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 به نام خدا

 2-1 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

  باشد.حقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ می

 …و راهبری کنید در آزمایشگاهتان رئیس نباشید، رهبر باشید

Don’t be a boss, Be a leader… 

 : دکتر صغری روحی دهنبهگردآوری و تدوین

 ها: اینترنتمنبع عکس

 

 

 :یک پیام کوتاه
 برای ایجاد تغییر در دنیای اطراف، تغییر باید از خود ما شروع شود.

 بیایید همگام و همسو شویم 

 تا دنیایی جدید 

 بر پایه تخصص و 

  تمرکز بر کیفیت خدمات آزمایشگاهی

 کنیم.بنا 
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 مقدمه

در آزمایشگاه وجود شیوه رهبری صحیح  15189یکی از ضروریات استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد 

برای جلب مشارکت کارکنان با هدف استفاده از حداکثر توان آنان جهت انجام کار تیمی برای رسیدن به اهداف تعریف 

مآبانه( به مدیریت نوین)راهبرانه( این صورت است که گذر از مدیریت سنتی)رئیسشده در زمان معین است زیرا تنها در 

 گردد.  پذیر میرخ داده، امکان استفاده حداکثری از مشارکت و توانمندی کارکنان امکان

 چهار سبک رهبری

 
 را  به شرح زیر توضیح داده است: چهار سبک رهبری از اندیشمندان ایرانیدکتر علی صاحبی 

 Ref: https://www.edanesh.com/article/چهار-سبک-رهبری 

 

 Directive هدایت گرانه سبک اوّل: -1

 کم حمایت –رهنمون و هدایت زیاد 

درست  به فرد می دهد و شیوه های الزم رادر این سبکِ رهبری، رهبر برای دستیابی به هدف دستورات و راهنمایی

تایج و طور مرتب نهکند تا او بتواند بمدیر بر عملکردِ کارمند نظارت می .روشنی به او نشان می دهدهانجام کار را ب

 د.پیشرفت کار را ارزیابی کن

 

 

https://www.edanesh.com/article/چهار-سبک-رهبری
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 Coaching مربی گرانه سبک دوّم: -2 

 حمایت زیاد -هدایت و رهنمون زیاد

شود. در این ارائه می توضیحاتی شیوه دستیابی به هدف و چگونگی انجام تکلیف از سوی رهبردر این شیوه، درباره 

پرسد و بتدریج او دهد ولی نظرات او را هم میسبک رهبر درباره چگونگی انجام کار توضیحاتی به زیر دست خود می

 کند.را وارد فرایند تصمیم گیری می

  

 Supportive پشتیبانی/حمایت گرانه سبک سوّم: -3 

 حمایت زیاد -هدایت کم

 .در این سبک رهبری، رهبر و فردِ زیردست باهم در فرایند تصمیم گیری فعال هستند

طرح سواالت مناسب برای  گری، گوش دادن به اظهار نظرات فرد زیردست،کار اصلی رهبر در این شیوه تسهیل

 .شناسایی افکار و احساسات او و تشویق و دلگرمی اوست

  

 تفویض اختیارسبک چهارم:  -4 

 کم حمایتِ –هدایتِ کم 

کند و از پیشرفت و اقدامات رشدمند او که در این سبک رهبر فقط از توانایی و اقدامات فردِ زیر دست قدرشناسی می

تواند کند. فردِ زیردست بدون نیاز به رهبر خودش میحمایت می ،هایش خواهد بوداش شکوفایی توانمندینتیجه

 .تصمیم بگیرد و اقدام کند

  
  

 
هدایت ها یا ترکیبی از آنهای فوق ای از افراد را  با یکی از سبکیک فرد با عنوان رئیس مجموعهفقط در یک سازمان 

تر انتخاب شود زمان دستیابی شود. بدیهی است هر چه این سبک هوشمندانه پذیرامکاناهداف سازمانی  تحققکند تا می

 تر خواهد بود.کوتاهبه اهداف 
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 پروازبوفالوها!

 

 توجه نمایید:" پروازبوفالوها "توان درس گرفت؛ به مطلب زیر از کتاب البته در زندگی همیشه از طبیعت هم می

 
تقسیم  نوعرا به دو  هادر سازمان سبک رهبری  ،"پروازبوفالوها"در کتاب  ترین مدیران عصر خوداز موفق بالسکوجین 

وجود  های زیرویژگی وجودات زنده الهام گرفته شده استمذاتی  مشخصات جهتاز که  بندیتقسیم در این کند.می

  :دارد

  : ویژگی بوفالوها

http://modir.biz/articles/543/ Ref:  

 

 همه پیروند و تابع. ؛آنها به یک رهبر پایبند و وفادارند

 آنها درست همان کاری را می کنند که به آنها دستور داده شده است.

