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معرفي مؤلفان

دنيل گلمن  Daniel Golemanمدتهاست كه به چراغ راه رهبران بدل شده

است .او كه در جهان به عنوان نويسندة كتابهاي پرفروش «هوش هيجاني» و
«كار با هوش هيجاني» شهرت دارد ،به شدت درگير سخنراني و مشاوره است.
در واقع او براي نگارش اين كتاب ،از بانك اطالعاتي غني شركت متبوعش
ِهيمكبِر 1كه در زمينة بهبود رهبري تخصص دارد ،بهرة زيادي برده است.
ريچارد بوياتزيس 2استاد رفتار سازماني و رئيس گروه رفتار سازماني در
دانشكدة مديريت وِذِرهد 3در دانشگاه كيس وسترن رزرو 4است.
آني مككي 5در مركز تحصيالت تكميلي آموزش ،در دانشگاه پنسيلوانيا تدريس
ميكند و نيز مدير خدمات توسعه مديريت در شركت ِهي گروپ 6واقع در
فيالدلفياي پنسيلوانياست.

1. Hay/ McBer
2. Richard Boyatzis
3. Weatherhead
4. Case Western Reserve
5. Annie McKee
6. Hay Group

پیشگفتار

ما اين كتاب را بيشتر در پاسخ به اشتياق بيسابقة خوانندگان و در واكنش به
این دو مقالة نشرية هاروارد بيزنس ريويو 1نوشتيم« :چه چيزي يك رهبر را پديد
ميآورد؟» و «رهبري كه در پي دستيابي به نتيجه است» .اما كتاب ،از محدودة اين
مقاالت فراتر رفته و مفهوم جديدي را به پيش ميكشد :رهبري بنيادين يا همان
ايدة رهبران نوين .به نظر ما وظيفة بنيادي هر رهبري ايجاد يك حس خوب در
رهروانش است و اين هنگامي ميسر ميشود كه رهبر همافزايي كند؛ يعني فوراني
از انرژي مثبت را باعث شود كه منجر به شكوفايي افراد گردد .به اين ترتيب ،نقش
بنيادين يك رهبر مسلم ًا نقشي هيجاني است.

به گمان ما هر چند که غالب ًا اين بُعد اساسي رهبري ناپيداست و يا ناديده
ِ
كارآمدي كنشهاي يك
گرفته ميشود ،همين مفهوم نامكشوف است كه موجب
رهبر ميگردد و درست به همين دليل ،هوش هيجاني (هوشمندي در تشخيص
هيجانات) تا اين اندازه در موفقيت رهبري مؤثر است .رهبري بنيادين ،ناگزير
نيازمند بهكارگیری تمام و كمال هوش هيجاني است .در اين كتاب ما تنها به
ايجاد همافزايي و بهبود عملكرد رهبران هوشمند هيجاني نميپردازيم بلكه نحوة
به كارگيري اين توانمندي را در رهبران ،گروهها و نيز تمام يك سازمان به تصوير
ميكشيم.

1. Harvard Business Review
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شايد در بين نظريههاي گوناگون مديريت ،تنها همين الگوي رهبري بنيادين
باشد كه برمبناي يافتههاي دانش عصبشناسي استوار شده است .پيشرفتهاي
پژوهشي دربارة مغز نشان ميدهد كه تا چه اندازه كنشها و خُ لقيات رهبران بر
رهروانشان اثر ميگذارد و اينكه قدرت هوش هيجاني در رهبري چقدر ميتواند
الهامبخش باشد ،شور و اشتياق برانگيزد و انگيزه و تعهد ايجاد كند .اما از سوي
ديگر بايد هشدار دهيم كه چقدر قدرت رهبري زهرآلود ،ميتواند فضاي هيجاني
محيط كار را مسموم كند!

هر يك از ما از منظري متفاوت به ك ّليت این اثر كمك كردهايم .دنيل گلمن

به خاطر واكنش جهاني به كتابها و مقاالتش در نشرية هاروارد بيزنس ريويو
در مورد رهبري ،بارها براي گفتگو با رهبران جهان دعوت شده است .ريچارد
بوياتزيس هم عالوه بر سخنرانيهایی در گوشه و كنار جهان ،به عنوان استاد
دانشكدة مديريت وذرهد ،شانس دسترسي به پژوهشهاي ژرف و  15سال
راهنمايي هزاران مدیر و دانشجوي ارشد مديريت را در آموزش توانمنديهاي
ِ
ضروري رهبري هوشمند هيجاني داشته است و دست آخر آني مككي ،عضو

هيئت علمي مركز تحصيالت تكميلي آموزش دانشگاه پنسيلوانيا ،به رهبران
سازمانها و مديران تجاري در سراسر دنيا مشاوره ميدهد و با شناخت عيني
ناشي از تجربة عملي ،به دهها سازمان كمك كرده تا به محلي براي ظهور رهبران
هوشمند هيجاني بدل شوند .در واقع ما با استفاده از تخصص جمعي خود به ارائه
ديدگاهي ميپردازيم كه از سوابق متنوع ما نشأت ميگيرد.

1

آنچه چهرههاي گوناگون رهبري بنيادين را براي ما آشكار كرد ،گفتگو با صدها
مدير و كارمند در شركتها و سازمانهاي مختلف در گوشه و كنار دنيا بود .ما در
انواع سازمانها و در تمام سطوح با رهبران همافزا روبرو شديم .برخي از ايشان
بدون اينكه پُست مديريتي رسمي داشته باشند ،به هنگام نياز پا پيش گذاشته و
ِ
خلوت خود باز ميگشتند .بعضي ديگر
سپس ،تا فرارسيدن زمان مطلوب دوباره به
 .1براي حفظ رواني كالم و تأكيد بر جمعي بودن نظرات ،از ضمير «ما» دركتاب استفاده ميكنيم« .ما» تنها به سه نفر
نويسندة اصلي محدود نشده ،و آثار هر كدام از ما و ديگر همراهان حرفهايمان را نيز شامل ميشود.
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اما رهبري يك گروه يا شركت را به عهده گرفته ،شركتي نوپا را هدايت كرده ،روند
اصالحات را در سازمان متبوع خود تسريع كرده و يا جسورانه كار خود را رها
كرده و فعاليتي مستقل را آغاز ميكردند.
در صفحات بعد ،داستان بسياري از اين رهبران را برايتان بازگو خواهيم كرد
(البته به درخواست تعدادي از ايشان ،از بهكار بردن نام واقعي برخي خودداري
كردهايم) .بديهي است كه صحت اين مشاهدات ،مبتني بر اطالعات مأخوذ از
هزاران رهبر است.

از منابع ديگر نيز سود جستهايم؛ همكارانمان در بازوي تحقيقاتي شركت « ِهي

گروپ» حاصل دو دهه تحليل آماري از كارآمدي رهبران را كه براي مشتريان
جهاني خود گرد آورده بودند ،در اختيارمان گذاشتند .در سالهاي اخير نيز شبكة
گستردهاي از پژوهشهاي دانشگاهي ،با استفاده از  1 ECI-360به جمعآوري
دادهها پرداخته است .به ياري مراكز متعدد تحقيقاتي ،مجموع يافتهها و در مجموع،
نظرية هوش هيجاني و رهبري مرتب ًا در حال رشد و پيشرفت بوده است.
از د ِل همين منابع بود كه پاسخ سؤاالت كليدي راجع به رهبري بنيادين را به

دست آورديم .سؤاالتي همچون :رهبران در دل هرجومرج و تغييرات توفاني،
از چه منابع هيجاني براي شكوفايي بهره ميگيرند؟ چه چيزي به يك رهبر آن
توانمندي دروني را ميدهد تا صادقانه با دردناكترين واقعيات روبرو شود؟ چه
چيزي يك رهبر را قادر ميسازد كه همگان را به تالش وادارد و از وسوسة رفتن
به سراغ موقعيتهاي ديگر باز دارد؟ چگونه رهبران فضاي دلخواه هيجاني را
براي رشد نوآوري ،عملكرد مطلوب و يا ارتباط گرم و هميشگي با مشتري پديد
ميآورند؟
براي مدتهاي مديد ،تلقي مديران از هيجان در محيط كار ،هياهوي بيدليل و
اختالل در عملكرد منطقي سازمان بوده است .اما دوران ناديده گرفتن و يا نامربوط
پنداشتن هيجانات در فضاي كسبوكار سپري شده است .آنچه اكنون سازمانها
 .1معيار سنجش توانمنديهاي كليدي هوش هيجاني براي رهبري است.
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بايد درك كنند ،مزيت رهبري بنيادين و خلق رهبراني است كه با ايجاد همافزايي
هيجاني به شكوفايي افراد در همه جا كمك ميكنند.
براي مثال ،فاجعة  11سپتامبر  2001در نيويورك ،واشنگتن ديسي و پنسيلوانيا
را به ياد آوريد كه درست در آخرين روزهاي نگارش اين كتاب اتفاق افتاد .اين
فاجعه دقيق ًا بر اهميت نقش رهبري هيجاني در مواجهه با بحرانها و مصائب
انساني تأكيد ميكند .بهويژه آنكه همافزايي ،فراتر از مثبتانديشي بوده و تمام
هيجانات بشر را شامل ميشود .براي نمونه ،مارك لوهر ،1مديرعامل ساند ويو
تكنولوژي( 2يك شركت كارگزاري فناوري در كانتيكات )3در نخستين واكنش به
مرگ گروهي از دوستان ،همكاران و اعضای خانواده در اين فاجعه ،فرداي آن روز
همة كاركنان را به شركت فراخواند؛ البته نه براي كار بلكه براي همدردي ،ابراز
احساسات و اينكه چه بايد كرد .در تمام روزهاي بعد هم ،لوهر در كنار افرادي
بود كه اشك ميريختند و آنها را ترغيب ميكرد که احساساتشان را بازگو كنند.
او هر شب ساعت  9:45توسط پست الكترونيكَ 4وجه انساني وقايع پيشرو را با
تمام افراد در ميان ميگذاشت.

