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زنـد. رهبـران خـوب    سرنوشت سازمان را كيفيـت مـديريت رقـم مـي    
وكاري متزلـزل را تحويـل بگيرنـد و آن را تبـديل بـه      توانند كسب مي

مايه ممكن اسـت   نيروگاه نوآوري كنند. به همين ترتيب، رهبران ميان
وكارهـايي در سـطح جهـاني را بـه زمـين بزننـد. آنقـدر        حتي كسـب 

ي هـاي دو حالـت يادشـده زيـاد اسـت كـه در حقيقـت دربـاره         نمونه
هـايي كـه در   كنيم، اما با وجود سيل عظيم كتابوجودشان شك نمي

دانند اند، بسياري از رهبران هنوز نميشده وكار نوشته ارتباط با كسب
آمـوز پنـد   تهاي عبرد و از داستانهاي موفقيت را طي كننچگونه پله

كتابي متفاوت در ايـن زمينـه    "گانه يك رهبراصول هفت"اي حياتي، كتاب  گيرند. به لطف نكته
دهـد چـه    كنـد كـه نشـان مـي    تجربيات دست اولي را در اين كتاب مطـرح مـي   "جف ولف"است: 

  دهد و چه كارهايي مؤثر نيست. كارهايي در رهبري پروژه نتيجه مي
انـد در قلـه بماننـد كـه مـديران اجرايـي، مـديران، و        هاي جهاني به ايـن دليـل توانسـته   تشرك

جف "گردد. وكارها مياند كه باعث موفقيت كسبهاي مديريتيِ بدست آوردهشان مهارتسرپرستان
هفـت اصـل و يـازده     وكارهاي جهاني ارائه كـرده اسـت،  رهبران كسب نكاتي را براي راهبري "ولف
كه در اين كتاب مطرح شده است حاصل تجربه مستقيم خود اوست. تعالي واقعـي رهبـري   اي شيوه

هـاي واقعـي در   شـود، و مثـال  در طول دوران ركود اقتصادي و دوران تغييرات راهبردي آزموده مـي 
هايي استفاده كنيم كه دهد كه چگونه از همان روشنشان مي "گانه يك رهبراصول هفت"كتاب 

  ي دشوار گذشته منجر شده است.ها در دههبه موفقيت شركت
روزه  اند. آنها همـه خواندن كتاب به جايگاه امروزشان نرسيده آفرين فقط به واسطهرهبران تحول

اصـول  "انـد بـه عمـل تبـديل كننـد. در كتـابِ       اند تا دانشي را كـه بـه دسـت آورده   در تالش بوده
ات كليـدي اختصـاص داده شـده اسـت كـه      ، در پايان هر فصل، بخشي به نك"گانه يك رهبر هفت

انـد عملـي   كند آنچـه را كـه آموختـه   هاي تفكر برانگيزي است كه به رهبران كمك ميشامل تمرين
 ري، هوش اجتماعي، عاطفي، سياسي،، شامل ابتكار و تأثيرگذا"گانه يك رهبراصول هفت"كنند. 

تعمـيم اسـت.   زندگي شخصي، قابل ي سطوح سازمان، و حتي بهنوسازي و پايداري بوده كه به كليه
 هاي خود را به حد اعلي برسـانند و شـركت  خواهند مهارتاين كتاب در مقابل رهبراني كه واقعاً مي

نهايـت  خواهند پتانسيل رهبـري را در كارمنـدان خـود ايجـاد كننـد تصـوير كلـي بـي        هايي كه مي
  كند.ارزشمندي را ترسيم مي

هـاي پنـدآموز   ي رهبري بـوده و داسـتان  ي در عرصههاي چشمگيرشاهد موفقيت "جف ولف"
دهنـد  ، به شما نشان مـي هاي واقعي هستندها، كه برگرفته از شركتبسياري شنيده است. اين مثال



هـايي از  ي هر رهبر عالي به چه شكل است. اين كتـاب، بـا گـرفتن راهنمـايي    هاي روزانهكه فعاليت
وكار فاقـد  ي كسبهاي نظري حوزهكه بسياري از كتاب كندهاي فن، ديدگاهي عملي ارائه مي خبره
دهند ياد بگيريـد،  تنها كارهايي را كه رهبران بزرگ انجام ميباشند. اين كتاب را بخوانيد تا نهمي آن

  يد.شان نيز آگاه گردبلكه از چگونگي انجام
پرانـرژي و جـذاب   هاي برتر مـديران اجرايـي در آمريكـا و سـخنراني     يكي از مربي "جف ولف"

اش بر روي حـل مسـائل   است. او كه مشاور تجاري پرطرفداري است، در اين كتاب، تمركز راهبردي
هـاي مختلـف جهـان همـواره او را مـورد      شركت و مسائل انساني است كه باعث شده است شـركت 

