


بحث در باب کتاب
از خوب به عالی

کاری از محمد صادق شیرازی



.دوین شدهاین کتاب بر اساس تحقیقات پژوهشی ت-1
.داردمفید، کاربردی و جدیدی نکات بسیار -2
اده کردمی توان از آن در زندگی شخصی نیز استف-3

ش نوشته شده تا به حال توسط پنج انتشارات در ش2001این کتاب در سال 
ترجمه چاپ شده

کالینزجیم : کتابنویسنده 
را از دانشگاه  MBAو ریاضیمدرک کارشناسی•

اه استنفورد و مدرک دکتری افتخاری را از دانشگ

.کلرادو گرفته است

. سال به صخره نوردی مشغول بوده است۴0•

رفتن راه های نرفته و خالقیت و خطرپذیری•

چرا این کتاب؟

https://www.zoomit.ir/tag/math/


.خوب دشمن عالی است: فصل اول

شرکت برتر 500شرکت رهسپار تعالی از 11•

:با معیارهای زیرفورچن ی مجله عامسهامی 

سباید ارزش سهامشان حداقل سه برابر ارزش بور-1

سال این روند را حفظ کنند15حداقل -2

.سال سابقه کار داشته باشند30سوما حداقل -3

شرکت ناپایدار9شرکت همتراز و 11•

سال تحقیق5نفره و 21گروه •

صفحه یاداشت از 2000مقاله و 6000به قریب •

میلیون بایت اطالعات رایانه38۴مصاحبه ها و 

.ای مورد بررسی قرار گرفت

رضیه آزمودن و اثبات یک ف)از طریق استنتاج تجربی •

واهد به آغاز نشده، بلکه تالش شد مستقیما از طریق ش

(یک نظریه دست یافته شود

.یعنی از بی نظمی به مفهوم رسیدن





مدیران سطح پنجم: فصل دوم

(مخالف شهرت طلبی)حد تواضع فردی بی•

ایاراده پرشور حرفه•

بر خالف باور عمومی عمل می کند•

خودخواهانهبر نیازهای غلبه •

تحوالت یا تجارب چشم گیر •

مدیریت سطح پنجم= اراده + فروتنی 



ی رونآیا متحول کردن یک شرکت و رساندن به حد عالی نیازمند یک رهبر بی•
؟است

(برون نگری و درون نگری)و آینه پنجره 



اول فرد و بعد هدف: فصل سوم

سه حقیقت ساده

اگر اول هدف مشخص بشود و بعد افراد بیایند و در نیمه راه هدف( الف
تغییر کند دچار مشکل می شوید

جاد انگیزه اگر شما افراد شایسته را استخدام کنید، آن دیگر مسئله ی ای( ب
آنها به واسطه انگیزه درونی خود را . و اداره کردن آنها دیگر وجود ندارد

.حرکت در می آیند

ست را اگر افراد ناالیق را استخدام کنید، حتی در صورتی که مسیر در( ج
.یدباز هم نخواهید توانست به سازمانی عظیم تبدیل شو. پیدا کنید

جه کل تعهد آنها و در نتی. وقتی هدف ها با نیروهای شایسته تدوین شود( د *•
.سازمان به اجرای آنها بسیار افزایش می یابد

مدیر کل های : روش شرکت های همتراز•

قویضعیف، مباشران 

تفاوت در نوع جلسات•

؟پرداختی شرکت به چه شکلی بوده است•

چه تفاوتی بین سخت گیر بودن و ظالم•

؟بودن وجود دارد



؟چگونه سخت گیر باشیم

".به بررسی ادامه دهید. زمانی که مردد هستید استخدام نکنید": اولقانون 

".دوقتی متوجه می شوید که الزم افراد سازمان را تغییر دهید، اقدام کنی": دومقانون 
؟چرا حذف نمی کنیم

