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  :مقدمه
دارد كه رهبري كسي را بپذيرند؟ چرا مردم در پذيرش رهبري   چه چيزي مردم را وا مي

پردازان  ريهروند؟ وجه تمايز نظ اين يكي اكراه دارند ، اما پشت سر آن يكي تا آن سر دنيا مي

گذارند كدام است؟ پاسخ  رهبري با رهبران موفق كه كارايي خود را در ميدان عمل به نمايش مي

   .جو كرد و را بايد در خصوصيات شخصيتي اشخاص جست

هاي هر رهبر حاصل آموختن قوانين شود، بخشي از رشد تواناييشبه رهبر نميكسي يك

  .  با عمل كردن به آن دو چيز جداگانه استاما آموختن فوت و فن رهبري. رهبري است

شود و نطفه رهبري در درون هر كس قرار  هر چيزي از رهبري آغاز و به رهبري ختم مي

توانيد همان  اگر جايگاه رهبري مورد نظر را در درون خود بدست آوريد در بيرون هم مي. دارد

كرد و اگر چنين شود از عهده مردم از شما پيروي خواهند . خواهيد رهبري باشيد كه خود مي

  .خواهيد آمد هر كاري در اين جهان بر

  :  شخصيت-1
. آمدهاي زندگي نشانه بارز شخصيت آنهاست چگونگي برخورد رهبران با رويدادها و پيش

آنچه را كه . سازد سازد، اما شكي نيست كه آن را آشكار مي بحران، لزوما شخصيت انسان را نمي

  :خصيت بداندهر كسي بايد درباره ش
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تواند از كمال و تشخص   هر كسي مي:شخصيت به حرف نيست به عمل است .1

اگر قول و عمل رهبر يكي نبود، . خود دم بزند، اما شخصيت هر كس به عمل اوست

 .دليل را در  ضعف شخصيت او بيابيد

 هر بار كه راهي را :استعداد خدادادي است، اما شخصيت دست خود ماست .2

هايي  داريم هنگام پيمودن راه امي در راه ايجاد شخصيت خود برميكنيم گ انتخاب مي

 .سازيد گام ميبهايد، شخصيت خود را نيز گام كه در زندگي خود انتخاب كرده

 رهبران راستين هميشه با مردم :كند شخصيت، جاي شما را در دل مردم باز مي .3

 ببينند اعتماد خود پيرواني كه ضعف و خطايي در شخصيت رهبران خود. سروكار دارند

 .شوند گردان ميدهند و روي را از دست مي

هاي   كساني كه به قله:تواند از مرز شخصيت خود فراتر رود هيچ رهبري نمي .4

گذارند اما شالوده شخصيتي الزم براي حفظ آن را ندارند، زير فشار  كاميابي پا مي

چاله : افتند ز چهار چاله ميدارند و در يك يا چند چاله ا روحي به سوي فاجعه گام برمي

اگر در يكي از . پسندي، احساس تنهايي، ماجراجويي، هرزگي جنسي كبر و خود

ايد دست از كار بكشيد، آنچه بايد بكنيد، بكنيد تا فشار روحي  هاي چهارگانه افتاده چاله

 . كاميابي را از خود دور سازيد و از متخصصان كمك بخواهيد

 

 

   :هاي ارتقاي شخصيت  راه
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هاي اصلي زندگي خود نگاه كنيد و ببينيد كه آيا   به زمينه:درزها را پيدا كنيد .1

ايد، يا موجب ياس و سرخوردگي كسي  ايد، سازش كرده كاري را سرسري گرفته

 .آوريد يادداشت كنيد ايد؟ هر موردي را در عرض دو ماه گذشته به ياد مي شده

. ايد ، بررسي كنيد دداشت كرده پاسخ موردهايي ر ا كه يا:الگوها را بيابيد .2

 .كنند روندها و الگوهاي قابل رديابي به تشخيص مسايل شخصيتي كمك مي

 ترسيم درز و شكاف شخصيت آنگاه آغاز :تقصير خود را به گردن بگيريد .3

 .گردد كه خطاهاي خود را بپذيريد مي

 ايد، هاي ضعف خود را يافته  اكنون كه نقطه:شخصيت خود را از نو بسازيد .4

 .طرحي بيفكنيد كه جلو تكرار خطاهاي گذشته را بگيريد 

  :  جاذبه-2
جاذبه هم مثل بقيه . جاذبه به بياني ساده توانايي كشيدن مردم به سوي خويش است

براي اينكه مردم به سوي شما جذب شوند بايد خود را به . هاي شخصيتي پروردني است ويژگي

  :صفات زير بياراييد

 .برند كه از زندگي لذت ببرد از كسي لذت مي مردم :عشق به زندگي .1

 به قابليت و توانايي ديگران :ها و نقاط قوت اشخاص انگشت بگذاريد بر توانايي .2

شود كه اعتقاد آنان به خودشان افزايش يابد و  اين امر باعث مي. اعتقاد داشته باشيد

 .خير آن به شما نيز برسد



 6صفحه   هاي بايسته يك رهبرصفتخالصه كتاب 

 

  
 

