
  

  

  مقدمه

  

ایـن  یـاد   کـنم بـه       نگارش کتاب جدیدي را شروع مـی      که  هر بار   
از  و بعد . نگارش کتاب را پایانی نیست    : افتم   سلیمان نبی می   ي  جمله

پیـدا  اگـر پاسـخی     ؟  پرسم، چه هـدفی از نوشـتن آن دارم          خودم می 
  .شوم ، از نوشتن منصرف مینکنم

 خواهم به مردم کمک کنم      که می نویسم    آخر، براي این کتاب می    
ي ایـن   مـن شـیفته  .  را بـه یـاد آورنـد   یاد بگیرند یا مطلبی  تا چیزي   

مردم بـیش از آمـوزش      :  هستم 1چسترتون. کی.  ماندگار جی  ي  جمله
 کـنم؛  پس، بیشتر وقتم را صرف ایـن کـار مـی   . نیاز به یادآوري دارند  

مطلبـی  گویم، بلکـه   اي نمی چیز تازه  اغلب مواقع.یادآوري به مردم  
هـدفم  . شاید قبالً شنیده باشند   کنم که    ادآوري می را به خوانندگان ی   

این است که به روشی تازه، از طریق داستانی منحصر به فرد حقـایق          
  .  یادآوري کنمها آنموفق را به افراد حاکم بر زندگی 

قواعد کسب موفقیت مشکل    . رمز موفقیت در سادگی نهفته است     
یـسم، بـیش از   نو ي رهبـري مـی   وقتی کتابی درباره.  پیچیده نیست و

شوم که رهبريِ مقتدرانه در عـین دشـواري، امـري          پیش متقاعد می  
  .ساده است

                                                             
1. G.K. Chesterton  
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8 قوانین رهبري/ 

این کـه رهبـري و مـدیریت     : ي همین است    درباره رهبريقوانین  
کـار و   محـیط    چه در خانواده، چه در       . نیست  مقتدرانه امري پیچیده  

توانید بـر     تیم فوتبال، با به کارگیري چند قانون ساده می          یک چه در 
 را به سمت هـدفی مـشترك هـدایت        ها  آنافراد نفوذ داشته باشید و      

  . کنید
ـانون اسـت   ي آخري که باید به آن اشاره کنم توجه بـه واژه      نکته در . ي ق

 نـه مـن   . دستور کلی وجود ندارد   یک  رابطه با رفتار بشر هیچ قانون مطلق یا         
نـان  توانیم به شما بگـوییم کـه اگـر چنـین و چ        دیگري نمی  کس نه هیچ    و

  . رفتار بشر بسیار پیچیده است. این طور نیست. کنید همیشه مؤثر است
. ساده اسـت امري رهبري در عین پیچیدگی،     . جاست  و مسئله همین  

هـا هـزار    هزار نفري را رهبري کنیـد، بـا ده  خواهید یک جمعیت     میاگر  
نـسبت بـه   هـا     آنشـان مواجـه هـستید کـه واکـنش             متغیر در زنـدگی   

در کـل بایـد گفـت کـه رهبـري امـري       . دهنـد   مـی  تان را شکل    رهبري
پیـروي از   بـا   در اغلب مواقـع     اما خبر خوش این است که       . پیچیده است 

  . کرد برآورده را مردم بسیاري از نیازهاي توان  میچند قانون ساده
 ساده را به شما یادآور شوم       بعدي اصولی  که در صفحات     وارمامید

 جاي خواهد هبري مقتدرانه برکه تأثیرات زیادي در مدیریت مردم و ر
ها در امتحـان رد   آدم:  همیشه مؤثر نیستند  گرچه این اصول  . گذاشت

تـرین افـراد بـه شـما هرازگـاهی ناامیـدتان        شوند و حتی نزدیـک   می
با این حال، اگر این قوانین را به کار گیرید، مـدیر و رهبـر               . کنند  می

اهید گذاشـت    تأثیري عمیق بر زندگی افراد خو       و بهتري خواهید شد  
  . اندازد پیش می ي موفقیت  را در جادهها آن  شما و امر اینکه
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 بخش اول
 

 داستان
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  فصل اول
 

 ماشین صدایی منحصر به      زیر الستیک  ها در   صداي قرچ قرچ شن   
 شـاید  . زیاد خوشایند نبـود   1 مایک کلر  این صدا براي  البته  . ستفرد ا 

ي جدید او منتهـی     ی به خانه  روي شن   ه این راه ماشین   به این دلیل ک   
او کـه  . خواست به آن نقل مکـان کنـد      اي که دلش نمی     شد؛ خانه   می

 در ایالـت    خواسـت   اصًال دلـش نمـی    ي شیکاگو بود      شده  زاده و بزرگ  
تگزاس زندگی کند، اما در هر حال پایش به آنجا کشیده شـده بـود؛               

واقع در ایالت تگزاس که حـدود یـک سـاعت بـا          2شهر ایست کریک  
  .  دور افتاده بودروستاییبه نظر او آنجا شبیه . االس فاصله داشتد

کردنـد   را طی مـی  پسرش بیلی این راه کوتاه شنیبا همچنان که   
 نادیده اجـاره کـرده      اي برسند که مایک آن را        ي سه خوابه    خانهبه  تا  
  ! کنم؟ اینجا چه می:  در دل گفت،بود

زیـر قیمـت   :  ایـن خانـه را دوسـت داشـت     تنها یـک چیـِز    مایک  
  .  به خصوص در مقایسه با قیمت مسکن در شیکاگوبودنش؛

                                                             
1  . Mike Keller  
2. East Creek  
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