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 ای روح مهربان هستی ام          
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 به: تقدیم 

در  چیون   تا  ب  من آموخت   ک  عالمان  پدرم   پاک  روح

 نمایش تجرب   عرص  زندگی، ایستادگی را

 

 :جان پدر

   رفتی از چشمش و دل محو تماشاست هنوز 

 عکس روی تو در این آین  پیداست هنوز

   هر ک  در سین  دلی داشت ب  دلداری داد 

 دل نفرین شده ی ماست ک  تنهاست هنوز

 در دلش عشق تو چون شمع ب  خلوتی  راز 

 در سرم شور تو چون باده ب  میناست هنوز
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 چکیده

سازمانی قدرت از ناشی مدیریت است. انسان سازمانی، شکست یا و موفقیت عامل

وظایفتکنیکیو انجام ارتباطبا در عملکردشبیشتر استکه اجرائی تفویضشده

 فظنگهداریوضعموجوددرسازمانهااستدرصورتیکهرهبریتازقدرتوح استو

نظیراصالح نفوذشخصبهرهمنداستکهنقشاساسیدرتوسعهو اجرایسیاستها

ساختاروروندهادرسازمانبهعهدهدارد.اگرمدیریتباانسانهارابطهدرستومنطقی

آنا نیازهایفردی که طوری به کند کند،برقرار توجه نیازها آن به و شناسایی را ن

تواندازنیروهایانسانیخودبهطورمشروعدرراستایاهدافسازمانیاستفادهکند.می

را شخصیتانسانی دهنده تشکیل عوامل استکه آن حلمشکالتانسانیمستلزم

 زایتشکیلتواناجشناختوتغییروتحوالتآنراموردبررسیقرارداد.بنابراینمی

آمیزازقدرت. تواناستفادهموفقیت -1دهندهرهبریرابهطورخالصهچنینذکرکرد

تواندركاینمطلبکهافرادانسانیدرزمانهایمختلفودرشرایطمختلفبه -2

وسیلهعواملمختلفتحریکمی  -3شوند. توان -4توانالهامبخشیدنبهدیگران.

همنجربهایجادجویآکندهازعواطفواحساساتدرسازمانشودوایکاقدامبهشیوه

  .بتوانددرافرادایجادانگیزهکند

مدیریت،رهبری،سازمان :هاکلیدواژه
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 مقدمه

شایدبتوانادعاکردکهرهبری،بیشازهرموضوعدیگـریدرتـاریتتجربیـاتانسـان

متمدن،باعثبحثوگفتگومیانمـردمبودهاست.تاریتوآثارهنـریوادبـیبیشـمار

وایــان،ســردارانهرملتحکایتازوقایعیدارندکـهدرآنهـاافـرادمتعـددیمفرمانر

نظامی(نقشهایتعیینکنندهدرسرنوشتآنکشورداشتهاند.مطالعهمنظمرهبریو

رفتاررهبرانیکپدیـدهعلمـیقـرنبیستویکماستکهعمدتاًناشیازتوسعهعلوم

انسانیخصوصاًروانشناسیوجامعهشناسیدرایـنقـرناسـت.امـروزهنیــزرهبریـت

هاومجالتاغلببـهدر مقــاالتیدرمــوردالبوبااهمیتاست،روزنامهموضوعیج

پردازنـدوتغییـروتحـوالتدرمشـاغلمهـمرهبـرانسیاسـی،اقتصـادیوعلمیمـی

منطقهای،کشوریوبینالمللیتوجهرسـانههـایارتبـاطیرابـهخـودجلبنمودهو

 .گردنددمموجبمیبحثوگفتگوهایبسیاریرادرمیانمر

دانندیکیازدالیلاصلیاینتوجهایناستکهمردم،رهبرانرادارایقدرتزیادیمی

توانندبانیاصالحاتوتغییراتمطلوبیدرسازمانهاباشـند.ازرهبـرانسـازمانهاکهمی

رودکهدریکسریازکارهامثلبرنامـهریــزی،تصــمیمگیـری،برقـراریانتظارمی

ایـنچنــینانتظــاراتیباعــث ارتباطوکنترلدرگیریها،پرتوانوباصالحیتباشند.
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شـدهاندکـهکتـزوکـانرهبریتراعاملتعیینکنندهدرموقعیتوشکستسـازمانها

.دانندمی

دهدکهمدیرانبرایاینکهبتواننددارایاختیاراتغیـرنتایجتحقیقاتتجربینشانمی

وندبایسـتیشـیوهرهبـریرادرپـیشبگیرنـدکـهوفـاداریرادرکارکنـانرسـمیشـ

.تشویقکردهوپرورشدهند
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 کلیاتفصل اول: 

 رهبریتعریف 

راآنهـاوزمینهدسـتیـابیبـه رهبرانسرآمدچشماندازومأموریتسازمانراتدوین

برایموفقیـتپایـدارسـازمانمـورد راکههاییوسیستمهاکنند.آنهاارزشمیتسهیل

هـایکننـد.دردورهمیرفتارهایمناسبخوداجرا نیازندایجادکردهوآنهارابااعمالو

آنهاثبـاتدر،تغییروتحولسازمانهایکنند.دردورهمیورفتارهایمناسبخوداجرا

هرجاکهالزمباشد،اینرهبرانقادربـهتغییـرجهـتگیـری .کنندمیراحفظمقاصد

.کارکنانبهپیرویازآنهستندسازمانوترغیب

مـواردزیـرهسـتندکـهدرایـنقسـمتبـهمعرفـیآنهـا زیرمعیارهایمعیاررهبـری

پردازیم:می

1-a خودشانبـه تدوینوواخالقیاتسازمانراهاارزش،چشمانداز،مأموریترهبران

 .کنندمیعمل،عنوانالگویفرهنگسرآمدی

 چشماندازسازمانوایجادوتوسعهفرهنگسازمانیتدوینمأموریتو  

 فرهنـگ اجتماعیکهپشتیبانیکنندههایتدوینارزشهاواخالقیاتوپاستگویی

  سازمانیهستندوایفاینقشالگودرعملبهآنهادرسازمان

 )بازنگریوبهبوداثربخشینحوهرهبریفردیمتوسطخودرهبران  
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 بهبودهایحضورشخصیوفعالدرفعالیت  

 ازطریـق خالقیتونـوآوری،تشویقتوانمندسازیمتفویضاختیار(ایجادانگیزهو

  بهبود هاییادگیریوسرمایهگذاریرویفعالیتتغییرساختارسازمانو

 یادگیریهایپشتیبانیوعملبراساسیافته،تشویق  

 بهبودهایاولویتبندیفعالیت  

 ترغیبوتشویقجهتهمکاریدردرونسازمان  

مدیریتوبهبـودمسـتمرآنهـاشخصـاهایتوسعهوبهکارگیریسیستم،ازایجادb-1

.نمایندمیاطمینانحاصل

 همراستاکردنساختارسازماندرجهتیکهموجبتحققخطمشـیواسـتراتژی

.شود

 توسـعهیافتـهواجـرا،اطمینانیافتنازاینکهسیستمیبرایمدیریتفرآینـدها

.شودمی

 .تعیینشفافمالکیتبرایفرآیندها

 هبـودنتـایجبـازنگریوب،اطمینانیافتنازاینکهفرآینـدیبـرایانـدازهگیـری

.شودمیتوسعهیافتهواجرا،کلیدیدرسازمان

 توسـعهیافتـهواجـرا،سـازماناطمینانیافتنازاینکهفرآیندیافرآینـدهاییدر

کهدرسازماناتفـا هاییبرنامهریزیواجرایبهبود،درك،شوندکهباترغیبمی
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ریویادگیری(موجبتقویتنوآو،مرتبطباخالقیتهایفعالیتدرافتدممثالمی

.گردندمیاینراهکارهایبهبود

.رهبرانبامشتریانوشرکاونمایندگانجامعهدرتعاملهستندc-1

 فهمیدنوپاستگوییبهنیازهاوانتظارات،برآوردهکردن

 سازمانیومشارکتدراینکارهایایجادشراکت

 مشارکتدراینکاربهبودباشرکاوکههدفشانهاییراهاندازیفعالیت

 هایذینفعانبـرایوفاداریشـانونقشـیکـهدرسـازمانوهوگرقدردانیازافرادو

.کسبوکاردارند

 ،وسـمینارهایتخصصـیهاتخصصیوشرکتدرکنفرانسهایعضویتدرانجمن

بویژهترویجسرآمدیسازمانیوحمایتازآن

 فعالیتهاییکههدفشانبهبودشرایطمحیطیجهانیمشارکتدرحمایتو،ترویج

هـایحفظاحترامبـهقـوانینوحقـو نسـلبا.مشارکتسازماندرجامعهاستو

آینده

.کنندمیرهبرانفرهنگسرآمدیرادربینکارکنانسازمانتقویتd-1

 وهـابرنامـه،خطمشیواسـتراتژیها،ارزش،چشمانداز،مدیرانشخصامأموریت

.دهندمیبینکارکناناشاعهاهدافبلندمدتوکوتاهمدتسازمانرا
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 ایجـاد،گوشدادنفعالودلگرمکنندهوبهکارکنانسـازمان،دردسترسبودن

وحدتبینآنهاوپاسخگوییبهآنان

 اهدافبلنـدهاکمکبهکارکنانسازمانوپشتیبانیازآنهابرایدستیابیبهبرنامه

مدتووکوتاهمدتشان

 برانگیختنوتواناکردنکارکنانبرایمشارکتدرفعالیتهایبهبود

 فردیوتیمیدرتمامیسطوحسازمانهایقدردانیبهموقعومناسبازتالش

 برابروگوناگونیهایترویجوترغیبایجادفرصت 

.کنندمیازآنحمایتتحولسازمانیرادركکردهو،رهبرانe-1

 بیرونیودرونیتحولسازمانیهایدركمحرك

 درالگـویسـازمانودر،شناساییوانتخابتحوالتیکهنیازاسـتدرونسـازمان

.روابطبیرونیآناتفا بیفتد

 تحولسازمانیهایرهبریدرتدوینطرح

 انیمنابعوپشتیبانیالزمبرایتحولسازم،فراهمکردنسرمایه

 موجوددرپورتفولیویکلـیهایتحولسازمانیوریسکهایمدیریتارائهبرنامه

هااینبرنامه

 اطمینانیافتنازایجادمؤثرتحولوپشتیبانیازآنها
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 اندازهگیریوبازنگریاثربخشیتحوالتسازمانیوتسهیمدانشبدستآمـدهدر

 .اینخصوص

 کارکنان

،دانشوتمامیتوانبالقوهکارکنانشانرادرتمامیسطوحفـردی،سرآمدهایسازمان

عدالتوهااینسازمان.برندتوسعهدادهوازآنبهرهمی،تیمیوسازمانیمدیریتکرده

آنهابه.دهندمیکارکنانشانراتوانمندکردهودرکارهامشارکت،برابریراترویجداده

ازآنهـاقـدردانینمـودهوبـه،باآنهاارتباطبرقرارکرده،نحویازکارکنانمراقبتکرده

ودانـشخـودهامهارتکندتاازدهندکهدرآنهارغبتوتعهدایجادمیمیآنهاپاداش

 .بهنفعسازماناستفادهنمایند

معیارهایمعیارمنابعانسانیمکارکنان(مواردزیـرهسـتندکـهدرایـنقسـمتبـهزیر

پردازیم:میمعرفیآنها

.یابندمیمنابعانسانی،برنامهریزیومدیریتشدهوبهبودa-3

 توسعهمنابعانسانیهایتدوینخطمشی،استراتژیوبرنامه

 وهـااسـتراتژیهـا،مشارکتدادنکارکنانونمایندگانآنهادرتدوینخطمشـی

منابعانسانیهایبرنامه
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 ساختارسـازمانیوها،استراتژی،انسانیباخطمشیمنابعهایهمسوکردنبرنامه

چارچوبفرآیندهایکلیدی.

 مدیریتفرآینداستخدام،توسعهراهکارهشغلیوبرنامهریزیتعیینجانشین.

 ترویجواطمینانیافتنازوجودعدالتدرتمامیشرایطاستخدامیازجملهتعیین

مساویهایایجادفرصتبرایهاییهاوبرنامهاستراتژی،خطمشی

 اخذبازخوردازکارکنانجهتبهبودخـطهایاستفادهازنظرسنجیوسایرروش

.منابعانسانیهایوبرنامههامشیها،استراتژی

 انجـامکـارماننـدهاینوآورانهسازمانیجهتبهبودروشهایاستفادهازمتدلوژی

 .انعطافپذیرسازماندهیمجددزنجیرهتأمینوکارتیمی

3- bشودمیتوسعهیافتهونگهداری،دانشوشایستگیکارکنانشناساییشده. 

 نیازهـای کارکنانبـاهایدستهبندیومنطبقکردندانشوشایستگی،شناسایی

  سازمان

 اطمیناناز آموزشوتوسعهممنابعانسانی(جهتهایتدوینوبهکارگیریبرنامه

  موردنیازحالوآیندهسازمانهایانطبا کارکنانباتوانمندی

 تمامیکارکنانبرایکمـکبـهآنهـاجهـتهایمشاورهوتوسعهقابلیت،آموزش 

  دستیابیوتحققکاملتوانبالقوهشان

 وسازمانیتیمی،یادگیریفردیهایطراحیوترویجفرصت  

www.takbook.com

http://excellency.bedc.ir/fa/?page=efqm&m=3&sc=b


11کلیات /  فصل اول:
 

 

 کارتیمیهایتوسعهمهارت  

 همسوکردناهداففردیوتیمیبااهدافسازمان  

 بازنگریوبهروزکردناهدافبلندمدتفردیوتیمی  

 ارزیابیعملکردکارکنانوکمکبهآنهاجهتبهبودعملکردشان  

3-c  .شوندمیکارکناندرمسایلسازمانمشارکتدادهشدهوتوانمند

 بهبودهایتشویقوحمایتازمشارکتفردیوتیمیدرفعالیت  

 ــان ــتازمشــارکتکارکن ــزاری،تشــویقوحمای ــقبرگ ــالازطری ــهطــورمث  ب

  اجتماعیهایداخلیومراسموپروژههایکنفرانس

 نوآورانـهو کارکنانراترغیبنمایـدوازرفتارهـایکهمشارکتهاییایجادفرصت

  خالقانهحمایتکند

 هاتشویقکارکنانبرایکاربایکدیگردرتیم 

3-d.گفتماندوسویهبرقراراست،بینکارکنانوسازمان

3-e.گیرندمیروتوجهقرارتقدی،ارکنانموردتشویقک

 نیرویکارمازادوسـایر،آرایشمجددنیرویکار،سازمانیهایهمسوکردنپاداش

مقرراتاستخدامیباخطمشیواستراتژیسازمان

 توانمندسازیوحفظکارکنان،قدردانیازکارکنانبرایترغیبآنهابهمشارکت

www.takbook.com
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 محیط،ایمنی،درامورمربوطبهسالمتیومشارکتدادنکارکنانهاارتقاءآگاهی

زیستومسئولیتاجتماعی

 درمـانیوهایکمکهزینه،بازنشتگیهایتعیینسطوحمزایایشغلینظیربرنامه

حقمراقبتازاوالد

 فرهنگیمتفاوتدرهایبهرسمیتشناختنوبهادادنبهگوناگونیوپیشزمینه

اجتماعیوفرهنگیهایکارکنانوترویجفعالیت

 فراتـر،تأمینمنابعوخدماتیکهازنظرقانونیالزامیهسـتندودربرخـیمـوارد

 رفتنازاینالزامات

 خط مشی و استراتژی

سازمانهایسرآمدمأموریتوچشماندازخودراازطریقتدوینیکاسـتراتژیمتمرکـز

ازاروبخشـیازصـنعتکـهدرآنکنندکهدرآنبمیبرمنافعذینفعانسازمانپیاده

اهـدافدرازمـدتوهـا،برنامـههـا،خـطمشـی.گیردمیمدنظرقرار،کنندمیفعالیت

کـهموجـبتحقـقانـدفرآیندهابهنحویتدوینشدهودرسـازمانتسـریدادهشـده

.شوندمیاستراتژی

قسـمتبـهزیرمعیارهایمعیارخطمشیواستراتژیمـواردزیـرهسـتندکـهدرایـن

پردازیم:میمعرفیآنها
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13کلیات /  فصل اول:
 

 

.خطمشیواستراتژیبرنیازهاوانتظاراتحالوآیندهذینفعانمبتنیاستa-2

 ازبازارکهسـازمانهاییگردآوریودركاطالعاتبهمنظورتعریفبازارهاوبخش

.آیندهبایددرآنهافعالیتکنددرحالو

 دركوپیشبینینیازهاوانتظاراتذینفعـانفعلـیوآینـدهسـازمان،شناسایی

.جامعهوسهامداران،شرکا،کارکنان،شاملمشتریان

 شـامل،افتـدمـیکـهدربـازاراتفـا هـاییدركوپیشبینـیتوسـعه،شناسایی

 رقباهایفعالیت

،تحقیقـات،دخطمشیواستراتژیبـراطالعـاتحاصـلازانـدازهگیـریعملکـرb-2

.یادگیریوفعالیتبیرونیمرتبطمبتنیاست

 داخلیعملکردهایاندازهگیریشاخصتجزیهوتحلیلخروجیحاصلاز

 یادگیریهایتجزیهوتحلیلخروجیحاصلازفعالیت

 مرتبطباتصویربیرونیومیزانآگاهیازنامتجاریهایتجزیهوتحلیلداده

 کـهبهتـرینوضـعیترادرایـنردههـاییدرقباوسـازمانتجزیهوتحلیلعملکر

.دارند

 .محوریشرکایبالقوهوبالفعلهایمرتبطباشایستگیهایتجزیهوتحلیلداده

 ،بلندمدتوکوتاهمدتمرتبطبامواردزیسـتمحیطـیهایتجزیهوتحلیلداده

.ایمنیوحقوقی
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 کنـددرمـیوخدمتیکـهسـازمانارایـهمؤثربرمحصولهایتجزیهوتحلیلداده

