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مدیـر عـامل حـرفـه ای
چگـونه در نقـش مدیر عـامل، موفق عمـل کنیـم؟



سـه ویژگـی مدیرعـامل های اسـتثنایی

 معرفی دوره آموزشـی مدیرعـامل حـرفـه ای

مدیران مالی چگونه می توانند به جایگاه مدیرعاملی دست
پیدا کنند؟

روش های یادگیری برای مدیرعـامل ها

معـرفی مجمـوعه کتـاب های مدیـر حرفـه ای

مدیـران عـامل جـدید چگـونه می تواننـد شـانس  موفقـیت
 خود را افـزایش دهنـد؟

فهـرسـت مطالب

چگـونه می توانید رشـدکنیـد و به جـایگاه مدیرعاملـی برسـید؟

١

٥

٧

٩

١٠

١٢

١٥

١٦ چرا مدیرعامل ها به شـبکه متنوعی از روابط حرفه ای و اجتماعی 
نیاز دارند؟



موفقیت مدیران عامل عمیقًا با موفقیت شرکت هایی که آنها را هدایت می کنند، مرتبط است. بااین حال 
بخش وسیعی از ادبیات مورد توجه در این حوزه با معیارها و اصطالحات کیفی توضیح داده شده است. 
خطرات چنین رویکردی کامالً واضح است: به راحتی می توان از طریق سوءاستفاده های معمول، نتایج را 

گمراه کننده جلوه کرد و در نهایت به نظر برسد که مسئول موفقیت شرکت مدیرعامل بوده است.
در این مقاله بعضی از این مشکالت با بررسی سیستماتیک حرکت ها و اقدامات استراتژیک (از تغییرات 
مدیریتی گرفته تا تالش برای کاهش هزینه،راه اندازی کسب وکارهای جدید و توسعه جغرافیایی) مورد 
توجه قرار گرفته است. این مقاله که حاصل یافته های گزارش شرکت مشاوره مدیریت مک کنزی است، 
با بررسی اقدامات استراتژیک تقریبًا ٦٠٠ مدیرعامل در ٢ سال اول فعالیتشان تنظیم شده است. در این 
مقاله، عملکرد شرکت ها نسبت به مدت زمان فعالیت مدیران عامل و بر اساس بازده کلی ساالنه به 
سهامداران ارزیابی می شود و به این توجه می شود که اقدامات استراتژیک(حداقل همان هایی که در دید 
ناظران بیرونی قرار دارند) چگونه انجام می شوند و سالمت سازمان چقدر بر عملکرد شرکت و مدیران 

عامل تأثیر می گذارد.
نتایج این تجزیه وتحلیل که توسط تقریبًا ٢٥٠ مطالعات موردی تقویت شده است، نشان می دهد که 
تعداد و ماهیت اقدامات استراتژیک مدیران تازه کار که در شرکت های کارآمد و ضعیف فعالیت می کنند، 
به طرز شگفت آوری مشابه هم است، اما اثربخشی برخی از اقدامات استراتژیک خاص در گروه مختلفی 
از شرکت ها، به طور چشمگیری تفاوت دارد. عالوه بر این، به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از این 
اقدامات، حداقل برای مدیران عامل در شرکت های دارای سطح عملکرد پايين متغیر است. ضمن اینکه 

چنین شرکت هایی احتماالً تمایل بیشتری به جذب مدیرعامل از بیرون شرکت دارند.
این یافته ها نتایج کاربردی و مهمی برای مدیران تازه کار و هیئت مدیره هایی که آنان را برمی گزینند، در 
بر دارد. نکته مهم اینکه تمرکز بر چند اقدام جسورانه که با چارچوب شرکت منطبق است و همچنین 

لحاظ نمودن یک نگاه برآمده از محیط بیرونی، بسیار به موفقیت مدیران عامل کمک می کند.
شباهت های شگفت انگیز

نقطه شروع برای تجزیه وتحلیل، بررسی ٦٠٠ مدیرعامل بود که شرکت هایشان از سال ٢٠٠٤ تا ٢٠١٤ در 
لیست ٥٠٠ شرکت شاخص S&P قرار داشت. برای دو سال اول فعالیت هر کدام از این مدیران عامل، 
اطالعاتی از طیف وسیعی از منابع از جمله گزارشات سازمانی، سخنرانی سرمایه گذاران، جستجوهای 
مطبوعاتی و گزارش های شرکت های مشاوره مدیریت جمع آوری شده است. بر اساس این اطالعات، 

مدیران عامل در دو سال اول فعالیت خود اغلب ٩ اقدام استراتژیک انجام می دهند.
 

١

مدیـران عـامل جـدید چگـونه
می تواننـد شـانس  موفقـیت

 خود را افـزایش دهنـد؟



این انتظار وجود دارد که مدیران عاملی که در شرکت های ضعیف فعالیت می کنند، احساس مسئولیت بیشتری برای 
بهبود نتایج داشته باشند لذا نسبت به مدیران عامل مستقر در شرکت های کارآمد، تمایل بیشتری به اقدامات 
استراتژیک نشان دهند. برای بررسی درستی یا نادرستی این ایده، در مورد چگونگی وضعیت هر شرکت نسبت به 
همتایان آن در صنعت و قبل از ورود مدیرعامل بررسی و سپس وضعیت نتایج در ٣ دسته طبقه بندی شده است: 
عملکرد خوب، عملکرد ضعیف و عملکرد پایدار. نکته ای که وجود دارد این است که صرف نظر از اینکه مدیران عامل 
به چه سازمانی با چه کیفیت عملکردی وارد شوند؛ به روش های مشابهی عمل می کنند. مدیران عامل در زمینه های 
مختلف، اقدامات جسورانه ای مانند ادغام و تملیک، تغییر وضعیت مدیریتی و راه اندازی محصوالت و کسب وکارهای 

جدید را در ابتدای راه در دستور کار خود قرار می دهند.

تناقضات زمینه ای
اگرچه مدیران اجرایی واقع در شرکت های خوب یا ضعیف، اقداماتی مشابه با نسبت هایی یکسان انجام می دهند، 
اما این بدان معنا نیست که این اقدامات به یک اندازه مؤثر واقع می شود. در ارزیابی عملکرد شرکت ها بر مبنای بازده 
کلی ساالنه به سهامداران مجموعه ای از تناقض های اساسی بین سازمان هایی با عملکرد ضعیف و قوی وجود دارد:

• بازطراحی سازمانی با عملکرد باالی بازده کلی ساالنه به سهامداران (بیش از ١/٩٪) در شرکت هایی با عملکرد خوب 
ارتباط روشنی دارد، اما این ارتباط در شرکت هایی با عملکرد پايين تر دیده نمی شود.

• بازنگری استراتژیک با عملکرد بازده ساالنه به سهامداران در شرکت های ضعیف ارتباط دارد، اما برای شرکت هایی 
که عملکرد خوبی داشتند، کمتر کمک کننده است.

• شرکت هایی با عملکرد ضعیف با انجام تغییر وضعیت مدیریتی، ٠/٨٪ رشد را در بازده ساالنه به سهامداران شاهد 
هستند، اما در شرکت هایی با عملکرد باال، این کار ارزش شرکت را زیر سؤال می برد.

نرخ رشد مرکب سالیانه و بازده کلی ساالنه به سهامداران با بسیاری از متغیرهای دیگر یک رابطه عّلی ندارد، عوامل 
متعدد دیگری وجود دارند که فراتر از کنترل مدیرعامل هستند و بر بازده کلی ساالنه به سهامداران تأثیر دارند. این 
به این معنی است که شرکت های دچار ضعف می توانند از مزایای خاص بازسازی عمقی مدیریت یا استراتژی بهره مند 
شوند. طراحی مجدد سازمانی برای همه شــرکت ها چالش برانگیز است و در بعضی موارد ممکن است برای 
سازمان هایی که شتاب قابل توجهی دارند، پیش از موعد اتفاق بیفتد. همچنین منطقی است که برنامه های کاهش 
هزینه بر بازده سالیانه به سهامداران در شرکت های ضعیف و قوی تأثیر بگذارد اما میزان این اثرگذاری در شرکت هایی 

با عملکرد پايين، چشمگیرتر است.

