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5 برداشت اشتباه درباره رهبری
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

مردم استنباط اشتباهی درباره رهبری دارند. وقتی که می شنوند کسی عنوان مهمی 

دارد یا برای هدایت جمعی منصوب  شده است، گمان می کنند او یک رهبر است. 

می آید،  میان  به  رهبری  از  وقتی صحبت  اما  است.  همین طور  اوقات  گاهی  البته 

عناوین ارزش چندانی ندارند. یک رهبر واقعی، جایگاه رهبری را به صورت انتصابی 

یا افتخاری به دست نمی آورد. رهبری واقعی تنها از طريق نفوذ در دیگران به دست 

می آید و نفوذ را نمی توان به صورت دستوری ایجاد کرد.

امر  در  کنند،  پیروی  از شما  است  که شده  کنجکاوی هم  دیگران حتی محض  اگر 

رهبری به مراتب باالیی رسیده اید.

رهبری به دست آوردنی است. تنها چیزی که پست رهبری برای شما در پی دارد، 
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یک فرصت است یا میزان نفوذتان را در دیگران افزایش دهید یا آن را به کلی از 

بین ببرید. پنج مورد متداول از برداشت های اشتباه درباره رهبری از قرار زیر است:

1.  برداشت مدیریتی
یکی از برداشت های بسیار شایع درباره رهبری این است که رهبری و مدیریت یکی 

هستند. تا چند سال قبل، کتاب هایی که ادعا می شد درباره رهبری نوشته  شده اند، 

در واقع بیشتر به مدیریت می پرداختند. تفاوت اصلی دو مفهوم فوق این است که 

رهبری، ترغیب دیگران به تبعیت از طريق نفوذ در آن هاست درحالی که مدیریت 

ایجاد و حفظ نظام ها و فرایندهای کاری است.

بهترین راه برای تست این مساله که آیا شخصی می تواند به جای مدیریت محض، 

از او بخواهید یک تغيير مثبت در سازمان  رهبری هم کند یا خیر این است که 

ایجاد کند. مدیران می توانند حفظ مسير کنند، اما نمی توانند جهت حرکت را تغيير 

دهند. برای به حرکت درآوردن افراد در مسیری جدید ، به نفوذ نیاز دارید.

تنها چیزی که پست رهبری برای شما در پی دارد، یک فرصت است که یا میزان 

نفوذتان را در دیگران افزایش دهید یا آن را به کلی از بین ببرید.

 

2. برداشت کارآفرینانه
بسـیاری از مـردم تصـور می کننـد کـه تمـام فروشـنده ها و کارآفرینـان از قـدرت 

رهبـری برخوردارنـد. اما همیشـه هم این طور نیسـت. شـاید آگهی هـای تبلیغاتی 

رانکـو را دیده باشـید. آن ها اجناسـی را می فروختند که از ابداعـات یک کارآفرینی 

بـه نـام ران پاپیـل بـود. او کـه فروشـنده قـرن نـام  گرفتـه بـود در برنامه هـای 

تلویزیونـی معرفـی محصوالت مختلفی از قبیل اسـپری ضد کچلی و دسـتگاه های 

خشـک کن مـواد خوراکـی بـرای مانـدگاری بیشـتر آن هـا، نیز ظاهر شـده اسـت. 

پاپيـل مطمئنـا مـردی متهور، نـوآور و موفق اسـت، به خصـوص اگـر ۳۰۰ میلیون 
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دالر درآمـد حاصـل از فـروش محصوالتـش را در نظـر داشـته باشـيد؛ امـا ایـن 

مسـاله باعـث نمی شـود کـه او یـک رهبر هم باشـد.

شاید مردم آنچه را که او می فروشد بخرند ، اما از او پیروی نمی کنند. در بهترین 

حالت، او می تواند در یک  لحظه مردم را ترغیب کند، اما هیچ نفوذ درازمدتی بر 

آن ها ندارد.

3. برداشت اطالعاتی
بیشتر کسانی  »دانش قدرت است«،  که:  نقل  شده است  بیکن  فرانسیس  از سر 

که قدرت را پایه و اساس رهبری می دانند، طبیعتا گمان می کنند رهبران کسانی 

درست  لزوما  مساله  این  اما  برخوردارند؛  زیادی  اطالعات  و  از هوش  که  هستند 

نیست. می توانید به هر دانشگاه مهمی که می خواهید مراجعه کنید و پژوهشگران 

اما توان  از نظر قدرت فکری همتایی ندارند  ببینید که  را  و دانشمندان باهوشی 

بهره هوشی  نمی آید؛  به حساب هم  اصال  که  است  پایین  به اندازه ای  رهبری شان 

لزوما با قدرت رهبری معادل نیست.

4. برداشت پیشتاز بودن
یک برداشت اشتباه دیگر این است که هر کس در کاری پیشتاز شد، رهبر است؛ 

اما پیشتاز بودن، همیشه با رهبر بودن معادل نیست.

یک شخص برای رهبر بودن نه تنها باید جلوتر از دیگران حرکت کند، بلکه دیگران 

هم باید آگاهانه پشت سر او حرکت کنند، رهبری او را بپذیرند و بر اساس چشم انداز 

او عمل کنند.

5. برداشت موقعيتی
بزرگ ترین درک اشتباه درباره رهبری این است که مردم تصور می کنند مبنای رهبری 
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پست و مقام فرد است، درحالی که این طور نیست. استنلی هافتی در تایید این 

مطلب می گوید: »موقعیت نیست که رهبر را می سازد، رهبر است که موقعیت را 

می سازد.«

افتاد  اتفاق  کوردیانت  تبلیغاتی  شرکت  در  رانکو  تبلیغاتی  آگهی   که  را  ماجرایی 

با نام ساچی اندساچی شناخته می شد. در سال  مالحظه کنید. این شرکت سابقا 

۱۹۹۴ سرمایه گذاران حقوقی این شرکت، هیئت مدیره آن را مجبور کردند مدیرعامل 

بسیاری  بود؟  چه  کار  این  نتيجه  کنند.  اخراج  را  مائوریس ساچی  یعنی  شرکت؛ 

از  بسیاری  هم  همین طور  کردند.  ترک  را  شرکت  او  دنبال  به  شرکت  مدیران  از 

بزرگ ترین مشتریان این شرکت که خطوط هوایی بریتیش ایرویز و شکالت سازی 

مارس از جمله آن ها بودند.

نفوذ ساچی به اندازه ای زیاد بود که رفتن او موجب شد ارزش سهام شرکت از ۸ 

دالر به ۴ دالر در هر سهم سقوط کند. آنچه در این شرکت اتفاق افتاد، نتیجه قانون 

نفوذ است. ساچی موقعیت و عنوانش را از دست داد؛ اما همچنان رهبر باقی ماند.
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