رهبري  360درجه
بدون توجه به جايگاهی آه در سازمان داريد رهبري کنيد

چکيده
رهبری دارای نمونه هايی کالسيک است .ويليام واالس رهبری نيروهايش را در ارتشی بر عهده داشت که
مسئول سرکوب مردم بودند .وينستون چرچيل در برابر تهديد نازی که به فروپاشی آمريکا انجاميده بود،
به شدت مقاومت کرد .ماهاتما گاندی رهبری مقاومت بلند مدت مردم کشورش را بر عهده داشت .ماری کی
اش اقدام به ايجاد يک سازمان جهانی به نام شرکت توليد لوازم آرايشی و بهداشتی ماری کی نمود .مارتين
لوتر کينگ با رؤيای صلح در کشورش به مقابله با ديگاه های لينکولن پرداخت  .هر يک از اين افراد يک رهبر
بزرگ بودند .هر يک از آنها تاثير را از خود بر جای گذارند که ميليونها نفر آن را لمس کردند.
اما همين نمونه ها می توانند سردرگم کننده باشند .واقعيت آن است که  ٩٩درصد کل رهبری نه از باال
بلکه از ميانه يک سازمان رخ می دهد .معموًالً يک سازمان تنها يک فرد را در اختيار دارد که رهبر است.
لذا ،اگر شما آن فرد نباشيد ،چه خواهيد کرد؟ از طريق رهبری  ٠۶٣درجه ،شما ميتوانيد بياموزيد تا از هر
نقطه ای بر سازمان خود تاثير بگذاريد .شما ياد می گيريد تا افراد مافوق ،هم سطح و پايين تر را رهبری
کنيد .تنها رهبران  ٠۶٣درجه بر افراد در هر سطحی که باشند ،تاثير می گذارند .با کمک به ديگران ،آنها
نيز به شما کمک می کنند .
تبديل شدن به يک رهبر  ٠۶٣درجه قابل تحقق برای هر کسی است که سطحی متوسط به باال از مهارتهای
رهبری را داشته باشد و بخواهد در اين زمينه تالش کند .نيازی نيست که برای رهبر شدن ،تأثيری مهم بر
سازمان خود داشته باشيد .رهبران خوب نه تنها قادر به رهبری پيروان خود هستند بلکه ميتوانند افراد
مافوق و همتايانشان را نيز رهبری کنند  .در اين چکيده با مطالب زير آشنا می شويد :
•غلبه بر توهماتی که بسياری از افراد در سطح ميانی يک سازمان به آنها اعتقاد دارند .
•مقابله با رايج ترين چالش هايی که افراد در سطح ميانی يک سازمان با آنها دست به گريبان هستند .
•رهبری مديران ،همکاران و زيردستان .
•غلبه بر مشکالت و موانعی که در مسير تبديل شدن به يک رهبر  ٠۶٣درجه با آنها مواجه هستيد .

•نشان دادن ارزش رهبری  ٠۶٣درجه .