 تمجيد قرار دهند.
رش رهبري، اثرگـذاري  ي پرو، او را به دليل دستاوردهايش در حوزه»ليدرشيپ اكسلنس«مجله 

  داند.رهبر فكري برتر مي 100وري سازماني يكي از مديريتي، و بهره
) Wolf Management Consultants( گروه مشاوران مديريت ولـف در حال حاضر، او رئيس 

و آموزش در دنياست. تخصص اين شـركت   هاي مشاوره، راهبريترين شركتمعاست كه يكي از جا
  ها در دستيابي به اثرگذاري حداكثري است.ها، و سازمانكمك به افراد، تيم

  
  

   



   

 

 

  
اسـتراتژيك،  -داراي مدرك دكتري مـديريت  كو محمد طاهردنگ

، و كارشناسـي ارشـد   )MBA(كارشناسي ارشد مديريت كسـب و كـار  
سيستم از دانشگاه شيراز بوده و مدرك كارشناسـي  -مهندسي مخابرات

  الكترونيك اخذ نموده است.-برقخود را در رشته مهندسي 
ــدهاي تصــميم  وي در زمينــه ــه مت گيــري  هــاي متعــددي از جمل

مديريت، بازاريابي (برندسازي)، مـديريت و مهندسـي مـالي، مـديريت     
هــاي تصــويربرداري پزشــكي، پــردازش و آنــاليز  اســتراتژيك، سيســتم

بندي ديتا، هوش مصنوعي و متدهاي فراابتكاري (ثبـت   تصاوير، خوشه
 هاي كور بـي مـو   و الگوريتم موش) SCA( هاي بنيادي وريتم سلولالگ
)BNMR ((فعاليت داشته، و همچنين كتب و مقاالت ISI هاي مذكور بـه چـاپ    متعددي در زمينه

  رسانده است.
  هــاي  در زمينــه  ISI المللــي چنــدين ژورنــال   وي در حــال حاضــر ويراســتار و داور بــين   

Project Management ،Computer Science ،Strategic Management  وMedical Image 
  باشد. مي

  



 

  مقدمهمقدمه
  ؟هبران خاص كدام استتأثيرگذاري باالي رعامل 

به  هاي آنالين است كهفروشيخردهبزرگترين يكي از  سرپرست شيفت مركز توزيع "كريستوفر"
(رئيس او و  "ماكس"ترفيع يافته است. متأسفانه،  بخششيفت به مدير  سرپرستسمت تازگي از 

. نبود "كريستوفر" توانست حامياي كه ميه اندازهدهد، بنظري را ترجيح مي مدير شيفت) كه جنبه
 سرپرستيكه نيازمند برد و او را به سمتي گماشت پي "ماكس" قصورمدير كل مركز توزيع به 

داند چگونه مي "جنل". كرد "ماكس"، جايگزينِ بسيار موفق استكه رهبري  را "جنل"نيست. او 
  دار پرورش دهد.كارمنداني آينده

بهبود چشمگيري يافت، و او تبديل به رهبري برجسته  "كريستوفر"ظرفِ چند هفته، عملكرد 
برده او پي، اساساًاين تجربه بسيار ارزشمند بود. اما ، متوجه نبودبراي شركتش شد. او در آن زمان 

اند، بوده در موقعيت رهبريخودشان «كه  هستند كساني بود كه بهترين افراد براي آموزش رهبري
  ».اندرفته، و از آن درس گاندرهبري كرده

كه به  ،رهبري تجاربدر يادگيري  شما را شوند تادر اين كتاب، مشاهداتي مشابه مطرح مي
ها را خوانم. اين درسمي يملعهاي توصيهها را . اين درسرسانند ، يارياندسختي بدست آمده

 زندچرخ ميتان ي راستبر فراز شانهروحي كه رهبري شخصي خود تلقي كنيد،  مشاوررفته همروي
  كند.تان نكات الزم را زمزمه ميو در گوش

  ها تجربه مورد از  اينبا اولين  "كريستوفر" بر اساس تجربهكار را د بسيار خوب، بيايي
  شروع كنيم.

اين همان فردي است  پرسيد چرا؟ به اين دليل كهمي
رهبري به  را درباره هاترين مشورتتواند باارزش كه مي

ي هاشما بدهد، همان فردي است كه بر مبناي تجربه
اين شغل به بينش  عملي خود در دنياي واقعي درباره

 ي تبعهاصطالح به يك نتيجههمين است. از اين » عملي«دست يافته است. منظورم از اصطالح 
  :رسيممي

بخش الهام يمدير ، متخصص يامياني، مدير ارشد اجرايي ، مديرمقدمخط سرپرستممكن است 
كه در صورت نياز به مشورت به باشيد. در هر صورت، بايد فردي در كنار خود داشته باشيد، فردي 

