزه در بازار رقابتي آار،
اگر درجة تحصيلي نداشته باشيد سه راه       . تقريبًا يك ضرورت است   ) آالج(تحصيلي پيش دانشگاهي    

آه قبًال شرح آن رفت به طور استثنايي مهارت پيدا آنيد و در              ويژگي مهمي    ٢٢در  ) يك(بيشتر نداريد   
به عقب بازگرديد و بكوشيد درجـة دانشـگاهي         ) دو. (يك رشته متخصص شويد حتي بدون اخذ مدرك       

خودتان شرآتي تأسيس آنيد و آن وقت ببينيد آيا تحصيالت دانشـگاهي بـه   ) سه(الزم را اخذ آنيد يا   
 .سود شماست يا خير

 مربيان
توانستند به طور مشخص از او به عنوان          اند آه مي    مًا مديران عالي در زندگي آسي را داشته       عمو

. سـخن بگوينـد و عمـل نماينـد      آموخت چگونه گـام بردارنـد،   راهنمايي آه به آنان مي. راهنما ياد آنند
گري از هدايت غير رسمي شخص در مسير شـغلي فراتـر رفتـه و آـار بـه حمايـت                       برخي اوقات مربي  

 . رسد مي

 ايجاد شبكه ارتباطي
مرتبط با هم است آه براي شما شغلي در ردة بـاال بـه ارمغـان                ) و شرايط (اي از افراد      وجود زنجيره 

اين زنجيره يك زنجيرة عمل انفعالي آن هم از اين دست نيست آه روي صندلي تكيـه بـزنيم     . آورد  مي
بلكه در تماس بـودن بـا افـرادي     ق بيفتد،و منتظر باشيم آه چون فردي شايسته هستيم اين امر اتفا

 .سازد آنيم اين اتفاق را محقق مي آه مالقات مي

 هاي آاري را بايد گسترش داد؟ چگونه دوستي
احساس زحمت را پيش بيني  تماس را شروع آنيد، تصميم بگيريد تماس آاريتان را افزايش دهيد،

تان را حفـظ   تماس  راي ديگران فعاليت آنيد،نخست ب  توقع پاسخ مساعد داشته باشيد،  و قبول آنيد،
 .هاي خود را در اين زمينه نگهداري آنيد اي از فعاليت سابقه آنيد،

 آنند؟ مديران عالي چه مسيري را انتخاب مي
اما بايد آوشـش    . هر آس از يك مسير باال رفته است       . مسير مشخصي براي باال رفتن وجود ندارد      

 :را دنبال آنيدآنيد تا مسيري با مشخصات زير 
الزامـات جهـان آينـده      بيش از يكي از نيازهاي شرآت را رفع آند،  تان تطبيق داشته باشد، با منافع

 . آسب و آار را تأمين آرده و قابل انتقال به صنايع ديگر باشد
پيشـرفت شـغلي آـامًال متفـاوتي     ... تحصـيالت و   اشتياق،  دو نفر با شرايط يكسان از نظر هوش،

 :تواند اين عوامل باشد اليل اين ميدارند د
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يكـي از بخـت و اقبـال اسـتفاده       هـا بهتـر برخـورد آـرده اسـت،      يكي با ناآامي  يكي بيشتر آارآند،
 . بيشتري آرده است

 روابط عمومي شخصي
هـاي مسـتمر آن دو دليـل     براي داشتن روابط عمومي شخصي متعلـق بـه خودتـان و ادارة فعاليـت         

 . ر چشم مردم بودن و دوم مورد اعتماد مردم بودن استيكي د. بزرگ وجود دارد
خودتـان در   سعي آنيد صرفنظر از استخدام يك فرد براي انجام آارهاي مربوط بـه روابـط عمـومي،   

 .هاي شخصي برداريد اين زمينه گام

 چگونه بايد از عهدة يك مصاحبه تلويزيوني برآييد؟
نكـاتي را آـه    هاي مشابه را تماشا آنيـد،   از برنامهقبًال يكي هرگز انتظار آرامش و راحتي نداشته،

تـان در تلويزيـون را بـه رفقـا،      بيني در بارة ظاهر شـدن  پيش ريزي آنيد، خواهيد مطرح نماييد برنامه مي
 ...هايتان قدري طنز تزريق آنيد و  درصدد آن باشيد آه به پاسخ خانواده و همكاران خبر دهيد،

