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 هوشمندنظرات در مورد کتاب رهبر 
شود.  ری واقعی همیشه از درون فرد آغاز میداند که رهب خوبی[ می جان میتون ]به»

اند،  هایی که هم عملی و هم عمیق براین، جان، استاد این است که با ارائه توصیه عالوه

های درونی رهبری را در خودشان کشف کنند و پرورش  به دیگران کمک کند ظرفیت
قالب هفت ، به زیبایی قلب رهبری واقعی را در رهبر هوشمنددهند. کتاب جدید او، 

 «ترین تأثیر را برجهان خواهند داشت، به تصویر کشیده است. ترین و روشن راز که بزرگ

 “ You are the Universe، نویسنده کتاب 9دیپاک چوپرا”

شناسی  ها روش بیشتر آدم -رهبری واقعی، چیز کمیابی است. دلیلش هم ساده است»
اختیار ندارند. در این کتاب جدید، های رهبری خودشان را در  الزم برای توسعه مهارت

کند. خواندن این کتاب  ای موجز، این خأل را پر می گونه مهارت تمام و به جان میتون، با
های رهبری خود  کسانی که در مسیر زندگی به دنبال افزایش و بهبود مهارت برای همه

 «برند، الزم است. هستند و از این کار لذت می

 Almost: 12 Electricو نویسنده  The North Faceگذار  ، بنیان4هپ کلوپ”

Months Chasing A Silicon Valley Dream “ 

وجور  ها جمع دفترچه راهنما برای حرکت رهبران جوان و حتی باتجربه  یک جان »

های آماده و آسان برای استفاده صورت بخش کرده است. خرد و حکمت خودش را به
بخش باشند. او در  ها، بیشتر از گذشته مؤثر و الهام یری آنکارگ رهبران درآورده تا با به

ثیر گذاشتن بر أپوشش داده است، از خودپنداره، ت این کتاب تقریباً همه مسائل را

های روزانه گرفته تا توسعه، فرهنگ و جسارت. یک نسخه از این  دیگران و مهارت
 «کتاب باید روی میز هر رهبری باشد.

 The Discomfort Zone: How Leaders Turn، نویسنده 9زدکتر ماریکا رینولد”

Difficult Conversations into Breakthroughs “ 

                                                           
1. Deepak Chopra 

2. Hap Klopp 
3. Marcia Reynolds 



 

اش در  ها تجربه ، جان میتون خرد و حکمت برآمده از سالرهبر هوشمنددر کتاب »
 اجرا برای رهبران در همه قابلراهنمای عملی و  مربیگری مدیران را در قالب یک 

دهد، در عین سادگی، ظریف و  ت. چارچوب رهبری که او ارائه میسطوح درآورده اس

زمان بسیار غنی و عمیق است. اگر شما هم دنبال یک شیرجه عمیق هستید،  هم
دهید که شما را به یک رهبر بالقوه  پرسید و کارهایی را انجام می های دشوار می پرسش

واند شما را برای این سفر ت شده در این کتاب می های ارائه تبدیل خواهد کرد، بینش

 «کامالً مجهز سازد.

 “Graybar، رئیس و مدیرعامل 9کیتی مازارال”

اند  چنان واضح و متقاعدکننده هایی مواجه شوید که آن چیز غریبی است... با حکمت»

دهند چطور  سازند و به شما نشان می تان جدا می که شما را از ذهنیتهای روزمره

تان انجام بدهید.  ای العاده در مسیر شغلی و زندگی حرفه فوق توانید یک کار واقعاً می

اش دقیقاً همین کار را کرده است و با این کار در کنار  جان میتون، با این کتاب تازه

گروه اندکی از راهنمایان عمیق و عملی رهبری قرارگرفته، که شما را در مسیر 

 «ری خواهد کردیا -و یک انسان بهتر -شدن به یک رهبر بهتر تبدیل

 “بال و بازیکن پیشین لیگ ستارگان بیس ESPNبال شبکه  گر بیس ، تحلیل4رائول ایبانز”

دهند چطور یک تغییر  های عملی و البته فوری این کتاب، به شما نشان می راهنمایی»

تان ایجاد کنید، به اهدافتان برسید و حتی بیشتر از گذشته دستاوردهای  کامل در زندگی

 «دست بیاورید. تازه به

 How the Best Leaders Lead“ ، نویسنده9برایان تریسی”

 

                                                           
1. Kathy Mazzarella 

2. Raül Ibáñez 
3. Brian Tracy 



 

یک کندوکاو درونی و استادانه از معنای رهبر هوشمند. جان میتون ما را در مسیر »

کند و  هفت خصلت ضروری، در یک سفر درونی برای رهبران معاصر، راهنمایی می

سوی  اش، به های درونی پذیری بها و آسی های قوت خواننده را تا اعماق پارادوکس

یافته، رسیدن به دستاوردهای شخصی و خلق یک میراث جاودان از  کردن الهام اقدام

اعتماد است و به نظرم یک  برد. لحن کتاب، شخصی، سرشار از تجربه، و قابل خود می

 «آید. حساب می کتاب ضروری برای روزگار ما به

 “Bamboo Strong and The Age of Pluralism، نویسنده 9دیوید کلیو پرایس”

آیند، اینکه  های زیادی در حوزه رهبری هرساله بیرون می در روزگاری که کتاب»

فردی عرضه کند، واقعاً نادر و کمیاب  کتابی بخوانی که چیز واقعاً جدید و منحصربه

کاوی جور وا کند. میتون، با ترکیب یک دقیقاً همین کار را می رهبر هوشمنداست. کتاب 

های عملی که  راهنمایی کرده، با« بزرگ»عمیق و درونی از چیزی که رهبران بزرگ را 

کند.  های درونی افراد کمک می استفاده است، به رهاسازی ظرفیت برای هرکسی قابل

خواهد رهبر بهتر و حتی انسان بهتری باشد،  خواندن این کتاب برای هرکسی که می

 «الزم است.

