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خالصهکتابرهبرانبزرگچگونهرشدمیکنند؟
کن بالنچارد - ترجمه: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

آنچهدراينچکيدهميآموزيد
کن بالنچارد، که ميليون ها جلد از کتاب هايش از جمله کتاب پرفروش »مدير يک 

دقيقه اي« به فروش رفته است، يکي از مطرح ترين نويسنده هاي حوزه ي کسب وکار 

در دنيا است. بالنچارد با همراهي مارک ميلر که خود مدير يک شرکت است، در 

سال 2009 کتاب »راز« را خلق کردند. آخرين همکاري آن ها، کتاب »مديران بزرگ رشد 

مي کنند«، يک حکايت آموزنده است که توضيح مي دهد چرا رهبران کسب و کار بايد 

همواره به رشد ادامه دهند.

اين کتاب که به زبان بسيار ساده و روان نوشته شده است يک داستان کوتاه در 

مورد کسب وکار است که به صورت مستقيم پيامي در مورد بهبود شخصي در بر دارد. 

بالنچارد و ميلر در مورد ملزومات يک »مدير خدمت گزار« بحث مي کنند و خوانندگان 
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را تشويق مي کنند که درک شخصي و حرفه اي خود را گسترش دهند. مديرسبز اين 

حکايت را به طرفداران اين دو نويسنده و مديراني که به دنبال يک کتاب خوب 

براي رسيدن به چيزي تفکر برانگيز هستند، توصيه مي کند.

بهدنبالرهبريکسبوکار
جف براون يک مدير کامل و تربيت شده و يک »مدير خدمتگزار« به تمام معنا بود. 

کسي که براي خدمت به ديگران مديريت مي کند. او به مردم در تمام جنبه هاي 

زندگي کمک مي کرد و فوق العاده تاثيرگذار بود. هر کسي که جف را مي شناخت او را 

تحسين مي کرد. با اينکه نسبتا جوان بود و نسبت به شيوه زندگي و خوردوخوراک 

با درايت عمل مي کرد و هميشه در بهترين وضيعت فيزيکي قرار داشت، اما بر اثر 

حمله  قلبي فوت کرد. هیچ کس ديگري به اندازه تنها پسرش، بليک، اين جاي خالي 

را احساس نکرد. بليک در شرف فارغ التحصيلي در رشته مديريت بازرگاني بود و با 

جاه طلبي به دنبال اولين شغلش بود. او نمي توانست آخرين حرف هاي پدرش را 

فراموش کند که به او گفت: »تو مي تواني يک مدير موفق باشي«.

بليک هرگز خود را به چشم يک مدير بالقوه نديده بود، بنابراين حرف هاي پدرش 

در ذهنش باقي ماند، چون پدرش هرگز حرفي را بدون دليل نمي زد. بليک با خود 

اينکه چگونه  و  کند  را کشف  مديريت کسب و کار  و  رهبري  معني  که  عهد بست 

مي تواند معني آن را در زندگي به کار بگيرد.

ِدبيعزيز
جف براون، خانم دبي بريوستر را در اين راه هدايت کرده بود. او به بليک گفت که 

هر موقع به کمکش نياز داشت با او تماس بگيرد. بليک او را پيدا کرد. ِدبي زماني 

که قرار مالقات با بليک را پذيرفت به او گفت: پدرت آن قدر زندگي مرا تغيير داد 

که افتخاري خواهد بود بتوانم به تو در هر زمينه اي که مي توانم، کمک کنم. بليک از 

اينکه مي شنيد که دبي چقدر راجع به او و زندگي اش مي داند شگفت زده شده بود. 
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دبي توضيح داد که جف آن قدر بليک را دوست داشت که هميشه پيش همکاران 

از او تعريف مي کرد. دبي توضيح داد، اين صميميت يکي از ويژگي هايي بود که از 

جف، يک مدير بزرگ مي ساخت.

بليک اقرار کرد: گيج شده ام، فکر مي کردم مديریت بايد در مورد مسائل مديريتي 

باشد. دبي خنديد و يادآور شد که جف به شدت معتقد به گروه هاي کاري قوي و 

متحدي بود که »در همه مسائل، با هم زندگي کنند.« اعضاي گروه هاي کاري جف 

همواره مهم ترين جزئيات زندگي خود را با همديگر در ميان مي گذاشتند. براي جف 

هيچ چيز مهم تر از پسرش نبود.