 شود چگونه عكس گرفته مي
از  هـاي خـود آـرده،    اي را صـرف تصـحيح نقـص    ثانيـه  ست مناسب جلـوي دوربـين ظـاهر شـده،    با ژ

 .عبوس ظاهر شدن جلوي دوربين اجتناب آنيد

 ٩فصل 

 صعود به قله

 حرآت از جايگاه فرد شماره دو به جايگاه فرد شماره يك سازمان 
 :هاي زير براي شما بوجود خواهد آمد در اين شرايط موقعيت

اهيد پرسيد اآنون چه آنم؟ ديگر با همـان افـرادي آـه مراقـب آارتـان بودنـد سـروآار                     از خودتان خو  
نخواهيد داشت اشخاص ديگري خواهند بود آه بـه شـما بگوينـد چـه بكنيـد؟ روز بعـد از اعـالم ترفيـع             

ها به دفترتان خواهند آمد و تلفـن خواهنـد آـرد و انتظـار راه حـل بـراي مشـكالت         رأي دهنده تان مقام
هــاي خاصــي آــه هرگــز بــيش از آن  گيريــد آــه قادريــد بــه گــروه  در وضــعيت مطلــوبي قــرار مــيدارنــد؟
هـاي تـازه بـراي در اختيـار گـذاردن             بـا شـمار درخواسـت     . توانستيد پاسخ منفي بدهيد بگوييد نه       نمي
دشمنان   شود، ها مستقيما به وظايف شما مربوط نمي رو خواهيد شد آه اين درخواست تان روبه وقت
رو خواهيـد شـد       با افراد بسـياري روبـه       اي را در ميان همكاران و رفقاي سابق آشف خواهيد آرد،             تازه

شما مسئول بيشتر امور هسـتيد و خوشـبختانه اقتـدار بيشـتري       آه اصرار دارند با شما ديدار نمايند،
رديـد  آ آوشـانه آـار آنيـد آـار بـه آن دشـواري آـه تصـور مـي          خواهيد فهميد آه اگـر سـخت   نيز داريد،
 .نيست

 انتقاد
رؤسـا انتقـاد را چـه    . از شـما انتقـاد خواهنـد آـرد     صرفنظر از اينكه تا چه اندازه منشا اثـر هسـتيد،  
العمـل منفـي خـود در         شـنوند سـعي آنيـد عكـس         سزاوار باشند و چه نباشند از همه و هميشه مي         

 :هاي زير آاهش دهيد مقابل انتقاد را به صورت
آيد راجع  اگر ممكن است هنگامي آه تضاد يا انتقادي پيش مي  ،واآنش غير منطقي نشان ندهيد

 مقدار محدود و مشخصي از زمان را براي ارزيابي آن اختصاص دهيد،  سؤال آنيد،  به آن صحبت آنيد،
اند بـراي يكبـار آن را بـه آرامـي يـا بـه        اگر اشتباهًا شما را متهم آرده خودتان را صادقانه ارزيابي آنيد،

اين واقعيت را بپذيرد آـه درصـد معينـي از جماعـت شـبيه       اقدامات خود را بپذيرد،  آنيد،شدت تكذيب 
 .شما نخواهند بود

تـوانم از رييسـم       شود آن است آه من تا چه اندازه مـي           پرسشي آه در مورد انتقاد زياد مطرح مي       
يادتـان   نتقاد نكنيـد، در انظار ا انتقاد آنم؟ در انتقاد از رييس يا هرآس ديگر احساسات به خرج ندهيد،

انگيـزه   آنند همواره نيتشان چنين نيسـت،  باشد حتي آساني آه با آغوش باز از انتقاد استقبال مي
در شـغلي آـه داريـد بـه ويـژه خـوب عمـل آنيـد تـا از           خودتان را از انتقاد آردن مورد توجه قرار دهيـد، 

ادات خويش را محدود به يك فهرست انتق  جايگاه مؤثري سخن بگوييد و نزد وي احترام داشته باشيد،
 . آوتاه و دوسه قلمي آنيد
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 انتقاد از ديگران
مســائلي هســت آــه شــما بايــد هنگــامي آــه الزم اســت از همكــاران انتقــاد آنيــد در بــاره آنهــا    

بيش از آنكه زبان به انتقاد بگشاييد به ياد آوريد در شـنيدن انتقـاد چـه احساسـي بـه آدم                      . بينديشيد
 وقــت بخصوصــي در نظــر بگيريــد تــا دربــاره انتقادتــان و چيــزي را آــه در آينــده  يــك دهــد، دســت مــي