لوهر به اين بسنده نكرد .او اين بحث را پيش كشيد كه چطور ميتوان از دل اين
آشوب ،به معنايي ديگر دست يافت تا همه با هم دست به كار مثبتي بزنند .آنها
تصميم گرفتند به جاي كمك نقدي دستهجمعي ،عوايد يك روز فعاليت تجاري
شركت را به قربانيان فاجعه اختصاص دهند .شايد اين پول بهطور ميانگين كمي
بيش از نيم ميليون دالر و يا نهايت ًا يك ميليون دالر ميشد ،اما وقتي خبر اين تصميم
بين مشتريان شركت پيچيد ،نتيجة آن حيرت انگيز بود :بيش از  6ميليون دالر در
يك روز جمع شد!
در ادامة روند درمان ،لوهر از كاركنانش خواست با ثبت افكار و بيم و اميدهاي
خود در دفترچه خاطرات ،براي نسلهاي آينده نیز يادگاري بهجا بگذارند .سيلي
1. Mark Loehr
2. Sound View Technology
3. Connecticut
4. E-mail
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از نامههاي الكترونيك شامل شعر ،داستانهاي تأثرانگيز و دلنوشتهها به سوي
شركت سرازير شد.
در شرايط بحراني است كه چشمها به عملكرد هيجاني رهبران دوخته ميشود.
از آنجا كه ديدگاه رهبر وزن خاصي به همراه دارد ،او ميتواند با مديريت معنا در
گروه ،راهي براي تفسير موقعيت ،و به تَبَع آن اتخاذ واكنش درست هيجاني ارائه

دهد .مارك لوهر با جسارت تمام يكي از حساسترين وظايف هيجاني رهبران را
به اجرا درآورد .او در مواجهه با آشوب و خشم ،توانست به خود و افرادش كمك
كند تا به معنايي جديد دست يابند .براي اين كار او نخست با واقعيت هيجاني
مشترك افراد همآوا شد و آن را به زبان آورد؛ نهايت ًا مسيري كه براي ديگران ترسيم
كرد ،چون از دل برآمده بود بر دل نشست.
اگر سازماني كه در آن كار ميكنيم ،سرشار از همافزايي بود و رهبراني الهامبخش
داشت ،زندگيمان چه تغييري ميكرد؟ در اكثر كشورهاي در حال توسعه ،هنوز
شيوههاي برتر كسبوكار جا نيفتاده است .چه ميشد اگر مفاهيمي مانند رهبري
همافزا ـ به جاي آنكه مثل اغلب موقعيتها ،اقدامي اصالحي باشد ـ اصل بنيادين
يك سازمان بود؟ آنگاه از همان گام نخست ،استخدام افراد براساس مهارتهاي
هوش هيجاني براي رهبري صورت ميگرفت و رشد حرفهاي و ارتقاء آنها نيز
بر همين پايه استوار ميشد .به این ترتيب ،آموزش مستمر مهارتهاي رهبري،
بخشي از فرآيند روزانهبود و تمام سازمان به مكاني براي شكوفايي افراد در ضمن
كار با يكديگر بدل ميشد.
اگر اين ويژگيها به خانه ،خانواده ،زندگي زناشويي ،فرزندان و جامعه سرایت
میكرد ،چه ميشد؟ بسياري از اوقات وقتي به رهبران كمك ميكنيم تا عمق يا
گسترة توانمنديهاي هوش هيجاني خود را افزايش دهند ،اذعان ميكنند كه نتيجة
كار تنها به كسب و كارشان به عنوان يك رهبر تجاري محدود نشده و در زندگي
شخصي و خانوادگيشان نيز اثر ميگذارد .ايشان سطوح باالتري از خودآگاهي،
درك و همدلي ،تسلط بر خود و روابط سازگارتر را با خويش به منزل ميبرند.
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كمي آيندهنگر باشيم؛ اگر تحصيالت ،شامل آموزش تواناييهاي هوش هيجاني
براي ايجاد همافزايي ميشد ،چه تغييري در مدارس و فرزندانمان ايجاد ميشد؟
نخست آنكه تمام كارفرمايان با روي گشاده از استخدام نسل جديد رهبران آينده
استقبال ميكردند؛ رهبراني كه پيشاپيش از مهارتهاي كليدي كار برخوردار
بودند .مزيت فردي اين آموزش نيز براي جوانان ،كاهش آسيبهاي اجتماعي
مانند خشونت و اعتياد به مواد مخدربود كه عمدت ًا ناشي از ضعف مهارتهايي
مانند مديريت غرايز و هيجانات متغير است .فراتر از همه اينكه جامعه از سطح
باالتري از ُمدارا ،نوعدوستي و مسئوليتپذيري فردي بهرهمند ميشد.

از آنجا كه كارفرمايان همواره در پي استخدام افرادي با چنين قابليتهايي

هستند ،دانشكدهها و مراكز حرفهاي ،بهويژه دانشكدههاي كارآفريني ميبايست
اصل هوش هيجاني را در مجموعه مهارتهاي آموزشي خود لحاظ كنند .به قول
اراسموس ،1متفكر بزرگ عصر نوزايي« :2بزرگترين اميد يك ملت ،در آموزش
صحيح جوانانش نهفته است».
اميدواريم نوآوران عرصة آموزش كسبوكار ،با درك اهميت هوش هيجاني در
تحصيالت تكميلي ،به فارغالتحصيالن خود كمك كنند به جاي مدير ،رهبر باشند.
كارآفرينان آيندهنگر مسلم ًا از اين نوع آموزش كسبوكار حمايت خواهند كرد؛
نه تنها براي افزايش قدرت رهبري در سازمان متبوعشان بلكه به خاطر رونق كلي
اقتصاد .در واقع مزاياي حاصل از اين آموزش ،تنها به نسل نوين رهبران محدود
نشده و خانوادهها ،جوامع و تماميت يك ملت را تحت تأثير قرار خواهد داد.
نكتة آخر :رهبران بسيارند و تنها يك رهبر واحد وجود ندارد .رهبري در طول
سازمان گسترده ميشود و فقط به فردي كه در رأس هرم قرار ميگيرد منحصر
نميگردد .هر كسي كه در هر سطحي به نحوي هدايت يك گروه را برعهده
ميگيرد ،خواه در يك سازمان ،فروشگاه و يا يك تيم ،رهبر است و رهنمودهاي
اين كتاب شامل حال همة ايشان ميگردد.
1. Erasmus
 .2عصر نوزایی :نوزایی یا رنسانس جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از انقالبهای علمی و اصالحات
مذهبی و تغییرات هنری در اروپا شد.
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پيشگفتار

تماس با نويسندگان

اين كتاب نتيجة كاوشهاي مستمر در زمينه نقش هوش هيجاني در رهبري
است .از افكار ،داستانها و تأمالت خوانندگان خود استقبال ميكنيم .البته مسلم ًا
نميتوانيم به تمام مكاتبات پاسخ دهيم ،ولي از شنيدن نظرات شما لذت خواهيم
برد و البته پند خواهيم گرفت .پست الكترونيك ما عبارت است از:
دنيل گلمن
ريچارد بوياتزيس

goleman@javanet.com
richard.boyatzis@weatherhead.cwru.edu

آني مككي

anniemckee1@ aol.com
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اين كتاب حاصل سالهاي متمادي كار در زمينههايي است كه منتهي به ارائه
نظرية رهبري نوين شده و هر يك از ما رويكردي منحصر بهفرد در اين مقوله
داشته است .از اين سو مديون افراد بسياري هستيم كه هر يك به نوعي در فكر،
پژوهش و توان ما براي نگارش اين كتاب سهم داشتهاند.
ريچارد بوياتزيس و دنيل گلمن سپاسگزار همكاراني هستند كه در كنسرسيوم
پژوهش روي هوش هيجاني در سازمان ،به رياست كري چرنيس 1از مركز
تحصيالت تكميلي روانشناسي حرفهاي و كاربردي در دانشگاه راتجرز 2كار
ميكنند و نتايج تحقيقاتشان بسيار راهگشا بوده است؛ از جمله اليل اسپنسر،3
مريلين گوينگ ،4كالديو فرناندزـ  آرائوز 5و ماتيو مانگينو 6كه مستقيم ًا اثرگذار
بودهاند.
اما نخستين منبع الهام ما ،استاد دوران كارشناسي ارشدمان در هاروارد ،ديويد
مككليلند 7بود كه پژوهشها و نظرياتش بخش عمدهاي از كارمان را شكل داده
است .او متأسفانه در سال  1988درگذشت .همچنين بايد از همكاران سالهاي
دورتر ياد كنيم كه اكنون در شركت ِهي گروپ مشغول كارند و يافتههاي پژوهشي
1. Cary Cherniss
2. Rutgers
3. Lyle Spencer
4. Marilyn Gowing
5. Claudio Fernández-Aráoz
6. Matthew Mangino
7. David McClelland

