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Нива на лидерство

Трите нива на лидерство по Джеймс Скаулър са:
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Първите две нива - публично и частно лидерство - са външни: те засягат

взаимоотношенията и взаимодействията между лидера и

обкръжаващата го среда. Външните нива се отнасят към поведенческите

репертоари на лидера спрямо другите. А личното ниво е вътрешно - то се

отнася към лидерското присъствие, ноу-хау, умения, вярвания, емоции и

несъзнателни навици.

Всяко ниво на лидерството има собствена функция, с други думи:

отговаря на конкретни задачи.
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Публичното лидерство:

Какво правим, за да въздействаме на група хора?

 Създаване на визия, запазване на фокуса.

 Организиране, планиране, овластяване на другите.

 Генериране на идеи, решаване на проблеми, вземане на решения.

 Формиране на стандарти за изпълнение.

 Изграждане на екип и поддържане на екипен дух.

Защо: защото има значение да се определят общите условия, 
начертание и модели на действие.
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Частното лидерство:

Как да работим с един човек от екипа?

 Индивидуална цел и задача (например оценяване, подбор, 

поддържане на дисциплина).

 Индивидуално изграждане и поддържане (например признаване на 

нарастващия талант).

Защо: защото екипите са съставени от индивиди, които са различни по 

своите амбиции, увереност, мотивация, умения, опит, психологически 
профил и ценности. 
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Личното лидерство:

Как да развиваме себе си?

 техническо ноу-хау и умения;

 правилно отношение към другите хора;

 психологическо самоусъвършенстване.

Защо: защото самоусъвършенстването е ключът към израстването на
лидерa, изграждането на отношения на доверие с последователите и
развиването на поведенческа гъвкавост при постоянно променящите се
външни обстоятелства, при което той остава винаги свръзан с основните
си ценности (тоест, остава винаги автентичен). /1/
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Нива на лидерство

Петте нива на лидерство по Джон Максуел:

Фиг. по https://www.novavizia.com/pette-niva-na-liderstvoto-ma-maksuel/
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Нива на лидерство

1. Позиция

“Позиция” е първото ниво на лидерството. Това е най-ниското ниво, на което

хората следват лидера, защото трябва.

Всеки мениджър започва от тук. Единственото влияние над околните, с което

разполага един потенциален лидер е това, което му осигурява неговата

мениджърска длъжност (позиция) – права и власт да се разпорежда.

Служителите следват мениджъра, защото той има власт, а те – не.

Проблемът с първото лидерско ниво е, че човек, който го заема, може да е

шеф, но не и лидер. Човек на първо лидерско ниво разчита на правилата,

предписанията и политиката на организацията, за да контролира хората си.
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2. Позволение

“Позволение” е второто ниво на лидерството. То се основава

на взаимоотношенията. Хората следват лидера, защото искат.

Когато мениджърът проявява емпатия и се отнася с интерес и грижа към

хората си, те започват да го уважават, а така той придобива влияние над

тях. Възниква доверие – най-важната предпоставка за добри

взаимоотношения.

Лидерите от второ ниво не се задоволяват единствено с позицията си, а

искат хармонични отношения със своите сътрудници. Чрез двупосочна

комуникация се изгражда добро взаимно разбиране, при което те

опознават хората си, а хората опознават тях. Създава се позитивна

работна среда и се изграждат здрави и трайни взаимоотношения.
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3. Продуктивност

“Продуктивността” е третото ниво на лидерството. То се основава на резултатите.

Хората следват лидера, защото той е допринесъл за благото на организацията.

Лидерите от второ ниво понякога допускат грешката да останат там. Увлечени от

позитивната работна среда и добрите взаимоотношения с хората, те могат да

подценят важността на резултатите в работата. А без резултати и

постижения всяка организация е загубена.

Когато лидерът достигне трето ниво, се случват чудесни неща – отмята се

сериозна работа, постигат се цели, подобряват се ключови показатели за

ефективност. Лидерът прави впечатление на човек, който знае и умее как да

постига успехи, а с това той придобива влияние и печели доверие сред хората.
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4. Развитие на хората

“Развитието на хората” е четвъртото ниво на лидерството. То се основава
на делегирането и възпроизводството. Хората следват лидера заради
това, което е направил за тях.

На това ниво на лидерско развитие човек има влияние върху околните не
заради своята мениджърска длъжност, а заради уменията си за
овластяане на другите. Такъв лидер използва длъжността,
взаимоотношенията и продуктивността, за да инвестира в своите
сътрудници и да ги развива, докато и те на свой ред не се превърнат в
лидери.

На четвърто ниво се появява истински ефективната работа в екип. Хората
се познават добре, имат си доверие, съпричастни са и си сътрудничат
по-пълноценно.
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5. Апогей

“Апогей” е петото ниво на лидерството. То се достига трудно. Хората

следват лидера заради това, което е и което представлява.

Това ниво изисква не само умения и усилия, но и високо ниво

на талант. Само надарени по природа лидери могат да достигнат

до това най-високо ниво.
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За лидерството от пето ниво Джон Максуел казва следното:

“Какво правят лидерите на Ниво 5 ли?

Помагат на хората да се развият до Ниво 4.”

Лидерите от пето ниво развиват лидери, които на свой ред са способни да развиват

лидери. На практика, по този начин лидерите от пети ниво развиват организации от Ниво

5. Създават възможности, които другите лидери не могат да създадат. Това, което правят,

се превръща в наследство за другите. Хората ги следват заради това, което са и което

представляват.

Според Максуел, по този начин лидерството носи на лидерите от пето ниво

положителна репутация. Това са хора за пример, които извеждат на ново и по-високо

ниво не само себе си, не само организацията си, но понякога дори своята индустрия.
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10 прозрения на Максуел за петте нива на лидерството:

 Може да преминете на следващото, по-високо ниво, но никога не 

скъсвате връзка с предишното;

 Вие не сте на едно и също ниво с всеки сътрудник;

 Колкото по-високо се изкачвате, толкова по-лесно е да водите;

 Колкото по-високо се изкачвате, толкова повече време и всеотдайност

са необходими за достигане на ниво;

 Изкачването нагоре по нивата става бавно, но слизането надолу се 

извършва бързо;
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Нива на лидерството

 Колкото по-нагоре вървите, толкова ппо-голяма е възвращаемостта;

 По-нататъшното движение нагоре изисква по-нататъшно израстване;

 Не се ли изкачвате по петте нива, и вие, и вашите хора ще бъдете

ограничени;

 При смяна на длъжности или организации, рядко оставате на същото

ниво;

 Не можете да изкачите нивата сами./2/
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