
 

 

 ”کنند تیریمد دیکه رهبران با یامیپنج پ“

 باشد هاییحرف، نگاهتان به شوندمی ومرجهرجپس از مدتی دچار  هاسازمانبدانید چرا بسیاری از  خواهیدمیاگر 

بزرگ، جامع و البته پر از شبهه برای آینده  هایایدههمواره دم از  ،. رهبرانشودمیخارج  هاآنکه از دهان رهبران 

اه ، دیدگ«نتایج»و  «گوییپاسخ»، «اندازچشم»که در مورد مفاهیمی چون  کنندمی. اغلب تصور زنندمیشرکت 

خواهد بود که ممکن است برای شرکت ومرج هرجرفتارهای نامنظم و  معموالًکار  ینتیجهیکی است.  هاآنافراد با 

ازمان ه اعضای سابزار مدیریتی یک رهبر جهت روحیه بخشیدن ب ترینمهم ،اثربخش تمام شود. ارتباط   گران بسیار

 :وع در عملکرد یک شرکت بسیار مؤثرندبهتر است. پنج موض ایآیندهساختن  منظوربه ،ولیتسئبرای پذیرش م

، نهایت در، نتایج مالی، حسی که رهبر از کارش دارد، مدیریت زمان و مراتبسلسلهساختار سازمانی و 

این موارد فرصتی در راستای افزایش پاسخگویی و عملکرد بسیار  سازمانی. تبیین، انتشار و کنترل صحیحفرهنگ

 . دهدمیبهتر در اختیار رهبر قرار 

را . اول اینکه، چکنیماشارهاحتمالی  هایاعتراضقبل از بررسی هرکدام از این پنج موضوع، قصد داریم به برخی از 

از اولویت بیشتری نسبت به ارتباط با  ازمانیسفرهنگ؟ چرا تعیین انداهمیتحائز  قدرایناین پنج موضوع خاص 

 ما نظر از، اما اندمهم هاسازماناصطالحات دیگری نیز هستند که برای برخی از  قطعاًمشتریان برخوردار است؟ 

که رهبران به هنگام صحبت با  اندهاییسختی ینماینده خوبی بهشروع و  ینقطهبهترین  ،این پنج موضوع

که از ارتباطات نادقیق سرچشمه  اندخطراتیمثال بارز  تنهانهروبرو هستند. این موضوعات  هانآ، با هایشانتیم

 .دهندمی، بهترین اهرم رهبری را شکل شانیادگیری، بلکه گیرندمی

 مراتبسلسلهپیام اول: ساختار سازمانی و 

چارت سازمانی، به دلیل نمایش قدرت یا نفوذ اشخاص مختلف، حتی در پایدارترین شرایط شرکت، چارچوبی مملو 

 آوریهدلهر یمقولهبه  تواندمی، چارت سازمانی شودمیاز احساسات است. ولی وقتی ساختار شرکت با تغییر مواجه 

کارمندان ممکن است نگران از دست دادن  ،که به دلیل فرهنگ سیاسی هاییشرکتدر  خصوصبهتبدیل شود؛ 

 باشند. جایگاهشانمقام و 

غل برخی ش کهایننترل خود درآورد، با در نظر گرفتن مجدد را تحت ک دهیسازماند فرآیند اگر مدیرعاملی نتوان

 ت، ممکن است کل شرککندمیو طرز کار کارکنان تغییر  شوندمی، برخی مدیران عوض دهندمیخود را از دست 

 با مشکل مواجه شود.

 پیام دوم: نتایج مالی

المت س درازمدتمدیریت نشود، در  درستی بهاست که اگر  یکی دیگر از مفاهیم قدرتمند در این زمینه «نتایج»

 شدهدادهباید روی نتایج وعده ". زمانی که یک مدیر اجرایی ارشد به کارمندان بگوید: اندازدمیشرکت را به خطر 



 

 

هر کاری که برای برآورده شدن ": کنندمیبرداشت  گونهاین اشتباه بهاغلب  ،، سایر مدیران ارشد"تمرکز کنید

میان رفتار کارمندان و نتایج و  یرابطهبر  پوشیچشم. رهبران با "الزم است، انجام دهید گذارانسرمایهانتظارات 

 .دهندمیرا از دست  شرکتشانبرای  بلندمدت هایارزشیادگیری، فرصت ایجاد  هایفرصتبهره نگرفتن از 

 پیام سوم: احساس رهبر در مورد شغلش

، ولی چون دهندمیو انجام  پذیرندمیمختلفی را  هاینقش ،شانرهبری وظیفهانجامدر راستای  هامدیرعامل

 کنندیمکه فکر  افتندمیهستند، گاهی اوقات در این دام  تائیداطرافشان افراد زیادی به دنبال بازخورد و گرفتن 

ی کارآفرینی صدق هامدیرعاملاین موضوع بیشتر در مورد باشند )، پاسخی داشته سؤاالتبرای تمام  اندموظف

آقای » . این(است خوردهگرهبا شرکت  شدتبه هویتشان کهچونشرکت نیز هستند،  گذاربنیان معموالًکه  کندمی

 شودمی. این موضوع باعث داندمی هادوراهیو  هاتصمیم، هاتعارضخودش را داور نهایی تمام  ،اشتباه به «کلعقل 

است، اطالعات نامعتبر بدهد و نظرهای مفید در نطفه خفه  اطالعبیکه  هازمینهمدیرعامل منزوی شود و در برخی 

 شوند.