 “LeadersExcellenceگذار و مدیرعامل  ، بنیان4دن هوایر”

هایم این  ترین چالش ترین وجدی یک کارآفرین، ، همیشه یکی از بزرگ عنوان  به»

ام را توسعه دهم. دانایی جان و راهنمای او در این  های رهبری بوده که چطور ظرفیت

نشان خوبی  بها بوده است و این کتابِ آخرش، این مسئله را به فرآیند بسیار گران

های مشابه دیگر، این کتاب هم یک بعد درونی به سفر  دهد. مانند معدود کتاب می

نمایاند. به خواننده، دیدگاه  هایش را می ها و پاداش دهد و دشواری ]توسعه[ رهبری می

                                                           
1. David Clive Price 
2. Dan Hoeyer 



 

تواند او را به رهبری  دهد تا مسیرش را برای واکاوی آنچه می ای می هوشمندانه

 «اش بدل سازد، بیابد. ای حرفه فرد در مسیر زندگی منحصربه

 “Active Cyberگذار  ، بنیان9روهیت مهورتا”

ای نسبت به رهبری ارائه کرده و آن را  انداز بسیار تازه بار دیگر چشم جان میتون یک»

دهد رهبرانِ  اجرا و قابل یادگیری ساخته است. کتاب جدیدش نشان می عملی، قابل

 «به نظرم درست قلب رهبری را نشانه گرفته است. کنند. واقعی چطور از درون شروع می

 “Genpact، مدیرعامل 4تایگر تیاگارجان”

گام  به اش را طراحی کرده تا یک مانیفست گام جان میتون مدل رهبری هوشمندانه»

توانید رهبری خود را برای دستیابی به نتایج  ارائه دهد در مورد اینکه چطور می

 «زمان از زندگی و کارتان لذت ببرید. وای! و هم گیری توسعه دهید اندازه قابل

 ؛Dimensions of Top Achievers 6، نویسنده 9آرتور کارماتزی”

 “DC Psychologyگذار بنیان

اش، چارچوبی را ارائه کرده که راهنمایی برای پرورش و  جان میتون در کتاب تازه»

ده از این هفت بعد آید. با استفا حساب می های رهبری شما به تحقق همه ظرفیت

شت، رکند بین هسته درونی خودتان )س میرهبری هوشمندانه، جان به شما کمک 

ها( پل بزنید. این  ها و شایستگی ها و ذهنیت( و هسته بیرونی )شخصیت، مهارت ارزش

کند تأثیر بگذارید و میراث خودتان را خلق کنید. همچنین با این کار، به  پل به شما کمک می

 «را آزاد سازید. "فاکتور ایکس رهبری"کند نسخه شخصی خودتان از  یشما کمک م

 “Getting Results the Agile Way، نویسنده 9جی دی می یر”

                                                           
1. Rohit Mehrotra 

2. Tiger Tyagarajan 
3. Arthur Carmazzi 



 

ها در حال به چالش  کنیم که هوش ماشین ما در روزگار دراماتیکی زندگی می»

کشیدن هوش بشر است. جان میتون، هفت اقدام کلیدی رهبری را، برای رهبری 

سازد تا بدین ترتیب یک کار متمایز ارائه کرده باشد. خواندن  ندانه برجسته میهوشم

این کتاب برای همه رهبرانی که به دنبال ذهنیت درست در مسیر حرکت در عصر 

 «هوش مصنوعی هستند، الزم است.

 “European Leadership University، رئیس 4الپر اوتکو”

های مربیگری مدیران اجرایی،  روش های سال مشغول توسعهجان میتون سال»

وکار و سیاستمدارانی بوده که  ها، رهبران کسب مدیران عامل، رؤسای شرکت

های خودشان در سطح شرکت و جامعه  های او را برای پاالیش مهارت مشاوره

اند. دانش گسترده او در این حوزه، در کتابِ اخیرش گردآمده.  دانسته ارزشمند می

تر در مسیر  کسانی که به دنبال توسعه مرزهای رقابتی را به همهخواندن این کتاب 

 «کنم. سوی موفقیت هستند، قویاً توصیه می حرکت به

 “Essen Dentistryگذار  ، بنیان9دکتر دوناوان ایسن”

در  4991کننده را، در نشست پندولوم  شرکت 9999جان، قلب و ذهن بیش از »

کند!  اش هم همین کار را می د. این کتاب تازههای خودش تسخیر کر دوبلین، با ارائه

تر و  خواهد مسیر موفقیت بیشتر و زندگی عمیق خواندنِ این کتاب برای هرکسی که می

 »راستی مگر کسی هست که این چیزها را نخواهد؟ –تر را بیابد، الزم است.  غنی

 “Pendulum Summitگذار و مدیرعامل  ، بنیان2فرانکی شیهان”

 

                                                                                                                       
1. JD Meier 

2. Alper Utku 

3. Donovan Essen 
4. Frankie Sheahan 



 

اش یک مرجع عالی  مینۀ رهبری آدم بسیار مهمی است و این کتابِ تازهجان، درز»

ها و  پیش بروند. او حکمت خواهند یک گام در مسیر خود به برای رهبرانی است که می

آمده، به صورتی شیوا و البته سرراست  دست ها تجربه به هایی را که از دل سال وفن فوت

، مشحون از انرژی اوست و ]به همین ندرهبر هوشمارائه کرده است. سرتاسر کتاب 

 های تحولی بسیاری در خود دارد. سبب[ درس

برد تا بتواند رهبر  گیرد و او را به سفر اکتشاف درون می جان، دست خواننده را می

شدن به رهبری نمونه  های تبدیل درون خودش را کشف کند. گفتار او در مورد چالش

آخر با  وجود، خواننده دست صداقت است. باایندر جهان واقعی، سرشار از راستی و 

شود که در جهانِ واقعی کامالً عملی و برای  هفت رازی که او عرضه کرده مواجه می

 «شدن به یک رهبر نمونه در آینده، کارساز است. تبدیل

 “ITD World، رئیس و مدیرعامل 9دکتر پیتر چی”

رهبر کتاب جان میتون، این د، طور مؤثر دیگران را رهبری کنی خواهید به اگر می»
 «، کتابی است که حتماً باید یک نسخه از آن را داشته باشید.هوشمند

 “ ?Would YOU Want to Work for YOU، نویسنده 4برندا بنس”

، قلب موضوع توسعه مدیران را نشانه گرفته است. جان میتون در این رهبر هوشمند»

دهد که  در سرتاسر جهان پیشنهاد می کتاب، طرح یک بازی را برای همه مدیران

توانند روش رهبری خود را توسعه و بهبود دهند. رویکرد او، رهبران را  وسیله آن می به

کشد که فرهنگ  ای به چالش می گونه به شان بندی اهداف توسعه فردی برای اولویت

اجرایی در  هر مدیررا  ابزار رهبری شکوفا شود. این کتاب  ها، در مسیر توسعه جعبه آن

 .«باید بخواندسوی موفقیت راهبری کند،  خواهد گروه خود را به هر سطح سازمان، که می

 “Merrill Lynchو مدیر  PCC، مربی مدیریت 9برایان پاول”

