
  

 بخش الهام رهبري کتاب خالصه
  

 مهدي یاراحمدي خراسانی

 بخش الهام رهبري کتاب خالصه

 اندرولی ومایكل مينارد

 :بخش الهام رهبري

رهبرانی که پيوسته حرفهاي خود را نقض می کنند، چندان دوام نمی آورند وبا اینكه غالبا با نفرت از 

افرادي بلند آنها یاد می شود. گذشت آن زمانی که رهبران موجودات فوق بشري تلقی می شدند، 

 .برسند پرواز وپرغرور. امروزه رهبران باید انسانهایی حقيقی،بی آالیش وکامال فرهيخته به نظر

 ان دبهتوانن ازمامی شماربسيارمعدودي شودکه می رفتارگفته نوعی به تعریف ترین درپيچيده رهبري

 :قراردارد دوتعریف این بين امر حقيقت.کنند عمل

 .ميان رهبروکسانی که تحت رهبري اوهستندرهبري رابطه اي است *

 رهبري؟ نوع کدام

 توانمندساز*

 الهام بخش*

رهبري ازنوع اول همان شيوه اي است که مدیران ازاین طریق گره گشایی وایجاد  "توانمندساز "

انگيزه دراطرافيان خوداعمال می کنند.این نوع رهبري درست نقطه مقابل دستور دادن ونظارت 

وش مدیران سعی می کننداستعدادهاي افرادراشكوفا کرده وبهترین بهره وري راازآنان است.دراین ر

عاید کنند. روشی ساده که حتی بدون استفاده ازتدابيرفراوان راهبردي ویادیگرجنبه هاي عاليه 

 .رهبري نيزقابل اجراست

ده داشت،طی ـئت مدیره ومدیریت عامل شرکت پروکتروگمبل رابرعهدارك جگروقتی ریاست هيِِِِِِِِِِِِِِِِ

 : یكی از صحبت هایش گفت

نسلی که من به آن تعلق دارم درفضایی آکنده ازنظام سلسله مراتبی افراطی رشد یافته است.مابه »

نظارت عادت کرده ایم .عادت کرده ایم که آن باالبنشينيم وتعيين تكليف کنيم، بی آنكه باکمترین 

ت. امروزه دیگرنه جوانان تحمل چنين وضعيتی مقاومتی روبروشویم.امااین روش حاالدیگرعملی نيس

رادارندنه بازارکار. من تالش بسياري کردم تاجایگاه خودرابه عنوان یك رهبرجابيندازم. من سی سال 

ازعمرم راصرف فراگيري شغلی کردم که دیگروجودخارجی ندارد.اکنون بایدبه سرعت خودم راباوضع 
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 «.موجودسازگار کنم

لهام بخش،رهبران خاصی هستند،آنهاعالوه برویژگيهاي خاصی که دارند، رهبران ا "الهام بخش "

طریقه ارتباط برقرارکردن باافراد را نيزمی دانند.رهبران الهام بخش به طریق دیگري رفتار می کنند. 

عملكردآنها درواقع آميزه اي است ازرفتارهاي گوناگون که نمی توان به راحتی آنها را به صورت یك 

ن مشخص ومعين درآورد. رهبران الهام بخش معموال تالش می کنند تا درهفت مورد زیر رشته قواني

 :بهترین تأثيرگذاري را داشته باشند

 ژرف نگري *

 نوآوري *

 الهام بخشی *

 مسْوليت پذیري *

 چاره جویی بهنگام *

 ویژگيهاي فردي *

 پيگيري یا اجرا *

  {اول فصل} 

شمابراي دیدن دقيق اتفاقات،موقعيتها وانسانها واینكه به شما  عبارت است ازتوانایی "ژرف نگري  "

کمك می کند مفهوم آنهارا درك کنيد. رهبران الهام بخش از بينشی قوي برخوردارند.هرچندکه 

ممكن است این ویژگی کمی اسرارآميزبه نظربرسد اما درواقع اغلب مردم می توانند نحوه پرورش آن 

 .را درخودبياموزند

به استفاده از هردوطرف مغزتان بستگی دارد. بخش منطقی که عاشق طبقه بندي وتجزیه  ژرف نگري

آنچه موجب می شود بينشی ضعيف ترداشته باشيم،این «آگاه است.» است وبخش شهودي که صرفا 

 استفاده مغز چپ صرفاازطرف – شهودي یا منطقی –است که معموال تمایل داریم درهرنوع فكرکردن 

 . کنيم

اگرمی خواهيدهمواره فردي منطقی وروش مند باشيد،می توانيدبراي تقویت ژرف نگري خود به مثال 

 . طور آگاهانه روي آن بخش ازمغزتان که برشعور، احساس وعواطف تكيه دارد ، انگشت بگذارید

 « این ژرف نگري است که به ما کمك می کند تا مفهوم پيچيدگی ها را دریابيم »

 

  {دوم فصل} 

یقينا من ازآن دسته افرادنيستم که الزم است درآنها ایجادانگيزه کنند،درحقيقت من » "نوآوري  "

 (چرچيل وینستون) «هرچه نباشم خودیك انگيزه هستم.



رهبران الهام بخش،کسانی هستند که خودعلت به وجود آمدن اتفاقات هستند،آنها ابتكارعمل رابه 

ابه انگيزه وآرمان آنهابپيوندند.شما می توانيداین دست می گيرندودیگران رامتقاعدمی کنندت

مهارتهارادرهر کجا تمرین کنيد،درون یك شرکت،دریك سازمان غيرانتفاعی،دریك سازمان 

مردمی،دریك تيم یا فروشگاه.الزم نيست که حتماکسب وکاري براي خودشروع کنيدویارهبریك 

 .مؤسسه بزرگ باشيد

  :راباپذیرفتن نوآوري

 .عنی داوطلب بودن؛شرکت جستن؛قابل اتكابودن وپذیرفتن نقش محوري استمسؤليت : ی *

ریسكها : صرفاقسمتی ازجنبه خالق رهبریست که بایدآن رابپذیریدونحوه به کارگيري آن *

 رایادبگيرید

 .وعملكردمستقيم به کارگيرید *

 .نشانه دیگري که به خوبی بيانگر خالق بودن شماست * سرزندگی وپایداري * است

  {سوم فصل} 

براي الهام بخشيدن ابتدابایدازخودتان شروع کنيد. درباب اینكه رهبران چگونه می  "الهام بخشی  "

تواننداین امررابه بهترین نحوانجام دهند،دیدگاه هاي متفاوتی وجوددارد. یكی ازآنهاکارسخت وتالش 

 .فراوان درزمينه موردعالقه تان است

انگيزه به وجودمی آورند.کامالروشن است که یك مدیرمی رهبران،الهام می بخشندومدیران،

تواندبدون الهام بخشيدن درجایگاه خودبماند. امارهبري بدون الهام بخشيدن،امري غيرممكن 