.تمامیچرخهعمرمحصولیاخدمت

 .اقتصادیوجمعیتشناسیهایشناختودركشاخص

 جدیدوالگوهـاینـوینهایبرایتعیینتأثیراتتکنولوژیهاتجزیهوتحلیلداده

.کسبوکاررویعملکردسازمان

2-c.شـوندمـیقرارگرفتـهوبـهروزموردبازنگری،خطمشیواستراتژیتدوینشده

کـهبـا سـازمانبـهنحـویهایواستراتژیهابازنگریوبهروزکردنخطمشی،تدوین

  .مفاهیمبنیادینسرآمدیسازگارباشندمأموریتو،چشمانداز

 ایجادتوازنبیننیازهاوانتظاراتکوتاهمدتوبلندمدتذینفعان  

 هابرایپاستگوییبهاینریسکهاییوتعیینروشهاارزیابیریسک 

 آیندهرقابتیحالوهایشناساییمزیت  

 تحقـق یااتحادهابـرایهامحوریوضرورتبرقراریشراکتهایشناساییقابلیت

  خطمشیواستراتژی

 حضـورهـاتأکیدمجددبرحضوردربازارهاییکـهسـازماندرحـالحاضـردرآن 

  تغییردربازاروورودبهبازارهایدیگریاتعییننیازبه،دارد

 همسوکردناستراتژیسازمانبااستراتژیشرکاومتحدان  

 )موفقیتشناساییعواملبحرانیمحیاتی  
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15کلیات /  فصل اول:
 

 

 مـداوم همراستاکردناستانداردهایزیستمحیطیواجتماعیباشرکاوتوسـعه

  آنهابههمراهیکدیگر

 یواستراتژیارزیابیمرتبطبودنواثربخشیخطمش  

2-dخطمشیواستراتژیازطریقچارچوبیازفرآیندهایکلیدیدرسـازماناشـاعه 

 .شوندمیدادهشدهوجاری

 طراحیواشاعهچارچوبیازفرآیندهایکلیـدیدرسـازمانکـهبـرای،شناسایی 

  .پیادهسازیخطمشیواستراتژیالزماست

 آگاهیآنها فعانسازمانوارزیابیمیزاناطالعرسانیخطمشیواستراتژیبهذین

  ازخطمشیواستراتژی

 کوتـاه اهـدافبلنـدمـدتوهـاتصویبواشاعهبرنامه،اولویتبندی،همسوکردن

  .مدتدرسازمانونیزپیگیریدستیابیبهاینموارد

 ایجادیکسازوکارممکانیسم(گزارشدهیگستردهدرسازمانبرایپیگیری 

 و شرکاءمنابع 

تأمینکنندگانومنابعداخلیخودرا،سازمانی برونهایشراکت،سرآمدهایسازمانی

اسـتراتژیسـازمانوعملکـردمـؤثرفرآینـدهایآن بهمنظورپشتیبانیازخطمشیو

ایـن،ومنابعهادرخاللبرنامهریزیومدیریتشراکت .کنندمیبرنامهریزیومدیریت
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تـوازنبرقـرار،جامعـهومحـیطزیسـت،حالوآینـدهسـازمان یازهایبیننهاسازمان

 کنند.می

قسـمتبـهمعرفـیآنهـا مواردزیرهستندکهدرایـن،ومنابعهازیرمعیارهایشراکت

 پردازیم:می

 .شوندمیبرونسازمانیمدیریتهایشراکتa-4

 خـط اجتماعیهمراستابـاکلیدیسازمانیوهایبرایشراکتهاشناساییفرصت

  استراتژیومأموریتسازمان،مشی

 کـردنسازماندهیروابطشراکتیوروابطباپیمانکارانبهمنظورخلقوحداکثر

  ارزش

 بهوجودآوردنروابطشراکتیدرزنجیرهتأمینکـهارزشافـزودهبـرایمشـتری 

  کندمیایجاد

 دوجانبه یشرکاوپشتیبانیازتوسعهمحورهایشناساییوهمترازنمودنشایستگی  

 سـازمانهای اطمینانازسازگاریفرهنگیوتسهیممبهاشتراكگذاشتن(دانشبـا

  شریک

 سازمانیهایایجادوحمایتازتفکرنوآورانهوخال بااستفادهازشراکت  

 ایبـر ایجادبرهمافزاییدرکاربـایکـدیگربـرایبهبـودفرآینـدهاوایجـادارزش

  زنجیرهمشتری/تأمینکننده
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17کلیات /  فصل اول:
 

 

4-bشوندمیمنابعمالیمدیریت 

 منـابع وفرآیندهایمـالیبـهمنظـوراسـتفادهازهاپیادهسازیاستراتژیتدوینو

  مالیبرایحمایتازخطمشیواستراتژیسازمان

 طراحییکسیستمبرنامهریزیوگزارشدهیمالیبرایجاریکردنانتظـارات 

  نفعاندرسطحسازمانمالیذی

 گزارشدهیهایاستقرارمکانیسم  

 مشهود مشهودوناهایارزیابیسرمایهگذاریوبرداشتنسرمایهازرویدارایی  

 بخشـی مالیجهتاطمینـانازکـارآییواثـرهایاستفادهازسازوکارهاوشاخص

  ساختارمنابع

 وردنیازدرسازمانبرایتمامیسطوحمهاییتعریفومعرفیمتدولوژی  

 در اصلیحـاکمیتیدرتمـامیسـطوحمـوردنیـازهایاستقراروپیادهسازیفرآیند

  سطحسازمان

.شوندمیموادمدیریتتجهیزاتوها،ساختمانc-4

 تجهیزاتوموادبـهنحـویکـهازها،تدوینیکاستراتژیبرایمدیریتساختمان

ندخطمشیواستراتژیسازمانپشتیبانیک

 عملکردآنهـادرچرخـهجهتبهبودهاداراییمدیریتنگهداریواستفادهمفیداز

عمرشان
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 هامدیریتامنیتدارایی

 سـازمانرویجامعـهوهـایاندازهگیریومدیریتهرگونهتأثیرزیانآوردارایـی

بهداشتوایمنی(،کارکنانسازمانمشاملمسائلارگونومی

 ،منـابعبـهروشـیکـهدرتمـامیچرخـهعمریـکمحصـولبهرهگیریمناسباز

دوستدارمحیطزیستباشند

 موادهایبهینهکردنموجودی

 بهینهکردنمصرفانرژی

 کاهشوبازیافتضایعات

 فرآینـدهای،بهحداقلرساندنتمامیتأثیراتزیانبارزیستمحیطیمحصـوالت

تولیدوخدمات

 بهینهکردنحملونقل 

 .شودمیوژیمدیریتتکنولd-4

 آنهـاروی جایگزینونوظهورباتوجـهبـهتـأثیرهایشناساییوارزیابیتکنولوژی

  کسبوکاروجامعه

 مدیریتدارائیهایتکنولوژیکی  

 بهرهبرداریکاملازتکنولوژیموجود  

 نوآوریتکنولوژیکی  
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19کلیات /  فصل اول:
 

 

 ومـدیریت یاستفادهازتکنولوژیاطالعـاتیبـرایپشـتیبانیازارتباطـاتسـازمان

  اطالعاتودانش

 قدیمیهایشناساییوکنارگذاشتنتکنولوژی  

.شوندمیاطالعاتودانشمدیریتe-4

 ساختاردهیومدیریتاطالعاتودانشدرجهتپشـتیبانیازخـط،جمعآوری 

  سازمانهایمشیواستراتژی

 مربـوطبـهدسترسیمطلوباستفادهکنندگانداخلوخار سازمانبهاطالعات 

  خودشان

 صحتوایمنیاطالعاتوبهبودآنها،اطمینانیافتنازاعتبار  

 فکریبرایحـداکثرکـردنارزشهایتوسعهوحفاظتمناسبازدارایی،پرورش 

  ایجادشدهبرایمشتریان

 افزایشواستفادهازدانشبهصورتاثربخش،تالشجهتبهدستآوردن  

 کسـب استفادهازاطالعاتمرتبطومنـابعیدرسازمانباابداعاجادتفکرخال و

 شدان
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 فرآیندها

رضایتکاملوایجادارزشفزایندهبـرای فرآیندهارابهمنظورجلب،سازمانهایسرآمد

زیرمعیارهای دهند.میمدیریتکردهوبهبود مشتریانوسایرذینفعانخودطراحیو

پردازیم:میکهدراینقسمتبهمعرفیآنهامواردزیرهستند معیارفرآیندها

  .شوندمیفرآیندهابهصورتسیستماتیکمنظاممند(طراحیومدیریتa-5

 جهت طراحیفرآیندهایسازمانازجملهآندستهازفرآیندهایکلیدیموردنیاز

  تحققخطمشیوراهبردهایسازمان

 هایجادسیستممدیریتفرآیندهایبکارگرفتهشد  

 بکارگیریاستانداردهایسیستمیشاملسیستمهایکیفیتمثلاسـتانداردهای 

ISO 9000، درقالـبایبهداشـتفنـیوحرفـهاستانداردهایزیسـتمحیطـیو

  فرآیندها مدیریت

 انجاماندازهگیریفرآیندهاوتععیناهدافعملکردیبرایآنها  

 خار آنباهـدفمـدیریتبرطرفکردنمسائلموجوددرداخلسازمانوشرکا 

  کاراییفرآیندها

رضایتکامـل ودراینفرآیندهابرایجلباندبهبودیافته،فرآیندهابههنگامنیازb-5

 .شودمیاستفاده ازنوآوری،وایجادارزشفزایندهبرایمشتریانوسایرذینفعان
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21کلیات /  فصل اول:
 

 

 مازتغییراتتدریجیبهبودوسایرتغییراتماعهاشناساییواولویتگذاریفرصت

وتحوالتیکباره(

 هـایاستفادهازنتایجعملکـردیوبرداشـتیواطالعـاتبدسـتآمـدهازفعالیـت

اندواهدافبهبودیافتههایادگیریجهتتعییناولویت

 مشـتریانو،کارکنـانهـایایجادانگیزهجهتبروزخالقیتوشـکوفاییاسـتعداد

دریجیوتحوالتیکبارهشرکابرایایجادتغییراتت

 عملیـاتیوتکنولـوژیهـایفلسـفه،نوینفرآیندهایکشفوبهکارگیریطراحی

توانمندساز

 برقراریروشهایمناسببرایپیادهسازیتغییرات

 اجرایآزمایشیوکنترلپیادهسازیفرآیندهایجدیدیاتغییریافته

 اعالمتغییراتدرفرآیندهابهتمامیذینفعانمرتبط

 ،اطمینانیافتنازاینکهکارکنانجهتاجرایفرآیندهایجدیدیـاتغییـریافتـه

اندقبلازپیادهسازیآنهاآموزشدیده

 حصولاطمینانازدستیابیفرآیندهایتغییریافتهبهنتایجپیشبینیشده

5-cظـاراتمشـتریطراحـیشـدهوتوسـعهتمحصوالتوخدماتبراساسنیازهـاوان

.یابندمی

www.takbook.com
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 نظرسنجیازمشتریانوسایراشکالبـازخـوردجهـت،استفادهازتحقیقاتبازار

صوالتوخدماتتعییننیازهاوانتظاراتفعلیمشتریانازمح

 پیشبینیوشناساییبهبودهـاییکـههـدفآنهـاارتقـایمحصـوالتوخـدمات

سازماندرجهتنیازهایآتیمشتریانوسایرذینفعاناست

 طراحیوتکوینمحصوالتوخدماتجدیدبهکمکمشتریانوشـرکابـهنحـوی

کهبرایمشتریانایجادارزشکند

 جدیــدرویهــایلقوهتکنولــوژیابــثیربالفعــلودركوپــیشبینــیتوانــاییتــأ

محصوالتوخدماتسازمان

 تکوینمحصوالتوخدماتجدیدبرایبازارهاییکـهسـازماندرحـالحاضـردر

آنهاحضورداردوبرایدستیابیبهسایربازارها

 کلیـدیکارکنـانداخـلسـازمانوهـاینوآوریوشایسـتگی،استفادهازخالقیت

ونیبرایطراحیوتکوینمحصوالتوخدماتقابلرقابتشرکایبیر

5-dــده ــدش ــدماتتولی ــوالتوخ ــتیبانی،محص ــدهوپش ــلگردی ــیتحوی ــوندم .ش

انجامشدههایوتوسعههاتولیدیاتداركمحصوالتوخدماتبراساسطراحی

 ابیواطالعرسانیدرموردارزشایجادشدهوفروشمحصوالتوخدماتبـهبازاری

مشتریانفعلیوبالقوه

 تحویلمحصوالتوخدماتبهمشتریان

www.takbook.com
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 ارایهخدماتبرایمحصوالتوخدماتشاملبازیافتدرجاییکهنیازباشد

 .یابدمیمدیریتشدهوارتقاء،ارتباطبامشتریe-5

 آنهاروزمرهباهاینیازهایمشتریاندرتماستعیینوتأمین  

 رسیدگیبهبازخوردروزانهدریافتیازمشتریانازجملهشکایات  

 نیازهاو ارتباطفعالآیندهسازبامشتریانومذاکرهودریافتنظراتآنهابرایدرك

  انتظاراتشان

 بـا تازفـروشودیگـرارتباطـاخـدماتبعـد،پیگیریگامبهگـامنتـایجفـروش

 خـدماتودیگـر،مشتریانجهتتعیـینسـطحرضـایتمندیآنهـاازمحصـوالت

  فرآیندهایخدمتدهیوفروشبهمشتریان

 نوآوریدرروابطبامشتریانوفروشوخدماتبعدپیگیریجهتتداومخالقیتو 

  ازفروش

 تـأمین ایجادشراکتسازمانیبامشتریانیکهموجبایجادارزشافزودهدرزنجیر

  شوندمی

 وهـاساختیافتهجمعآوریدادههایبهکارگیرینظرسنجیمنظموسایرروش

 آینـدجهـتتعیـینومـیروزمرهبامشـتریانبدسـتهایکهدرتماسهاییداده

  افزایشسطحرضایتمشتریانازارتباطاتبامشتریان

 محصوالتتوصیهبهمشتریانبرایاستفادهمسووالنهاز  
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 کارکناننتایج 

سرآمدبهطورفراگیرنتایجبرجستهمرتبطبامنـابعانسـانیخـودراانـدازههایسازمان

.یابندمیگیرینمودهوبهآنها

زیرمعیارنتایجمنابعانسانیمـواردزیـرهسـتندکـهدرایـنقسـمتبـهمعرفـیآنهـا

پردازیم:می

7- a برداشتی  های  شاخص 

کارکنـاندرمـوردسـازماناسـتکـهازهایتصوراتواستنباطنمایانگرهااینشاخص

گروههـایمتمرکـزمکـانونی(،مصـاحبهبـا،روشهایینظیرنظرسنجیوتحققمیـدانی

.آیدمیساختیافتهکارکنانبدستهایکارکنانوارزیابی

توانـدمـیبرداشـتیمنـابعانسـانیهایشاخص،بستهبهاینکههدفسازمانچهباشد

لمواردزیرباشد:شام

 :انگیزش 

 توسعهارتقاءبرداشتی

 ارتباطاتسازمانی

 توانمندسازیمتفویضاختیار(

 یکساندرسازمانهایایجادفرصت
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 مشارکت

 رهبری

 قدردانی

 یادگیریودستیابیبهاهدافهایفرصت

 هاتبییناهدافوارزیابی

 خطمشیواستراتژیسازمان،چشمانداز،مأموریتها،ارزش

 آموزشوتوسعهمنابعانسانی

 رضایت مندی 

 میزانرضایتازفعالیتهایاداریوکارگزینیدرسازمان

 شرایطاستخدامی

 تسهیالتوخدمات

 وضعیتایمنیوبهداشت

 امنیتشغلی

 حقو ومزایا

 ارتباطهمکاران

 مدیریتتغییروتحولسازمانی

 خطمشیواثراتزیستمحیطیسازمان

www.takbook.com
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 نقشسازماندراجتماعمحلیوجامعه

 شرایطمحیطکار

7- b عملکردیهای  شاخص  

پـیش،درك،نمـایش معیارهایداخلیهستندکهسـازمانازآنهـابـرایهااینشاخص

تصـوراتآنهـانسـبتبـه بینیوبهبودعملکردخودنسبتبهکارکنـانوپـیشبینـی

.کندمیسازماناستفاده

توانـدمـیعملکردیمنـابعانسـانیهایسازمانچهباشدشاخص بستهبهاینکههدف

 باشد: شاملمواردزیر

 دست آوردها  

 موردنیازدرکارکنانمدرقیاسباشایستگیموجود(هایشایستگی  

 بهرهوری  

 وتوسعهدرراستاینیلبهاهدافهامیزانموفقیتدرآموزش  

 جوایزوتقدیرهایبیرونی  

 انگیزش و مشارکت  

 بهبودهایمشارکتدرتیم  

 مشارکتدرنظامپیشنهادات  
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 سطوحآموزشوتوسعه  