توهمات رهبری از سطح
ميانی

توهم سمت و

جايگاه اداری
يکی از سوءتفاهم هايی که افراد در مورد رهبران دارند ،اين باور است که رهبری صرفًاً ناشی از يک سمت
يا يک عنوان است .اما چنين چيزی واقعيت ندارد .نيازی نيست که شما باالترين رتبه را در گروه خود داشته
باشيد تا بتوانيد رهبری کنيد .اگر اين چنين فکر ميکنيد ،آنگاه دچار توهم سمت و جايگاه اداری می شويد
.
معيار حقيقی رهبری ،تأثيرگذاری است – نه چيزی بيشتر ،نه چيزی کمتر .رهبری يعنی پويايی و حق رهبری
بايد به طور فردی و در قبال هر شخصی که مالقات ميکنيد ،به دست آيد .اينکه در کدام پله از نردبان
رهبری باشيد ،به گذشته رابطه شما با آن فرد بستگی دارد .
سمت و جايگاه اداری نقش اندکی در رهبری عمومی دارد .تاثيرگذاری بر ديگران ناشی از آمادگی شما است
نه سمت شما.
رهبری انتخابی است که می نماييد نه صندلی که بر آن می نشينيد .هر کسی می تواند به يک رهبر تبديل
شود .شما می توانيد بدون توجه به سمتی که داريد ،باعث ايجاد تفاوت شويد  .توهم مقصد
افرادی که دچار توهم مقصد هستند ،می گويند» :وقتی که در رأس قرار بگيريم ،آنگاه رهبری کردن را
خواهيم آموخت » .اما اگر می خواهيد به موفقيت برسيد ،بايد قبل از آنکه در جايگاه رهبری قرار بگيريد،
تا می توانيد در اين زمينه بياموزيد .اگر مهارتهای رهبری و فرآيند تصميمسازی خود را در زمانی افزايش
ندهيد که خطرات کم هستند ،وقتی که ميزان اشتباهات زياد باشد ،تاثير آنها بر سازمان شما باال است و
احتمال در معرض خطر قرار گرفتن شما بيشتر است و در نتيجه ،بيش از پيش دچار دردسر خواهيد شد.
اشتباهات کوچک قابل رفع هستند .زمانی که در راس سازمان هستيد ،اشتباهاتتان ميتواند بسيار گران
تمام شده و به اعتبار رهبری شما آسيب بزنند .

توهم تأثيرگذاری

آنانی که به تأثيرگذاری اعتقاد دارند ،می گويند» :اگر در راس باشم ،افراد از من پيروی خواهند کرد«.
افراد که فاقد تجربه رهبری هستند ،اهميت عنوان رهبری را بيش از حد واقعی برآورد مينمايند .شما
ميتوانيد به ک سی سمت بدهيد اما نميتوانيد رهبری واقعی را به او تقديم کنيد .تاثيرگذاری بايد کسب
شود .
سمت و جايگاه اداری ،يک فرصت برای شما است .شما فرصت می يابيد تا قدرت رهبری خود را بيازماييد.
در ابتدا ،افراد با ترديد به شما می نگرند اما پس از مدتی شما به تاثيرگذاری – بهتر يا بدتر – دست خواهيد
يافت .رهبران خوب در ورای سمت خود به اين تاثيرگذاری ميرسند .به خاطر داشته باشيد که جايگاه ،رهبر
نميسازد اما رهبر ميتواند به جايگاه خوبی دست يابد .

توهم تجربه
اگرچه تمايل به پيشرفت در سازمان و اين باور که شما توانايی انجام اين کار را داريد ،به عنوان ويژگی های
يک رهبر تلقی می شود اما بدون تجربه کافی برای تبديل شدن به فرد اول در سازمان ،احتماًالً ميزان کنترل
خود بر اين سمت را بيش از حد واقعی تخمين خواهد زد .هر چه باالتر رويد و هر چه سازمانتان بزرگتر
باشد ،بيشتر متوجه خواهيد شد که با عوامل بسياری در کنترل سازمان خود مواجه هستيد .وقتی در رأس
قرار داريد ،بيش از هر زمان ديگری نيازمند تاثيرگذاری بر ديگران هستيد.
جايگاه شما نمی تواند امکان کنترل را به شما ببخشد يا شما را مصون نگاه دارد .

توهم آزادی
افرادی که دچار توهم آزادی می شوند ،می گويد» :وقتی در رأس باشم ،ديگر محدوديتی نخواهم داشت ».
اما وقتی آنها در سازمان باال می روند  ،سنگينی بار مسئوليت هايشان افزايش می يابد .در بسياری از سازمان
ها ،وقتی در نردبان رهبری باال می رويد ،متوجه می شويد که ميزان مسئوليتتان نيز باال رفته است .وقتی
باالتر می رويد ،انتظار بيشتری از شما می رود ،فشار بيشتری را متحمل ميشويد و تاثير تصميماتتان نيز
سنگينتر خواهد بود .رهبران دارای تعهد بيشتری هستند و به همين دليل آزادی آنها محدود می شود .اين
محدوديتی است که آنها به طور خواسته انتخاب ميکنند اما به هر حال محدوديتها يکسان هستند .