از کجا بدانیم که چه وقتی یک فرد به درد نمی خورد؟ 

".ن مشکالت رابزرگترینه بدهیدمسؤلیت بزرگترین فرصت ها را به بهترین نیروهای خود ": سومقانون 



(داما هرگز ایمان خود را از دست ندهی)با واقعیات ناخوشایند روبرو شوید : فصل چهارم

:شرکت های رهسپار تعالی

ا را از طریق رویارویی با حقایق ناخوشایند به اجر•

.رساندند

یک چارچوب ساده ولی بسیار خردمندانه را مرجع •

.تمام تصمیمات قرار دادند

بررسی موارد مبهم به دقت و با جزییات و روش •

مبتنی بر فضای آزاد برای ابراز عقیده است

مدیران ارشد بسیار مقتدر: شرکت ها  همتراز

حقایقآندرکهساختجویتوانمیچگونه
شوند؟شنیده

.I"دادنپاسخنهوپرسیدنطریقازرهبری."

.II"ووییروزگجایبهگفتگووبحثازجستنبهره
".اجبار

.III"سرزنشبدوندقیق،ارزیابیونقدمدیریت."

.IV"قرمزپرچمهایمکانیزمایجاد."



. مردمی که با حقایق ناخوشایند روبرو می شوند سه گروهند

دیلتناقض استوک 
رین وقایع یقین داشته باشید که در آخر پیروز خواهید شد و با بدت

موجود روبرو شوید



(کریسادگی در چاچوب سه محور ف)مفهوم خارپشتی : فصل پنجم

روباهایزایا برلین در رساله معروف خود با نام خارپشت و

سه محور فکری

را در شما در چه زمینه ای می توانید بهترین عملکرد1)
جهان داشته باشید؟

عامل حرکت موتور اقتصاد شما چیست2)

.شما به چه کاری عالقه وافر دارید3)



خود چگونه می توانیم متناسب با دریافت خارپشتی
حرکت کنیم؟

.هیئت مشاوره را ایجاد کنید-1

سؤاالت درست را مطرح کنید -2

.بحث های جدی شرکت کنید-3

تصمیم بگیرید-۴

نتایج را تشریح کنید-5

.بیاموزید-6

:فکراتاقیاومشاورههیئتهایویژگی
.کندمیعملشناختبرایابزاریعنوانیبه)1

.شودمیعضو12تا5شاملوشدهتشکیلسازمانمدیرانتوسط)2

.هستندواقعیتشناختبرایگفتگووبحثبهقادراعضاازیکهر)3

.گذارندمیاحترامدیگراعضایبهاعضاازیکهر)4

ستندهکهبحشیبهنسبتولیهستندهادیدگاهازطیفیدارای)5
.دارندتریعمیقدانش

.باشداعضاازیکیاتوماتیکطوربهتواندنمیمدیریهر)6

خاصمواردبرایایکمیتهنهواستدائمیگروهی)7

نعناویومنظمایدورهجلساتدارایکهاسترسمیغیرگروهی)8
.باشدمیمختلفی

ماتتصمیباتوافقیتصمیمات)نیستنطراتقاقدنبالبه)9
رهبرهدهعبهنهاییتصمیممسؤلیتلذا(.استمتفاوتهوشمندانه

.استگروه



ظمفرهنگ مبتنی بر ن: فصل ششم
وداستانازبخشیفقطآزادی

نهمیبه....استحقیقتازنیمی
نم،کمیتوصیهمنکهاستدلیل

درآزادییمجسمهمقابلدر
یمجسمهیکشرقی،ساحل

غربیساحلدرهممسؤلیت
.شودنصب

انسان در)ویکتور ای فرانکل 
(جستوی معنا

مرگ کارآفرینی•

فرهنگ مبتنی بر نظم و •
وجدان کار آفرینانه

حسابداری مسؤالنه•



:محور های اصلی ایجاد نظم
آزادی و مسولیت در حیطه یک ( الف

چارچوب
توجه در استخدام افراد

سخت فرهنگ مبتنی بر نظم را با افراد( ب
.گیر و مستبد اشتباه نگیرید

شتیپایبندی متعصبانه به مفهوم خارپ( ج
تناقص ساده

تجربه نوکور و کاله

بودجه بندی

فهرست نبایدها



شتاب دهنده های تکنولوژی: فصل هفتم

یستنصرفتکنولوژیمسئلهتعالیرهسپارهایشرکتدر•
انتخابتدقبهکههایفنآوریکارگیریبهدربودنپیشگامبلکه
.استاند،شده