اگر سـؤال    يكنواختي آهنگ صدا و حالت چهره را حفظ آنيد، خواهيد روشن و ساده توضيح دهيد، مي
در وقـت ديگـري از     سرمشق خوبي باشـيد،  گفتگو را محرمانه نگاه داريد، شد انتقادتان را تكرار آنيد،

ايد در مورد آاري آه خوب انجام داده است تعريف آنيد امـا همـواره                 آه از او انتقاد آرده    همان شخص   
 .عملكرد را از شخصيت جدا آنيد  مصمم با انصاف و پيگير باشيد،

 ١٠فصل 

 مديران عالي در عمل
بايـد بگـويم اسـاس آـار مـدير       ترين عبارت تعريف آنـيم،  اگر بخواهيم وظيفة مدير عالي را به ساده

لي گذاردن فرد مناسب بر سرآار مناسب در زمان مناسب و هدايت اين فرد از جايي آه هست به                   عا
آار مدير عالي را  به طور آلي، . جايي آه بايد باشد يا به عبارت ديگر تعيين مسير آسب و آار است

 :توان طبقه بندي آرد در پنج زمينه مي
 عمليات توليد و تأمين منافع فروش،  ادارة جلسات،  سازي، تصميم آار با افراد،

 آار با افراد
هـا   بدين معني آه ترم آار يك رييس در اداره افرادش آمك به آنان در حفظ عزت نفس شان است،

بـه   فشـارها را از روي دوششـان بـردارد،    قيد و بندها را از دست و پاي آنان بازآند، را از آنان دور آند،
 ش خوانده شوند و شأن سهيم بودن در چيزي را تجربه آنند،آنان آمك آند فردي مولد باشند به چال

تر آن آه به آنان تعليم        به آنان آمك آند تا با لب خندان سرآار بيايند و به خانه بازگردند و از همه مهم                 
 .اي برسند آه بتوانند وظيفة رييس خود را برعهده گيرند دهد تا توسعه يابند و به مرحله

محتوي و خالص شـدن از دسـت آنـان اسـت پـيش از              تشخيص افراد بي   يكي از وظايف مدير عالي    
هـاي    محتـوي فـردي اسـت آـه بـراي مسـائل پيچيـده راه حـل                  فـرد بـي   . آنكه موفق به تخريـب شـوند      

در مرحلـه پايـاني     خوانـد و ديگـران بايـد وارد عمـل شـوند؛      دلچسب اما غير مؤثر دارد؛ او فقط رجز مي
اي  صــاحب چهــره آنــد؛  از پــوزش و ســرزنش زيــاد اســتفاده مــي اش قــرار دارد؛  اي شايســتگي حرفــه

 ...آشد تا سراصل مطلب برود و  يكساعت طول مي چندگانه است؛
هــاي  هــاي ظريــف و طــرح  بخــش اعظمــي از آــار مــدير اداره آــردن سياســت اداري اســت حيلــه   

رمنـد بـه اجـرا    شود با قدرت اندك يـك آا  ريزي مي اي آه براي آزار دادن عمدي يك همكار طرح   تهاجمي
بردبـاري يـا نابردبـاري مـدير عـالي را آارآنـاني آـه بـه او نزديـك هسـتند سرمشـق قـرار                          . آيـد   در مي 
اين را بايد دانست هرچـه شخصـي در سـازماني آـه هسـت بـاالتر بـرود مجبـور اسـت بـا                         . دهند  مي

 . هاي بيشتري دست و پنجه نرم آند سياست
هاي اجتمـاعي از ايـن قـرار       برخي از فعاليت  . استوظيفة ديگر مدير عالي اجتماعي آردن شرآت        

 : است
غـذا   آينـد،  آنندگان و مهماناني آـه از ديگـر شـهرها و آشـورها مـي      تأمين سرگرم آردن مشتريان،
هـاي   حمايـت مـالي از برگـزاري گردهمـايي     آارآنان بالقوه و همسرانشـان،  خوردن با مشتريان مهم،

 . هاي اجتماعي حضور در باشگاه ارآت در امور خيريه،مش ها، گردآوري پول براي جمعيت  مختلف،