                                                           
1. Peter Chee 
2. Brenda Bence 



 

هم رهبری  خوانید، اگر مثل من کارتان  را می رهبر هوشمندطور که کتاب  همین»

تونستم و چند سال پیش ننوشتی، میکتاب ر جان! چرا این"پرسید:  باشد، مدام می

 "ام کرده باشم! تری تو مسیر شغلی تر باشم و کارهای مهم خیلی از اینکه هستم موفق

باید این کتاب را بخوانید، بنوشید، و ]مانند[ باز هم اید،  اگر تازه به جرگه رهبران پیوسته

بیرونی را در های درونی و  یک رهبر هوشمند زندگی کنید. جان، تعامل میان هسته

ضمن هفت بعد رهبری هوشمندانه واکاوی کرده و بدین ترتیب مسیر شفاف و آشکاری 

بخش  ، تبدیل کند. تا عمیقاً الهامباشید توانید ترین فردی که می فراهم کرده تا شما را به بزرگ

وکار نیست، راهنمایی  فقط یک کتاب در مورد رهبری کسب رهبر هوشمندهم باشید.   دیگران

های شما را تعالی  و تخصص تولیداتست در حوزه تحول فردی و بدین ترتیب فرهنگ، ا

ها و نقاط قوت درونی  آموزد چطور موهبت کشد و بعد، به ما می بخشد. ما را به چالش می می

ها برای خلق  خودمان را، که ممکن است در همه عمر از ما پنهان مانده باشند، کشف و از آن

 «ن در جهان استفاده کنیم.ترین تأثیرما مثبت

 “Certified Intelligent Leadershipمربیگری  ، استاد4سوزان رایان”

هایش  جان میتون، یکی از اساتید معتبر رهبری در جهان است و در این کتابِ زیبا، حکمت»

که بخش برای رهبران ارائه کرده  را با ما در میان گذاشته است. او چارچوبی متقاعدکننده و الهام

چنان  کند. خواندن این کتاب آن های رهبری، هدایت می ها و موفقیت ها را در مسیر چالش آن

اید. خواه  بخش است که شاید هرگز متوجه نشوید چه چیزهایی آموخته جذاب و لذت

اید، در سرتاسر این کتاب و با  مشغول کار رهبری بوده باشید یا اینکه تازه به این جرگه پیوسته

های عملی خواهید یافت که به شما  های تازه و رویکردها و راهنمایی ت راز، بینشآموختن هف

 «کند رهبر بهتر و البته انسان بهتری باشید. کمک می

 All In, The Carrot Principle, and The Best، نویسنده همکار 9چستر التون”

Team Wins“ 

                                                                                                                       
1 Bryan Powell 

2 Susan Ryan 
3. Chester Elton 



 

ه پسرعمویم جان و استعداد ها، این است ک ترین آن تنها افسوس من و البته پرتأسف»

توانست به من کمک  اش را دیر شناختم. بخصوص این کتاب آخری می العاده خارق

همه،  نظیری را، خیلی زودتر از این، به دست بیاورم. بااین کند دستاوردهای مالی بی

 »وقت، دیر نیست.  هردوی ما اعتقادداریم، هیچ

 “Mattone Group, LLC، رئیس 9جوزف میتون”

های جهان  سازی پیچیدگی در روزگاری که رهبران باید توانایی خود در یکپارچه»

های درون بشر، را توسعه دهند، جان میتون ابزار  کاری بیرون و درک از ریزه

دهد که با آن بتوانیم ابعاد گوناگون رهبران را بکاویم و برای  توجهی به ما ارائه می قابل

برای رهبر هوشمند یی پیدا کنیم. خواندن کتاب ها های روزگار کنونی، پاسخ چالش

 «خواهد جهان درون رهبری را درک و تجربه کند الزم است. که می هرکسی

 Intelligent Leadership Masterدی، مربی و نویسنده در  ، پی اچ4باربارا دیل پز”

Certified“ 

ه، برای رهبرانی شد خواندن این کتاب، که با قلمی استادانه و از اعماق قلب نوشته» 

های خود را توسعه و پیشرفت دهند و در جستجوی شکار  خواهند ظرفیت که می

گردند، الزم است. به نظرم باید  شدن به انسانی که باید باشند، می فرصتی، برای تبدیل

 Leadership Essentialsی از برنامه درسی رهبران در دورهعنوان بخش این کتاب را به

Program اه لویوال مریلند بگنجانم.در دانشگ» 

 “Inspire Greatness Coaching and Consulting, LLC، رئیس 9لوری راجو”

 
 
 

                                                           
1. Joseph Mattone 

2. Barbara Dalle Pezze 
3. Lori Raggio 



 

های آتی هم از آن استفاده خواهند کرد. مهم  میتون یک کتاب رهبری خلق کرده که نسل»

 «کنید. این کتاب راهنمای مسیر شما خواهد بود. نیست کجای جهان زندگی یا کار می

 “، مربی مدیریت9دنیک رو”

بدون تردید راهنمایی برای کسانی است که در باالترین نقطه  رهبر هوشمندکتاب »

شان قرار دارند، همچنان که برای کسانی که در ابتدای مسیر رهبری هستند  مسیر شغلی

بها را نشان داده است.  نیز مفید است. جان واقعاً اهمیت برجا گذاشتن میراثی گران

تواند همه رهبران را قادر سازد به اهداف و تمرکز اولیه خود دوباره  موضوعی که می

 «فکر کنند.