است.عوامل انگيزه بخش زیادي وجوددارد،ازجمله تشویق،هدف گذاري و...اماگمان نكنيدکه الهام 

لهام بخشيدن افرادرامتحول می کندبه گونه اي که آنان بخشيدن نام دیگري است براي ایجادانگيزه.ا

 .طورمتفاوتی می اندیشندوعمل می کنندواغلب دستاوردهایی فراترازانتظارات خود ودیگران دارند

بنابراین الهام بخشيدن دقيقابه چه معناست؟ درواقع می توان گفت نوعی احساس یاتجربه است که 

. درنتيجه،کسانی که هم اکنون احساس متفاوتی دارند ومی  به گونه اي به سمت آن کشيده می شویم

خواهند دست به کارهاي عجيب وغریب بزنند،فراترازمحدوده هاي کنونی خودحرکت می 

کنند،ازخودشهامت نشان می دهند،باشرایط بسياردشواردست وپنجه نرم می کنندووضعيت هاي 

 .غيرممكن راتحمل می کنند

يات ماهستندکه به گونه اي باورنكردنی می توانندالهام بخش باشند، اغلب،همان ابتدایی ترین تجرب

همچون یك غروب هميشگی، یاتولدیك کودك. دردنياي کاري می توان الهام بخشی رادرتوانایی 

افراد براي عملكردهایی فراترازمحدوده هاي معمولی خود،برداشتن گامهاي بيشتروپدیدآوردن نتایج 

 .برجسته مشاهده کرد



وحاالمی رسيم به الهام بخشی . ازکجا نشأت می » گراهام، استاد حرفه اي موسيقی می گوید : مارتا 

گيرد ؟ اغلب ازهيجان زندگی . من آن را ازگوناگونی یك درخت یا موج دریا ویا یك قطعه 

 من سمت وبه خورد می غوطه اقيانوس آرام درآب که دلفين یك ازدیدن ، کنم می  شعردریافت

 «.انگيزد برمی آن رادریك انسان که چيزي هر...کند می حرکت

 « الهام، ميهمانی است که دوست نداردبه دیدن آدمهاي تن پرور برود» چایكوسفكی می گوید : 

شما می توانيدروشهاي تأثيرگذاري روي دیگران رابياموزید، آن هم نه یك باربلكه غالب اوقات.آنچه 

است که : براي تأثيرگذاري روي دیگران، ابتدا روي خود قبل ازهرچيز بایدموردتوجه قرارگيرد،این 

تأثيربگذارید.هميشه اولين قدم براي تأثيرگذاري روي دیگران ، کشف آن چيزي است که روي 

 : خودشما تأثيرمی گذار. براي این کشف باید

ان خودرادرمعرض چيزي قراردهيد که شماراهيجان زده می کند، درشماایجادانگيزه می کندوبرایت *

 .نشاط آوراست

 .به کشف آنچه که دردیگران تأثيرمی گذارد، تمایل نشان دهيد *

فهرستی ازوقایع، شعرها،کارهاي هنري، فيلمها، کتابها، مردم، بازیها، صحنه هایاهرچيزدیگري که  *

 .رویتان تأثيرمی گذارد، تهيه کنيد

 .سعی کنيدفرق بين معمولی والهام بخش راتشخيص دهيد *

  {چهارم فصل} 

مدیران کارهارابه دیگران محول می کنندامارهبران، شخصاواردعمل می شوند. "مسْوليت پذیري  "

تنهادراثررهبري واقعی است که مردم احساس می کنند واقعاجزیی ازاین آرمان هستندو کامال متعهد 

ده اي که داریم می شوندکه آن رابه تحقق برسانند. اغلب اوقات، براي ترغيب مردم به مشارکت درای

 . بایدآنها راتحسين وتمجيدکنيم

جيمز دیسون اصراردارد که هرکس می خواهد درشرکت اومشغول به کارشود، درهمان نخستين 

روزکار، یك جاروبرقی بسازد. ازکوچكترین اعضاي کارکنان گرفته تااعضاي هيـْت مدیره ملزم به این 

اختۀ خودتان رابه خانه می برید،آن گاه علت وقتی شماجاروبرقی س:» کاراست. دیسون می گوید 

 « .وجودي شرکت رابه خوبی درك می کنيد

شمابه سرعت می توانيد وجود رهبري راکه احساس تعهد دردیگران ایجاد می کند، حتی بدون 

حضورفيزیكی وي تشخيص دهيد. به عنوان مثال :دردرشرکت سيف وي، کارکنان شرکت بااینكه 

این « همان که کارلوس می خواهد.:» اند، اما درجمع خصوصی خودمی گویند  هرگزمدیرعامل راندیده

رهبرالهام بخش پس ازیك سال واندي مدیریت توانسته بوداشتياق خودرابراي خرده فروشی 

موادغذایی به دیگران القاکندونتيجه آن خيلی زود درگزارش عملكردساليانه 



 . که می توانست آن را دنبال کند آشكارشدوحاالدیگرشرکت، هدفی گيرا و جذاب داشت

دربسياري ازشرکتها کارمندان به ندرت درجلسات شرکت می کنند یاحتی درصورت دعوت شدن نيز 

درجلسه حاضر نمی شوند. اما ازآنجا که پيچيدگی وتخصص، بارسنگينی بردوش سازمان می گذارد، 

رهبران بسيارکارآمد، تالش می شرکتها بيش ازهر زمان دیگر به مشارکت افرادخوداحتياج دارند. 

کنند تا حس مشارکت وتعهد را درميان پيروان خودپدید آورده وازاین راه به اهداف مورد نظرخود 

 : برسند. آنهاهمچون یك نقاش، جعبه رنگارنگ اقدامات رهبري رابه کارمی گيرند، ازجمله

 جذب نيرو *

 آموزش *

 نظرسنجی *

 واگذاري اختيارات *

 یه گذاشتنازخویشتن ما *

 ارتباط با نيروها *

 شناسایی افراد ذینفع *

  {پنجم فصل} 

رزابت موس کنتر که خود رهبري گرانمایه است، استراتژي یا راهكار چاره  "چاره جویی بهنگام  "

جویی بهنگام رابه تأتر فی البداهه تشبيه کرده ومی گوید که این کارمستلزم هنرپيشگان زیادي 

با اشتياق، نقشهاي نامأنوس را بپذیرند،به طور مستقل بيندیشند، درآن واحدبه بازیگران باید:»است 

چند موضوع مختلف توجه کنندودرگير وضعيتی شوند که اصال آمادگی آن راندارند وفی البداهه 

 . این همان روشی است که امروزه اغلب رهبران درپيش می گيرند« سخن بگویند.