 گيري وظيفة مدير عالي ـ تصميم
اگر بتوانيد توانايي   . تر از همه اتخاذ آنهاست      اما مهم . وظيفة مدير عالي اتخاذ تصميمات الزم است      

حل مسائل را از همان ابتداي خدمتتان نشان دهيد همواره بـراي پيشـرفت شـغلي مـورد تأييـد قـرار                      
 . واهيد گرفتخ

شويم اين است آه به صـورتي      اشتباهي آه ما مرتكب مي    . افراد واقعًا ميل دارند راهنمايي شوند     
. اشـخاص نيـاز بـه راهنمـايي و قاطعيـت دارنـد            . آور مؤدب بوده و عزم و ارادة خود را مهار آنيم            شگفت

  تصميم ايجـاد آنيـد،  جدول زماني اجراي بپرسيد، بپرسيد، بپرسيد،: براي تصميم گرفتن سعي آنيد
 .تان را برعهده بگيريد مسئوليت تصميم

شـايد ايـن فروتنـي يكـي از         . تـان فـروتن باشـيد       گيـري   يك نكتة مهم آنكـه در مـورد توانـايي تصـميم           
 . آل موجوديت مدير عالي بر شالودة تصميمات استوار است. هاي برتر شما باشد ويژگي
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 وظيفة مدير عالي ـ جلسات
بســياري از ديگــر اشــخاص توانــايي اداره . آننــد ات ثمربخشــي را اداره مــيرؤســاي آارآمــد جلســ

شـرآت آننـدگان در جلسـات غالبـًا نـامنظم           . جلسات را دارند اما قدرت ادارة جلسات خـوب را ندارنـد           
. تواننــد بــا سياســت ديگــران را وادار بــه ســكوت آننــد تواننــد ســاآت باشــند يــا نمــي هســتند و نمــي

 :گردد از اين قرار است براي جلسات ثمربخش ارائه ميفهرستي از الزاماتي آه 
تعداد افراد  خود را آماده آنيد تا بتوانيد تمرآز حواس داشته باشيد، جلسات آمتري داشته باشيد،

از قبل مشـخص آينـد آـه چـه آسـي        شرآت آننده در جلسه را هر چه ممكن است آم نگاه داريد،
. به وقت روز توجـه داشـته باشـيد    نظر وضع ظاهر آماده آنيد،جلسه را از   جلسه را اداره خواهد آرد،

جلسه را سريع برگزار  از شوخي و مزاح استفاده آنيد، در جلسه نخست به مسائل دشوار بپردازيد،
 . قواعدي براي پايان دادن به جلسه تعيين آنيد  تمرين آنيد، آنيد،

 وظيفة مدير عالي ـ فروش
. او بايــد تغييــر را بفروشــد. ام مــدت در حــال فــروش باشــدوظيفــة مــدير عــالي ايــن اســت آــه تمــ 

 ...اش را بفروشد و  تصوير ذهني. ديد و طرح استراتژيك خود را بفروشد. هايش را بفروشد انديشه
آارتان و سـازمانتان بازاريـابي    هاتان، انديشه فروختن به معناي آن است آه پيوسته براي خودتان،

شما نياز به فروشي داريـد آـه   . توانيد فروش راحتي داشته باشيد  ه مي در اين باره فكر نكنيد آ     . آنيد
براي موفقيت در فروش به اشخاص اين نكات را بايد . هدايت شده و ثمربخش باشد  هدفمند، دشوار،

 :در نظر بگيريد
هـايي مطـرح    پرسـش  خواهنـد،  آنند چـه مـي   هايي مطرح آنيد تا بفهميد اشخاص فكر مي پرسش

خواهنـد مشـروط    آنچه راآـه مـي   پردازند، خواهند چه مي آنچه مي ه شويد آنان در ازاينماييد تا متوج
 . برآنكه بتوانيد تهيه نماييد عرضه آنيد

 وظيفة مدير عالي ـ نظارت بر عمليات
شـود عبـارت    وظيفة مدير عالي آه اآثر اوقات در صـفحات مختلـف دربـاره آن مطـالبي نوشـته مـي        

معمـوًال هـر آسـب و آـار     . ت يك آسب و آار و تأمين سود بـراي سـازمان    است از توانايي ادارة عمليا    
اي آـه     راز بزرگي در آار نيست تفاوت ميان مديران عالي        . هاي مشخصي دارد    براي پول درآوردن روش   

ها خوب عمل     آنند اين است آه تا چه اندازه به اين روش           آنند و مديران عالي آه سود نمي        سود مي 
 . آنند

