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های سازمانی، ارتقای افتد. مدیرعامالن از راه پیمودن ردهمدیرعامل شدن یک شبه اتفاق نمی

رسند که آنها را به رهبر سازمان ای میهای رفتاری به نقطهاندیشه، سختکوشی، پشتکار و ویژگی

های زیر را مطالعه کنید تا راه رسیدن به مدیرعاملی را بیشتر درک کنید. در کند. قدمتبدیل می

پردازیم که مدیرعامالن برای موفق ماندن به آن نیاز دارند. هایی میاینجا همچنین به ذکر روش

خواهید مدیرعامل شوید، باید از همان دوران مدرسه تالش خود تحصیالت تحصیل کنید. اگر می

.باشیدرا شروع کرده   

 

های سازمانی، ارتقای افتد. مدیرعامالن از راه پیمودن ردهمدیرعامل شدن یک شبه اتفاق نمی

رسند که آنها را به رهبر سازمان ای میهای رفتاری به نقطهاندیشه، سختکوشی، پشتکار و ویژگی

های زیر را مطالعه کنید تا راه رسیدن به مدیرعاملی را بیشتر درک کنید. در د. قدمکنتبدیل می

پردازیم که مدیرعامالن برای موفق ماندن به آن نیاز دارندهایی میاینجا همچنین به ذکر روش . 

 تحصیالت

 خواهید مدیرعامل شوید، باید از همان دوران مدرسه تالش خود را شروعتحصیل کنید. اگر می

آل این است که هم تحصیالت دانشگاهی و هم تحصیالت تکمیلی داشته کرده باشید. حالت ایده

باشید. از همان ابتدا سعی کنید تمرکز خود را بر مطالعه درباره صنعتی بگذارید که بیشتر به آن 

مند هستید، اما در عین حال، مطالعه عمومی خود را نیز فراموش نکنید تا اگر به شغل عالقه

پذیری داشته باشید که بتوانید در زمینه دیگری موفق باشیدرویایی خود نرسیدید آنقدر انعطاف . 

کنند، بعد چند سال بسیاری از مدیران عامل ابتدا مدرک کارشناسی خود را دریافت می •

کنند و بعد به های سازمانی را یکی پس از دیگری طی میکنند، ردهعنوان کارمند فعالیت میبه

ایبیر تحصیالت تکمیلی و دریافت مدرک امفک  (MBA) افتندمی . 



کنید و امید دارید روزی در آن به باالترین رده سازمان دست هر چه شرکتی که در آن کار می •

التحصیلی( از سازمان یا دانشگاهی که دارای حسن تر باشد، اهمیت مشارکت )و فارغیابید بزرگ

شود. اینکه مدرک شما دارای اعتبار و حیثیت باالیی باشد شانس شما را شهرت باشد بیشتر می

بردبرای موفقیت باالتر می . 

زمان بیشتری را برای یادگیری امور مالی اختصاص دهید. هیچ چیز به یک مدیرعامل برای اتخاذ 

کند. تصمیمات هوشمندانه برای سازمان به اندازه داشتن پایه قوی در دانش مالی کمک نمی

ید درباره امور مالی و تواندرست است که هر زمان اراده کنید و در هر رده سنی که باشید می

ها برای یادگیری های دانشجویی یکی از بهترین فرصتاقتصاد مطالعه کنید و یاد بگیرید، اما سال

توانید این موضوعات است. اگر در حسابداری، اقتصاد یا امور مالی به اندازه کافی مطلع نیستید، می

ا کوچک باشندچند واحد درسی در این زمینه بگذرانید حتی اگر این واحده . 