به نور اميد روشن كنيد شيفته شما  اگر دل ديگران را :مردم را اميدوار كنيد .3

 .دهند شوند و مهرتان را دل خويش جاي مي مي

ديگران .  هنگام رهبري مردم از خود و از منابع خود مايه بگذاريد:خير برسانيد .4

 .مند سازيد هاي خاص خود بهره را از خود و درايت، منابع و حتي فرصت

 اعتماد به نفس، دمدمي مزاج بودن، غرور، عدم: يكي از عوامل زير سد راه جاذبه شماست

  وسواس، بدگماني

  : براي پرورش نيروي جاذبه خويش اين كارها را انجام دهيد

 .كانون توجه خود را عوض كنيد .1

 .در برخورد اول تاثير خوبي بر طرف بگذاريد .2

 .خير برسانيد .3

  : تعهد-3
تعهد . ليت كنيدخواهيد رهبري كارآمد باشيد، بايد متعهد باشيد و احساس مسئو اگر مي

  :در تعهد سه چيز قابل ذكر است. نشانه اعتقاد شماست

به قلب خود نگاه كنيد تا ببينيد كه به راستي : خواستگاه تعهد قلب انسان است .1

 .پذير هستند يا نه متعهد و مسئوليت

حرف زدن درباره تعهد يك چيز است و : تعهد با معيار عمل محك زده مي شود .2

 .معيار واقعي تعهد عمل است .ديگرعمل كردن به آن چيز 
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خواهيد به جايي برسيد بايد متعهد  اگر مي: گشايد تعهد درهاي كاميابي را مي .3

 .باشيد

  :آيد چهار نوع آدم داريم وقتي سخن از تعهد به ميان مي

 .آنهايي كه هدف ندارند و در نتيجه تعهدي هم ندارند 

 .و مسئوليت بيم دارندآنان كه اعتماد به نفس ندارند كه از قبول تعهد  

 .روند آنان كه راه را تا آخر نمي 

 .آنان كه سر سخت و مصمم هستند 

  :براي افزايش ميزان تعهد خود اين كارها را بكنيد

كنيم نسبت به چيزي يا امري متعهد هستيم   گاهي فكر مي:تعهد خود را بسنجيد .1

 .دهد كه نيستيم اما عمل ما نشان مي

بسنجيد كه از :  كه زندگي خود را به خطر بيندازيدچه چيزي ارزش آن را دارد .2

 . چه چيزهايي حاضريد براي اداي تعهد بگذريد

هاي خود را اعالم كنيد تا نسبت به تعقيب و اجراي آن تعهد بيشتري  نقشه .3

 .احساس كنيد
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  : ارتباط-4
  :با رعايت اين چهار اصل بر توانايي خود در برقراري ارتباط بيفزاييد

خواهيد با مردم  اگر مي. كليد درِ ارتباط سادگي است: خود را ساده كنيدپيام  .1

 .ارتباط برقرار كنيد به زباني ساده سخن بگوييد

توان ارتباطي موثر برقرار  با مخاطبان ناشناخته نمي: مخاطب خود را بشناسيد .2

 .كرد

 به آنچه. صداقت نخستين گام در راه برقراري ارتباط است: از راستان باشيد .3

 . عمل كنيد گوييد اعتقاد داشته باشيد و به آن  مي

 هدف برقراري ارتباط اقدام و عمل است هر بار كه :در جستجوي پاسخ باشيد .4

كنيد سعي كنيد كه حرف شما را احساس كنند و به خاطر  با مردم صحبت مي

 .بسپارند و به آن عمل كنند

  :نجام دهيدبراي افزايش توانايي برقراري ارتباط اين كارها را ا

 .در برقراري ارتباط چيزي بهتر از وضوح و سادگي نيست: زالل باشيد .1

مردم را در همان جايي كه هستند : توجه خود را به جايي كه بايد معطوف كنيد .2

 .تر باشيد مالقات كنيد تا در برقراري ارتباط موفق

 .تان يكي كنيد  با عملتان را پيام: در چارچوب پيام خود زندگي كنيد .3
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  :   لياقت-5
  :هاي احراز كفايت  راه

اند كه در ميدان  هاي با كفايت هر روز آماده  آدم:هر روز حضور داشته باشيد .1

كند كه چه حال و هوايي دارند يا بازي پيش رو چقدر  عمل گوي بزنند فرقي هم نمي

 .دشوار است

رشد و هاي با كفايت هموراه در پي يادگيري،  آدم:هر روز بهتر از ديروز باشيد .2

ماند اما كسي كه چرايي  كسي كه چگونگي را بداند بيكار نمي. فهم چرايي كارها هستند

 . شود را بداند رئيس مي

 .ترين عملكرد دست خود ما و حاصل اراده ماست  ارائه عالي:پيگير باشيد .3

اي  هر قله. شناسند هاي با كفايت حد و مرز نمي  انسان:بيش از حد انتظار بكوشيد .4

 .انديشند هاي باالتر مي ح كنند به قلهرا كه فت

آميزند تا   رهبران كارآمد مهارت و كفايت را در هم مي:الهام ببخشيد .5

 .هاي خود را به سطحي جديد از ترقي و تعالي برسانند سازمان

دانند چه اتفاقي بايد بيفتد، كساني كه اتفاقي  كساني كه مي: هاي با كفايت سه نوعند آدم

  .توانند اتفاقي بيافرينند كه كارساز باشد ي كه ميافرينند، كسانمي

  :هاي افزايش كفايت راه

 .به كا رخود دل بسپاريد .1
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بينيد  اگر عملكرد خود را در سطح عالي نمي: معيارها را از نو تعريف كنيد .2