رازورمزهاي چاره جویی بهنگام، به مطالبی ازاین قبيل اشاره  بهترین نقش آفرینان صحنه درتوجيه

 : می کنند

 . مطمْن باشيد که ازعهده کارها برمی آیيد *

 . به خودتان اجازه دهيد که تجربه کرده وایفاي نقش کنيد *

 . بپذیرید که ریسك کردن مستلزم شكست هم هست *

 . شكست رابخشی از فرآیند کاروتوأم با آن تلقی کنيد *

 . حتی اگر آنچه که خلق کرده اید خوب است، آن رارها کرده وباز به سمت جلوحرکت کنيد *

 . بكند را خودش کار تان طبيعی استعداد بگذارید –مانع نشوید  *

 . خوب گوش کنيد *

 ! شد سپري اکنون که اي لحظه همان –لحظه را دریابيد  *



 . یك ساختار محكم وقوي، انعطاف پذیري شما را افزایش می دهد *

 . تمرین کنيد *

 . توصيه هاي همكارانتان را بپذیرید وازتوانایی هایشان استفاده کنيد *

 . دارد رهنمود جنبه صرفا فوق موارد –هيچ قاعده وقانونی در کار نيست  *

کنند.براي رهبري هيچ قانون سخت ومحكمی همه این ویژگی هارهبري الهام بخش راتوصيف می 

وجودندارد.حتی اگروجود داشت،یقينابه محض اینكه می خواستيدبه آن اتكاکنيد، دستخوش 

تغييرمی شد. درعوض،توانایی خودرابراي چاره اندیشی بهنگام،فكرکردن به طورمستقل،خالق بودن 

د.به این ترتيب شماهم می درهرلحظه وپاسخ به آنچه که درپيرامونتان می گذرد،تقویت کني

 .توانيدروش منحصربه فردي رادرپيش بگيرید.این روش رهبري دردنياي بسيارمتغيرامروزاست

انجام اموربه شيوه اي کامال ابتكاري،یكی ازمهم ترین ابعادرهبري سازمان هاي تجاري است.به عنوان 

 "چرخ وپره "اصل  مثال وقتی مؤسس شرکت حمل ونقل فدرال اکسپرس، فعاليت خودرابراساس

بنانهاد بسياري ازکسانی که دراین صنعت بودند،پيشتربه این عقيده رسيده وبی تفاوت ازکنارش 

 .گذشته بودند. هيچ یك ازآنها شهامت آن را نداشتندکه به این تصورعينيت ببخشند

ان.راراه ایده اخبارآنی ودایمی سالهاهمچون یك رویادراذهان مردم بودتا اینكه ترنر،شبكه سی.ان.

اندازي کرد.درحقيقت اغلب مردم توقع نداشتنداین اقدام باموفقيت روبروشود.توفيق این امرناشی 

ازیك رهبري درست بودکه بی توجه به همه چيزبه سمت جلوحرکت کردوروشی منحصربه فردوبی 

 .سابقه رادرپيش گرفت

 

 : هاي زیربرخوردارندرهبرانی که دست به چاره اندیشی بهنگام می زنند،درواقع ازویژگی 

 کنجكاوي *

 خالقيت *

 انعطاف پذیري *

 حضور *

  {ششم فصل} 

هميشه به خاطرداشته :»مارگارت ميد،محقق ونویسنده بلندآوازگفته است  "ویژگی هاي فردي "

متفاوت بودن، «درست مثل هرکس دیگر.:»ودرادامه می گوید « باشيدشمافردي کامالبی همتاهستيد.

تك تك ما اعطاشده است،اماهيچ کس مثل یك رهبرالهام بخش به آن ارج نمی  موهبتی است که به

نهد. رهبران الهام بخش،ترسی ازمتفاوت بودن ندارندودربيشترمواردحتی ازآن لذت هم می 

برند.امادرعين حال رفتاري متناقض ازخودبروزمی دهند،زیراسعی می کنندمردم رامتقاعدسازندکه 



،درحالی که استثنایی بودن شخصيت آنان کامالروشن است.می توان خودشان هم یكی ازآنهاهستند

بااطمينان گفت که یك رهبردرميان دیگران به آسانی قابل تشخيص است،گواینكه صرفامسؤليت 

 .رهبري رابرعهده داشته باشد

یكی ازنخستين تصميمات مدیرعامل جدیدشرکت اي.ام.آي درراستاي ارتقاء شرکت،لغورمزامنيتی 

اي رفت وآمدبه درون ساختمان بود.همين عمل کوچك ودرظاهربی اهميت تأثير عظيمی داخلی بر

روي کارکنان داشت.آنهافردي رادیدندکه نيازهایشان رادرك می کرد،کسی که شخصيت خودرابه 

 .خاطرشرکت وشكوفاشدن استعدادهازیرپاگذاشته بود

خودرابروزدهندتفاوتایجادمی افرادوقتی خودشان باشندوارزش ها،باورها،دانش وتماميت وجودي 

کنند.اگرچه جيم کالينزپس ازچندین سال تحقيق ورسيدن به یافته هاي اندیشه آفرین وبدون 

هرگونه مبالغه،تاحدودزیادي شدت تأثيرویژگی هاي فردي راموردتأیيدقرارمی دهدواهميت پرورش 

يه مدل یك رد.اوضمن ارایك نفررادرميان افرادپيرامون وي می پذیرداماخالف آن رانيزبيان می دا

رهبري راتوصيف می کندکه ابتدادیدگاهی راترسيم کرده وسپس سعی «نابغه باهزاردستيار»

داردبایاري گرفتن ازجمعی ازمشاوران بسيارکارآمد،سازمان رابه آن جهت سوق دهد،اماازآنجاکه همه 

 .رارمی گيردچيزبه همين نابغه بستگی دارد،پس ازرفتن اوسازمان نيزدرورطه نابودي ق

رهبران جوان وپرشوراغلب سعی ميكنندفردي راکه بسيارموردتحسين آنان است الگوي 

خودقراردهند. دراین روش،نكته مهم این است که شمااین کارراباروش خودوبدون تقليدکورکورانه 

ازتمام ابعاداین شخصيت نمونه به انجام برسانيد.شمامی توانيدبه ویژگی هاي بی همتاي خودپی 

 .بریدوازاین طریق تفاوتی درخودایجادنمایيدب

 :فردیت یك رهبرازویژگی هاي زیرسرچشمه می گيرد

 خودتان باشيد -1•

 بهره گيري ازتجربه هاي شخصی -2•

 سبك شخصی -3•

 ارزشهاي فردي -4•

 (تماميت )یكی بودن حرف وعمل -5•

 ایجادشبكه هاوارتباطات -6•

قصاب واهل بيتلی بودوقتی به سمت مدیریت  دیان تامپسون که دختریك "خود بودن" -1

ارشدشرکت کملوت منصوب شد،آشكاراخواسته ي ریچاردبرانسون رابراي راه اندازي بخت آزمایی به 

اجراگذاشت .مایكل گریدیكی ازمدیران غيراجرایی کملوت درتوصيف اقدامات وي براي گرفتن 

اوفقط خودش بود.هيچ »ت می گوید:جوازبخت آزمایی براي شرکت وبازگرداندن آن به صحنه رقاب



چرخش ناگهانی درکارنبود.اوبه آرمان خودایمان داشت به حقایق وجزیيات مسلط بودوباهوشمندي 

 به واقعی شخص یك عنوان کردوبه راایفامی بسيارمهمی کاربود،نقش اودرأس.زد می  وصراحت حرف

 «.یافت دست پيروزي

هم درحالی که دراطرافمان عواملی وجوددارندکه  کاردشواري است که بخواهيم خودمان باشيم،آن

می خواهندازمافرددیگري بسازند،افراد،اغلب فردیت خودراقربانی انطباق یافتن باسایرین می کنند. 

