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شما در چه سطحي از مديريت هستيد؟
اگر عالقه منديد بدانيد كه در چه سطحي از سطوح مديريت هستيد و براي رسيدن به
سطوح باالتر بايد چه اقداماتي انجام دهيد پيشنهاد مي گردد متن ذيل مطالعه شود.
پنج سطح مديريت عبارتند از:
سطح  -1فرد با توانمندی باال؛ در اين سطح شما
با کيفيت بسيار بااليي در سازمان مشارکت میکنيد.
دانش مفيدی در اختيار داريد و استعداد و
مهارتهای مورد نياز برای انجام مناسب کار خود را
دارا هستید .

سطح 5
رهبر اثربخش
مدیر شایسته
مشارکت کننده در کارهای تیمی

سطح  -2مشارکتکننده در کارهای تيمی؛ دانش و
مهارت رهبر سازمان در اين سطح ،به موفقيت
کارگروهی بسيار کمک میکند .شما بهصورت
اثربخش ،بهرهور و موفق با اعضای گروه خود همکاری میکنيد .

فرد با توانمندی باال

سطح  -3مدير شايسته؛ در اين سطح شما قادر به سازماندهی اثربخش يک گروه برای
.
نيل به اهداف آن هستيد
سطح  -4رهبر اثربخش؛ اين همان سطحی است که اغلب رهبران ارشد سازمان به آن
دست پیدا میکنند و در این سطح باقی میمانند .در اين سطح شما قادر به تهييج بخش ی
از سازمان برای دستيابی به اهداف عملکردی و چشم انداز سازمان هستيد .
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سطح  -5رهبر با عظمت؛ در اين سطح عالوه بر دارا بودن هرآنهه در سطوح قبیی تشريح
شد ،ترکيب منحصر بفردی از تواضع و اراده مورد نياز برای رهبری با عظمت را در اختيار
دارید .

چگونه به يک رهبر سطح پنجم تبديل شويم؟
برای رسيدن به سطح پنجم رهبری صرف زمان و تالش الزم است .زیرا همانگونه که طرح
شد نياز به طی کردن سطوح قبیی است .در ادامه برخی راهبردها برای کمک به رشد عاطفی
و حرفهای که الزمه این سطح از رهبری است ،معرفی میشود .










تواضع و فروتنی خود را توسعه دهيد
کمک بخواهيد؛ يادبگيريد که درخواست کمک ،قدرتی واقعی است،
مسووليتپذير باشيد؛ ويژگی بارز رهبران سطح پنجم اين است که مسوولیت
اشتباهات و شکستهای اعضای گروه خود را به عهده میگيرند.
نظم و انضباط را توسعه دهيد؛ رهبران سطح پنجم در کار خود نظم و انضباط
خارقالعادهای دارند
افراد مناسب را پيدا کنيد؛ رهبران سطح پنجم وقت زيادی برای پيدا کردن افراد
مناسب و کمک به آنها برای رسيدن به حداکثر ظرفيت ايشان صرف میکنند .
با اشتياق رهبری کنيد؛ رهبران سطح پنجم اشتياق زيادی برای ايفای نقش رهبری
دارند زمانی که شما تعلق خاطر و باور خود به آنهه انجام میدهيد را به اعضای
گروه خود نشان میدهيد ،آنها نيز همين کار را خواهند کرد
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