٢



نکته نهایی در این زمینه این است که سطح عملکردی باال به طور قابل توجهی در بخش های مختلف صنعت 
متفاوت است. در برخی خدمات همچون سرمایه گذاری و خودرو، بازده کلی ساالنه به سهامداران و سود مرکب 
سالیانه در شرکت های بسیار موفق بیش از ١٦ درصد باالتر از متوسط همتایانشان در صنعت است. حال آنکه در 
بخش های دیگری همچون رسانه ها و ارتباطات، مدیرعامل یک شرکت می تواند با تنها چند درصد امتیاز بیشتر، 
خود را در ردیف درجه یک های صنعت بگنجاند. این مفهوم بدین معنی است که مدیران تازه کار، بهتر است ابتدا از 
اولویت بندی اقدامات استراتژیک خود با معیارهای عملکردی باال آگاه شوند تا بدانند چه چیزی برای تصاحب 

بازارموردنظرشان الزم است.
همچنین اگر تعدادی از تحرکات و اقدامات استراتژیک مدیران تازه کار در شرکت های کارآمد و ضعیف تر را با هم 
مقایسه کنیم، نتایج جالبی حاصل می شود. شرکت های قوی تر دارای الگوی قابل تشخیصی نبودند اما در شرکت
 هایی با عملکرد ضعیف، آن دسته از مدیرانی که ١ تا ٤ اقدام استراتژیک را اجرایی کردند به طور متوسط ٦/٣٪ رشد 
را در بازده کلی ساالنه به سهامداران مشاهده کردند. این در حالی است که همتایانشان با موقعیت مشابه به طور 
متوسط فقط ٠/٤٪ رشد را در این معیار نمایان می کنند. این یافته ها نشان می دهد به دست آوردن سطح باالتری 

از سود بدون ایجاد تغییرات استراتژیک و تحرکات عملیاتی قابل توجه تا چه میزان سخت است.
 

نگاه از بیرون به سازمان
هنگامی که زمان انتصاب یک مدیرعامل جدید فرا می رسد، هیئت مدیره شرکت با یک سؤال دشوار مواجه می شوند: 
انتخاب مدیرعامل از داخل یا بیرون از سازمان؟ داده ها نشان می دهند عملکرد مدیران عامل بیرونی و داخلی به 
طور قابل توجهی متفاوت است. مدیرانی که از خارج سازمان آمده اند، تمایل بی شماری به اقدامات استراتژیک دارند. 
انها تقریبًا از ٩ حرکت استراتژیک (ذکرشده در چارچوب این مقاله)، ٦ مورد را عملیاتی می کنند. از طرف دیگر، شکافی 
نیز بین اقدامات مدیران داخل و خارج از سازمان برای انجام تحرکات استراتژیک وجود دارد که میزان آن برای 
مدیران عامل خارج از سازمان بسیار بیشتر است. این یعنی، اقدامات استراتژیکی وجود دارد که مدیران بیرونی انها 

را عملیاتی می کنند در حالیکه همان اقدامات توسط مدیران عامل داخلی، اجرایی نمی شود. 

مدیران عاملی که از بیرون از سازمان جذب می شوند، تقریبًا جسورانه پا به میدان می گذارند. آنها معموالً کمتر زیر 
بار سیاست های سازمانی می روند و ضعف های داخلی را کمتر تحمل می کنند. همچنین دید انها از بیرون به درون 

است. به نظر می رسد اقدامات استراتژیکی که دارای شکاف عملیاتی میان مدیران عامل داخلی و بیرونی هستند 
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عبارت اند از:
 

بازطراحی سازمان و محدودسازی جغرافیایی.
احتمال بیشتری دارد که شرکت های دارای سطح عملکرد ضعیف سراغ مدیران بیرونی بروند و از این طریق عملکرد 
شرکت را به میانگین صنعت نزدیک کنند. در طول مدت فعالیت اجرایی مدیران خارجی در شرکت هایی با عملکرد 
ضعیف تر نسبت به همتایان داخلی، حاشیه سود پنج برابری و رشد ٢/٢٪ بازده کلی سود ساالنه به سهامداران و 
سود مرکب سالیانه دیده می شود. این رقم در شرکت های مشابه با مدیران داخلی، ٠/٤٪ رشد را نشان می دهد. 
واضح است که این اختالف عملکردی نتیجه عوامل متعددی است اما باید توجه داشت که الزم نیست حتمًا 

مدیران عامل از خارج از سازمان بیایند تا دارای ذهنیت بیرونی باشند یا در کارشان موفق شوند.
حال که تا حدودی با متوسط آمار و ارقام عملکردی مدیران عامل در سازمان ها و صنایع مختلف آشنا شدید، چند 

اصل مهم را به مدیران تازه  کار توصیه می کنیم:
نگاهی خارج از چارچوب های سازمان داشته باشید

اولیه  سال های  در  بیشتری  استراتژیک  اقدامات  می آیند،  سازمان  خارج  از  که  عاملی  مدیران  می رسد  نظر  به 
فعالیتشان انجام می دهند، البته این بدان معنی نیست که گزینه های داخلی ناکارآمد هستند اما نشان می دهد که 
مدیرعامالن داخلی در برابر سنت ها و روابط معمول سازمان تعصب به خرج می دهند و همین امر می تواند سرعت 
انها را به سمت موفقیت آهسته تر کند؛ بنابراین مقاومت در برابر چنین مفاهیمی می تواند زمینه ساز خلق ذهنیت 
بیرونی باشد. یکی دیگر از ویژگی های مدیرعامالن خارجی، جسارت انها برای اقدام و عمل است. چنین مدیرانی با 
ایجاد روش های جدیدی مثالً در ارزیابی عملکرد سعی می کنند نقاط ضعف سازمان را کامالً شفاف شناسایی کنند. از 
دیگر فعالیت های چنین مدیرانی می توان به تخصیص منابع ساالنه، تغییر مدل رهبری، بازنگری در فعالیت های 
اجرایی، ایجاد یک بانک نوآوری و جستجوی راه های بیشتری برای راه یابی چشم انداز خارجی به قلب مفهوم رهبری 

اشاره کرد
کورکورانه پیروی نکنید:

معموالً،مدیران تازه کار بدون توجه به نقطه شروع، اقداماتی شبیه به شرکت های دیگر را انجام می دهند. این در 
حالی است که با توجه بر شرایط شرکت ها و استفاده از روش های علمی ارزیابی، عملکردی به مراتب بهتر را شاهد 
خواهیم بود. به عنوان مثال، برخی از مدیران سود اقتصادی شان را نسبت به همتایان ارزیابی می کنند و با توجه به 

موقعیتی که اکنون در آن قرار دارند، حرکت بعدی خود را برنامه ریزی می کنند.

به طور متوسط، آن دسته از مدیران اجرایی که هدایت شرکت هایی با عملکرد ضعیف را بر عهده می گیرند، با مبادرت 
به اجرای تعداد بیشتری از اقدامات استراتژیک (و نه کمتر) عملکرد بهتری از خود به جای می گذارند. این بدان معنا 
نیسـت که آن ها تالش می کنند تا همه اقدامـات را با هم انجام دهند، اما اهمیت جسـارت و عمل گرایی را نشان 

می دهد. برنامه ریزی برای مجموعه جامعی از اقدامات، عملکرد شرکتتان را به طرز چشمگیری بهبود می بخشد.
مدیران تازه کار از فرصت های منحصربه فردی برای شکل دادن به شرکت هایشان استفاده می کنند اما فرصت در 
اختیارشان محدود است. به طور متوسط در طول سه سال فعالیت مدیران عامل معموالً یک نقطه عطف وجود دارد 
که در چنین وضعیتی، مدیرعامل یک شرکت با عملکرد ضعیف، تقریبًا با احتمال دو برابری می تواند بهترین عملکرد 

خود را به نمایش بگذارد. در طول چنین دوره کوتاهی، جسور بودن است که ثروت آفرینی می کند.

وقتی در موقعـیت ضعف قرار دارید، به یک مجمـوعه اقـدام فکر کنید.
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مدیرعامالن جدید هنگام جمع آوری تیم مدیریتی و ایجاد یک جهت گیری استراتژیک در محیط پویا و بی ثبات 
امروزی با چالش های فراوانی مواجه می شوند. برای ارائه بعضی رهنمودها جهت گذار از وضعیت کنونی و ایجاد 
رویکردی جدید در مدیر عامل ها، در این مقاله به ویژگی هایی اشـــاره شده است که در مدیران استــثنایی دیده 
می شود. شرکت مشاوره مک کنزی در تحقیقات خود ٦٠٠ مدیرعاملی که در بازه زمانی ٢٠٠٤ تا ٢٠١٤ در لیسـت 
شرکت های S&P 500 بودند را بررسی کرده و بر همین اساس نتایجی را ارائه داده است که ویژگی های الزم برای 
موفقیت مدیران عامل را نشان می دهد. تمرکز این مقاله بر ٥ درصد از مدیران اجرایی است که بازده سهامداران را بیش از 

٥٠٠ درصد افزایش داده اند. این گروه با تمامی اعضای نمونه و عملکرد مدیران عامل همتایشان مقایسه می شوند.
مدیرعامالن استثنایی شامل تعدادی از رهبرانی می شوند که به واسطه مدیریت بی نظیرشان در شرایطی غیرمعمول، 
عملکردی قابل توجه را به نمایش گذاشته اند. مثالً، مدیرعاملی که شرکت را از ورشکستگی نجات می دهد و از طریق 
مجموعه ای از اقدامات، مجدداً شرکت را به بازار سهام می رساند و در این راه نیز موفق عمل می کند. این موضوع 
همچنین شامل مدیرانی می شود که توانسته اند در سال های سال در هر شرایط صنعتی و اقتصادی، باالترین درآمد 
را از طریق اقدامات استراتژیک و نظم عملیاتی برای شرکت رقم بزنند. به طورکلی مدیران استثنایی ممکن است در 
هر صنعتی باشند، ممکن است در شرکت هایی با اندازه متفاوت از لیست S&P 500 ظاهر شوند و البته در شرکت
 هایی با نقاط ضعف و عملکرد پايين بیشتر حضور دارند. بر اساس نتایج تحقیقات مک کنزی به سه درسی اشاره 
می شود که از مطالعه دقیق این رهبران استثنایی به وجود آمده است و موفقیت مدیران عامل را مشخص می کند.