 “The Entrepreneur’s Sourceگذار  ، بنیان4تری پاول”

ها و اجتماع پیرامونشان افرادی هستند که بیشترین تأثیرگذاری و  رهبران در سازمان»

یک منبع  رهبر هوشمند،یتون، نفوذ و توانایی تغییر فرهنگی رادارند. کتاب جدید جان م

آید که طرح و نقشه راه عاطفی موفقیت هر رهبری را، فارغ از  حساب می تراز به جهان

کند، خواندن این  وکار و صنعتی که در آن مشغول به فعالیت است، تعریف می کسب

های  خواهد ظرفیت اش، که می کتاب برای هر رهبری، در هر مرحله از عمر کاری

 «ا شکوفا کند، الزم است.اش ر واقعی

 “Smith Research & Development LLC، مدیرعامل 9دکتر مایک اسمیت”

داند رهبری واقعی یعنی چه. کتاب جدید او نقشه راهی است برای  جان میتون می»

شدن به یک رهبر بهتر را برگزیده است. این کتاب حاوی  هرکسی که مسیر تبدیل

کند  ، تمرینات و رفتارهای گیرایی است که به ما کمک میکننده های اقناع فرآیند، مثال

                                                           
1. Nick Roud 

2. Terry Powell 
3. Mike Smith 



 

ای  یعنی سازمان، یا شبکه-خودمان را رشد و توسعه دهیم و تأثیر بهتری روی دیگران 

بگذاریم. -که در آن مشغول به فعالیت هستیم و حتی حوزه تأثیر خانواده و دوستانمان

مثابه یک نمونه و الگو بدانند و  خواهید رهبر بهتری باشید، و دیگران شما را به اگر می

ای  سوی آینده را بخوانید و مسیر خود را به رهبر هوشمنداز شما پیروی کنند، کتاب 

 «تر بسازید. بزرگ

 “Accelerating Leadership، نویسنده 9لنس هازارد”

بخش کارآفرینانی  تواند الهام گانه میتون از مسئله رهبری هوشمند، می ابعاد هفت»

تر  اندازی شفاف تر و با چشم ای عملی گونه خواهند در مسیر پیش روی خود به می باشد که

 «کنم این کتاب را بارها بخوانند. حرکت کنند. من شخصاً کارآفرینان را تشویق می

 “Crowzeگذار و مدیر عالم  ، بنیان4هیثم السعید”

بری را وقتی موضوع رهبری است، همیشه این بحث وجود دارد که آیا باید ره»

ای شهودی و ذاتی دانست یا آنکه از طریق تمرین قابل اکتساب و بدین ترتیب  مسئله

های رهبری مؤثر  قابل توسعه و بهبود است. آقای میتون، به شکل خیلی جذابی روش

دهد. خواندن کتاب او  گرایی نشان می وسیله ترکیب کردن شور و شعف و واقع را به

 «های کاری ضروری است. ه زمینهبرای همه انواع رهبران در هم

 “Qatar First Bank، مدیر در 9سارا االدبا”

کند دقت و اعتباری است که جان  چیزی که بیشتر از همه مرا به این کتاب جلب می»

گذارد همان  هایی که با ما در میان می با خود به حوزه توسعه رهبری آورده است. بینش

اش مشغول انجام  ای و شخصی یت حرفهچیزهایی است که او در همه طول فعال

                                                           
1. Lance Hazzard 

2. Hytham El Saiid 
3. Sara Al Adba 



 

اجرایی به هرکسی که  صورت خیلی مرتبط و قابل ها را به دادنشان بوده و البته آن

خواهد بهتر و بیشتر باشد ارائه کرده است. اینها واقعاً گوهرهای حکمتی هستند که  می

ن اش و زندگی بسیاری از رهبران بزرگ که در همه ای توسط جان از سراسر زندگی

 «شده است. کرده، گردآوری ها کار می سالیان با آن

 “Doha Business Solutions، مدیرعامل 9رشید محمد النعیمی”

دهد رهبری واقعی از درون چه شکلی دارد و  العاده به شما یاد می این کتاب فوق»

خواهید برسید، به چه چیزهایی نیاز دارید.  جایی که می اینکه شما برای اینکه به

های قلب، ذهن و روان آدمی را، و ازجمله خودتان را، یاد خواهید گرفت. تا  اییپوی

 «تبدیل به یک رهبر کالسیک بشوید.

 “Think BIG, Act Smallو  The Reinventors، نویسنده 4جیسون ینینگز”

بردارید، یک  شدن به یک رهبر نمونه پیش از آنکه قدم بعدی را در مسیر تبدیل»

راهنمای الزم برای  خشان جان میتون را تهیه کنید. این کتاب یکنسخه از کتاب در

ها پاسخ بدهد؛ اینکه چه  هایی است که هر رهبری باید به آن ترین پرسش واکاوی مهم

کتابی تازه و البته نادر است و  رهبر هوشمندکسی هستید و قرار است چه کسی باشید؟ 

رهبری را بکار  -شده گرفته  هاغلب نادید-های  خیلی هوشمندانه برخی از کیفیت

پذیر بودن، مسئولیت، و فروتنی. عالوه بر این، کتاب  گیرد. چیزهایی مانند آسیب می

به شما  رهبر هوشمندهای اجرایی مفید است. کتاب  های عملی و گام مشحون از مثال

ه کنم با قلبتان ب کند و روشنگرانه است. قویاً توصیه می دهد، تشویقتان می الهام می

 «های حکیمانه میتون گوش فرا دهید. ها و مشورت توصیه

 “Leavey School of Businessو مدیر  The Leadership Challenge، نویسنده 9جیم کوزس”

                                                           
1. Rashid Mohammed Al Naimi 

2. Jason Jennings 
3. Jim Kouzes 



 

های عملکردهای عالی و رهبری مؤثر رفته است. چیزی  جان میتون به سراغ ریشه»

کتاب جدیدش، خرد و شود. میتون در  که از رشد و توسعه هسته درون شما شروع می

عنوان مربی و منتور مدیران عامل بسیاری از  ها فعالیت به حکمتی که از دل سال

، مثل استیو جابز، به دست آورده را با ما به 199های عضو فهرست فورچون  شرکت

وفن سریع و فوری یا چند مهارت  گذارد. هدفش تنها ارائه چند فوت اشتراک می

داند که جز در شرایطی که روی درون خودکارکنید،  خوبی می هوشمندانه نبوده است. به

نتایجی که به دست خواهید آورد باهم سازگار نخواهد بود و بدین ترتیب ظرفیت 

ها به دنیا ارائه نخواهید کرد. این کتاب به  واقعی خودتان را توسعه نخواهید داد و آن

ای  ه در ابتدای مسیر حرفهیابید، خوا کند به جوهره رهبری واقعی دست شما کمک می

اقناعی درگیر کننده،  روشی   بهیک رهبر باشید یا انتهای آن. جان این کار را  عنوان  خود به

اید از خودتان تأثیری در این جهان بگذارید و  دهد. اگر متعهد شده و البته عمیق انجام می

 «ن کتاب را بخوانید.تان تجربه کنید، باید ای موفقیت واقعی را در مسیر کاری و زندگی

 “، مربی مدیریت9آلدو چیویکو”

شدن به یک رهبر خوب، البته ممکن است و چیزی نیست که فقط برای افراد  تبدیل»

کند  اندکی محفوظ باشد. من، همیشه از اینکه جان چقدر آسان به افراد کمک می

، جان وشمندرهبر هام. با کتاب  زده شده شان را توسعه دهند شگفت های رهبری مهارت

از خودش هم فراتر رفته است. کتابی درخشان و راهنمایی ساده که بر اساس پنج راز 

شدن به یک رهبر خوب، یک رهبر هوشمند الزم  بسیار قدرتمند بناشده که برای تبدیل

کند در سفر رهبری، به کندوکاو  بخش است و به شما کمک می است. این کتاب الهام

 «روح خود بپردازید.