تان، هد. اين فرد ممكن است رئيسبد طرفانهبه شما نظر بي، فردي كه بتواند او مراجعه كنيد
اين است كه  ي مهمنكته، يا فردي خارج از سازمان باشد. ايدندي ديگر كه براي او احترام قائلكارم

كسي را براي مشـورتتوصيه عملي: 
خــودش در آن  «گــرفتن بيابيــد كــه   

موقعيت بوده، آن كـار را انجـام داده،   
 ».استو از آن درس گرفته
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  هميشه از اين رابطه بهره ببريد.
خواهم مطرح كه ميو اين همان مطلب مفيدي است 

، و از آن درس امانجامش دادهام، كنم. در آن موقعيت بوده
ها). موضوع اين است كه (مسلماً، گاهي از شكست امگرفته
ام. در اين ام تجربه كردهها را در طي مسير شغليهاي شركت تا باالترين سمتترين ردهيناز پاي

دهد و چه چيزهايي هاي رهبري در سازمان جواب ميي اينكه چه چيزهايي در سمتدربارهمسير، 
 همين اصول. و شركتم را بر مبناي آموزش امهاي بسيار ارزشمندي فراگرفته درس ،تأثيرگذار نيست

  تأسيس كردم. ديگرانبه 

 كند؟به حل مشكالت امروزي رهبري كمك مي اين كتاب چگونه
مام سطوح و در تمام انواع صنايع ي و آموزش رهبران در تسال راهبر 14اين كتاب حاصلِ  •

هفت «چگونه ي اينكه و با مشاهده ،يرهبري را در خالل حرفه راهبر» اصلهفت «است. 
ام عملكردي اند كه رهبراني كه با آنها كار كردهرهبري باعث شده» يازده تمرين«و » اصل

 .امو اصالح كرده بسط داده، خوب تا عالي داشته باشند
وكار مداومي كه كسب شود، و ضرورتكه امروزه بر رهبران اعمال مي روانيبه علت فشار  •

، رهبران زمان اندكي براي بهبود ايجاد كرده است هاي كمترانجام امور بيشتر با هزينه براي
هاي رهبري خود دارند يا اصالً زماني براي اين كار در اختيار ندارند. اين كتاب به مهارت

دهد. هريك از اين و توصيفي توضيح مي هاي مختصرفرآيند را با گامام اين گ به صورت گام
راهنما و  شامل و انتهاي هر فصلاند، هايي از زندگي واقعي مطرح شدهمثال به همراه هاگام

 .كندتان را ايفا ميكاربرد عملي است كه در اين مسير نقش مربي
هاي هر فصل توانيد از مهارت، ميكنيداينكه چه بخشي از كتاب را مطالعه مينظر از صرف •

 .گيريدرهبري بهره هاي بهبود وظايف و  توانايي جهت
 مبنايرا  شدهاثباتبنيادين و  اصولپيش از آنكه بتوانيد ديگران را رهبري كنيد، بايد  •

كه  اند اصولي هستندكه در اين كتاب تشريح شده ايكليدي اصولموفقيت قرار دهيد. 
 اند.شان استفاده كردهبراي بهبود عملكرد شغلي امشان بودهمربيرهبران موفقي كه 

رهبر درستي آن صدها  حقيقتاً كه( گيريدرهبري را ياد مياصل در اين كتاب، نه تنها هفت  •
 . عالوهنيز درس خواهيد گرفتموفقيت و شكست  هاياز سرگذشتبلكه  اند)،را اثبات كرده

قواعد و كاربرد اين شامل تعدادي سؤال عملي است تا  هاي كليدي تمرينبخش ، اين بر
اين است  گيريد. اين بخش تقريباً همانندبياد  بهترين شكل دادن به از راه انجامرا  ها روش

 .داشته باشيدكه مربي شخصي خود را 

نظـر از مـوقعيتي   صرف توصيه عملي:
داريـــد، بـــراي خـــود كـــه در شـــركت 
  .مشاوري بيابيد
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 اصولسازد، بلكه را روشن مي وكاركسب هاي رهبري موفقآلرهبري نه تنها ايده هفت اصل •
 دهد.توضيح مي را توان براي بهبود زندگي روزمره به كار بردكه مي مشابهي

بخشي به ديگران حياتي است، اين توانايي رهبران براي انگيزش و الهام به اين دليل كه •
 دهد.نشان مي مؤثر امور الزم استو رهبري  ارتباط و تعاملي را كه براي اداره نحوهكتاب 

. در اكثر موارد، رهبري ضعيف دليل اين استن در محل كار هميشه پايين كاركنا مشاركت •
شده را هاي اثباتبستري از مفاهيم و ايده و كندهايي ارائه ميموضوع است. اين كتاب پاسخ

كار با امروزه نيرويرا كه  يدر صورت پيروي از آن، اين مشكالت ناگوار كند كهريزي ميپي
 .برطرف خواهد كرد آن مواجه هستند