مرز فعالیت مدیرعامالن خارجی:
در تحقیقات قبلی شرکت مشاوره مک کنزی نشان داده شد که به طور متوسط، مدیران اجرایی که از خارج از سازمان 
منصوب می شوند، تمایل دارند تا اهرم های استراتژیک بیشتری را نسبت به مدیرعامالن داخلی استفاده کنند و از 
همتایان داخلی شان در طول دوران مدیریتی بهتر عمل می کنند. تحقیقات در مورد مدیر عامل های استثنایی و 
موفقیت مدیران عامل این نتیجه را تقویت کرد: نتیجه به دست آمده این بود که مدیران اجرایی استثنایی دو برابر 

بیشتر از خارج از سازمان آمده بودند و تقریبًا با احتمال ١/٥ برابر سازمان ها درخواست بیشتری برای 
استخدام مدیران عامل از خارج از سازمان دارند.

با این حال، ٥٥ درصد از مدیران استثنایی، از داخل سازمان منصوب شده اند. 
واضح است که افراد می توانند رشد کرده و نتایج برجسته ای کسب کنند. غالبًا انجام این کار به معنای رشد یک دیدگاه بیرونی است 
تا چالش فرهنگ شرکت را با عینیت بیشتری بررسی کرده و کمک کند تا سازمان بتواند بر سستی و سکون گاه به گاه خود غلبه نماید.

اقدامات استراتژیک:
یافته ها بینش های بیشتری را در مورد اینکه چگونه مدیر عامل ها ممکن است چشم انداز روشنی برای عملیات و اقدامات خود داشته 
باشند، ارائه داد. به طورکلی نتایج تحقیقات مک کنزی نشان داد که مدیران عاملی که به شرکت هایی با عملکرد پايين وارد شده بودند، 
بیش ترین منفعت را از مزایای اقدامات استراتژیک کسب کردند. اگرچه الزامًا همه مدیر عامل  های استثنایی به شرکت هایی با عملکرد 
ضعیف وارد نمی شوند اما به هر حال آمار نشان می دهد که مدیرعامالن استثنایی در مقایسه با مدیرعامالن داخلی با احتمال بیشتری 

سـه ویژگـی 
مدیرعـامل های اسـتثنایی

٥



(حدود ٦٠ درصد) مسائل مربوط به بررسی های استراتژیک را در طی دو سال اول فعالیت خود مدنظر قرار می دهند.  
بر اساس بررسی عملکرد گذشته و همچنین پتانسیل عملکرد آینده شرکت های مورد بررسی تحقیقات مک کنزی، مشخص شد که گروه مدیران عامل 
استثنایی نسبت به دیگر مدیران بیشتر جسورانه عمل می کنند و نسبت به میانگین، تعداد اقدامات استراتژیک بیشتری را در سال اول فعالیت خود 
انجام می دهند. به طورمعمول تغییر جهت گیری استراتژیک نیاز به صرف منابع دارد که این موضوع با رویکرد کاهش هزینه ها در بخش های کم اهمیت 
سازمان نمود پیدا می کند. مطالعات قبلی نشان داده است که برنامه های کاهش هزینه توسط بیشتر مدیران مورد توجه قرار می گیرد اما مدیرعامالن 
استثنایی، ابتکار عمل بیشتری در این حوزه نشان می دهند و لذا بیش از دیگران برای تدوین استراتژی پیرامون این موضوع اهمیت قائل می شوند.

 
تعادل سازمانی:

به نظر می رسد بازطراحی سازمان بخش مهمی از ابزارهای الزم جهت ارتقای عملکرد سازمانی است. به عالوه این موضوع برای مدیران عاملی که به 
شرکت هایی با عملکرد ضعیف وارد می شوند بسیار مهم است. مدیران عامل استثنایی در نمونه این مقاله، کمتر از مدیرعامالن دیگر تمایل به بازطراحی 
سازمانی یا تغییر وضعیت مدیریتی دارند. این قضیه می تواند نوعی بازی استراتژیک باشد: آن ها ممکن است شرکت هایی با عملکرد باال را به ارث برده 
باشند (که ممکن است توسط بازطراحی مجدد آسیب ببینند) یا اینکه اقدامات استراتژیک را اولویت بندی کرده اند زیرا تعداد زیادی از ابتکارات 
استراتژیک وجود دارد که می توانند در کوتاه مدت و یا در شرایط فعلی سازمان موجب تغییر و تحول آن شوند. در واقع تا زمانی که گروه مدیران 
استثنایی بیشتر شامل مدیرانی شود که از بیرون سازمان منصوب شده اند، بیشتر به دنبال بازنگری های اساسی استراتژیک هستند. این داده ها نشان 

می دهد که ترتیب اولویتی ابتکارات با تغییرات ساختاری دنباله رو تغییرات و مالحظات استراتژیک سازمان است.
همه مدیران اجرایی نمی توانند استثنایی عمل کنند. با این حال برای هر مدیرعاملی که در حال عبور از وضعیت گذار است، بررسی چنین ویژگی هایی 
بسیار مؤثر خواهد بود. وجود یک ذهنیت نسبت به محیط بیرونی از همه چیز بهتر است. وجود چنین ذهنیتی بینش بی طرفانه ای برای رسیدن به 
اهداف ارائه می دهد. به همین ترتیب، سرمایه گذاری در یک بازنگری استراتژیک قوی، چشم انداز محکمی برای ایجاد جهت گیری استراتژیک فراهم 
می کند. در ضمن، بررسی و تمرکز بر زمینه های سازمانی، به سرعت و گستردگی تغییرات کمک می کند. بررسی ویژگی های موفقیت مدیران عامل موجب 

می شود تا افراد پتانسیل الزم برای تاثیرگذاری را داشته باشند.

٦



داشتن یک نقش مدیریت کارکردی، مستقیم ترین راه برای تبدیل شدن به یک مدیرعامل نیست. کمتر از ١٥ درصد 
از مدیران اجرایی در مجموعه داده های موردمطالعه شرکت مشاوره مدیریت مک کنزی، پس از شغل هایی با عناوین 
عملیاتی مانند مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد استراتژی، مدیر ارشد فن آوری یا مشاور عمومی، به 
مدیرعاملی تغییر سمت داده اند. تقریبًا همه مدیران عامل قبالً در شرکت های دیگری رهبر، مدیرعامل یا عضو هیئت

 مدیره بوده اند.
این موضوع زمانی بیشتر اهمیت می یابد که مدیران عملیاتی در هسته کسب وکار قرار می گیرند و باید از طریق 
تخصص خود با چالش های اساسی سازمان روبه رو شوند. البته در سازمان هایی که در حین تجربه یک تغییر عمده 
دیجیتالی هستند، انتصاب یک مدیر ارشد فناوری به عنوان مدیرعامل می تواند مزایای زیادی داشته باشد یا 
درصورتی که سازمانی نیازمند بازنگری مجدد در پرتفوی و نمونه کاالهای خود باشد، مدیرعاملی که تخصص بازاریابی 
دارد می تواند اثربخش عمل کند. به طور مشابه، شرکت هایی که طرح رشد اقتصادی خود را بر اساس ادغام و تملیک 
یا تالش برای کاهش هزینه ها بنا می گذارند، اغلب به مدیران مالی نیاز دارند. بر اساس تحقیقات مک کنزی، بیش 
از ٧٠ درصد از مدیران مالی وقتی در نقش مدیرعامل شرکت قرار می گیرند، متعهد به کاهش هزینه ها یا ابتکاراتی 

در حوزه ادغام و تملیک می شوند.
صرف نظر از تخصص هایی که به این گونه مدیران نسبت داده می شود، مدیرعامالنی که سابقه مدیریت عملیاتی 
دارند، از چالش های مشترکی برخوردار هستند. برای درک چالش ها و فرصت های پیش روی این دسته از مدیران 
عامل، شرکت مک کنزی مجموعه داده ای از ٥٩٩ مدیرعامل را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مدیران 
مالی دو سوم از مدیران ارشد در دوایر کارکردی مختلف را تشکیل می دهند. تجربه ثابت می کند مسائلی که یک 

مدیر مالی در مقام مدیرعامل با انها مواجه است، بسیار شبیه مسائل دیگر مدیران دوایر کارکردی است.
گسترش پایگاه رهبری:

عدم تجربه مدیریت عمومی چالشی برای همه مدیران ارشد در دوایر کارکردی مختلف است. تقریبًا سه چهارم 
مدیرعامالنی که سابقه مدیریت مالی در مطالعه شرکت مک کنزی را داشتند، این کمبود تجربه را با صرف زمان در 
خارج از حوزه کارکردی و عملیاتی جبران می کنند. گاهی اوقات کسب تجربه از برعهده گرفتن نقش های صف امکان
 پذیر می شود؛ این مدیران مهارت های خود را با در نظر گرفتن نقش هایی در زمینه استراتژی یا با پیوستن بههیئت
 مدیره شرکت های دیگر بهبود می دهند. کسب تجربیات بیشتر در حوزه مدیریت سازمان به حضور در تیم هیئت
 مدیره و انتخاب مدیرعامل کمک می کند. همچنین مدیران مالی با استفاده از چنین تجربیاتی می توانند هنگام 

مواجهه با مسائل چالشی راحت تر تصمیم گیری کنند.
٧بیش از ٩٠ درصد مدیران مالی که به مدیرعاملی منصوب شده اند، از داخل سازمان انتخاب شده اند. آگاهی عمیق از 

چگـونه می توانید رشـد
کنیـد و به جـایگاه

مدیرعاملـی برسـید؟



شخصیت ها و فرهنگ سازمانی می تواند به مدیرعامل جدید انگیزه دهد تا بتواند چشم انداز شرکت را به خوبی برای 
کارمندان بیان کند. در چنین شرایطی نیازمند بازنگری در روابط میان مدیران عملیاتی و وظیفه ای سابق در تیم 
مدیریتی هستیم. این افراد از منظر شغلی همتای هم بودند و حتی ممکن است چندین نفر انها کاندیدای پست 
مدیرعاملی در سازمان شده باشند. نکته قابل توجه این است که حدود سه چهارم مدیران مالی که مدیرعامل شده اند، 

در عرض دو سال تیم مدیریتی خود را تغییر داده اند.

ایجاد نقاط قوت
مدیران مالی مجموعه ای از نقاط قوت مختص به خودشان را دارند که می تواند بر عهده گرفتن نقش مدیرعاملی را 
برای آن ها تسهیل و اثربخش کند. چنین مدیرانی در توسعه راهکارهای دقیق، درک عمیق تر از محرک های خلق ارزش 
در کسب وکار و ارتباط با سرمایه گذاران بهتر عمل می کنند. تجربه مدیران مالی در بودجه بندی و پیش بینی بر مبنای 
مهارتشـــان در تجزیه وتحلیل های عینی، یکی از مهـارت هایی است که این مدیران با خـود به جایگاه مدیرعاملی 
می آورند. به عنوان مثال، اشخاصی که سابقه مدیریت مالی دارند و سپس در جایگاه مدیرعاملی قرار می گیرند، تقریبًا 
دو برابر بیشتر از مدیرعامل های معمولی در دو سال اول فعالیت خود دست به بازنگری استراتژیک در سازمان می زنند. 
ماهیت نقش مدیران مالی موجب ایجاد تجربه و مهارت هایی می شود که در تخصیص سرمایه جهت حمایت از 
استراتژی های سازمان مؤثر هستند. تحقیقات مک کنزی هم نشان می دهد که همین موضوع کلید پیشرفت است. 
تخصیص اثربخش منابع به این نیاز دارد که مدیران عامل و تیم های مدیریتی دیدگاه دقیقی از جذابیت خطوط 
مختلف کسب وکار و مشتریان داشته باشند. همچنین ممکن است که مدیران در تصمیمات خود درگیر تعصبات 
شوند و از این طریق بسیاری از تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع تحریف شود یا با ارزیابی پروژه ها از طریق 
مجموعه ای از معیارهای مشترک، از دستیابی به فرصت های مالی جسورانه جلوگیری شود. تجربه های مدیران مالی 

موجب پیشبرد برنامه ریزی ها و مطابقت انها با وظایف سازمانی می شود.
رشد آهسته تر، افزایش فشار هزینه و چالش های مدل کسب وکار که ناشی از ظهور نقش آفرینان دیجیتالی است، 
مهارت های مالی را به امتیاز بزرگی برای بر عهده گرفتن نقش مدیرعاملی تبدیل کرده است. توانایی های تحلیلی که 
قبالً برای انجام وظایف مالی مهم بودند، اکنون برای همه رهبران ارشد اولویت دارند. مدیران دوایر کارکردی مختلف 
که خواهان صندلی مدیرعاملی هستند، باید فرصت هایی برای نشان دادن قدرت تحلیل، استفاده از تخصص خود 

و افزایش قابلیت رهبری شان داشته باشند.

میزان اخذ اقدامات استراتژیک در مدیران ارشد مالی و مقایسه آن با مدیران عامل غیر مالی

٨



هر مدیرى سبک کارى خودش را دارد، در عین حال فراگیری دانش مدیریت و نکات خاص آن به او کمک مى کند هوشمـندانه تر و مدبرانه
 تر مدیریت کند. مدیـران عامل در انجام کار خود با چالش هاى متعددى رو به رو مى شدند که بسیارى از آنها را در شغل هاى قبلى خود 

تجربه نکرده اند. از پاسخگویى و با هیأت مدیره و سهامدران گرفته تا پاسخگویى به ادارات و سازمان هاى دولتى مانند دارایى و تامین 
اجتماعى. اگرچه مدیران در طول زمان و با سعی و خطا این مفاهیم را می آموزند اما بسیارى از مواقع این تجربه  ها مى تواند گران پر هزینه 
رقم بخورد. این دوره آموزشى به این مدیران کمک مى کند با سرعت بیشتر، با وظایف و اختیــارات ، الزامات قانونى و مهمــترین قلق هاى 

کار، مدیران عامل آشنا شوند تا خطاهاى کمترى در سال هاى آغازین کار خود در جایگاه مدیر عامل مرتکب شوند.

نقش های کلـیدی مدیرعـامل
- خلق چشم انداز سازمان

- تامین منابع مناسب
- اتخاذ تصمیمات درست

- ارائه عملکرد و بازده مناسب

جایگاه و ارتبـاط با هیأت مدیـره
- اختیارات مسئولیت هیأت مدیره و مدیرعامل

- ارتباط موثر مدیرعامل و هیأت مدیره
- حاکمیت شرکتی

مدیریت مالـی برای مدیـران عامـل
- آشنایی با ترازنامه

- انواع روش های تامین منابع مالی و نقش مدیرعامل
- تعامل موثر با بانک ها و مراکز مالی

- انواع تسهیالت بانکی و نحوه دریافت آن و.....

نقش مدیرعامل در مدیریت منابع انسانی
- آشنایی با انواع قراردادهای نیروی انسانی

- مسائل و نکات مهم در هنگام اخراج نیروی انسانی
- شیوه های موثر جذب نیروی انسانی و نقش مدیرعامل

- حل تعارض های بین نیروی انسانی
- تعیین حقوق و دستمزد کارکنان و .....

مهارت های رهبری
- مدیرعامل به عنوان رهبر سازمان

- مدیرعامل فرهنگ ساز
- انگیزه بخشی به کارکنان

- راهکارهای جلب تعهد در همکاران
- هدف گذاری برای واحدهای سازمانی

- خلق چشم انداز مشترک در سازمان

مدیریت ارتباطات
- از رابطه تا ارتباط

- نقش ارتباطات در کسب و کار و دنیای حرفه ای و تخصصی امروز
- هرم یادگیری و نرخ به یاد ماندن محتوا

آنچه مدیران کسب و کار از قانون کار، بیمه و مالیات 
باید بدانند

- قانون کار و امور اجتماعی
- قانون بیمه و تامین اجتماعی

- قانون مالیات 
- قوانین حاکم بر مالیات ارزش افزوده

معرفی دوره آموزشـی
مدیرعـامل حـرفـه ای

آریـانا

٩

سرفصل دوره:

جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره ٨٨٣٤٢٩٠٠ داخلی ٢٠٠ تماس بگیرید. 



- حل تعارض های بین نیروی انسانی
- تعیین حقوق و دستمزد کارکنان و .....