رهبران نوين

و اكتشافاتشان هميشه برايمان ارزشمند بوده است .بهخصوص موري دلزيل

1

مديرعامل شركت در امور بينالملل كه چشمهاي جوشان از افكار نو و قدرت
تحليل در زمينه رهبري و رشد سازماني است؛ همينطور مري فانتن 2معاول اول
َ 4
رئيس ،جيمز بروس 3معاون رئيس در مركز مككليلند واقع در بوستون ،جان لرِر
معاون رئيس و مديركل ِهي گروپ ،و پال بازيل 5مدير سابق بازاريابي شركت.

از ديگر همكاران شركت كه كمك شاياني نمودند بايد از كيث كرونال ،6جيني
فلين ،7پاتريشيا مارشال ،8سيگني اسپنسر 9و بيل تردول 10در بوستون نام برد.
همينطور ترز جيكوبزـ    استوارت 11در مينياپوليس ،12كاني شروير 13در آرلينگتون
ويرجينيا ،ريك لَش 14در تورنتو ،نيك بولتر ،15كريس دايسون ،16آليسون فورسايت،17
كاترين توماس 18و پيتر ملروز 19در لندن ،سرجيو آكسر 20و لوئيس جورجيو 21در
سائوپائولو ،و ثاروما راجا 22در كواالالمپور.

1. Murray Dalziel
2. Mary Fontaine
3. James Burrus
4. John Larrere
5. Paul Basile
6. Keith Cornella
7. Ginny Flynn
8. Patricia Marshall
9. Signe Spencer
10. Bill Tredwell
11. Therese Jacobs-Stewart
12. Minneapolis
13. Connie Schroyer
14. Rick Lash
15. Nick Boulter
16. Chris Dyson
17. Alison Forsythe
18. Katherine Thomas
19. Peter Melrose
20. Sergio Oxer
21. Luis Giorgio
22. Tharuma Rajah
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روث جيكوبز 1و ميشل بركل 2در دفتر بوستون شركت ِهي گروپ ،تحليلهاي

آماري ذيقيمتي ارائه دادند .فابيو ساال 3نيز كه همچنان مدير پژوهش  ECIاست،
خدمات صادقانهاي در تحليل آماري انجام داد.

ريچارد بوياتزيس به طور اخص سپاسگزار ديويد ُكلب ،4استاد رفتار سازماني

در دانشگاه كيسوسترن رزرو است كه معرف الگوي تغييرات رفتاري و مشوق
او براي مطالعه بيشتر در اين زمينه بوده است .او همچنين مايل است از همكاران
بسياري كه به وي در پژوهش و توليد الگوي آموزشي خود ـ مدار و يا در تدريس
آن كمك كردند تشكر كند :آن بيكر ،5رابرت اف بيلز ،6دايانا بيليموريا ،7سوزان
كيس ،8اسكات كوئن ،9كريستين دريفوس ،10وانسا دراسكت ،11لوئال هاروي
ـ هاين ،12رتا هالدورف ،13ديويد لئونارد ،14پاپي مكلود ،15چاراالمپوس مين ـ
مليس ،16آنجال مورفي ،17پاتريشيا پتي ،18كن ري ،19لورن تامپسون ،20جين ويلر
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و رابرت رايت.22
1. Ruth Jacobs
2. Michele Burckle
3. Fabio Sala
4. David Kolb
5. Ann Baker
6. Robert F.Bales
7. Diana Bilimoria
8. Susan Case
9. Scott Cowen
10. Christine Dreyfus
11. Vanessa Druskat
12. Louella Harvey-Hein
13. Retta Holdorf
14. David Leonard
15. Poppy McLeod
16. Charalampos Maine-melis
17. Angela Murphy
18. Patricia Petty
19. Ken Rhee
20. Lorraine Thompson
21. Jane Wheeler
22. Robert Wright
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اما فهرست كساني كه در ايدة رهبري سهيم بودهاند ،تمامي ندارد .دنيل گلمن
خود را مديون افراد ذيل ميداند :ديپك ستي 1از شركت تامسون ،نيومي آر وولف

2

از انستيتوي رهبري اخالقي در وودهال ،3ريچارد ديويدسون مدير آزمايشگاه
عصبشناسي عاطفي در دانشگاه ويسكانسين ،استيو كلنر 4از شركت بين المللي
اگون زندر ،5و رابين استرن 6از برنامه آموزش اجتماعي و هيجاني در دانشكده
تربيت معلم دانشگاه كلمبيا .در اين ميان ريچل براد 7كمك شاياني در تحقيق منابع،
و روان فاستر 8در پشتيباني و تداركات نمودند.
آني مككي نيز مايل است تشكر ويژهاي از فرن جانستون 9در انستيتو گشتالت
كليولند 10بكند چرا كه رهنمودهاي هوشمندانه و آموزشهايش در طول اين
سالها منجر به غنيسازي تفكر و علم و عمل او شده و دوستياش ماية
مباهات است .همينطور سيسيليا مكميلن 11از دانشگاه ماساچوست با كار و
پژوهش روشنگرانهاش در زمينه سازمانها؛ تام ملنايت 12از شركت  IMDبه
خاطر خالقيت ،همكاري و خوشمشرب بودنش؛ و البته كمكهاي ارزشمند

باربارا ريتانو ،13تريسي سيمندل ،14نين كازميك ،15لزلي ال ِوت ،16بوال تري ،17جانو

1. Deepak Sethi
2. Naomi R.Wolf
3. Woodhull
4. Steve Kelner
5. Egon Zehnder
6. Robin Stern
7. Rachel Brod
8. Rowan Foster
9. Fran Johnston
10. Gestalt Institute of Cleveland
11. Cecilia McMillen
12. Tom Malnight
13. Barbara Reitano
14. Tracy Simandl
15. Neen Kuzmick
16. Lezlie Lovett
17. Beulah Trey
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هانافين ،1مري آن ريني ،2مايكل كيتسون ،3ليندا پيتاري ،4فليس تيلين ،5ديويد
اسميت و كارول شيمن.6
بايد از مارجوري ويليامز 7و كارول فرانكو 8در انتشارات دانشكده كارآفريني
هاروارد نيز براي راهنماييشان در تكميل اين اثر تشكر كنيم .همچنين
َسرويراستارمان سوزان روتوندو 9براي تذكرهاي بهجا و شراكتش و نيز لوسي
مككالي 10براي كمكهاي دلسوزانه و بازنويسيهايش .آستريد سندووال،11
شارون رايس و گيل تِرِدول 12هم به سهم خود كمكهاي ارزشمندي كردند.
و البته مثل هميشه سوزي ِوتالفر 13با مقالهاش در نشرية هاروارد بیزنس ريويو،

گستره تفكراتمان را وسعت بخشيد.
در انتها آني مككي ممنون همسرش ادي موولوا 14است و او را منبع الهام خود
ميداند؛ و نيز فرزندانش بكي رنيو ،15شان رنيو 16و سارا رنيو 17كه هر يك با نقش
رهبري خود ،نشانگر قدرت هوش هيجانياند و باعث همافزايي در خانواده .او
همچنين ممنون والدين خود كتي مكدونالد ويگستن 18و موري ويگستن 19است
براي حمايت فكري و عاطفي از اين اثر و البته برادرانش ريكَ ،مت ،ماركِ ،جف،

رابرت و خواهرش سام.