ازصراحت گرفته تادرستی وازحساسيت گرفته تاحس شوخ طبع. این فشارهاهمگام باموفقيت هرچه 

 .ندبيشترفرد،دررأس سازمان شدت بيشتري پيدامی ک

مدیرعملياتی موفق یك شرکت معروف غذایی درانگلستان نامزدتصدي 2001به عنوان مثال،درسال

مقام مدیریت عامل شرکت شد.اطرافيان به صورتی غيرمستقيم به وي گفته بودندکه 

دیگرنبایدهرآنچه رابه ذهنش می رسدبی درنگ برزبان بياورد.اومی بایست براي راضی کردن مقامات 

شهرلندن کم کم به کت وشلوارپوشيدن عادت می کرد.یكی ازهمكاران نزدیكش تجاري ومالی 

می توانستم ببينم که اوبه تدریج به فردي محزون وگرفته بدل می شود.می »باناراحتی می گفت: 

دیدم که تدریجاشخصيت اورنگ می بازد.مثل اینكه یك دست اورنگ باخته اماهنوز...سایراجزاي 

 «.خودرادارند،البته شایدخيلی زودآنهاهم به دنبال آنهادست رنگ ببازندبدنش ماهيت منحصربه فرد

شایدرسانه ها،مقامات تجاري شهر،دوستان وسازمان،همه وهمه دست به دست هم داده وبخواهنداین 

نكته رابه شماالقاکنندکه فردیت شماکم اهميت ترازکارتان است.امااینكه شماچه کسی هستيد،یعنی 

 .است ،زیرایكی ازعوامل مهمی است که پشتوانه رهبري واقعی به شمارمی رودماهيت شماواقعامهم 

اگربخواهيدواقعاخودتان باشيد،بایدازخودآگاهی قابل توجهی برخوردارباشيد،امري که خودبه خود 

 : نمی افتد،این امروقتی محقق می شودکه "اتفاق"

 .بهترین معلم خودتان باشيد *

 .دیكران راسرزنش کنيدمسؤليت هارابپذیریدبی آنكه  *

 .ازتجربيات خوددرس بگيرید *

 .خودتان راباتمام نقاط ضعف وقدرت بپذیرید *

 : می توانيم همه این مواردرابه این شكل خالصه کنيم

 .باخودتان صادق باشيد*

 «.فردیت...درقلب همه پيشرفت هانهفته است»گاندي می گفت:

اه دیگران رانيزتحسين می کنيدبی آنكه سعی وقتی خودتان راهمانطور که هستيد بپذیرید،آنگ

کنيدمثل آنان شوید.مثالاینكه ریچاردبرانسون همه جاباپيراهن وشلوارراحتی می گرددبه این 

 .معنانيست که تمام صاحبان مشاغل بایدپوششی مطابق بااوداشته باشند



ازمانی شمامسؤل پيشرفت ورشدفردي خودتان هستيد.هيچ س "بهره گيري ازتجربه شخصی" -2

نمی تواندوقت وسرمایه کافی به شمااختصاص دهد.بخش منابع انسانی صرفامی تواندفرصت 

 .هاوموقعيت هاي آموزشی رابرایتان فراهم آوردکه این اصالکافی نيست

درحال حاضرمی توانيدگنجينه اي ازتجارب فردي خودرادرراستاي عملكردرهبریتان به کاربندید. 

برسدکه این تجربه ارتباط مستقيمی بارهبري واقعی ندارد.به عنوان غالباممكن است چنين به نظر

مثال توانایی شمابراي درك دیگران وهمدلی باآنهاناشی ازرویارویی شماباتجارب مشابه درگذشته 

است. اگرافرادپيرامونتان درحال حاضردروضعيتی ناآرام،موفق،زیان دیده،بی اعتماد،پيروزیانااميدبه 

می توانيدآنهارادراین شرایط راهبري کنيدکه خودتان نيزتجارب مشابهی درصورتی -سرمی برند

داشته باشيد.سوابق شخصی مامنابعی قوي هستندکه می توانندبه مادررویارویی بامشكالت کنونی 

کمك کنند. همچنين ماازیك تجربه صرف فراترهستيم . هرچند تجارب گذشته مابا ارزش است، ولی 

درحال تغييراست می تواندمانع ازآن شود که نگاهی نوبه آنچه  دردنياي کنونی که به سرعت

پيرامونمان رخ می دهد داشته باشيم. رهبران به هروضعيت جدیدي با ذهنيتی جستجوگر نزدیك می 

 .شوند ونوعی آمادگی با شيوه اي متفاوت براي انجام کارها دارند

گذارند وابتدا یك شوك وسپس یك بهترین رهبران کسانی هستند که ایده هاي قدیمی را کنارمی 

الهام براي پيروان خود دارند. وقتی اسكندر مقدونی به جاي سعی دربازکردن گرهْ گوردیان، آن رابا 

شمشير قطع کرد، درواقع اجازه نداد تا تجربه گذشته، نحوه حل مشكل رابه اودیكته کند. راه حل 

ن ماندال به رغم اینكه ساليان متمادي اوازهمان موقع مردم راتحت تأثير قرارداده است. نلسو

رادرزندان سپري کرده بود اجازه نداد تا نفرت وکينه اش روي روش اوبراي تعامل با کسانی که زندانی 

اش کرده بودند تأثيرسوء بگذارد. همين امرچنان مذاکرات مربوط به تعيين نامزدریاست جمهوري 

آفریقاي جنوبی شد. رفتاراو حتی براي برخی  رادستخوش تغيير نمودکه سرانجام وي ریيس جمهور

   .ازبزرگترین دشمنانش نيز الهام بخش بودتا جایی که وي را به عنوان یك رهبرمحبوب پذیرفتند

چگونه می توانيد ازتجربه شخصی خوداستفاده کنيد ؟ یك راه ساده این است که هميشه درجریان 

ی رابه دقت کالبدشكافی کنيد واز سرزنش گزارشات هرطرح چه کوچك وچه بزرگ باشيد. هرشكست

 : کردن دیگران بپرهيزید، امابه یك سوال ساده پاسخ بدهيد

 از این تجربه چه درسی می توانم بگيرم ؟*

افرادي مثل خودتان را که هم اکنون ازمهارتهاي مورد نيازشما برخوردارند، مورد مطالعه قرار دهيد. 

