
 بسیار اهمیت دارد؟ رهبر جدیدیک نکاتی که برای موفقیت 

 

 دهید دیدهیکه انجام م ینظر دارند. هر کار ریرا زآن هر حرکت  کیو همه از نزد است کروسکوپیم زیر جدید یک رهبر

 هیاول یروزها نیکه اگر در ا یعنی شود.شده و در مورد آن بحث می یکالبد شکاف دییگو یکه شما م ییزهایشود. همه چیم

 شما است. یرگذاریتأث یبرا یفرصت د،یکه به شما شده است استفاده کن یاز تمام توجه

 :باید انجام شود ذکر کردیم یک رهبران جدید روز اول 100در  دیکه با هاییتیفعال

وجود  یشود، انتظاراتیمنصوب م میت کی برای دیرهبر جد کی. هر بار که دیهست یبدانند شما ک دیخود اجازه ده میت به

تا خودتان را به  دیداشته باش یجلسه ا میت یخواهند داشت. مهم است که با همه اعضا یها و انتظاراتیدارد. مردم نگران

 .نندیشما را بب تیشخص دیتا به آنها اجازه ده دیاستفاده کن هاها و مثال. از داستاندیکن یطور کامل معرف

که افراد شما هستند. فعاالنه به سواالت،  دیبگذران ییرا در جا ی. زماندیو قابل مشاهده باش دیدفتر خود خارج شو از

 دنی. با پرسدیکنمواجه مهم است  شانیکه برا یو آنها را در مورد موضوعات دی. باز باشدیآنها گوش ده یهادهیها و اینگران

که مشکالت و  دی. تصور نکندیمالقات کن یدیکارمندان کل با شما را بشناسند. زیآنها ن دیر. بگذادیسواالت باز با آنها آشنا شو

 . دیکن یخود را درک م میت یرو شیپ یهاچالش

. انتظارات خود را در اسرع وقت دیا ستادهیا یزیچه چ یخواهند بدانند که شما برا یمردم م .دیکن نییانتظارات را تع زودتر

 مهم است.  جدیدرهبر  کیشما به عنوان  یبرا یزیبدانند چه چ دی. بگذاردیاعالم کن

به موقع حضور  دیمردم به موقع حاضر شوند، با دیاگر انتظار دار شما خواهد بود. میشما حداکثر عملکرد ت یحداقل رفتارها

مردم از  دی. اگر انتظار داردیاز دفتر خود خارج شو دیبا ند،یایب رونیاز دفاتر خود ب رانیمد دی. اگر انتظار داردیداشته باش

 . دیخود را بپوش یمنیا زاتیتجه دیکنند، با استفادهخود  یمنیا زاتیتجه

خواهد شد. اگر دو ساعت اول هر روز را  دهیشما د میشما مهم است توسط ت یآنچه برا .دیخود را عالمت بزن یهاتیاولو

شما مهم  لیمی. آنها فرض خواهند کرد که آنها به اندازه ادیرا خواهند د نیخود، آنها ا میو نه با ت دیخود بگذران انهیرا یرو

 تیاهم انیبه موقع، آنها فکر خواهند کرد که به مشتر لیتحو جیو نه نتا دیداشته باش وجهت ی. اگر فقط به اعداد موجودستندین

 .دیدهینم



واضح  امیتا پ دیکن یکه همه صحبت کنند. افراط دیانجام ده یک رهبر جدیدبه عنوان  یکار .دیخود استفاده کن هیاز توجه اول

 باشد. 

یک رهبر با  یخواهند بدانند چه اتفاق یکارمندان م ،یانتقال رهبر کیدر طول  .دیطور منظم با کارکنان ارتباط برقرار کن به

رود؟  یم شیاوضاع چطور پ ست؟یشما چ هیرخ خواهد داد؟ مشاهدات اول یسازمان راتییتغ ایدر حال رخ دادن است. آ جدید

 یم یو چه انتظارات دینیب یم یزیکه چه چ دیتا به آنها اطالع ده دیخود ارسال کن میت یبرا یهفتگ لیمیا کیخوب است که 

 وجود خواهد داشت. عاتیو شا یگمانه زن ،یارتباطات خوب، نگران ابیتوانند داشته باشند. در غ

 دیدار یمسائل جد ی. وقتدیباش نیخود خوش ب میدر اطراف ت دیبا د،یدار یچه احساس نکهیصرف نظر از ا .دیکن جادیا رفتار

