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در ســه دهه اخیر برخی از اهالی تحقیق در حوزه رهبری سازمانی و 
مدیران ارشد سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که جدا از اینکه رفتارها 
و اقدامات مهمی برای ایفای صحیح نقش رهبری یک بنگاه اقتصادی 
الزم است، میزان »یکپارچگی درونی« و »واقعی بودن« رهبران سازمانی 
در انجام آن اقدامات عامل مهمی برای اثرگذاری و اثربخشی است. در 
مقابل، فقدان این ویژگی ها برای ایفای نقش رهبری سازمانی مخرب 
اســت. کافی است مدیران ارشــدی را تصور کنید که با خود روراست 
نیســتند و در پذیرش مسوولیت هایشان و درباره مسیری که انتخاب 
کرده اند واقعاً با خود یکپارچگی الزم را ندارند؛ کسانی که قصد و اطمینان 
کافی را به ارزشمندی این مسیر و تاثیری که بر بهبود زندگی دیگران 
دارند در خود شکل نداده اند؛ به جای توجه به خلق ارزش برای جامعه 
و مشــتریان عمدتاً در فکر منافع شخصی و کوتاه مدت خود هستند و 
تناقضات درونی شان را با خود حمل می کنند و به محیط اطرافشان نیز 
منتقل می کنند. این افراد هم باعث آزار خود می شــوند و هم با فضای 
درونی تردید آلود و مخــرب، فضای اعتماد محیط اجتماعی داخلی و 
بیرونی سازمان خود را نیز آلوده می کنند. این عوامل آسیب هایی جدی 
برای یک سازمان و حتی یک جامعه است که می خواهد آفرینندگی، 
خالقیت و تعالی داشــته باشد. در ادبیات نوین رهبری سازمانی، برای 
غلبه بر چنین شــرایطی مفهومی با عنوان »رهبری اصیل«1 معرفی و 

ترویج می شود.
اصالت2 تاکید بر شناخت خود و ویژگی هایی دارد که »خود واقعی« 
ما را تشــکیل می دهد. البته مفهومی که از خود می شناسیم و باید به 
آن خودآگاه باشیم، مفهومی پویاست و در طی زندگی و کسب تجارب 
مختلف امکان تغییر در آن وجود دارد. اما آنچه کلیدی است، روراستی 
با خود و متعهد بودن به هویتی است که در مسیری متعالی باید شکل 
گرفته و به طور عملی متعهدانه متجلی شود. یکپارچه بودن نیز به معنای 
این است که فرد با خود روراست است و نسبت به آنچه باور دارد در حد 
باالیی متعهد و پایدار اســت و اجزای مختلف فکری و عواطفش در آن 

مسیر با یکدیگر همسو هستند.
گر چه اصالــت در فرهنگ های فردگرا تاکید زیــادی بر خود فرد، 
مستقل از محیط اطرافش، می تواند داشته باشد، اصالت در فرهنگ های 
شــرقی به معنای پیوند زدن آگاهانه »خود« با ارزش های متعالی تر و 
هماهنگ شدن با هستی و تعامالت اثر بخشی است که با دیگر انسان ها 
داریم. از این رو مفهــوم ما از خودمان به جای اینکه صرفاً به فردیت و 
موفقیت های فردی گره بخورد، به به زیستی دیگران گره می خورد. این 
جنبه مبنای مهمی در رهبری اصیل برای تعریف ماموریت بنگاه های 
اقتصــادی و به منظور خلق ارزش های ماندگار و تاثیرگذار برای بهبود 
وضعیت سایر انسان هاست. این امر البته می تواند تا حدی جنبه انسانی 
جهان شــمولی داشته باشــد که رهبری دیگران را تبدیل به مفهومی 
جمعی و متکی بر رشد خود در کنار تعالی و به زیستی دیگران می کند.

با توجه به ادبیات این حوزه، به نظر می رســد که درباره جنبه هایی 
از ابعاد رهبری اصیل توافق نســبی وجود داشته باشد: 1- خودآگاهی، 
2- شــفافیت رابطه ای با نزدیکان، 3- ارزش های متعالی درونی شده و 
آمیخته با هویت فرد، 4- رفتار و زندگی اصیل و متعهدانه در قبال هویت 
خود در رابطه با دیگران و 5- باز بودن و جبهه نگرفتن در مقابل نقدهای 

