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 قدمهم

 مقدمه

 و افراد هادشمن انرژی و تعامل تیمنگری منفی یچیز به اندازههیچ»
 ددهمی افزایشاختالفات را كند، نگری همه چيز را ويران می. منفینیست
 « .رساندبه همه آسیب میو 

 جهانی گزارش نیروی کارگالوپ،  یمؤسسه

 

ند؟ اناراضیموجود  از وضع ید همهبیاايد که به نظر بوده شرکتیدر حال تابه آيا
از شغلش راضی گوید ب دیگری همیشه او را تحت نظر دارد.مدیریت  فکر کند یکی
داند چرا این شغل را انتخاب نمیاصاًل  تواند به مدیرش احترام بگذارد و، نمینیست

آموزشی شرکت کرده،  یگذشته در یک دوره یگوید: هفتهب فرد سومیکرده است؟! 
انجام دهد و كار کارهایی خارج از چارچوب تعیین شده  ولی جرئت این را ندارد که

، سرزنش کارها درست پیش نروندجديد و متفاوتی را امتحان كند. چون اگر 
بسیار نجا محیط ای چرا که بگوید از کار کردن در اینجا متنفر است چهارمیشود. می
 با شغل دیگری باشد یاشغل  آیا باید دنبال داند. او نمیاست کنندهدلسرد و منفی
تالش کند آنچه را نیاز دارد به دست آورد و تواند حداقل می ، یاش کنار بیایدافعلی

 ؟داشته باشد یزندگی شخصی خوب
؟ یعنی استسیلویی حاکم  کرطرز فدر آن اید که ی کار کردهدر سازمان حالتابه آیا
را که اطالعاتی كنند و كار می علیه یکدیگر، افراد ها زیاد استبین تیمکه رقابت جایی

که . جاییندگذاربه اشتراک نمیکند، کمک می هاد یا تیمافرسایر ابه عملکرد بهتر 
خاصی بر  آید برخی افراد برتریو به نظر می حاکم استها گروهروابط پرتنشی بین 

  همه از اینکه خودشان تصمیم بگیرند، واهمه دارند.که ارند. جایید دیگران
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که کارکنان متحد باشند؟ جایی یاید که در آن همهدیدهرا در مقابل، آیا محل کاری 
ها در توانند تفاوت ايجاد كنند. آنخواهند بهترین کار را انجام دهند و میافراد می

کنند و و تبادل اطالعات با یکدیگر صحبت میمواردی مانند بهترین شیوه همکاری 
 کنند. بنابراین هیچ تکرار یا تأخیری در موردهدف معینی را به نحو مؤثرتری دنبال می

اعتماد در روابط، تصميمات مرتبط با  ها به دنبال پیشرفت کار،کار وجود ندارد. آن
ها دن با آنسربلندی برای سازمانشان هستند. کارکر نقش خود و ایجاد احساس

ها با دیگران، تعاملی خوبی برای همکاران دیگر و مشتریان است. تفاوت آن تجربه
است که با یکدیگر دارند. اين تعامالت در نوع رفتار با دیگران، طراحی استراتژی در 

تعامل  دهد بلكهرخ نمی اتفاقیها اثرگذار است. البته این روند ها و پروسهسیستم
 دارد.بستگی مدیر  عنوانشما به  طرز فکراساسًا به 

 دهد تا بتوانید تعامل را درها و نكاتی کاربردی ارائه میشما ديدگاه این کتاب به
كاركنان خود ایجاد کنيد و تیم یا سازمان متفاوتی داشته باشید. ابزارها و منابع 

ها را آنهای توانید ایدهموجود است. می کتابسایت تکمیلی برای هر فصل در وب
 اجرا كنيد.

 



 چرا تعامل مهم است؟: 1فصل 

1 

 چرا تعامل مهم است؟

 ؟تعامل چیست
 وقتی در تعامل هستید: یک احساس جمعی است. )مشارکت( تعامل

 استرس نخواهيد داشت. و حس خوبی دارید 
 تعامل مثبت در آن جریان دارد، بهترین توانایی  در شغلی کهخواهید می

همراه برای سازمانتان به  یتا نتایج خوب نشان دهیدکارها  یدر همهخود را 
حل كنيد، برای مشکالت راهتر کار میهوشمندانهصورت دراینداشته باشد. 

 رود.تان باال میدهید و انگیزهمی پیشنهاد
  یابدیش میافزارضایت شغلی و موفقیت شما. 
 کنید.دهید، اطمینان پیدا میشرکت و آنچه انجام می یبه آينده 

پیوندید که به محصوالت و خدمات ها و طرفدارانی میبه سازماندرنتیجه 
 شرکتتان وفادارند.