1. Jonno Hanafin
2. Mary Ann Rainey
3. Michael Kitson
4. Linda Pittari
5. Felice Tilin
6. Carol Scheman
7. Marjorie Williams
8. Carol Franco
9. Suzanne Rotondo
10. Lucy McCauley
11. Astrid Sandoval
12. Gayle Treadwell
13. Suzy Wetlaufer
14. Eddy Mwelwa
15. Becky Renio
16. Sean Renio
17. Sarah Renio
18. Cathy McDonald Wigsten
19. Murray Wigsten
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ريچارد بوياتزيس از همسرش َسندي 1تشكر ميكند بهخاطر ماهها تحمل
نگارش كتاب و كمكها و حمايت محبتآميزش در بازخواني نسخه اوليه كتاب.
همينطور پسرش مارك اسكات و پدرزن مرحومش رونالد دابيلو اسكات براي
بازخواني نسخه اوليه كتاب.
دنيل گلمن هم مانند هميشه سپاسگزار صبر و تشويقهاي همسرش تارا بنت
گلمن 2است و اميد دارد اين كتاب كمك كند آينده بهتري براي نوههايش ليال 3و
هيزل 4گلمن ترسيم شود.
ش همكاري با هم و همافزايي ناشي از آن
سخن آخر اينكه همگي وامدار ارز 
در نگارش اين كتاب هستيم.

1. Sandy
2. Tara Bennett Goleman
3. Lila
4. Hazel
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بخش اول
قدرت هوش هيجاني

فصل اول

رهبري بنيادين

رهبران بزرگ ما را به حركت واميدارند .آنان شور برميانگيزند و بهترينها را
در ما شكوفا ميكنند .در بيان ميزان تأثيرگذاري ايشان ميتوان از راهبرد ،افق ديد
و ايدههاي بزرگشان نام برد اما واقعيت ،ريشهدارتر از اينهاست :رهبران بزرگ،
حكمران وادي هيجاناتند.
مهم نيست كه يك رهبر چه ميخواهد بكند ـ از تعيين يك راهبرد گرفته تا به

حركت واداشتن يك گروه ـ موفقيت او به چگونگي انجام آن وابسته است .با
فرض اينكه همه چيز بر وفق مراد باشد ،اگر رهبر در انجام اين وظيفة بنيادي يعني

«هدايت هيجانات در مسير صحيح خود» ناكام شود ،هيچ چيز آنطور كه بايد و
شايد نخواهد شد.
مثالي ميزنيم :بيبيسي ،غول رسانهاي بريتانيا ،يك بخش خبري را به صورت
آزمايشي راهاندازي كرده بود .با اينكه دويست و اندي روزنامهنگار و ويراستار به
گمان خود حسابي براي كار خود در اين بخش مايه گذاشته بودند ،مديريت قصد
داشت آن را منحل كند.

1

مديري كه براي ابالغ اين تصميم به ميان كاركنان رفته بود ،باوجود حساسيت
موضوع ،ابتدا شرحی طوالنی از كارآمدي گروههاي رقيب و نيز سفر دلانگيز
اخيرش به شهر كن 2ارائه داد! خبر اصلي به اندازة كافي ناگوار بود اما بيمالحظگي
 .1بخش خبري بيبيسي :مانند بسياري از حكايات ديگري كه در اين كتاب استفاده ميشود ،اين حادثه نيز از زبان
يكي از مصاحبه شوندگان كه شاهد عيني ماجرا بوده است ،نقل شده است .اگر داستان از منبع ديگري اخذ شده باشد
حتم ًا ذكر ميشود .در مواردي نيز كه افراد مايل به افشاي هويت خود نبودهاند ،اسامي تغيير داده شده است.
2. Cannes

رهبران نوين

اين مدير در داستانسرايي بيجا ،حسی وراي سرخوردگي در همه برانگيخت.
نتيجه آنكه گروه به خشم آمد؛ نه فقط بابت تصميم مديريت بلكه بيشتر از دست
راوي خبر .در واقع فضا چنان تهديدآميز شد كه آن مدير براي خروج از اتاق ،كم
مانده بود به مأموران حراست متوسل شود!
فرداي آن روز مدير ديگري براي مالقات با گروه رفت و البته رويكرد متفاوتي
در پيش گرفت .او صميمانه راجعبه اهميت روزنامهنگاري براي شادابي جامعه و
احساس وظيفهاي كه همة آنها را به سوي اين وادي كشانده بود ،سخن گفت .او
يادآور شد كه هیچکس براي ثروتاندوزي سراغ روزنامهنگاري نميرود و اينكه

صاحبان اين حرفه ،هميشه هشتشان گروي نُهشان است و امنيت شغليشان نيز
اسير افت و خيز امواج اقتصاد كالن! او از شور و از خودگذشتگي خبرنگاران در
انجام وظيفه حرف زد و در انتها براي همه در ادامة راهشان آرزوي موفقيت كرد.
همة اعضای گروه براي اين مدير كف زدند.
تفاوت اين دو ،در لحن و حالت ارائ ه پيامشان بود :يكي جمع را به سوي
رويارويي و خصومت كشاند و ديگري به سوي خوشبيني و اميد در مواجهه با
سختيها .اين مثال ،جنبهاي پنهان اما بسيار حياتي را در رهبري به تصوير ميكشد:
تأثير عاطفي كنش و گفتار يك رهبر.
با اينكه بسياري بر نقش مهم خلقوخوي رهبران و چگونگي تأثيرگذاري آن
بر خلقوخوي ديگران در سازمان تأكيد ميكنند ،هيجانات اغلب امري شخصي
يا كميتناپذير تلقي ميشود كه نميتوان به شيوهاي معنادار دربارة آن سخن
گفت .اما پژوهش در اين زمينه نه تنها به اندازهگيري هيجانات در رهبران و ميزان
تأثيرگذاري آن كمك كرده است ،بلكه شناخت عميقتري از راههاي مؤثر در درك
و بهبود روشهاي مديريت هيجان توسط رهبران برگزيده و هدايت هيجانات
ديگران ارائه داده است .درك نقش قدرتمند عواطف در محيط كار ،مرز ميان
رهبران بزرگ و ديگران را آشكار ميكند؛ آن هم نه فقط در امور ملموسي چون
نتايج كاري بهتر و حفظ و حراست از استعدادها ،بلكه در امور ناملموس اما پر
اهميتي چون انگيزش ،روحية بهتر و تعهد.
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بُعد اساسي

وظيفة عاطفي رهبر از دو منظر ُركن اساسي كار است؛ يعني هم اصيلترين و

هم مهمترين كنش رهبري است.

رهبران هميشه از نظر هيجاني ،نقشي اساسي ايفا كردهاند .بيشك نخستين

رهبران جامعة بشري ـ از رؤساي قبايل گرفته تا َش َمنها 1ـ جايگاهشان را بيشتر
به دليل جذبة هيجاني خود كسب ميكردند .در طول تاريخ و در تمام فرهنگها،

رهبر در تمام گروههاي انساني كسي بوده كه ديگران در مواجهه با بالتكليفي يا
تهديدات و يا وقتي كه بايد كاري انجام ميشده ،در او اطمينان قلبي و شفافيت
مييافتند .رهبر ،راهنماي عاطفي گروه بوده است.
در سازمانهاي مدرن ،اين وظيفة هيجاني اما ناپيدا ،هنوز مهمترين وظيفة رهبري
است؛ يعني هدايت هيجانات جمعي به سوي مسير درست و غبار زدايي از فضاي
آلوده به هيجانات مسموم .اين وظيفه بر دوش تمام رهبران سنگيني ميكند؛ از
اعضای هيئتمديره گرفته تا مدير يك فروشگاه معمولي.
به بيان سادهتر ،رهبران در تمام گروههاي انساني بيشترين توان را براي دگرگون
ساختن عواطف اعضاءی دیگر دارند .اگر اين هيجانات به سمت افزايش شور و
شوق در افراد هدايت شود ،بهترين عملكرد به دست خواهد آمد اما اگر بُغض و

كينه يا اضطراب در آنها برانگيخته شود ،به بيراهه خواهند رفت .اين يكي ديگر
از جنبههاي مهم رهبري بنيادين است كه اثرگذاري آن تنها به ِ
صرف انجام كار
محدود نميشود و فراتر از آن را دربر ميگيرد .رهروان براي همدلي (پيوند
عاطفي و حمايتگر) چشم به رهبران خود ميدوزند .رهبري در تمام انواع خود
(خوب يا بد) داراي اين بُعد اساسي است .وقتي رهبران به شكل مثبت هيجانات
را برانگيزند (مثل مدير دوم در مثال بيبيسي) باعث شكوفايي افراد ميشوند.
اين اثر« ،همافزايي» ناميده ميشود .اما وقتي مثل مدير اول هيجانات را به مسيري
منفي سوق دهند ،بذر ناسازگاری ميافكنند و تيشه به ريشة عواطفي ميزنند كه
 .1شمن باوری یا شمنیسم ( :)Shamanismنام یک رشته باورهای سنتی در برخی اقوام بدوی است که از دوران
پیش از تاریخ در سراسر جهان وجود داشته است.
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ميتواند منجر به درخشش افراد شود .بالندگي يا زوا ِل يك سازمان تا حد زيادي
به اثرگذاري رهبر در اين بُعد عاطفي وابسته است.