یبرههدرمعموالآوریفنکارگیریبهدرشدنپیشگام•
تقاقاراهابتدایدرهرگزواستگرفتهصورتجهشدورانواپسین
.استنیفتاده

عاملهمچونشود،گرفتهکاربهدرستیبهتکنولوژیوقتی•
.آنکنندهایجادنهوکندمیعملحرکتدهندهسرعت

هبسرانجامآوریفنپیشگامانکهافتادهاتفاقندرتبه•
.برسندموفقیت

موفقیت؟درتکنولوژیجایگاه

آوریفنپیشگامانکهافتادهاتفاقندرتبه
.برسندموفقیتبهسرانجام

ردعملکبهپاسخاساسبراستراتژیهرگزآنها
درکهیدنیایدربودندمعتقدآنها.نهادندنمیبنادیگران

القیتخبهنیازبودنعالیبرایهمیشهاست،تغییرحال
.داردوجودبیشتری

اززهرگکهاستاینماویژگیتنها"گفتندمیو
لخوشحاتوانیممیما.شویمنمیراضیخودعملکرد
".نیستیمراضیوقتهیچاماشویم،



چرخه رشد و چرخه ی نابودی: فصل هشتم

تدریجیتحوالت•

بیرونیمنظرازتحوالت•

آسمانیهایطرح•

تحوالتبرایعنوانهیچ•

رشدچرختاثیر•

:نابودیچرخه•
خرید؟چرا،کنندهگمراههایتملک

.کنندمیمتوقفرارشدیچرخهحرکتکهمدیرانی



ماندگاریتاتعالیبهرهسپاراز:نهمفصل

ساسیاهایایدهبرگیرندهدرتعالیبهرهسپاریفرآیند
کردنطیورشدیچرخهیکدادنحرکتبهبرای

استپیشرفتتاتدریجیرشدمراحل

برنیمباصلیهایایدهبرگیرندهدرپایداری،آنکهحال
درطوالنیمدتبهرشدیچرخهیکسرعتحفظ
کیحددرراشرکتجایگاهکهاستصورتیبهآینده

.دهدارتقااسطوره

:ماندگاریاصلیایدهچهار
.Iبهیهتکجایبهاصلیارزشهایبرمبتنیساختاریایجاد

لطودربتواندکهسازمانیساختن.محصوالتیاافراد
دارپایتولیدمختلفهایدورهومختلفمدیرانتصدی
یکباواناتبسیارمدیریکبرمبتنیساختارجایبه)مانده
(عالیایده

.IIبههدفدوسمتبهتوانحداکثرباحرکتدوگانگی،نبوغ
همزمانطور

.IIIهباصلیهدفونهادیارزشهایکردنالقاپایه،تفکر
افرادربتاثیرگذاریوگیریتصمیمبرایاصولیعنوان

طوالنیمدتیکطیسازمان

.IVفتپیشرسمتبهحرکتحالعینوپایهتفکرحفظ



“

”

.ستبه خاطر داشته باشید که عالی شدن به مراتب آسان تر از عالی ماندن ا

چرا عالی بودن؟

، ساختن چیز عالی به هیچ وجه دشوارتر از ساختن چیز خوب نیستاول

، جستجو برای معنا یا بهتر بگوییم، جستجو برای کار با معنادوم



ابا تشکر از توجه شم