 مزایایقابلاندازهگیریکارهایتیمی  

 هاگروهقدردانیازاشخاصو 

 کارکنانهاینرخپاستگوییبهنظرسنجی  

  رضایت مندی

 میزانغیبتوبیماری  

 وقوعحوادثنرخ  

 هاشکایاتونارضایتی 

 رونداستخدام  

 )ووفاداریکارکنانمیزانگردشمتركکارواستخدام  

 اعتصابها  

 امکانـاتم میزاناستفادهازتسهیالتومزایایشغلیفراهمشـدهتوسـطسـازمان

  مهدکودكوغیره(،تفریحیوسرگرمی

  شود:میبهکارکنانسازمانارائه خدماتیکه

 دقتدرارایهخدماتاداریوکارگزینیبهکارکنان  

 اثربخشیارتباطاتسازمانی  

 کارکنانهایوسوالهاسرعتپاستگوییبهدرخواست  
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 ارزیابیآموزشبهکارکنان  

  

 نتایج مشتریان 

معیـارنتـایجهـایسازمانهایسرآمدبهطورفراگیرنتـایجبرجسـتهمـرتبطزیـرمعیـار

پردازیم:میمواردزیرهستندکهدراینقسمتبهمعرفیآنهامشتری

6- a برداشتی های  شاخص 

نمایانگرتصوراتواستنباطهایمشتریاننسبتبـهسـازماناسـتکـهازهااینشاخص

امتیازدهـیتوسـط،متمرکزمکانونی(هایگروه،روشهایینظیرنظرسنجیازمشتریان

.آیدمیفروشندگانوبررسیتقدیرهاوشکایتهایمشتریانبدست

توانـدشـاملمـیشاخصهایبرداشتیمشتریان،بستهبهاینکههدفسازمانچهباشد

مواردزیرباشد:

 تصویر کلی  

 قابلیتدسترسی

 ارتباطات

 شفافیت

 انعطافپذیری
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 شفافیت

 رفتارفعاالنهوآیندهساز

 پاستگوبودن

 محصوالت و خدمات 

 کیفیت

 ارزش

 قابلیتاطمینانمپایایی(

 نوآوریدرطراحی

 زیستمحیطیهایجنبه

 فروش و پشتیبانی پس از فروش  

 ورفتارکارکنانفروشهاقابلیت

 مشاورهوحمایت

 مستنداتفنیتهیهشدهبرایمشتریبروشورو

 رسیدگیبهشکایات

 آموزشتخصصیمربوطبهمحصول

 زمانپاسخگویی

 پشتیبانیفنی

www.takbook.com



/هبری در مدیریتر/30
 

 

 تأمینضمانتوگارانتی

 وفاداری مشتریان  

 تصمیمبهخریدمجدد

 تمایلبهخریدسایرمحصوالتوخدماتسازمان

 تمایلبهمعرفیوتوصیهسازمانبهدیگران

6- b عملکردی  های  شاخص 

پـیش،درك،کهسـازمانازآنهـابـراینمـایشمعیارهایداخلیهستندهااینشاخص

بینیوبهبودعملکردخودنسبتبهمشتریانوپیشبینیوبهبودعملکردخودنسـبت

.کندمیبهمشتریانوپیشبینیتصوراتمشتریانبیرونینسبتبهسازماناستفاده

تواندشـاملمیعملکردیمشتریانهایشاخص،بستهبهاینکههدفسازمانچهباشد

مواردزیرباشد:

 تصویر کلی  

 دهندونامزدشدنسـازمانبـرایمیکهمشتریانبهسازمانهاییتعدادتقدیرنامه

دریافتجوایز

 پوششخبرییامطبوعاتی

 ت محصوالت و خدما

www.takbook.com
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 رقابتپذیری

 خطاومیزانبرگشتیمحصوالت،خرابیهاینرخ

 تأییددرموردمحیطزیستهایدریافتنشان

 وگارانتیهاارایهضمانت

 شکایات

 لجستیکیهایشاخص

 چرخهعمرمحصول

 نوآوریدرطراحی

 زمانارایهمحصولبهبازار

 فروش و پشتیبانی پس از فروش  

 تقاضایمشتریانبرایآموزش

 رسیدگیبهشکایات

 میزانپاستگویی

 وفاداری مشتریان  

 اطبامشتریطولمدتارتب

 مؤثرهایتوصیه

 تناوبوارزشپولیکسبشدهازمشتریدرطولمدتارتباطباسازمان

www.takbook.com
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 تعدادشکایاتوتشکرها

 کسبوکارهاینووازدسترفته

 نگهداریوحفظمشتری 

 نتایج جامعه

نمودهومرتبطباجامعهرااندازهگیری سرآمدبهطورفراگیرنتایجبرجستههایسازمان

.یابندمیبهآنهادست

 پردازیم:میمعرفیآنها زیرمعیارهایمعیارنتایجمواردزیرهستندکهدراینقسمتبه

8- a برداشتیهای  شاخص  

سـازماناسـتکـهاز جامعـهنسـبتبـههاینمایانگرتصوراتواستنباطهااینشاخص

سـمینارهای،عمومیهایهمایش،گزارشات،روشهایینظیرنظرسنجیوتحققمیدانی

کـهدرنکـاتراهنمـابـرای برخیازشاخصـهایی.آیدمیعمومیومراجعدولتیبدست

کـهدرنکـاتهـاییشـاخص برخـیاز.آیـدمیبرداشتیارائهدولتیبدستهایشاخص

عملکـردیهـمهـایشـاخص بـرای،برداشتیارائهشدهاسـتهایراهنمابرایشاخص

.ستفادهقرارگیرندوبرعکستوانندموردامی

شـاملمـواردزیـر توانـدمـیجامعههایبستهبهاینکههدفسازمانچهباشدشاخص

 باشد:
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 تصویر کلی  

 هاپاستگوییبهتماس 

 بهعنوانیکاستخدامکننده  

 بهعنوانیکعضومسئولدرجامعه  

 شهروند مسئول  عملکرد به عنوان یک

 برابرهایایجادموقعیت  

 ملیوجهانی،تأثیربراقتصادمحلی  

 ارتباطبامسئولینوسازمانهایمرتبط  

 رفتاراخالقی  

 محلی  های  و گروهها  انجمن همکاری با

 حینکارهایرسمیوآموزشهایهمکاریدرآموزش  

 مرتبطهایازجامعهدرفعالیتهاییمشارکتدادنبخش  

 پشتیبانیازخدماترفاهیوپزشکی  

 فعالیتهایورزشیوامورتفریحییبانیازپشت  

 تالشهایداوطلبانهوبشردوستانه  
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وصـدماتناشـیازفعالیتهـایسـازمانییـاناشـیازهـاآسـیب جلـوگیریازکاهشو

  درتمامیچرخهعمرمحصول: محصوالتسازمان

 خطراتمرتبطباسالمتیوحوادث  

 سروصداوبوینامطبوع  

 )خطراتمایمنی  

 وگازهایسمیهاآلودگی  

 تجزیهوتحلیلزنجیرهتأمین  

 ارزیابیچرخهعمرارزیابیعملکردمحیطیو  

  کنند:میکهبهنگهداریوپایداریمنابعکمکهاییدرموردفعالیت ارایهگزارش

 انتخابروشحملونقل  

 تأثیراتزیستمحیطی  

 کاهشوحذفضایعاتوبستهبندی  

 هااولیهوسایرورودیجایگزینیمواد 

  استفادهمناسبازتسهیالتیمانندگاز،آبوبر  

  استفادهازموادقابلبازیافت

 8-b عملکردیهای  شاخص  

www.takbook.com
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پیشبینیو،درك ،اینشاخصمعیارهایداخلیهستندکهسازمانازآنهابراینمایش

.کندمیسازماناستفاده بهبودعملکردخودنسبتبهجامعهوتصوراتجامعهنسبتبه

توانـدشـاملمـیشاخصهایعملکـردیجامعـه ،بستهبهاینکههدفسازمانچهباشد

آید:میباشدکهدرادامه ومواردی8aمواردقیدشدهدرقسمت

استخدامی کنترلتغییراتدرسطح

 با مسئولین و سازمانها در خصوص  مراودت

 دریافتتأییدیهیاگواهینامه  

 مجوزهااخذ  

 وارداتوصادرات  

 برنامهریزی  

 ترخیصمحصوالت  

  و جوایز دریافتیها  تقدیر نامه

 ممیـزیو ،اجتماعیهایتبادلاطالعاتمرتبطباتجاربموفقدرزمینهمسئولیت

  گزارشبهجامعه

 نتایج کلیدی عملکرد
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مشـیوبرجسـتهمـرتبطبـااجـزاءاصـلیخـط سازمانهایسرآمدبهطورفراگیرنتایج

.یابندمیآنهادست استراتژیرااندازهگیرینمودهوبه

هستندکهدرایـنقسـمتبـهمعرفـیآنهـا زیرمعیارهایمعیارنتایجکلیدیمواردزیر

پردازیم:می

9- a برداشتیهای  شاخص  

شاخص این درها و تعریف سازمان توسط که هستند کلیدی و نتایج مشی خط

.توافققرارگرفتهاستاستراتژیآنمورد

برخیازمعیارهاییکهدر،مقاصدواهدافدرازمدتسازمانچهباشد بستهبهاینکه

اند، نکات آمده برایدستاوردهایکلیدیعملکرد  توانندبرایمیراهنمایذکرشده

.کلیدیعملکرداستفادهشوندوبرعکسهایشاخص

 :مالی شامل  دستاوردهای

 سـهامو سودتسهیمشـده،قیمتسهام،ومرتبطبابازارمفروشاطالعاتعمومی

  غیره(

 مالیـات، درآمدهایقبلازتعیینسودو،درآمدهرسهم،سوددهیمسودناخالص

  حاشیهدرآمدوغیره(

 انجـامشـده، سرمایهگذاریوسرمایهگذاریمبازگشتهااطالعاتمرتبطبادارایی

  غیره( ازگشتسرمایهبهکارگرفتهشدهوبازگشتخالصداراییها،ب
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 سازمانوواحدها(هایمعملکردنسبتبهبودجهایعملکردبودجه  

  دستاوردهای غیر مالی شامل :

 سهمبازار  

 زمانارایهمحصولبهبازار  

 هامیزانموفقیت 

 فروشو،وفوریاحجممتولید.)..  

 عملکردفرآیندها  

9- b عملکردی  های  شاخص 

پـیشبینـیوبهبـود،درك،معیارهایعملیاتیهستندکهبراینمایشها،اینشاخص

.روندمیدستاوردهایکلیدیعملکردبهکار

بستهبهاینکهقصدواهدافدرازمدتسازمانوفرآیندهایآنچهباشـدایـننتـایج

تواندشاملمواردزیرباشند:می

 مالی :

 جریاننقدی

 استهالك

 نگهداریوتعمیراتهایهزینه
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 پروژههایهزینه

 میزاناعتبار

 غیرمالی : 

 ومدتزمانتولیدوعملیات(هافرآیندمعملکرد،ارزیابیها،نوآوری

 ،قیمـتتـأمینکننـدگان،تأمینکنندگانمعملکردهامنابعخارجیشاملشراکت

تعــدادوارزشافــزودهحاصــلازهــا،تعــدادوارزشافــزودهحاصــلازمشــارکت

تجهیـزاتومـوادهـا،بهبودهایایجادشدهدراثرمشـارکتبـاشـرکاء(سـاختمان

گردشموجودیها،استفادهبهینه(ها،ممیزانخرابی

 ثبـتاختراعـاتیـا،فکـریومعنـویهایتکنولوژیممیزاننوآوری،ارزشدارایی

امتیازاتانحصاریوحقو انحصاری(

 فکری(هایارزشسرمایه،صحت،عاتودانشمقابلیتدسترسیاطال 

 مفاهیم بنیادین سرآمدی

 نتیجهگرایی  

 مشتریمداری  

 مقاصد رهبریوثباتدر  

 فرآیندهاوواقعیات مدیریتبرمبنای  
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 مدیریت و رهبری در سازمان   فصل دوم:

 رهبری

اندصاحبنظرانمطابقنگرشوسلیقهخودتعاریفمتعددیبرایرهبریتپیشنهادکرده

رهبـریناشـیازقـدرت»شـود.مـیتعاریفاشـارهکـهبـهاختصـاربـهبعضـیازایـن

«خصوصیاتشخصیاست.

رهبر،شخصیدرگروهاستکهوظیفهجهتدهیوهماهنگیفعالیتهـایگـروهرابـر»

«عهدهدارد

رهبریتیعنیقدرتجذبافرادوتاثیرونفوذدرآنهاآنچنانکهافرادمپیروان(بطـور

.یرادریکشرایطمعینبپذیرندداوطلبانهشخصـیتورهبـریفرد

درتوصیفماهیتومعنیرهبریـتکتزوکـانسـهجـزمهـمرابـدینگونـهشناسـایی

کنندمی

نـوعرفتـار.مطالعـهرهبریـتبــدلیل(3خصوصیاتفرد(2مشخصاتشغلیامقام،(1

یتتنـوعایـناجـزادرسـازمانهاپـرمخاطرهوپیچیدهاست.ازطرفدیگرمفهومرهبر

نهتنهابستگیبهمقام،رفتاروخصوصیترهبـرداردبلکـهبـهخصوصـیاتموقعیـتو

.باشدمیشرایطنیزوابسته
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رهبریعبارتستازعملتاثیرگذاریبرافرادبطوریکهازرویمیل،بهزعمجر تری

.وعالقهبرایهدفهایگروهیتالشکنند

کهبـامیـلویاعلمنفوذدراشخاصبطوریرهبریعبارتستازهنر»درتعبیریدیگر

خواستهخوددرجهتحصولبـههدفهایتعیینشدهگامبرداردیاعبارتستازتوانایی

.ایجادحالتیدرکارکنانکهبااعتمادبهنفسوعالقمندیانجاموظیفـهنمایند

نــوانرهبــرشودکهمنشاءاختیاریکمدیریاسرپرسـتبعمیتعاریففو استنباطاز

ومقـرراتادارینیسـتبلکـههـاکارکنـانسـازمانتنهـااحکـامصـادرهوآئـیننامـه

موفـقبـهکســبچنــینمـوهبتی،توانائیهایدیگریالزماستتامدیریاسرپرسـت

 .عظیمگردد

 ذاتی یا اکتسابی بودن رهبری و مدیریت

هبـهمـدیریتبـهگونـهیمتفـاوتیآثاریکهازگذشتگانمـابجـامانـدوهادرنوشته

داننـد.مـینگریستهشدهاست.عدهایآنراامریذاتـیوگـروهدیگـرآنرااکتسـابی

بعنوانمثالخواجهنظامالملکدرکتابسیاستنامـهخـود،مـدیریتراامـریذاتــی

نظـامیابد،ذاتاًرهبراست.خواجـهمیداندوکسیکهبهرهبریموفقیتآمیزدستمی

کندواورابـهصــفاتومیگویدکهتقدیرالهی،فـردیرابرایرهبریخلقمیالملک

 .آرایـدتـابتوانـدبـهوظیفـهخـودعمـلکنـدمیتوانـائیهـایخـاص
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نوشتهها،ادبیاتوتحقیقاتانجامشدهدرزمینهمدیریتورهبری،یافتههایکمـیرا

دهند.تحقیقـاتپنجـاهسـالهنتوانسـتهمیتورهبـریارائهدرتائیدذاتیبودنمدیری

استیکویژگیذاتییادستهایازویژگیهایمتمـایزکننـدهیافـرادرهبـروغیـر

رهبررابدستبدهد.پژوهشهایانجامشدهنشانمیدهدکهمدیریت،جریـانیپویاسـت

محیطـیزیـردسـتانومـدیرکهازمحیطـیتـامحـیطدیگـربـاتوجهبـهتفاوتهـای

.تفاوتدارد

یکیدیگرازصاحبنظرانمدیریت،علیرغمقبولایننکتهکـهبعضـیازانسـانهاممکـن

داندوقابـلنمیاسـتاسـتثنائاًبطـورذاتـیرهبـرمتولـدشوند،اماایناستثناراقاعده

ـشهــایهـدایتآورد.او،اصوالًمدیریتخـوبراحاصـلکوشـنمیتعمیمبهحساب

تواننــدمیداند.اگرچهاینگروهاسـتثناییمیشدهازطریقمطالعهموضوعاتمدیریت

درزمـانکمتــریتجربیــاتبیشـتریکسـبکننـدونکـاتبیشـتریبیاموزنـدودر

تواننــددرســایهمطالعــهوتحقیـقدرمیمدیریتموفقشوند،ولـیبیشـترانسـانها

نظیرپزشکی،حقو ،مهندسیوغیـرهامکـانپـذیرهاییهدررشتهمدیریتآنگونهک

.است،بهدانشونگرشهـایالزموباالخرهبهموفقیتدستیابند

آنچهازمطالعاتدربارهانسان،مدیریتورهبریحاصلمیشودایناستکـهموفقیـت 

ملمـوثربـرهمـهدررهبریبهویژگیهـایزیـردسـتانیـاپیرامون،محیطودركعوا
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شود.ویژگیهایرهبربایدبصورتخصوصیاتبالفعـلدرآمـدهکــهدرمیآنهامربوط

 .درنظرگرفت،پیدایشرهبریموثرهستند

مدیرانورهبراننیزمانندهمهانسانهااستعدادهایبالقوهدارندکهبامطالعهوتمرینو

شرایطیعواملیمانندنوعتربیـت،محـیطلبتهدرچنین.امهارتبهفضیلتدرآمدهاند

پـسفرهنگیواجتمـاعی،سیسـتماداریدرشـکلگیــریرهبــریمــوثرهسـتند.