البته رهبري بنيادين وقتي به سود همه میانجامد كه توانمنديهاي هوش

هيجاني در رهبر وجود داشته باشد؛ يعني رهبر بتواند خود و روابطش را مديريت
كند .آناني كه بيشتر از مزاياي رهبري بنيادين برخوردارند ،قادرند هيجانات رهروان
خود را در مسير صحيح هدايت كنند.
اما اين فرآيند چگونه عمل ميكند؟ مطالعات اخير دربارة مغز ،كاركرد
عصبشناختي رهبري بنيادين را آشكار ساخته و به وضوح نشان ميدهد كه چرا
توانايي هوش هيجاني تا اين اندازه اهميت دارد.
حلقة باز

دليل اهميت رفتار يك رهبر (يعني هم آنچه كه انجام ميدهد و هم چگونگي

انجام آن) در طراحي مغز او نهفته است .دانشمندان اين را ماهيت حلقة باز
در سيستم ليمبيك( 1سامانه عصبيـ   احساسي مغز) مينامند .نظام حلقة بسته مثل
دستگاه گردش خون ،يك نظام مستقل است؛ يعني آنچه كه در دستگاه گردش
خون ديگران اتفاق ميافتد تأثيري روي ما ندارد .اما نظام حلقة باز براي ادارة خود،
به ميزان زيادي وابسته به عوامل بيروني است.
به عبارت ديگر ما براي ثبات هيجاني خود ،متكي به پيوند با ديگران هستيم.
حلقة باز در سامانه عصبيـ   احساسي مغز ،طرحي موفق در سير تكامل بشر بوده
است زیرا او را قادر ميسازد به كمك عاطفي ديگران بشتابد؛ مثل مادري كه كودك
گريانش را آرام ميكند يا ديدهباني كه هنگام خطر به گروهش هشدار ميدهد.
با وجود رنگ و لعاب تمدن پيشرفتهمان ،هنوز اصل حلقة باز به قوت خود
باقي است .پژوهش در بخش مراقبتهاي ويژه نشان ميدهد كه حضور آرامبخش
ديگران نه تنها فشار خون بيمار را پايين ميآورد بلكه از سرعت تراوش اسيدهاي
چربي كه باعث انسداد عروق ميشوند نيز ميكاهد .جالبتر اینکه اگر تعداد
1. Limbic
40

فصل اول :رهبری بنيادين

حوادث تنشزاي شديد بيشتر از سه مورد در سال باشد (مواردي مثل مشكالت
جدي مالي ،اخراج از كار و يا طالق) خطر مرگ و مير در بين مردان ميانسال
منزوي سه برابر ميشود؛ در حاليكه اين حوادث در بين مردان میانسالی كه
ارتباطات نزديك بسياري با ديگران دارند عم ً
ال بيتأثير است.
دانشمندان ،حلقة باز را «تنظيمكنندة روابط عصبيـ   احساسي بين افراد» ميدانند؛
يعني پيامهاي ارسالي يك فرد ميتواند سطح هورموني ،كاركرد قلب و عروق،
ضرباهنگ خواب و يا حتي عملكرد ايمني در بدن ديگري را تغيير دهد .به همين
دليل زوجهاي عاشق باعث َف َوران آكسيتوسين 1در مغز يكديگر شده و احساسي

دلپذير و مهرآميز را پديد ميآورند .اما فيزيولوژي انساني در تمام جنبههاي زندگي
اجتماعي ـ و نه فقط روابط عشقي ـ در هم ميآميزد و هيجانات ما به صورت
خودكار براساس موقعيت طرف مقابلمان تنظيم ميشود .در واقع طراحي حلقة
باز در سامانة عصبيـ  احساسي مغز ،اين امكان را به ديگران ميدهد كه نه تنها
فيزيولوژي ،بلكه عواطف ما را هم تحتتأثير قرار دهند.

هر چند حلقة باز بخش مهمي از زندگي ماست ،غالب ًا متوجه فرآيند آن نميشويم.

دانشمندان توانستهاند با اندازهگيري فيزيولوژيك ضربان قلب در آزمايشگاه،
هماهنگي عواطف را ثابت كنند .بهطور مثال وقتي دو نفر شروع به گفتگو ميكنند،
بدن هر يك از ايشان با ضرباهنگ متفاوتي كار ميكند ولي بعد از  15دقيقه مكالمة
خوب ،شاخصهاي فيزيولوژيك هر دو به طرز چشمگيري همانند ميشود .اين
پديده «بازتاب» نام دارد .اين همانندسازي در كشاكش فرسايندة يك نزاع (هنگامي
كه خشم و آزردگي وجودمان را فرا ميگيرد) با قدرت ظاهر ميشود اما در
تعامالت خوشايند نيز ميتوان حضور ظريف آن را حس كرد .اما اين حالت
در بحثهايي كه از نظر عاطفي خنثي است بهندرت ديده ميشود .پژوهشگران
بارها مشاهده كردهاند كه چگونه وقتي افراد در كنار يكديگرند ،هيجانات به طرز
گريزناپذيري سرايت ميكند؛ حتي وقتي تماس بين آنها كام ً
ال غيركالمي است.
1. Oxytocin
41

رهبران نوين

بهطور مثال اگر سه نفر غريبه در سكوت ،چند دقيقه روبروي هم بنشينند بدون
آنكه حتي يك كلمه رد و بدل شود ،آنكه از نظر عاطفي بيشتر احساساتش را بروز
ميدهد ،حالتش را نيز به دو نفر ديگر انتقال خواهد داد .همين تأثير را ميتوان
در دفتر كار ،جلسه هيئتمديره و يا محيط فروشگاه هم مشاهده كرد .اعضای
گروه ،ناگزير «دچار» احساسات يكديگر ميشوند؛ از حسادت گرفته تا تشويش
يا سرخوشي .هر چقدر گروه يك دستتر باشد ،اشتراك در حاالت ،هيجانات و
حتي حساسيتها بيشتر ميشود.
براي مثال مشاهده شد كه در هفتاد گروه كاري از صنايع و حرفههای مختلف،
كساني كه با هم در جلسات شركت ميكردند ،تا دو ساعت بعد از جلسه حال و
هواي مشابهي داشتند؛ چه خوب و چه بد .پرستاران و حتي حسابداراني كه براي
آزمايش ،خلقوخوي خود را طي چند هفته يا چند ساعت كار مشترك با ديگران
زير نظر گرفتند ،هيجانات مشابهي داشتند و اين خلقوخوي مشترك در گروه تا
حد زيادي فارغ از مشكالت مشتركشان بود .بررسي تيمهاي ورزشي حرفهاي
نيز نتايج مشابهي را نشان ميداد .فارغ از افتوخيز جايگاه تيم ،بازيكنان در طول
روزها و هفتههاي كاري ،از نظر خلقوخو با هم هماهنگ ميشدند.
ُمسري بودن هيجانات و رهبري

اثر دائم و متقابل حلقههاي باز در سامانة عصبيـ   احساسي مغز ،معجوني عاطفي

در گروه پديد ميآورد كه هر كس طعم و ذائقة دلخواهش را به آن ميافزايد ،اما
اين رهبر گروه است كه تندترين چاشني را به آن اضافه ميكند .چرا؟ چون چشم
همه به رئيس دوخته است و اين واقعيتي ماندگار در فضاي كسبوكار است .افراد
سرنخهاي عاطفي خود را از مافوق ميگيرند .حتي وقتي كه رئيس خيلي در چشم
نيست (مثل مديرعاملي كه پشت درهاي بسته در طبقه انتهايي كار ميكند) باز هم
طرز برخوردش روي خلقيات زيردستانش اثر ميگذارد و اين اثر مثل قطعات
دومينو در تمام جو عاطفي شركت پخش ميشود.
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مشاهدة دقيق گروههاي كاري ،در عمل نشانگر نقش اساسي رهبر در تعيين
هيجانات مشترك است .رهبران اغلب بيشتر از ديگران حرف ميزنند و حرفشان
خريدار بيشتري دارد .بهعالوه آنها معموالً پيش از ديگران راجع به موضوعات
جديد صحبت ميكنند و نظرات افراد ،غالب ًا معطوف به گفتههاي رهبر است تا

نظرات ديگران .از آنجا كه ديدگاه رهبر وزن خاصي دارد« ،مديريت معنا» براي
گروه توسط او انجام ميشود و شيوة تفسير و نحوة واكنش عاطفي در موقعيتهاي
خاص را او تعيين ميكند.
اما تأثيرگذاري بر عواطف ،در گفتههاي رهبر خالصه نميشود .در اين مطالعات
معلوم شد كه حتي وقتي رهبر حرفي نميزند ،افراد او را با دقت بيشتري نسبت
به ديگر اعضای گروه تماشا ميكنند .وقتي پرسشي عام براي گروه مطرح ميشود،
افراد به رهبر چشم ميدوزند تا واكنشش را ببينند .در واقع واكنش عاطفي رهبر
براي اعضای گروه ،معتبرترين واكنش است و همه ،بهخصوص در موقعيتهاي
مبهم يعني وقتي كه ميتوان واكنشهاي متفاوتي نشان داد ،رفتار خود را براساس
پاسخ رهبر تنظيم ميكنند .به عبارت ديگر رهبر معيار عاطفي را تعيين ميكند.
رهبر ممكن است فردي را بستايد يا نكوهش كند؛ نقدي سازنده يا ويرانگر
بكند؛ از افراد حمايت كند يا نيازهايشان را ناديده بگيرد .او با تدوين مأموريت
گروه ،به كار و فعاليت افراد معنا ميبخشد و با راهنماييهاي خود مسير درست را
به ايشان نشان ميدهد .به اين ترتيب با تشويق انعطافپذيري ،افراد آزاد خواهند
بود تا با به كار گرفتن استعدادهاي خود ،كار را به بهترين نحو ممكن به انجام
برسانند و همة اينها به تعيين ميزان اثرگذاري عاطفي رهبر كمك ميكند.

