آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

 4روش ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رﻫﺒﺮی در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه

"رﻫﺒﺮی" را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ در دﯾﮕﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻬﺎرت ،داﻧﺶ و اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺖ .ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت رﻫﺒﺮی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ً در ﮐﻼسﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رﻫﺒﺮی را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آرزوی رﻫﺒﺮی و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را در ذﻫﻦ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ
رﻫﺒﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪاد رﻫﺒﺮی در اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ " اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ" )(DDI
در ﻓﻮرﯾﻪ  2018ﻧﺸﺎن داد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ را در ﺳﻄﻮح ارﺷﺪ ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ  4.2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺮورش رﻫﺒﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ
ﮔﺴﺘﺮدهای در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد
آزاداﻧﻪﺗﺮی دارد ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﯿﺒﯽ ﮔﯿﻞ -ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی رﻫﺒﺮی و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب “The Hope-Driven
 -”Leaderواﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻓﺮﺻﺖ آن را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی رﻫﺒﺮی را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺎده در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رﻫﺒﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻮاه اﯾﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮاه در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ ،راﺣﺘﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﯾﺎ رد ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﺲ ﻗﻮﯾﺘﺮی از ﺧﻮد و ﻫﻮﯾﺘﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه ﮐﺎرﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ":ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺒﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺧﻮب
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ رﻫﺒﺮان واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﺎص و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ".

ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوره در ﺑﻮﺳﺘﻮن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ،
از ﻧﻮآوری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  19درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در زﯾﺮ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار
دارد )  45درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  26درﺻﺪ(.
ﻓﺮاﻧﮏ ﻧﯿﻠﺰ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺨﻨﺮان و ﻣﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺮورش ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ".
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻨﻮع از اﻓﺮاد را ﺟﺰو ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﺷﻨﺎ
ﺷﺪن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺧﺎص در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت
ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آنﻫﺎی ﮐﻪ ﻫﺮزﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﺎرت " ﮔﻮش
دادن" ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت در ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ،ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﺗﺎن را ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺮفﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺸﺎن
ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﻼوه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﻢرﻧﮕﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ رﻫﺒﺮان در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﻮردی

ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺮﺳﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.اﻏﻠﺐ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی رﻓﺘﺎری در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﻓﺮاد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎرج از اﯾﻦ " ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻣﻦ" ،رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺤﻮه
درﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺮدازش و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮش دادن و ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎﯾﻤﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رﻫﺒﺮی ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ رﻫﺒﺮی ﮐﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ،آن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرت رﻫﺒﺮی
را در ﺧﻮد ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﺜﻼ ً از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
رﻫﺒﺮان ،رﻫﺒﺮی ﮐﺮدن از ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ً درﺳﺖ اﺳﺖ .رﻫﺒﺮان ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻓﺮاد را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ
رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﺑﺪون وﺟﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
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