 “LatZam Zone, Neilsonماندو اوریه گا، رئیس آر”

                                                           
1. Armando Oriega 



 

ها برای واکاوی  مثل گزارشی است که از خط مقدم تالش رهبر هوشمند»

شده باشد و جان میتون همان گزارشگر میدانی است که هر  های بشر ارسال ظرفیت

گذارد. این کتاب، جامع، معتبر، عملی و اغلب  چیزی که آموخته را با ما به اشتراک می

خواهد نمونه بهتری برای دیگران باشد،  برندِ است. قویاً آن را به هرکسی که می یشپ

 «کنم. توصیه می

 :Reinventionو نویسنده  SweetmanCragun Groupگذار  ، بنیان9کیت سوییتمن”

Accelerating Results in the Age of Disruption“ 

ذار در سراسر جهان بوده است. جان میتون تاکنون مشاور بسیاری از رهبران تأثیرگ»

های دلچسبی را با ما به اشتراک  های بسیار جدید و بینش اش، اندیشه او در کتاب تازه

گذاشته است در مورد اینکه چطور به رهبر بهتری تبدیل شویم و تأثیر مثبتی در زندگی 

 «های آتی رقم بزنیم. دیگران داشته باشیم و درنهایت، آینده بهتری برای نسل

 Lexington Health، رئیس و مدیر ارشد عملیات پیشین 4کریستتوفر جی لیس”

Network“ 

های فوری و سریع در مسیر  خودتان را با نمودارهای هایپربولیک و مشورت»

موفقیت در رهبری گول نزنید. ابتدا و انتهای کار رهبران بزرگ، همیشه با نگاهی 

برای خودشان و بقیه افرادی که  -بود اوضاعسخت به آینه و میل به انجام کاری برای به

همراه بوده است. این همان داستان رهبری هوشمندانه است.  -ها هستند در پیرامون آن

 «ها خواهد برد. خواهید به دوردست قدر که واقعاً می این کتاب شما را آن

 Qatarوکار،  های کسب و برنامه ها ، مدیر سامانه9شاهزاده کلثوم الثانی”

Development Bank“ 

                                                           
1. Kate Sweetman 

2. Christopher G. Lis 
3. Sheikha Kaltham Al Thani 



 

خواهند رهبر شوند اما تعداد اندکی حاضرند  کنند که می های زیادی فکر می آدم»

یک کتاب راهنمای کامل برای  رهبر هوشمندکارهای الزم برای موفقیت را انجام دهند. 

پذیری الزم برای  خواهند روی درون خودشان کار کنند و مسئولیت هایی است که می آن

 «دارند. خشی دیگران راب رهبری و الهام

 “، معاون وزیر آموزش و آموزش عالی، قطر9پروفسور ابراهیم النعیمی”

این کتاب برای رهبران فعلی و مشتاقان رهبری در آینده است و مسیر ساده و »

تواند او را به انسانی تبدیل کند که با رهبری  گذارد که می دقیقی در اختیار هرکسی می

های  سازد. فلسفه جان میتون با نمونه به پیروی وادار می بخش، دیگران را الهام

 «سازد. های رهبری واقعی را آشکار می اش، ارزش واقعی

 “، وزیر گردشگری جمهوری عربی مصر4دکتر رانیا المشاط”

شناسند. او، استاد  افراد کمی هستند که مانند جان میتون، جوهره سفر رهبری را می»

های  ما در زندگی خودتان کمک کند، یعنی جایی که فرصتاین است که مستقیماً به ش

ها را دنبال کنید و رشد دهید. این کتاب باید  شما آنجا نهفته است و اینکه چطور آن

 «متحده و در سرتاسر جهان خوانده شود. در ایاالت MBAتوسط همه دانشجویان 

 “وریداوکار، دانشگاه آتالنتیک فل ، مدیر اجرایی کالج کسب9وگار وییک”

 

 

  

                                                           
1. Ibrahim Alnaimi 

2. Rania Al Mashat 
3. Vegar Wiik 



 

 

 

 

گری  تقدیم به مارشال، برای همه آنچه با خودت به دنیای مربی

وکار[، رهبری و حتی فراتر از آن آوردی و به خاطر آنکه  ]کسب

 ای. بخش بوده العاده الهام ]همیشه[ برایم فوق

 

 



 

 سخن ناشر

مقوله رهبری یکی از آن موضوعاتی است که در حوزه های مربوط به علوم 

ویژه مدیریت در طول بیش از سه دهه گذشته همواره مورد نظر هتماعی و باج

های دانشگاهی در پژوهشگران و فعاالن این عرصه بوده است. بخش زیادی از پژوهش

اریف و ابعاد و انواع آن های مرتبط با مدیریت کسب و کار به مفهوم رهبری و تعرشته

شود و ی متعدد در این موضوع برگزار میاهاند، دوره های آموزشی و همایشپرداخته

ای، مربیان و رهبران موفق  های بسیاری نیز در این عرصه توسط مشاوران حرفهکتاب

در سرتاسر جهان به رشته تحریر درآمده است. تا جایی که شاید بتوان گفت اگر فردی 

ک رهبر عنوان یههای خود در مسیر شغلی بها و شایستگیعالقمند به توسعه قابلیت

تاب و راهنمای مناسب در این راه، برایش بسیار دشوار و کار باشد، انتخاب کوکسب

فرساست. نفوذ روزمره فضای مجازی و انتشار مطالب بسیار در این فضا نیز به طاقت

ها و توان در میان انبوه کتابهنوز هم می این سردرگمی افزوده است. با این همه،

های الزم برای فراهم همه ویژگی های نادری یافت که در آن،، نمونهمطالب منتشر شده

های رهبری، در کنار هم گردآمده باشد. کتاب کردن یک راهنمای عملی توسعه قابلیت

هاست. نویسنده کتاب، که بدون تردید ، اثر جان میتون، یکی از آن کتابرهبر هوشمند



 