توانـدمیخواهدمدیرشود،میمدیریتوبیشترصفاتآنقابلیادگیریاست.کسیکه

بااطمینانکاملنسـبتبهفراگیریعلموفنمـدیریتبپـردازد.اصـوالًایـنفکـرکـه

نیـازبـهآمـوزشنـداردفکـرینادرسـتوزیانباراست.اگرمدیریتامریذاتیاسـتو

فکرکندکهمدیریتامریذاتیاست،بهکالسهایآموزشیمدیریترغبتنشــانمدیر

.دانددهـدوخـودودیگرانراازآموزشبینیازمینمی

روابـطانسـانیو،تهـایفنـیموفقیتمدیرانبستگیبهوضـعیتمهار(1996جوردنم

مهارتهایادراکیدارد.اغلبمـدیرانبـهدلیـلاینکـهمهارتهـایقابـلآمـوزش،بسـیار

 .کنندمیپیچیدهاستازآنهاصرفنظر
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 تفاوت رهبریت و مدیریت

برایمثـالاند.اخیراًعدهایازنظریهپردازانبهتفاوتبینمدیرانورهبرانتأکیدکرده

مـانیازمنـدنسـلجدیـدیازرهبـرانهسـتیم21بنیسمعتقداست،برایبقادرقرن

.(مرهبراننهمدیران

کننـدگـاهیمـیبیثباتغلبـهرهبرانبرمحیطآشفتهو.تمایزبینایندومهماست 

کنـیمرسدولیاگرکاررابهآنانواگذارمیفعالیتهایآنهاتوطئهچینیعلیهمابهنظر

.شوندمینشانند،درحالیکهمدیرانتسلیممیقطعاًآشوبرافرو

مـدیراناشـارهداردکـهدرجـدولزیـربهتفاوتهایبینرهبرانو(1989پسبنیسم

 .نشاندادهشدهاست

 جدول تفاوت بین رهبری و مدیر

خصوصیاترهبرخصوصیاتمدیر
کندمیـابداعکندمیـاداره

یکاصلاستـنوشتاستیکروـ
بخشدمیـبهبودکندمیـنگهداری

رویافرادمتمرکزاستـساختارتمرکزداردرویسیستمهاوـ
پراکندمیاعتمادـکندمینظارتـ

ـدیدگاهوسیعیداردـدیدگاهمحدودیدارد
پرسدمیچهچیزوچراـپرسدمیچهوقت،چگونهـ
چشمبهافقداردـداردنظریهانتهایخطـ

گیردمیسرچشمهـکندمیپیرویـ
باوضعموجوددرجدالاستـپذیردمیوضعموجودراـ
آدمخودشاستـسربازقدیمیخوبیاستـ
.دهدمیکارهایدرستانجامـکارهارادرستانجاممیدهدـ
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نـهازروی،بدینمعنیکهپیروانبـهدلخـواه.دانندمیاصوالًرهبریرانفوذدردیگران

بنـابراینفـرد.درضمنرهبرییکیازوظایفمدیریتاست.اجبارازرهبراطاعتکنند

توانددارایاینهنرباشدبدوناینکهقـادرباشـدهـدفهایسـازمانیراتحققبخشدمی

ولیکارکنانازرویترسممدیرنباشد(،امااحتماالًفردممکناستمدیرمنظمیباشد

(.واجباروظایفخودشـانراانجامبدهندمرهبرنباشد

برنـدوبعضـیمیاصطالحرهبریومدیریترابعضیازعلمایمدیریتمترادفبهکار 

:بینایندوازلحاظوسعتنقشوغیرهتفاوتقابلهستندوبنابراین

رابهنظارتوکمکبــهحســنرهبریراهدایتبهسویهدفمطلوبومدیریت-1

اجـرایضـوابطدرروابـطبـرایتحققیکطرح،یاهدفتعریفکردهاند

رهبریرادرسطوحوسیعتر،سازمانهایگستردهترومدیریترادرسطوحکـوچکتر-2

بهکاربردند

اعمـالمدیریتارتباطنزدیکبابعدسازمانیداردوباتاثیرازمقرراتهـرسـازمانی-3

گرددوحالآنکهرهبـریبـابعدشخصوخصایصفردیپیوستگیداردمی

بعضیفرماندهیوریاسترابادیکتاتوریومدیریترابابوروکراسیورهبـریرابـا-4

داننـدوبنابراینمدیریترابیشترخـاصسـازمانهایاجتمـاعیومیدموکراسیمرتبط

برندمیپرورشیبهکاررهبریرادرسازمانهایآموزشیو
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ــدیریترادر-5 ــیوم ــاعیوآموزش ــازمانهایاجتم ــترس ــریرادربیش ــدهایرهب ع

 .برندمیسازمانهایدولتیواقتصادیبهکار

بعضیمعتقدندکهمدیرانعهدهداروظایفاجرائیوتکنیکیدرسازمانهاهسـتندو-6

کنند.درصورتیکهرهبراننهمیسازمانکمتراقدامبـهشـکلدهـییـااصالحاهداف

کنند،بلکهطـرحومیتنهانقشمهمیدرتعریفوتعابیراهدافونقشسـازمانهاایفـا

شکلدهندهساختارهاییمنسجممبتنـیبـرارزشـهایاجتمـاعیوهمسـوبـااهـداف

.باشندمیسازمانینیز

ومدیررامدافعوضعیتموجودمعرفـیدهد،امیلیفامدیدگاهدیگردراینبارهارائه-7

کند.فردیکـهبیشـترینتالشخودرادرحفظونگهداریسـاختارهاورونـدهایـامی

برد،درصورتیکهرهبرعاملتغییردرسـاختارهارونـدهاواهـدافاسـت.میاهدافبکار

ت.رهبریـتبیـانکـردهاسـایندیدگاهلیفاممنطبقبرتعریفـیاسـتکـههمفیـلاز

همفیـلرهبریـتراابتکـاردرایجادیکساختاریاروندجدیـدبـراینیـلبـهاهـداف

 .داندمیسازمانییاتغییراهدافسازمانی

برندفراگرداثـرگـذاریونفـوذدررفتـاراعضـایمیبعضیرهبریدرمدیریتبکار-8

مدیردرمقامرهبربهسازمانبراییاریوهـدایتآنهـادرایفایوظایفسازمانیاست.

انگیـزهکـارو،کنـدمـیپردازدوباآنهاارتباطمتقابلبرقـرارمیسرپرستیزیردستان

 .آوردمیآوردوبهاقتضاتغییراتیدرشرایطکارپدیدمیفعالیتدرآنهابهوجود
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مدیریتدراصلیعنیادارهکردنوگرداندنیکسازمانورهبرییعنیهــدایتو-9

راهبـردنونشـاندادنراهبـهانسانهاست.بهعبارتدیگر،مدیریتصرفاسازماندهیو

بیشــتربــهســازمانوتکیــهرهبـریبـر،تکیهمـدیریت.رهبریامریانسانیاست

انسانهاست.مدیریتبهفراهمآوردنامکاناتوتنظیمامورعادیوجاریسازمانکـهاز

اسوهوراهنمـابـهامـوربـر،رهبریبعنوانیکپیشآهنگ،پردازدمیقبلتعیینشده

مخاطرهآمیزومعمـواًلحسـاسوکمتـرصـددرصــدازپــیشتعیـینشـده،اساسی

پردازد.حرکتمدیریتبراساسخطومشیهایتدوینشدهکـهمعمـوالًهــمافــرادمی

.تگـراسـتقانونگرورهبـری،مصـلح،بنـابراینمـدیریت .قـادربــهدركآننیســتند

مدیریتحالتسنتییاکالسیکداردوتصمیماترفتارخودرابراساسقانون،بهشکل

کندولیتصمیماتورفتاررهبریبرپایهضرورتزمـانیواقتضــائاتمیثابتیتنظیم

.محیطـیاسـت

تـوانرهبریـتومـدیریترابـهصـورتزیـرازهـممیازترکیبدیدگاههایذکرشده

مـدیریتناشـیازقدرتسـازمانیتفـویضشـدهاسـتکـهعملکـردش.ادتشـخیصد

حفــظنگهـداریوضـعاجرائــیاســتوبیشتردرارتباطباانجاموظـایفتکنیکـیو

موجوددرسازمانهااستدرصورتیکهرهبریتازقدرتونفــوذشــخصبهــرهمنــد

رونـدهادراصالحساختارواجرایسیاستهانظیرواسـتکـهنقـشاساسیدرتوسعهو

 .سازمانبهعهدهدارد

www.takbook.com



47فصل دوم: مدیریت و رهبری در سازمان / 
 

 

 سبک های رهبری در سازمان

درادبیاتمدیریت،سبکهایمختلفیازرهبریشناختهوتعریفشدهاست.نکتـهقابـل

توجهیکهدربررسیاینسبکهاوجودداردایناستکهنمیتوانسبکخاصیرابـرای

گیریسبکرهبـریدریـککرد.انتخابیاشکلهمهسازمانهاایدهآلشمردیاتجویز

 .سازمانبستگیبهبلوغسازمانیوماهیتکسبوکارسازماندارد

 سبکخودمختار

 سبکدموکراتیک

 سبکپدرنما

 سبکرفیقنما

 سبکتشخیصگرایی

 سبکبهحالخودواگذار

  سبک خودمختار

گیرنـدوبـهمـیگروهتصـمیمرهبرانبرخوردارازاینسبکبدوننظرخواهیازاعضای

 .کنندمیاعضاامرونهی

 :ویژگیهای رهبران این سبک

 .دانندمیاجرایمقرراتراالزامی 
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 .کنندمیکمتراجتماعیهستندونظرفردیوجمعیرارد

.کنندیاهدایتتوامباکنترلجدیدارندمیکمترهدایت

.کنندمیرارارتباطاتکتبیونهرودرروبیناعضابرق

.قابلتحملوبالعکسهااعمالاینگونهمدیریتبرایبعضی 

 سبک دموکراتیک

 .دهندمیرهبراناینسبکتماماعضایگروهرادرتصمیمگیریشرکت 

  : ویژگیهای رهبران این سبک

.بهاعضاگروهخوداعتماددارند

 .کنندمیبهاعضایخودتفویضاختیار

.دهندمیحسبصالحیتآزادیبهاعضایخودبر

 .کنندمیبرایهماهنگیاموراعضاتالش 

 .کنندمیجومساعدوامنیرابرایاعضافراهم

  سبک پدر نما

 .رهبراناینسبکدارایانگیزشمثبتومحترمانهنسبتبهاعضاهستند

  : ویژگیهای رهبران این سبک

خوشمشربوجابازکن
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دوستدارمشاوره

قدرشناسوعالقمندبهکار، مشو

 سبک رفیق نما

دانندمیخودرامکملپیروان،رهبراناینسبکضمنعالقمندیبههمزیستی

  : ویژگیهای رهبران این سبک

دوستدارزندگیجمعی

جدیدرمسئولیت

بدورازقضاوتدرموردپیروان

کمهراسازسختیها

  سبک تشخیص گرایی

 .کنندتاگروهشانمتشخصوزبانزدخاصوعامشودمیرهبراناینسبکسعی

  : ویژگیهای رهبران این سبک

 .قدرتپیشبینیدارند

 .دوستدارندریسککنند

 .تاگویندهاندبیشترشنونده
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  سبک به حال خود واگذار

کننـدومعتقدنـدکـهاعضـابرخـوردارازنمـیرهبراناینسبکازقدرتخوداستفاده

نگونهرهبریشایدفرارازمشکالتیباشـدآ.انندخالقیـتخـودرابروزدهندآزادیمیتو

.گیردمیکهازفشارکارینشات

 ویژگیهای رهبر ایده ال

قابلیتهدایتوانگیزشدرگروه

مشورتخواهیازاعضاگروه

دارایتوانایجادارتباطقوی

ثباتشخصیتوآزاداندیش

اتمقاومدربرابرنامالیم

 برخورداریازسالمتیفکروجسم

 مهارتهای الزم برای رهبری

تکنیکهاواسـتراتژیهایمتعـددوفراوانـیبـرایراهنمـاییو،الزماسترهبرازمهارتها

ز:هبریبرخوردارباشدکهعبارتندار

طراحیوبرنامهریزیـ

مهارتهایارتباطیـ
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سازماندهیـ

رایطیکهاعضایگروهدرآنبتوانندبهاجـرایعملکـردآگاهیوتصرفبراوضاعوشـ

 .خودبپردازند
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 رهبری و مدیریت یشباهتها و تفاوتها فصل سوم: 

 تعریف رهبرى

فرآیندنفوذدردیگرانوبرانگیختنآنهابراىهمکارىبایکدیگردرجهتتحققهـدف

مىگوینـد.یـامـىتـوانگفـت:رهبـرىاسـتفادهازفرآینـد«رهبری»هاىگروهىرا

ارتباطاتدرموقعیتىخاصبراىاعمالنفوذدرمیانافرادوجهتدادنآنهابـهسـوى

مقاصدىمشخصاست.ویارهبرىفرآیندنفوذدردیگراناستبهطـورىکـهآنهـابـا

هنـر»رااصـوالً«رهبری»ایند.اشتیا وجدیتدردستیابىبهاهدافسازمانىتالشنم

مىدانند.بدینمعنىکهپیروانبهدلخواهنـهازروىاجبـار،ازرهبـر«نفوذدردیگران

اطاعتمىکنند.بنابراین،منظورازرهبرىبهطورعام،تأثیرگذارىبرافرادوانگیـزش

ـ ههـدفهـاىآنانبهطورىاستکهازروىمیل،عالقهوبااشتیا بـراىدسـتیابىب

 گروهىتالشکنند

  تعریف مدیریت

فرآیندبرنامهریزی،سازماندهی،هدایتونظارتبرکاراعضاىسـازمانوکـاربردکلیـه

مـى«مـدیریت»منابعقابلدسترسىبراىرسیدنبههدفهاىتعیـینشـدهسـازمانرا

نیزتعریفشـده«هنرانجامدادنکارهابهوسیلهدیگران»بهعنوان«مدیریت» .گویند
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است.چراکهمدیربااتخاذتدابیرىبراىانجامکارهاتوسطدیگرانونهشخصمدیربه

مدیرانسازمانهـا،ازازبسیاریمدیریتورهبریتفاوتاهدافسازماننایلمىشود.

تفاوتمیانرهبرىومدیریتآگاهىندارندوهمینامرباعثمىشـودکـهدراجـراى

بهاشتباهعملکننـد.رهبـرىهمـانمـدیریتنیسـت.اگـرچـه،انىخودوظایفسازم

بسیارىازمدیرانرهبرندوبسیارىازرهبرانمدیر،ولىفعالیتهاىرهبرىومدیریت

تفـاوتهـاى«رهبـری»با«مدیریت»فعالیتهاىیکسانىنیست.بایدتوجهداشتکه

 توجهداشتهباشند،هادبهاینتفاوتعمدهاىداردکهبایدمدیراندراجراىوظایفخو

دریـک«رهبـر»بـایـک«مدیر»براىآشنایىمدیران،بهچندموردازتفاوتهاىیک

  :سازماناشارهمىکنند

آنانقدرتقانونىدارندکهاجـازهمـىدهـد .مدیراندرپستخودمنصوبشدهاند-1

نبیهکنند.درحالىکـهیـکرهبـردرمواقعضرورىبهدیگرانپاداشدهندیاآنانرات

ممکناستمنصوبشدهویاازدرونگروهپدیدآمدهباشدوایناجازهرانداشتهباشـد

 .کهدرمواضعضرورىدیگرانراتشویقیاتنبیهکندچراکهقدرتقانونىندارد

ازپستتوانایىتاثیرگذارىمدیرانبرافرادسازمان،برمبناىاختیاررسمىاستکه-2

سازمانىآنهاناشىشدهاستدرحالىکهرهبرانمىتوانندبـرعملکـرددیگـرانتـاثیر

  .بگذارندبدونآنکهقدرتتاثیرگذارىآنانازاختیاررسمىناشىشدهباشد
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  .مدیرادارهمىکنددرحالىکهرهبرابداعمىکند -3

 .لاستیکاص«رهبری»یکرونوشتاستدرحالىکه«مدیریت»-4

 .مدیراموررانگهدارىمىکنددرحالىکهرهبرآنهارابهبودمىبخشد -5

مدیرروىسیستمهاوساختارتمرکزداردولىرهبرروىافرادتمرکـزمـىکنـد.در -6

واقعمدیریتبهفرآیندهاىسازمانىتوجهىحسابشدهدارددرحالىکـهرهبـرىبـه

 .توجهواقعىداردکارکنانبهعنوانافرادانسانى

مدیرازاجراىیکشغلاطمینانحاصلمىکند،درحالىکهرهبـرمراقـبفـردى -7

  .استکهآنشغلرااجرامىکندوبهاوتوجهدارد

  .مدیرنظارتمىکند،ولىرهبراعتمادمىپراکند -8

 .مدیردیدگاهمحدودىدارد،ولىرهبرازدیدگاهوسیعىبرخورداراست -9

رامـى«چهچیزوچـرا»رامىپرسد،درحالىکهرهبر«چگونهوچهوقت»مدیر -10

  .پرسد

 .مدیرنظربهانتهاىخطدارد،ولىرهبرچشمبهافقدارد -11

 .مدیرپیروىمىکند،درحالىکهرهبرسرچشمهمىگیرد -12

  .استمدیروضعموجودرامىپذیرد،ولىرهبرباوضعموجوددرجدال -13

 .مدیرسربازقدیمىخوبىاست،امارهبرآدمخودشاست -14
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مدیرکارهارادرستانجاممىدهد،درحالىکهرهبرکارهاىدرسترا،انجاممى -15

 .دهد

ازجملهخصوصیاتعمدهاىکهبراىرهبرانذکرمىشود،مـىتـوانبـهمـواردزیـر 

 :اشارهکرد

روىرهبرانموفقسازمانىنشانمىدهدکـههـوشهوش:تحقیقاتانجامشدهبر-1

 .آنانازمیانگینهوشپیروانوزیردستانشانبیشتراست

  .خصوصیاتظاهرىوفیزیکىمانندقد،سیماوحرکاتدست-2

بلوغاجتماعىووسعتدید:رهبرانازجهـتعـاطفىبـاثبـاتوداراىاعتمـادبـه-3

 .هاىاطرافخوددیدوبینشوسیعىدارندونسبتبهمسایلورویداداندنفس

 .رهبرانشخصیتبرونگرادارند-4

انگیزههاىتوفیقطلبىونیـلبـههـدف:رهبـرانداراىانگیـزههـاىقـوىبـراى-5

 .موفقیتهستندوتوفیقطلباند

 .خصوصیاتشغلىمانندپشتکاروتالشوابداعوابتکار-6

 .اجتماعىوسیاسىخصوصیاتاجتماعىمانندمرتب-7

خصوصیتبارزدیگـررهبـرانموفـقانسانگرایى:انسانگرایىوتاکیدبرارزشانسانها-8

هرچندکهعدهاىعقیدهدارندکهتوانایىرهبرىباخصوصـیتفـردیـاویژگـىت.اس
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هاىموروثىقابلبیاناست،ولىبایدایننکتهرادرنظرداشتکهمىتوانبراىرهبـر

نآموزشدیدوبابرنامههاىآموزشىیکرهبرموفقشد.امروزههمازنظـرخوبشد

انگیـزاسـت.دركمدیریتورهبریوهمازنظرعملکـردنبـهآنروزگـاریهیجـان

سابقهبودهاست،اینکشاهداینآگـاهیفزاینـدههسـتیمکـهآنچنانکهدرگذشتهبی

وثرازمنابعانسانیمتکیبـهعلـومرفتـاریهایمانمستقیماًبهاستفادهمتوفیقسازمان

کاربردی،بستگیدارد.