دیگران و استفاده از آنها.
حال ســوال مهم این است که چرا 
اصیل بودن و رفتــار اصیل برای خیلی 
از انســان ها و به طور خــاص خیلی از 
مدیران پیش نمی آید یا دشــوار است. 
اولین پاســخی که به این سوال می توان 
داد این است که شرایط محیطی شامل 
سیستم های تربیتی و کاری و فشارهای 
اجتماعی و اقتصادی یا تمایل به همسو 
شدن های سیاســی برای کسب منافع 
شــخصی و جناحی، توجه انســان را از 
اصالت خــود معطوف بــه همرنگی با 
دیگــران یا حتی فرامــوش کردن خود 
می کند. محیطی که باید از آن در جهت 
رشد و تعالی به شکلی آگاهانه بیاموزیم 
و از آن بازخــورد آموزنــده بگیریم، گاه 
تبدیــل بــه محیطی می شــود که آن 
 را عاملــی برای اعمال فشــار و تقویت 
»از خودبیگانگــی« می یابیــم. چنین 
شرایطی از کودکی می تواند در خانواده و 
مدرسه یا در تعامل با رسانه ها به وجود آید 
و در بستر زندگی سازمانی و اجتماعی در 
ادامه حیات ما ادامه یابد. البته یادگیری 
از محیط امر الزم و پســندیده ای است، 
اما حتی اگر بخواهیم از محیط یادگیری 
داشته باشیم و رفتارها و نگرش های خود 
را به صورت پایدار اصالح کرده یا بهبود 
دهیم، باز هم نیاز داریم تا خود »مولف« 
رفتارهای جدید خود باشیم. در غیر این 
صورت زندگی ما جز تقلیدهایی ناپایدار 
و همســو با جذابیت ها یا مجازات های 
کوتاه مدت محیطی نخواهد بود. چنین 
حالتی شایسته کسانی که قصد رهبری 
بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار و ماندگار 
را دارند نیست. در این مقاله کوتاه تالش 
شده است تا اهمیت ارتقای سطح رهبری 
اصیل در بنگاه هــای اقتصادی ایرانی در 
شرایط کنونی از برخی جنبه های مهم 

مورد توجه قرار گیرد.

رهبری سازمانی اصیل و  •
معناداری کار

آیا مدیرانی را می شناسید که گاهی 
یا خیلی از اوقات معنای اجتماعی خاصی 
برای کار خود جز موفقیت های کوتاه مدت 

فردی نمی یابند؟ وقتی از آنها بپرسیم که »چرا« کاری را که هم اکنون 
انجام می دهند انجام می دهند، پاسخ هایی کلیشه ای دریافت می کنیم. 
چرا این موضوع مهم است؟ زیرا برخورداری از یک معنای درونی با ارزش 
و »مهم تر از خود ما« برای کاری که انجام می دهیم، توان درگیر شدن 
بــا موضوعات، نوآوری و لــذت را نه فقط برای خود بلکه برای تعامل با 
دیگران به ما می دهد؛ انرژی بخش است و برای دیگران نیز انرژی زاست. 
همسویی و تالش جمعی را تقویت می کند و فضای اعتماد را که الزمه 
فعالیت های جمعی و ایجاد سینرژی است فراهم می کند. عالوه بر این 
موجب می شود که در خالل انجام کارهای اساسی با تمام وجود و انرژی 
ظاهر شویم؛ نه فقط برای انجام یک وظیفه کلیشه ای و از روی اجبار یا 
صرفاً ادای دین به افرادی که به حمایت آنها نیاز داریم. بخشی از رهبری 
سازمانی این اســت که بتوانیم در خود شرایطی را ببینیم که موجب 
آفرینندگی و اثربخشی اساسی برای محیط، به جای انجام کارهایی از 
روی اجبار و تکلیف باشد. به عالوه، مدیر ارشدی که معناداری کارهایش 
را به صورت آگاهانه درک می کند و صدای درونی خود را برای حرکتی 
مستمر در جهت تعالی و بهبود شرایط دیگران می شنود، برای دیگران 
نیز سرمنشأ معنا می شود و کار را برای دیگران نیز تبدیل به فضایی برای 
نو شدن و آفرینندگی می کند. خستگی مستمر برخی از مدیران و فقدان 
شادابی کاری می تواند علل مختلفی داشته باشد، اما شاید یکی از علل 

آن ضعف در اصالت باشد.