 رهبری جهان قرار دارد وای مدیریت و ان برترین مربیان و مشاوران حرفهدر می

اند، با تاسر جهان از خدمات او بهره بردهکار در سروگروهی از بزرگترین مدیران کسب

ها مشاوره و آموزش رهبری، با بیانی شیوا و رسا مجموعه تکیه بر تجربه برآمده از سال

بعدی در کتاب ارائه کرده ی واقعی را در قالب یک الگوی هفترمز و رازهای رهبر

خواند و های درونی خود فرا میست. او در این کتاب ما را به تعمق بیشتر در ویژگیا

که  سازدهای درونی و بیرونی فرد، راهنمای عملی فراهم میبا ایجاد پلی میان توسعه ظرفیت

ویژه در هبه همه افراد اجازه می دهد با دنبال کردن آن، به انسان بهتری تبدیل شوند و ب

 ود، میراثی ماندگار از خود بجای بگذارند. مسیر رهبری خ

های نظری و انتشارات ادیبان روز، در راستای مأموریت خود که همانا توسعه بنیان

های وابسته به آن است، افتخار دارد تره دانش سازمان و مدیریت و رشتهعملی در گس

ای ی و حرفهدر اختیار جامعه دانشگاهترجمه این کتاب را در کوتاهترین زمان ممکن 

ار دهد. الزم است در اینجا از جناب آقای علیرضا ولیان بخاطر کار در کشور قروکسب

تشکر و قدردانی نماییم. امیدواریم ترجمه و عرضه این  ترجمه شیوا و روان این کتاب

ژه در میان رهبران ویههای کلیدی بکتاب بتواند گام کوچکی در مسیر توسعه شایستگی

قرار دهد و بدین ترتیب نقشی در مسیر توسعه و تعالی میهن عزیزمان  کاروجوان کسب

برداشته باشیم. از همه خوانندگان ارجمند و فرهیخته تقاضا داریم پیشنهادها و نظرات 

های ارتباطی ما راه هرچه بیشتر این کتاب از طریقاصالحی خود را در راستای بهبود 

اختیار در  adibanerooz.pub@gmail.comل های اجتماعی و یا از طریق ایمیشبکه در
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 پیشگفتار

خواهد خودش را در بازی  ای باشید که می خواه مدیر اجرایی جاافتاده و باسابقه

سوی جایگاه  رهبری به سطح جدیدی ببرد، یا اینکه کسی هستید که به دنبال حرکت به

هیچ راهنمایی بهتر از جان میتون پیدا نخواهید  رهبری در آینده است، در این مسیر،

یکی از مشهورترین مربیان مدیریت در جهان و پیشرو در حوزه توسعه   کرد. جان

های  رهبری است. او تاکنون به بسیاری از رهبران تأثیرگذار جهان کمک کرده تا ظرفیت

 ر را با شما هم بکند.تواند همین کا خودشان را پیدا کنند. و اگر به او اجازه بدهید، می

 -و قدرتمنئد  –فئرد   چیزی که رویکرد جان به مسئئله توسئعه رهبئری را منحصئربه    

نامئد، یئک عنئوان جدیئد      می« هسته درونی»سازد، تأکید او بر چیزی است که آن را  می

ها و باورها. او بئر ایئن بئاور اسئت کئه       ها، ارزش تری مانند ویژگی برای مفاهیم قدیمی

کنئد.   شود و سپس به سئمت بیئرون جریئان پیئدا مئی      درون شروع می رهبری واقعی از

پذیر بودن، و قلب نیاز دارد. رهبئری فقئط یئک مجموعئه از      ]رهبری[ به جرأت، آسیب

بخش نیست. ]بلکه[ محصول کار عمیقی است کئه در   های الهام های جذاب و ایده روش

 شود. سطح قلب و روح شما انجام می
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آید. در این کتاب،  ترین اثر جان میتون تا امروز بشمار می هماحتماالً م رهبر هوشمند

ای در دسترس،  گونه او کاری که با هزاران مشتری در طول این سالیان انجام داده را به

گرم و گیرا و صمیمی در قالب واکاوی چیزهایی درآورده که برای رهبری، 

برگیرنده هفت بعد الگوی بخشی به دیگران الزم است. کتاب، در توانمندسازی و الهام

شمول و مورداستفاده رهبران  هایی جهان رهبری هوشمندانه اوست که هم کیفیت

تان کمک  توانند به شما در سفر تکاملی اند و هم، اصولی عملی هستند که می بزرگ

توان  وکارهاست، نمی کنند. هرچند که اثر جان تحت تأثیر کارهایش با مدیران کسب

هم توضیح داده،  طور که جان  وکار است. همان در حوزه کسب گفت این کتاب فقط

ها به ما کمک  های رهبری را در درون خودمان داریم و پرورش آن همه ما ظرفیت

 کند با تأثیرگذاری، موفقیت و غنای بیشتری به رهبری بپردازیم. می

ما شئوید، بئه شئ    طور که برای آغاز سفرتان در ایئن کتئاب آمئاده مئی     بگذارید همین

نصیحتی بکنم. به خاطر داشته باشید که تغییر، سخت است. معموالً بیشتر از آنکئه فکئر   

تواند خیلی دشوار باشد. تنها به خوانئدن کتئاب جئان بسئنده      برد و می کنید زمان می می

دهئد را   هم آن را بکار بگیرید. ابزارهایی کئه بئه شئما پیشئنهاد مئی      نکنید؛ در کارهایتان 

وفقیت شخصی خودتان را بسازید. به یاد داشئته باشئید تغییئر واقعئی     بردارید و مسیر م

شئدن بئه یئک     باره و دفعی نیست و نیازمند تالش واقعی اسئت. تبئدیل   یک رخداد یک

رهبر اصیل، هم در درون و هم بیرون از خودتان، یئک پیگیئری همیشئگی بئرای همئه      

 طول عمر شماست.