 .نگري كنيد را باز معيارهاي خود

بهبود اندكي تحقيق و تفحص كنيد تا براي : سه راه براي پيشرفت خود بيابيد .3

 .هاي خود سه راه پيدا كنيد مهارت

  :   شجاعت-6
رسيد به اين حقايق درباره شجاعت توجه  آفرين مي هاي دشوا ر چالش وقتي كه به تصميم

  :كنيد

.  شجاعت به معناي نترسيدن نيست:شود شجاعت از نبردي دروني آغاز مي .1

مدن از شجاعت يعني بيرون آ. ترسيم شجاعت يعني انجام كاري كه از آن مي

 .فضاي مانوس و گام نهادن به قلمروهاي جديد

 رهبران بزرگ :شجاعت بهتر كردن كارهاست نه صاف و صوف كردن آنها .2

توانند افراد را وادارند كه سازگار شوند  دانند كه با مردم چگونه تا كنند و مي مي

 .گيرندو با يكديگر كار كنند اما در عين حال به گاه ضرورت موضع مي

 رهبري ابراز شجاعتي :انگيزد رهبران احساس تعهد پيروان را بر ميشجاعت  .3

 .دارد است كه اشخاص را به انجام عمل درست وامي

 ترس دست و پاي هر رهبري را :توفيق هر كس، تابع ميزان شهامت اوست .4

 .بندد مي
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  :شجاعت خود را از اين راهها تقويت كنيد

ا به خاطر افزايش شجاعت  بيرون برويد و صرف:به كارهاي سخت بپردازيد .1

 .خويش به كارهاي دشوار و خطرناك دست بزنيد

 بسياري از مردم از روبرو شدن با فردي ابا دارند، :با همان كسان صحبت كنيد .2

 .اگر شما هم چنين كسي داريد همين هفته با او صحبت كنيد

 ممكن است در زندگي شغلي خود گامي بزرگ برنداشته :گامي بزرگ برداريد .3

يد اگر دلتان مي خواسته كه شغل خود را عوض كنيد يا كسب و كاري جديد باش

 .راه بيندازيد همين حاال وقتش است

  :  قدرت تشخيص-7
تان  شم. هاي ديد خود را گسترش دهيد افق. از، تغيير، ابهام و شرايط نامطمئن نهراسيد

  .شود كه به كار گرفته شود وقتي تقويت مي

انجام چند . مد و تأثيرگذار باشد به بينش و بصيرت نياز داردهر رهبري كه بخواهد كارا

  :كار مهم مستلزم داشتن بصيرت است

شود كه تصوير را ولو ناتمام بصيرت هر رهبر باعث مي: اي را بيابيدمسائل ريشه .1

ببيند، اجزاي ناپيداي تصوير را بيابد و بر آن بيفزايد و از درون و باطن هر امري 

 .سر درآورد
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 هر قدر كه شم و توانايي رهبر در باز كردن گره مشكالت :شا باشيدگگره .2

در رشد و افزايش . بيند و برعكساي به بهتر ميهاي ريشهبيشتر باشد علت

 .نقاط قوت خود بكوشيد

سازد بينش شمار ار قادر مي: هاي خود را از نظر ميزان تأثير ارزيابي كنيد گزينه .3

 و هو احساس درونيتان را، تا بهترين گزينه كار گيريدكه هم مغز خود را به

 . رابراي سازمانتان و براي مردم ذينفع بيابيد

رهبران بزرگ خوش شانس نيستند، آنها در : هاي خود را افزايش دهيد فرصت .4

   . آفرينندشانس مي» بصيرت«اثر

  :هاي افزايش بصيرت عبارتند از  راه

 . هاي گذشته را تجزيه و تحليل كنيد توفيق .1

 آشنايي با فكر رهبران بصير، بر بصيرت شما :از ديگران سرمشق بگيريد .2

 . افزايد مي

 .نداي درون خود را گوش دهيد .3

  :  تمركز-8
اند كه وقت خود را صرف كارهاي كوچك  بارها كساني در موضع رهبري مشاهده شده

يد؟ اين كن مسئله مهم اين است كه وقت خود را چگونه صرف مي. معناست اين بي. مي كنند

  :رهنمودها را بكار ببنديد
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 رهبران موثر كه به اوج توانايي خود : درصد بر نقاط قدرت خود تكيه كنيد70 .1

مي رسند وقت و انرژي خود را در كاري صرف مي كنند كه از عهده آن برمي 

 .آيند

خواهيد بهتر شويد  اگر مي.  رشد يعني تغيير: درصد دنبال چيزهاي نو باشيد25 .2

 .شه در حال تغيير و پيشرفت باشيد، بايد همي

توانند كاري را كه خود در   رهبران مي:هاي خود باشيد  درصد مراقب ضعف5 .3

 .گذارند      آن تبحر ندارند به ديگران وا

خود را از نظر تمركز بر امري يا هر كاري چگونه ارزيابي مي كنيد؟ براي ارزيابي تمركز 

  :اين كارها را كنيد

 . خير و شر شما  در دست خود شماست:نيدروي خودتان كار ك .1

 . در اين راه ناچار خواهيد شد كه مبارزه كنيد:هاي خود را دنبال كنيد اولويت .2

توانيد به جايي برسيد كه همه توانايي خود را به   مي:توانايي خود را دنبال كنيد .3

 .كار اندازيد

 .عصران خود كار كنيد با هم .4

  :چنين كنيدبراي افزايش تمركز خود بر كارها 
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دهيد يادداشت   سه يا چهار كاري كه خوب انجام مي:به توانايي خود دست يازيد .1