زمانی که بخشی از نیروی کار یک سازمان شدید، از هر موقعیت و فرصتی که شرکت برای  •

گذارد های خصوصی یا سایر جلسات میافزایش دانش مالی شما چه از طریق سمینار، کالس

وقت رشد، به روز بودن و ارتقای دانش خود را متوقف استفاده کنید. یک مدیرعامل خوب، هیچ

توانید، در کند. از همان ابتدا ارتباط ایجاد کنید. طی زمان دانشجویی هر زمان که میینم

کار و ایجاد شبکه شرکت کنید. هر جایی که فرصتی برای نشان دادن وسمینارهای کسب

های رهبری و تمایل شما به سختکوشی وجود دارد در آن مشارکت کنید. وقت خود را به مهارت

توانید دوش به دوش افراد موفق در آینده کار بانه یا هر فرصتی که در آن میهای داوطلفعالیت

کنید، اختصاص دهید. در یک کالم، طوری رفتار کنید که گویی قبل از شروع، در حال پیمودن 

 .نردبان موفقیت شرکت هستید

مان وقت برای تاثیرگذاری مثبت بر بخش کوچکی از شرکت یا رهبران سازدریغ نکنید. هیچ •

کنند و در موفقیت آینده دانید که چه کسانی ارزش شما را درک میوقت نمیزود نیست. شما هیچ

شما یا گفتن یک جمله مثبت درباره شما )وقتی که زمان آن فرابرسد(، به شما کمک خواهند 

 .کرد

شغلی پیدا التحصیلی های سازمان در ارتباط باشید. به محض اینکه بعد از فارغبا باالترین رده •

کردید )یا حتی اگر هنوز دانشجو هستید( طوری رفتار کنید که گویی صاحب سازمان هستید. 

تعداد کارمندانی که طراوت و جدیت در کار دارند، زیاد نیست. در عین حال، در جهت رشد 



صورت مطمئن باشید که مورد توجه ها حضور داشته باشید. در اینسازمان اقدام کنید و در تیم

رار خواهید گرفت. با اشتیاق وظایف بیشتری را بر عهده بگیرید و آنها را به نحو احسن انجام ق

توانید انجام دهید تا به روسای خود نشان دهید که جدی هستید و زندگی دهید. هر کاری می

ای شما در حال رشد استحرفه . 

ای که ستانه داشته باشید. به شیوهکار گیرید تا با مدیران رده باال روابط دوهمه سعی خود را به •

کنند توجه کنید. شاید حتی بتوانید از یکی از آنها بخواهید راهنمای شما آنها رفتار و صحبت می

است، اما مدیران اغلب کمی خودسری را « نه»توانند بگویند باشد. بدترین چیزی که آنها می

مشاوره یک مدیر را داشته باشید، در دهند. اگر بتوانید نسبت به نزاکت بیش از حد ترجیح می

صورت یک ابزار مهم برای موفقیت سریع خود در دست داریداین . 

پذیر باشید. شاید این روزها درباره این موضوع کمتر صحبت شود، اما بلندپروازی یکی انعطاف •

ست. یکی از کار اوها حیاتی( برای پیشرفت رهبران کسبهای بسیار مهم )و به نظر بعضیاز ویژگی

های بلند پروازی و اراده برای پیشرفت این است که اگر درمسیری قرار گرفتید که انتظار نشانه

پذیرا باشید. حداقل اگر تغییر مکان یا موقعیت شغلی باعث پیشرفت رسیدن به آن را نداشتید، 

یگری دور از مکان شود، آن را رد نکنید. اگر این فرصت برای شما مهیا شد که مدیر دفتر دشما می

فعلی خود باشید، آن را رد نکنید. اگر چنین اقداماتی انجام دهید، نسبت به افراد محافظه کار در 

 .اطراف خود، شانس بیشتری برای ارتقا خواهید داشت

کنید، وقتی یک یا دو سال در یک شرکت کار کردید، اگر احساس کردید که پیشرفت نمی •

کنید و اگر فرصتی برای رشد فراهم بود، برای آن تقاضا دهید. بسیاری  مرتبا لیست مشاغل را مرور

از مدیران عامل قبل از آنکه در راس شرکت قرار گیرند، در دو یا سه شغل مربوط در سمت مدیر یا 

انددست آوردهاند و تجربه الزم را بهمعاون مدیر کار کرده . 