 چرا تعامل مهم است؟
توجهی طور قابلبه « تعامل» دهدگالوپ نشان می یهای جهانی مؤسسهبررسی
، در تمام جهان تنها 2013شود. طبق گزارش گالوپ در سال عملکرد می افزایشباعث 
با  يعنی بیشتر کارمندان درصد63افراد در محل کار تعامل مثبت دارند،  درصد13

غیرتعاملی هستند، یعنی با سازمان  فعاالنهدیگر  درصد24یکدیگر تعامل ندارند و 
نگری را وری و منفیبهره اند و عدمهمدل و همراه نيستند، از وضعیت خود ناراضی

تعامل  درصد57کارمندان تعامل دارند،  درصد17. در بریتانیا فقط دهندگسترش می
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ای باید در حرفه وکارکسبتعامل در هر  ند.هست یتعاملفعاالنه غیر درصد26دارند و ن
ربلندی کنند باعث ساست که کارکنان آن احساس میصورت درایننظر گرفته شود. 

از و افتخار هستند. تعامل فقط برای داشتن جایی عالی برای كار نيست تا کارکنان 
در آن لذت ببرند و همکاران خوبی داشته باشند. بلکه باعث عملکرد بهتر کار کردن 
 جاییجابهوری(، رضایت بیشتر مشتریان و کارمندان، کاهش تعدیل نیرو و )بهره

کیفیت بر، توسعه مفهومی و کاهش رویدادهایی بیینههای هزکارکنان، عدم استخدام
 شود.نيز می

ها و در بین کشورهای مختلف میان گالوپ در طی سال یمؤسسه تحقیقات
 زیادیهایی که تعامل : سازمانکند کهمشخص می ،هزاران سازمان و کارمندانشان

رسند. هستند و چهار برابر بیشتر از دیگر رقبا به موفقیت می سایریندارند، بهتر از 
و در شرایط  آوری داشته باشندتابها رشد کنند، وکارکسبکند زیرا تعامل کمک می

 تر عمل کنند.بحرانی موفق
 انجام دادند،برای دولت بریتانیا ( 2009) 1مک لئود و کالرکای که گزارش ویژه

نها برای عملکرد سازمانی، ت وری و تغییر را نهند قفل بهرهتوادهد تعامل مینشان می
 که برای بهتر شدن کارمندانبلکه برای زندگی و کار مردم بشکند. مخصوصًا هنگامی

و به کارگیری تعامل در مرکز استراتژی سازمان، برنامه و تعهد وجود داشته باشد. 
اند، ئه دادهزمان خوب ارادر مورد سا (2004و همکارانش ) 2طبق گزارشی که جويس
و سپس تعامل باعث افزایش نوآوری،  ،ایجاد تعامل موجب تمرکز بر خوب بودن

 د.شورضایت مشتری و عملکرد می وری، وفاداری،بهره

شان تعامل داشته باشند و همه با هم وکارکسبدر  افراداکنون زمان آن است که 
دوام  تواند بدون وجود کارمندانما نمیش وکارکسبدر یک مسیر یکسان قرار گیرند. 

شود توانید انجام دهید، باعث میها و تمرکز بر آنچه میفرصت ورد. شناساییبیا

                                                                 
1 . MacLeod & Clarke  
2 . Joyce 
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 وکارکسبهایشان را به کار گیرند و از اینکه در ها و مهارتتوانایی یکارکنانتان همه
پیشرفت آن  برایخود  یيك به نوبهبلندی كنند و هرشما هستند، احساس سر

 د.تالش نماین

، جهانی سطحفارغ از اینکه در چه نوع سازمانی هستید، بازرگانی انحصاری در 
بخش مهندسی یا  ،المللیهای غیردولتی بینمحلی برای سازمان یصندوق خیریه

شما برای پیشرفت به  وکارکسبتکنولوژی یا در قسمت هنر و درمان، در هر صورت 
 تان باشید، باز هم باید با خودتان،وکارکسبی اگر تنها کارمند افرادی نیاز دارد. حت
 تعامل داشته باشید.... دهنده، حسابدار وکنندگان، تیم توسعهمشتریان، تأمین

 اگرچه تأثیری دارد؟  اطرافیانتاندانید رفتار و عملکرد شما بر احساس می آیا
تان وکارکسبداشته باشند،  یتعامل مثبتبا کارشان  را تشویق کنید کهکارمندانتان 

سازيد، ل دور میتعاموقتی به طور فعال كاركنان را از  ،عکسرد. بیابمی شگستر
  کنید.می محدودرا  وکارتانکسب

 ؟باعث تعامل کارکنان شویم گونهچ
ی تعامل، تغییر رفتار افراد است و هنجار فرهنگی مثبتی را در پی دارد. كاركنان برا

پذیری باشد تا محيط مناسبی نياز دارند كه مملو از صداقت و مسئولیتتعامل، به 
 بتوانند پیشرفت کنند.

 منابع انسانی سازمانی و زیربنایی فراهم شود تا افراد بتوانند در نقش  باید
شامل شناسایی دانش، رفتار، مهارت و  خود بهتر عمل کنند. منابع انسانی

گذاری در یادگیری، سرمایه دارد و همچنین یفرد هرتفکری است که 
ها بتوانند رفتارها و تا آن است کوچینگ و توسعه حمایتی افراد

 هایشان را به بهترین حالت در زمان حال و آینده عرضه كنند.توانایی
 اند. شده برانگیختههای مثبت طرز فکرها و اطمینان حاصل كنيد فعالیت

ری رفتار توسط مدیران است تا ترين كار برای رسيدن به اين هدف، رهبمهم
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، ارتباط صداقت داشتنبخش دیدگاه کارکنان باشند. همچنین بتوانند الهام
ویژه گوش دادن به افراد، و عمل بر پایه اطالعات بسيار اهميت خوب به 
 دارد.