توهم پتانسيل

افرادی که دچار توهم پتانسيل هستند ،می گويند» :اگر يک رهبر ارشد نباشم ،نمی توانم به تمام پتانسيل
خويش دست يابم «.افراد بايد سعی کنند تا در تخصص خود ارشد باشند نه در سازمانشان .هر يک از ما
تالش می کند تا به توان بالقوه خود برسد .گاهی اوقات ميتوانيد از جايی به غير از باالترين سمت ،بيشترين
تاثير را داشته باشيد  .توهم همه يا هيچ
فردی که توهم همه يا هيچ را قبول دارد ،می گويد» :اگر در رأس نباشم ،تالشی برای رهبر شدن نخواهم
کرد «.برخی از افرادی که در سطوح ميانی هستند ،از جايگاهشان در سازمان خسته می شوند زيرا آنها
موفقيت را به معنای »در رأس بودن« می دانند.
در نتيجه ،آنها بر اين باورند که اگر در رأس نباشند ،موفق نيستند .اگر اين خستگی طوالنی شود ،آنها
افسرده و ناکام ميشوند  .با توسعه توان رهبری خويش ،ميتوانيد تأثير خود بر سازمانتان را افزايش
دهيد .شما نمی توانيد زندگی مردم را تغيير دهيد .شما می توانيد کسی باشيد که به ارزش سازمان
ميافزايد .
چالش های پيش روی رهبران  ٠۶٣درجه اين چالش برگرفته از فشاری است که در سطح ميانی ايجاد
ميشود .ديگر کافی نيست که تأييد کنيم رهبری از ميانه سازمان می تواند موفق باشد .شما بايد بدانيد که
چگونه اين طنش را کاهش دهيد .پنج پيشنهاد مطرح شده در اين زمينه عبارتند از :
•قرار داشتن در سطح ميانی .قرار داشتن در سطح ميانی می تواند مکان بزرگی باشد .
•بدانيد که چه چيزی را نگه داريد و چه چيزی را نگه نداريد .هيچ چيزی جز خطوط مشخص مسئوليت ها،
افراد را از طنش ها رها نمی سازد .
•وقتی در سطح ميانی قرار داريد ،پاسخی سريع را برای مسايل بيابيد .
•هرگز جايگاه خود يا اعتماد رهبران را به خود خدشهدار کنيد .
•راهی برای رها شده از استرس بيابيد .

چالش خستگی
اين چالش ناشی از تبعيت از يک رهبر ناکارآمد است .کار شما تثبيت رهبری نيست ،بلکه ارزشآفرينی
است .وقتی مشاهده کرديد که فردی از يک رهبری ناکارآمد پيروی ميکند ،کارهای زير را انجام دهيد :
• رابطهای مناسب با رهبر ايجاد کنيد ،زمينههای مشترک را بيابيد و يک رابطه
نماييد .

حرفهای صحيح برقرار

•نقاط قوت رهبری خود را شناسايی کرده و ارزيابی نماييد .
•خود را متعهد به ارزش آفرينی برای نقاط قوت رهبرتان نماييد .

چالش چند نقشی
رهبران سطح ميانی بايد وظايف مختلفی انجام دهند و اطالعاتی فراتر از تجربه شخصی خود داشته باشند.
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داشته باشند  .هر نقشی دارای مسئوليت ها و اهداف خاص

خود است .اگر نقشتان را تغيير دهيد ،در نظر داشته باشيد که شرايط نيز تغيير خواهد کرد .غالبًاً هدف،
تعيين کننده نقش و رويکرد مرتبط با آن است .

چالش منيت
طبيعی است که رهبر نيز همانند هر کسی به دنبال اين است که شناخته شود .واقعيت آن است که
رهبران ميانی غالبًاً پنهان هستند – و در نتيجه به شناخت و اعتباری که بدان تمايل دارند و مستحق آن
هستند ،دست

نمييابند – و بنابراين به منيت آنها لطمه وارد می شود .اين چالش به ويژه زمانی رخ می
دهد که فرد عضو يک تيم است و تالش ميکند اما همچنان در حاشيه قرار دارد.