مدير عالي مسئول است آه مراقبت آنـد منـابع الزم بـراي انجـام آـار اصـلي شـرآت                     عالوه براين   
هاي مختلف آارآنان همـاهنگي و همكـاري    مدير عالي ميان افراد متخصص يا در بين تيم        . آماده باشد 
 .آورد به وجود مي

ة آيـف بغلـي و   مديران عالي تقريبًا آامل ميل دارند آارآنان بتوانند اين پيام را روي آارتي بـه انـداز               
در صورت عـدم تحقـق ايـن هـدف شـخص چقـدر        هدف شرآت،: شامل موارد زير را با خود حمل آنند

 . شخص تا چه اندازه در تحقق هدف شرآت نقش دارد آند، برد يا زيان مي فايده مي
برخـي آارآنـان صـرف نظـر از         . هـاي متخصصـان خـود اسـت         وظيفة ديگر مدير گوش دادن به شكوه      

در بـارة چگـونگي ادارة     آورد،  مدير عالي براي دخالت دادن همه آارآنان بـه عمـل مـي   هايي آه تالش
 . عمليات شكوه خواهند آرد

 وظيفة مدير عالي ـ آسب سود
هايي را براي باالبردن سود و افزودن برارزش عملكرد مـالي         مدير عالي شرآت موظف است برنامه     

آسب سود و تصميم گرفتن در مورد اينكه با ايـن           . رت آند تهيه و به مورد اجرا گذارد و برنحوة اجرا نظا         
سودها چه بايد آرد عامل ديگري است آه مديران عالي موفـق را از آنـان آـه چنـدان موفـق نيسـتند                     

 . سازد جدا مي
مشهود است آه سود    . تواند شرآت را سست و ضعيف آند        يايد دانست گاه سود بسيار زياد مي      

 . اندآش زياد شرآت را به فساد مي
هــا چنــدان قابــل  برخــي تجربــه. آنــد هــايي از موفقيــت و ناآــامي را تجربــه مــي هــر شــرآتي دوره

هـا بـه نحـو     وظيفه مديرعامل ايـن اسـت آـه سـازمان را در ايـن دوره          . مشاهده نيست اما وجود دارند    
 . مؤثري اداره نمايد
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 آند چه آسي بر رييس رياست مي
 مجبور باشد با تمام عواملي آـه مـدير عـالي سـر و               قاعدتًا در شرآت هيچ آس ديگري نيست آه       

هـاي مختلفـي آـه        گـروه . راضـي آـردن همـه آـاري دشـوار اسـت           . آار دارد سر و آـار داشـته باشـد         
 :مديرمالي بايد به انتظارات آنها توجه آنيد از اين قرارند

 مشتريان
ي آسـب و آـار      مشتري دليل وجـود   . راي دهنده شماره يك آه بايد به او پاسخ داد مشتري است           

رو شدن با مشتري و صرف وقت با او تـالش و همـاهنگي زيـادي                  مديران عالي خوب براي روبه    . است
 .دهند انجام مي

 آارآنان
هـاي زيرآانـه بـه     توانند به روش اگر افراد مدير عالي را دوست نداشته و يا به وي اعتماد نكنند مي            

وي مـؤثر آارآنـان را رهبـري و هـدايت آـرده و در وي            مدير بايـد بـه نحـ      . تدريج زير پاي او را خالي آنند      
 . ايجاد انگيزه نمايد

 هيئت مديره
اگر عملكرد مديريت نارسـا باشـد       . باشد  هيئت مديره در مقام قضاوت و ارزيابي آار مدير عالي مي          

 . رود در آن باره آاري انجام دهند از آنان انتظار مي

 سهامدارن
دليلي براي دادن پول بـه شـرآت ارائـه          ) گذاران  سرمايه(افراد  انديشة سهامداران اين است آه به       

آـه بهـاي ريسـك آنـان در دادن          ) سـود سـهام   (دهـد     در حالي آه شرآت پاداشي به آنـان مـي         . شود
 . پولشان به شرآت است

آنان بيش از هر چيز به هوش و ذآاوت         . گذاريشان را دارند    سهامداران انتظار سود باال روي سرمايه     
 . باشند مند مي القهمالي او ع

 بانكداران
گـذاران خطـر پـذير     آنندگان منابع مالي يك شرآت خصوصي ممكن است بانكداران يا سرمايه      تأمين
 . باشند