مهارت های رهبری
- مدیرعامل به عنوان رهبر سازمان

- مدیرعامل فرهنگ ساز
- انگیزه بخشی به کارکنان

- راهکارهای جلب تعهد در همکاران
- هدف گذاری برای واحدهای سازمانی

- خلق چشم انداز مشترک در سازمان

مدیریت ارتباطات
- از رابطه تا ارتباط

- نقش ارتباطات در کسب و کار و دنیای حرفه ای و تخصصی امروز
- هرم یادگیری و نرخ به یاد ماندن محتوا

آنچه مدیران کسب و کار از قانون کار، بیمه و مالیات 
باید بدانند

- قانون کار و امور اجتماعی
- قانون بیمه و تامین اجتماعی

- قانون مالیات 
- قوانین حاکم بر مالیات ارزش افزوده

آیا مدیران ارشد مالی مدیران اجرایی مطلوبی می شوند؟ امور مالی نقش مهمی را در استراتژی شرکت ایفا می کند و بسیاری از 
مدیران مالی نه تنها به عنوان مشاوران کلیدی برای مدیر عامل شرکت، بلکه به عنوان رابط بین بازارهای مالی و شرکت ایفای نقش 

می کنند، بنابراین به نظر می رسد مجموعه مهارت های مدیران ارشد مالی برای تبدیل شدن آن ها به مدیرعامل راهگشا باشد.
توانایی مدیر مالی برای کسب موفقیت در نقش مدیر عاملی، کامال به هم مرتبط است. حدود یک پنجم از مدیران اجرایی در 
انگلستان و ایاالت متحده حداقل یک بار نقشی به عنوان مدیر مالی را تجربه کرده اند.  این تعداد در بازارهای اروپایی (به عنوان 
مثال، فرانسه و آلمان) و در آسیا به میزان ٥ تا ١٠ درصد کاهش می یابد، شاید به این دلیل که مدیران مالی در بسیاری از شرکت 
ها فقط نقش کنترل کننده مالی را بر عهده دارند. با این حال، نمونه های اخیر نشان می دهد که اعضای هیئت  مدیره در قاره اروپا 
و آسیا مایل هستند تا مدیرعامل بعدیشان سابقه مدیریت مالی داشته باشد، حتی در برخی از شرکت های چند ملیتی بسیار بزرگ 

نیز چنین رغبتی وجود دارد.
شرکت مشاوره مدیریت مک کنزی برای بررسی میزان تمایل شرکت ها به انتصاب مدیران مالی در موقعیت های باالی سازمانی، 
مصاحبه ای با سرمایه گذاران، اعضای هیئت مدیره، مشاوران خارجی، مدیران مالی و مدیران عامل انجام داده است. نتایج 
غیررسمی نشان می دهد به ازای هر فردی که معتقد است مدیران مالی میتوانند مدیرعامالن خوبی باشند، یک نقر کامال با این 
موضوع مخالف است. پاسخ دهندگان ارزش باالیی برای چندین ویژگی کالسیک مدیران مالی مثل: توانایی برقراری ارتباط با 
سهامداران، تمرکز بر ایجاد ارزش سهامداران و ایجاد معیارهای عملکرد و کنترل بر امور قائل بودند. از سوی دیگر انتقادی که وجود 
داشت این بود که مدیران ارشد مالی اغلب مهارت های رهبری پايينی دارند و در انگیزه و الهام بخشی به تیم ها ضعیف هستند 

و تمایل دارند تا کنترل خود را بر سازمان حفظ کنند.
در این مقاله پیشنهاداتی برای آن دسته از مدیران مالی که تمایل به رشد و ارتقای سازمانی دارند، ارائه شده است تا آنها بتوانند 
مهارت هایی را که معموال مدیران عامل نیاز دارند، کسب کنند. تحقیقات نشان می دهد که مدیران مالی می توانند به باالترین 
مراتب شغلی برسند و موفقیت آمیز عمل کنند. اما به هر حال الزم است که مهارت های افراد با نیازهای خاص شرکت مطابقت 

داشته باشد.
چه زمانی قابلیت های مالی به نیازهای فعلی شرکت کمک می کند؟

جای تعجب نیست که مدیران مالی زمانی به عنوان مدیران اجرایی، خوب عمل می کنند که شرکت ها به مواردی تمرکز کنند که 
نیاز به نظم و انضباط مالی دارند مانند تالش برای تغییر یا ادغام، خرید و یا فروش. در واقع، حدود ٧٠ درصد از مدیران مالی 
انگلیسی که به عنوان مدیران عامل فعالیت کردند، شرکت های خود را در چنین شرایطی نگه داشتند. عالوه بر این، مهارت هایی که 
اغلب مدیران مالی دارند برای  برنامه های واگذاری سهام، کاهش هزینه ها و فروش دارایی ها ضروری به حساب می آید. یک 
مدیرعامل با تجربه در بخش مالی شاخص های کلیدی عملکرد را درک می کند و می داند این موضوع تا چه حد می تواند عملکرد 

یک کسب و کار را بهبود بخشد.

مدیران مالی چگونه
 می توانند به جایگاه
مدیرعاملی دست
پیدا کنند؟

مدیران مالی زمانیکه مسائل مالی در هسته اســتراتژی شرکت قرار دارند، نامزدهای خوبــی برای نقش مدیر عاملی در نظر گرفته 
می شوند.

١٧ درصد 

کارکردهای معمول سازمان

ادغام و تملیک و برنامه های
توسعه کسب و کار

 مزایـای مدیر عامل با سابقه
مدیریت مالی برای سازمان
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این مهارت های کلیدی، مدیران مالی را به رهبرانی اثربخش در  شرکت ها و کسب
 وکارهای چندملیتی بزرگ تبدیل می کنند، که در آن اعداد به یک زبان مشترک تبدیل 
می شوند که بسیاری از کسب وکارها را با هم مرتبط می کند. به طور مشابه، تخصص 
مدیران عاملی با سابقه مالی در شرکت هایی با  دارایی سنگین در کسب وکارهای کم 
رشد و کم حاشیه به آنها اجازه می دهد تا بر روی بهینه سازی بازده سرمایه و کنترل 

هزینه ها تمرکز کنند.
استعفای  زمان  در  خصوص  به  مدیرعاملی  برای  خوبی  کاندید  مالی  مدیران 
مدیرعامل یا فقدان یک برنامه واضح جانشینی محسوب می شوند.  همانطور که 
دارای  کاربلد و  افرادی  از پاسخ دهندگان توضیح داد، ”مدیران مالی سابق  یکی 
یکپارچگی باال“ و ”یک رابط میان شرکت با بازارهای سرمایه“ هستند. بنابراین 
انتخاب مدیر عاملی با سابقه مالی امکان حفظ دیگر بخش های سازمانی را بیشتر 

خواهد کرد.

چه زمانی مدیر مالی تجربه گسترده ای که از یک مدیر عامل انتظار می رود را خواهد داشت؟
بسیاری از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که مدیران مالی برای تبدیل شدن به یک مدیرعامل موفق، نیاز به تجربه مدیریت عمومی دارند. 
بسیاری از آنها می گویند، بین مدیران مالی و مدیران عامل مرز باریکی وجود دارد که همان مبارزه مداوم برای موفقیت و کسب تجربه است.  
تعدادی از مصاحبه شونده ها به مدیران مالی پیشنهاد دادند تا در برخی مواقع از حرفه خود خارج شوند و تخصص خود را در یک کار متفاوت 

ادامه دهند.
در واقع، به نظر می رسد تجربه مدیران مالی انگلستانی که به مدیر عاملی منتصب شده اند، از این نوع است.  بیش از دو سوم این افراد  مواقعی 
را در خارج از عملکرد مالی کار می کردند. گستره تجربه بخش مهمی از مهارت های الزم برای تبدیل شدن مدیران مالی به مدیران عامل را تشکیل می دهد.
توانایی تمرکز بر کل سازمان، از جمله کار بر روی انگیزش کارکنان، به جای صرفا تسلط بر اعداد بسیار مهم است. اکثر مدیران ارشد انگلیسی با 
پیشینه مدیریت مالی که از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٦ به مراتب باالی شغلی رسیده اند،  این کار را با رشد در سلسله مراتب داخل شرکت به دست 
آوردند، اما کمتر از نصف آنان به طور مستقیم از موقعیت مدیر مالی به مدیر عاملی منتقل شدند . حتی کمتر احتمال دارد که یک مدیر مالی 

به طور مستقیم به نقش مدیر عاملی در شرکت دیگری برسد.

مدیران مالی به ندرت به طور مستقیم از بخش مالی به مدیریت کل سازمان می رسند:
پاسخ دهندگان ما نیز احساس کردند که مدیران مالی می توانند توانمندی خود را از طریق کار بیشتر در مراتب شغلی مختلف در سازمان 

گسترش دهند.  بالغ بر ٩٠ درصد از مدیران مالی انگلیس که مدیران عامل شده بودند،  در بیش از یک نقش سازمانی فعالیت کرده بودند .
تجربه در بیش از یک نقش و بیش از یک شرکت موجب می شود هم مدیران مالی برای نقش مدیر عاملی بیشتر آماده شوند و هم شرکت ها 

تمایل بیشتری برای انتصاب آنان به نقش مدیرعاملی داشته باشند.
 