رهبری سازمانی اصیل و فضای سیاسی •
تفکر سیاسی و جناحی زندگی بسیاری از مدیران را محاصره کرده 
است. اما واقعاً هدف اصلی چیست؟ فشارهای ناشی از گرایشات سیاسی 
و تفکرات جناحی گاه چنــان ما را از خود بیگانه می کند که فراموش 
می کنیم اصالت فعالیت در نقش مدیریت در یک سازمان چیست. کسب 
رضایت دیگران در فضای سیاسی عامل مهمی در شرایط کنونی است که 
می تواند یک مدیر سازمانی را از اصالت به کلی منحرف کند و فراموش 
کند که هدف از مدیریتش چیســت. درگیر شدن در فضای سیاسی 
معطوف به منافع شخصی و جناحی می تواند موجب کاهش خودآگاهی 
اصیل شود. اصالت توجهی آگاهانه و متعهدانه به ارزش های اساسی است 
که برای آن گرد هم آمده ایم. چنین اصالتی در بحث های بین مدیران 
سازمان ها و جامعه مبنایی خواهد بود که منیت ها و دیوارهای محافظی 
را که به دور خود کشــیده ایم برای پرداختن به اهداف اصلی بشکنیم؛ 
بیشتر به یکدیگر گوش دهیم، دیالوگ کنیم و مانع جریان انرژی زندگی، 

آفرینندگی و خدمت به دیگران نشویم.

رهبری سازمانی اصیل و فساد •
مبارزه با فســاد از جمله اولویت هایی است که در شرایط کنونی برای 
کشورمان مطرح می شود. گر چه بخش مهمی از مبارزه با فساد باید به طراحی 
سیستم ها و ساختارهایی اختصاص یابد که موجب شفافیت و پاسخگویی 
است، اما در هر حال سیستم ها می توانند دارای خألهایی باشند و پاسخگویی 
بر اساس ساختارها معموالً دارای خألهای قانونی و محدودیت های مفهومی 
و عملی مختلفی است. به عالوه، اجرا و ارتقای ساختارهایی مانند حاکمیت 
شرکتی و نحوه بهره گیری از این نوع ساختارهای نظارتی، نیازمند انگیزه های 

بازگشت به اصالت
چرایی »رهبری سازمانی اصیل« برای بنگاه های اقتصادی در شرایط جدید

سید بابک علوی 
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 
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قوی و اخالقی در مدیران ارشــد بنگاه های اقتصادی است. از این رو ارتقای 
رهبری اصیل معموالً در کنار ارتقای قابلیت های ساختاری و قوانین در مهار 
فساد، جایگاه اساسی خود را دارد. توجه به انتخاب و ارتقای مدیرانی که در 
دوران خدمت خود اصالت را ســرلوحه فعالیت های خود قرار می دهند و با 
شفافیت و پاسخگویی واقعی خود عمل می کنند، می تواند از جمله موضوعات 

مهم در حاکمیت شرکتی باشد.

رهبری سازمانی اصیل و تاب آوری •
صدمات ناشی از شرایط مبهم محیطی و محدودیت های اقتصادی 
از یک طرف و نیاز به بازســازی و انجام تغییرات و تحوالت اساســی 
در زیرســاخت های بنگاه های اقتصادی از طرف دیگر، همگی نیازمند 
عزم جدی و تالش مســتمر هستند. تسلیم نشدن در برابر مشکالت 
و تــاب آوری در مقابل آنها و برخورداری از انعطاف برای بازگشــت به 
موقعیت های روانی و فکری الزم برای سازندگی، نیازمند فضای رهبری 
ســازمانی اصیل است. در چنین فضایی توجه اصلی باید به موضوعات 
اساســی و خلق ارزش بر اســاس ماموریت ســازمان باشد. در صورت 
برخورداری از قابلیت های سازمانی الزم می توان انرژی و توان بیشتری 
برای ســازندگی و مقاومت در برابر مشکالت را داشت. ورود به مسائل 
حاشیه ای و منافع شخصی یا جناحی چه در داخل سازمان ها و چه در 
محیط اجتماعی و سیاسی، موجب تضعیف تاب آوری می شود و انرژی ها 
را هدر می دهد. توان جمعی و سرمایه اجتماعی که در داخل سازمان ها 
به دلیل ارتقای رهبری اصیل می تواند شکل بگیرد از جمله عواملی است 
که می تواند برای حرکت رو به جلوی سازمان ها و کشور و ایجاد راه هایی 
برای برون رفت از مشــکالت و حتی کسب انگیزه های الزم برای ایجاد 

قابلیت های جدید و کارساز، موثر واقع شود.

