
 

 

 آیا شما یک رهبر مشارکتی هستید؟

 وکارهابکس ناپذیرجداییشده و همکاری را به عنصر  دهایآستروئو فناوری اجتماعی باعث به هم پیوستگی  هارسانه

منجر به گمراهی شود. برای مثال، کارکنانی  تواندمیاما بدون اتخاذ سبک صحیح رهبری، همکاری ؛ اندکردهتبدیل 

به تعامل، همکاری و اظهارنظر در هر موضوعی هستند و تنها برای ابراز وجود و موفقیت خود دست  مندعالقهکه 

در جلسات شوند. مدیرانِ میراث دارِ دوران شیرین  پایانبیباعث ایجاد روند فرسایشی و  توانندمی، زنندمیو پا 

 جدید، کار دشواری دارند. ایهواقعیتبرای تطبیق سبک مدیریتی خود بر اساس « دستور و کنترل»سبک 

مذکور است و چهار عامل  هایمشارکتو  هاهمکاریاین مقاله به دنبال یافتن عوامل موفقیت مدیران در رهبری 

اهرمی از تنوع استعدادها، الگوسازی رفتار  یاستفادهجاری از بیرون به داخل سازمان،  هایایدهاتصال کارکنان با 

در این راستا  پایانبی هایبحثلی و نشان دادن قدرت کافی برای جلوگیری از مشارکتی در سطح مدیریت عا

 توسط پژوهشگران شناسایی شده است.

  عمومی یدهندهاتصالنقش 

برای توصیف فردی که دارای چند اتصال به جوامع « رابط» یواژهکتاب خود از  ترینپرفروشمالکوم گلدول، در 

این  هاآنقابل توجه ایجاد کنند.  هایاتصال توانندمی. تعداد کمی از افراد کندمیاجتماعی مختلف است، استفاده 

ی ، به هم ارتباط دهند و نقشآیندنمیو منابعی را که به صورت طبیعی با هم کنار  هاایدهقابلیت را دارند که مردم، 

 ایفا کنند. وکارکسبدر محیط  هاهمکاری گیریشکلحیاطی در 

و فضاهای معمولی ارتباط برقرار  هاحوزهتنها با  تروسیعیشان به دنیای هاانبرای اتصال سازمرهبران مشارکتی 

کرده  ( بلکه فراتر از آن عملکنندگانتأمینصنعتی، ارتباط با مشتریان و  هایانجمنمحلی،  هایباشگاه) کنندنمی

اقتصادهای نوظهور یا افرادی با  یول با مراکز خالقیت و نوآوری مانند سیلیکون سازیشبکهو سعی دارند به 

و  ی جدیدوکارکسب هایفرصتتا از این رهگذر چشمانشان بر  اخالقی و فرهنگی متفاوت بپردازند یپیشینه

 نو باز شود. هایمشارکت

 به کارگیری استعدادها در پیرامون خود 

قابلیت در کنار هم قرار دادن افراد با  .رسانندمیمتنوع نتایج بهتری را به ثمر  هایگروه دهدمیتحقیقات نشان 

 یهارائبه نحوی که همگی قادر به  هاآنمتفاوت و استفاده از قدرت نفوذ در  هاینسلو  هافرهنگ، هانظامپیشینه، 

هستند که مقادیر غیرمعمول از زمان،  هاییشرکتپیشنهاد و اظهارنظر باشند، بسیار مهم و کارگشا است. هنوز هم 

، افرادی که قاتل خالقیت و کنندمی جوریکفرآیندهای یکسان و  یارائهرا صرف جذب مستعد در ژی پول و انر

کارکنان به صحبت  وادار کردن یمسئلهحتی به  چندملیتی هایشرکتنوآوری سازمان هستند. در بسیاری از 

 .شودمیاز استعدادها نگریسته  گیریبهرهبومی خود، به دید مانعی در  هایزبانکردن با زبان انگلیسی به جای 



 

 

 همکاری در باالترین سطح 

ن باید با پیش قدم شد هاآنمشارکت و جذب بهترین استعدادها برای رهبران کافی نیست؛ بلکه  هایفرصتخلق 

برای خلق تعامل و  هاتالشدر تعامالت مطلوب، آهنگ و لحن آن را در سازمان خود به وجود آورند. اغلب اوقات 

 .شودمیسیاسی و جنگ قدرت  هایبازیدر سطوح میانی سازمان، قربانی  همکاری

. دشونمیاهداف عملکردی یا اهداف آموزشی برانگیخته  یوسیلهکارول دوک، افراد به  شناسروانمطابق با نظر 