با اين وجود الزام ًا همة رهبران «رسمي» در يك گروه ،رهبر هيجاني نيستند.

وقتي كه به هر دليل ،رهبر از اعتبار الزم برخوردار نباشد ،افراد براي هدايت عاطفي
خود به كسي كه اعتماد دارند و به او احترام ميگذارند روي خواهند آورد و از
آن پس اين رهبر جديد است كه به واكنشهاي هيجاني افراد شكل ميدهد .براي
مثال اعضای يك گروه معروف جاز كه حتي اسم گروهشان را از رهبر رسمي و
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بنيانگذار خود وام گرفته بودند ،سرنخهاي عاطفيشان را از موسيقيدان ديگري
ميگرفتند .البته هنوز رهبر رسمي گروه كار رزرو و تداركات برنامهها را مديريت
ميكرد اما براي تصميمگيري دربارة آهنگ بعدي يا تنظيم سيستم صوتي ،چشم
همه به عضو ذينفوذ گروه يعني رهبر عاطفي آن دوخته بود.
آهنرباهاي مردمي

صرفنظر از اينكه چه كسي رهبر عاطفي يك گروه باشد ،احتماالً او از توان

ويژهاي براي جذب افراد برخوردار است و ميتواند اثر محسوسي بر هوش
هيجاني ديگران بگذارد .هنرپيشهاي با استعداد را در نظر بگيريد و ببينيد با چه
سهولتي تماشاگران را جذب مدار عاطفي خود ميكند .خواه عذاب يك خيانت يا
لذت يك پيروزي را بازي كند ،مخاطب همان هيجان را حس خواهد كرد.

خنده و حلقة باز

هيجانات مثل ويروس سرايت ميكنند اما نه به يك شكل .مطالعهاي در دانشكدة

مديريت دانشگاه ييل 1نشان ميدهد كه شادي و صميميت در بين گروههاي كاري
آسانتر سرايت ميكند اما زودرنجي كمتر ُمسري است و افسردگي تقريب ًا سرايت

نميكند .سرعت باالي انتشار حاالت خوب ،پيامدهاي مستقيمي براي نتايج
كسبوكار دارد .پژوهش دانشگاه ييل مشخص ميكند كه خلقوخو بر كارآمدي

افراد اثر ميگذارد و شادمانی ،به همكاري ،انصاف بيشتر و عملكرد بهتر ميانجامد.
بهويژه «خنده» نشانگر قدرت حلقة باز در عمل و ماهيت ُمسري تمام هيجانات

است .با شنيدن خندة ديگران ما هم لبخند میزنیم يا ميخنديم و اين زنجيروار

به همة گروه سرايت ميكند .شادي به راحتي منتشر ميشود چون مغز ،حلقههاي
بازي دارد كه ويژة شناسايي لبخند و خنده طراحي شدهاند و باعث بروز واكنش

خنده در ما ميشوند .به اين ترتيب حاصل كار ،سرايت هيجانات مثبت است.

1. Yale
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در بين تمام نشانههاي هيجاني ،لبخند بيشتر از همه ُمسري است بهطوري كه
نميتوان در برابر آن مقاومت كرد يا متقاب ً
ال لبخند نزد .شايد لبخند به خاطر نقش
مفيدي كه در تكامل داشته اينقدر مؤثر است .دانشمندان بر اين باورند كه لبخند و

خنده به عنوان شيوهاي غيركالمي براي تحكيم همبستگي تكامل يافتهاست و بر
اين داللت دارد كه فرد ،آرام است و صميمي؛ نه هراسان يا تندخو.

«خنده» نشانهاي قابل اعتماد براي دوستي است .برخالف نشانههاي هيجاني

ديگر ـ بهخصوص لبخند كه ميتواند ساختگي باشد ـ خنده از كاركرد يك سلسله
دستگاههاي پيچيده عصبي متأثر است كه اكثرا ً غيرارادي عمل ميكنند و به همين
دليل خنديدن ساختگي كار سختي است .شايد يك لبخند دروغين از ديد عاطفي
ما پنهان بماند ،اما خندة مصنوعي مشخص ًا توخالي است.
خنده در معناي عصبشناختي خود ،نشانگر كوتاهترين فاصله بين دو فرد است

چرا كه بالفاصله سامانة عصبيـ   احساسي آن دو را به هم گره ميزند .به قول يك

پژوهشگر برجسته ،اين واكنش آني و غيرارادي ،سرراستترين شكل ارتباط بين

دو فرد است (يعني مغز با مغز) كه در آن عقل ،در فرآيند گره خوردن سامانههاي
عصبيـ   احساسي ،با ِخ َرد و هوش ديگري همراه ميشود .تعجبي ندارد كساني كه
از مصاحبت هم لذت ميبرند ،آسانتر و بيشتر ميخندند .كساني هم كه از يكديگر

خوششان نميآيد و به هم اعتماد ندارند يا به هر دليلي با هم اختالف دارند ،كمتر
با هم میخندند يا اص ً
ال نميخندند.
بنابراين در تمام محيطهاي كاري ،صداي خنده مؤيد حرارت هيجاني گروه

است؛ يعني ذهن و قلب افراد هر دو درگير كار است .از طرف ديگر خنديدن
در محيط كار ،ربط چنداني به شنيدن لطيفههاي رايج ندارد .در بررسي 1200
مورد خنده در تعامالت اجتماعي معلوم شد كه خنده تقريب ًا هميشه به عنوان

واكنشي دوستانه به حرفهاي معمولي مثل «از ديدنت خوشحالم» پيش ميآيد،
نه در واكنش به حرفهاي خندهدار .خندة خوب ،پيام دلگرمكنندهاي دارد :اينكه

طولموج ذهني ما يكي است و با هم توافق داريم .خنده نشانة اعتماد ،راحتي و
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احساس مشترك دربارة دنياست .خنده به مثابة ضرباهنگي در مكالمه ،حاكي از

آرامش اوضاع است.

پس درك ما از حاالت عاطفي رهبر ،بستگي به مهارت او در بيان احساسات
خود از طريق چهره ،صدا و حركات بدن دارد .هر چه مهارت وي در انتقال
هيجانات بيشتر باشد ،عواطف با شدت بيشتري منتشر ميشوند .البته نيازي به
نمايش نيست؛ با توجه دقيقي كه افراد به رهبر خود دارند ،حتي ظريفترين
اشارات عاطفي او ميتواند تأثير زيادي بگذارد .با اين حال اگر رهبران رو راستتر
باشند و بهتر بتوانند اشتياق خود را بيان كنند ،ديگران راحتتر اين شور ُمسري را

احساس خواهند كرد.

رهبراني با اين استعداد ،آهنرباهاي هيجانياند و افراد به صورت طبيعي جذب
آنها ميشوند .در واقع رهبراني كه افراد سازمان بيشتر از همه تمايل دارند با آنها
كار كنند ،به احتما ِل زياد همانهايي هستند كه قادرند حس خوشبيني و اميد را
اشاعه دهند و اين يكي از داليلي است كه رهبران هوشمند هيجاني ،افراد مستعد
را جذب ميكنند ،چون كار كردن با آنان لذتبخش است .به عكس ،رهبران
منفيباف يعني آناني كه زودرنج ،تندخو ،زورگو و بيعاطفه هستند ،مردم را از
خود ميرانند و هيچكس دوست ندارد با يك آدم بدخُ لق كار كند .پژوهش ثابت
كرده كه رهبران خوشبين و مشتاق ،در مقايسه با رؤسايي كه به حاالت منفي
گرايش دارند ،راحتتر افراد را حفظ ميكنند.
در گام بعدي ،به ميزان اثرگذاري هيجانات بر كارآمدي خواهيم پرداخت.

