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VUCA

ابعاد سه گانه رهبری سازمانی

Leadership of
organization
رهبری بر کلیت سازمان
(رهبری استراتژیک)

Self-leadership
رهبری بر خود

Leadership of
others
رهبری اعضای سازمان

برخی پیشنهاد های کلیدی برای رهبری بر خود
 بازگشت به اصالت فعالیت های خود با بازبینی ارزش های پایه ای و باورهایی که موجب
ایجاد و رشد فعالیت های آن شرکت/بنگاه اقتصادی شده است که موجب ارتقای سرمایه های
روانشناختی در خود و دیگران می شود.
 خودکاوی درباره انگیزه های اصیل خود که پاسخ به «چرایی» کار در سازمان برای خلق
ارزش است.
 تعهدورزی به ارزش های پایه ای که هم زمینه اثربخشی برای خود و هم برای کلیت سازمان
و تعامالت سازمانی می شود.

برخی پیشنهادهای کلیدی برای رهبری اعضای سازمان
 تقویت کمیت ،کیفیت و چابکی تعامالت و کانال های ارتباطی برای هم اندیشی ها و به
اشتراک گذاری اطالعات و دانش مرتبط با عوامل داخلی و بیرونی سازمان؛

 تشکیل تیم ها و کارگروه هایی برای نوآوری و حل چالشها و مسائل سازمان .این رویکرد
هم برای حل مسائل و هم برای تقویت تعلق سازمانی دانشوران و اعضای کلیدی سازمان ضروری
است.
 تقویت مربی گری و تعامالت تقویت کننده یادگیری فعال و نوآوری در افراد و گروه های کاری؛

 توجه به توانمندسازی و تقویت عاملیت اعضای سازمان برای ارتقای چابکی؛
 شایسته ساالری؛ عاملی کلیدی برای چابکی در شرایط دشوار و تقویت امیدواری.

برخی پیشنهادها در زمینه رهبری کلیت سازمان
(جنبه های داخلی)
 استفاده از روش های برنامه ریزی و مدیریت در شرایط عدم قطعیت مانند
برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و برنامه ریزی غلتان؛
 بازبینی مدل های کار و کسب و ساختار سازمان به گونه ای که با نوآوری
چابکی را بیشتر کند؛
 تدوین خرده اهداف عملکردی به جای تاکید صرف بر چشم انداز یا اهداف
عملکردی بلند مدت و همچنین تدوین اهداف یادگیری.
 استفاده از کوچک سازی سازمان از جهت تعداد منابع انسانی با مدل های مناسب
و نه صرفاً به صورت ضربتی و به عنوان اولین راه حل!

برخی پیشنهادها در زمینه رهبری کلیت سازمان
(جنبه های بیرونی)
 حضور فعال در تشکل های صنفی و تالش سازنده برای مطالبه گری از
نهادهای تصمیم گیری و تعامل سازنده با آنها در جهت حل مشکالت؛
 توجه جدی به پیامدهای تصمیم گیری های خود از زاویه مسئولیت های
اجتماعی و دیدن مردم به عنوان عنصر کلیدی و پایه ای اکوسیستم
اجتماعی-اقتصادی کشور و مبنای رشد پایدار در فضای مبتنی بر اعتماد.
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