آنـان  . دهنـد  اي وام دهندة خصوصي هستند آه در ازاي سود وام مي       گذاران خطر پذير عده     سرمايه
نـد و بـه سـهم خـويش بخشـي از مالكيـت              ده  معموًال به آسب و آارهاي جديد توأم بـا خـط وام مـي             

 .گيرند شرآت را در اختيار مي

 مدير عالي سازماني
چنانچه شرآتي آه شما در آن به آار مشغول هستيد بخشي از يـك شـرآت بـزرگ باشـد، مـدير                      

رأي دهندة عمده اسـت آـه مـدير     عالي شما داراي يك رييس سازماني است و رييس سازماني يك
 . آندعالي بايد او را راضي 

 ها رسانه
تواننـد بـا    هـا مـي   رسـانه . هاسـت  قدرت واقعي يعني قدرت مخرب و قدرت سازنده در دست رسانه   

چند آلمه به صورت چاپي يا چند ثانيه صحبت از طريق آنتن شخص مدير يا شـرآت را بـا موفقيـت يـا                        
 . دها همانند يك مشتري ديگر نگاه آن مدير عالي بايد به رسانه. رو آنند شكست روبه

 عامة مردم
توجه عمـومي بـراي مـدير       . آنند  هاي ديگر توجه عامه را جلب مي        ها بيش از شرآت     برخي شرآت 

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

 قدرت
مقداري از قدرت او ناشـي از عنـواني اسـت    . تبخشي از وظيفة مدير عالي استفاده از قدرت اس   

انـواع قـدرت از ايـن قـرار         . گيـرد   آه دارد ليكن بيشتر اوقات قـدرت وي از سـبك آـار او سرچشـمه مـي                 
قدرت مادي به مفهوم دستور به آارآنان و نظـارت   قدرت ناشي از پول، قدرت ناشي از مقام، : است
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قدرت طلسم آه ناشي از ميزان  قدرت تخصص، شود، برآار آنان آه استفاده از قدرت مادي تلقي مي
 . تسلط و نفوذ يك رييس است

. دهـد   هر قدرتي اگر به طور مكرر يا بي پروا مورد استفاده قرار گيرد نيروي تأثيرش را از دست مـي                   
 توانـايي،   گذشت،  آرامش، شكيبايي،: هاي زير باشد صاحب قدرت است مديرمالي اگر داراي ويژگي

 .روحيه و اخالق  ردي،همد انرژي، 
 

 ١١فصل 

 ادامة مسير
آننـد،    نمايند جسـتجو مـي      دهند و استخدام و اخراج مي       آنچه رؤسا در وجود آساني آه ترفيع مي       

قـدرت  . دهـد  استخدام و ترفيع افراد مناسب براي شرآت مهمترين آاري است آـه ريـيس انجـام مـي       
معمـوًال  . العاده خود شـخص را دارد        فوق تشخيص توانايي بالقوه درديگران ارزشي بيش از شايستگي       

 : دهند هاي زير را از خود نشان مي گيرند مزيت افراد آه استخدام شده و ترفيع مي
بيش از نفر بعـدي    نگرش و تطبيق پذيري الزم را دارا هستند،  تفاهم، آارشان توأم با نتيجه است،

 . آنند آار مي

 آارشان توأم با نتيجه است
در داخل سازمان . دهند آه نتايج حاصل از آارشان مورد توجه قرار گيرد         يبي مي برخي اشخاص ترت  

 . نيز به اندازه خارج از آن خود را چه به صورت آتبي و چه شفاهي مطرح آنيد
هاي بـزرگ نتـايج فـردي آـافي نيسـت و              اي در حال تغيير است آه در برخي سازمان          زمان به گونه  

خواهيد ارتقاي مقـام پيـدا آنيـد بايـد آـاري آنيـد آـه در                   راين اگر مي  بناب. تأآيد روي نتايج تيمي است    
 . ها برجستگي پيدا آنيد ميان اعضاي تيم و پس از آن به عنوان رهبر تيم در ميان تيم

مند باشيد توان فكري فقط به معناي بهرة هوشـي            براي گرفتن ترفيع بايد از توان فكري آافي بهره        
هـا همـه آن چيـزي     و ايـن صـفت  . اراده و عقل سليم  انگيزه، ش اوليه،ترآيبي است از هو. باال نيست