بليک گفت که تقريبا  به  بود. دبي  بليک مجذوب درس هاي مديريت دبي شده 

هرچه در مورد مديريت مي داند را جف به او ياد داده است و قبل از اينکه جف زير 

پروبال او را بگيرد، گروهي که او هدايت آن را بر عهده داشت، از لحاظ بهره وري 

از  يکي  به  را  گروهش  دبي  آموزش هاي جف،  بود. تحت  بدترين بخش شرکت 

ارتقا  مسئول  به  را  دبي  سازمان  سرانجام،  کرد.  تبديل  شرکت  گروه هاي  بهترين 

مديريت و بعد به سرپرست همه عمليات گماشت.

منمديرباشم؟
مؤدبانه گوش  بليک هم  تعريف مي کرد،  را  دبي جزئيات سوابق خود  درحالي که 

مي داد. وقتي دبي صحبت هايش را تمام کرد، بليک به او گفت که آن قدر که پدرش 

مطمئن بود که او توانايي مدير شدن را دارد، در مورد خودش مطمئن نيست. در 

سن 22 سالگي بليک هيچ ايده ا ي در مورد اينکه چگونه بايد کسي را مديريت کند 

نداشت.

دبي به بليک گفت که بسياري از مردم مفهوم رهبري کسب و کار را درک نمي کنند. 

اجرايي  مديران  يا  ژنرال  ارشد،  مديران  هميشه  رهبران  که  مي کنند  فرض  آن ها 
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که  است  معلم  يا  فاميل، دوست  والدين،  مثال  به  رهبر کسي  در عمل،  هستند. 

تأثيري در زندگي ديگر مردم دارد. دبي، بليک را خاطرجمع ساخت که »همه  ما 

فرصت اين کار را داريم.«

بليک دريافت که مي تواند يک مدير  بود.  بليک روشنگر  براي  صحبت هاي دبي، 

شود، اما اول از همه تمرکزش روي پيدا کردن يک شغل خوب بود. دبي به بليک 

توصيه کرد به دنبال شرکتي باشد که با ارزش هايش منطبق باشد.

کند،  سرمايه گذاري  آينده اش  بر  که  مديري  و  ماندگار  و  خوب  شغل  يک  به  او 

نياز داشت. دبي توضيح داد که بليک با يک انتخاب سخت و مهم روبرو است: 

اينکه آيا مي خواست در آن شرکتي که استخدام مي شود يک مدير باشد، يا اينکه 

مي خواست صرفا کارمندي باشد که در کاري به عنوان يک شخص ساده همکاري 

کند، نه به عنوان يک مدير؟

ماجرايپيداکردنشغل
دبي به بليک گوشزد کرد که به دنبال کسب مقام در يک سازمان نباشد مگر آنکه 

حاضر باشد به ديگران خدمت کند. دبي فراموش نشدني ترين درس رهبري جف را 

تکرار کرد: »رهبران بزرگ خدمت مي کنند«. دبي همچنين توضيح داد که رهبران 

بزرگ همواره آماده  رشد و دنبال کردن چهار پند- شناخت کسب کنيد، با ديگران در 

ارتباط باشيد، دنياي خود را گسترش دهيد، حکيم باشيد- هستند. اما قبل از اينکه 

افرادي  نياز داشت. دبي  را مديريت کند، به يک شغل خوب  بتواند کسي  بليک 

را معرفي کرد که بليک مي توانست براي پيدا کردن شغل از آن ها کمک بگيرد و 

شرکت هاي برتري که مي توانستند براي بليک ايده آل باشند را فهرست کرد.

بليک با سه شرکت مصاحبه کاري انجام داد. يکي از آن ها فورا شغلي به او پيشنهاد 

از دبي  او ترتيب داد. بليک  با  داد، شرکت ديگر، داينستار، قرار مصاحبه  ديگري 
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پرسيد که آيا ممکن است اين نشانه ي اين باشد که داينستار يک سازمان ضعيف 

است که نمي تواند به درستي تصميم بگيرد.