  کارهایی مانند استراتژی و تغییر فرایندهای سازمانی  اطمینان حاصل كنيد
د شومانع تحریک مرکز خطر در مغز می هااین فعالیت شود.حتمًا انجام می

 به ویژه زمانی ضرورت داردکند. ها را رفع میموانع و ناامیدی و(، 9)فصل 
های اصلی را تهدید کند )فصل تعداد زیادی از انگیزانندهمکن است که م
 .از بین ببرد( و تعامل را 10

های اعمال شده تعامل را از بین شوند و محدودیتمرزهایی که در کار تعیین می
را ببینید(. در پژوهش  10شوند )فصل نارضایتی شغلی می موجببرند و می

دهد: نشان میPwC شد، گزارش در مورد تعامل انجام  2015ای که در سال گسترده
وری بیشتر هش موانع ایجاد تعامل، بهرهو کا بسیارهایی با تعامل با افزایش فعالیت

شته باشند، روزهای بیشتری را به با یکدیگر تعامل داهرچه بیشتر شود و افراد می
 دهند.و فرایندها را در مسیر هدف معینی انجام می کنندصورت فعال سپری می

 تعاملکلیدی های  محرک
  ،د. رفتاری که دهفرهنگ سازمانی قرار میسبکی را پیش روی رفتار رهبری

، سهم بزرگی در گیرنددر پیش می میانیویژه مدیران مدیران، به یهمه
ها در سراسر جهان دارد. به طور كلی نوع ارتباط با مدیر تعامل در سازمان

 (.2کنند )فصلک میررا ت یدلیلی است که افراد کار تنها
 توجهانداز انگیزشی و قابلهای يك چشمویژگی: 

o کند.دهد و آن را هدفمند میمی به کار معنا 
o در پیش رو داردشرکت و مسیری که  یآینده خصوصفرد را در ،

احساس امنیت شغلی و  گیریباعث شکل و کندمطمئن می
 .شودمیموفق  یسربلندی ناشی از کار کردن برای شرکت
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 شده )صداقت: تحقیقی که توسط انستیتوی رهبری و مدیریت انجامILM ،
دهد که میزان صداقت با سازمان، محرک تعامل است. می ( نشان2014

صداقتی که رهبران در مسیر هدایت خود با کارکنان و تیم دارند، منجر به 
شود. صداقت شامل: سالمت ارتباطات کاری برای همکاری مؤثرتر می
گیری و نشان دادن درستی منصف بودن، شفافیت، ارتباط اثربخش، تصمیم

 و صالحیت است.
 شده عنوان رفتار سازمانی پذیرفته  كه به در کل سازمانبخشی فرهنگی الهام

 است.
 شود که هر کس بتواند مشخص می ایگونهبه  های اصلی سازمانارزش

 (.3ها را درک کند )فصل آن
 (.5و  4های ارتباط مؤثر )فصل 
  :اینکه  شود. چهبا هر کسی به خوبی و با احترام رفتار میاحترام و انصاف

باسابقه باشد یا اینکه از نژاد خاصی باشد.  ،سمتی را بر عهده داشته باشد
 (.10و  4)فصل بازی در کار نیست. هیچ پارتی

 های های كاركنان با توجه به توانایینقش ها:کارکردن با توجه به توانایی
اری را انگیزه و عملکردشان افزایش یابد. بنابراين ك تاشود، ها تعيين میآن

 (.6که در آن بهترین هستند، انجام خواهند داد )فصل 
  :ها و دستیابی از افراد برای توسعه شایستگیمهیا کردن فرصت پیشرفت

گردد شود. اين كار منجر به ایجاد انگیزه میمی حمایت های شغلیبه آرمان
 (.10)فصل 

 باعثو روابط کاری خوب که  تعهد به کیفیت و همکاری: ترفیع شغلی 
شود درونی می شانگیز بهدهی کارهای اثربخش در میان واحدها، پاداش

 (.10)فصل 
  به طور منظم در مورد مشارکت نظرسنجی انجام دهید و براساس اطالعات

و بر مبنای چیزی که موثر است و  ها را مدنظر قرار دهیدآنآن عمل کنید. 
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تا مشارکت فعاالنه را در سراسر سازمان  چیزی که باید تغییر کند، عمل کنید
 (.4)فصل  تشویق کنید.

 گیری و حس کنترل مدیریت فردی، تصمیم یپذیری، ارتقاایجاد مسئولیت
 (.10در کار )فصل 

  ممکن است این تعامل  میانی: با مدیران مکرر و با کیفیتتعامل کاری
ًا از راه اغلب طی جلسات بیست تا سی دقیقه و عمدت) سریع انجام شود.