٣٦ درصد  ٤٢ درصد 

١١ درصد  ١١ درصد 

سازمان فعلی

سازمان دیگر

تجربه مدیران عامل با سابقه در مدیریت مالی

انتقال مستقیم به
نقش مدیر عاملی

تجربه ایفای نقش در
منصبهای متفات سازمانی

٢٢ درصد 

٦٩ درصد 

٩درصد 

میزان تجربه مدیران عامل با سابقه مدیریت مالی
تجربه در مدیریت مالی و دیگر امور
عمومی مدیریت تنها در یک شرکت

تجربه در مدیریت مالی و دیگر امور
مدیریتی در بیش از یک شرکت

تجربه مدیریت مالی
تنها در یک شرکت

گذار از مدیر مالی به مدیر عاملی:
هنگامی که مدیران مالی شامل این ارتقا منصب می شوند، همه چیز به آسانی برایشان رو به راه نمی شود. مدیران مالی سابق نه تنها باید با چالش های 
معمول مدیر عاملی مواجه شوند، بلکه در بسیاری از موارد، رویکرد خود را نسبت به کسب وکار به شدت تغییر می دهند. چالش های اساسی در مرحله 

گذار از مدیر مالی به مدیر عاملی عبارتند از:
• تطبیق با ذهنیت مدیرعاملی:

آن دسته از مدیران مالی که مدیر عامل می شوند باید نقش مالی خود را در اسرع وقت فراموش کنند و دیدگاه جامع تری از کسب وکار داشته باشند. 
به طور خاص، آن ها باید بر کل سازمان تمرکز کنند نه صرفا بر اعداد و ارقام. و این کار از طریق گذراندن وقت در بخش عملیاتی ، ارتباط با مشتریان 

و  برقراری رابطه اثربخش با سهامداران اتفاق می افتد.
• اعطای مسئولیت

نتایج نشان می دهد که مدیران مالی باید از کنترل گری جلوگیری کنند. آنها باید عادت های آشنا از نقش های قبلی خود را در امور مالی و کنترل رها 
کرده و به تیم های جدیدشان فضای کار و فعالیت مستقل بدهند. مهم تر از آن این است که به جای اینکه با نظارت و کنترل گری بیش از حد مدیران 

مالی جدید را محدود کنید از آنان بعنوان ابزاری برای هدایت عملکرد مالی استفاده نماييد.
• ایجاد تیم درست و مناسب:

مدیران مالی سابق نیاز به تشخیص محدودیت های خود و  ساخت یک تیم مکمل دارند. به طور خاص، این تیم باید قابلیت های بازاریابی قوی، 
عملیات و فروش داشته باشد و از افرادی تشکیل شود که ترکیب مناسب کسب وکار و مهارت های بین فردی را داشته باشند.

آن دسته از مدیران مالی ای که مدیرعامل می شوند، می توانند یک مجموعه منحصربه فرد از مهارت ها را به ارمغان بیاورند. کسانی که توانایی های 
مدیریت خود را در اوایل کار تقویت می کنند، کاندیدای جدی تری برای نقش مدیرعاملی هستند و تمرکز مستمر بر ارزش سهامدار برای کسانی که 

قصد مدیرعامل شدن ندارند، میتواند آن ها را به عضو موثری از هیئت مدیره مبدل کند.
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زمـــانی تصور می شــد که اصول رهبری فراگیر و جهانی است، 
اما مردان و زنانی که امروزه رهبری بزرگ ترین سازمان های جهان را بر 
عهده دارند، به وضوح معتقدند که فعالیت در محیط کسب وکار فعلی، 

به طور چشمگیری نسبت به ده سال پیش متفاوت شده است.
تحقیقات نشان می دهد نقش مدیرعامل (CEO) در شرایط امروزی 
کسب کار به واسطه سه تحول جدید به چالش کشیده شده است. 
اول، رهبران امروزی در زمانی مدیریت می کنند که در آن نوآوری های 
برهم زننده، نوسان ها و بحران های چندوجهی و درهم تنیده بین المللی، 
به عنوان امری اجتناب ناپذیر وجود دارد. دوم، ماهیت تصمیم گیری 
اساسًا تغییـر کرده است. درحالی که مدیرعامالن قبلی تصمیماتشان را 
بر اساس الگوهای غریزی یا روند گذشته اتخاذ می کردند، این روش ها 
درنهایت،  نمی کنند.  کار  معاصر  پیچیده  کسب وکار  محیط  در  دیگر 
مدیران عامل اکنون با انتظارات بی سابقه ای مانند الزام به در دسترس 
بودن در ٢٤ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته و همچنین داشتن 
سطح باالیی از انرژی فیزیکی، ذهنی و احساسی روبه رو هستند که 
برای ایفای نقششان الزم است. چنین شرایطی به مدیرعامالنی نیاز 
دارد که به منظور تطابق با الزامات نقش خود در زمان ها و شرایط 
بااین حال،  قرار دهند.  یادگیری مستمر  در معرض  را  متفاوت، خود 
یادگیری در مدیرعامل ها چالش های مخصوص به خود را دارد زیرا 
اغلب مدیرعامالن خودشان موانعی را ایجاد می کنند که مانع از طی 

مسیر یادگیری توسط آن ها می شود.

روش های یادگیری
برای مدیرعـامل ها
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• اولین نکته، ضعف در گفتن ”پاسخ را نمی دانم“ است. پس از رسیدن به اوج موقعیت شغلی و ایجاد انتظارات باال، بسیاری از 

مدیرعامالن نمی توانند بپذیرند که پاسخ همه مسائل را نمی دانند و نیاز به یادگیری دارند.
• دومین مسئله این است که مدیرعامل ها عادت کرده اند به طور مداوم شرایط، افراد و مسائل را ارزیابی کنند و در نتیجه، بیشتر در 

مورد یادگیری مقاومت می کنند، زیرا در چنین شرایطی خود را ضعیف می پندارند.
• سوم اینکه انبوه اطالعات موجود موجب گیجی در فرایند یادگیری می شود. بسیاری از مدیران عامل تالش می کنند تا در معرض 
ارائه اطالعات گوناگون قرار گیرند، با افراد مختلف صحبت کنند و در تالش برای یادگیری به طور گسترده ای مطالعه کنند. بااین وجود، 
آن ها به ندرت این دانش را درونی کرده و در عمل از انها استفاده می کنند؛ بنابراین، تالش های مدیران عامل برای کسب و بهبود دانش 

نظری، بدون هیچ گونه مزیتی برای رهبری واقعی دست نخورده باقی می ماند.
• درنهایت اینکه، بسیاری از مدیران عامل احساس نیاز کامل در مورد یادگیری یک مسئله داشته و پذیرای یادگیری هستند؛ اما گاهی 
این آگاهی از نقاط قابل بهبود و پذیرش نسبت به یادگیری به گونه ای وسواس گونه ظاهر می شود و همین موضوع موجب صرف 

وقت و انرژی فراوانی می شود که امکان یادگیری و ایجاد ایده ها یا مهارت های جدید را کاهش می دهد.
این چهار دشمن یادگیری ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد، اما در فرایند یادگیری در مدیر عامل ها حتمًا یکی از این 
موارد وجود خواهد داشت. اغلب مدیران عامل حتی از وجود این موانع اطالعی هم ندارند. آگاهی نسبت به این موانع و تالش برای 

رفع آن ها گام مهمی برای یادگیری اثربخش است.
ازآنجایی که صرفًا کسب اطالعات جدید کافی نیست، مدیران عامل باید در ابتدا بفهمند که چه چیزی را باید بدانند و همچنین چه 
کاری را باید انجام دهند که به اثربخشی بیشتر یادگیری در انها کمک کند. برای شروع فرایند یادگیری در مدیرعامل ها، آن ها باید به

 طور مداوم آنچه را که می دانند به روز کنند و خود را به سرعت با تحوالت دنیای چندگانه امروزی همچون تحوالت بازار، تکنولوژی و 
نوآوری هماهنگ نمایند. برای  مثال به عنوان مدیرعامل یک شرکت چندکسب وکاره یا یک مدیر با تخصص فنی احتماالً الزم است که 
درک بیشتری از مسائل مالی یا بازاریابی وجود داشته باشد. پس از درک نقاط قابل بهبود، الزم است مدیران عامل آنچه در آن تسلط 
دارند را بهبود بخشند، مهارت های جدیدی که به آنان کمک می کنند را فرا بگیرند و آن را در مسائل روزمره خود همچون چالش ها، 
انگیزه بخشی به افراد، مذاکره در مورد معامالت و غیره به کارگیرند. این موضوع دانش را در آن ها درونی می کند و از صرف انرژی برای 
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اختراع دوباره چرخ جلوگیری می کند. مورد سوم اینکه آن ها باید بر آنچه که باید باشند تمرکز کنند. ذهنیت و 
خودکنترلی مدیرعامل ها باید فشارهای شدید فیزیکی، روانی و عاطفی را متوازن کند.

هنگامی که رهبران و مدیران عامل از شکاف های دانشی قابل بهبود خود آگاه باشند، می توانند انتخاب کنند که چگونه 
و از چه روشی این موارد را بهبود دهند. سه حالت معمول وجود دارد که به یادگیری در مدیرعامل ها کمک می کند و 
مدیران عامل از طریق آن ها ابعاد مختلف دانشی و مهارتی خود را ارتقا می دهند که عبارت اند از: یادگیری از همتایان 

خارج از شرکت؛ یادگیری از مربیان و تمرین و تالش آگاهانه برای کسب مهارت های جدید.