هايي را در مهارت. اين كتاب يابددر برون نمود ميشود و رهبري از درون شروع مي •
دهد كه چگونه مي به شما نشاندهد كه براي پرورش درون الزم است و اختيارتان قرار مي

 .تبديل كنيد انجام و عمليهاي قابلنقص به گامبي يشكلها را بهاين مهارت
د، بدون آنكه بررسي نگيرترفيع مي هاي فني خودمهارت بر پايهامروزه، بسياري از رهبران  •

 وابسته . سرنوست سازمان به رهبري آني اجراي مؤثر وظايف رهبري چيستشود الزمه
تواند براي پرورش رهبران كند كه هر شركت ميام ارائه ميگبهگام ايبرنامهاست. اين كتاب 
 ».رهبري است اين روشِ صحيح«بگويد: با اشاره به اين برنامه و  خود دنبال كند

ها اي از دادهملغمه نه ... كتابي عملي است» يك رهبر گانهاصول هفت«تر از همه اينكه، مهم •
 اين مواردو كاربردشان ساده است.  ها عملي هستندي. اين مفاهيم و ايدههاي نظر و ايده

  .اندلگرايانه و بسيار معتبرم بودهعم راهبريهاي بنيانِ نشست ساليان سال

را  هازبالهبا دست  كردم، كار مي ي داغيكورهر تمام طول روز د در وزماني، سرايدار بودم 
هاي اشتعال را از قوطي قابل هايزبالهو  كردمپاره ميپاره را هاي كيسههمهكردم، مي بندي دسته

كردم. هميشه اميدوار بودم كه بتوانم تمام جدا مي اشتعال نبودندكه قابل اسپريهاي قوطيفلزي و 
  د.نگوشم صدمه نزن و به پرده در گرماي كوره منفجر نشوندتا را بردارم  اسپريهاي قوطي

مانند جان  ييهاهاي بزرگ كالجبسكتبال دبيرستان بودم و مربيام، مربي در اوائل زندگي شغلي
شان چيست و نم علت موفقيتادم تا مشاهده كدگوير را مدنظر قرار ميمكايت، و النوودن، بابي

خود بگنجانم.  شان را در برنامههاي رهبريشيوه هاي موفقيت وبعضي از روشتوانم ميچگونه 
ياد گرفتم كه براي . ام بودمهاي رهبريدنبال بهبود مهارتي دانش بودم كه هر روز بهچنان تشنه

مردان جوان تيمم آنان را وادار كنم به اوج عملكردشان برسند و كار تيمي و اهداف دادن به  انگيزه
  شان را محقق كنند.شخصي

گرفتم و دريافتم كه هاي اوليه را برآن تجربه حاصل از هايدر سمت مدير اجرايي، اصول و درس
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كند كه فراتر از كمك مي تانپرسنلمرتبط است. رهبري به  وكاركسبانساني  رهبري به جنبه
و آنها دهد ها را  شكل ميها و سازمانبهترين كاركنان، تيمسطح انتظارات خود عمل كنند. رهبري 

، اهداف را تعيين كنند، و متمركز و كنندخود را به سرعت روشن  اندازچشمسازد هدف و را قادر مي
  متعهد باقي بمانند.

و ي مديرعاملي رسيده بودم به پايان دوره ام،مسير شغلي سازمانيچهارده سال پيش، در اوج 
 مختلف ايمشاوره هايبا شركت آنكه مدتي رااز  كردم كه زمان تغيير شغل است. پس مياحساس 

را ي واقعاً مبتكرانه يراهكارها قادر باشد ، به تأسيس شركت واحدي فكر كردم كههمكاري كردم
  كند.ارائه  هامشكالت چندوجهي سازمانبراي 

توانند رضايت كردم كه ميميتيم منحصر به فردي از كاركنان ارشد بسيار باتجربه را تصور 
حياتيِ مشاوره،  يحوزهند، و در سه جلب كنند، عملكرد را بهبود بخش يرنظبي يمشتري را به شكل

 هايشراكت توانستيم، مياين تمركز محوري با عمل كنند. فراتر از انتظارات ، و آموزشراهبري
 مؤثر يشكلمشتريان را بهتمام سطوح نيازهاي متغير  تا در دهيمرا شكل راهبردي بلندمدتي 

  برآورده كنيم.
بسيار ام، و گذشته، با وجود ركودهاي اقتصادي، رشد چشمگيري داشته در طي دهه

ها، رؤسا، مديران اجرايي و آموزش رهبري به مديرعامل راهبري دارام كه عهدهشانس بوده خوش
. با بعضي از بزرگترين و امبودهوكار ، و صاحبان كسبسرپرستانها، و همچنين مديران، شركت