خلقوخو چگونه بر نتايج اثر ميگذارد
هيجانات معموالً تند و گذرا و گاهي مختلكنندة كار هستند اما خلقوخو،
احساسي است كه شدت كمتر و ماندگاري بيشتري دارد و بهندرت با كاري كه
در دست داريم تداخل پيدا ميكند .حوادث هيجاني معموالً حالتي پايدار را پديد
ميآورند ،يعني يك جريان مدام و ماليم از احساس در تمام گروه.
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شايد از منظر كسب و تجارت ،حاالت و هيجانات بيمعنا جلوه كنند اما
پيامدهاي واقعي براي انجام كار دارند .اندك نگراني رهبر ميتواند اشارهاي باشد به
ضرورت توجه و مراقبت بيشتر .در موقعيتهاي پرخطر ،هشياري ميتواند كمك
بزرگي باشد و در عينحال خوشبيني بيش از اندازه ،به ناديده گرفتن خطرات
ميانجامد .غلبة ناگهاني خشم ميتواند توجه رهبر را كام ً
ال معطوف به مسئلهاي
اضطراري كند؛ مثل خبردار شدن از انحراف اخالقي يك مدير ارشد .به اين ترتيب
نيروي او به جاي پرداختن به روند عادي مسائل ،صرف يافتن راهحل ميگردد
شر مزاحمتهاي اخالقي خالص شود .در
تا سازمان بتواند با تالش بيشتر ،از ّ
حاليكه اضطراب اندك (مثل نگراني از پايان مهلت انجام كار) ميتواند منجر به
تمركز نيرو و توجه شود .گرفتاري طوالني ميتواند ارتباطات يك رهبر را به هم
بزند و با كاهش توان مغز براي پردازش اطالعات و ارائه پاسخ مؤثر ،مانع كاركرد
مناسب گردد .از سوي ديگر ،يك د ِل سير خنده و يا حس خوشبيني ،توان عصبي
را براي انجام كار خوب باال ميبرد.
خلقوخوي خوب يا بد ،هر دو تمايل به ماندگاري دارند چون به نوعي باعث
تحريف ادراكات و خاطرات ميشوند .وقتي افراد خوشبين و اميدوارند ،پرتوي
مثبت يك موقعيت را ميبينند و خوبيهاي آن را به ياد ميآورند اما وقتي حس
بدي داشته باشند ،بر جنبههاي منفي تمركز ميكنند .وراي اين تحريف ادركي،
هورمونهايي كه هنگام اضطراب ترشح ميشوند به ساعتها وقت نياز دارند تا
دوباره در بدن جذب و محو شوند .همين است كه ارتباط بد با رئيس ،فرد را
چنان اسير اندوه ميكند كه نميتواند ذهن و جسمش را آرام كند« :اونقدر من رو
توي جلسه اذيت كرد كه ديشب خوابم نبرد!» در نتيجه ما طبيعت ًا ترجيح ميدهيم با
كساني باشيم كه از نظر هيجاني مثبت باشند ،تا حس خوبي داشته باشيم.
اسارت عاطفي

هيجانات منفي ـ بهويژه خشم مزمن ،اضطراب يا حس بيهودگي ـ به شدت كار
را مختل كرده و توجه را از كاري كه در دست داريم منحرف ميكنند .به طور
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مثال پژوهشي در دانشگاه ييل درباره خلقوخو و ُمسري بودن آن انجام شد كه نشان
ميداد كارآيي گروههاي تصميمگيرنده براي اختصاص پاداش آخر سال ،به ميزان قابل

توجهي با احساسات مثبت تقويت شده و با احساسات منفي تحليل ميرود .جالب
آنكه اعضای گروه اص ً
ال متوجه تأثير خلقوخوي خود نبودند!
مثال ديگر ،بدخلقي كاركنان يك هتل زنجيرهاي بينالمللي است كه بيشتر از
جر و بحث با مديريت آزرده ميشدند .مشاجره با مديران در
همه در هنگام ّ
  90درصد موارد منجر به احساساتي مانند سرخوردگي ،يأس ،خشم ،اندوه ،انزجار
و يا آزردگي ميشود .اين مشاجرهها بيشتر از درگيري با مشتريان ،فشار كار،
خطمشيهاي شركت و يا مسائل شخصي باعث پريشاني ميگردد .نه اينكه رهبران
بايد زيادي «خوب» باشند؛ هنر عاطفي رهبر آن است كه واقعيت و ضروريات
كار را بدون آنكه نيازي به آزردن بيجهت افراد باشد ،به كرسي بنشاند .يكي از
قديميترين قوانين روانشناسي ميگويد :اگر اضطراب و نگراني از حدّ متعارف

بگذرد ،سبب فرسايش تواناييهاي ذهن ميشود.

پريشاني نه تنها تواناييهاي ذهن را فرسايش ميدهد بلكه باعث كاهش هوش
هيجاني در افراد ميشود .كساني كه آشفتهاند ،در تشخيص درست عواطف ديگران
مشكل پيدا ميكنند و به اين ترتيب اصوليترين مهارت مورد نياز براي همدلي
در ايشان تضعيف شده و در نتيجه مهارتهاي اجتماعي ديگر نيز مختل ميشود.
نكتة ديگر اينكه طبق يافتههاي نوين دربارة رضايت شغلي ،عواطفي كه افراد
هنگام كار كردن حس ميكنند ،مستقيم ًا معرف كيفيت حقیقی زندگي كاري
آنهاست .مقدار زمانی كه در سرِكار عواطف مثبت را تجربه ميكنيم ،يكي از
قويترين شاخصهاي پيشبيني رضايت شغلي است و نشان ميدهد چقدر ممكن
است يك فرد كارش را رها كند .در اين معنا ،رهبراني كه خلقوخوي بد را اشاعه
ميدهند به درد كسبوكار نميخورند و آناني كه مر ّوج خلقوخوي خوبند ،باعث
رونق كار میشوند.
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خلقوخوي خوب ،كار خوب

وقتي فرد حس خوبي داشته باشد ،به بهترين وجه كار ميكند .حس خوب،

كارآمدي ذهن را افزايش ميدهد و به درك بهتر اطالعات و استفاده درست از
قوانين تصميمگيري در قضاوتهاي سخت كمك ميكند .بهعالوه ،باعث انعطاف
بيشتر در انديشيدن ميشود .تحقيقات نشان ميدهد كه خلقوخوي خوب سبب
ميشود ديگران و يا رخدادها را در پرتوي مثبت ببينيم و اين به نوبة خود كمك
ميكند دربارة توانايي دستيابي به هدف خوشبينتر باشيم ،خالقيت و مهارت
تصميمگيريمان تقويت شود و براي كمك به ديگران پيشقدم شويم .بهطور مثال،
كارگزاران بيمهاي كه نيمة پُر ليوان را ميبينند ،از همتايان بدبين خود تواناترند و

عليرغم پاسخ منفي مشتري ،پافشاري ميكنند و فروش بيشتري دارند .به عالوه
تحقيق دربارة شوخطبعي در محيط كار نشان داده كه يك شوخي كالمي به موقع
و يا يك خندة شادمانه ميتواند باعث برانگيختن خالقيت شود ،ارتباطات را
تسهيل دهد ،حس پيوند و اعتماد را تقويت كند و البته محیط كار را شادابتر
كند .شوخيهاي سرخوشانه ،احتمال حصول توافق مالي را در مذاكرات افزايش
ميدهد .عجيب نيست كه «سرخوشي» در جعبهابزار رهبران با هوش هيجاني باال،
جايگاه ويژهاي دارد.
وقتي پاي گروه به ميان ميآيد ،خلقوخوي خوب اهميت خاصي پيدا ميكند.
توانايي رهبران در ايجاد اشتياق و روحية همكاري ،ضامن موفقيت گروه است .از
سوي ديگر وقتي كشمكشهاي عاطفي در گروه ،توجه و انرژي افراد را از وظايف
مشتركشان منحرف كند ،كارآيي گروه نيز كاهش مييابد.
اكنون نگاهي به نتايج پژوهش دربارة  62مديرعامل و گروههاي مديريتي
آنها مياندازيم .اين مديران ،شماري از گروه فورچون  ،1 500به عالوة رؤساي
شركتهاي برجستة خدماتي در آمريكا (مثل شركتهاي مشاورهاي و حسابداري)،
سازمانهاي غيرانتفاعي و بنگاههاي دولتي بودند .ارزيابي مديران عامل و اعضای
 500 :Fortune 500 .1شركت برتر آمريكا (يادداشت مترجم)
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گروه مديريتي آنان ،براساس ميزان خوشبيني آنها انجام گرفت؛ يعني اينكه چقدر
پرانرژي ،پراشتياق و مصمم بودند .همچنين از ايشان سؤال شد كه بهجاي اختالف
نظرهاي فني ،چقدر با تضاد و بحران روبرو شده بودند (مانند درگيريهاي
شخصيتي ،خشم و اصطكاك در جلسات و كشمكشهاي عاطفي).
اين پژوهش نشان داد كه هر چه حاالت كلي افراد در گروههاي مديريتي ارشد
مثبتتر باشد و حس همكاري بيشتري با هم داشته باشند ،نتايج كاري شركت
هم بهتر خواهد بود .به بيان ديگر با ناسازگاري بيشتر در مديريت ،بازده تجاري
شركتها اُفت ميكند.
«ضريب هوشي گروه»( ،يعني مجموع بهترين استعدادهاي افراد در باالترين حدّ

خود) به هوش هيجاني گروه وابسته است كه در هماهنگي گروه جلوه ميكند.
رهبري كه در ايجاد حس همكاري ماهر باشد ،ميتواند اين حس را زنده نگهدارد
و اطمينان يابد كه تصميمات گروه ،ارزش پيگيري را دارد .چنين رهبري ميداند
كه چطور بين تمركز بر كار و توجه به كيفيت روابط در بين اعضای گروه ،تعادل
برقرار كند .او طبيعت ًا فضايي دوستانه اما مؤثر پديد ميآورد كه روحية همه را باال
ميبرد.