( برای افزایش تعامالت باکیفیت 7عمومًا از رویکرد كوچینگ )فصل  دور(
اری جلسات با برگز شود. در این حالت بسیاری از مدیراناستفاده می

وگو در مورد کارهایی که از دید گفتروی  تکبهتوجیهی و حتی جلسات تک
ها، افکار دیدگاه را برای جویا شدنزمانی . کنندتمرکز میاست، اصلی  هاآن

 در نظر بگیرید.های اعضای تیم و نگرانی
  های خوبی ، تعهد صادقانه داشته باشید تا موقعیتوکارکسبدر استراتژی

را برای همه افراد در سازمان فراهم كنيد.



 رهبری برای تعامل در كاركنان: 2فصل

2 

 كاركنان  به تعامل واداشتن رهبری برای

دهد که رهبری عالی امری ( و همکارانش نشان می2001) 1زتحقیقات جیم کالین
(، 2004و همکارانش ) 2طبق تحقیقات جویس هاست.ضروری برای موفقیت سازمان

یزان همین م به افزایش دهد و رهبر ضعیف درصد15تواند عملکرد را تا رهبر خوب می
 .دهدکاهش میعملکرد را 

 رهبری چیست؟
های و وابسته به شرایط است. بیان مشخصه وظهورپیچیده، ن ویژگیرهبری، 

سعی در ها ها و مدلبرای همين بسیاری از قضیه .ای استرهبر، کار پیچیده
های رهبری، مدل. گرچه توانندکدام نمی، ولی عماًل هیچسازی رهبری دارندساده

های مختلف که چهارچوب و قالبی برای تفکر در مورد جنبه ارزشمندی وجود دارد
 توانید رفتارهایها، میدهد. با استفاده از آنها ارائه میدر بسیاری از زمینه یریتمد

 هایی که انتظار دارید، انتخاب کنید.مقتضی رهبری را براساس موقعیت
قبل از میالد متوجه شد:  14در حدود قرن  3رهبری پارادوکس است. الئوتسه

قعًا در زندگی چگونه است. رهبر خوب بهترین رهبر فردی است که مردم بدانند او وا»
گوید به هدفش رسید، می که کارش را انجام داد وکند و هنگامیکوتاه صحبت می

  .«این کار را با هم انجام دادیم

                                                                 
1 . Jim Collins 
2 . Joyce  
3 . Lao Tzu  
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 ها: رهبری هزاران تعریف دارد. چند نمونه از این تعریف

  شتن بخشیدن به دیگران است و منجر به دارهبری برای تعامل افراد و الهام
شود. رسیدن به نتایج و دستیابی به هدف می راستایبهترین عملکرد در 

گونه نیست که هر فردی را پشت یک هدف یا مأموریت معمولی قرار این
 دهیم. 

 را  انتا نقشش گذاردمیرا در اختیار کارکنان های مورد نیاز منابع و زیرساخت
 ند.نخوبی ایفا کبه 

 به کارشان متعهدندبخشیدن به افرادی که خودشان انگیزه دارند و  الهام. 

کردم. از او پرسیدند چرا را گوش می یویولونیستی روزی در رادیو اولین مصاحبه
بودند و ارکستر  ها خاص است؟ او پاسخ داد: سایر رهبران هم خوبرهبر ارکستر آن
 من کار با رهبر خودمان را دوست داشتم. زیراکردند، ولی موقع اجرا می را با هم و به
رهبر ارکستر به ویولونیست  کرد.خلق یک کار استثنایی تالش بیشتری می او برای

کرد کمک کرده بود تا موسیقی را به روشی تفسیر کند که پيش از آن هرگز فکر نمی
 توانایی آن را داشته باشد. این کار او منجر به تعامل شده بود. 

 به زمینه وابسته است رهبری 
رهبری در مورد روابط بین رهبر و پیروان اوست که در مسیر هدف معینی قرار 

کنید، رهبری شما در سازمان را رهبری می یکه تیم یا همهگیرند. حتی زمانیمی
سطح گروه نیست. بلکه در رابطه با هر نفر است. کار کردن در سطح روابط فردی، 

  سازی است.مغزها و شخصی ها وبرای تعامل قلب

 یشود. چیزی که فردفقط فرد، بلکه موقعیت را نیز شامل میروابط در رهبری نه 
خواهد، ممکن است در شرایط دیگر متفاوت باشد. در هر از شما در یک زمینه می

  های متفاوت رهبری شبیه شما باشند.با شیوه ختلفیموقعیتی، ممکن است افراد م
 بیانگرخارجی که  یام: يكی الیهبه دو الیه تقسیم کردهزمینه را  من
 است و نیازی نیست تحت كنترل مستقیم شما باشد. تریگستردههای زمینهپیش
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هایی که باید مستقیمًا بر خود و دیگران داخلی كه عبارت است از زمینه یديگری الیه
: اقتصاد، تکنولوژی، تأثیر بگذارید، چه رهبر باشید و چه پیرو. الیه خارجی شامل