 زندگی خوب است

 مارشال گولداسمیت

 

 



 

 مقدمه

 شدن تقاضا برای عمیق

را چاپ کردم، تا حاال  رهبری هوشمندانهکه کتاب  ، یعنی وقتی4999از سال 

ام، و البته در  هم در زندگی شخصی و هم مسیر شغلی –اند  چیزهای زیادی تغییر کرده

و  توجه بسیار زیادی نسبت به آثارم ام که شاهد جهان. شخصاً افتخار این را داشته

و  -کوچک و بزرگ –های زیادی  ری هوشمندانه باشم. با شرکتبخصوص مدل رهب

ام. در  جای جهان کارکرده تقریباً در همه -مشهور و ناشناخته –مدیران بسیاری 

ام. حتی از من  ها سخنرانی کرده مدیره شرکت ها و جلسات متعدد هیئت اجالس

شود. اینها را نگفتم تا  برده می ترین مربیان مدیریت در جهان نام یکی از بزرگ عنوان  به

طور بوده است.  هایم الف بزنم و شما را تحت تأثیر قرار دهم. واقعاً این درباره موفقیت

نظر من، توجه عمومی به آثارم زیاد به شخص خودم مربوط نیست و بیشتر به خاطر  از

 وضعیت رهبری در جهان امروز است.
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و راز حقیقی  –کند  فرد می هرا منحصرب 9یکی از چیزهایی که رهبری هوشمندانه

تأکید این مدل بر کار روی ابعاد درونی برای توسعه  -آید حساب می به ILمدل 

های رهبری است. چیزی که من فهمیدم این است که برای دستیابی به نتایجی  ظرفیت

چیزهایی مثل بهبود عملکرد، پیشرفت در مسیر  –که اغلب رهبران به دنبال آن هستند 

 -جای گذاردن میراثی ارزشمند از خود قیت شخصی و سازمانی، و برشغلی، موف

را پیدا کنند و بعد شروع کنند به « نگاه کردن به درون»رهبران باید بخواهند و جرأت 

ها را در اختیار گرفته است. بعدازاین، هرکسی باید تالش  درک چیزهایی که نبض آن

اش پرتوافکن  همه ابعاد زندگی کند تا نور درون خودش را طوری رها سازد که در

 شود. در صفحات بعدی کتاب این نگاه عمیق را واکاوی خواهیم کرد.

های  ام که این نگاه عمیق، تا اندازه زیادی همان عنصر مفقوده در حلقه من، دریافته

و یا دانش و عالقه الزم برای  ا زمان مناسبرهبری امروزی است. بسیاری از افراد ی

همه اینها   خواهند از روی جدی درونیات خود را ندارند. بیشتر می واکاوی عمیق و

بپرند و چیزهای سریع و فوری و بشدت معطوف به نتیجه را به چنگ بیاورند. اما با 

دهند ارزشی است که این نوع معرفت نفس برای  این کار، چیزی که از دست می

ام، همگی از این  ها دیدار کرده آنتوانایی رهبری به همراه دارد. رهبران بزرگی که من با 

 ها را بزرگ ساخته است. چیزی است که آن اند. و به باور من، این گاه بودهموضوع آ

است « خأل رهبری»کنم تقاضا برای عمیق شدن، اصل  واقعیت این است که فکر می

اند. همه اعضاء این  که افراد بسیاری در طول دو دهه گذشته در موردش گفته و نوشته

تر از  ودو سال دارم( و مسن نسل از رهبران، یعنی افراد هم سن و سال من )من شصت

اند و البته برای این کار دالیلی  من، هرگز تأکید الزم را روی شناخت فردی قرار نداده

ها، انجام کارها و ارائه  ها برساختن و رشد دادن سازمان اند. تمرکز اصلی آن هم داشته

ها چشم دوخته بودند. بسیاری از این مردان و  فرادی بود که به آننتایج مورد انتظار ا

                                                           
1. Intelligent Leadership (IL) 
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اند، اما  شان آموخته شان را از دل تجربیات همه زندگی های رهبری زنان بزرگ درس

صورت  هایی که خودشان به لزوماً از زبان و ابزارهای مناسب برای انتقال این درس

دند. رهبران آتی روزگار ما، ضمنی کشف کرده بودند، به نسل بعدی برخوردار نبو

ازآن، خیلی بیشتر از ما نسبت به کارهای درونی، که  میالدی و پس 9139متولدین دهه 

دهد، گشودگی دارند اما مشکل اینجاست که آموزگارانی  را تشکیل می ILهسته اصلی 

هایی که  ها بیاموزند در اختیارشان نیست. بعالوه، نقشه راه که بتوانند این مفاهیم را به آن

سازی در سطح قلب، روح، و ذهن، در  های این رهبران را برای آماده بتواند ظرفیت

 اندازه کافی وجود ندارد. ها بدهد، به سطح رهبران بزرگ، به آن

قرار است نقشه  رهبر هوشمندبه همین دلیل، تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم. 

نخستین کتابم در حوزه رهبری راهی برای درک جوهره حقیقی سفر رهبری باشد. 

هوشمندانه، تالشی بود برای معرفی کارهایی که برای ترکیب مفهوم انیگرام و ابزارهای 

نام نهادم(. فهرستی  9ها فهرست انیگرام رهبری میتون رهبری کرده بودم )چیزی که آن

ای ه ها و ضعف کند قوت هایی که به شما کمک می های کار و فعالیت برگرفته از کتاب

یک انسان و یک رهبر بشناسید. خیلی از افراد از این  عنوان  فرد خودتان را به منحصربه

اند. اما از زمان انتشار آن کتاب، اصول جدیدی در کارم پدیدار  فهرست استفاده کرده

بینم و بر  کردم می ها کار ای در بسیاری از رهبرانی که با آن شده است. الگوهای تازه

ا، باور دارم که تصویر جدیدی از جوهره رهبری واقعی، برایم شکل اساس این الگوه

 آید. گیرد. اینکه از درون چه احساسی دارد و از بیرون چطور به نظر می می

گذارم.  همه اینها را با شما، خواننده عزیز، به اشتراک می رهبر هوشمنددر کتاب 

اشد که در آن بسیار از این کتاب قرار است راهنمای شما در سفری به قلب رهبری ب

ایستد و شما را در مسیر  کند و بعدازآن، در کنار شما می ابعاد رهبری را واکاوی می

کند تا بتوانید جهان را از این دیدگاه  همراهی می کشف روح و شخصیت خودتان 

                                                           
1. Mattone Leadership Enneagram Inventory (MLEI) 
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باالتر ببینید. اگر بتوانم هدفم را از این کتاب محقق کنم، شما تجربه مستقیمی از 

فهمید که چه چیزی را هدف  بری واقعی، از درون خواهید داشت. میاحساس ره

 کارهایی برای رسیدن به آن باید انجام دهید. اید و چه گرفته

جهان امروز، به رهبرانی نیاز دارد که این نوعِ تازه از هوشمندی را داشته باشند. 