اندازهگيري «احساس» يك شركت

عقل سليم ميگويد كارمندان خوشبين ،بيشتر از خودشان مايه ميگذارند تا
خشنودي مشتري را فراهم كنند و بنابراين باعث بهبود درآمد ميگردند .در واقع
لگاريتمي وجود دارد كه براساس آن ميتوان اين رابطه را پيشبيني كرد :به ازاي
هر يك درصد بهبود فضاي خدماتي ،دو درصد درآمد افزايش مييابد.
بنجامين اشنايدر 1استاد دانشگاه مريلند ،در بررسي مجموعة وسيعي از شعب
بانك ،دفاتر محلي شركتهاي بيمه ،مراكز تماس كارتهاي اعتباري و بيمارستانها،
متوجه شد كه ارزيابي مثبت كاركنان از فضاي خدماتي ،رضايت مشتريان را به
دنبال دارد و آن نيز به نوبة خود سبب نتايج مثبت تجاري ميشود .به همين ترتيب
روحية ضعيف در بين كاركنان بخش خدمات مشتريان ،تا سه سال باعث افزايش
1. Benjamin Schneider
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ميزان ترك خدمت توسط كاركنان و طبيعت ًا كاهش رضايت مشتري ميشود که البته
كاهش سطح رضايت مشتري ،كاهش درآمد را در پي دارد.
چاره چيست؟ عالوه بر رابطة آشكار بين فضاي محيط كار و شرايط كاري يا
حقوق ،رهبران همافزا نيز نقشي اساسي ايفا ميكنند .در كل هر چقدر بار عاطفي
كار بيشتر باشد ،رهبران نيز بايد همدلي و حمايت بيشتري از خود نشان دهند.
رهبران ،پديد آورندة فضاي خدمترسانياند و ميتوانند براي جلب رضايت
مشتري ،خلقوخوي مناسب را در كاركنان ايجاد كنند .بهطور مثال اشنايدر در
ِ
رهبري مؤثر در يك شركت بيمه ،میتواند با اثرگذاري روي
تحقيقش دريافت كه

فضاي خدمترساني در بين كارگزاران ،تفاوتي سه تا چهار درصدي در نرخ
تمديد قراردادهاي بيمه ايجاد كند؛ رشدي به ظاهر اندك كه سودي كالن براي
كسبوكار در پي داشت.
مشاوران سازماني مدتهاست كه پيوندي مثبت بين فضاي انساني حاكم بر
يك واحد تجاري و كارآمدي آن قائل بودهاند اما دادههاي مورد نياز براي اثبات
اين ارتباط چنان پراكنده بود كه در عمل ،رهبران سبك فردي خود و تأثيرات آن
را بر زيردستانشان ناديده گرفته و بيشتر روي اهداف تجاري «ملموس» متمركز
شدهاند .اما نتايجي كه در حال حاضر از صنايع گوناگون در اختيار داريم ،گوياي

ِ
سنجش یک كميّت
ارتباط رهبري با فضاي كار و كارآمدي است و اين ،امكان
سخت (مانند كارآمدي عملكرد) را با مفهومي نرم مثل «احساس» يك شركت
فراهم ميآورد.
براي مثال ،در يك شركت بينالمللي توليد خوراك و نوشيدني ،فضاي كاري
مثبت ،نشان از احتمال كسب درآمد ساالنة باالتر در بخشهاي اصلي شركت را
داشت و در بررسي  19شركت بيمه ،فضاي ايجاد شده توسط مديرعامل در بين
زيردستان مستقيم خود ،نشانگر ميزان كارآمدي عملكرد در كل سازمان بود؛ در
 75درصد از موارد ،فضاي كاري به تنهايي عامل تفكيك شركتهاي پرسود از
بنگاههاي كمبازده به شمار ميرفت.
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در بين تمام جنبههاي مختلف كسبوكار ،شايد ارائه خدمات عالي به مشتري

(يعني هدف مقدس تمام صنايع خدماتي) بيش از همه تحتتأثير خصلت ُمسري

بودن خلقوخو و نيز سامانة حلقة باز مغز قرار دارد .خدمترساني به مشتري به

شدت تنشزاست و هيجانات اغلب آزادانه از سوي مشتري به سمت كاركنان و
بالعكس جريان مييابند .البته از منظر تجارت ،رواج حاالت بد در بين افرادي كه به

مشتري خدمترساني ميكنند ،خبر ناخوشايندي است .نخست آنكه بيادبي ُمسري

است و صرفنظر از اينكه آيا خدمترساني به خوبي انجام گرفته يا نه ،باعث

نارضايتي يا حتي خشم مشتري ميشود .دوم اينكه كاركنان بد اخالق ،خدمات
ضعيف ارائه ميدهند كه گاهي نتايج اسفباري را در پي دارد :ميزان مرگومير در
بين بيماران بستري در واحدهاي مراقبت ويژه قلب ،وقتي كه پرستاران دچار
«افسردگي» باشند ،چهار بار از واحدهاي مشابه بيشتر است .به عكس ،خلقوخوي

شاد در بين كاركنان بخش خدمات ،به سود كسبوكار ميانجامد.

اگر مشتري از گفتگو با فروشندة پشت پيشخوان لذت ببرد ،آن فروشگاه را

«جايي خوب» براي خريد ميداند .اين نه تنها به معني رجوع دوباره و چند بارة

مشتري به فروشگاه است ،بلكه باعث بهترين نوع تبليغ (يعني تبليغات شفاهي)
نيز ميشود .به عالوه وقتي افراد شاد باشند ،براي خوشايند مشتري از خود مايه

ميگذارند .در بررسي  32فروشگاه از يك شركت زنجيرهاي در آمريكا مشخص
شد آنهايي كه فروشندگان مثبتانديش داشتند ،بهترين نتايج فروش را نیز ارائه

ميدادند.

اما اين يافتهها چه ارتباطي با رهبري دارد؟ در تمام اين فروشگاهها ،مدير

فروشگاه بود كه با ايجاد فضاي هيجاني مناسب ،سبب باال رفتن حاالت روحي
فروشندگان و نهايت ًا جهتدهي درست به فعاليت فروش شده بود .وقتي مدير،

چاالك ،متكي به خود و خوشبين باشد ،خلقوخوي او به كاركنان نیز سرايت
ميكند.
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ِ
كارآمدي عملكرد نيست .عوامل
فضاي كار به تنهايي عامل تعيينكنندة
تعيينكنندة اينكه كدام شركت در يك فصل مشخص از ديگران بهتر است ،به
شدت پيچيدهاند .اما تحليلهاي ما ميگويد بهطور كلي فضا (يعني احساس كساني
كه در شركت كار ميكنند) ميتواند بين  20تا  30درصد در كارآمدي عملكرد
تأثيرگذار باشد .در واقع واداشتن افراد به خوشخلقي ،نتايج ملموس و پُرباري
دارد.
اگر فضاي كار تا این حد در كسب نتايج خوب مؤثر است ،چه چيزي باعث
ايجاد اين فضا ميشود؟ بين  50تا  70درصد از تلقي كاركنان نسبت به فضاي
سازمان ،به اَعمال يك فرد بستگي دارد :رهبر سازمان .رئيس ،بيشتر از هر كس
ديگر ميتواند شرايطي را فراهم كند كه مستقيم ًا تعيينكنندة توانايي افراد براي

خوب كار كردن است.

خالصه آنكه حاالت عاطفي و اعمال رهبران ،مشخص ًا بر احساس و عملكرد

زيردستانشان تأثير ميگذارد .بنابراين مديريت مؤثر رهبران در ادارة خلقوخوي
خود و تأثيرگذاري بر حاالت ديگران ،صرف ًا يك موضوع شخصي نيست بلكه
عاملي تعيينكننده در چگونگي عملكرد سازمان است.
اين مسئله اهميت نقش فرماندهي مغز را بر عملكرد خوب يا بد رهبري اصيل،
نشان ميدهد.
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