 کنند.کنند و فقط پیروی میآنها هرگز سوال نمی

 روند.کنند و هیچ جا نمیشوند، و تا دستور نرسد هیچ کاری نمیبوفالوها منتظر دستور می

 پذیرد.مسئولیت نمی افتد وکند و جلو نمیهیچکس جای دیگری را پر نمی

 

 

 

 

 

 

http://modir.biz/articles/543/
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  : غازها ویژگی

http://modir.biz/articles/543/ Ref: 
 .کندمی مسئولیت احساس جمعی دسته پرواز هنگام به غاز هر

 .کندمی فکر بگیرد، باید که تصمیمی به و سنجدمی راه در را خود وضع و کند نمی محض پیروی فقط غاز هر

 .داندمی را گروه پرواز مسیر غاز هر

 .است نوبتی بودن، جلودار و رهبری

  کند.جلوتر بودن، در نوک پرواز قرار گرفتن و هدایت گروه را خود انتخاب می زمان غاز، هر

 همه ی غازها تمایل به پذیرش مسئولیت و جلودار بودن و رهبری دارند.

 پرواز مراقب یکدیگر هستند.غازها در طول 

                   شود در عالم طبیعت بوفالوها و غازها به سبک های متفاوتی یاران خود را هدایتبا مطالعه مطالب فوق مشخص می

 نمایند. می

 گراهای فرایندگرا و وظیفهتفاوت سازمان

 شوند.      گرا تقسیم میفرایندگرا و وظیفهها هم جزو آنها هستند به دو دسته ها؛ که آزمایشگاهسازمان

را  کنند که اهداف استراتژیکمدیران تالش می به سبک غازی است رهبری و مدیریتسبک که  فرایندگرا هایدر سازمان 

به پذیرش  بیشتریدر سازمان نهادینه نمایند تا افراد سازمان، دارای روحیه تعاون و همکاری با یکدیگر بوده و تمایل 

هایی از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند و برای گرفتن مسئولیت و رهبری داشته باشند. کارمندان در چنین سازمان

این افراد به انجام  زنند. کنند و برای رسیدن به هدف، دست به هر کاری می تصمیمات درست، ابتدا فکر و بعد عمل می

 یابند. می ندند و موفقیت خود را در موفقیت سازمانشارکتی بسیار عالقمم کارهای گروهی و

عضا سازمان منتظر هستند تا اهمه  است بوفالویی سبکبه  رهبری و مدیریتسبک گرا که وظیفه هایاما در سازمانو 

یاد  دستوری از مقامات ارشد سازمان ارائه گردد و آنها بدون هیچ مطالعه و بررسی اطاعت نمایند، به عبارت دیگر افراد

وجود سلسله مراتب سازمانی و  گیرد.اند که مطیع باشند و همین موضوع قدرت خالقیت و نوآوری را از آنها میگرفته

ای شود تا واحدهای مختلف سازمانی به صورت کامال جزیرهها سبب میگیریهمچنین عدم مشارکت افراد در تصمیم

یک  برد.واحدهای سازمانی، اهداف استراتژیک سازمان را زیر سوال میدر  های مختلفریزیبرنامه عمل نمایند و تدوین

 ان را فراهم نماید.متواند کل سازمان را در معرض خطر قرار داده موجبات اضمحالل سازتصمیم اشتباه توسط رئیس می

http://modir.biz/articles/543/
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                الویی که مختصبوف به سبک  تغییر، دیگر شیوه مدیریتبه پذیرش  الزام امروزه با توجه به محیط رقابتی و پر از

باشد. بنابراین، هدف اصلی و نهایی یک سازمان نوین و موفق در این  زوال است، کارساز نمیبه سنتی و رو هایسازمان

 (غازی نوین )به سبک و حرکت به سمت مدیریت (بوفالویی سنتی)به سبک گیری از مدیریتمحیط رقابتی، باید فاصله

ای کارکنان، اجازه پرواز کردن را هقیچی کردن بالبها ندادن به کارکنان و ها نیز باید به جای  باشد. بر این اساس سازمان

های امروزی ایجاد و پذیرش نوآوری و خالقیت در سایه همفکری و  دهند، چرا که رمز موفقیت سازمانمیبه آنها 

  مافوقشان !!!مدیران ه اطاعت محض و بدون چون و چرای کارکنان از مشارکت همه جانبه کارکنان با یکدیگر است، ن

 

 

 
 

یسهفت تفاوت یک رهبر واقعی با یک رئ  

http://www.bartarinha.ir/fa/news/ 
 

 را دوست دارند. مردم  -1

 کنندمی و نه کنترل ن را راهنماییشاگروه -2

 رهبران خوب انعطاف دارند -3

 کنند.واگذار می به نمایندگان خودرا کارها  -4

 پذیرند.میات را و اشتباه هاعتبار داد -5

 .آنها خطرپذیرند -۶

 کنند میتهییج ضمن آموزش اثربخش جهت توانمندسازی کارکنان، آنها را برای انجام کار و  دادهرهبران خوب انگیزه  -۷

http://www.bartarinha.ir/fa/news/201198/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3
http://www.bartarinha.ir/fa/news/
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که یک مدیر کارکنان دسازی نابزارهای توانم سایرابزارهایی دارد که یکی از آنها آموزش است.   توانمندسازی کارکنان

 است: مدهبه اسارت قلم درآدر فهرست زیر  در کنار آموزش، در آزمایشگاهش استفاده کندتواند می