بشناسند. باید  ازهمه خودشان، را و اول میهای دقیق قلب، ذهن و روح آد باید پویایی

دستیابی را در خود پرورش  معرفت نفسی عمیق پیدا کنند و این توانایی کمیاب اما قابل

هم بیابند. شاید اسم این نگاه را بشود رهبری   ها را در دیگران دهند که این ریشه

دهم. مفهومی  را ترجیح می« هوشمندانه»ضمیر، یا رهبری عمیق گذاشت اما من  روشن

 گوید صرف زمان کافی برای یادگرفتن آن، چقدر عاقالنه است. یکه به شما م

چیز لوکس نیست  تنها یکنه  گونه از رهبری هوشمندانه حقیقتاً باور دارم که این

و این افتخار رادارم که آنچه به گمانم رازهای  که ضرورتی برای رهبران امروز استبل

 ، با شما به اشتراک بگذارم.دارید است شدن به رهبر بزرگی که ظرفیتش را تبدیل

 



 

 معرفی:

 دیگران بتواند که دارید آیا چیزی 

 نند؟ک پیروی شما از کند وادار را 

آید؟ شاید فردی  کنید، چه چیزی به ذهنتان می فکر می« رهبر»وقتی به کلمه 

قدم از دیگران  تواند کسی باشد که همیشه یک بخش را تصور کنید. می قدرتمند یا الهام

یک آدم مشهور یا  -رسد. حتی شاید به یک شخص خاص فکر کنید جلوتر به نظر می

 حتی به خودتان فکر کنید.شناسیدش. یا شاید  کسی که شخصاً می

های زیادی به خودش بگیرد و به  تواند شکل حقیقت این است که رهبری می

حال، پیدا کردن یک رهبر حقیقی مثل یافتن یک  های متفاوتی نگریسته شود. بااین روش

مردم را  بودنبینید! هرچند ایده رهبر  افتد. می روز اتفاق نمی و هر –نایاب است  گوهر

تواند برایشان انجام  اندازد، افراد معموالً بیشتر به کارهایی که رهبر بودن می میبه هیجان 

دهد عالقه دارند. شاید دنبال قدرت، کنترل، ثروت، ستایش یا موقعیت بهتر هستند. اما 
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ام، کسانی هستند که رهبری را فقط  ام دیدار کرده ها در زندگی رهبران واقعی که با آن

 بینند. دانند، بلکه آن را ضرورتی برای دیگران می خودشان نمییک منفعت شخصی برای 

ها  به همین دلیل است که تعریف موردنظر من از رهبری، که البته در فرهنگ لغت

یک مشخصه « ای برای دیگران که از آن پیروی کنند. نمونه»شود این است:  هم پیدا می

ام این است  داشتهها را  شنایی با آنترین رهبرانی که افتخار آ کننده برخی از بزرگ تعیین

ها از اینکه افراد دوروبرشان  کنند. آن ها زندگی خود را بر اساس نیاز دیگران طراحی می که آن

 اند. سازی کرده شان را در این راستا مدل اند آگاهی دارند و زندگی ها وابسته به آن

های بهتری  ، انسانبه همین نسبت، این رهبران به دنبال این هستند که از مردم

و راستش را  –شدن به یک رهبر واقعی است  بسازند. این همان راز غیر جذاب تبدیل

های زیادی نیستند که تمایل داشته باشند چنین مسؤولیت عظیمی را بر  بخواهید، آدم

ای ]بروز[ خأل رهبری  یکی از دالیل اصلی و ریشه عهده بگیرند. به گمان من، این، 

 گویند. وکار در مورد آن سخن می وزها افراد زیادی در دنیای کسباست که این ر

انگیز ]از مفهوم رهبری[ ارائه دهم و شما  اما منظور من آن نیست که تصویری مالل

شدن به یک رهبر  های تبدیل را ناامید کنم. موضوع این است که من درواقع چالش

هایی نیستند که  ان، ضرورتاً آنبینم. بهترین رهبر مثابه یک فرصت ژرف می بزرگ را به

ها تصمیم گرفتند این مسئولیت عظیم  اند. آن به دنیا آمده« موهبت»از بدو تولد با نوعی 

توانید چنین کاری بکنید. با  و شما هم می –نمونه و الگو بودن برای دیگران را بپذیرند 

تواند انجام  میاین ترتیب باید ]پوشیدن[ ردای رهبری را انتخابی بدانیم که هرکسی 

توانید آن را توسعه دهید؛ و این همان چیزی  دهد. رهبری عالی مهارتی است که می

 گرفته است. در پیرامون آن شکل« رهبری هوشمند»است که مفهوم 

مل بیشتر دست یک رهبر به تکا عنوان  خواهد به اگر شما کسی هستید که واقعاً می

اید،  کنار آمده« که دیگران از او پیروی کنند یک نمونه»شدن به  و نیز با تبدیل یابد

دهد. این کتاب بر اساس  وقت این کتاب به شما مسیر انجام این کار را نشان می آن
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های گذشته،  های رسمی و غیررسمی نگاشته شده است که در طول دهه پژوهش

ن سالیان ام. در طول ای عنوان روانشناس سازمانی و مربی مدیریت راهبری، انجام داده به

 -شده برخی بسیار مشهور و برخی کمتر شناخته –با برخی از بهترین رهبران جهان 

تواند از آن برای  ام که هرکسی می ام و رویکردم نسبت به رهبری را توسعه داده کارکرده

 استفاده کند. -و یک انسان واقعی –شدن به یک رهبر واقعی بزرگ  تبدیل

رویم، اما ابتدا  های پیش روی کتاب می شمندانه در فصلحاال به سراغ جزئیات رهبری هو

 واقعاً چگونه هستند به کندوکاو بپردازم.« رهبران بزرگ»خواهم کمی در مورد اینکه  می