یه یك سخنرانی، موفقيت درفروش، اداره کردن یك مهارتهایی مثل مدیریت یك جلسه ، ارا

 . مصاحبه

 با باشوروحرارت، پيشرفت بلكه نيست، ماندن زنده فقط کردن زندگی » "سبك شخصی  " -3



 * آنجلو مایا*  « است فرد منحصربه وسبكی طبعی شوخ کمی با همدردي،

بالفاصله آن راتشخيص می دهند. رهبران الهام بخش عموما ازسبكی متفاوت برخوردارند که دیگران 

 هستند. در "مارك"اگربخواهيم آن رابا واژه هاي دنياي کاروتجارت معنا کنيم باید بگویيم آنها یك 

نهایت می توان آن را الگویی از رفتار دایمی ومتمایز توصيف کرد. این ویژگی، گاهی اوقات می تواند 

اتی اویا جان هاروي جونز وکراواتهاي گلدارش. درظاهر آنها باشد. مثل برانسون وسياست ضد کراو

می تواند بيل گيتس وعم تمایل او براي شرکت درهرگونه صحبت باشد. اما ظاهر بيرونی آنها صرفا 

را صرفا به منظور تأثير  "لباس "نشان دهنده تيپ شخصيتی آنها درميان مردم است. این افراد 

اهرا نحوه لباس پوشيدن آنان سایرین راتحت تأثير گذاري آن روي دیگران نمی پوشند، هرچند که ظ

قرارمی دهد. دليل این کارآنها تا حدودي به نحوه ابرازوجودي خود ونشان دادن روشهاي ویژه 

 .خودشان مربوط می شود

این می تواند یكی از سواالت هوشمندانه براي هر « به نظرشما سبك ویژه من چكونه است ؟  »

مردم به کارمی برند وتصاویري که به ذهنشان می رسد، همه وهمه بيانگر رهبري باشد. کلماتی که 

 .سبك رهبري شما ونشان دهندهْ الهام بخش بودن یانبودن آن است

با درك نحوه برخورد سایرمردم به ویژگيهاي خوب وبد سبك خود پی خواهيد برد. دراینجاست که 

امور آشكار می گردد. شاید برخی ازجنبه هاي توانایی شما براي شنيدن، ایجاد ارتباط روشن وانجام 

سبك شما تأثير الهام بخشی کمتري داشته باشد، مثال بی صبري، حضور دیرهنگام درجلسات، 

ازدست دادن برداشت جامع خویش از اموربه سبب قرارگرفتن دروضعيتهاي ووجود فشارهاي زیاد و 

 .غيره

اکم اهميت وکم ارزش تلقی می کنيد. این قوي ترین بخش سبك شماشایدهمان چيزي باشدکه آن ر

بخش می تواندحس شوخ طبعی وتوجه به ميزان گرایش مردم به شمابه عنوان یك رهبرمقتدرباشد. 

 .فقط وقتی که به ارزش این امتيازات واقف باشيدخواهيدتوانست به آنهااتكاکنيد

آنراروي افراددریابيد.به ممكن است شمادرجایگاه یك رهبرنتوانيدنوع سبك خودونحوه تأثيرگذاري 

همين دليل، رهبران مؤثرپيوسته به دنبال واکنش هایی ازمنابع بيرون ازسازمان خودهستند، کسانی 

که حقيقت راهمان طورکه هست می بينند. به عنوان مثال پادشاهان بزرگ، مشاورانی رابه خدمت 

اینكه به دیدارآنهادرسرزمين گرفته یافيلسوفانی راازسرزمين هاي خارجی نزدخوددعوت می کردندیا

 .خودشان می رفتند

رهبران آینده نگردنياي کسب وکارامروزي باهمكاران خوددرسازمان هاي مختلف مالقات می کنند، 

ازمشاوران بيرونی بهره می گيرندوازرهنمودهاي مربيان درخصوص تأثيرگذاري فردي استفاده می 

 .نشان حاضروآماده است بشنوندکنندتاحقيقتی غيرازآنچه که روي لبهاي زیردستا



سبك شخصی،این آزادي رابه شمامی دهدتابی آنكه اصالت خویش راازدست بدهيدموجودیتی خالف 

آنچه که معموالبه نظرمی رسدداشته باشيد.مثالاگرمعموالفردي دوست داشتنی وخندان هستيد،می 

ه فردي جدي توانيد گاهی اوقات سرسخت وسازش ناپذیرباشيد. به همين نسبت اگرهميش

ومتفكرهستيد،این آزادي راداریدکه دقيقا رفتاري مغایرباآن داشته باشيد، بی آنكه بالفاصله احساس 

پوچی وحماقت کنيد. گرچه شناخت ماازافرادبنابه دستاوردهاي آنهاشكل می گيرد،امابایدنحوه 

ان وي به مامی عملكردآنهارانيزبدانيم. سبك یك رهبرخيلی چيزهارادرموردویژگی هاي فردي وآرم

. سبك،عاملی خنثی نيست»گوید. نویسنده اي به نام مارتين آميس این مطلب راچنين بيان می کند:

 «.این سبك است که گرایشات اخالقی راتعيين می کند

 ازنظرمامردودند، که آنهایی موردتأیيدماهستندوچه که آنهایی ها،چه ارزش» "ارزش هاي فردي " -4

 *واالساستنگر* «.دارند آرام کنندورشدي درازمی ند،عمريدار کهن هایی ریشه همه

من اصولی دارم واگرشماآنهارادوست ندارید،اصول دیگري »برخالف گروچومارکس که به شوخی گفت:

رهبران الهام بخش،فردیت خودراازطریق ارزش هاي فردي استوارودرستی آشكاربيان می .« هم دارم 

وآنچه درآرزوي رسيدن به آن هستيد،روش رهبري شماراتعيين دارند.هویت شماباورهاوارزش هایتان 

 .می کند

رهبران الهام بخش می خواهندموضعی خاص داشته باشند. آنهاداراي یك بينش هستندوازتجارب 

خود براي برخوردبامسایل بهره می گيرند.مردم براي مشاوره نزدآنها می روند زیرا آنهاچشم اندازي 

ارندوهمچنين آنهاداراي فردیتی هستندکه برمجموعه متمایزي ازارزش وسيع وگاهی اوقات جهانی د

 .هاي شخصی استواراست.ازسوي دیگر، سایرین رانيزدردیدگاه هاي خود سهيم می کنند

هيچ نكته مبهمی درخصوص ارزشهاوجودندارد.ارزش هاصرفاهمان چيزهایی هستندکه شمابه آنها 

يت دارد.به طورمثال درسازمانی که درآن ارزشهاي توجه دارید،آنچه که بيش ازهمه برایتان اهم