باكستر، اس، ويلبز، پفيزر، سيمانند سوني، سامسونگ، كوآلكام، ابوت ،هاي دنيامشهورترين شركت
  .ما، همكاري كردهصدها شركت ديگر پروير، ومونسانتو، جنرال ميلز، تا

 ام عصاره، توانستهامكرده ي راهبري براي صدها رهبر راهبريطي هزاران جلسه با توجه به اينكه
و در اين كتاب با شما در كنم  استخراج »يازده تمرينو  اصلهفت « قالب درموفقيت در رهبري را 

تا رهبران  دهمتوضيح  دركو قابل اي معقولهاي رهبري را به شيوهمهارتقصد دارم . ميان بگذارم
توجه داشته باشيد كه . كار خود تأثيرگذار باشند واقعاً در محلبتوانند  سطوح سازماني كليه

  توان فوراً براي بهبود توانايي رهبري به كار برد. ها را ميراهبردها و تكنيك
زير ام كه به دنبال اهداف هايي كار كردهها، و سازمانسال گذشته، با افراد، تيم 10در طي 

  :بودند
 وري فرديرد و بهرهبهبود عملك •
 پروريريزي جانشينپرورش رهبري و برنامه •
 تأثير چشمگير بر موفقيت بلندمدت •
 پتانسيل باالبا  كاركنانهاي رهبري تقويت مهارت •
 بلندمدت بر عملكرد سازماني و مثبت گذاريتغيير رفتار رهبران براي تأثير •
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 آيندههاي رهبران كنوني و پرورش مجموعه مهارت •
 هاي كارآمدترايجاد تيم •
 حل مشكالت خاصِ محل كار •
 هاي شغلي محوريصالحيتايجاد  •
 اهداف عملكردي فردي همراه با اهداف سازماني تحقق •
 كاركنان مشاركتافزايش  •
 ترين مشكالت پيش روي رهبران امروزيحل سخت •
 بهبود نرخ حفظ كاركنان و كارفرماي منتخب بودن •

هايي مجهز كنم كه ران را به ابزارها، دانش و فرصتشغل من آن است كه تغيير را تسريع و رهب
  ند. خواهند محققشان كنند تمركز داشته باشروي اهداف خاصي كه ميبر كند به آنها كمك مي

، ام رهبري بوده در موقعيت هاي موجود اين است كه خودديگر كتاب اتفاوت اين كتاب ب
هاي مربوط به حاليكه بسياري از نويسندگان كتابام، در درس گرفته ام، و از آنانجامش داده

يم در تدريس اصول توان حياتي، نمي دست اول و اند. بدون اين تجربهضعيتي نداشتهرهبري چنين و
  .اهميت جدا كنيم رهبري مؤثر مطالب مهم را از مطالب بي

و كار با رهبران در  هاي تجاري گوناگون و راهبريشغل يسال تجربه 14 اين كتاب، بر اساس
، با توجه به »يك رهبر گانهاصول هفت«كند. بيني ميرهبري را پيش ، آيندههاسازمانتمام سطوح 

  .روزي استوكار پرشتاب و پرتغيير امروز در جريان است، كتاب بهآنچه كه در محيط كسب

  رهبران بسيار كارآمد نسل جديد
بسيار  عاملي است كه به تقاضايبازنشستگي رهبران ارشد و تعداد زياد  امروزبازار جهاني رقابتي 

؟ چگونه رهبران از كجا خواهند آمد. اين دگردمنجر ميبراي نسل جديد رهبران بسيار كارآمد  باال
ذاتاً رهبرند يا  آنهاكند؟ آيا را بسيار كارآمد مي رهبران خاصتوان آنها را پرورش داد؟ چه چيزي مي

  اند.هاي داغي را دامن زدهها بحثاست كه اين پرسش چند دههشوند؟ رهبر مي
رسند، اكثر رهبر به نظر مي ذاتاًام كه در حاليكه برخي افراد در مقامِ مربي اجرايي، دريافته

هاي بلكه، آنها مهارت شوند؛العاده متولد نميهاي خارقرهبران بزرگ رهبراني بسيار توانا با مهارت
به رهبران هاي اصلي قاعدهآموزش، تجربه، و تمرينِ  دهند و به واسطهيدر خود پرورش م رهبري را

  .ندگردبسيار كارآمد تبديل مي
كنند، رهبران بايد سخت كار كنند، براي پيروزي تمرين مي طلبرقابت همانطور كه ورزشكاران

بخش ديگران . رهبران كارآمد الهامدهندنشان تمايل نگرشي مثبت اتخاذ كنند، و به بهبود مداوم 
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-مي همچنين،. باشندكه الگوي ديگران مي هستند گويانياند. آنها غيبكارهاي بزرگ براي انجام
پذير و د، بنابراين بايد انعطافكنيم فردشان با تغيير شرايط تغييردانند كه سبك رهبري منحصربه