 درصد از وقت خود را در جاهايي 70نقشه تغييرات را بريزيد طوريكه . كنيد

 .اگر نتوانستيد ، كار يا شغل خود را عوض كنيد. بگذاريد كه در آن قوي هستيد

ار فعاليت الزم براي شغل خود را كه در  سه يا چه:هاي خود را پيدا كنيد ضعف .2

توانيد اين فعاليت ها را  ببينيد كه چگونه مي. آن ضعيف هستيد يادداشت كنيد

 .گذاريد به ديگران وا

. ايد، به تمركز بينديشيد ها را تعيين كرده  اكنون كه اولويت:گامي فراتر بگذاريد .3

 خويش بهترين صرف پول و وقت در راه افزايش دانش و مهارت و توانايي

 .سرمايه گذاري ممكن است

  :  بزرگواري-9
  .دهد چيز بهتر از گذشت و بزرگواري رهبر، ديگران را تحت تاثير قرار نمي هيچ

  :هاي بزرگواري و گذشت  راه

آيد، نه از   بزرگواري از خرسندي مي:براي همين چيزهايي كه داري شاكر باشيد .1

شنده و بزرگوار نباشيد با ثروت زياد اگر با ثروت اندك بخ. افزايش جاه و مال

 .هم ناگهان بزرگوار و بخشنده نخواهيد شد

. كند كه اول به فكر ديگران باشيم گواري ايجاب مي بزر:مردم را مقدم داريد .2

 .تر مي شود اگر اين كار از شما برآيد، بذل و بخشش آسان
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يش را در خواهيد مهار دل خو  اگر مي:نگذاريد كه حب مال بر شما چيره شود .3

 .دست داشته باشيد، افسار آن را به دست مال و منال خود ندهيد

 تنها راه برنده شدن با پول اين است كه در بند آن :پول را وسيله اي بدانيد .4

 .دستي با پول خود كارهاي با ارزش انجام دهيد نباشيد و با بزرگواري و گشاده

 است كه خود را به بذل  راه حفظ بزرگ منشي اين:به بذل و بخشش عادت كنيد .5

 . و بخشش عادت دهيد

  :براي رشد نهال بزرگواري خويش اين كارها را انجام دهيد

 چيزي از چيزهاي با ارزش خود  را به كسي بدهيد كه :از چيزي دل بشوييد .1

 .مورد توجه شماست و به آن نياز دارد

 كاري بزرگ را شناسيد كه ايده انجام  اگر كسي را مي:پول خود را به كار اندازيد .2

 .دارد منابع خود را در اختيار او بگذاريد تا طرح خود  را اجرا كند

 كسي را پيدا كنيد كه زندگي خود :كسي را بيابيد كه مرشد و راهنماي او باشيد .3

سپس وقت و منابع در اختيارش بگذاريد تا رهبري بهتر از شما . را وقف او كنيد

 . شود
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  : ابتكار-10
اما اين تنها موردي . در ارتباط با پيروان خويش مسووليت دارندرهبران در گشودن 

بايد هميشه مترصد فرصت و آماده اقدام و . نيست كه رهبران بايد ابتكار عمل نشان دهند

  . عمل باشند

  :رهبران براي به جريان انداختن كارها بايد چهار صفت داشته باشند

 

اين . خواهدمد بايد بداند كه چه ميرهبر موثر و كارا: خواهنددانند كه چه ميمي .1

 .آيدتنها راه استفاده از فرصتي است كه پيش مي

مانند كه كساني كه ابتكار دارند منتظر نمي: كنندخودشان را وادار به عمل مي .2

دانند كه بايد از شناسند و ميمسوليت خود را مي. ديگران آنها را برانگيزند

  .كنندآسايش خود بگذرند و چنين مي

 يكي از موانعي كه رهبران با آن روبرو :كنند زنند و خطر مي دل به دريا مي .3

شوند و بايد از آن عبور كنند اراده خطر كردن است و يكي از داليلي كه  مي

دانند براي خطر نكردن هم  دهند اين است كه مي رهبران خوب تن به خطر مي

 .بايد بهايي بپردازند

 با اينكه رهبران مبتكر و اهل عمل شكست هاي بيشتري :كنند اشتباه مي .4

 . خورند خم به ابرو نمي آورند مي
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ايد،  ايد و از مكان امن و آسوده خود بيرون نيامده اگر اين اواخر از جاي خود نجنبيده

شايد الزم باشد كه ابتكار عمل خفته را بيدار كنيد،ابتكار عمل خود را از راههاي زير 

  :افزايش دهيد

 منشا ترديد و دودلي خود را بيابيد و :ارچوب ذهني خود را عوض كنيدچ .1

اگر در درون خود گامي به پيش نگذاريد در برون هم كاري . انديشي كنيد چاره

 .از پيش نخواهيد برد

 ببينيد كه چقدر دارايي، استعداد و :منتظر نمانيد كه فرصت ها از در درآيند .2

 .ت خود را برآورد كنيدمنابع داريد و بدين ترتيب كل ظرفي

  :  گوش دادن-11
پيش از . كنند رهبران پيش از آنكه دست مردم را بفشارند قلب آنها را تسخير مي

. آورد بايد بداند كه چه چيزي درون آن است آنكه رهبري بتواند قلب كسي را بدست

در . دادن ندارند رهبران ضعيف رغبتي به گوش. دادن ميسر است اين كار از راه گوش

ارتباط با مردم و خبر شدن از چيزي كه از آن خبر نداريد به : دادن دو منظور داريد گوش