• یادگیری از همتایان خارج از شرکت:
بسیاری از مدیران عاملی که توانسته اند پویا و فعال باقی بمانند، ایده های جدیدی را جذب می کنند و از طریق شبکه
 های حرفه ای خود با مدیران عامل دیگر شرکت ها ارتباط برقرار می کنند. این رویکرد به یادگیری می تواند دامنه 
وسیعی، از انتخاب افراد استثنایی (یا گروهی از افراد) مرتبط در سازمان های عالی در صنایع مختلف تا حضور در 

کنفرانس ها و سایر رویدادهای شبکه سازی برای یادگیری از نحوه فعالیت دیگر رهبران باشد.
طرفداران این رویکرد یادگیری همواره به فکر برقراری ارتباط منظم و اثربخش با مدیران عامل حرفه ای و قابل احترام 
هستند. چنین افرادی ممکن است در سفرهای خارجی خود، لیستی از افرادی تهیه کنند که عالقه مند هستند با آنها 
دیدار کنند. به عنوان مثال، در طی بحران مالی جهانی در سال ٢٠٠٨، مدیرعامل یکی از شرکت های چند کسب و کاره، 
دو روز با مدیران برخی شرکت های حاضر در وال استریت مالقات کرد و به دنبال کسب یک ایده دست اول برای 
رهایی از محیط کسب وکار آشفته آن زمان بود. چنین جلساتی دانش ارزشمندی در مورد رخدادهای آینده به همراه 

دارد.
عالوه بر این زمانی که سازمانی بابا چــالش های تجاری روبه رو می شود، به طورجدی روی کمک همتایان خود در 
شرکت های دیگر حساب می کند. به عنوان مثال، ممکن است علیرغم برپایی سیستم های مدیریت عملکرد در سازمان، 
نتایج متقاعدکننده نباشد. بنابراین بهتر است چنین شرکتی به سراغ چندین مدیرعامل سرشناس در سراسر جهان برود 
و مسئله خود را با ایشان مطرح کند. این کار موجب دستیابی به ایده های معتبری می شود که قبالً در بزرگ ترین 

شرکت های دنیا امتحان خود را پس داده اند.
گاهی اوقات این روش یادگیری در مدیرعامل ها شامل اعضای رده باالی تیم نیز می شود. به این صورت که مدیرعامل 
شرکت می تواند بازدیدهای صنعتی را از دیگر شرکت های موفق به همراه تیم خود برنامه ریزی کند و از این طریق به 
ایده ها و راه حل هایی دست بیابد که شاید اگر در داخل محیط سازمانی باقی می مانند، دستیابی به چنین ایده هایی 

غیرممکن بود.

• یادگیری از مربیان:
تعداد زیادی از مدیرعامل ها، مربیانی را در دسترس دارند که به طور منظم برای کسب ایده های جدید و راهنمایی به 
آن ها مراجعه می کنند. رابطه  سازنده  و پیوسته با مدیرعامل های قبلی سازمان می تواند راهی مناسب برای دستیابی به 

ایده های جدید و دستیابی به تجربه ها و فوت وفن های خاص مدیریتی باشد.
گاهی هم ارتباط با مدیران عامل دیگر سازمان ها تبدیل به رابطه دوستانه ای می شود که در حل مسائل پیچیده مربوط 
به منابع انسانی و چالش های رفتاری در سازمان بسیار مؤثر است. این نوع از فراگیری دانش های جدید برای مدیران 
عامل بسیار ارزشمند است زیرا با چاشنی حمایت و اعتمادقرین شده است و در موضوعات پیچیده سازمانی راهگشا 

هستند.

• تمرین و تالش آگاهانه برای کسب مهارت های جدید:
بسیاری از مدیران عامل ترجیح می دهند تا با تمرین و تالش واقعی، یاد بگیرند و این دانش را درونی کنند. مدیران 
عاملی که این روش یادگیری را اتخاذ می کنند، سه مرحله الزم برای آمادگی جهت یادگیری را طی می کنند. اول، آگاهی 
خود را از شکاف دانشی و تأثیر آن بر سازمان افزایش می دهند. دوم، آن ها خود را برای این تغییر انگیزه می دهند؛ و 
سوم اینکه، منابع مناسب برای یادگیری را شناسایی کرده و با تمرین مهارت های جدید، این شکاف های دانشی را به 

حداقل می رسانند.
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به عنوان مثال، اگر مدیرعاملی در انتقال پیام های 
دشوار و بازخورد به اعضای تیمش مشکل داشته باشد، می تواند 

به مربی خود رجوع کند. در چنین شرایطی عالوه بر یادگیری بازخورد و نحوه 
ارائه آن، مهارت ها و تکنیک های مورد نیاز برای انتقال پیام های دشوار را نیز می آموزد. 

با شناختن این مهارت متوجه خواهد شد که اعضای تیمش هم نیاز به مربیانی شخصی دارند 
تا این مهارت را فرابگیرند. سپس، ایجاد یک کارگاه سه روزه خارج از محیط سازمان برای اعضای تیم 

موجب می شود تا این آموخته ها در سطوح مختلف سازمان جاری شوند.
یا اینکه تفویض اثربخش ممکن است چالش شخصی بسیاری از مدیرعامالن در مسیر یادگیری باشد. چنین 

مدیرانی تقریبًا در تمام تصمیمات سازمانی حتی اگر کوچک و جزئی باشند، نیز وارد می شوند. هنگامی که انها متوجه 
می شوند که چگونه این رفتار، تصمیمات و پاسخگویی سازمانی را تحت تأثیر می گذارد، جلسه ای را در رابطه با اصول 

ســــازمان دهی خوب با تیم اصلی شان برقرار می کنند. چند ماه بعد از تمرین این رویکرد در خود و تمامی کارکنان 
سازمان نتایج فوق العاده ای در تفویض، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مشاهده خواهد شد. در واقع این مهارت جدید به 

بخشی از ژن سازمانی انها تبدیل می شود.
مدیران باید هر سه رویکرد مؤثر در یادگیری مدیر عامل ها را مدنظر قرار دهند. سفر به سمت کسب این مهارت شخصی 
عمدتًا از خود افراد آغاز می شود و مدیران اجرایی مسیرهای متعددی را در طی این سفر تجربه می کنند. آن دسته از مدیران 
عامل که دوست دارند این سفر را دنبال کنند و خود را تغییر دهند، عمدتًا از طریق خودارزیابی و تالش برای اصالح 
ذهنیت به این امر دست پیدا می کنند. دیگر مدیران ممکن است ترجیح دهند که با تیم خود در سفر باشند، در 
جلسات متعدد شرکت کنند و از این طریق به صورت مشترک مجموعه ای از چالش های ذهنی و رفتاری را شناسایی 

کرده و برای غلبه بر انها تالش کنند. بعضی دیگر می توانند مسیر دشوارتری را طی کنند، زمانی را در کمپ های 
طبیعی سپری کنند و سعی کنند به درک بهتری از خودشان دست یابند.

مدیـــران عامل امروزی می توانند از شـیوه های متنوعی دانش کسب کنند و یاد بگیرند؛ اما این 
روش بسته به ذهنیت فرد و سبک یادگیری او اثربخشی متفــاوتی دارد. مدیـــران عاملی 

که نتایج رضایت بخش و قدرتمندتری ارائه می دهند، کسانی هسـتند که مسئولیت 
کامل توسعه شخصـــی خود را به دست می گیرند و می دانند که فرآیند 

یادگیــری در مدیرعامل ها یک سفر پیوسته و مداوم  است.
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مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای  راهنماهایی کاربردی است که مفاهیم اساسی و 
فوت وفن های الزم برای مدیران و کارکنان دنیای امروز را گام به گام، به زبانی ساده و در 
«فهرست  «توصیه»ها،  با  کتاب ها  این  می گذارد.  اختیار  در  تصویری  قالبی 
مالحظات...»، «از خودتان بپرسید...» و ارائة نتایج پژوهش ها خواننده را فعاالنه درگیر 
می کند، در «موردپژوهی»ها نمونه هایی واقعی از بحث ها را در عمل به او نشان می
 دهد و با «زیر ذره بین» قرار دادن جنبه هایی که کمتر به آن ها توجه شده است بر دقت 
نظرش می افزاید و همه این ها او را در مسیر اثربخش  و حرفه ای تر شدن قرار می دهد. 