  پذير باقي بمانند. تطبيق
شان افرادي است كه رهبري يكه دربارهبل مسئول است موضوع رهبري نيست؛چه كسي  اينكه

و  2، مدير عامل پيشينِ االيد سيگنال1"لري باسيدي". كنندكنند و مسيرهايي است كه طي ميمي
زنند، نه ، افراد سرنوست را رقم ميدر نهايت: «گويدمي، »3اكسكيوشن«يكي از نويسندگان 

ميزان رشد رهبري در در هر سطحي، به رهبر نياز است، و موفقيت سازمان وابسته به ». راهبردها
  .باشداين افراد مي

  تان نوشته شده استرهبري اثرگذارياين كتاب براي ارتقاي 
   تان، قصد دارم تجربهه استنوشت 4"سوزان اسپيل"همانطور كه همكارم 

 تان فكر كنيد.درباره نقش خواهد شد به نحوي ديگرتفكر برانگيز باشد! اين كتاب باعث  •
 خواهد شد.باعث ارتقاي عملكردتان  برانگيز باشد! اين كتاب چالش •
 .شود فرآيند يادگيري خاص خود را داشته باشيدتعاملي باشد! اين كتاب باعث مي •
 ايد.گذاري كردهكار بسيارخوبي سرمايهدر تان را كنيد كه وقتباشد! حس مي پرارزش •
 كند.شما را به اتخاذ عمل وادار ميبخش باشد! اين كتاب الهام •
 .بريدتوانيد در كارتان به كار لي باشد! مباحث اين كتاب را به سادگي ميعم •

  
  همچنين، اين كتاب چهار مزيت عمده دارد: 

  ،ندكو تقويت مي ايجادهاي اصلي رهبري را در شما مهارت )1(
 تان در بازار بهبود يابد، وشود كه موقعيتباعث مي ،با جذب و حفظ با استعدادترين افراد )2(

  ،درآمدتان افزايش يابد در نهايت
 دهدتان را بهبود ميفردي، و كار تيميگيري، روابط بينتصميم )3(
 درنتيجه، ،شويدتبديل كند كه به رهبري بسيار كارآمد و پرانرژي به شما كمك مي )4(

شركت  سود خالص، و يابدان بهبود مي، خدمات مشترييابدافزايش مي كنانكار مشاركت
  .شودبيشتر مي

                                                      
1   Larry Bossidy 
2   Allied Signal 
3   Execution 
4   Susan Spale 
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وري، توانمندسازي و در اين كتاب، پرورش رهبري را ابزاري براي بهبود عملكرد و بهره
  ام.ها در نظر گرفتهها و سازمان، حفظ و جانشيني، و تأثير بلندمدت بر تيممشاركت

تغيير و حصول اهداف  كنندهاند كه تسريعه مربياني شدههبران زيرك تبديل بامروزه، ر
شان رد، و رهبران و كاركناندر طي روز زمان بسيار زيادي وجود دا اند. چرا؟ به اين دليل كه مطلوب
  دارند.زمان كافي  كليگرفتارند كه به ندرت براي بازنگري و بررسي تصوير  ايبه اندازه

اين حوزه  فعاالندهد، زيرا مي گيري در اختيار قراراجرايي نتايج چشم راهبريبهترين شكل 
ي را كه هايحلها و راهپاسخ كاركناندانند كه مربيان خوب مي .نيستند كه محور راهبريدانند  مي

در را  و اصول . مربيان صرفاً منابعبراي ايجاد تغييرات رفتاري مثبت الزم است در اختيار دارند
. آنها هم مربي و هم هاي خودشان را شناسايي و اجرا كنندحلگذارند تا راهيار كاركنان مياخت

در اين  روي اهداف مشخصي تمركز كنند وبر كنند كمك مي مشتريانتغييرند، و به  كنندهتسريع
  دهند.در اختيارشان قرار مي ي را كه نياز دارندهايابزارها، دانش، و فرصت راستا

و پرورش رهبري به اين دليل شكست  مديريتها براي آموزش كنم كه اكثر تالشاحساس مي
 سرپرستانام: به ژيك زير بودهتترااس شوند. خود شاهد تجربهنظم و منابع فراموش ميخورد كه مي

داشته باشند،  دركي خود كاركنانبخشيدن به رهبري و انگيزه بدون اينكه از نحوه ،تر شركتجوان
از پس كار بر  ، و هنگاميكهشوندتا مرتكب اشتباهات بزرگي  داده شد، به آنها اجازه شد ميدان داده

از و  نابودي زندگي شغليكار اين بود:  . نتيجهكنار گذاشته شدندشان هايمسئوليتاز نيامدند، 
  !عبثي. چه كار رفتن رهبران بالقوهدست