پيروان، مشتريان، رقيبان، : همين دليل گوش خود را در برابر اين اشخاص باز كنيد

  مرشدان

  :براي اينكه بهتر گوش بدهيد اين كارها را انجام دهيد
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دن به پيروان، مشتريان، رقيبان، دا  اگر براي گوش:برنامه خود را عوض كنيد .1

توان گفت كه توجه كافي به آنها  ايد، مي مرشدان خود وقتي را در نظر نگرفته

 .براي هر يك از آنها وقتي روزانه، هفتگي يا ماهانه بگذاريد. نداريد

خواهيد شنونده خوبي باشيد   اگر مي:با هر كس از دنياي خود او حرف بزنيد .2

 .يدا كنيدعاليق مشترك با مردم پ

 در برخورد و مصاحبت با ديگران به آنچه بر زبان :درون را بنگريد و حال را .3

هاي احساسي و عاطفي را نيز از نظر دور  آيد توجه كنيم اما چه بهتر كه جنبه مي

 .نكنيم

  :   شور و شوق-12
هاي بزرگ دست يابند  هاي به ظاهر معمولي به توفيقشود آدم چيزي كه باعث مي

در زندگي رهبران هيچ چيزي جاي عشق و شور و  شوق را . وق و عشق استشور و ش

چهار حقيقت را درباره شور و شوق و عشق و آثار آن بر زندگي خود مرور . گيرد نمي

  :كنيد

 كسي كه پا  را از مرز زندگي معمولي :عشق و شوق نخستين گام كاميابي است .1

رون هر چه بيشتر باشد، آتش د. گذارد آرزويي بزرگ در دل دارد فراتر مي

 .آرزو بزرگتر است و ظرفيت توانايي بيشتر
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 اگر چيزي را از ته دل بخواهيد :كند شور و شوق نيروي اراده را بيشتر مي .2

تنها راه ايجاد چنان . يابي به آن را پيدا خواهيد كرد نيروي اراده دست

 .هايي تقويت عشق و عالقه است خواست

 اگر به جاي :كند ما را از اين رو به آن رو ميشور و شوق يا عشق و عالقه ش .3

هاي ديگران، عشق و عالقه خود را دنبال كنيد يقين داشته باشيد كه  برداشت

 .آدمي فداكار و ثمربخش خواهيد شد

 انسان طوري آفريده شده كه هرگاه :سازد عشق و عالقه ناممكن را ممكن مي .4

 . بيند روي خود نميچيزي شعله جان او را برافروزد ناممكني را پيش 

براي . تان به عشق و عالقه آميخته نباشد، كار رهبريتان دشوار مي گردد اگر زندگي

  :تقويت عشق و عالقه خود چنين كنيد

ها و آرزوهايتان چقدر است و از اين راه   سطح خواست:نبض خود را بگيريد .1

 .وضع خود را صادقانه ارزيابي كنيد

آنگاه . سعي كنيد اشتياق گذشته را بازيابيد :به عشق و عالقه خود برگرديد .2

 .شغل و زندگي خود را در پرتو عاليق گذشته ارزيابي كنيد

هايي بگذرانيد   بعضي اوقات خود را با آدم:هاي پر شور حشر و نشر كنيد با آدم .3

 .توانند عشق و عالقه خويش را به شما سرايت دهند كه مي
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  :  نگرش مثبت-13
نگرش . وثر باشيد حتما بايد نگرشي مثبت داشته باشيدخواهيد رهبري م اگر مي

كند بلكه در كنش و واكنش ديگران نسبت به شما  مثبت نه تنها خرسنديتان را تعيين مي

  :به منظور درك بيشتر معناي مثبت بودن به موارد زير بينديشيد. گذارد نيز اثر مي

ست كه نگرش ها اين ا  آخرين آزادي ما انسان:نگرش شما دست خود شماست .1

 .خود را در هر شرايطي خود انتخاب كنيم

 نگرش معيار كاميابي است نگرش شما :تان حاكم بر اعمال شماست نگرش .2

 .بسيار مهم است زيرا بر شيوه عمل شما تاثير مي گذارد

 به خود شما بستگي دارد كه چه كسي را :هاي شما آينه نگرش شما هستند آدم .3

 .جذب نماييد

 نگرش شما دست خود شماست : بازيابي آن آسانتر استحفظ نگرش خوب از .4

 .توانيد آن را تغيير دهيد و مي

  : تر كردن نگرش خود چنين كنيد براي تقويت روحيه و مثبت

ها و نوارهايي كه براي ترويج  از كتاب: غذاي روحي و فكري مناسب بخوريد .1

هر چه . كنيداند، استفاده روحيه و نگرش مثبت و برانگيختن انگيزه تهيه شده

 .تر خواهد شد تر باشيد، دوره بازگشت به نگرش و روحيه مثبت طوالني منفي
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پذيري براي خود تعيين  هاي روزانه تحقق هدف: هر روز هدفي را تحقق بخشيد .2

 .كنيد

. زد كنندانديشي را به ما گوش همه ما احتياج داريم كه درست: بر ديوار بنويسيد .3

 .د را بر ديوار نصب كنيدچيزي كه اثر مثبت بر شما دار

  : گشايي   مشكل-14
  :رهبراني كه در حل مشكالت كفايت و درايت دارند از پنج صفت زير برخوردارند