صاحبنظرانعلممدیریترمزموفقیتمـدیررادرتـوانهـدایتنیـرویانسـانیتحـت

جهـت”داننداصطالحرهبریابتدابوسیلههنریفایولتحـتعنـوانسرپرستیویمی

مطـرحشـدسـپسواژهریتمـدیپنجگانـهوظایفازیکیبعنوان “دهییادستوردهی

واردمتونمدیریتیشـدوبـاالخره (Direction)فارسیاینعبارتبعنوانمعادلهدایت

واژهازامـروزو باتطورمعنایی،عبارتفو ،ارتباطـات،انگیـزشورهبـریمعنـیشـد

توانـایی”کنند.رهبـریعبـارتاسـتازاستفادهمیدهیجهتوهدایتبجایرهبری

مـردمکـههاییفعالیتیا “یگرانبهکوششمشتاقانهجهتکسباهدافمعینترغیبد

دهد.مشتاقانهدرجهتکسباهدافگروهیتحتتاثیرقرارمیتالشبرایرا

تفـاوتآنبـا“نفوذدردیگرانجهتنیـلبـههـدف.”درتعریفیوسیعتررهبرییعنی

سباهدافسازمانیاست.امـامدیریتدرایناستکهمدیریتنفوذدردیگرانجهتک
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.تواندگوناگونباشدولیدرمدیریتاهدافسـازمانیاولویـتدارددررهبریاهدافمی

برایمثالاگرفردیدرردهعملیاتیبرتصـمیممـدیرعالیسـازماناثـربگـذارددرآن

عضـواسـتممکـنرهبـرصورتآنفرددراینموردرهبراستومـدیرعـالی،پیـرو.

سازماننباشدودررهبریسلسهمراتبمطرحنیستومضـافبـراینکـههـدفرهبـر

ممکناستباهدفسازمانهمگام،یابرخالفآنباشد.

بـهملزمسازمانیواداریهایدستورالعملوظوابطتحتافراد،عالوهبرآندرمدیریت

 (مشـتاقانهمشخصـیمیلنایمببروارادیرهبرازاطاعتولیازمدیرهستنداطاعت

مدیریتاسـت بارهبریتفاوتاینجا،درتوجهقابلنکته .استواجباریدرکارنیست

مدیریتوظیفهادارهآنچهتعیینشدهاستراداردوهدفگذارینمیکند،درصـورتی

کهرهبر،کسیاستکهجهتگیریهاواهدافرامشخصمیسازد.

رهبری،مکملیکدیگرند:مدیریتبدونرهبری،یکبوروکراسـیدرحقیقتمدیریتو

  کسلکنندهاستورهبریبدونمدیریت،چیزیجزیکآشفتگینیست....

 رهبری و مدیریت میان تمایز وجه

شـوند.تفــاوتمیهسـتندکهمعموالًباهماشتباهگرفتهموضوعدومدیریتورهبری

رهبریقرینهیکدیگرندولیبهرحالیکتفـاوتاینهاچیست؟گـاهیاوقاتمدیریتو

بینایندووجوددارد.مدیریتبیشتربربدستآوردننتایجیکهبوسـیلهپرســنلبـه
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شـرایطبـه مـدیرممکناسـت .شودمیمنظـورانجاماهدافسازماناعالمشدهتعریف

ارکنانرادرمخصوصوبیشتربهحلمسائلدرکوتاهمدتنظرداشتهباشد.مدیریتک

قالبسازمانباشرحوظیفهتعیینشدهدرنظرداردولیرهبرخـار ازسـازمانراهـم

باشـدوبـامـیدرنظردارد.تأکیدرهبریبررفتارهایمتقابلدریـکزمینـهگسـترده

تمایلورغبتپیروانهمراهاست.رهبریازعهدهبرآمدناست.رهبرانجهـتحرکـت

کنند پسافرادراباارتباطدادنآنهاباایـنمیهیدربارهآیندهتعیینراباایجاددیدگا

کنند.میکنندوآنهارابرایبرخوردباموانعتشویقمیدیدگاههمسو

گویـدمـدیرانازاصـلقـدرتنهفتـهدرمـیرابرتهاوساساساًبراینباوراستوقتی

کننـدمـدیریتازبـهمـیاستفادهسمتبرایرسیدنبههدفازطریقاعضایسازمان

مـدیریتانجـامرساندندیدگـاهواستـراتژیکهبوسیلهرهبرانتهیهشده،همکـاریو

روزانهتشکیلشدهاست.الزمبـهذکـراسـتکـهرهبـریمشکالترفعو منابعانسانی

همانمدیریتنیست.بسیاریازمدیرانازتفاوتمیانرهبریومدیریتآگاهیندارنـد

کننـد.اگـرمینادرستیازچگونگیاجرایوظایفسازمانیخودپیداشناختبنابراین و

چهبسیاریازمدیرانرهبرانـدوبسـیاریازرهبـرانمـدیرولـیفعالیتهـایرهبـریو

آنـانقـدرتانـدمدیریتفعالیتهاییکسانینیست.مدیراندرپستخودمنصوبشـده

واقعضروریبهدیگرانپاداشدهندیاآنانراتنبیـهدهددرممیقانونیدارندکهاجازه
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کنند.تواناییتأثیرگذاریمدیرانبرمبنایاختیاررسمیاسـتکـهازپسـتسـازمانی

درونگروهپدیـدازیاشدهمنصوباستممکنرهبرانمقابلدرآنانناشیشدهاست.

ندبـدونآنکـهقـدرتتـأثیربگذارتوانندبرعملکرددیگرانتأثیرمیآمدهباشند.رهبران

.باشدشدهناشیرسمیاختیار گذاریآناناز

هـایوسیعترازرهبریدارندوبههماناندازهکهبرموضـوعایسازمان،مدیرانحوزهدر

امارهـبریاســاساً .غیررفـتارینیزتـوجهدارندهایورزندبهموضوعمیرفتاریتأکید

کند.اگـرچـههمـهمـدیرانبـهطـورضـروریرهبـرمیتأکـیدرفتاریهایموضوع بر

آینـد.فقـطبرخـوردارمـینیستند.بیشـترمدیـرانفعالدربلندمدترهبربهحسـاب

بودنازمهارتهایمدیریتیبرایموفقیتیکمدیردرجهانصنعتیامروزکافینیسـت

شـتهباشـندومدیرانجدیدبایدشناختیاساسیازتفاوتمیـانمـدیریتورهبـریدا

بدانندچگونهایندوفعالیتبرایتحققموفقیتسـازمانبایـدبـاهـمترکیـبشـوند.

کنددرحالیکهرهبرمراقبفـردیمیمعموالًمدیرازاجراییکشغلاطمینانحاصل

بـرایترکیـبمـدیریتورهبـری.کندوبـهاوتوجـهداردمیاستکهآنشغلرااجرا

هیحسابشدهومنطقیبهفرآینـدهایسـازمانینشـاندهنـدمدیرانجدیدبایدتوج

(.ممدیریت(وبهکارکنانبعنوانافرادانسانیتوجهواقعیداشتهباشندمرهبری
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یمسائلیاستکهتوسطبسیاریازبحثتفو مدیریتبررهبریویابالعکسازجمله

بهبرترییکـیازدومـوردنظریهپردازانعلممدیریتبررسیگردیدهودرکمترکتابی

بردیگریاشارهشدهاستوفقطبهنحویارتباطمابیندومقولـهبـهچـالشکشـیده

 .شدهاست

هایرهبریدرکنـارعلـممـدیریتیرسداگرمدیرانبتوانندازفنونومهارتبهنظرمی

مـدیریتخودبهرهگیرندمدیرانموفقیخواهندبودوهمچنیناگررهبـرانبـهدانـش

مسلحگردنددرامـررهبـریتوفیـقبیشـتریکسـبخواهنـدنمـود.بنـابرایـنبـرای

جداسازیایندومقولهازهمدیگرنبایدتالشزیادیبهخر دادبلکهبایدسـعیشـود

هردومهارتدرکنارهموباتوجهبهاقتضـایزمـانیومکـانیبـهکـاربـردهشـودتـا

.تارسازمانیحاصلگرددباالتریناثربخشیدربخشرف

عمـلبـدونفکـرلعلـتتمـام»گویـد:مـی peter Drucher مربیمدیریتپیتـردراکـر

«.هاستشکست

رهبریقدرتفکرتانرابرخواهدانگیختوازاینطریقبهشماکمکخواهدکردتااز

ــد ــتکنی ــتحرک ــمتموفقی ــهس ــترب ــرعتبیش ــاس ــدوب ــلهبگیری ــتفاص  .شکس

کهازجکولشممدیرعاملشرکتجنرالالکتریک(خواستهشدتاچنینمشهوراست

ایگفتتمامدستوراتخودرادریکجلسهبیانکند.امااوتنهایکعبارتچهارکلمه
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«مـدیریتنکنیـدررهبـریکنیـدر»وبالفاصلهجلسهراتركکرد.آنعبارتایـنبـود:

 ماندندکـهتفـاوتایـندوچیسـت؟بسیاریازکسانیکهدرجلسهحاضربودندمتحیّر

مدیرکیست؟تعریفکالسیکمدیرعبارتاستازفـردیکـهکارهـاراازطریـقسـایر

دستوربدهدلکنتـرلنمایـدل ,ریزیکندرساند.مدیرممکناستبرنامهافرادبهانجاممی

یـاتشویقکنـدلمجـازاتکنـدلو ,استخدامکندلتفویضاختیارنمایدلسازماندهیکند

یکـارمهـمنیسـتکارهایدیگریازاینقبیلرابهطورمنظمبهانجامبرساند.نحـوه

بلکهمهمایناستکهمدیرازطریقکمککردنبهدیگرانبرایانجـاموظایفشـانبـه

.سمتیکهدفمشخصحرکتکند

:مدیرکسیاستکه

.کهخودشانجامدهدلفقطادارهکندکارهارابهجایآن-1

یمـدیرمسئولیتاستخداملاخرا لتعلیمدادنومجازاتکردنکارمندانبـرعهـده -2

.باشدمی

رسـندهاکارهایمختلفبـهانجـاممـیبرکیفیتمحصوالتوشرایطیکهتحتآن -3

.اعمالنفوذداشتهباشد

.هایباالترعملنمایدایبینکارمندانومدیرانردهبهعنوانواسطه-4

.انراتشویقکردهوبهفرهنگدستیابیلمتعهدنمایدکارمند-5
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 .[است1ل]"فو "دانیدکهتفاوتبینعادیوفو عادیدرهمانکلمهبدونشکمی

بایـدمـی،خواهیدبهعنوانیکمدیرتعهدکاریخودتانرابهنمـایشبگذاریـداگرمی

هاتزریقاعتمادبهنفسدرآنغرورو،هاانگیزهبدهیدکارمندانراتشویقکردهوبهآن

 .هــاشــکوفاشــودکنیــدوفضــاییرابــهوجــودآوریــدکــهدرآنابتکــاراتآن

رهبرکیست؟

،باشـنددرحالیکهمدیراندرحالدستیابیوحرکتبـهسـمتاهـدافسـازمانیمـی

بایداهـدفجدیـدیراطراحـینماینـد.اهـدافقـدیمیراازبـینببرنـدورهبرانمی

.یاجرادرآورندایجدیدیرابهمرحلهعملکرده

سـکوترابرطـرف»باگفـتن Sam Walton (رهبریهمانچیزیاستکهمسموالتون

ترینوجهوباحسابوتدبیرخاصخـودشبهترویجآنپرداخت.رهبربهمثبت«کنید

.شودتاآنرابهبودبخشداندازدوباآندرگیرمیوضعیتگذشتهرابهچالشمی

:یکرهبرکسیاستکه

توانـدمـی ,کنـدعقیدهداشتهباشددرحالیکهبهطورهماهنگبادیگرانعملمـی-1

ترکننـدهاتمایلدارندبعضیازچیزهاراقربانیمسائلمهمهاییایجادنماید.آنتفاوت

.کنندودیگرانراهمبهانجاماینکارتشویقمی
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 .ردکـــهتـــاکنـــونوجـــودنداشـــتهاســـتچیـــزارزشـــمندیرابـــهوجـــودآو-2

.کندانرژیمثبتساطعمی-3

شـویمکـهاعتمـادبـهنفـسازخودشـانسـاطعیمابهطرفافرادیجـذبمـیهمه

گیرد.وبهمریدانوهـوادارانآنشـخصهامارادربرمیجاذبهوگیراییآن .کنندمی

توانآنراشو واشتیا نامیـد.توانآنراجاذبهجادویینامید.میشویممیتبدیلمی

توانندازطریقاشتیاقیکهبـرایامامطلبمهمآناستکهچنینافرادیبهراحتیمی

هابپردازنـد.آورندبههدایتورهبریآنرافرادبهوجودمیموفقیتودستیابیبهآند

اگرشماهمبااینتعریفهمخوانیداریدپسبهاحتمـالزیـادبایـدبـهعنـوانفـردی

بـهوظـایفمختلـفداردو«حملـه»شناختهشویدکهروشـیمنحصـربـهفـردبـرای

هـاچیـرهشـدایـدبـرآناشتیاقتانمهارنشدنیاست.بهموانعبهعنوانچیزهاییکهب

ــی ــیم ــرژیم ــمان ــرانه ــهدیگ ــماب ــرژیش ــهان ــورخالص ــهط ــدوب ــدنگری  .ده

.کندواقعیتبخشیمی-4

.کنداورؤیاییراکهدردیگرانپروراندهاسترابهواقعیتتبدیلمی

.کندازتغییراتاستقبالمی-5

قـدمبـهقلمروهـاوکـردمناسـبداردرهبریبراساستعهدیکهنسبتبهانجامعمل

گذارد.اوخالءهاوفضاهایخالیراتشخیصدادهونخوردهمیهایبکرودستسرزمین
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هـابیندکهدیگرانقادربهدیدنآننماید.اوچیزهاییرامیهامیسعیدرپرنمودنآن

ـآلراپدیدآورند.رهبـرمـیکندتاواقعیتیایدهنیستندودیگرانراترغیبمی دکـهدان

تغییریعنیپیشرفتودرکمکـردنوکـاهشدادنتـرسکـهتغییـردرافـرادتزریـق

 «شوممنپیشقدممی»داندکهبایدازروشدارد.اومیکندلاوگامنخسترابرمیمی

(I,ll go first)استفادهکندتابتوانددیگرانرامتقاعدکندکهتغییرنهتنهـاالزماسـت

.اندامریبسیارخوبومفیدباشدتوبلکهحتیمی

:نکته

دریکیازسخنانخودبـهموضـوعتـوكمکـردن(Vince Lombardi)وینسلومباردی

کندکه:بعضیازافراددرکارهـاازفکرشـاندلدادگیفکریواحساسیچنیناشارهمی

نماینـدتـاکنند.اینافرادبایددرتمامکارهابسیارباهوشوذکـاوتعمـلاستفادهمی

.بتوانندنفراولباشند

امااینکهشمابتوانیدازقلبواحساستاناستفادهکنیـد.هـمموضـوعیحـائزاهمیـت

کـردمطلـوبیباشد.امااگربتوانشخصیراپیداکردکههمفکروهمقلـبشعمـلمی

ــی ــدلم ــتهباش ــیداش ــردومنم ــارینف ــی ک ــهاودره ــودک ــئنب ــوانمطم ــودت  .ش

هاییدارند؟چهویژگیرهبران
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 (Courage) :الف ( جسارت

فیلسوفمعروفبهنحویهوشمندانهبیـان (Arthur Schopenhauer) هاورآرتورشوپن 

یاولاستهزاءوتمسـخرکنند:مرحلهتمامحقایقسهمرحلهراطیمی»کردهاستکه:

بـهعنـواناصـلیمخالفتشدیدقرارداردودرپایانلآنحقیقـتاست.سپسمرحله

.«شودبدیهیپذیرفتهمی

رهبرانیکهجركتانجامکارهایمختلفرادارنـد.خودشـانرابـرایمقاومـتدربرابـر

کنند.رهبـرانبـاجسـارتخاصـیبـهعقایـدخودشـانپایبنـدهانیزآمادهمیمخالفت

،درنهایـتهـامخالفـتشـودواندتامسخرهشوند.بـاآنباشندوباآغوشبازآمادهمی

.افکارشانپذیرفتهگردد

اجتنابازانتقادامریبسیارسـادهاسـت (Elbert Hubbard) نکته:ازنظرالبرتهوبارد

دانندکـههنگـامیکافیاستکارینکنیدلحرفینزنیدلوهی کسنباشیدررهبرانمی

تراضمسـخرهوکنندشکّاکانشروعبهاعهاراازتفکرسنتیدورمیکهاعتقاداتشانآن

تواننـدازانتقـادفـرارکننـد.کنندمینمایند.تنهاافرادیکههی کارینمیاستهزاءمی

.مطمئناًشماچنینفردینیستیدونبایدباشید

ــامخالفــت  :هــاییکــهممکــناســتیــکایــدهجدیــدتولیــدنمایــدراهکــارمقابلــهب

:«پندتو»رویکرد

www.takbook.com



67های رهبری و مدیریت /  فصل سوم: شباهتها و تفاوت
 

 

Anticipate Objections :هاپیشبینیمخالفت-1

(:whats In It for meمیعنی WIIFM فاکتورBenefitize :نفعیابی-2

Categorize :دستهبندی-3

Develop your plans :توسعهدادنطرح -4

(Pride) :ب(غرور

آوردهـاییکـهبـهدسـتمـییکرهبرنهتنهاخودشدرقبالدسـتاوردهاوپیشـرفت

کندفضاییبـهوجـودآوردتـادیگـراننیـزچنـینیکندبلکهسعیماحساسغرورمی

.احساسیراتجربهکنند

ــگ ـــبش (W. Edward Deming) ادوارددمین ــذارانجنــــــ ــانگ ــیازبنی یک

ـــیت ــه (Quality Movement)کیفــــــــــــ ــدانراب ــودلکارمن ــخنانخ درس

خواندهاست. (Pride of workmanship) «مایهغرورکاروفعالیــــــــــــــت»درستی

آوردنایـنغـرورعبارتنـداز:امنیـتشـغلیلبـرآوردنمواداولیهالزمبـرایبـهوجـود

.انتظاراتلارتباطاتروشنوشفافوابزارمناسب

:هایتزریقغروربهوسیلهرهبربهزیردستانراه

 .ربـااهمیـتوبـامعناسـتهایشـانبسـیاالقاءاینموضوعبـهکارمنـدانکـهتـالشـ

.مشخصکردناهدافوکناررفتنازمسیرحرکتدیگرانـ
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.(ندادندستورونشاندادنجهتحرکت.مژنرالجور پاتونـ

(Sincerity) : (صداقتوصمیمیت

رساند.رهبـرانسـعییظهورمیهایمختلفیبهمنصهرهبرانانسانیتخودراازروش

یخودرادرقبالافراددیگربروزدهندونشاندهندکـهبـهصادقانهکنندتانگرانیمی

.مسائلدیگریغیرازسودومنفعتشخصینیزتوجهدارند

(Adaptability) :د(قابلیتسازگاریوهماهنگی

کنـیمبلکـهدرحـالگذرانـدندورانزندگیمـی (Chaos) مانهتنهادرعصرآشفتگی 

شودکارهـایبیشـتریرابـاعملکردهـایباشیم.بهماگفتهمینیزمی (Paradox) تضاد

را (Rugged Individualist) «تـکرویسـرسـخت»کمتربهانجامبرسانیم.مـاافـراد

رودکهبـهعنـوانیـکعضـوازتـیمکنیم.امادرهمانحالازماانتظارمیتحسینمی

هـایدقیـقودارایمتـاطـرحشویعملکردمناسبیداشتهباشیم.ماهموارهتشویقمی

شـنویمکـهجزئیاتفراوانیرابرایانجامکارهایمانتهیهکنیمامادرهمینزمـانمـی

ریزیکردنبرایآنغیرممکناستوافتدکهبرنامهآیندهبهقدریبهسرعتاتفا می

یهـاهـاییکـهدرگـامآموزیمکهبساریازمهـارتبیمعنیاست.مادرطولزمانمی

توانندعاملموفقیتمانگردنددرادامهممکناسـتباعـثشکسـتمـاشـوند.اولیهمی

امـادر،کنندکههمهچیزراسازماندهیوتنظیمکنیمهمچنینهموارهماراتشویقمی

www.takbook.com



69های رهبری و مدیریت /  فصل سوم: شباهتها و تفاوت
 

 

در .اندکهآشفتگیحتیبرایمدتیبسیارکوتاهبایدحکمفرماباشدمقابلبهماآموخته

دتماماینتناقضاترادرنظرداشتهباشدوهمچنینبایدبدانـدهرصورتیکرهبربای

کهایناحتمالوجودداردکهتمامافرادومؤسساتیکهامروزهموردتحسـینوتمجیـد

ــی ــرارم ــانق ــههمگ ــیدرزبال ــهراحت ــدهب ــددرآین ــدگیرن ــراربگیرن ــنتق  .دانس

(Influence) :و(تأثیرگذاری 

نـه ,کلیدرهبریامروزتأثیرگذاریاست»عقیدهدارد:(Ken Blanchard) کنبالنچارد

هـارامتقاعـددانندکهچگونهبردیگرانتأثیربگذارنـدوآنرهبرانمی«قدرتواقتدار

 .دارشــوندبایــدوظــایفوتعهــداتبیشــتروبــاالتریراعهــدهکننــدکــهمــی

(Multi Lingual Ability) :ی(قابلیتچندزبانی

کنـدکـهدویکیدیگرازبزرگاندنیایکیفیتاظهارمـی (Joseph Juran) انژوزفژور

 «زبـاناشـیا»هـاگیرند.یکیازآنزبانهستندکهدرهرسازمانمورداستفادهقرارمی

(Language of things)گیـرداستکهازطرفکارمندانمعمولیمورداستفادهقرارمی

باشـدکـهمـدیرانارشـدازآنپیـرویمـی"پولزبان" (money language )ودیگری

کنند.امااواعتقادداردکهمدیرانیکهقصددارندرهبریکنندبایدبـههـردوزبـانمی

.مجهزباشند
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 تعریف مدیریت از دیدگاه پال هرسی و کنت بالنچارد

حقـقهـابـرایتمدیریتعبارتاستازکارکردنباافرادوبـهوسـیلهافـرادوگـروه - 

هایسازمانی.هدف

برد.طبقاینتعریفمـدیریتدربایدتوجهداشتاینتعریفازنوعسازماناسمینمی

هـایـاحتـیشودلخواهتجاریلآموزشیلسیاسیلبیمارستانهااعمالمییسازمانهمه

.هاخانواده

اعیوهـایاجتمـهـابـامهـارتهاآناستکهمـدیرانآنیموفقیتاینسازمانالزمه

هـایسـازمانیازطریـقانسانیمجهزباشند.مدیریتعبارتاستازدستیابیبههـدف

هدایتورهبری.بنابراینهرکسحداقلدرمراحلمشخصاززندگیخودیکمـدیر

.است

:(فراگردمدیریتازنظرپالهرسیوکنتبالنچاردمچکیدهمطلب

برنامهریزی

مقاصدوهاهدفتعیین

هیسازماند

کردعملسطحتعییندرانگیزشایجاد

Feed back (خوردبازمکارنتایجبهتوجه کنترلکارکنان
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ــزی ــهریـ ــرلبرنامـ ــالحات کنتـ ــالاصـ ــاراتلاعمـ ــرافازانتظـ ــورتانحـ  ودرصـ

کتابممـدیریترفتـارسـازمانی(پـالهرسـیو-فراگردمدیریت(مانگیزشسازماندهی

کریتنردرکتابخودتحـتعنـوان(Kreitner) :«کریتنر»مدیریتازنظرکنتبالنچارد

مـدیریت»مدیریتراچنینتعریـفکـردهاسـت:«مدیریتفرآیندیبرایحلمسائل»

هـایسـازمانیبـهنحـوعبارتاستازفرآیندیبرایحلمسائلمربوطبهتأمینهدف

 .حـالتغییـرمطلوبازطریقاستفادهمؤثروکارآمدازمنابعکمیابدریکمحـیطدر

 تعریف از مدیریت چند

هـایازپـیشمدیریتعبارتاستازانجامعملیاتبرایحصولبـههـدفیـاهـدفـ

.تعیینشدهازطریقهدایتوتلفیقمساعیافراد

مدیریتعبارتاستازاستفادهمناسبازمنابعوامکاناتموجودبـهمنظـورنیـلبـهـ

.هایمعینهدفیاهدف

تــوانعلــموهنــرمتشــکلوهماهنــگکــردنورهبــریوکنتــرلمــیمــدیریتراـــ

 .هایمشتركخاصتعریـفکـردهایگروهیبهمنظورحصولبههدفیاهدففعالیت

مدیریتعبارتاستازتأمینحداکثرنتایجباحداقلمساعیبـهنحـویکـهحـداکثرـ

فـراهمکنـدوبهتـرینرفاهورضایتخاطرراهمبرایکارکنانوهمبـرایکارفرمایـان

ــوب ــامرغ ــدماتوی ــدخ ــهده ــردمارائ ــهم ــاعام ــریانوی ــهمش ــاراب ــرینکااله  .ت
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پـروین-نـژادپـاریزیدکترمهـدیایـرانم-کتابمسازمانومدیریتازتئوریتاعمل(

(گهرساسان

 تفاوت میان مدیریت و رهبری

کنـیمجوداینماگمـانمـیکنند.باوغالباًمدیریتورهبریرایکیویکسانتلقیمی

تـرازکهمیانایندومفهوموجهتمایزمهمیوجوددارد.رهبریماهیتاًمفهومیوسـیع

شودکـهدرآنحصـولوتحقـقمدیریتاست.مدیریتنوعخاصیازرهبریتلقیمی

هایسازمانیاهمیتدارد.بنابرایـنفـر اصـلیمیـانایـندومفهـومدرکلمـههدف

هـایشمسـتلزمکـهبـرایتحقـقهـدفنهفتهاست.رهبرینیزضـمنایـنل"سازمان"

هـایسـازمانیهـالزومـاًهـدفکارکردنباافرادوبهوسیلهافراداستلیکناینهـدف

هایشخصیخودبارهاتالشکنـدولـینیستند.یکفردممکناستبرایتحققهدف

.هایسازمانینداشتهباشدیچندانیبههدفعالقه

هایشخصیموفقشودولـیدرحصـولیندلیلفردیممکناستدرتحققهدفبها

پـالهرسـیوکنـت-ممـدیریترفتـارسـازمانهایسازمانیمـؤثرواقـعنشـود.هدف

(بالنچارد

هایغیررسـمینیـزوجـودمدیریتورهبریکامالًمرادفنیستند.رهبریدرسازمان 

هساختسازمانیقبالًوجودداشـتهباشـد.دارد.لکنمدیریتموقعیقابلتصوراستک
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کندکهشخصمدیرنقشرهبریرانیزبتوانـدبهعالوهداشتنمقامرسمیتضمیننمی

تـوانهامـیهاییاستکهبابهبهکارگرفتنآنایفاکند.رهبریمستلزمداشتنمهارت

 .بکـردهـایمعـینترغیـافرادانسانیرابـامیـلواشـتیا بـرایرسـیدنبـههـدف

نـژادپـاریزیوپرویـزدکتـرمهـدیایـران-کتابسازمانومدیریتازتئوریتاعمـلم

(ساسانگهر

 مدیران در برابر رهبران

بیاییدبینمدیرورهبرتمایزقائلشویم.نویسندگاناغلبایندوواژهرامترادفهمبه

.برندبههرحالایندولزوماًیکساننیستندکارمی

هادارایاینقدرتقانونیهستندکهاجازهدارندتشویقیاشوند.آنمنصوبمیمدیران

هـابـراسـاساختیـاراترسـمیاسـتکـهبـهطـورذاتـیدرتنبیهنمایند.تواناییآن

شانوجوددارد.درمقابلرهبرانممکناستمنصوبشـوندیـاازمیـانگروهـیسمت

نجامامـریورایعملیـاتدیکتـهشـدهتوسـطتواندبردیگرانبرایابرخیزند.رهبرمی

.مقاماترسمیاثربگذارد

 توانندمدیرباشـند؟یرهبرانمیکههمهتوانندرهبرباشند؟یااینیمدیرانمیآیاهمه

جاکهتاکنونهی کسنتوانستهازراهپژوهشیااستداللمنطقیثابتکنـدکـهازآن

یمـدیرانازتوانیمادعاکنیمکـههمـهاستلمیتواناییرهبرینقطهضعفیبرایمدیر
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هایکارکردییرهبرانلزوماًظرفیتتوانندرهبرباشند.بههرحالهمهنظرآرمانیمی

هـایمـدیریتیداشـتهباشـند.ایـنیآنهـانبایـدتـیممدیرانراندارندوبنابراینهمه

اینمعنینیسـتکـهازتوانـاییتواندبردیگراننفوذداشتهباشدبهحقیقتکهفردمی

برنامهریزیلسازماندهیونظارتنیزبرخورداراست.بااینحسـابکـهمحتـیازنظـر

تواننـدرهبـرباشـندموضـوعراازدیـدمـدیریتیپیگیـریآرمانی(تمامیمـدیرانمـی

رنـدکنیم.بنابراینرهبراندراینفصلیعنیکسانیکهتوانایینفوذبردیگرانرادامی

.ودارایاقتدارمدیریتینیزهستند

 (Trait theories of leadership ) های رهبری نظریه ویژگی

کندلچـهچیزهـاییراازیکآدممعمولیدرخیابانبپرسیدکهوقتیبهرهبریفکرمی

کاریزمـا(لمهـاییمثـللهـوشلفرهمنـدیآورد.احتماالًفهرسـتیازویژگـیدرنظرمی

آوریـد.واشتیا لقدرتلجسارتلتشخیصواعتمادبهنفسبهدستمیقاطعیتلشور

.هایرهبریاستهانظریهویژگیماهیتاینپاست

اندکهافرادتوانیکیاچندویژگیرادرافرادینامبردکهعموماًرهبرشناختهشدهمی

کهاینافـرادطبـقتوانیمبپذیریمهاهستند.دراینرابطهمیغیررهبرفاقداینویژگی

هـایمختلـفلاگـرموضـوعهاافرادیهستندباویژگیباشند.امااینتعریفمارهبرمی

 .هایخاصراداشتهباشـندویژگیری،معتبرشناختهشودتمامیرهبرانبایداینویژگی
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انـد.هـابـهنتیجـهنرسـیدههایانجامگرفتهجهتمشخصکردنایـنویژگـیپژوهش

هاکهبتواندرهبـرراازپیـروانایازویژگیمیافتهبرایتعیینمجموعههایانجاکوشش

ورهبرانکارآمدراازغیرکارآمدمشخصکندبهشکستانجامید.شایداینامـرقـدری

هایشخصیتیمنحصـربـهفـردوایازویژگیخوشبینانهباشدکهباورکنیممجموعه

کننـد(کهچـهچیـزیرارهبـریمـییرغماینیکساندرمیانگروهرهبرانکارآمدمعل

.وجوددارد

شش .هایرهبرانموفقرابرشمردهاییصورتگرفتهتابتوانویژگیبههرجهتتالش

انگیزهلعالقـهبـه ,وجود»کندعبارتنداز:ویژگیکهرهبرانراازغیررهبرانمتمایزمی

 .اشـتندانـششـغلیمربوطـهرهبربودنلامانتودرستیلاعتمادبهنفـسلهـوشود

:کندششویژگیکهرهبرانراازغیررهبرانمتمایزمی

وجودانگیزه:رهبرانازویژگیتالشدرسطحباالییبرخوردارند.عالقهنسبتاًزیادی-1

بهکسبموفقیتدارندلبلندپروازندلپرازانرژیهستندلبهنحویخسـتگیناپـذیربـی

.دهندازخودابتکارنشانمیکنندووقفهفعالیتمی

هـاآن .عالقهبهرهبری:رهبرانعالقهمفرطیبهرهبریواثرگذاریبردیگراندارند -2

.دهندبرایقبولمسئولیتازخودتمایلنشانمی
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نهندکهصداقتوامانت:رهبرانروابطیبرپایهاعتمادبینخودوپیروانخودبنامی -3

 .ارانهوبـینحـرفوعملشـانهمسـانیتـاموتمـاموجـودداردصادقانهاستنهفریبک

اعتمادبهنفس:رهبرانازچشمپیروانکسانیهستندکهبـهخـودشـکندارنـد.از-4

اینروالزماسترهبراناعتمادبـهنفـسنشـاندادهوپیـروانراازدرسـتیاهـدافو

.هامطمئنگردانندتصمیم

کافیهوشمندباشندتابتوانندمقادیرانبوهیاطالعـاترارهبرانبایدبهحدهوش:-5

هایخال داشـتهباشـند.مشـکالتراآوریکردهوتفسیرنمایندوبتواننددیدگاهجمع

.حلکنندوتصمیمهایدرستاتخاذنمایند

دانششغلیمرتبط:رهبرانکارآمددانشکافینسـبتبـهسـازمانلصـنعتوامـور-6

هایآگاهانهاتخاذکنندودهدکهتصمیمدانشعمیقبهرهبراناجازهمیفناوریدارند.