 داد.  هدهمان رفتارها را نشان خوا میت د،یخوب باش هیاما اگر به طور مداوم شاداب و با روح د،یهمدل باش دیهنوز با

ها و فرصت نیشما مشخص خواهد شد. همچن میروز اول، نقاط قوت و ضعف ت 100 انیدر پا .دیکن جادیچشم انداز ا کی

که  دیری. در نظر بگمیبرقرار کن ندهیآ یچشم انداز روشن برا کیاست که  نیکرد. اکنون هدف ا دیرا درک خواه دهایتهد

 . دیو چگونه به آنجا برس دیبرو دیخواه یکجا م

 دیجد رهبریک  تیموفق یبرا نکات مهم

 دیکن اریاخت ضیروع به تفوش. 

 یمرب کیرهبر و  کی. شما اکنون دیده یانجام م یکارها ستیرا از ل فیو وظا د،یستیانجام دهنده ن کیفقط  گرید شما

 است. تیمسئول ضیمستلزم تفومورد  نی. و ادیتمرکز کن گرانید تیکمک به موفق یرو دیکه با دیهست

 دیشو یمواجه م فیتکل کیبا  یبه خصوص وقت ،کار را انجام خواهم داد" آسان است نیکردن به گفتن "من خودم ا عادت

به  فیبه انجام وظا لیبا م دی. اما بادیچگونه از آن استفاده کن دیدانیکه فقط خودتان م یستمیس ای دیبار انجام داده ا نیکه چند

مشکل خاص  کیحل  یدر مورد چگونگ میمستق یهاآموزش گزارش یرا برا یشتریب. هرچه زمان دیمبارزه کن ییتنها

 .دیکنیرا تلف م یزمان کمتر شود،یدوباره ظاهر م فیتکل نیکه بعداً ا یزمان د،یصرف کن

نظرات آنها ارزش قائل  یو برا دیانجام کار به آنها اعتماد دار یکه برا دیکن یبه کارمندان خود ثابت م ار،یاخت ضیتفو با

 دارد.  هیبر روح یمثبت ریتأث نیو ا  دیهست

 



  دیکن یدگیدشوار رس یهاتیچگونه به موقع دیریبگ ادیموفق به عنوان یک رهبر. 

حال، هرچه  نی. با ادیدار کن حهیرا جر ردستانیاحساسات ز دیخواه ینم ایشود  یشما م یباعث ناراحت ییارویرو دیشا

 یریکه چگونه به طور موثر درگ دیریبگ ادی دیاست که با لیدل نیشود، به همیبدتر م د،یموضوع اجتناب کن کیاز  شتریب

 .دیدر محل کار را حل کن

. مهم است دیکن نیرا تمر یو همدل دیگوش ده ندیگویشوند، فعاالنه به آنچه م یم کیبه شما نزد یبا مشکل میت یاعضا اگر

مشترک  یو با همکار دیموضوع برس شهیبه ر دیتا بتوان دیآنها را درک کن دگاهیو د دیکه احساسات کارمندان خود را بشناس

 .دیراه حل مناسب تالش کن کی یبرا

 

   دیکن قیرا تصد افتهی رییروابط تغمثل یک رهبر موفق. 

 کند.  یم رییدهد که روابط شما شروع به تغیرخ م یدر محل کار اغلب زمان تضاد

از حد محرمانه است  شیبه اشتراک گذاشتن ب یاز اطالعات برا یاما مهم. برخ ،دشوار است ریدوست و مد نیتعادل ب افتنی

 . دیکن یرا فعاالنه بررس رییاست که بهتر است هر گونه تغ لیدل نیبه هم

 دیاعتماد تمرکز کن جادیبر ا. 

 دهندیدر کار انجام م یشتریخود هستند، تالش ب رانیمورد اعتماد مد کنندیکارکنان احساس م یکه وقت دهدینشان م قاتیتحق

 .میقرار ده تیرا در اولو یمهم است که اعتمادساز نیخود شادتر هستند. بنابرا یهاو در نقش

که اهداف  دی. در طول آن جلسات، بپرسدیکن یزیرا برنامه ر کیبه  کیخود، جلسات  میمستق یاهاز گزارش کیهر  با

 را در حرفه خود بردارند. یتا قدم بعد دیبه آنها کمک کن دیتوان یو چگونه م ستیآنها چ یحرفه ا

 مات،یآن تصم جیو نتا امدهایدر مورد پ د،یریگ یم میکه تصم یاعتماد کمک کند. هنگام جادیتواند به ایم نیهمچن تیشفاف

و  دیبه اشتراک بگذار دیکن یآن کار م یآنچه را که رو نی. اطالعات مهم و همچندیصحبت کن میبا ت ،یمنف ایچه مثبت 

 شود.یم میت نیاعتماد در ب تیارتباط باز و صادقانه باعث تقو نیدهند. ا مکار را انجا نیکه هم دیکن قیرا تشو گرانید

 



 دیبازخورد به موقع ارائه ده. 