 از آنجه كه مشكالت هميشه هستند، رهبران :كنند بيني مي مشكالت را پيش .1

كسي كه انتظار هيچ مشكلي را نداشته باشد . كنند بيني مي خوب آنها را پيش

 .افتد  زحمت ميهميشه به

: دهند  اشخاص در برابر مسائل سه نوع واكنش نشان مي:پذيرند حقيقت را مي .2

پذيرند و سعي  كنند، مي پذيرند و آنها را تحمل مي پذيرند، مي مسائل را نمي

 .رهبران بايد راه سوم را انتخاب كنند. كنند كه حل نمايند مي

گاه  صوير بزرگ را ببينند و هيچ رهبران بايد پيوسته ت:بينند تصوير بزرگ را مي .3

همچنين نبايد آنقدر در باتالق جزئيات فرو . در احساسات خود غرق نشوند

 .روند كه مهم را از غير مهم تشخيص ندهند

 اگر با مسائل فراواني روبرو شديد آنها را :شوند هر بار با يك مسئله روبرو مي .4

 .يك به يك حل كنيد
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هاي مهم را وقتي   رهبران موثر تصميم:شندك هاي اصلي خود دست نمي از هدف .5

 .گيرند كه در اوج كار خويشند نه وقتي در حضيض هستند مي

  :براي افزايش توانايي خود در مسائل اين كارها را انجام دهيد

شويد بگرديد  اگر با مسائل روبرو نمي: جوي كشف مشكالت برآييد و در جست .1

تان در حل مشكالت  كتيد و مهارت ميتا پيدايشان كنيد با اين كار تجربه پيدا 

 .شود بيشتر مي

برخي از مردم در حل مشكالت درمانده : براي حل مسائل روشي داشته باشيد .2

اي زير را  فرآيند پنج مرحله. دانند كه چگونه بايد عمل كنند شوند زيرا نمي مي

 به اندازه كافي وقت صرف كنيد كه ماهيت واقعي :زمان)الف: به كار گيريد

 مسئله را مطرح كنيد و ببينيد كه ديگران با :طرح مسئله) ب. ئله را بشناسيدمس

 از گروه خود :كمك بگيريد) ج. كنند مسائلي از اين نوع چگونه برخورد مي

 چندين راه حل پيدا :خالقيت) د. بخواهيد كه همه زواياي مسئله را مطالعه كنند

 . بهترين راه حل را اجرا كنيد:اقدام) ه. كنيد

 اگر خود در گشودن گره مشكالت :گشايان قرار دهيد ود را در حلقه مشكلخ .3

آنان . توانايي كافي نداريد، كسانيكه گره گشا هستند وارد تيم خود كنيد

 .گيريد پوشانند و شما از آنها ياد مي هاي شما را مي ضعف
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  :   روابط-15
براي . ي موفق و موثر استتوانايي كار كردن با مردم و برقراري ارتباط پايه اساسي رهبر

  : اينكه حسن ارتباط برقرار شود سه راه وجود دارد

 نخستين ويژگي رهبران خوش : مردم را درك كنيد-مغز رهبري داشته باشيد .1

با هر كس به . برخورد، توانايي آنها در درك افكار و احساسات مردم است

 .يده نشودهاي اشخاص د اقتضاي خصوصيات او رفتار شود نه اينكه تفاوت

توانيد رهبري واقعا موثر   نمي: مردم را دوست بداريد-رهبري داشته باشيد .2

 .باشيد و دل مردم را بدست آوريد مگر اينكه مردم را دوست داشته باشيد

 مردم به رهبري احترام : به مردم كمك كنيد-دست رهبري داشته باشيد .3

 .گذارند كه به فكر تامين منافعشان باشد مي

  :هبود برقراري ارتباطهاي ب راه

ها نداريد با خواندن   اگر مهارت كافي در شناخت آدم:فكر خود را بهبود بخشيد .1

 .چند كتاب مربوط به موضوع دانش و بينش خود را افزايش دهيد

طور كه بايد به حال ديگران توجه نداريد بايد   اگر آن:قلب خود را تقويت كنيد .2

 .هشيار شويد و از خود بيرون آييد

اي وجود دارد   اگر مناسبات با ارزش ديرينه:ته ارتباط گسسته را گره بزنيدرش .3

 .توانيد بكنيد تا مناسبات از سر گرفته شود هر كاري مي
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  :   مسئوليت-16
  :پذيرند صفات اشخاصي كه مسئوليت مي

تواند با حداقل كار به حداكثر امكانات   هيچ كس نمي:كار را انجام مي دهند .1

 .ت يابداستحقاقي خود دس

خواهيد براي كار سازمان تقدم   اگر توفيق مي:گردانند از هيچ كاري روي نمي .2

 .قائل شويد

اشخاص . خواهي عاملي بزرگ در ايجاد انگيزه است تعالي: خواه هستند تعالي .3

خواه كه اهل كاروكوشش هم باشند غالبا مسئوليت شناسند و وقتي كه همه  تعالي

 .كنند ذارند آرامش پيدا ميگ چيز خود را در طبق اخالص مي

 ويژگي بارز آدم با مسئوليت اين :رسانند در هر شرايطي كار خود را به نتيجه مي .4

 .رساند است كه كار را به پايان مي

  :براي افزايش احساس مسئوليت خود چنين كنند

 . گاهي ناتواني انجام كار ناشي از عدم پايداري است:پايداري كنيد .1

رهاي كنوني را به معيارهاي باالتر و متعالي تر تغيير دهيد  معيا:به اندك نسازيد .2

 .ايد به اين ترتيب راه صعود به سطوح باالتر را بر روي خود گشوده
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 اگر ديديد سطح معيارهاي شما باالست نگرش و :ابزارهاي بهتري بيابيد .3