اقدامات زير را ميتوانيد در اين خصوص انجام دهيد :
•بيشتر از رؤياهايتان بر وظايفتان تمرکز کنيد .
•ارزش جايگاهتان را بسنجيد .
•دليل واقعی موفقيت يک پروژه را بدانيد .
•به نظرات ديگر افراد هم سطح خود توجه کنيد .
•تفاوت ميان توسعه فردی و توسعه غيرفردی را درک کنيد .

چالش احساس رضايت
نگرش صحيح برای دستيابی به رضايت در سازمان الزامی است .پنج روش برای دستيابی به رضايت
عبارتند از :
•روابطی قوی را با افراد کليدی برقرار نماييد .

•يک پيروزی را برای تيم تعريف کنيد .
•ارتباطاتی مهم برقرار کنيد .
•تجربه و کسب کنيد و به بلوغ برسيد .
•موفقيت تيم خود را ارجح بر موفقيت فردی خود بدانيد .

چالش نگرش
موفقيت در قبال يک نگرش زمانی دشوارتر است که شما آن را خلق نکردهايد .هر چه بيشتر بر روی يک
نگرش سرمايه گذاری کنيد ،بيشتر به نگرش خودتان تبديل خواهد شد .نگرش خودتان مهيج تر از نگرش
های ديگران است و شما می توانيد به کمک آن رؤياهای خودتان و حتی ديگران را به واقعيت تبديل نماييد
 .چالش تاثيرگذاری
رهبری افرادی که باالتر از جايگاه شما هستند ،آسان نيست .رهبری ،تاثيرگذاری است .اگر نه سمت داشته
ال
باشيد و نه تاثيرگذاری ،افراد از شما پيروی نخواهند کرد .هر چقدر آنها باالتر از جايگاه شما باشند ،احتم ًا ً
کمتر به شما اجازه می دهند تا آنان را رهبری کنيد .به همين دليل است که رهبران  ٠۶٣درجه ،نگرش خود
را از »خواهان جايگاهی هستم تا ديگران از من پيروی کنند« را به »می خواهم به فردی تبديل شوم که
ديگران از من پيروی می کنند« ،تغيير ميدهند .

اصول رهبران  ٠۶٣درجه برای رهبری افراد مافوق
رهبری افراد مافوق ،بزرگ ترين چالش رهبران  ٠۶٣درجه است .اکثر رهبران می خواهند که رهبری کنند
ولی رهبری نشوند .البته اکثر رهبران ميخواهند که به ارزش خود بيفزايند .اگر رويکرد شما افزودن به
ارزش خود باشد ،بهت رين شانس را برای تاثيرگذاری بر آنان خواهيد داشت .استراتژی اصلی شما بايد
حمايت از رهبرتان ،افزودن به ارزش سازمان و مجزا کردن خودتان از ديگران از طريق انجام عالی کارتان
می باشد .اگر همه چيز را به شکلی جامع و مستمر انجام دهيد ،آنگاه رهبری که باالتر از شما است ،به شما
اعتماد کرده و از شما مشورت خواهد گرفت .در هر مرحله ،تأثيرگذاری شما افزايش يافته و شما فرصت
بيشتری برای رهبری خواهيد داشت .

خودتان را به شکلی استثنايی و خوب رهبری کنيد.

هيچ چيزی بهتر از مديريت خودتان ،بر رهبرتان تاثيرگذار نيست .اگر رهبر شما بايد به طور مستمر انرژی
خود را صرف مديريت شما نمايد ،آنگاه شما فردی تلقی خواهيد شد که اتالف کننده زمان و انرژی است.
اگر شما خودتان را خوب مديريت کنيد ،رئيستان شما را کسی ميداند که فرصت ها و نقاط قوت فردی را به
حداکثر می رساند  .از بار روی دوش رهبرتان بکاهيد.
اگر می توانيد ،به موفقيت رهبرتان کمک کنيد .وقتی او موفق شود ،سازمان موفق خواهد شد .اين کار
نشان می دهد که شما عضو يک تيم هستيد .اين کار نشان ميدهد که شما در راستای تيم عمل می کنيد و
قادر هستيد نقشی بزرگ تر ايفا کنيد .همچنين ارزش و تاثيرگذاری شما افزايش مييابد .

