
 فصل اول 

های سود شرکت یا منافع تر از حاشیهرهبران باید کارمندان خود را ارجح

 های رهبری خوب مانند یک خانواده حامی هستندخودخواهانه خود قرار دهند. نمونه

 

ای از  این رابطه،  نمونه کنند.رهبران، پول یا منافع شخصی خود را برای منافع پیروان خود فدا می بهترین 

کند. پدر یا مادر خوب، فرزند را برای منافع شخصی خود قربانی  رهبری است که مانند پدر یا مادر رفتار می

 پذیرند.کنند و مسئولیت امنیت فرزندان خود را مینمی

که آیا در محل کار به کارمندان مانند اعضای خانواده رسیدگی  های مطمئن برای تشخیص این راه یکی از 

کنند یا نه، این است که نگاهی به مزایای مرخصی خانوادگی برای کارمندان بیندازیم. ایاالت متحده، در  می 

به عنوان فرزندخوانده را تجربه  های مهم خانوادگی مانند تولد فرزند یا قبول کودکی  مواردی که کارکنان اتفاق 

ها وضع کرده  های پیشرفته، مقرراتی را برای مرخصی با حقوق در تمام ایالتکنند، برخالف بسیاری از کشور می 

گیرند، والدین برای  ها، مرخصی با حقوق اضافی در نظر نمیاست. هنگامی که کارفرمایان برای این رویداد 

های  شار و استرس قرار داشته  و کودک جدید را به والد دیگر یا محیط بازگشت هرچه زودتر به کار تحت ف

هایشان، یک راه برای  سپارند. اجازه  به کارکنان برای اختصاص زمان الزم برای خانوادهمراقبت از کودکان می 

که  سازد کاهش استرس آنها در محل کار و داشتن تعادل سالم میان کار و زندگی است و آنها را مطمئن می 

فردی و  امنیت شغلی دارند، حتی اگر وظایفی در خارج از اداره داشته باشند. رهبری که برای روابط میان 

تر  شود، متوجه است که در اختیار داشتن کارمندانِ بدون استرس، بسیار مهماقدامات فداکارانه ارزش قائل می

ارد، درنتیجه، تا آخرین ساعات ممکن از  است تا در نظر گرفتن سودی که کار آنها بر نتیجه نهایی شرکت د

کشد. بنابراین، چنین رهبری در مواقع حیاتیِ زندگی کارکنان، مرخصی خانوادگی مناسبی به  ایشان کار نمی

 دهد.آنها می 