های مشترک زیادی دارند و و کارآفرینان ویژگی از کارآفرینی واهمه نداشته باشید. مدیرعامالن •

خواهد مدیرعامل یا کارآفرین شود، هر یک از این دو شغل را داشته باشد، شروع کسی که می

خوبی برای موفقیت در دیگری است. اگر برای شما فرصتی به دست آمد که برای خودتان کار 

مطلقا این فرصت را از دست ندهید. شروع کنید و اگر این کار نسبت به شغل فعلی تان بهتر است، 

 .یک شرکت موفق از صفر، یک مزیت بسیار بزرگ برای رزومه شرکت است



مدیره شرکتی که در مدیره شوید. اگر این امکان را دارید، به عضویت هیاتعضو یک هیات •

وانید وقتی تدهد که میصنعت مشابه شما فعال است درآیید. این کار به شما تجربه ارزشمندی می

مند شوید. همچنین این موضوع به شما مدیرعامل شدید، از این تجربیات در شرکت خود بهره

بخشد، چرا که تقریبا نیمی از مدیران عامل در ایاالت متحده قبل از آنکه اعتبار زیادی می

.اندهای دیگر بودهمدیره شرکتمدیرعامل شوند در مقاطعی عضو هیات  

 

  

و توانمند دیرعامل خبرهتبدیل شدن به یک م  

از وظایف یک مدیرعامل شناخت داشته باشید. مدیرعامل یک شرکت الزاما موسس یا صاحب آن 

تواند کارآفرین هم نباشد. همچنین، مدیرعامل یک دفتردار شرکت نیست. یک مدیرعامل حتی می

تصمیمات  یا یک شخصیت نمایشی هم نیست. بلکه کار مدیرعامل، اداره شرکت است: سرپرستی

مالی، حل موارد بحرانی و در مسیر درست نگه داشتن اموری که هر روز و هر سال به افزایش 

سودآوری منجر شود. این یعنی یک مدیرعامل توانا ترکیبی است از یک شخص ایده پرور )مثل 

ر عالوه کسی که توان اجرایی دارد، دکند، بهپذیرد و بزرگ فکر مییک کارآفرین( که ریسک می

کند تا مطمئن شود امور مالی و منابع انسانی تمرکز دارد و همیشه در همه جزئیات کنکاش می

 .همه کارها به نحو احسن انجام خواهد شد

ها کار در یک صنعت یا حتی ها یا حتی دههتکیه بر تجربیات. بیشتر مدیرعامالن بعد از سال •

های خود را فراموش ن نقطه رسیدید، ریشهرسند. وقتی به باالتریدر یک شرکت به این سمت می

دانید استفاده کنید تا بتوانید شرکت را به بهترین شیوه کار میونکنید. از همه آنچه درباره کسب

های مکتوب و قوانین نانوشته سازمان؛ ایجاد ارتباط با ممکن اداره کنید: تفاوت میان سیاست

ی که دیگر در آن حضور ندارید اطالعات بدهند، هایتوانند به شما درباره بخشافرادی که می

کار شما وجود وها و باورهایی که میان کارمندان رده پایین سازمان درباره شرکت و کسبویژگی

 .دارد

رهبری با بصیرت. برای آنکه واقعا یک مدیرعامل توانا باشید، باید با ایجاد محیط کاری با  •

سازمان کنترل داشته باشید. به عبارت دیگر، یک  فرهنگ مشخص و متمایز و قابل درک، بر

کند که آنها جزئی از یک پدیده واقعا مدیرعامل خبره حسی را در میان کارمندان خود ایجاد می



ها و عمل شما در فردی را بر عهده دارند. ویژگیخاص هستند، اینکه آنها کار بزرگ و منحصربه

کندسطوح تعیین می قبال کارمندان گام حرکت سازمان را در همه . 

دنیای کارکنان خود را تسخیر کنید، اما به آنها فرصت اشتباه کردن نیز بدهید. به آنها نشان  •

دهد تا زمانی که به دهید که شرکت آنقدر آنها را قبول دارد که به آنها فرصت سعی دوباره می

را افزایش دهید. در هر حال،  وریپذیری و نظرخواهی از آنها، بهرهموفقیت برسند. با تشویق ریسک

عنوان مدیرعامل حرف آخر را حتی اگر موضوعی به نفع سازمان نباشد، این شما هستید که به

زنیدمی . 