این بسته شامل ٦ عنوان می باشد که عبارت اند از: 

• ارتباطات حرفه ای
• مذاکره حرفه ای

• ارائه حرفه ای
• اخالق حرفه ای
• رهبر حرفه ای 

• عملکرد حرفه ای

معـرفی مجمـوعه کتـاب های مدیـر حرفـه ای
انتشـارات آریاناقلـم

٨٨٣٤٢٩١٠
www.aryanaghalam.com
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رهبران امروزی چیزهای زیادی در مورد اهمیت داشتن شبکه سازی می شنوند. به عنوان مثال، شرکت هایی که مدیرعامالنی با شبکه 
قوی تر دارند، می توانند ارزان تر تأمین مالی شوند و همچنین شرکت هایی با هیئت مدیره دارای شبکه حرفه ای قوی، عملکرد بهتری 
خواهند داشت. هدف از این مقاله این است که بررسی شود آیا تنوع شبکه های حرفه ای مدیران عامل ممکن است تأثیری بر شرکت

 هایشان داشته باشد؟
این مطالعه دریافت که مدیرعامل هایی که با افراد متفاوتی از منظر جمعیت شناختی و سطوح مهارتی ارتباط داشتند، یعنی شبکه حرفه 
ای متنوعی ایجاد کرده بودند، ارزش بیشتری برای شرکت خلق می کنند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که خلق ارزش ناشی از 
شبکه سازی حرفه ای بیشتر بخش نوآوری و ادغام و تملیک را تحت تأثیر قرار داده و موفقیت بیشتری برایشان رقم میزند. همین 
موضوع نشان می دهد که تنوع شبکه های اجتماعی مدیران و رهبران یک عنصر کلیدی در چگونگی رشد شــرکت هایشان به شمار 

می رود.
دانشکده کسب وکار هاروارد با استفاده از داده های ارائه شده از سوی مرکز عملکرد سازمانی، نمـــونه ای از ١٢١٢ مدیرعامل را که طی 
سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ به شرکت های S&P  ملحق شده بودند،، مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش شبکه های حرفه ای مدیرعامل با 
مستندسازی روابط دانشگاهی، روابط کاری و روابط اجتماعی خود (مانند باشگاه ها و مؤسسات خیریه) بررسی شده است و ارتباطاتی 

در نظر گرفته شدند که در آن مخاطب حداقل مدیر ارشد یا مقامی باالتر از آن داشته باشد.
در این تحقیق، شش عامل شامل جنسیت، ملیت، درجه های علمی، رشته ها، تخصص حرفه ای و تجربه کار جهانی در قالب شاخصی 
تحت عنوان تنوع شبکه های مدیران مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای ارزیابی تأثیر شبکه سازی مدیــران بر عملکرد 

شرکت های محل اشتغال آنان، از نسبت ارزش دارایی به ارزش دفتری دارایی ها استفاده شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که مدیرعامالن شرکت هایی که شبکه حرفه ای متنوعی داشتند (بر اساس ٧٥٪ مطابقت با شاخص های 
گفته شده) نسبت به مدیرعامالن با سطح معمولی تنوع (٥٠ درصد مطابقت) و مدیران با سطح ضعیفی از تنوع (٢٥ درصد مطابقت)، 
افزایش سرمایه ای معادل ٨١ میلیون دالر برای شرکت در بازار رقم زدند. با توجه به اینکه متوسط سطح افزایش سرمایه مدیرعامالن 
لیست S&P تقریبًا ٥ میلیون دالر بوده است، مدیرعامالنی با شبکه سازی حرفه ای قوی، تقریبًا شانزده برابر ارزش بازار بیشتری برای 

شرکت رقم زده اند.

چرا مدیرعامل ها به شـبکه 
متنوعی از روابط حرفه ای و 

اجتماعی نیاز دارند؟
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نکته دیگر اینکه نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت هایی که مدیرعامل جدید آن ها دارای شبکه های متنوع تر نسبت به مدیر سابق بودند، 
واکنش های مثبت و قابل توجهی در بازار سهام به صورت کوتاه مدت داشتند (بازده سهامداران غیرمعمول یا افزایش مجموع بازده سهام طی چند 
روز پس از اعالم انتصاب مدیرعامل شرکت). در مقابل، شرکت هایی که مدیرعامل جدید آن ها دارای شبکه حرفه ای کمتر گوناگونی نسبت به 

مدیرعامل سابق خود بودند، بازده تجمیعی سهام کمتری داشتند.
یک یا دو سال پس ازآنکه شبکه مدیرعامل تقویت شده و تنوع بیشتری می یابد، ارزش شرکت شروع به رشد می کند. یافته ها نشان می دهد 
افزایش تنوع شبکه حرفه ای، موجب بهبود درون سازمانی قابل توجهی شده و از این منظر هم ارزش آفرین است. البته باید توجه داشت که تنها 
شبکه سازی حرفه ای کافی نیست، چیزی که بسیار اهمیت دارد، تنوع افراد حاضر از منظر تحصیلی، شغلی، تخصص، سن، جمعیت شناختی و 

غیره در شبکه حرفه ای مدیران عامل است.
اما چرا شبکه حرفه ای و اجتماعی متنوع مدیران عامل، ارزش شرکت را افزایش می دهد؟

برای پاسخ به این سؤال باید مکانیسم های محرک در شبکه سازی درک شود. یکی از دالیل می تواند این باشد که یک شبکه متنوع تر، مدیران 
اجرایی را به مجموعه های گوناگونی از دانش دسترسی می دهد که می تواند به ایده های جدید و تمایل برای مواجهه با پروژه های نوآورانه منجر 
شود. به همین دلیل است که شرکت هایی با مدیرعامالنی با شبکه قوی، بیشتر تمایل به نوآوری، ثبت اختراع و استفاده از فناوری های جدید 

دارند.
دلیل دوم این است که روابط حرفه ای و اجتماعی متنوع، توانایی مدیرعامل را برای شبکه سازی از ارتباطات خارجی و شناسایی فرصت های تجاری 
خوب در سایر صنایع افزایش می دهد. در این مورد، انتظار می رود مدیرعامل ارتباطات موفقی را برای معامالت متفاوت و متقابل بین المللی داشته 
باشد. پس از بررسی واکنش های بازار در زمان ادغام و تملیک، مشخص شد که سطح تنوع شبکه مدیرعامل ارتباط مثبتی با واکنش های بازار 
سهام- به خصوص زمانی که این شرکت در صنعت یا کشور متفاوتی قرار بگیرد- دارد. (باید توجه داشت که تنوع شبکه مدیرعامل شرکت زمانی 

که در صنعت یا کشور خودشان بودند، بر ادغام و تملیک تأثیر چندانی ندارد).
 یافته های این تحقیق پیامدهای گسترده ای دارد. مدیران عامل امروزی، نیاز به دانش وسیعی برای نوآوری و پاسخ به افزایش فشار رقابتی دارند. 
اگرچه کسب دانش می تواند پرهزینه باشد، یافته ها نشان می دهد که تنوع شبکه های حرفه ای و اجتماعی مدیرعامل، فرصت های رشد بیشتری 
برای شرکت فراهم می کند و این اتفاق از طریق قرارگیری در معرض انواع مختلف اطالعات و دانش است. این نتایج باید سهامداران را تشویق 
کند تا در نظر بگیرند که چگونه در شبکه های حرفه ای و روابط اجتماعی مدیران عـــــالی و اعضای هیئت مدیره تنوع ایجاد کنند. این موضوع 

می تواند با توجه به تحول نیروی کار و افزایش رقابت جهانی، موجب 
افزایش ارزش شرکت شود.

دوم اینکه، افزایش تنوع در محل کار یک مسئله اساسی است. برخی 
را  اقلیت ها  اخالقی  دالیل  به  مجبورند  شرکت ها  که  می کنند  ادعا 
کار، سودآوری نیست، درحالی که  این  از  استخدام کنند و قصدشان 
دیگران معتقدند که شرکت ها باید با کارآموزان باتجربه و دارای دانش 
و زمینه های فرهنگی متفاوتی کار کنند، زیرا آن ها به شرکت ها در بازار 
جهانی کمک می کنند. در واقع تنوع و ناهمگونی شبکه های حرفه ای و 
ارتباطات مدیران عامل در بازار کار، دارایی های ملموسی هستند که به 

سودآوری کمک می کنند.
درحالی که این مقاله ارزش های شبکه سازی متنوع و ناهمگن را توجیه 
می کند، این نتیجه به این معنی نیست که مدیران اجرایی باید تنوع 
شبکه های حرفه ای خود را بدون در نظر گرفتن هزینه های ساخت و 
نمی توانیم  ما  برسانند.  حداکثر  به  روابط،  مختلف  انواع  نگهداری 
به عنوان مثال،  بگیریم.  نادیده  را  تعارضات  و  ناهنجاری ها  پتانسیل 
درگیری هایی که به دلیل تنوع در میان گروه ها ایجاد می شود، ممکن 
است بر عملکرد تأثیر منفی داشته باشد. یا اینکه مدیران عامل با روابط 
پتانسیل  که  با سهامدارانی  از همکاری  است  قوی ممکن  اجتماعی 
منفعت باال دارند، صرفًا به خاطر رابطه با دیگران خودداری کنند اما در 
کل تحقیقات نشان می دهد که به طور متوسط مزایای شبکه سازی 

متنوع بیشتر از هزینه آن است.
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