 . باشند هستند آه براي آسب نتيجه مورد نياز مي

 پذيري تطبيق نگرش، تفاهم،
حساسـيت نشـان    گيـرد،  دهنـد و فرامـي   شود آـه گـوش مـي    تفاهم آامل براي آسي حاصل مي

ديگران را در اعتبـار بـه     برخويشتن تسلط دارد،  گيرد،  مورد احترام قرار مي  گردد، مربوط مي  دهد، مي
بدون وجود حس شوخي امكان تفاهم آامل واقعـًا وجـود    واقع گراست، گرداند، وجود آمده سهيم مي

 . ندارد
بايـد بـه   . هاي مهم تطبيق پيدا آـردن بـا محـيط توانـايي ادارة اشـخاص مـافوق اسـت        يكي از جنبه  

جانب شما احساس ترس و خطـر نكنـد اگـر وي احسـاس خطـر                اي رفتار آنيد آه مافوق شما از          گونه
 . آند به هيچ وحه آمكي به باال رفتن شما نخواهد آرد

 بيش از نفر بعدي آار آنيد
هـا سـه      در بيشـتر سـازمان    . خواهد و شرآت نياز دارد انجام دهيـد         همواره بيش از آنچه رييس مي     
 آننـد وارد بـازي شـوند،     اجازه پيدا نمـي عمل آه در هيچ سطحي نوع فرد وجود دارد شامل افراد بي

 افـراد اهـل عمـل آـه       اي از اوقـات الزم اسـت همـه مـا اينگونـه باشـيم،       العملي، آه پـاره  افراد عكس
 .روند آساني هستند آه باال مي

العـاده نيسـت بلكـه فقـط انـدآي       بيشتر آارآردن به معناي انجام اقدامات غير معمول و تالش فوق      
 :رساند ريق انجام موارد زير شما را به اين هدف ميبهتر آارآردن از ط

داوطلـب انجـام وظـايف     آـاهش هزينـه را در قسـمت خودتـان آغـاز آنيـد،        تان گفتگو آنيد، با رييس
اعتقـاد   گيـري آنيـد،   نگرش مثبت و روحيـة همكـاري را حفـظ آنيـد، باشـهامت تصـميم       اضافي شويد،

 بـراي از    سر آار برويد و تا ديروقت سر آار بمانيـد، تان نشان دهيد، زود  راسخ خويش را نسبت رييس
 ...ريزي داشته باشيد تا هميشه براي آن آمادگي روحي داشته باشيد و  دست دادن آارتان برنامه

 اي ديوار سيماني سقف شيشه
. رو هستند و بايد برخي مـوارد را رعايـت آنيـد             صعودآنندگان زن در مورد ترفيع با موانع خاصي روبه        

 : بايدزنان
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در  در پوشـيدن لبـاس دقـت بـه آـار ببرنـد،       شـان مسـلط باشـند،    در تمام اوقات برحرآات و سكنات
با همسران مديران خود رفتاري بسـيار شايسـته و تـوأم بـا          . صحبت آردن اصول الزم را مراعات نمايند      

 . احترام را داشته تا از حمايت معنوي وي برخوردار شوند

 گيرد چه بايد آرد  شما ترفيع ميزماني آه شخص ديگري به جاي
معمـوًال امـور    . دهـد   اين را بدانيد آه شما نخستين آسي نيستيد آه اين پيشـآمد بـرايش رخ مـي                

تصميم خود را در مورد ماندن يا رفتن از شرآت بـا داشـتن              . شود  زندگي مطابق با برنامه ما واقع نمي      
شـما بايـد بدانيـد      . ت ندارنـد اتخـاذ نماييـد      اطالعات آامل در مورد آنچه رؤسايتان دوست دارند و دوس         

 . روي چه چيزي آار آنيد تا دفعه آينده فرصت گرفتن ترفيع را از دست ندهيد

 آنيد شود چه مي آنيد اما مسئوليت بيشتري به شما داده مي هنگاميكه ترفيع پيدا نمي
ايـن  . اره صـحبت آنيـد     با فكري راحت و اعصابي آرام وارد دفتر آار رييس بشويد و بـا وي در ايـن بـ                   

سـعي آنيـد نسـبت بـه مسـائل ديـد درازمـدت              . تواند براي شما يك آزمون به شـمار آيـد           موقعيت مي 
اي را براي پيشرفت مشاهده نمـود انجـام وظيفـه را در ايـن                 چنانچه بتوان امكان بالقوه   . داشته باشيد 