شناسی و ایمان، فرهنگ و همچنين موارد سیاسی، اجتماعی، سازمانی، جامعه
تواند شامل مواردی داخلی تحت تأثیر الیه خارجی است و می یخانوادگی است. اليه
ها، اخالقیات، انگیزش، هدفمندی و سطح صداقت در روابط چون: نگرش، ارزش

صورت خودآگاه و ناخودآگاه تحت تواند به داخلی می ییهبین رهبر و پیروان باشد. ال
های کاری، های سازمانی و روشتأثیر شیوه رهبری قرار بگیرد. بسیاری از فرهنگ

 و دیگر تأثیرگذاران ارشد است. CEOانعکاس شیوه رهبری 
کاری  یزمینه را باتان رهبری سبکهنگامی اثربخشی بیشتری دارید که 

داشتن روحیه افراد و ایجاد  عالی برای باال نگه یثاًل چرچیل رهبرد. مکنیهماهنگ 
ولی شیوه او برای زمان پس از جنگ  ؛در طول جنگ جهانی دوم بود هدفمندی

  نیاز، هدف و مسیر تغییر کرده بود. ،مناسب نبود. زيرا در آن هنگام

 رهبر چه کسی است؟
کنند راد بسیاری فکر میاز دیگر تصورات غلط راجع به رهبری این است که اف

و مناسب افرادی است كه در رأس سازمان قرار دارند.  ها نیستمناسب آنری رهب
های کوچک این نکته را مستقیمًا به من وکارکسبتعداد زیادی از صاحبان و مدیران 

وکارتان وارد نماید. حتی های جدی به کسبتواند آسیباند. این طرز فکر میگفته
، باز هم رهبری به کار در آن مشارکت داریدی دارید که تنها خودتان وکارکسباگر 
 که بتواند در خأل دوام بیاورد. ی نیستوکارکسبآید. زیرا هیچ می

حسابداران،  کنندگان(،كنندگان، مشتریان، فروشندگان )تهیهشما با مراجعه
هتر است روشی را در داران ديگر در ارتباط هستید پس بمشاوران حقوقی و سهام

ها تعامل بیشتری ایجاد كنيد و طرفداران باوفای پيش بگيريد تا بتوانید با آن
تان را ارتقا دهید. به اين نكته توجه وکارکسببیشتری داشته باشید و به اين وسيله 

تان نیستید. بنابراین نیاز است به روابطتان وکارکسبجزء  شماخود  داشته باشيد كه
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نیاز دارید، توجه کنید تا احساس موفقیت،  تانو برآورده کردن آنچه خود با دیگران
انگیزه و تعامل را تجربه كنيد. هرچه روی خودتان تسلط بیشتری داشته باشید، 

 بهتری خواهید داشت. وکارکسب

رهبر با تمام سطوح سازمانی مرتبط است و هر چه این نقش تقویت شود، عملکرد 
شود. همچنین رهبری مرتبط با تمام مراحل زندگی است و تر میسازمانی اثربخش

فقط مختص به محل کار نیست. مثاًل والدین نقش رهبری ضروری را در خانواده و 
 کنند.ها ایفا میها، نگرش و باورهای آنمسیر رشد فرزندانشان و همچنين ارزش

 کنید؟چطور رهبری می
رای چگونگی در کنار دیگران بودن، شود و برهبری از روابط با دیگران ایجاد می

داشتن روابط مناسب ضروری است. این مفهومی است که بسیاری از مدیران اجرایی 
رهبری  یمقوله یبارهخبرند. به همین دلیل است که وقتی افراد درارشد از آن بی
کنند. رهبری اشتراکاتی پیدا می یفردی و توسعه یکنند، بین توسعهصحبت می
طور طبیعی  ها بهسازمان یناملموس است و همه این دلیل است که رهبری شاید به

، ارتقا ... ببیندکوچینگ یاه آموزش کافی و انتظار دارند هر فردی خودش، بدون اینک
ها با استفاده از تجربیات شود. زیرا آنپیدا کند. البته این رویه به شکست منجر می

تمرکز و  ،دهندت و کاری که انجام میکنند و اغلب روی محصوالقبلی کار می
ها، نتایج، ها، فعالیت، پروژهوکارکسبندارند و به مواردی مانند: نیازهای گذاری ارزش

 كنند.و برنامه کاری كمتر توجه می هاسررسید
کند، بلکه بررسی می ها راهای موردنیاز و خروجیتنها فعالیترهبری خوب نه  

طور متوازن با هم کار توانند به توجه دارد. بنابراين افراد می هم به افراد و انرژی تیم
مراجعه كنيد(. منابع  1جان آدیر به مدل کار با مرکزیت رهبری   باره)دراين .کنند

 يد(.ببینرا  8وجود دارد )گام  ILM72تر در مدل در اینترنت و در ابعاد وسیعبسیاری 

                                                                 
1 . John Adair's Action Centred Leadership Model – 1973. 
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هایی است که به و فعالیت طرز فکرلزم وجود مورد رهبری، مست دانستن در
های موازات انجام فعالیت شود. دستیابی به رهبری بههدفی خاص منجر می

 تکنولوژیکی، عملیاتی و کاربردی است.