انسانی جایگاه ویژه اي دارد،نشان دادن حس انسان دوستی ميتواند شمارامستقيما درمسيررهبري 

 .مؤثرقراردهد

ظاهرا،رهبرانی که بيش ازهمه ازفشارعصبی رنج می برند،کسانی هستندکه بيشترین توجه خودرابه 

کنند،درحالی که درمحل کارخودافرادي سنگ دل وسرسخت زندگی اجتماعی یشان معطوف می 

هستند. رهبران الهام بخش به ندرت دراین گروه قرارمی گيرند. درعوض تمام وجودشان راوقف 

سازمان می کنند.تمایل به فردي کامل بودن وداشتن یك موضع مشخص همان چيزي است که 

معين متعهدمی مانيم،مردم به رهبري درستكاررامی سازد. وقتی همواره نسبت به اصولی 

 .شمااعتمادمی کنند

مشكلی که درمسابقه ي دووجود دارداین است که حتی اگربرنده »ليلی تاملين می گوید:



 «.شوید،هنوزیك دونده هستيد

رهبران سازمانهاي اقتصادي نه صرفابه واسطه ي موفقيتهاي بازرگانی یشان بلكه ازاین روکه همواره 

آنچه برایشان اهميت داردرابه وضوح بيان ميكنند،به افرادي مشهورتبدیل ارزشهاوباورهاي خودو

 .ميشوند

 .آرمان شخصی خودوآنچه راکه برایتان مهم است روي کاغذ بياورید *

 .زمانی رابه تشریح ارزش هایتان اختصاص دهيد *

 .پيوسته ارزش هاي خودرادررفتارتان منعكس کرده وازاین طریق آنهارانمایان سازید *

یعنی اینكه پيوسته به ارزشهایتان پایبند باشيد. مثال اگربه کيفيت اهميت « یكی بودن حرف وعمل»

می دهيد، باید این امردرهرکاري که انجام می دهيد معتوم باشد. اگربه مردم اهميت می دهيد، باید 

بل تان بایدقفردي دلسوزباشيدکه زمانی رابا مردم سپري می کند. اگربه لياقت اهيمت می دهيد، خود

 .ازهمه فردي بسياربا کفایت باشيد

داشتن ارزشهاي روشن ومحكم موجب می شود تا پس ازهرناکامی دوباره به حالت اول بازگردید. 

چون باورهاي خودرا می شناسيد، شكست نمی تواند شمارا ازحرکت بازداشته یا ضعيفتان کند. 

 .به سمت جلو آرمان خود را محقق سازیدبرعكس، شما می توانيدازهرشكست درس گرفته وباحرکت 

فرآیندبه دست آوردن ذهنيتی شفاف نسبت به ارزشهایتان مستلزم صرف زمان است، کاري 

دشواروبی وقفه. باید به روش خود روي ارزشهایتنا تمرکزکنيد، آنها راروشن کنيد، بادیگران درميان 

 .بگذارید و براي آنها اهميت واالیی قایل شوید

ته درمورد ارزشهاي خودتان صحبت می کنيد، درواقع نشان می دهيد که درك روشنی وقتی پيوس

ازذهنيت خود دارید. وقتی باتردید یا ریسك روبرو می شوید، این باورها هستندکه به شماکمك می 

کنند تا بدون خط گرفتن یا حتی تأیيد گرفتن از فردي مسْول اقدام خود را صورت دهيد. وقتی به 

هبر ارزشهاي خود را به گونه اي موفقيت آميز به دیگران انتقال می دهيد، در واقع به عنوان یك ر

 .آنها کمك می کنيد تا خودشان تصميم بگيرند وبه طور مستقل عمل کنند

گرچه ممكن است ارزشها مفهوم مبهم داشته باشند، اما مردم خيلی زود منظورتان را درك می 

شفاف کردن آنها استقبال خواهند کرد. وقتی در گفت وگو بامردم  کنندومعموال از تالشهاي شما براي

ایده هایتان را مطرح ميكنيد، آنها نيز سعی می کنند ارزشهاي خود ومواضع دیگران را بيان دارند. 

این بحث ها می تواند حول این محور باشد که شما مشتریان را چگونه ارزیابی می کنيد، بهترین 

اران چگونه است، چطور می توان رضایت برخی سهامداران رابه بهترین شكل برگشت سودبه سهامد

 .نحو انجام نمود وامثال آنها

صحبت درمورد ارزشها به آنها روح می دهد. اگر درمورد ارزشهایی که شما ودیگران در آنها سهيم 



 .هستيد با شوروحرارت صحبت کنيد، پيروانتان سرشار ازتوان وهيجان خواهند شد

بيست سال طول می کشد تا شهرتی به دست آیدوفقط پنج دقيقه کافی است تا »  "ميت تما " -5

 * وارن بافت«* نابود شود. اگر به این موضوع فكر کنيد، کارها را طور دیگري انجام خواهيد داد 

این تنها ویژگی است که درمطالعات مدیران بيش ازهمه به عنوان یك عامل اساسی مورد اشاره 

د. به عبارتی به این معناست که باید فردي باشيد درستكار، قابل اعتماد که داراي منش قرارمی گير

 .واعتقادات راسخ است

تماميت وکمال، معموال به درستكاري اخالقی تعبير می شود، اما ریشه این لغت، بی عيبی ونقص 

که فاقد این  وکمال بودن است یعنی فردي که ارزشها واعمالش راباهم یكی کرده است. رهبرانی

ویژگی هستند، اغلب افرادي غير مفيد وغيرقابل اعتمادند. آنها به ندرت به عملكرد بلند مدت وقابل 

 .هستند رأي وثبات کلی عقالنيت فاقد زیرا یابند می دست   اعتمادي

درمورد رهبرانی که صاحب تماميت هستند، ارزشهایشان همچون رشته اي طالیی موجودیتشان را 

 رابرت مثل –احاطه کرده. البته می توان مدت زیادي بدون داشتن تماميت درجایگاه خود باقی ماند 

 وراا سرانجام ودورویی نيرنگ اما بماند باقی خود درمسند آن بدون سالها توانست که معروف ماکسول

 .کشاند سقوط ورطه به

 « .تماميت، کليد دستيابی به هرموفقيتی است» ر. باك مينستر فولر می گوید : 

عملكرد نامطلوب شرکتهایی مثل انرون واندرسون وامثال آنها به ما نشان می دهد که داشتن رهبرانی 

است. درشرکت انرون که متعهد به تماميت باشند وحرف وعملشان یكی باشد تا چه اندازه با اهميت 

ارزشهاي سازمانی روشنی ازجمله تماميت حكمفرما بود که به صورت شعارهایی در ادارات مرکزي 