 آموزش کارکنان 

  تفویض اختیار 

 استقرار مدیریت مشارکتی 

 تشکیل تیم های کاری 

 گری و توسعه فردیمربی 

 استقرار نظام پیشنهادات  

 مبتنی برعملکرد استقرار نظام پاداش 

گردد وری مینموده، نهایتا منجر به افزایش بهرهکه در نگرش و رفتار افراد بروز  دستاوردهایی دارددسازی کارکنان نتوانم

منحر چرا که رضایت شغلی و آزادی عمل منجر به تعهد توام با استقالل در کار شده، متعادل شدن استرس و ابتکار عمل 

گردد و نهایت زی کاری منجر به بهبود مداوم عملکرد میریشود و نهایتا احساس موفقیت و برنامهبه ارتقاء عملکرد می

 به تصویر زیر نگاه کنید تا مفهوم متن فوق بیشتر ملکه ذهنتان شود. وری خواهد بود.نتیجه افزایش بهره
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 نکات طالیی

 فرآیندی است اجرایی برای توسعه دانش و مهارت ها در جهت رفع نیازهای موجود. آموزش 

 عبارت است از به کارگیری دانش، مهارت و رفتار در عملکرد. صالحیت 

 شودآموزش اثربخش سبب ارتقاء صالحیت کارکنان می . 

  با توجه به تعریف صالحیت، مفهوم جمله فوق چیست؟ 

 سبب افزایش دانش، افزایش مهارت و تغییر رفتار )ارتقاء صالحیت( و اثربخش آموزش 

 شود.می وریو افزایش بهره نهایتا سبب بهبود عملکرد 
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 وریهرهب
 

 

 دانستید؟ وری است. شما میروز ملی بهرههر سال، خرداد  1راستی 

 دانستم. من که تا نوشتن این مقاله نمی

 وری چیست؟که بهره به هر حال بد نیست کمی وارد این مقوله شویم

  

 وری دارای دو بال کارآیی و اثربخشی است.بهره

 : چقدر بین نتایج به دست آمده و منابع استفاده شده رابطه وجود دارد. کتابی کارآییتعریف 

 .است آمده دست به شده ریزیبرنامه نتایج و یافته تحقق شده ریزیبرنامه هایفعالیت که میزانی: عریف کتابی اثربخشیت

کارگاهی با عنوان کارکاه در   1393تر با ذکر یک مثال موضوع را مورد بحث قرار دهیم. در آذر ماه سال به زبان ساده

مدیریت بیوریسک شرکت کرده بودم. مدرس کارگاه آقای دکتر علی محمدی، کارشناس سازمان بهداشت جهانی بودند. 

اش افزایش یافته طور تعریف کردند: اگر کسی بندبازی یاد بگیرد کارآییایشان به زبان ساده کارآیی و اثربخشی را این

فرد با این مهارت  از روی یک بند که از یک ساختمان به ساختمان دیگر کشیده شده است عبور است ولی اگر همین 

 وری داشته است.ای را که در دل آتش قرار گرفته است نجات دهد پس اثربخش عمل کرده و کارش بهرهکرده و بچه

 تربه کالم سادهباز و 

 انجام درست کار درست وری یعنی بهره
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 بندیجمع
ظام ن درک ها بابه جمع بندی مطلب رسیدیم. روسای هوشمند آزمایشگاهتا اینجا،  ارائه شده مفید بودن مطالب به با امید 

به کارکنان شایسته اعتماد نموده، پیشنهادات خالق آنها را مد نظر قرار  باید ،همکاری و زندگی و پرواز گروهی غازها

داده، با بها دادن به آنها از قدرت کار تیمی بهره جسته، به این ترتیب با نظارت هوشمندانه و رهبری و فرماندهی صحیح، 

و نوآوری صدچندان کارکنان همدل سازماندهی انجام شده در آزمایشگاه را هدایت و راهبری کرده و در نتیجه با خالقیت 

ها، دانش و رفتارهایی است از مهارت لفیقی، تآزمایشگاهقابلیت های  نمایند. زیراو همراه، موفقیت روزافزون را تجربه می

و  پیش گرفتن رویه صحیح رهبری شود و تنها در صورت درکه در افراد، سیستم ها، فرایندها و ساختارها منعکس می

               انجام کارها در جهت تحقق اهداف سرعت ،احساس ارزشمندی به کارکنان تلقیحو  هاآزمایشگاه یروسا توسط راهبری

 ای خواهد گرفت.العادهفوق

 ؛و یک تصویر و باالخره کوتاه در یک جمله

سبب مدیریت و  صحیح و راهبری ،رهبری موثر سبب نفوذ بر روح و قلب دیگران برای فرماندهی و قبول دستورات

  .بودخواهد  سازمان و موجبات تعالی آن هدایت گروه در راستای نیل به اهداف

 



 2-1 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

 …و راهبری کنید  آزمایشگاهتان رئیس نباشید، رهبر باشیددر 

Don’t be a boss, Be a leader…  

 

 : دکتر صغری روحی دهنبهگردآوری و تدوین

www.yadazma.com 
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 دفتر حکایت همچنان باقی به پایان آمد این

 صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی به

 سعدی                            