ها، باورها، هدف، نگرش، خواهید رهبر باشید، پس نسبت به ارزشاگر می
جانی، سختی روح، پذیری، انگیزش، اطمینان، هوش عاطفی يا هيمسئولیت
درستی داشته باشید.  طرز فکرسازی و مانند آن، های درون فردی، شخصیمهارت

 هایی ضروری انجام دهید.ای اثربخش، بايد رفتارها و فعالیتبرای رسيدن به نتيجه
 روی این موارد تمرکز کنید:

 ها، عملکردهای سازمانی، نتایج ارسالی، عملیات، استراتژیکارها، پروژه 
 ها، اشتیاق، پشتیبانی های فردی، تواناییازهای فردی، بررسی انگیزانندهنی

 نیازها
 ارتباطیهای نیازهای تیمی، ساخت ارتباطات، چگونه با هم کار کردن، سبک ،

 توجه شود(. 1)به شکل  موانعها، از بین بردن پذیرفتن تفاوت

 یرهبر یهاتیرهبر بودن و انجام فعال یبرا هیاصول پا 1شکل 
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 کند.ایجاد میهایی را در تعامل رفتارهای رهبری، تفاوت
( به 2012) 1شده، کازیس و پاسنرهای متفاوت انجام در مطالعاتی که در زمینه

شود. مختلف تعامل بررسی می وحرفتار رهبری در سط عموماً  رسیدند کهاین نتیجه 
منطبق است. همچنین در  «رهبری سطح پنجم»های خوبی با ویژگی این رفتارها به

برتر قرار شركت  صد( روی 2001و همکارانش ) زکالین ای کهطول تحقیقات گسترده
ها در فهرست فورچون انجام دادند، عامل ایجاد پایداری و موفقیت در سازمانگرفته 

گردآوری « عالی از خوب به»بررسی و کشف شد. نتایج این تحقیقات در کتابی با نام 
 شده است.

موفقیت همه نوع  در مورد اصول« از خوب به عالی»در كتاب  زجيم كالين
های کوچک تا چندملیتی اطالعاتی ارائه كرده است. برای خود ها، از سازمانسازمان
اساس برکننده موفقیت بود. زیرا رهبری، اولين عامل تعیین نبود که باورکردنیاو 

ای جدی و حیاتی به تحقیقات پیشین گرچه رهبری مهم بود، اما معمواًل مسئله
در سال  ست مانند تحقیقات وسیعی که جویس و همکارانشآمد. درحساب نمی

های رهبری های پس از آن آشکار کرد که سبک. اما بررسیدادند انجام 2004
 ها بسیار متفاوت است. های موفق و بادوام، نسبت به سایر شرکتشرکت

یک مأموریت نیست و در واقع این رهبری سطح پنجم است  رهبری خوب تنها
شده نیست  کند. رهبری سطح پنجم در خارج از شرکت شناختهایجاد میکه تفاوت 

هایی ناديده گرفته شود که خودشان کاریزما و حتی ممکن است توسط برخی رسانه
توجهی ندارند. ولی اين نوع رهبری در کنار سازمان قابل و سبک رهبری قابل
جم بسیار بلندهمت و کند كه رهبران سطح پن( بیان می2001) زتشخیص است. کالین

ها شود. آنمیخوبی منجر یز چروی هدفی است که به  هاطلب هستند. تمرکز آنجاه
دهند و نوع رهبری را خودشان را در احاطه افراد عالی و رفتاری صادقانه قرار می

کنند. در واقع رهبران سطح پنجم، کار استاندارد و با کیفیت باال را تعیین می

                                                                 
1 . Kouzes & Posner 
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معتقدند ثبات در انجام هر کاری، باعث کسب بهترین نتایج در بلندمدت خواهند و می
 شود.می

کارکنان را عامل موفقیت شرکت سایر است و  گستردهبه دلیل اینکه رهبری بسیار 
توانند هیچ ارتباط مهمی بین رهبری و عوامل خارجی نمی ها وکند، رسانهمعرفی می

نیست.  دادنیتشخیصی بر عملکرد سازمان نتایج حاصل از آن ببینند و تأثیر رهبر
  یک مثال کالسیک از پارادوکس الئوتسه است. در واقع این

توانید از آن میخوبی  مطالبکند و میایجاد  زیادیتعامل  رهبری سطح پنجم
ن خود و افرادتا ی. مثالً اولین قدم برای باال بردن آگاهی و شناخت صادقانهبیاموزید.