کار بر عهده شماست. هر وعنوان یک مدیرعامل، اداره یک کسبشفاف و قابل درک بودن. به •

کنید، اما این شما هستید که مانند چند بسیاری از کارهای روزانه را به زیردستان خود محول می

دانید سازمان زنده و پویا است طور که میکنید و همانیک عقاب کل الگوی سازمان را مشاهده می

دانید برای ایجاد ارتباط با بینید و میو همواره در حال تغییر است. یادتان باشد، از آنچه می

طور واضح، ساده و فاده کنید، تصمیمات خود را بههایتان استکارمندان و مطلع کردن درباره برنامه

قابل درک بدون مخفی کاری برای کارمندان تشریح کنید. اگر دیدگاه خود را درباره آینده شرکت 

توانند به شما در رسیدن به این دیدگاه کمک کنندصورت کارمندان بهتر میدانید، در اینمی . 

کند وید که مدیرعامل در راس هرم سازمانی کار میوقت اسیر این توهم نشحفظ ارتباط. هیچ •

که دیگران در پایین هستند و باید از باال به آنها دستور داد. یک مدیرعامل خوب همیشه درحالی

کند، در هر کاری که بتواند کمکی انجام در بطن موضوعات قرار دارد: از همه واحدها دیدن می

دهد و از آنها بازخورد دریافت کند، به آنها گوش میکند، با کارمندان صحبت میدهد دریغ نمی

کند. درست است که بخشی از زمان شما باید فعالیت در راس هرم باشد و برای کل سازمان می

تر فکر کنید، اما بقیه زمانتان را باید به عمق و بطن سازمان های بزرگکرده و به برنامه ریزیبرنامه

 .اختصاص یابد

دهید که ترجیح انید مدیریت کنترلی داشته باشید. با این رویکرد نشان میداگر الزم می •

توانید این کار را انجام دهید. اما یادتان باشد در دهید کار آزادانه انجام شود، اشکالی ندارد و میمی

صورت بروز خطا آنها را سرزنش نکنید و به جای سرزنش آنها، خودتان آن کار را به درستی انجام 

د و در هر مرحله به آنها روش انجام صحیح کار را نشان دهید. یک مدیرعامل توانا با مثال زدن دهی

کند نه با توهین و تنبیهو نمونه نشان دادن کار می . 



داشتن استراتژی. در ورای همه مواردی که ذکر شد، وقتی مدیرعامل شدید، عملکرد شما  •

هارت داشته باشید که چند قدم جلوتر از خود را با همه زند. باید آنقدر مآینده سازمان را رقم می

زوایا و از همه لحاظ مشاهده کنید و اتفاقات آینده را حدس بزنید. همیشه درباره اتفاقات به روز 

هایی بپرسید که کار بزرگ ببینید. همواره از خود سوالوباشید و شرکت خود را در دنیای کسب

کار سوق دهد. اگر بتوانید این کار انجام دهید، احتماال وسبشما را به سوی استراتژی درست ک

 .قادر خواهید بود به یکی از تاثیرگذار ترین مدیران عامل تبدیل شوید

شفاف باشید. به نظرات و پیشنهادهای کارمندان خود توجه کنید )یا حداقل بخشی از نظرات  •

د و در نتیجه تعهد آنها به سازمان بیشتر کند آنها احساس مفید بودن کننآنها(. این کار کمک می

شود. در اینجا منظور کارمندانی هستند که مستقیما با شما در ارتباطند. پس یک رهبر خوب می

کند و برای آنها باشید و از آنها نترسید. یک رهبر خوب، یک تیم خوب دارد و به آنها اعتماد می

داندهای آنی میالعملو عکس رفتار اخالق مدارانه را مقدم بر رفتار احساسی . 
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