.هارادریابندپیچیدگیاینتصمیم

 ی رهبری ها درباره آخرین دیدگاه

هایرهبری:اعتمادبـهنفـسبسـیاریمشتركبسیاریازمؤلفاندربارهیویژگینقطه

.زیادلتفو لایمانراستبهباورها

تـرینرهبـراندرایـاالتازمطالعهروینودنفرازکارآمدترینوموفقوارنبنیس:پس

هادارایعزمراستبـودههاوجوددارد:آنمتحدهپیبردکهچهارتواناییمشتركدرآن

www.takbook.com



77های رهبری و مدیریت /  فصل سوم: شباهتها و تفاوت
 

 

تواننددیدگاهخودراباعباراتیسادهوروشنبیانکنندتـاهامیمندهستندلآنوهدف

شـوندوبـاهادرمسیرخوددچارلغزشنمـیدریابندلآنهاراشانبهسادگیآنپیروان

هاازتواناییخودآگـاهیدارنـدکهآنکنندوسرانجاماینجدیتهدفخودرادنبالمی

.کنندگذاریمیهاسرمایهوبررویآن

:(گیلمکدانشگاهمگوکانن جیکانجرورابیندرا

کهرهبرانکاریزماتیکدارایهدفآرمانیدهدهانشانمیهایآنگیریبعضیازنتیجه

خواهندبهآندستیابندونیزتعهدفردیبسیارقوینسـبتبـهتـأمینهستندکهمی

وپرجـركتهـاآنهمچنـین.کننـدنمـی هایمتعارفاسـتفادهآنهدفدارندوازروش

نـهشـوندمـیشـناختهاساسیتغییراتعواملعنوانبهوهستندنفسبهاعتماددارای

.هستندموجودوضعحفظدنبالبهکهمدیرانی

هایمختلـفخصوصیاتبارزرهبر:مبدونتوجهبهنظریاتخاصنظریهپردازانازکتاب

.(برگرفتهشدهاست

هایذاتیصفاتیاویژگی-

ابتکاروتواناییعمل-

.اقدامبهطورمستقل-

.اعتمادبهنفس-
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.وجودانگیزه-

.بهرهبریعالقه-

.صداقتوامانت-

.هوش-

.دانشمرتبطشغلی-
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 تفاوت مدیریت و رهبری چیست؟ 

پیتردراکرپدرمدیریتنویندررابطهبارهبریسازماندوتعریفمجزاوالبتهتکمیلی

هـایافـرادوانـدازارائهدادهاست.اوابتدارهبریراتعالیبخشیدنبـهرویاهـاوچشـم

رهبرییک»گوید:کند،سپسدرتعریفتکمیلیمیهابیانمیگاهترکردندیدگسترده

مسوولیتاست،رهبریالزامامحبوبیتبینکارکنـاننیسـت،بلکـهرهبـریبـهمعنـی

 «.رسیدنبهکسبنتیجهاست

بتداکسبنتیجهوموفقیـتینحقیقترابپذیریمکهرهبریسازمانا بایداعصربانک

پذیرواگرهـموکاراستوراضیکردنهمههمکاراننهمدنظراستنهامکاندرکسب

داریمبایدحتمابـهشـیوهعمـلخـودشـکتوانستیمهمهکارکنانراازخودراضینگه

 .کنیم

بیشـتررونـدودرکارمیرهبریومدیریتازمفاهیمیهستندکهمعموالمترادفهمبه

توامـاندهـردومهـارتوجـوهرچنـدشـود،میگرفتهنادیدهآنها اوقاتتفاوتماهوی

توانـدکارگیریهریک،میضرورتیانکارناپذیراست،ولیدانستنتفاوتمیانآنهادربه

کنندمیمدیریتمدیرانکه نظربرسدمفیدواقعشود.شایددرصورتظاهریچنینبه

وسـطحیبسـیارنگـاهایـنکـهصـورتیدردارنـد،عهـدهبهرارهبریکارنیزرهبرانو

کنتـرل،سـازماندهی،ریـزی،برنامهمانندکارکردهاییمجموعهمدیر، انگارانهاست،ادهس
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دردهـد،افـزایشراسیسـتماثربخشـیکنـدمیتالشودهدمیانجامرا ...وهماهنگی

 نـووبـدیعهـایفرآینـدوجدیدهایایدهباداردسعیکهاست فراگردیرهبری مقابل

الترازکارکردهایمدیریتیوآنچهسازماننداردبرساند،بـاایـنباسطحیبهراسازمان

 .دانستعمل ابتکارونوآوری توانترینویژگیرهبریرامیتعریفمهم

تنهـاخـودکـارانجامبرای عنوانرهبریدستیابندوتوانندبهمدیرانبااینویژگیمی

بـرقـدرتمـدیریتیاکهرهبرانعالوهچر.نکننداکتفاخودسازمانیقدرتازاستفادهبه

دارایقدرتشخصیبودهودارایپیروانیهستندکهباتماموجودنیاتآنهارادنبـالو

.کننداجرامی

دنیـازهایجدیدبرسبرایاجرایپارادایمیکهسازمانقصدداردازطریقآنبهنداشته

 .یابدبهرهبریدرسازمانداردوبانقشمدیریتیامکانعملیآنبهشدتکاهشمی

هایرهبریشناساییشدهاسـتکـهدرسیرتطوررهبریسازمانیانواعزیادیازسبک

هاباتوجهبهدورهعمر،قدرتشخصـیرهبـران،هریکمزایاومعایبیداشتهوسازمان

 .اندسازمانی،سبکرهبریمناسبخودراتجربهکردهوضعیتاقتصادیوبلوغ
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 ها سازمان در های متفاوت رهبری سبک

هاییکـهدچـاربحـراندرسازمان :(Autocratic Leadership) رهبریاقتدارگرایانه -1

هـایسـریعدارنـدوفرآینـدهایکـاریروتـینوگیـریاندونیازبهتصمیمجدیشده

هاینظـامیایـنسـبکرهبـریمناسـبشود.برایسازمانمیغیرتخصصیاست،اجرا

گیریوقدرتبالمنازعدررهبـریرابـههمـراهاستومزایاییمانندسرعتدرتصمیم

 .دارد

کارهـایهـاییکـهبرایسازمان:(Leadership Bureaucratic) رهبریبوروکراتیک-2

هـابـرایقـوانینودسـتورالعملدهندولزومتوجهبهدقیقوعلمیوناایمنانجاممی

سازمانیرهبریروشاینمزایای انجامدرستوایمنیجدیاست،بسیارمناسباست.

 .استنشدهتعیینکارکردهایازناشیریسککردنکموایمنیبردنباال

تفاوتیهاییکهازبیبرایسازمان :(Charismatic Leadership) رهبریکاریزماتیک-3

توانـداسمسوولیتکارکنانناراضیهستندانتخاباینسـبکرهبـریمـیوعدماحس

آورند.اینسبکازرهبریمفیدباشدکهباشوروانرژیخودسازمانرابهحرکتدرمی

هاییکهبهتغییراتدرونینیازدارند،مناسباستورهبریدراینسـبکبرایسازمان

 .العادهمجابکندبهعملکردهایفو بایدباالگوقراردادنخودسایرینرا
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هـاییکـهنـوآوریودرسـازمان:(Participative Leadership) رهبـریمشـارکتی-4

ترینعامـلدرمانـدگاریسـازمانخالقیترمزموفقیتونیازبهمشارکتکارکنانمهم

استاینسبکازرهبریمناسباست.ایننوعرهبریبرایشرایطغیربحرانـیبسـیار

گیـریداردپاسـتمعکـوسموثراستودرشرایطبحرانیکهنیازبهسرعتدرتصـمیم

هاییکهتمرکزبربهبودهایعملیاتیوبهبودمحصولیاارائهبهتردهد.برایسازمانمی

هـاومشـخصگیریخدمتدارند،نیزمناسباستوازمعایبآنطوالنیشدنتصمیم

 .دیاستهایفرنشدنبرخیازناکارآمدی

هاییکهنیازبـهبرایسازمان :(Laissez - Faire Leadership ) رهبریعدممداخله-5

هایخودمدیریتیدارندومدیریتزماناهمیتزیـادیداردمـورداسـتفادهقـرارروش

گیرد.برایکارهاییکهنیازبههدایتنداشتهواطمینانداریمکهکارهـابـاحـداقلمی

یردمناسباستواگردانشمناسـبدربـینکارکنـاننباشـدریسـکگخطاانجاممی

 .دهیآنباالاستزیان

ایـنسـبکرهبـریبـرای :( People - oriented Leadership) رهبریمردممحـور -6

توسعهکارهایتیمیاستوباتوجهبهاینکهرهبریسازماننگاهیکسـانیبـهکارکنـان

شود.نقطهضـعفبـزراایـننـوعسـبکنتشکیلمیهایمقتدروقویدرآداردتیم
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هایفـردیکارکنـانشودقابلیتهایفردیاستوباعثمیرهبریفراموشیمسوولیت

 .نادیدهگرفتهشود

هـایاینسـبکرهبـریبـرایسـازمان :(Servant Leadership) رهبریخدمتگزار-7

اسـتومعمـوالرهبـریآموزشییاخدماتیمانندبیمارستان،دانشـگاهبسـیارمناسـب

کـار،صـداقت،ارزشیبسیارپایبنـداسـتوتعهـدبـهوفرهنگیهایشاخصبه سازمان

رغـمهایمطرحدرایننوعرهبریاست.دراینسـبکبـهراستگوییوهمدلیازارزش

 .گیریایجادفرهنگارزشیوخدمتدرسازمانازنکاتمثبتآناستکندیتصمیم

ایـنسـبکازرهبـریتوجـه :(Task - Oriented Leadership) اگـررهبریوظیفـه-8

دلیـلعـدمتوجـهبـههـاداردومعمـوالبـهوسیعیبرکنترلکار،وظایفودستورالعمل

 .یابدمشکالتکارکناننارضایتیدربینآنهاگسترشمی

ایننـوعسـبکرهبـریمناسـببـا:(Transactional Leadership)رهبریتعاملی-9

هـایدهنـدوبـرایسـازمانایانجـاممـیهاییاستکهکارهارابهشکلپروژهسازمان

 .دانشمحورکهنیازبهنوآوریوخالقیتدارند،مناسبنیست

اینسـبکرهبـریبـاتعیـین :(Transformational Leadership) رهبریتحولی-10

بمشـارکتکارکنـاناندازواهدافروشنومکالمهآندرسـازمانسـعیدرجـذچشم

هـایایجـادانگیـزهامکـانکند.اینمهمبادركدرستیازتحوالتپیرامونیوشیوهمی

www.takbook.com



/رهبری در مدیریت/84
 

 

هـایجدیـدینسـبتبـهقبـلبـراییابدورهبریباهوشعاطفیخودتوانمنـدیمی

هـایکند.ازنقاطضعفاینسبکتاییدرهبـریازسـویتمـامیردهسازمانایجادمی

هایتغییرراایجادنکندامکـانموفقیـتبسـیارکهزیرساخترتیسازمانیاستودرصو

 .یابدکاهشمی

 ها های جدید و رهبری سازمان چالش

انـد،اینزدیک(مواجهشدههایامروزهبافضاییمتفاوتازگذشتهمحتیگذشتهسازمان

مواردیکهتاهمینچندیپیشمهمبودند،تبـدیلبـهمـواردیکـماهمیـتوحتـی

اهمیتبودند،تبدیلبهمواردبااهمیـتواندومواردیکهجزومسائلبیهمیتشدهابی

هایجدیدیهستندکهسابقبراینانگیزنیزتجربهاندوبرخیمواردچالشکلیدیشده

 .اندوجودنداشته

انـد،هایجدیدکهناپایداروگـذراشـدهبریمکهمانندمزیتبادركاینواقعیتپیمی

هـایگذشـتهاندوتفو برآنهابـاسـبکهایسازمانینیزتغییرجدیپیداکردهچالش

هایجدیـدشایدقابلحلنباشدوسبکرهبریموقعیتیمبتنیبرمنطقفازیباروش

.تواندبهکمکماآیدها،رویکردجدیدیدررهبریاستکهمیبرایحلچالش
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 کار جدیدو  پنج ویژگی کلیدی رهبران در فضای کسب

هـاییـکرهبـرراتـرینویژگـیپیتردراکریکیازاصلی - صداقتدرمنشرهبری-1

روحصداقتازمدیرانارشـددرسـازمان»کند:داندوبیانمیمی«صداقتدررهبری»

 «.دمندشودوروحهرسازمانراازباالبهآنمیدمیدهمی

ناشتیا داشتنبهتغییراسـتچنانچـههایرهبرایکیازویژگی - اشتیا بهتغییر-2

اینروحیهدراووجودنداشتهباشدقطعاکارکناننیـزمقاومـتزیـادیدرقبـالتغییـر

 .خواهندداشت

هایرهبرانموفقروحیهکمالگراییدرآنهاسـت،یکیدیگرازویژگی - گراییکمال -3

برندوسویتعالیپیشمیچراکهباداشتناینویژگیسازمانتحترهبریخودرابه

 .ازدرجازدنبیزارند

داشتنشجاعتویژگیممتازیاستکهدربیشترمواردنداشتنآنباعثـشجاعت-4

 .شودهایبزرگیمیناکامی

وکارجدیدباشد.چراترینویژگیدرفضایکسبشایدمهم- گیریسرعتدرتصمیم-5

کیفیتتصمیمبستگیداشتهباشدبهسرعتدرآنهابیشترازآنچهبهکهشکارفرصت

 .دارد نیاز
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ویژگـی10هـایفـردیواخالقـی،بـرویژگـیبیلگیتسرهبرکارآفرینجهانیعالوه

توانـددرمواجهـهبـاهاپیشنهادکردهاسـتکـهمـیکارکردینیزبرایرهبرانسازمان

گویـدیـکخـودمـیوکارجدیدبهماکمککندهرچندایشانهایفضایکسبچالش

فرمولجادوییبرایچگونگیرهبریمناسبوکارآمدوجودندارد ولیممکناسـتبـا

 .هابتوانیدموثرترعملکنیددانستنایننکته

عهـدهگرفتیـدخـوبشناسـاییکنیـدوازوکاریکهرهبریآنرابهصنعتوکسب-1

 .تمامیزوایایپیداوپنهانآنمطلعباشید

کاربگیریدوازکنارگذاردنمدیرانناکارآمدنهراسید.شـمانیـازرابادقتبهمدیران-2

بهیکگروهقویدارید چراکهیکمدیرمتوسطهرقدرهمکـهخـوبرهبـریشـود،

 .نتیجهعملشقطعامتوسطخواهدبود

برانگیـزاسـت چـراکـهمحیطکاررامولدوسودآورکنید.اینموضوعکمیچـالش-3

ریـزیازمندرویکردهایمتفاوتیبستهبهزمینهفعالیتاست.زمانیکهدرحـالپایـهنی

خواستمفرهنگسازمانیایجادکنمکهکارکنانراتشویقکندبـامایکروسافتبودم،می

 .هایخودرادرمیانبگذارندوانگیزهخودرادرآنحفظکنندهمکارکنند،ایده
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طـورشـفافتوضـیحداشتهباشید.برایکارکنانخودبهتعریفمشخصیازموفقیت-4

تواننـددسـتاوردهایخـودرادهیدموفقیتازنظرسازمانچیسـتوآنهـاچگونـهمـی

 .گرایانهانتخابشوندارزیابیکنند.اهدافبایدواقع

برایاینکهیکرهبرسازمانیخوبباشیدبایدکارکنانخودرادوستداشتهباشـید-5

دارتباطمناسبیباآنهابرقرارکنید.اینموضوعینیستکهبتوانیددربارهآنبهوبتوانی

دیگراندروغبگوییدونقـشبـازیکنیـد.چنانچـهازارتبـاطبـاکارکنـانخـودلـذت

 .برید،رهبریآنهابسیاردشوارخواهدبودنمی

ودرابهتـرازآنچـهایتوسعهدهیدکهوظایفخگونههایکارکنانخودرابهتوانایی-6

تانرابهآنهامنتقلکنید.ایـنموضـوعهـدفیهایخواهیدانجامدهند.مهارتشمامی

کننـدهباشـدکـهمهیجخواهدبودولیهمزمانممکناستبرایبرخیمـدیراننگـران

 .موقعیتخودرابهواسطهاینامردرخطرببینند

طـورواضـحمشـخصکنیـددرانخـودبـهدلگرمیوانگیزهایجادکنید.برایکارکن-7

منـدطورمناسبانجامشوندتنهامدیراننیستندکهازنتیجهآنبهرهصورتیکهاموربه

شوند.بهکارکنانخودحساهمیتدرموردکاریکهبرعهدهدارندراانتقـالدهیـد.می

 .بهآنهانشاندهیدکهبرایشرکتمهمهستند
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هـایواساسیراخودبرعهدهبگیرید.شمابایـدمسـوولیتمسوولیتکارهایبزرا-8

 .برارتباطصرفداشتهباشید.درخاللزمانسعیکنیدآنراثابتکنیدبیشتریعالوه

طـورمناسـبهی گاهدرتصمیمخودتجدیدنظرنکنیـد.اززمـانوفکـرخـودبـه-9

نباراولبگیریدودیگـربـهطورمناسبدرهمااستفادهکنیدتاتصمیمقطعیخودرابه

دارنـدایـنهابازنگهمـیآنبرنگردید.چنانچهجزوافرادیباشیدکهیکمسالهرامدت

شودکهنهتنهادرکارمدیراجراییخودخللواردکنیدبلکهخودتـاننیـزامرباعثمی

گیـریمتوانددرزمانمناسبوهمانبـاراولتصـمیشویدکهنمیبهرهبریتبدیلمی

 .بیزارند کند.کارکنانازرهبریکهقاطعیتنداشتهباشد،

کارمندانخودراآگاهسازیدکهبایدرضایتچهکسیراتامینکنند.شایداینفرد-10

شماباشید،شایدمدیرفنیشماباشدیاممکناستفرددیگریباشدکهبرایشماکـار

  .کندمی
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  رهبریمبانی نظری در مورد سبکهای  

رهبریدیدکلیمدیریتدرانجاموظایف،کارکردهایتصمیمگیری،روشهایایجـاد

باشد.پسازجنگجهانیدوم،تحقیقـاتمتعـددیبـهانگیزشوالگوهایارتباطیمی

منظورتعیینالگوهایاشیوههایمؤثرومطلوبرهبریبهعملآمـد.درچهـارگوشـه

هایافتنکسانیکهدارایآننوعازتواناییباشندکهآنگیتیجستجوییپیگیر،برای

رابهرهبریمفیدومؤثرقادرکند،درجریاناست.