 ها ارتباط و تعامل داشته باشید.ناین است که با آ

 ده گام برای رهبری باصداقت و تعامل با افراد

 کنیدیشناخت خودتان و آنچه برایش ایستادگی م .1  
چه کسی  مند هستید؟تمرکز شما بر چه چیزهایی است؟ به چه چیزهایی عالقه

توانید روی دیگران اثرگذار باشید؟ دانستن این موارد ضروری هستید و چگونه می
های بهتری در مورد چگونگی عملکرد و توانید انتخابصورت میآندراست. زیرا 

بخش دیگران باشید و در مسیر درست توانید الهامتعامل با دیگران انجام دهيد، می
یابید. طبق تحقیقات  گذارید و به نتایج مطلوبی دستبقدم و فراتر از استانداردها 

( و بسیاری دیگر، آگاهی چیزی در مرکز هوش هیجانی است که باعث 2000) 1گلمن
 شود.های رهبری میافزایش قابلیت

 سازی و شناخت خود شامل موارد زیر است:شفاف
 (3ها )فصل ارزش 
  (3هدف )فصل 

                                                                 
1 . Goleman 
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  (3مأموریت )فصل 
  (6ها )فصل ها و ظرفیتها، مهارتتوانایی 
 بینید و تعامل شما چگونه است؟ باورها و ذهنیات و اینکه دنیا را چطور می

 (9و  8)فصل 
 (10دارد. )فصل ها و آنچه شما را به حرکت وا میانگیزش 
 برد.شناسایی چیزهایی که سطح انرژی شما را باال می 
 ارتباط برقرار ( و 4های ارتباطی مانند گوش دادن )فصل فرض سبکپیش

 (5کردن )فصل 

ن برای شناخت بیشتر خودتان، چگونگی در کنار دیگران بودن و به دست آورد
های سنجش ویژگیتوانید از ابزارهای برای مقایسه خود با دیگران، میدیدگاهی 
برای  دهد.استفاده كنيد. این کار به شما چهارچوبی برای ارزیابی بهتر می رفتاری
گیرید و در جه شوید چه چیزی برایتان بهتر است؟ آن را یاد میمتو الف( مثال:
خواهید و چطور ب( برای تغییر، چه چیزی می کنید.های دیگر اجرا میزمینه
های مختلف را در قالب یک تیم انجام دهید، توانید آن را انجام دهید؟ اگر بحثمی

صحبت  ،لب مورد بحث نیستکنید و در مورد موضوعاتی که اغزبان مشترکی پیدا می
آورد و های جدیدی را در برخورد با شرایط به دست میخواهید کرد. هر فرد، دیدگاه

  ها کار فردی نیست.برد. کنترل دیدگاهها پی میبه برخی از آن
بسیاری وجود دارد. بهتر است طبق تحقیقات  ابزارهای سنجشبرای رهبران، 

عمومًا برای ها مورد از آن سهاطمینان انتخاب شوند. انجام شده، موارد معتبر و قابل 
 ،(EQ-i2هوش هیجانی )آزمون تعامل با افراد مهم است، مثل: بهبود چگونگی 

 شناسی.و تست شخصیت (MTQ48) ذهنیسختی سر
را انتخاب کنید و ابتکار عمل، یادگیری فردی و  ی اصلیسه مورد از پنج پروژه

دن انجام داها تمرکز دارید، که بر اولویتاهداف برای توسعه را در نظر بگیرید. تا زمانی
 د.کنیمقابله  هاپرتیموارد دیگر را متوقف كنيد و یاد بگیرید با حواس
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 :ظممنسجم و من افکارریزی برای داشتن برنامه

 تواند بهتر شود.رود و چه چیزی میوب پیش میبدانید چه چیزی خ 
 .از تأثیرات خودتان بر دیگران و کیفیت ارتباطاتتان آگاه شوید 
 معین بهتر کنید.  هدفیگیری سریع با نگاه بر هایتان را برای تصمیمتوانایی

 پاسخگو باشید. توانیدمی با اين كار  بهتر

 زا کنید نه کارهای صرف کارهای انرژی تان را مدیریت کنید. زمانتان را بیشترانرژی
چطور  به دنبال این باشید کهبر. کارهایی انجام دهید تا هر روز بهتر شوید. انرژی
 ها به موفقیتحوزه یای کار کنید که در همهگونهرا کامل کنید و به تانتوانید زندگیمی

کنید درگیر سبک سنگین یابید. به تعادل کار و زندگی توجه کنید. اگر فکر میدست 
توانید از انرژی و ها هستید، به این فکر کنید که چطور میکردن و جداسازی حوزه

مند شوید تا از استرس و فرسودگی دور مهم زندگی بهره هایبرای حوزه توجه کافی
روابط را در زندگی و کارتان شناسایی کنید و چگونگی رشد و پرورش  گرديد. اهمیت

 ها را بررسی نمایید.آن

 جشن بگیرید.را هایتان موفقیتدوست دارید  چگونهکشف کنید 

 را برای شناختن تیم خود در سازمانتان تکرار كنيد.گام اول   .2
ملکرد باالی هایی برای عیک از اعضا و ایجاد زیرساختهر تربا شناخت عمیق

کنترل در های متنوع را تحتتوانید ارتباطات قوی ایجاد كنيد و دیدگاهتیمی، می
های هر فرد کار کنید. اجرای ها را بپذیرید و با توانایی و انگیزشآورید. تفاوت

تواند چهارچوبی و توسعه با کارمندان در تمام سطوح، می ذهنیسختی سر سنجش
، 1ایجاد كند )استری چارز و الوینبیشتری سازمانی آوری تاببرای افزایش تعامل و 