رهبری سازمانی اصیل و فضای اعتماد •
برخی معتقدند که ضعف در فضای اعتماد داخل سازمان ها از جمله 
آسیب های جدی در نظام های مدیریتی کنونی کشور است. رسوایی های 
مالی و برخی رفتارهای سیاســی و سلیقه ای مدیران در جهت منافع 
شــخصی ممکن است حس اعتماد بسیاری از کارکنان و شهروندان را 
به برخی از نظام های مدیریتی کاهش داده باشــد. وقتی فضای اعتماد 
ضعیف باشد، به ناچار باید به نظام های کنترلی زیادی اتکا کرد. در چنین 
شرایطی بسیاری از جنبه های مثبت کار مانند خالقیت و نوآوری و خلق 
ایده های نو در تعامالت انسانی و انگیزه های متعالی در محیط های کاری 

کاهش می یابد.
اعتماد در بسیاری از فرآیندهای ســازمانی و مدیریتی سرمایه ای 
گرانبهاست. به خصوص در شرایط بحرانی و زمانی که افراد باید با اتکا 
بــه اعتمادی که به مدیران خود دارند، اقدامات اساســی و تالش های 
فوق العاده نشــان دهند، فضای اعتماد اهمیت اساسی خود را نمایان 
می کند. مدیرانی که بر ارتقای رهبری اصیل در ســازمان خود کوشــا 
هســتند، پرورش دهنده روابطی اصیل هستند که موجب باورپذیری 

مدیران در ایفای نقش هایشان می شود.
کار با مدیرانی که دارای یکپارچگی درونی هستند و با دیگران واقعی 
و شفاف برخورد می کنند زمینه ارتقای فضای اعتماد را فراهم می کند. 
در مقابل، وقتی برداشت دو رویی از برخی از مدیران می شود و آنها نیز به 
دالیل مختلفی موضوعات زیادی را مخفی می کنند و مشارکت گرفتن 
از دیگران را فقط به دالیلی تاکتیکی برمی گزینند، برداشت ضعیفی از 
اصالت و به تبع آن فضای اعتماد شکل می گیرد. اگر برداشت از اصالت 
مدیران به خصوص مدیران ارشد، نزد مخاطبان و اعضای سازمان ضعیف 
باشد، هر اقدام مدیریتی صحیح نیز به دلیل عدم اعتماد به آنها می تواند 

خنثی شود.

رهبری سازمانی اصیل و  •
امیدواری

بسیاری نگران کاهش حس امید در 
داخل سازمان ها و محیط کسب وکار در 
جامعه هستند. به خصوص نگرانی هایی 
در ایــن رابطه بــرای جوانــان مطرح 
می شــود. وجود مشــکالت مختلف در 
فضای کسب وکار کشور و محدودیت ها 
و نوســانات اقتصــادی ممکن اســت 
زنگ خطرهایی جــدی را برای کاهش 
امیدواری به خصوص در جوانان به صدا 
درآورده باشــد. رهبــری اصیل فضایی 
ایجــاد می کند که توجه افــراد را به دو 
موضوع مهم جلب می کند: 1- انگیزه های 
واقعی و خودآگاهانه که برای آنها تالش 
می کنیم و 2- ایجاد یکپارچگی درونی 
برای پیگیری و تالشی که برای دستیابی 
به نتایج داریم. تقویت اصالت تاکید را بر 
این قرار می دهد که ذات توجه به اهداف 
اساســی و یافتن راه هایی مناسب برای 
دستیابی به اهداف از هر چیز دیگری در 
سازمان مهم تر است. ضمن اینکه تقویت 
اصالت در فضای کاری باعث می شود که 
در شرایط دشــوار، انسان ها توجه اصلی 
خود را معطوف بــه اهداف و موضوعات 
اساســی به جای توجه بــه موضوعات 
حاشــیه ای کنند. در چنین شــرایطی 
فضای روانی مثبت تری ایجاد می شود و 
افکار منفی با احتمال کمتری موانعی را 
در برابر تالش های اساسی ایجاد می کنند.