تصميماتمردم
دبي توضيح داد که مهم ترين تصميمات مديران در مورد افرادي است که مي خواهند 

استخدام کنند. هر سازمان مسئوليت پذير، با متقاضيان کار چندين مصاحبه ترتيب 

که  مي دانست  مي پيوست،  که  هم  شرکت ها  اين  از  هرکدام  به  بليک  مي دهد. 

مي خواهد يک مدير باشد و به عنوان يک مدير بالقوه رشد کند.

دبي به بليک گفت که براي مدير شدن و براي داشتن ظرفيت مديريت، بايد دو 

جنبه  بسيار مهم را درک مي کرد: چشم انداز يا جهت حرکت، يعني دانستن اينکه 

افراد را به چه سمتي مي خواهد هدايت کند و اجرا کردن، که شامل اين است که 

چگونه مي خواهد به مقصد خود برسد. مفهوم »مدير خدمتگزار« در جنبه دوم وارد 

اهداف  به  يک  هر  تا  مي کنند  کمک  ديگران  به  مديران خدمت گزار  کار مي شود. 

مربوط به خود برسند تا بتوانند در نهايت به اهداف نهايي که رهبر براي سازمان 

در نظر گرفته برسند.

یافتنشغل
مالقات  را  شرکت  مدير  اسميت،  آلن  او  داينستار،  شرکت  با  بعدي  مصاحبه   در 

کرد. بليک از اينکه رهبر يک شرکت بيليون دالري با يک متقاضي کار مالقات کند 

متعجب شده بود. سرپرست منابع انساني شرکت توضيح داد که آقاي اسميت 

باور دارد که تصميمات شرکت در مورد استخدام افراد جديد، مهم ترين تصميماتي 

است که شرکت مي گيرد. 

بود.  کتاب  از  پر  مدير  اتاق  که  کرد  بليک مالحظه  اسميت،  آقاي  با  حين جلسه 

باشند،  دانش  دنبال کسب  به  بايد همچنان  مديران  که چرا  پرسيد  بليک  وقتي 

اسميت توضيح داد که بخش اصلي مديريت يادگيري است، »ظرفيت يادگيري 
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من مشخص کننده  ظرفيت مديريت من است. اگر يادگيري را متوقف کنم، در اصل 

کارم را متوقف کرده ام.«

وقتي داينستار شغلي به بليک پيشنهاد داد، او به سرعت آن را قبول کرد و براي 

از دبي پرسيد که حاال چگونه  با دبي تماس گرفت. بليک  دادن خبر خوش فورا 

مي تواند به عنوان يک مدير شروع به رشد کند. دبي بلندپروازي و جاه طلبي بليک را 

تحسين کرد و توضيح داد که مديراني که رشد کنند مي توانند با چالش هاي جديد 

وفق پيدا کنند، اما مديراني که نمي توانند رشد کنند متوقف مي شوند، چون سعي 

مي کنند از روش هاي قديمي و کهنه براي مقابله با مشکالت جديد استفاده کنند و 

همين باعث مي شود که کنار زده بشوند. سپس دبي در مورد چهار پند براي رشد 

کردن با بليک صحبت کرد:

1.شناختودانشکسبکنيد
براي رشد کردن، مديران بزرگ در وهله  اول نياز دارند در مورد خودشان شناخت 

کسب کنند. بايد درک گسترده و عميقي نسبت به حوزه هاي فعاليت خود، همکاران 

و مديريت داشته باشند. دبي به بليک گفت که خودش مدام کتاب هاي مديريت 

مي خواند. بسياري از مديران اعتقاد دارند که آن قدر سرشان شلوغ است که وقت 

کافي براي خواندن و کسب دانش ندارند و يا اينکه با اين کار سردرگم مي شوند. 

اين ها اشتباهات عظيمي هستند. مديران بايد رشد کردن را در اولويت هاي باالي 

خود قرار دهند و به طور پيوسته بر افزايش دانش خود متمرکز شوند. وقتي بليک 

از دبي پرسيد که رهبران چه مقدار وقت به کسب دانش اختصاص دهند، دبي به 

او گفت که کسب دانش يک فرايند ابدي است.