2014.) 
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به صورت منظم، مثبت و غیررسمی، جلساتی را برای تفکر تیمی درباره موارد زیر 
شود تا بتواند نظرات خوب یا بدش  مهیا که برای هر فرد فرصتیبرگزار کنید. به طوری

 یگران به اشتراک بگذارد.طور معقول با درا در یک محیط کاماًل آزاد، به 
 برقراری ارتباط بیشتر و باال بردن تعهد نسبت به هدفی معین 
 رود، آنچه مورد انتظار نیست و شناسایی مجدد آنچه خوب پیش می

 هاچگونگی یاد گرفتن آن
 بهبود روابط و ارتباطات تیمی 

 اندازهای سازمانیاندازهای شما و چشم. ارزیابی اشتراکات بین چشم3
(، با  2و  1های آنچه را که برای خودتان، تیم و سازمانتان کشف کردید )طبق گام

توانید پیدا کنید؟ چه چیزهایی با هم انطباق هم مقایسه كنيد. چه زمینه مشترکی می
های مشترکی بین خودتان، تیم و سازمانتان پیدا کردید، ندارد؟ پس از اینکه ارزش

هم  طور مؤثرتری با یم روابط انتخاب كنيد تا بتوانید بهرفتارهایی را برای تأیید و تحک
های اصلی، اهداف و باورها تطابق بهتری داشته باشید، بهتر کار کنید. وقتی با ارزش

ها برای انجام کاری مشابه بخش آنتوانید با اطرافیان تعامل داشته باشید و الهاممی
های باشید، قادر خواهید بود تفاوت های متنوع داشتهشوید. هر چه تیمی با توانایی

 تری خواهید داشت.تیم قویصورت دراینبیشتری را بپذیرید و 
تان رفتار کنید، الگوی عملی باشید های اصلیعنوان رهبر، هر چه بر پایه ارزشبه
کنند و شما را باور قدم بمانید، دیگران به شما بیشتر اعتماد میحرفتان ثابت و روی

را ببینید(.  5تعامل بهتری با شما خواهند داشت )گام درنتیجه شت و خواهند دا
کنید و الگوی مناسب رفتاری برای دیگران گویید، عمل میچگونه به آنچه می

و اهداف  ها، استانداردهادهید که ارزشهستید؟ چه رفتارهای ثابتی انجام می
کنند و ه دیگران منتقل میها چه پیغامی بدهند؟ آنسازمان را به دیگران انعکاس 
طلبی دهید؟ جاهانجام  خواهیدکارهایی می مورد چه چه نتايجی در بر دارند؟ در این

طلبی کافی و متمرکز است؟ آیا برای یک هدف معین، جاه روی چه چیزیشما 
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توانید طلبی شخصی است؟ این قضیه را میبخشی دارید؟ آیا فراتر از یک جاهالهام
تعامل داشته باشید و در راستای  کارکنانتانیز انتقال دهید تا بتوانید با به دیگران ن

 مأموریت و اهداف سازمان حرکت کنید.

 . تیم خود را تشکیل دهید.4
به حتمًا  تیمتان یا دستی در امور استخدام دارید، اگر فرصتی برای انتخاب افراد

 و در سازمانتان مناسب باشند؟ توانند برای کار با شمامی این توجه کنید که چه کسانی
( این است: افرادی را که 2001« )از خوب به عالی»در کتاب  زمثال جالب جیم کالین

ها مناسب هستند، شناسایی کنید برای ایستادن در اتوبوس و نشستن روی صندلی
و هر کس را سر جای خودش قرار دهید. اگر نقش هر فرد مناسب خودش باشد، 

  هایشان استفاده كنند.از نهایت توانایی توانندها میآن
 دست مدنظرتا با رعایت آن با یکدیگر کار کنید و به نتایج  ایجاد کنیدمنشور تیم 
شود می شامل هدف تیم، چرایی اهمیت کار و عوامل مربوط به آن منشوریابید. اين 

ها، مرزها، استانداردها، ها، مسئولیتتوانید نقشکه در گام یک شرح داده شد. می
 رفتارها و آنچه را كه از هرکدام از افراد انتظار دارید، مشخص و تأييد كنيد. اعضای

تواند هدافتان دست پيدا كنيد. این امر میکنید تا پیشرفت کنند و به اتیم را حمایت 
ها را تشویق کنید بخش باشد. آنهای الهامشامل وظایف تیمی، تخصص یا زمان

 شان كنيد.رهبر باشند و در توسعه یاری

 . برای رهبری کردن، روش مناسب را پیدا کنید.5
صالحیت  چقدر اهعنوان رهبر قبول دارند؟ از دید آنافراد تا چه اندازه شما را به 

ها عملکردتان ها قرار دهید و از دید آند؟ خوب است خودتان را جای آنداریو اعتبار 
ث بخش افرادتان است و باععنوان رهبر، الهام را نظاره كنيد. آیا نگرش و رفتار شما به

شود کند؟ چه چیزی باعث میانگیزه میها را بینشود؟ چه چیزی آها میتعامل آن
 خواهید تغییر دهید یا بهتر کنید؟کنند؟ چه چیزی را میوب عمل خ