جديدي براي بسياري از رهبران بوده است، تمركز روي بقا  آخرين ركود، كه تجربهدوران در 
براي رهبري شرايط اقتصادي  هاي رهبران كنونيارتقاي مهارت خيلي به رشد رهبران يا، و بود

  .شدتوجهي نمي متزلزل
سطح مياني و ارشد و اكثراً از طريق  شد، معموالً دران تالشي ميبراي پرورش رهبر اگر هم

ها فاقد اين كالس ،اما شد؛ميانجام  ،ايهاي يك روزه و يك هفتهشامل نشست ،هاي آموزشي كالس
چرا بنابراين . شد تقويت كنندآموخته مي هاي را كه در اين كالسهايمهارت مربياني بودند كه

كنندگان را شخصي نه تنها رفتار شركت راهبري ري به اين اندازه اهميت دارد؟ به اين دليل كهراهب
  كند.هاي شغلي به صورت بالدرنگ به آنها كمك ميدهد، بلكه در موقعيتميتغيير 

سرپرستان مديران و  ،ِخط مقدمافراد با پتانسيل و رهبران  پرورش بايدها عالوه بر اين، سازمان
را در اختيارشان شان نياز دارند كه براي پيشرفت در شغل هاييرا بررسي كنند تا مجموعه مهارت

رسد اقتصاد به ر غفلت شده است، و اكنون كه به نظر ميصها است كه از اين عنسال. ندقرار ده
  .يابندمسير درست خود بازگشته است، اميد است كه اين گروه بسيار مهم پرورش 

ها، و سبك متفاوتي جبران گردد. كارآمدي رهبري مهارت، مجموعه اين نقص بايد با طرز فكر
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انداز جذاب خدمت به ديگران، استفاده از با تحقق چشم ت كهرهبري اس هفت اصل اجراي نتيجه
خواهيد با منابع موجود به آن دست پيدا انداز روشن چيزي كه ميابزارهاي در دسترس، و چشم

كنند تا افزايي ايجاد ميهاي وابسته همميان بخش. رهبران كارآمد رسدبه اوج خود مي ،كنيد
 ، تمام. تقريباًدفرد، يكپارچه و باز اداره گردبهنحصرصورت سيستمي واحد، موكار بهكسب

هاي و براي بخش واحد با تمام سازمان مرتبط است مشكل هرهاي اجرايي براي حل  تصميم
رغم نيم كه عليكميمشاهده ي يهاهاي فراواني از تصميم. بنابراين، مثالپيامدهايي دارد مختلف
  وكار را تضعيف داشته است كه سودآوري و پايداري كسباي پيامدهاي ناخواسته ،بودن مدبرانه

  كرده است.
در دوران اقتصادي دشوار و در هنگام تغيير مسير راهبردي است كه كارآمدي رهبري واقعاً 

 يدشوميمتوجه  دهد،نمي هاي روزمره نتايج مدنظر را در اختيار قرارتوقتي فعالي شود.سنجيده مي
، آمارشناس، مهندس، و مشاور مديريتِ 1"دبليو. ادواردز دمينگ"دكتر  چونزمان تغيير است. كه 

هر مدير موفقي د، نسيستماتيك دارماهيتي  ي نتايجهمه از درصد 94كه  ه استمشهور، ثابت كرد
دهد. ارزش يا كل سيستم نشان  د را در رهبري و مديريت كل زنجيرهخو اثرگذاريبايد 

هاي نقش و اين موضوع رهبران را از ديگر دوشِ رهبر است ارزش بر نهايي كل زنجيره مسئوليت
  .كند متمايز مياجرايي 

ي تمام سطوح شركت است، از جمله سرپرست خط مقدم كه ارزش برعهده مسئوليت زنجيره
هاي خارج كه هزينهزماني. رهبري است كه مسئوليت اجراي دستورات مقامات باال را به عهده دارد

شده و دستمزد ساعتي (مانند قيمت مواد خام خريداري گذاردافزايش مياز كنترل او رو به 
هاي افزايشجبران  وها هايي براي كاهش هزينهتوليد)، مسئوليت يافتن روش عملياتكار در  نيروي

  . اغلب اوقات، سود و زيان شركت بر دوشِ رهبر است.ستا يادشده با او
يا به حال خود رها  يا سخت خود درس بگيرندهاي بد هميشه از تجربه الزم نيسترهبران 

در اختيار رهبران  را اصولي ،دهمكه در اين كتاب براي پرورش رهبر توضيح مي سيستمي .شوند
دهي هاي خود را براي رسيدن به نتايج مطلوب سازمانبرنامهتوانند مي هابا كمك آن دهد كه مي قرار

  و اجرا كنند.