 .شرکت نصب شده بودند. اما رهبران این شرکتها عملكردي کامال مغایربا این شعارها داشتند

 : تماميت فردي شما به عنوان یك رهبر یعنی

 ایفاي تعهدات *

 تعهداتپایبندي به  *

   عمل به قولها و وعده ها *

رهبرانی که پيوسته حرفهاي خود را نقض می کنند، چندان دوام نمی آورند وبا اینكه غالبا با نفرت از 

آنها یاد می شود. گذشت آن زمانی که رهبران موجودات فوق بشري تلقی می شدند، افرادي بلند 

 .قيقی، بی آالیش وکامال فرهيخته به نظر برسندپرواز وپرغرور. امروزه رهبران باید انسانهایی ح

وقتی از خودتان شناخت خوبی داشته باشيد خواهيد توانست موجودیت خود را بپذیرند. این صداقت 

با تمام ابعاد شخصيتی تان گره می خورد وشما رابه سمت درستكاري پيش می برد. به همين دليل 

 .م واستوار جلوه می کنيداست که شما درنظر دیگران افرادي با ثبات قد



 «.راز موفقيت، استوار بودن هدف ومقصود است» بنجامين دیسراعلی می گوید : 

حتما توجه دارید یكی ازاصول هفت گانه رهبري راکه از قلم انداخته ام انزوا است.  "شبكه ها  " -6

نها شبكه عظيمی بسياري از رهبران به علت ارتباطات فردي گسترده خود به موفقيت رسيده اند. آ

ازمردم را به خدمت می گيرند، نظر مشورتی دریافت می کنند ویا اینكه با آنان به مبارزه طلبی برمی 

خيزند. این امر عاملی اساسی است که آنها راکمك می کند تا اهدافشان رابه صورتی موْثر پيگيري 

 .کنند

سازمانها مایلند آنهارا به خودشان ازآنجا که رهبران ازارتباطات شخصی گسترده اي برخوردارند، 

ملحق کنندتا ازاین ارتباطات بهره برداري کنند. اگرشما رهبرسازمانی یك شرکت بزرگ هستيد سعی 

 : کنيد ازخود بپرسيد

 آیا من صد نفررا می شناسم که بتوانم شخصا توقع کمك ومشاوره صادقانه ازآنها داشته باشم ؟*

 :واهيد کاري راشروع کنيد، ازخودتان بپرسيدیا اگر فردي هستيد که تازه می خ

 آیا من شخصا صد نفررا می شناسم که به توليد یا خدمات من عالقه مند باشند ؟*

فصل مسؤليت پذیري نشان می دهد، هرقدرتعداد کسانی که دربرنامه ها یا طرح هاي شما مشارکت 

يارتان قرارمی دهند. همين مطلب می جویند بيشترباشد، بهتراست. آنان طيفی ازتوان حمایتی دراخت

 .درمورد ارتباطات شخصی مثل دوستان، همكاران وآشنایانتان نيزصادق است

ایجادشبكه ارتباطی به این معنا نيست که فقط به خاطرمنافع کاري بادیگران ارتباط برقرارکنيد. به 

وش نام معموال این این معنا هم نيست که براي پيشرفت کارخودتان افراد رافریب دهيد. رهبران خ

ارتباطات رابا عالقه اي راستين براي دوست شدن با مردم انجام می دهند. معاشرتی بودن ذاتی 

 .وعالقه آنان براي شرکت جستن درهرکاربه ایجاد شبكه ها کمك می کند

ایجادشبكه ارتباطی، مستلزم تالشی دایمی است. شما نمی توانيد چندین سال کسی را فراموش 

د ازاو توقع داشته باشيد وقتی بی مقدمه بااوتماس می گيرید، کاري برایتان انجام دهد. کنيد وبع

رشته هاي ارتباطی راتقویت کنيد ودرفرصتهاي ممكن به کسانی که باشما درارتباط هستند توجه 

کنيد وهرچند وقت یكباردرصورت امكان به کمكشان بشتابيد. ایده یاهراطالعاتی راکه فكرمی کنيد 

واند برایشان سودمند باشد دراختيارشان قرار دهيد. هرچه بيشتر بكارید، بيشتر دروخواهيد می ت

 .کرد

  {هفتم فصل} 

  "اجرا یا پيگيري" 

شما به عنوان یك رهبرباید بتوانيد درزمينه پيگيري واجراي امورمثل یك کارشناس عمل کنيد. به 

من استراتژي هاي فوق العاده اي دارم اما این » هيچ وجه نمی توانيد خودتان را پشت این ایده که : 



پنهان کنيد. درنهایت زمانی می توانيد درنقش « دیگران هستند که باید جزیيات اموررا انجام دهند 

خود موفق شوید که کارهارا به نتيجه برسانيد، بدین معنا که باید تا پایان کار پيوسته 

 .درگيرامورباشيد

به این دليل دراین جایگاه قراردارید که موجبات تحقق امري رافراهم شما به عنوان یك رهبرعمدتا 

کنيد. کافی نيست که صرفا انسانی فوق العاده باشيدکه شيوه اي بی نظيروتماميت دارد ورابطه 

بسيارخوبی بامردم برقرارمی کند. حمایت مردم ازشما ازآن رواست که می خواهند دررسيدن به 

 .آرمان شما سهيم باشند

 « کردار نيك بهترازگفتار نيك است» امين فرانكلين می گوید : بنج

ازاین رواست که رهبران موفق درعملكردشان افرادخبره اي شناخته می شوند. درست است که 

داشتن مهارت سخن دانی وسبك ارتباطی قوي مهم است اما این صرفانقطه شروع است.اگرمی 

 : شما که بایدببينند مردم پيگيرباسيد، بسيار  خواهيدرهبري

 .ذهنيتی عملگرا دارید *

 .رفتارتان نمونه است *

 .بازتاب عملكردهایتان معلوم است *

 .ثبات قدم دارید *

 .براي موفقيت هایتان جشن می گيرید *

 ذهن عملكرد

هرکاري راکه می توانيد انجام دهيد ویا آرزوي انجام آن را دارید شروع کنيد: زیرا جسارت، نبوغ،  »

 * گوته*  «رت وافسون رادرخود دارد. همين حاالشروع کنيد.قد

چه عاملی موجب می شودتا نتوانيم رهبران الهام بخش راازحرکت بازداریم ؟ آنها براي انجام 

کارهایشان نوعی وسواس فكري دارند، به گونه اي که اغلب می خواهند آن کاررا به هرقيمت ممكن 

ی دانندکه اگر مردم شاهدتالش بی وقفه رهبرشان نباشند، ایده ها، به انجام برسانند. آنها به خوبی م

 .بينش وبرنامه هایشان همه وهمه مفهوم خود راازدست می دهد

این تالش وقتی آغازمی شود که شما پيوسته درمورد اولویتها صحبت کنيد، اینكه چه کاري وچه 