ايـن حـق را    ر انساني رسـيد، اگر اين موقعيت براي شما به يك مرحله غي. موقعيت تا آخر ادامه دهيد
 . داريد آه شرآت را ترك آنيد يادتان باشد مشكل را با رييس حتما در ميان بگذاريد

 

 ١٢فصل 

 گيرند مديران عالي چقدر حقوق مي
 پردازيد دارد؟ دارند ارزش بهايي را آه مي آيا مبلغي را آه دريافت مي

 مـديران عـالوه بـر حقـوق از مزايـاي مختلـف       اين. آورند مديران عالي به طور آلي پول زيادي در مي  
اي اسـت آـه از نظـر سياسـي قابـل انفجـار تلقـي                  هـاي مـديران گـاه مسـئله         حقـوق . هم برخوردارند 

از لحاظ نظـري اگـر پرداخـت پـول بـا عملكـرد ربـط داشـته باشـد پرداخـت مسـئله چنـداني                          . شود  مي
ند بنابراين مدير عالي هـم بايـد   اگر شرآت پول به دست آورد و سهامداران هم پول آسب آن        . نيست

تواننـد اشـخاص برتـر را     هـا نمـي   پرداخت بايد اصوال قابل رقابت باشـد و گرنـه شـرآت      . پول آسب آند  
 . استخدام آنند

ها را نيز بدسـت   اند اغلب بزرگترين پاداش هاي عظيمي زده معموًال آارآفريناني آه دست به ريسك     
 . اند آورده

پـذيري و اسـتقالل       چـون پـول بـه شـخص انعطـاف         . اراي اهميت است  حقوق مديران عالي بسيار د    
حقوق مديران عالي بين بيست و پنج برابر تا يكصد برابر حداقل حقوق پرداختي در شـرآت                 . دهد  مي

 .باشد معتبر مي
 

 ١٣فصل 

 پيشي گرفتن
 نويسـنده در ايـن    . برد  افتد و از صعود لذت بيشتري مي        آند پيش مي    تر تالش مي    آسي آه سخت  

ام اين است آه آسب معرفت دروني         ها صعود از آوه دريافته      آنچه من طي سال   : دارد  فصل اظهار مي  
. تـوان خـود را جلـو بـرد          اي مـي    تر از رسيدن به قله است يعني اين احساس آه تـا چـه فاصـله                 حياتي

 تـوان شـم صـحيح داشـت و فـروتن و      چگونه مـي  هاي دروني خويش آنار آمد، توان با ترس چگونه مي
براي آنكه خود را ارزيـابي آنيـد        . توان به نحوي آامل زندگي آرد       آگاه به همه جزئيات بود و چگونه مي       

اين فرم را براي حد دوره يك ساله هر سه مـاه يكبـار تكميـل و                 .  ويژگي را تكميل آنيد    ٢٢فرم ارزيابي   
 . ميزان پيشرفت خود را در بهسازي خويش مورد بررسي قرار دهيد

 بـه   ١٠ تـا    ١امتيـاز بـين     . دهند نظر سه نفر را جويا شويد        ازي آه ديگران به شما مي     در ستون امتي  
 . هر ويژگي بدهيد
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  ويژگي مهم٢٢فرم ارزيابي 

امتيــــــازي آــــــه 
رؤســــــاي برتــــــر 

ــه  مـــي ــند بـ آوشـ
 دست آورند

امتيــازي آــه ديگــران 
 دهند به شما مي

امتيازي آـه   
ــه  ــان بــ خودتــ
ــان  خودتــــــــــ

 دهيد مي

 ويژگي

 اد به نفسـ اعتم١     
 ـ آنترل 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     
 اندآي توحش/ متـ شها١٠     
 ـ شوخ طبعي١١     
 ـ اندآي نفش آفريني١٢     
 ـ حزئي نگري١٣     
ــه  ١٤      ــ خبرگــي در آــار و تمايــل ب ـ

 رهبري
 ـ مبارزه به خاطر آارآنان١٥     
 ـ ميل به پذيرش اشتباه١٦     
 ـ صراحت لهجه١٧     
 هربانيـ م١٨     
 ـ آنجكاوي١٩     
 ـ رقابت جويي٢٠     
 پذيري ـ انعطاف٢١     
 ـ قصه گويي٢٢     

 
  