2.باديگراندرارتباطباشيد
مديران بايد به مردم، با ياد دادن کمک کنند. بليک به اين حرف دبي خنديد و 

گفت: »ياد دادن؟ چي؟ من هنوز زيادي جوانم.« دبي توضيح داد که بليک مي تواند 
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با داشتن روابط متقابل با اعضاي گروه خود و با پرسيدن سواالت درست به آن ها 

چيز ياد دهد. هر فعاليت مي تواند باعث شود مردم سخت تر فکر کنند و اين نشان 

آموزگاران بزرگ است: آن ها سواالت تفکر برانگيز مي پرسند و فعاليت ها و اطالعات 

ارزشمندي را با آن ها به اشتراک مي گذارند.

در حين ياد دادن مي توان دانش کسب کرد. بهترين راه براي يادگرفتن هر چيز 

شامل يادداشت برداشتن، بررسي دقيق يادداشت ها، تبديل آن ها به درس ها و 

سهيم شدن اين آموخته ها با ديگران است. اين يادگيري مي تواند به صورت رسمي 

باشد، مانند يک کالس درس، يا غيررسمي، مانند لحظات آموزنده در يک گفتگو در 

خانه يا محل کار.

3.دنيايخودراگسترشدهيد
مديران بايد به طور پيوسته افق هاي ديد خودشان را گسترش دهند، چه در حرفه، 

با تجربيات مديريت و چه شخصي، از طريق تجربيات زندگي. دبي به بليک گفت: 

هميشه در کار يا خارج از آن، چشم انتظار تجربياتي باش که در گذر زمان از تو مدير 

بهتري مي سازد. در حين صحبت با هم در اين زمينه، کارهاي مشخصي را مشخص 

کردند که بليک با انجام آن ها مي توانست دنياي خود در محل کار يا خارج از آن 

را گسترش دهد.

را در شغلش موردتوجه قرار دهيد، در  در محل کار: فعاليت هاي شخص ديگري 

بخش ارتباط با مشتري ها رفت وآمد داشته باشيد، تماس هاي مشتري ها را بررسي 

سازمان  افراد  بهترين  از  بگذرانيد،  زيادي  وقت  ارشد  مديران  و  رهبران  با  کنيد، 

بخواهيد که تجربيات مفيدشان را با شما در ميان بگذارند، مربي اي در خارج از 

سازمان داشته باشيد، آرشيوهاي شرکت را بازبيني کنيد و نقش يک رهبر را بازي 

کنيد.

خارج از محل کار: به کشورهاي ديگر سفر کنيد، تفريحات جديدي پيدا کنيد و براي 
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آن ها وقت بگذاريد، زباني ياد بگيريد، در پي ماجراجويي باشيد، کارهايي مانند 

پرش با چتر، غواصي، کوهنوردي؛ با افرادي که شما را دوست دارند وقت بگذرانيد، 

در مورد موضوعاتي که ارتباطي به حوزه  کاري شما ندارند مطالبي بخوانيد.

4.حکيمباشيد
حکمت مي تواند از دانش بيايد، اما دانش زياد به خودی خود برابر با حکمت نيست. 

دبي توضيح داد »حکمت، توانايي به کار بردن دانش، مهارت ها، تجارب زندگي در 

زمان مناسب و به روش مناسب است«. حکمت چيزي نيست که به دست بياوريد، 

چيزي است که بايد به دنبالش بگرديد. به دنبال حکمت بودن چهار جنبه دارد:

1. ارزيابي از خود: قبل از اينکه در مورد دنيا، حکمت کسب کنيد، بايد ابتدا در مورد 

خودتان دانش و حکمت کسب کنيد. از خودتان بپرسيد: در چه چيزي برتري دارم؟ 

چه چيزي برايم از همه سخت تر است؟ چگونه به سازمان، با دنياي اطراف ارزشي 

مي افزايم؟

2. بازخوردهاي صادقانه: از همکاران خود سه سوال مهم بپرسيد: بايد چه کاري را 

شروع کنم؟ بايد چه کاري را ادامه دهم؟ بايد به چه کاري خاتمه دهم؟ چون بليک 

تازه وارد شرکت شده بود، دبي فکر کرد بهتر خواهد بود که بليک از ديگران بپرسد، 

مهم ترين راهنمايي ها در مورد کارش کدام ها هستند. هرگز براي پرسيدن سواالت 

از  از ديگران نشان داد که بليک مايل است که  درست زود نيست. سوال کردن 

همکاران خود بياموزد، اين يکي از مهارت هاي کليدي رهبري است.