به مدیرکل جدیدشرکتی اشاره کردکه وقت باید انجام شود. به عنوان نمونه اي ازاین دست می توان 

تصميم گرفت رستورانهاي زنجيره اي این شرکت رابه فروش برساند. اوبه هيْت مدیره اعالم کردکه 

فقط یك سال وقت دارندتا این کاررا به انجام برسانند. پس ازدوماه یكی ازاعضاي هيْت مدیره 

م خواهد شد. مدیرکل درپاسخ به درجلسه اي به اوگفت که فقط تایك سال دیگر کار فروش تما

اوگفت که حاال فقط ده ماه باقی مانده است. روزبعد براي نخستين باربود که این کاربا توان واقعی 



 .انجام شد

 « فقط اقدام کنيد» شرکت نایك می گوید : 

 رفتارنمونه

 * شوایتزر آلبرت*  «رهبریك نمونه است  »

گروهی ازمدیران ارشد بانك بارکليزکه یك دوره آموزشی توسعه رامی گذرانند براي پایان نامهاي 

به خوبی مدیرعامل خود،مت »آتی دوره آموزشی خودهدفی ازنظرکيفی تعيين کردندوآن این بودکه 

 ناز عهده کاربرآیند. نيروهاي مستعدهمواره عالقمندند درکناررهبرانی باشندکه ضمن تحسي« بارت

 .کردن، آنهارا سرمشق خود نيزقرار دهند

سرمشق بودن رساترازکلمات سخن می گوید.شمازمانی می توانيداعتباریك رهبرراکسب کنيدکه به 

آنچه می گویيد،عمل کنيد.وقتی خودتان اولين نمونه ازآنچه که ادعامی کنيدباشيد،مردم حرفتان 

 .سرمشق قراردهندراباورميكنند وسعی می کنندشمارابه عنوان یك نمونه 

وقتی آنچه راکه ازدیگران انتظارداریدخودتان به نمایش می گذارید درحقيقت درحال آموزش 

هستيد.این کارخيلی متقاعدکننده ترازپند دادن ونصيحت کردن ودرواقع ابزاري بسيارقدرتمندبه 

 شيدکه مردمشمارمی رود. شمانمی توانيدپشت سرمردم ایستاده وآنان رارهبري کنيدوبعدمتوقع با

 .نسبت به رهبري شمابدگمان نشوند

آن طورکه می گویم عمل کن نه آن »هيچ چيزبيش ازاین به یك رهبرآسيب نمی رساندکه بگوید:*

 «.طورکه عمل می کنم

وقتی همراه باالگوسازي رهبري می کنيد،تاحدزیادي درمعرض دیدقرارمی گيرید.رهبران برجسته 

يشه می خواهندکه مردم آنهاراببينندوبپذیرند.اصالممكن نيست نيازي به خودنمایی ندارند،اماهم

رهبر بتواندخودراپنهان کندبه خصوص درعصرکنونی که به سرعت درحال تغييراست ومی توان آن را 

 .عصرارتباطات سریع نيزناميد

کم اهميت شمردن الگوسازي کارآسانی است.امابدانيدکه الگوسازي ازهرپندواندرزي ثمربخش 

حبت کردن صرف درخصوص آنچه که می خواهيدبه آن دست یابيدخيلی زودحاميان تراست. ص

احتمالی شما را خسته کرده ونگاه آنان رابراي الهام گرفتن به جایی دیگرجلب می 

کند.آنهامایلنددرراه تبدیل حرف هابه وظایف عملی نقشی ایفاکنند.آنهانيازمندآنندکه بدانندچگونه 

 .یدگاه نقشی واقعی ایفانمایندمی تواننددررسيدن به این د

رهبران بایدازدیددیگران افرادي »مدیرشرکت مارکزواسپنسرمی گوید:\لردسيف

 «.صریح،مردروز،شيفته کاروسحرخيزجلوه کنند



 اطالعات بازخوري

رهبران الهام بخش، تبحرخاصی درارایه ودریافت اطالعات ونظریات دارند.آنهاهرگزراضی نيستنداز 

چشم پوشی کنندومصرانه خواستارحفظ آن به صورت دوجانبه هستند. شمابه این گونه اطالعات 

عنوان یك رهبرفقط وقتی ازنوع عملكردخود، آگاه خواهيدشدکه بتوانيدنظریات صریح وشایدچالش 

انگيزرا دریافت کنيد. شاید یكی ازسخت ترین انتظاراتی که مردم ازیك رهبردارند جنبه انتقادپذیري 

 .ن استآن هااز سوي دیگرا

هرقدریك اتومبيل سریع ترحرکت کند، مقاومت باد بيشترخواهدشد.به همين شكل، هرقدراقدامات 

شما بيشترباشد، احتمال اینكه آماج انتقادات بيشتري قرارگيرد بيشترخواهدبود. شمابایداعتراضاتی 

ري دوباناباوراکه نسبت به برنامه هایتان مطرح می شوند بپذیرید وبرمقاومت ذاتی افرادغلبه کني

 .یاعدم درك آنهاروبه روشوید. شمابراي دستيابی به آرمانتان به واکنش هاي منفی ویامثبت نيازدارید

 قدم ثبات

 «.باثبات قدم به راهتان ادامه دهيد.هيچ چيزدرجهان نمی تواندجاي استقامت وپایمردي رابگيرد»

 * ري کراك،مؤسسرستوران هاي زنجيره اي مك دونالد*

قدم وحتی سرسختی می تواندعامل خيلی خوبی براي تالش یك رهبرجهت ایجادتغيير  گرچه ثبات

 .ورسيدن به آرمان خودباشد،امامی تواندبه لجاجت وسماجت بی منطق نيزتبدیل شود

 گرفتن جشن

رهبران الهام بخش براهميت جشن گرفتن موفقيت هاواقفند.آنهابه دنبال بهانه اي هستندتاترتيب 

هندوبدین وسيله به مردم یادآوري کنندکه کارهاخوب پيش می روند،یااینكه یك ميهمانی رابد

دستاوردهاي فردي خودرادرانظارمطرح کنند.رهبران اغلب خيلی خوب می دانندکه جشن هاروي 

 .مردم تأثيرمی گذارند

 *آخر وکالم* 

رآسانی هفت اصل رهبري می تواندبه شماکمك کندتابه آرمان خوددست یابيد. رهبري نه تنهاکا

نيست بلكه مسؤليتی خطيراست. جهان به رهبران نيازدارد.سياره ي ماوکسانی که روي آن زندگی 

می کنند به کسانی که داراي قوه تجسم والهام بخشی هستند نيازمبرم دارندتابه ایجاددنيایی 

بهترکمك کنند. خودشما شخصامی توانيدتفاوتی دراوضاع ایجادکنيد. آن بيرون خيلی ازمردم 
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