 در راستای تحقق این هاآنالزم از دیگران است.  هایپاسخگرفتن  نقششانکه  دانندمیدر عوض، رهبران اثربخش 

که زیر نظرشان کار  اندافرادیبه دنبال همکاری، به چالش کشیدن و مشارکت  صراحتبهشفاف و  طوربههدف، 

ن که ای رهرقد؛ نه برای سلطه گری. کنندمیاستفاده  گیریتصمیمو از قدرت خود برای پیشبرد فرآیند  کنندمی

سیاست انجام گیرد، رهبر کمتر منزوی بوده و احتمال موفقیت راهبرد  دورازبهو  ترمشارکتی صورتبهفرآیند 

 بیشتر خواهد بود. هاآنتجاری 

 پیام چهارم: مدیریت زمان

 ،مدیریت زمان و دستیاران مدیر هایکالسرویدادها،  برگزارکنندگان. کندمیهر مدیری کمبود زمان را احساس 

مهلت نهایی تحویل کارهاست، برای فکر و ذکرشان  یهمه. مدیرانی که شوندمید زمان را مرتب به ما یادآور نبو

انجام دهند و ساعات محدود روز را تحت  ترسریعکه کارها را فشرده و  کنندمیسعی  ،مقابله با این محدودیت

هرست رئیس ماست، ذهنیت ف ،که زمان فرستدمیکنترل داشته باشند. وقتی مدیرعاملی این پیام را به کارکنانش 

 اهداف مهم منجر شود. بندیاولویتبه  تواندمی راحتی بهکارهایی که باید انجام شوند، 

که  فشرده و به هر قیمتی طوربهباشد که به کارکنان شرکتش نشان دهد نباید  تراثربخش تواندمیمدیرعاملی 

، وجه تمایزی نامحسوس ،راهبردی، از آن استفاده کرد. این موضوع صورتبهد شده از زمان استفاده کنند؛ بلکه بای

ولی مهم است. رهبری که نگران محدودیت زمانی باشد و نفس مدیران خود را ببرد، با این هدف که بیشترین 

ت بگوید وق اما رهبری که؛ کت را آشفته و ناکارآمد سازدشر تواندمیمقرر داشته باشند،  زمانمدتفعالیت را در 

ه از ک دهدمی نفساعتمادبهبیشتری انجام دهیم، به مدیران  کیفیت باتنگ است، بهتر است کارهای کمتری را 



 

 

بهترین استفاده را داشته باشند. در این صورت، تمامی افرادی که درگیر کارند در چارچوب  بهاگراناین منبع 

 واهند داد.شده، کارهایی را که الزم است انجام خ تائیدزمانی 

 سازمانیفرهنگپیام پنجم: 

، ودشنمیبا یک اعالمیه ایجاد  ،چیست و چرا انتقال دقیق و شفاف آن حائز اهمیت است؟ فرهنگ سازمانیفرهنگ

. فرهنگی که افراد را به داشتن عملکرد باال گیردمیبلکه از روی انتظاراتی که از یک فرهنگ وجود دارند، شکل 

 ایگونههببخواهید رفتارشان  هاآنکه افراد مناسبی را استخدام کنید و از  گیردمیتشویق کند، فقط زمانی شکل 

 شرکت مطابقت داشته باشد و طوری فعالیت کنند که شرکت بتواند در بازار پیروز شود. هایباارزشباشد که 

 ییندهآ. بلکه عقیده دارند که بخشی از یک برندنمیسالم، کارمندان در تاریکی به سر  فرهنگرای دا هایشرکتدر 

 هایروشیک رهبری شفاف و نیز  ینتیجهکه  شوندمیبا آتشی در درون خود به کار مشغول  هاآن. انگیزندهیجان

شرکت  یآیندهچگونه در رقم زدن  که دانندمی. تمام افراد شرکت کنندمیدرک  روشنیبهکاری است که همه 

سو  جایبهارتباطات شفاف و مستقیم و درخواست بازخورد از سایر افراد تیم،  تأثیرشریک باشند. رهبران با درک 

 .برندمیمدیریت صحیح به کار  راه دراستفاده، قدرتشان را 

 

درنهایت، قدرت ارتباطات شفاف در حکم بازی استفاده از اهرم قدرت است. مدیرعاملی که با دقت و صراحت با 

نفر با همان  ۰۱کند و هرکدام از این ارتباط برقرار می ،کنندنیروی کاری که مستقیم که زیر نظرش کار می ۰۱

انداز مشترک واضح سازمان زمان را با توجه به چشم، تعهد و انرژی سااندارتباطکارمند مستعد دیگر در  ۰۱دقت با 

د و کنمی جوییصرفهکند. در وقت، پول و منابع شرکت های واقعی شرکت تنظیم میو فرصت هااولویتاز اهداف، 

 .سازدمیرا آماده  العادهفوق هایاتفاقبستر وقوع 

 