تان خوب است و پيوسته در حال كار و كوشش هستيد اما باز هم  روحيه

 . حد انتظار شما نيست خود را مجهزتر كنيددستاوردها در

  :  امنيت خاطر-17
رهبران متزلزل برا ي خود براي پيروان خود و برا ي سازماني كه هدايت آن را بدست داند 

رهبران متزلزل چند . كند خطرناكند زيرا ضعف يا خطاي رهبر خطاي ديگران را صد چندان مي

  :خصلت مشترك دارند

تواند رهبري موثر باشد كه  كسي مي: كنند ا تامين نميامنيت خاطر ديگران ر .1

ديگران با طيب خاطر از او پيروي كنند بايد كاري كنند پيروان وي در خود 

 .محاسن و توانايي ببيند

هاي   آدم:دهند گيرند بيشتر از آن چيزي است كه به آنها مي آنچه از مردم مي .2

صدد كسب اعتبار، تاييد و كنند پيوسته در متزلزل كه خود احساس امنيت نمي

كسي كه . دستشان دراز است كه بگيرند نه اينكه بدهند. جلب محبت ديگرانند

 .شود دست بگير دارد رهبر خوبي نمي

در حقيقت . كند  رهبر متزلزل قدرت را احتكار مي:چينند پر و بال همكاران را مي .3

 .شود تر باشند ترس او بيشتر مي هر چه همكاران او برجسته



 26صفحه   هاي بايسته يك رهبرصفتخالصه كتاب 

 

  
 

 وقتي كه پيروان بايكوت شوند و قدرشان :بندد  و پاي سازمان را ميدست .4

. كشند شوند و سرانجام از كار و كوشش دست مي شناخته نشود، سرخورده مي

 .شود كه به كل سازمان آسيب برسد نتيجه اين مي

  :براي افزايش امنيت خاطر خويش اين كارها را انجام دهيد

 . وقت بگذاريد براي شناختن خود:خود را بشناسيد .1

 تقدير از كار ديگران رمز توفيق خود :در تشويق و تقدير دست و دل باز باشيد .2

اگر به ديگران كمك كنيد و كار آنها را تاييد نماييد به منزلت . شماست

ايد و قدرت سازمان خود را  روحيه شان را باال برده. ايد شان كمك كرده شغلي

 . رهبري موثر شناخته شويدايد اين امر سبب مي شود افزايش داده

 :  تسلط بر نفس-18

يك رهبر هر قدر هم كه هوش و ذكاوت خدادادي داشته باشد باز هم انضباط و تسلط بر 

انضباط و تسلط بر نفس هر رهبر . خواهد تا همه استعداد و توانايي خود را بكار گيرد خويش مي

  .ايدنم كند و دوام رهبري او را تضمين مي راه او را باز مي

 اولويت واقعي را تشخيص دهيد و خود :هاي خود را تعيين و دنبال كنيد اولويت .1

 .انضباط و تسلط بر خود يعني همين. را از كارهاي ديگر خالص كنيد

هايي كه   در زمينه:شيوه زندگي منضبط و مسلط بر خويش را هدف قرار دهيد .2

  .هايي پيدا كنيد هها و روي در رشد و توفيق بلند مدت شما اهميت دارند روش
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توانيد منضبط و   اگر داليلي پيش خود داريد كه نمي:از عذر تراشي بپرهيزيد .3

خواهيد به  اگر مي. مسلط بر خود باشيد بدانيد كه همه آنها عذر و بهانه هستند

 .ها را كنار بگذاريد سطح باالتر رهبري برسيد بايد اين عذر و بهانه

 .يدپاداش را به انجام كار موكول كن .4

 .توجه خود را بر نتيجه كار متمركز كنيد .5

  :هاي انضباط خود اين كارها را انجام دهيد براي تحكم پايه

هايي كه در زندگيتان اهميت دارد را يادداشت   زمينه:اولويت خود را تعيين كنيد .1

اي تنظيم كنيد و اين نظم و انضباط را طوري در آن بگنجانيد كه  كنيد و برنامه

 . هفته به آن عمل كنيدهر روز يا هر

 روزي كه ديديد حال و هواي اجراي برنامه را نداريد :داليل را ياداشت كنيد .2

 .ها را بخوانيد يادداشت

 . هيچ دليلي براي عقب نشيني خود بجاي نگذاريد:عذر و بهانه را كنار بگذاريد .3

  :  خدمت گذاري-19
  :خصوصيات رهبر خدمت گذار

 . اول به ديگران فكر كنيد بعد خود:اردشم ديگران را بر خود مقدم مي .1

 فقط رهبران استوار و برخوردار از امنيت :تواند خدمت كند  اطمينان دارد كه مي .2

 .دهند خاطر هستند كه به ديگران قدرت و اختيار مي
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بينند، فرصت   رهبران بزرگ نياز را مي:شود قدم مي در خدمت به ديگران پيش .3