3. از ديگران مشورت بگيريد: به دنبال توصيه هاي ديگران بودن مربوط به آينده 

است.  گذشته  به  مربوط  بازخورد  گرفتن  و  آن ها  نظر  پرسيدن  درحالي که  است، 

دبي سواالت زير را به بليک داد تا در مواقعي که به دنبال توصيه  ديگران است 

بپرسد: چه تصميماتي در زندگي بزرگ ترين تأثير را در موفقيتتان داشته است؟ چه 
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چيزي را اکنون مي دانيد که آرزو مي کنيد، اي کاش 20 سال پيش مي دانستيد؟ چه 

کتاب هايي بزرگ ترين تأثير را بر زندگي شما داشته است؟ اگر مربي شخصي من 

بوديد، چه توصيه اي به من مي کرديد.

4. زمان: حکمت، چيزي نيست که يک شبه به دست بيايد. اغلب اوقات سال ها 

تغذيه  را  حکمت  مي آوريد  دست  به  تجربه  طريق  از  که  دانشي  مي کشد.  طول 

مي کند.

يکمديرالهامبخش
بليک  داينستار،  در  هماهنگ کننده  گروه  يک  عضو  به عنوان  خود  در شغل جديد 

به طور پيوسته درس هاي مديريت دبي را به کار گرفت. او به سختی تالش کرد که 

تا جاي ممکن دانش کسب کند. با هم گروهي ها و ديگر کارمندان ارتباط نزديکي 

کار  و  زندگي  در  ديدش  افق هاي  گسترش  بر  را  خود  انرژي  و  وقت  کرد.  برقرار 

سرمايه گذاري کرد و با تواضع کامل تمام تالشي که مي توانست انجام دهد را در 

راه به دست آوردن حکمت به کار گرفت.

بليک به ارتباط منظم خود با دبي ادامه داد. دبي پيشرفت او در کار و همچنين 

در رهبري در داينستار را زير نظر مي گرفت و او را با ديدگاه هاي پرارزش مديريتي 

که بيشتر آن ها را از پدر بليک آموخته بود، مجهز کرد. بليک به سرعت به يک آدم 

موفق در شرکت تبديل شد. تحت تأثير غيرت، تعهد و فروتني و هوش بااليش، 

مديريت داينستار به بليک پيشنهاد داد که عضو گروه ويژه براي ارتقا رهبري در 

شرکت شود. با در نظر گرفتن تمام چيزهايي که بليک از دبي در مورد مديريت ياد 

گرفته بود، اين تمرين خوبي براي او بود. بليک اکنون در راه رسيدن به رهبري بود.
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نکاتکليديکتاب
مديران با ديگران در ارتباط هستند، پذيرا و عاقل هستند و به خوبي از همه چیز 

اطالع دارند.

براي تبديل شدن به مدير، مشتاق باشيد که رشد کنيد و چهار پند زير را دنبال کنيد:

شناخت و دانش کسب کنيد. اول از همه نسبت به خودتان، سپس در مورد حوزه  

کاري خود، همکاران و کسب وکارتان.

آن ها  از  و  دهيد  ياد  آن ها  به  را  مي دانيد  هر چه  و  باشيد  ارتباط  در  ديگران  با 

بياموزيد.

دنياي خود را گسترش دهيد و به دنبال تجارب جديدي باشيد که افق هاي ديد 

شما را گسترش دهند.

حکيم باشيد، با استفاده کردن از دانش خود حکيم باشيد.

شما حکيم به دنيا نيامده ايد. براي شروع به دست آوردن حکمت، ابتدا به طور عميق 

خود را ارزيابي کنيد. سپس از ديگران نظر بخواهيد تا ببينيد در چه مواردي موفق 

عمل مي کنيد و در چه چيزهايي کاستي داريد.

در مرحله بعدي از توصيه هاي ديگران استفاده کنيد تا مانند يک مدير رشد کنيد و 

بهتر شويد، به عنوان يک »مدير خدمت گزار«.

تجربه  سال ها  نيازمند  بشويد، حکمت  شبه حکيم  يک  نمي توانيد  که  کنيد  درک 

است.

داشتن يک مربي و مرشد در اين راه به شما کمک خواهد کرد.
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