کارهايی را انجام دهيد که ديگران نميخواهند انجام دهند.
افراد موفق کارهايی را انجام ميدهند که افراد ناموفق تمايلی به انجام آنها ندارند .اين کار بدان معنا است
که شما بايد کارهای دشواری انجام دهيد .وقتی بايد گزينه های دشوار را انتخاب کرد و دستيابی به نتايج
نيز مشکل است ،رهبران وارد عمل ميشوند.
اين بدان معنا است که بايد اهداف شخصی را قربانی اهداف ديگران نماييد .رهبران خوب راهی را برای
موفقيت افرادی می يابند که سخت کار می کنند  .بيشتر از مديريت ،رهبری کنيد.
برای حرکت از مديريت به رهبری ،بايد ذهنيت خود را توسعه دهيد .اگر قبًالً رهبری خوبی داشتهايد  ،از
روش های زير برای حفظ رشد و توسعه آن استفاده کنيد • :به شرايط بلندمدت تر فکر کنيد .
•ببينيد چگونه تصميمات شما بر افراد هم سطح يا باالتر از شما تاثير می گذارند .
•برای يافتن روشی بهتر ،بر مرزها فشار بياوريد .
•بر موضوعاتی غير قابل ملموس همچون انگيزش ،روحيه ،احساسات،

نگرشها ،محيط ،و

زمانبندی تمرکز کنيد .
•به استعداد ذاتی خود اتکا کنيد .
• به دنبال افراد خوب باشيد ،بر روی آنها سرمايه گذاری کرده و به اين افراد در انجام امورشان ،قدرت و
اختيار بدهيد .
•هميشه عامل تغيير و تحول باشيد .
اصول مديريت  ٠۶٣درجه در قبال افراد هم سطح.

برای موفقيت به عنوان يک رهبر  ٠۶٣درجه که همتايان خود را رهبری ميکند ،بايد به همکارانتان نشان
دهيد که چرا بايد به شما احترام بگذارند و از شما پيروی کنند .می توانيد به همتايانتان کمک کنيد تا موفق
شوند .اگر اين کار را انجام دهيد ،نه تنها به سازمان بلکه به خودتان کمک می کنيد  .مدار رهبری را درک
کرده ،آن را عملی سازيد و تکميل نماييد
اگر می خواهيد بر کسانی که در کنار شما کار می کنند ،تاثير بگذاريد ،سعی نکنيد تا در اين فرآيند تنها عمل
کنيد .در عوض ،به افرادتان نشان دهيد که به آنها عالقه مند هستيد .سعی کنيد آنان را تک به تک
بشناسيد .همچنين از تجارب و مهارت های منحصر به فرد آنان به عنوان منابع کارتان استفاده نماييد .

تالش کنيد تا روح رقابت را ايجاد نماييد.
در يک محيط کاری سالم ،هم رقابت وجود دارد و هم کار تيمی .بايد ببينيد که کدام يک از آنها مناسب
هستند .
يک دوست باشيد .
غالبًاً ما شرايط مختلفی را در قبال خودمان نسبت به ديگران در نظر ميگيريم – همکار ،همتيمی ،شريک،
رقيب – اما غالبًاً آنچه که ديگران می خواهند را فراموش می کنيم يعنی يک دوست .يک رويکرد عالی برای
دوستی در کار ،آن است که هدف شما دوست شدن باشد نه يافتن دوست .وقتی با همکارانتان برخورد می
کنيد ،به صحبتهای آنان گوش کنيد و موضوعاتی غير از مسايل کاری را مد نظر قرار دهيد  .از سياسيکاری
بپرهيزيد .
سياسی کاری شما را از آنچه که هستيد ،دور ميکند .در محيط های کاری ،اين امر به معنای تغيير مستمر
جايگاهتان برای نيل به موفقيت يا استفاده از افراد برای رسيدن به اهداف شخصی بدون توجه به تاثير
اين موضوع بر آنان است .افراد سياسيکار ،فرصت طلب هستند و فقط آنچه را که مد نظر خودشان است،
بدون توجه به اهداف همتايان ،کارمندان يا کل سازمان انجام می دهند  .اصول رهبران  ٠۶٣درجه برای
رهبری زيردستان آنچه که رهبران  ٠۶٣درجه را منحصر به فرد – و کارآمد – می سازد ،آن است که آنها
تالش ميکنند تا بر ديگران تاثير بگذارند .
به عنوان يک رهبر  ٠۶٣درجه ،در زمانی که افراد زيردست را رهبری می کنيد ،بايد تالش بيشتری به خرج
دهيد تا افراد را نسبت به آنچه که ميخواهيد و مد نظر داريد ،مجاب کنيد .
به آرامی حرکت کنيد