بخشــی از افت امیدواری ناشــی از 
این است که به دلیل مسائل حاشیه ای 
در فضــای کاری مدیریت کالن و خرد 
کشــور و محیط هــای کاری، مدیران و 
فعاالن اقتصادی دســتیابی به نتایج را 
با احتمال کمتری ممکــن بدانند. این 
باعث می شــود که دو عامــل مهم در 
شــکل گیری امیدواری؛ برخــورداری از 
احســاس عاملیت3 و توان تاثیرگذاری و 
برخورداری از امکان دستیابی به مسیرها4 
و راه حل هایــی برای گذر از مشــکالت، 
دچار ضعف شوند. شــاید امروز بیش از 
هر زمان دیگــری نیاز داریم که مدیران 
ارشد ســازمان های تاثیرگذار در کشور، 
به جای اینکه افــکار و انگیزه های خود 
را با مســائل حاشیه ای و جناحی درگیر 
کنند، در پی منافع و ارزش های متعالی 
کشور و زندگی بهتر هم میهنان باشند. 
از این رهبران ســازمانی انتظار می رود 
که فعالیت های اقتصادی را که بر مبنای 
خلق ارزش های اساســی بــرای ارتقای 
سطح کمی و کیفی زندگی هم میهنان 

اســت به عنوان انگیزه ای اصیل مورد توجه قرار دهند و نسبت به آن 
متعهدانه عمل کنند.

چگونه رهبری اصیل را در داخل بنگاه های اقتصادی ارتقا دهیم؟ •
گام اول توافــق و تعهد جمعی مدیران ارشــد در قبال ارزش های 
اساسی است که آن بنگاه برای خلق ارزش در قبال مشتریان و جامعه 
بر عهده خود می داند. تعهدی خودآگاهانه و با انتخاب قلبی که برای این 
گروه از مدیران هویت بخش باشد. تهیه بیانیه ارزش ها به صورتی شکلی 
و تعارفی چاره درد نیســت. پاسخ به ســوال »چرا هستیم؟« پاسخ به 
چرایی بخشی از زندگی است و آنچه برای آن تالش می کنیم و زندگی 
و آینده خود را بر اســاس آن می سازیم. چنین پاسخی نوعی انتخاب 
برای چگونه زندگی کردن است. تقویت خودآگاهی فردی و جمعی در 
جلسات کاری به خصوص در جلسات هیات مدیره ها و تیم مدیریت ارشد 
سازمان ها در زمان تصمیم گیری های اساسی موضوعی کلیدی در این 
باره است. خودآگاهی به اینکه مبنای تصمیم گیری های اساسی چیست 
و چرا برای تحقق ارزش های اساسی سازمان و ماموریت بنیادین آن نیاز 
به چنین تصمیم گیری هایی است، از جمله الزامات تقویت فضای رهبری 
سازمانی اصیل است. انتخاب های آگاهانه و اخالقی که البته بتواند نتایج 
و پیامدهای مورد انتظار در حد توانمندی های بنگاه را موجب شــود، 

فرصتی برای ارتقای اصالت و رهبری اصیل است.
نظام های حاکمیتی شــرکتی واقعی و پویــا نیز جایگاه مهمی در 
تقویت رهبری اصیل در داخل بنگاه ها می توانند داشــته باشــند. این 
نظام ها با تقویت فضای شــفاف در تصمیم گیری ها و ارتقای فرهنگ 
پاسخگویی می توانند مدیران را در ارتقای قابلیت ها و انگیزه های خود 
و سیستم هایشان در راستای ارزش های اساسی سازمان ها یاری دهند. 
چنانچه نظام حاکمیتی شرکتی از چارچوب های شکلی و صرفاً قانونی 
آن فراتر رفته و تبدیل به نوعی نگاه و بینش حرفه ای و الگوهای ذهنی 
برای پاســخگویی الزم برای پایداری ســازمان ها شود، مکانیسم هایی 
از طریق آن ایجاد می شــود که مدیران ارشــد سازمان ها در چارچوب 
آنها می توانند با انتخاب خود افراد اصیل تری شوند. استقبال از تقویت 
مکانیسم های خودکنترلی در کنار اهمیت دادن خودآگاه و مسووالنه به 
نظام های حاکمیت شرکتی فضای غنی تری برای ارتقای رهبری اصیل 

در سازمان ها می تواند فراهم کند.
برگزاری کارگاه های آموزشــی در حوزه رهبری سازمانی اصیل نیز 
می تواند نقطه شــروعی برای توجه به این حــوزه کلیدی در رهبری 
سازمانی باشد. به عالوه نقش رفتاری مدیران ارشد در پرورش اصالت در 

الیه های دیگر نیز موضوعی کلیدی در این زمینه است.
برای دستیابی به چنین اهداف و دستاوردهایی، تالشی همگانی در 
ســطوح مختلف مدیریتی در کشور و بنگاه های اقتصادی برای ارتقای 

سطح رهبری سازمانی اصیل الزم است. 
پی نوشت ها: 

1- Authentic leadership

2-  Authenticity

3- Agency

4- Path
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