 .كنند  انتظاري خدمت ميشمارند و بدون هيچ را مغتنم مي

 .گذار به مقام و مرتبه خويش اعتنا ندارند  رهبران خدمت:پرست نيستند مقام .4

 .كنند با عشق و عالقه خدمت مي .5

   :راه دست يابي

با . اول از نزديكان آغاز كنيد. هاي كوچك برداريد  گام:گذاري تمرين خدمت .1

 .فكرشان هستيدكنيد نشان دهيد كه به  كارهاي كوچكي كه براي آنها مي

 در يك جمع به هر كس مي رسيد با او :در جمع كه هستيد به همه سر بزنيد .2

 .ها و آرزوهاي هر يك از آنها را بدانيد نيازها ، خواست. گرم بگيريد

گذاري در دل نداريد، بهتر اينست كه   اگر ميل به خدمت:به عمل رو آوريد .3

تان بيدار نشد، بار  دل و جاناگر در پايان كار . خدمت به مردم را آغاز كنيد

 .تان تغيير كند آنقدر تكرار كنيد تا دل و جان.ديگر از نو آغاز كنيد

  :   بياموزيد-20
پنج رهنمود . اي بياموزيد مند هستيد بايد هر روز چيز تازه اگر به رشد سازمان خود عالقه

  : براي اينكه شوق آموختن را در شما بيدار كند
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نيازي از آموختن از   احساس بي: را درمان كنيد"ام سيدهمن به مقصد ر"بيماري  .1

كنند كه اگر به هدف خود  برخي به خطا فكر مي. شود موفقيت ايجاد مي

 .اند نيازي به رشد بيشتر ندارند رسيده

. برد  كاميابي غالبا نياز به آموختن را از بين مي:بر كاميابي خود چيره شويد .2

كند  آنان را به آنجا رسانده است تضمين نميدانند كه آنچه  رهبران كارامد مي

 .جا بمانند كه در همان

 . بر نزنيد ميان .3

تواند هم مغرور باشد و هم طالب   هيچ كس نمي:از غرور خود مايه بگذاريد .4

 . اگر طالب رشد هستيد از غرور خود دست بكشيد. آموختن

د پيشرفت  رهبري كه اشتباه خود را تكرار كن:هيچ اشتباهي را تكرار نكنيد .5

 .اگر رهبري طالب آموختن باشيد اشتباه هم خواهيد كرد. كند نمي

  :براي افزايش رغبت خود به آموزش و يادگيري به شرح زير عمل كنيد

هايتان   اگر واكنش:دهيد ببينيد كه در برابر اشتباهات چه واكنشي نشان مي .1

ا در خود بيدار كنيد بايد عشق به آموختن ر وقت اشتباه نمي منطقي نيست يا هيچ

 .كنيد

خواهيد كه در راه رشد گام برداريد، هر روز   اگر مي:دست به كاري نو بزنيد .2

 . دنبال چالشي جديد باشد
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 .در همان رشته يا زمينه اي كه دست باال را داريد چيز بياموزيد .3

  

  :   آينده بيني و قوه تشخيص-21
    : براي اينكه رهبري آينده بين باشيد بدانيد كه

بر عاليق و استعدادهاي ذاتي خود تكيه : گيرد ده بيني از درون سرچشمه ميآين .1

 . ببينيد كه چه انگيزه يا چه رسالتي داريد. كنيد

قوه تشخيص ريشه در گذشته هر كس و : قوه تشخيص حاصل عمر انسان است .2

 .اطرافيان اوست

ران اگر هدف و ديدگاهتان به ديگ: گويي نيازهاي ديگر است هدف آينده پاسخ .3

 .كند، احتماال تنگ و كوچك است خدمت نمي

كند كه منابع را گرد  داشتن هدف و دور نمايي براي آينده به انسان كمك مي .4

تواند  تر باشد مي تر و آرمان او هر چه بزرگ  بينش انسان هرچه وسيع:آورد

 .بزرگان بيشتري را جذب كند

  . آيد آينده بيني و قوه تشخيص از كجا مي

بي به بينشي كه براي رهبري ضرورت دارد، اول بايد ياد بگيريد كه يا براي دست

 :به چند صدا خوب گوش كنيد. شنونده خوبي باشيد

 .گيرد  هدف و دور نماي زندگي از درون سرچشمه مي:صداي دروني .1
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 نارضايي از وضع موجود عامل بزرگ در ايجاد هدف و چشم :صداي ناخوشايند .2

 .انداز آينده است

اما . خواهيد براي تحقق آرماني بزرگ تيمي خوب و ورزيده مي :صداي موفق .3

تر  عالوه بر آن به رهنمود كسي نياز داريد كه در رهبري از شما پيش كسوت

خواهيد ديگران را رهبري كنيد و به مقصدي عالي برسانيد مربي و  اگر مي. باشد

 .مرشدي پيدا كنيد

فقط اوست كه از . ي جسته باشد چشم انداز واقعي بايد از خدا يار:صداي باالتر .4

 .توانايي و ظرفيت كامل شما خبر دارد

  :هدف و دور نماي آينده زندگي را با اين كارها تقويت كنيد

 اگر پيش از اين هدفي و چشم اندازي براي زندگي خود ترسيم :خود را بسنجيد .1

 .ايد ميزان توفيق خود را در طي طريق سوي آن بسنجيد كرده

 چشم انداز آينده زندگي خويش را روي كاغذ آورده و :دروي كاغذ بياوري .2

اگر آن را بهترين گزينه زندگي خويش تشخيص داديد با همه . ارزيابي كنيد

 .توانايي خود عمل كنيد

 روي چشم انداز آينده خود فكر كنيد و ببينيد :آگاه خود را بكاويد بخش ناخود .3

 .گذارد چه چيزهايي بر عمق وجودتان اثر مي

 