يکی از بهترين روش ها برای حفظ ارتباط با کارکنان ،داشتن رويکردی غيررسمی در قبال آنان است .برای
ارتباط با افراد ،بايد با سرعت آنها حرکت کنيد .تضمين نماييد که توازنی سالم را ميان منافع فردی و حرفهای
ايجاد خواهيد کرد .

همگان را با نمره عالی ببينيد
رهبران  ٠۶٣درجه نفع بيشتری از افرادشان به دست می آورند زيرا بيشتر از آنها فکر می کنند .آنها برای
افرادشان ارزش و احترام قايل هستند و در نتيجه افراد نيز تمايل مييابند تا از آنان پيروی کنند .نگرش
مثبت و برتر رهبری ،باعث يک محيط کاری مثبت ميشود که در آن هر تيمی دارای جايگاه و هدفی مشخص
است و هر کس در نيل به موفقيت نقش دارد .افراد را آن گونه که ميتوانند باشند ببينيد نه آن گونه که
هستند .رابطه شما با آنها نه تنها بهرهوری را باال ميبرد بلکه به آنها نيز در بروز توان بالقوه ای که دارند،
کمک می کند .

افراد را بر اساس نقاط قوتشان به کار بگيريد
وقتی مستمرًاً از کارمندان خواسته می شود تا در حوزه ای کار کنند که در آن ضعف دارند ،آنها رويه خود
را از دست می دهند ،بهره وری آنها پايين ميآيد و به تدريج سرخورده می شوند .افراد موفق نقاط قوت خود
را مييابند .وقتی افراد را طبق نقاط قوتشان بکار بگيريم ،زندگی آنها را به سمت بهتر شدن تغيير می دهيد
که اين امر هم کمکی برای آنان است و هم برای سازمان .

ارزش رهبران  ٠۶٣درجه ای
تبديل شدن به يک رهبر  ٠۶٣درجه ،کار ساده ای نيست .اين کاری طوالنی است و در عرض يک شب رخ
نمی دهد اما تالش کردن در راستای آن ارزشمند است .هميشه تالش برای رهبر شدن به موفقيت نمی
انجامد .هميشه نيز نبايد انتظار موفقيت داشته باشيد .پنج مورد زير ،ارزش هايی هستند که رهبران ٠۶٣
درجه به سازمانهايشان می افزايند :
 .1تيم رهبری کارآمدتر از يک رهبر است .
 .2رهبران در هر سطحی از سازمان مورد نياز هستند .

 .3رهبری موفق در يک سطح ،شرط رهبری در

مرحله بعد است .

 .۴رهبری خوب در سطح ميانی ،رهبرانی بهتر از سطح ارشد هستند .
 .۵رهبران  ٠۶٣درجه دارای کيفيتهای مورد نياز سازمان
هستند  .اين کيفيت ها عبارتند از :

•سازگاری
•قوه تشخيص
•نگرش
•ارتباطات
•امنيت
•روحيه خدمت
•بهره مندی از منابع
•بلوغ فکری
•شکيبايی
•مسئوليت پذيری

برگرفته از :نشريه ميثاق مديران