  براي پرورش رهبران بسيار كارآمد شدهاثباتفرآيند 
ام. ادغام كرده» يك رهبر گانهاصول هفت«را با  خود» پرورش رهبري طرح برنامه«در اين كتاب 

 كنيد، و شايد حتي ازرا تجربه مي پرورش رهبري برنامه سازن، با خواندن اين كتاب، شبيهبنابراي
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ديدي دستيابي به اين استاندارد باال، ويژگي ج شويد! برايمند ز مزاياي اين برنامه بهرهدرصد ا 80
در يادگيري و اجراي  شما راكه  استهايي و تمرين يشامل موارد كاربرد ايم: هر بخشرا افزوده

  كند.فصل كمك مي هر هدف
اند كه توضيح داده شده ي نيز دارد. در آن بخش، يازده تمريناين كتاب بخش سوم ،همچنين

: 1براي مثال، تمرين  گذارند.نيستند، اما بر تمام آنها تأثير مي ت اصلفمختصِ هيچ يك از اين ه
 تحققهايي است كه بنيانِ شرطيكي از پيش» كاركنان را مانند يك بازيگردان استخدام كن«
 گانهتوانيد از اصول هفتنمياست. در صورتي كه در استخدام فرد اشتباه كنيد، » گانهاصول هفت«

. بنابراين، در حاليكه يازده تمرين به صورت مستقل توضيح داده دحداكثر استفاده را داشته باشي
  اند.نيازهاي رهبري موفقشوند، آنها پيشمي

با يا  وقتي است كه استفاده از اين كتاب با توجه به اين شيوه پرورش رهبري، بهترين شيوه
زماني فردي، تيمي، و سا رهبري براي پرورش )، از آنLDPپرورش رهبري رسمي ( بدونِ برنامه
يا  LDPي ما در اين كتاب رقيبِ وارهيابيد كه الگودرمي ،اين كتاب كنيد. با مطالعهاستفاده مي

  بلكه مكمل آنها است. ،كنيد نيستفرآيند ديگري كه در حال حاضر استفاده مي
طرز فكرها و مجموعه ، و مبتني بر تجربه باشد تا ايد عملي، تعاملي، تدريجيپرورش رهبري ب

ام سطوح . رهبري بايد در تمهايي شكل بگيرد كه به محل كار منتقل و در آنجا استفاده شودمهارت
، به بيشترين راهنمايي نيازمندند تركاركنان كم تجربهدر آن ين، كه سازمان، به ويژه سطوح پاي

  بخوانيد). 13رهبري را در فصل  همؤلف 12توانيد ظر قرار گيرد (ميمدن
 كليات) بخش نخست 1د: (گردبه سه بخش تقسيم مي» يك رهبر گانه اصول هفت«كتاب 

) 3( ؛كنديرهبران بسيار كارآمد را معرفي م» اصلهفت «) بخش دوم 2( ؛رهبري كارآمد است
  پردازد.مي اين هفت اصل تداومبراي  »يازده تمرين«بخش سوم به 

  
  كليديهاي تمرين

خوانيد. اين بخش، از طريق تمريني كه يك يا را مي» نكات كليدي«در پايان هر فصل، بخشي به نام 
گذارد تا سبك رهبري خود را كند، فرصتي را در اختيارتان ميي اصلي فصل را روشن ميچند نكته

ين بخش تمام تان طراحي شده است. اهاي رهبريارزيابي كنيد. اين بخش براي تقويت عملي مهارت
توانيد ها اين است كه ميدهد. اما، مزيت انجام اين تمريننكات كليدي هر فصل را پوشش نمي

  كار براي كل اين قبيل مسائل به كار بگيريد.شناسي مشابهي را در محل روش
هاي رهبري ها را به درستي انجام دهيد، در زمان اتمام اين كتاب مهارتدر صورتي كه اين تمرين

  ايد.د را چند برابر تقويت كردهخو
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I 

  ماهيت رهبري كارآمد و موثرماهيت رهبري كارآمد و موثر
مديريتي و هاي  ي تا سطح مقاممختلف در سرتاسر جهان، همه روزه افراد بسيارهاي  در سازمان

در  1يابند. اين افراد به ندرت اطالعاتي از نحوه مديريت يا رهبري كارآمد و موثر مي رهبري ارتقا
هاي  آنها در عين اين كه خواستههاي  شركت .دباش كه البته گناه آنها نيز نمي ،يشان دارندها سازمان

موردنياز هاي  ضروري و ابزارها و آموزشهاي  بااليي از آنها دارند، شرايط الزم براي كسب مهارت
  ند. ده نميقرار  براي انجام موفق فرآيند رهبري را در اختيارشان

  :ندباش ميكه به قرار زير  بخش نخست از چهار فصل تشكيل شده است

  رهبري خوش آمديد به حوزه:   1فصل  
  گويد ساده است؟ چه كسي مي:   2فصل  
  اصول رهبري موثر و كارآمد:   3فصل  
  نظم و اقدامات رهبران كارآمد و موثر:   4فصل  
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