رشد  یکه عملکرد خود را بهبود بخشند و به طور حرفه ا دیده یفرصت را م نیارائه بازخورد به موقع، به کارکنان ا با

 شود. یاعتماد م جادیکنند، که به نوبه خود باعث ا

 دیبازخورد بخواه. 

مهم است که  رند،یبگ ادی دیده یکه به آنها م ییبه طور مداوم از بازخوردها دیخود انتظار دار میکه از کارکنان ت همانطور

 .دیتا به رشد خود در طول زمان کمک کن دینقاط قوت و ضعف خود تالش کن یابیارز یبرا

را  دیبه بهبود داشته باش ازیرا که ممکن است ن ییهانهیزم دیتا بتوان دیدرخواست بازخورد سازنده از کارمندان خود نترس از

دهد که ینشان م زیبلکه به کارمندان خود ن د،یکن نییتع یخود اهداف یکند تا برا ینه تنها به شما کمک م نی. ادیکن ییشناسا

 .دیرا در دل دار میو منافع کل ت دیهستنظرات آنها ارزش قائل  یبرا

 دیکن دایپ یمرب کی. 

برخورد کرده است  یصنعت شما قبالً با کارمند ایدر شرکت  ی. شخصستندین دیاحتماالً جد دیکه با آن روبرو هست یمشکالت

 نیدهد تضم یاز حد انجام م شیمورد نظر او را ب یایکه مزا دیبگو یمجبور شده است به کس ایدارد  یفیکه عملکرد ضع

 نشده است.

  .دیبه آنها مراجعه کن یبانیپشت ایمشاوره  یبرا دیکه در صورت بروز مشکالت بتوان دیکن دایرا پ یانیمرب

 دیدلسرد شو دیاجازه نده. 

 ازیدر صورت ن دیرا بدان زیرود همه چ یاز شما انتظار نم د؛یهست دیجد ریمد کی. شما دینشو دیآمد، ناام شیپ یمشکالت اگر

 .دیریرا بپذ یهر بازخورد یو با مهربان دیاشتباهات را قبول کن د،یکمک بخواه

 دیکن تیخود را تقو یرهبر یهامهارت. 

 یهااز مهارت یادر واقع مجموعه شوند،یاستفاده م گریکدی یاغلب به جا ای «تیریمد»و  «یرهبر»اصطالحات  اگرچه

 یمانند حل مسئله، سازمانده د،یده یکه از خود نشان م یتیریمد یهاتمال وجود دارد که بر اساس مهارتاح نیهستند. ا زیمتما

 . دیباش افتهیخود ارتقا  دیبه نقش جد ار،یاخت ضیو تفو

 دهندیرا نشان م یریپذو انعطاف یعال یفرد نیب یهاباال، مهارت یجانیاز جمله هوش ه یدیکل یهایژگیاغلب و رهبران

هدف مشترک  کیکار در جهت  یخود را بهتر درک کنند و آنها را برا یهایمیهم ت یازهایتا ن دهدیکه به آنها اجازه م

 . سازدیتوانمند م



 

 موثر رهبر کیشدن به مبدل 

فرصت  نیاول نیعوض، ا. در دیرود که همه پاسخ ها را داشته باش یبار، از شما انتظار نم نیاول یبرا ریمد کیعنوان  به

خود  یخود را به سمت اهداف سازمان میاست که ت یو رشد مداوم در حال یریادگی یخود برا یینشان دادن توانا یشما برا

 .دیکن یم تیهدا

 .دیموفق باش ریخود به عنوان مد دیدر نقش جد دیتا بتوان دیخود باش یرهبر یتوسعه مهارت ها یبرا ییهابه دنبال راه شهیهم

 

و  رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

برنامه  ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیبا متول یهمراه

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یچرخه فعال یزیر

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

خود دارد. آنچه  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

کسب و کار، رشد کسب و کار تا  جادیا ده،یا یساز یاتیخلق، پرورش، ظهور وعمل شود،یانجام م یدیدر گروه مشاوره س

 .باشدیم ییمرحله شکوفا
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