 زمانی که در محیط اهداف عملکردی حاکم باشد، افراد خود را دارای خصوصیات با ارزشی از قبیل، هوش و

این خصوصیت برانگیخته  یتوسعهبرای  هاآنو زمانی که اهداف آموزشی حاکم باشد،  دهندمیارتباطات نشان 

ه ب مندعالقه کندمیکمک  هاآندر برابر وظایفی که به یادگیری  کندمی. اهداف عملکردی افراد را وادار شوندمی

به سمت اهداف آموزشی، مدیران را  جلوروبه دشان به نظر برسند. یک حرکتوظایفی باشند که باعث شود خو

 .کندمی ترمشتاقکسب دانش به دیگران  هایفرصتبرای 

 نشان دادن دست برتر 

: افراط در همکاری. شوندمی، با مشکل متفاوتی مواجه کنندمیزمانی که رهبران شروع به مشارکت با کارکنان 

 هایایده، پایانبیبه جلسات هر چیزی دارند که منتج  یدربارهکه افراد سعی در اظهار نظر  آیدمیبسیار پیش 

تصمیمی را اتخاذ و به سرعت اجرا کنند. در این  توانندنمی هاآن. شودمیبحث برانگیز و تعامل برای یافتن اجماع 

وقف ث ت، بلکه مانند سنگی باعشودنمی سازدمیحالت همکاری نه تنها تبدیل به روغنی که حرکت چرخ را روان 

 .شودمیآن 

فرق و مت دهیشکلچابکی را از راه  هاآن. کنندمینقش قدرتمندی را در هدایت گروه تقبل  مؤثررهبران مشارکتی 

 ،کنندگانتهیه. در روشی بسیار مشابه در هالیوود، کنندمی، حفظ روندمیو  آیندمیی که هایفرصتکردن 

 هایپروژهکه در طول مدت  دهندمیی را تشکیل هایگروهن کارگردانان، هنرمندان، نویسندگان و متخصصا

 .شوندنمیمحدود  هاشرکت یمحدودهی تعاملی بسیار سیال هستند و در هاتالشسینمایی، 

ب که در موقعیت مناس ایگونهروشنی دارند، به  هایمسئولیتو  گیریتصمیمرهبران اثربخش همچنین اختیارات 

وصیه متنوع ت هایمخالفتسازنده و  هایجدالام برسانند و تصمیم نهایی بگیرند. اگرچه مباحث را به اتم توانندمی

نچه آ دانندمی، افراد گیرندمیکاری شکل  هایگروهباشند. زمانی که  دارادامه توانندنمی هاجدالشده است اما این 

یده تا پیروزی بهترین انو و چالش یکدیگر است و باید به بحث و جدال سنگین  هایایده یارائهمورد انتظار است، 

و  کندمیتصمیمی اتخاذ  کندمیبپردازند اما اگر هیچ توافق مشهودی به دست نیامد، فردی که جلسه را اداره 

 در کنار تصمیمات نزماهمشدید را  هایمباحثهو  هامناظرهگروه نیز باید از آن تبعیت کنند. این موضوع  یبقیه

 به عبارت دیگر، تنوع در مشورت در کنار وحدت در دستور.؛ کندمیروشن و اجرای سریع تضمین 

 



 

 

 تضعیف کنترل بدون رها کردن آن

ی به کنترل به خوب-در دنیای قدیم رهبران به هرکسی که نیاز داشتند دسترسی داشتند و سبک رهبری دستور

تغییر کرده است. جهان بیش از هر زمان دیگر به هم پیوسته شده است و اگر ؛ اما همه چیز دادمیجواب  هاآن

د . رهبران امروزی بایشودمیبه همین روش کنار گذاشته  کندمدیری نداند چگونه از قدرت این ارتباطات استفاده 

مند به کارگیری راهبردهای انواع باشند. این موضوع نیاز یهمه، افراد و منابع میان مرزها و از هاایدهقادر به پرورش 

 بازیگران مختلف یهمهاثربخش  یاستفادهاستعدادیابی و ساختن ارتباطات درون و بیرون سازمانی است. برای 

رهبران باید توانایی به کارگیری نفوذ به جای اختیار و همچنین قدرت توقف مباحث نامربوط بی کاربرد  همکنار 

 و قادر به اتخاذ تصمیم نهایی باشند.زبانی را داشته  هایبازیو سیاست 

اما در این  شودمیهمکاری  هایپیچیدگیفرهنگی و هنجارهای عملکردی باعث افزایش  هایارزشتفاوت در باور، 

 ؛ ارزشی که قلب رهبری مشارکتی است.شودمی، نوآوری و ارزش بیشتر غناحال باعث 

 

 