شـود،بلکـهدرتعلـیمواینکمبودرهبریمؤثر،تنهابهتشکیالتاقتصادیمحدودنمی

بـهچشـممـیخـورد.هاتربیت،حکومتها،بنیادها،کلیساهاوهمةانواعدیگرسازمان

کنـیم،بنابراینوقتیماکمبوداستعدادوقریحهرهبـریرادرجامعـهخـودتقبـیحمـی

آنچهکهمـارا.صحبتمابرسرنداشتنمردمیراکهتشکیالتاداریراپرکنندنیست

عذابمیدهدکمبودکسانیاستکهمایلباشندنقشبرجستهرهبـریرادراجتمـاع

ررابصورتیمفیدومؤثرانجامدهند.مابرعهدهگیرندوبتوانندکا

جنگها،امورتجاری،مسـابقههـایدردرطولتاریتثابتشدهکهموفقیتیاشکست

مربوطمـیشـود.هاورزشی،وگروههایمعترضسیاسیتاحدودزیادیبهرهبریآن

.علیرغمتوجهبهاهمیترهبری،اینموضوعهنوزبهصورتیکرازباقیمانـدهاسـت

دانیمکـهدانیمکهپدیدةرهبریتأثیریشگفتانگیزبرعملکردانساندارد،امانمیمی
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کارکردداخلیوابعادآنچیست؟اخیراعدهایازنظریهپردازانبهتفاوتبینمـدیران

معتقداست:برایبقادرقرنبیستویکمماورهبرانتاکیدکردهاند.برایمثالبنیس

جدیدیازرهبرانهستیممرهبراننهمدیران(.تمـایزبـینایـندومهـمنیازمندنسل

است.

کنندکهگـاهیفعالیـتهـایآنـانرهبرانبرمحیطآشفته،مبهم،وبیثباتغلبهمی 

توطئهچینیعلیهمابهنظرمیرسد،ولیاگرکاررابهآنانواگذارکنیمقطعاآشـوبرا

اصـوالرهبـریراهنـرنفـوذدرشـوند.مدیرانتسلیممـیفرومینشانند درحالیکه

دانند.بدینمعنیکهپیروانبـهدلخـواهنـهازرویاجبـار،ازرهبـراطاعـتدیگرانمی

توانددارایاینکنند.درضمنرهبرییکیازوظایفمدیریتاست،بنابراینفردمیمی

امـا.تحققبخشدممدیرنباشـد(هنرباشدبدوناینکهقادرباشدهدفهایسازمانیرا

احتماالفردممکناستمدیرمنظمیباشدولیکارکنانازرویتـرسواجبـاروظـایف

خودشانراانجامدهندمرهبرنباشد(.عالوهبرنفوذ،رهبریبرحسبفرایندهایگـروه،

شخصیت،خشنودی،رفتارهایبهخصوص،ترغیب،قدرت،حصولهدف،تعامـل،تمـایز

ابداعساختارویاترکیبیازدویابیشتراینهاتعریفشدهاست.آنچهاهمیتداردنقش،

تفسیررهبریبهموجبچارچوبنظریخاصوتشخیصاثربخشبـودنکـاررهبـری

است.
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 مفهوم رهبـری  

رهبریعنوانیباکاربردجهانیاستودرنشریاتوادبیـاتعلمـیوتحقیقـیمطالـب

دربـارهآنهنـوزهـممحققـانوهامدهاست.بهرغمفراوانینوشتهزیادیدرموردآنآ

کنند.رهبریقاعـدهونویسندگانمردمرابهیککوششجدیبرایفهمآندعوتمی

درطـولسـالیاندراز،رهبـریدرشـکلهـایبنیانبسیارباارزشوپیچیدهایاست.

یکهدربارهرهبریجمـعمختلفتعریفوخالصهشدهاست.نظرمشتركبیشترمطالب

کنـدآوریشدهاستایناستکهرهبریعبارتاستازفرایندیموثرکـهکمـکمـی

بهسمتهدفهایتعیینشدهتمایلیابندبهخصوصآنکـهایـنهـدفوافرادهاگروه

.یکهدفمشتركعمومیهمباشد

الزماستمـواردیازآنجاکهرهبرانوپیروانهردوبخشیازفرایندرهبریهستند 

کهرهبرانوپیروانرامقابلهمقرارمیدهدبهخوبیشناساییومطالعهشود.رهبران

وپیرواننیازدارندکهبهخوبیبهتوسطیکدیگرشناختهشوند.درتحقیقاتاولیهبسـیار

بهمطالعاترهبریازدیدگاهشخصیتینگاهمیکردند،دیدگاهشخصیتیمـدعیاسـت

سانهایبهخصوصیدرجوامعامروزیصفاترهبـریدارنـدوبـاایـنصـفاتان»که

ایـنتعریـف،رهبـریرافقـط«.سـازدرارهبرمـیهاوهمینصفاتآناندمتولدشده

هـامحدودبهکسانیمیکندکهصفاتشخصیتیموضوعرهبریدرآنهاستوبـاآن
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رهبریفرایندیاسـتکـه»متولدشدهاند.برعکسدیدگاهفرایندیبیانمیداردکه

.«میتواندتوسطهمهآموختهشودوبرایهمهقابلدسترسیاست

دوشکلعمومیرهبریعبارتاستازنوعانتصابیونوعانتخابی.رهبریانتصـابیبـه 

رد.رهبریانتخابینتیجهآنچهفردداشتنعنوانرسمیدردرونیکسازمانبستگیدا

برایجلبحمایتپیروانانجاممیدهداست.رهبـریبـهعنـوانفراینـدیدرهـردو

شکلانتصابیوانتخابیبرافرادقابلاعمالاست.دررابطهبارهبری،موضوعقـدرتیـا

درتدونـوعقـدرتوجـوددارد،قـ تواناییتاثیرگذاریوتغییردیگرانهممطرحاست

شخصی.منشأقدرتمقامکهبیشترشبیهرهبریانتصابیاستبهمقـامو مقاموقدرت

گردد.موقعیترسمیکهفرددرسازماناحرازکردهاستبازمی

شودچـراکـهمنشأقدرتشخصیازپیرواناستاینقدرتازپیروانبهرهبردادهمی 

.«کننـدحمایـتمـیهاهدفهایآناز»عقیدهدارندرهبرانصفاتباارزشیدارندیا

شریکشدنقدرتباپیروانبسیارمهماستچراکهشائبهاینکهرهبرانشیفتهقـدرت

(رهبریوزوریکینیستند.زورعبارتاستاز1997برد.موالدمن،هستندراازبینمی

قتغییـرودرمحیطکـاربـرایتحقـها:بهکارگرفتنتنبیهوپاداشوسایرمحدودیت

هدفهایپیشبینیشده.اعمالزوردرجهتمخـالفرهبـریاسـتبـرایاینکـهبـه
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کندکهپیروانهمجزوفرایندرهبریهستندوبهکارگرفتنزوربدیننحویعملنمی

.معناستکهاهدافرهبریومردمازهمجداست

جهینیزباهـمدارنـد.رهبریومدیریتدومقولهجداازهمهستندکهتداخلقابلتو 

شودکهمدیراناغلببروظایفسنتیخودنظیـربرنامـهازآنجاناشیمیهااختالفآن

کننـدوحـالآنکـهرهبـریبـررونـدریزی،سازماندهی،کارگزینیوکنترلتکیهمی

تغییراتعمومیتاکیددارد.طبقنظربرخیمحققانمدیریتاغلبدنبالایجادثبـاتو

درحالیکهرهبرانبهدنبالتغییراتسازندهاند.سایرمحققانحتیتـاآنجـانظماست

مـدیران.گوینداصوالمدیرانورهبراندوانسـانمتفـاوتهسـتندکهمیاندپیشرفته

بیشترحامیپیروانواحساسـاتی ولیرهبراناندبیشترعکسالعملیوکمتراحساساتی

لرهبریومدیریتدرچگـونگیایجـادتغییـردرهستند.نقطةمشتركومرکزیتداخ

.گروهجهتتحققهدفهایپیشبینیشدهاست

 تعـریف رهبــری  

هاواژهرهبریبیشترشبیهواژههایآزادی،عشقوصلحاست.هرچندهریکازانسان

چهمعناییداردوآنرابـاتمـاموجـودهادانندکههریکازاینواژهبهطورادراکیمی

تواندتعاریفمختلفـیبـرایکنندولیباوجوداینهریکازاینکلماتمیاحساسمی

کنـدمردممختلفداشتهباشد.بهمحضاینکههرکسیشروعبهتعریفرهبـریمـی
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ازدرپنجـاهسـالگذشـتهبـیش.مختلفـیداردیابدکهرهبریتعاریفبالفاصلهدرمی

.شصتوپنجطبقهبندیسیستمیمختلفبرایتعریفموازینرهبریارائهشدهاست

مدیریتووظایفآنراتعریفکنند،دراینمـورداندشایدبهتعدادکسانیکهکوشیده

تعریفوجوددارد.گروهیرهبریراتاثیرگذاریبرافراددرانجاموظایفشانبامیـلو

.اندگروهیدیگررهبریرانفوذبرزیردستانتعریفنمودهعالقهتوصیفکردهاند.

درتعریفدیگریباتأکیدبرروابطبینافراد،رهبرینفوذبرمرئوسانازطریقبرقراری 

ارتباطباآناندرتحققاهدافسازمانبیـانگردیـدهاسـت.صـاحبنظـریرهبـریرا

کوشدتادیگـرانیکنفرمیکهدرآنعبارتازارتباطبینگروهیازافراددانستهاست

.رابهسمتهدفمعینیسو دهد

بهاعتقادجر ارتریرهبریعبارتاستازعملتآثیرگذاریبرافرادبهطـوریکـهاز 

رویمیلوعالقهبرایهدفهایگروهیتالشکننـد.رابـرتتـننبـامرهبـریرابـه

شودکهبهوسیلهندکهدرشرایطیاعمالمیکنعنوانتاثیرگذاریبینافرادتعریفمی

تعریفیدیگـراز فراگردارتباطبهسویتحققهدفیاهدفهایخاصیمعطوفگردد.

فراینـد“شودکـهبـهایـنگونـهاسـت:رهبریدرکتابمدیریتنوشتهاستونردیدهمی

هدایتواعمالنفوذبرفعالیتهایگروهواعضایسازمان.
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وسریلادانلرهبریراچنینتعریفنمودکهرهبرینفوذدرمردماستهارولدکونتز 

تعاریفدیگـرینیـزبـاورسیدنبهیکمقصودمشترك.هابرایبهتبعیتکشاندنآن

اختالفاتیجزئیمسئلهنفوذوتأثیرگذاریبرمرئوسانراازطریقارتباطـاتوانگیـزش،

هرهبریفرایندیاستکهضمنآنمدیریترهبریوهدایتدانستهاند.بهعبارتساد

کوشدتاباایجادانگیزهوارتباطیموثرانجامسایروظایفخـودرادرتحقـقسازمانمی

اهدافسازمانیتسهیلکنـدوکارکنـانراازرویمیـلوعالقـهبـهانجـاموظایفشـان

لازمـدیریتترغیبکند.ازاینرورهبریدرمفهومسازمانآنبهعنوانجزئیمسـتق

مطرحنبوده،بلکهیکیازوظایفعمدهواصلیآنبهشمارمیآید.هرمدیریعالوهبـر

وظایفیچونبرنامهریزی،سازماندهیوکنترل،بایدانجـامایـنوظیفـهیعنـیهـدایت

افرادسازمانرانیزعهدهدارگردد.

کتـهدررهبـری،جهـتهمانگونهکهدرتعریفرهبریمالحظهمیشود،مهمترینن 

دادنونفوذبراعضایسازماناست.رهبریمستلزمنفوذکردنوتأثیرگذاردنبرافـراد

استومدیردرنقشرهبرکسیاستکهبهتواندبرافرادتحتسرپرستیخـودنافـذو

مؤثرباشدوبهعبارتدیگرمرئوساننفوذوقدرتاورابهپذیرد.

گـرییـکنماینـد:مربـیصرهبریمربیانچنـیناظهـارمـیدرخصوپیترزوآستین 

رهبریرودررواستمچهرهبهچهره(کهافرادراباتجربهها،استعدادها،هوش،عالقـه
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کندتابرایقبولمسئولیتقدمبردارندراتشویقمیهاهایمختلفبههمنزدیکوآن

ریتمـامعیـارداشـتهباشـند.وبهپیشرفتشانادامـهدهنـدوبـاهمکـارانخـودرفتـا

شـود،وطرحبرنامهریزیعالیوکاراییتیمیخالصهنمیهاگریدرمرورتکنیکمربی

بلکهتوجهواقعیبهمردموجلبگرایشافرادبهکارگیریشانازطریقروابـطانسـانی

انگیرنـدومهـارتهـایروباشد.مربیانبرجستهمعموالازشاگردانخودالهاممـیمی

.بخشندشناسیخودمنجملهشیوةسلوكباافرادراتوسعهمی

 نظریه های رهبــری 

تحقیقاتمتعـددیدرزمینـةشناسـائیعوامـلمـؤثردردرسالهایگذشتهمطالعاتو

رهبریموفقواثربخشانجامیافتهکههریکبهنوعیعاملیاعواملثـابتیرامعرفـی

شـدوهایرهبریبهیـکشـکلبـهکـارگرفتـهمـینمودندکهبرایهمةموقعیتمی

آینـدکـهرهبرانیموفقبهحسابمیهادرنتیجهازدیدگاهصاحبانهریکازایننظریه

شرایطبهکارببرند.نتایجوپیشنهاداتنهایینظریههایمربوطرادرهمة

موردمفهومهرکدامازمکاتبکالسیکورفتاریمدیریت،دستورالعملهایمتفاوتیدر 

رهبریصادرکردهاند.کالسیکهایکسلسلهاصولیوضعنمودندکهرهبرانراملزممی

کردتـابـهجنبـههـایماشـینیسـازمانوبـاالبـردنبـازدهیتوجـهکننـدمعبـاس

ازسویدیگررفتاریونمپیروانمکتبرفتاری(بهجنبـههـایانسـانی(1372زادگان،
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گروه،توجهنمودند.بااینحالامروزهاعتقادبرایناسـتکـهحفظانعطاف،وهاسازمان

تواننـدکـاربردهردومکتبمصدا دارند،منتهیهرکدامدرشرایطیکامالمتفاوتمی

کند،تـاعقایـدکالسـیکوداشتهباشند،بهعبارتینظریةرهبریوضعیبهماکمکمی

.قراردهیمرفتاریرادرموقعیتهایصحیحخودمورداستفاده

بررسیهایافرادیچون:موودوارد،استاکر،برنز،الرنـسولـور((بـهوضـوحنشـان 

کنـد.دریـکقطـبسـازماندهدکهبهتریننوعسازمانبستهبهموقعیتتغییرمیمی

هایماشینیقراردارندکهبرایانجامفعالیتهـایتکـراریویکنواخـتوقابـلپـیش

باشندکهدراینموردتوجهبیشترریومشاغلیهمانندآنمناسبمیکتابدابینیمانند

بررویکارآییاستودرقطبدیگر،سازمانهایزندهقـراردارندکـهمناسـبفعالیـت

هنـریویـا،هایخال وابداعیهستندودرواحدهایکاریهمچـونمراکـزورزشـی

.شوندآزمایشگاههایتحقیقییافتمی

ازبنیانگزاراناصـلیمـدیریت«فردریکتیلور»میالدی،آقای1900اولیةسالهایدر 

علمیمعتقدبود،کهبهترینراهبرایافزایشبازدهیدرسازمانآناستکهرموز،فنـی

درروشهایمورداستفادهکارکنانبهبودیابد،لذاکارکنانهمچونماشینهاییتصور

چرایدستوراترهبرباشندورهبـررانیـزچونوشدندکهبایستیاطاعتکنندةبیمی

فردیمعرفیمینمودکهبایستیوظیفهخودرابهصورتبـرقـرارنمـودنرونـداجـرای
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معیاریشخصیخودبرایدستیابیبهاهدافسازمانوهمـینطـورمـوردتوجـهقـرار

.دادنصرفنیازهایسازمانانجامدهد

التـون»نهضتروابـطانسـانیتوسـط1930لواوای1920درسالهایبعدیعنیدهة

بانقطهنظراتیکامالمخالفبامکتبمدیریتعلمیپایهگذاریشد.البتهایشـان«مایو

معتقدبودندکهبایستیدرکنارتوجهبهافزایشبازدهیوکارآییسـازمانی،اثـربخشـی

ایجـادتسـهیلبـرایدرنتیجهوظیفةرهبرازدیدگاهاینتئـوری،،سازمانافزایشیابد

دستیابیبهاهدافمشتركدرمیانکارکنانضمنفـراهمنمـودنفرصـتهـاییبـرای

.شدرشدوپیشرفتشخصیپیرواندرنظرگرفتهمی

 نظریه های رفتار رهبـری 

رهبـربـوده سالعادیترینراهمطالعهدررهبریتکیـهبـرصـفاتممیـزه50بیشاز

فاتوخصایصشخصیذاتـیماننـدهـوش،بیـانخـوب،است.عقیدهبراینبودکهص

..تعیینکنندةرهبریخوباست.امااینمطالعاتفردیبرای.دانش،ظاهریمناسبو

تبیینرهبریبهنتایجروشنینرسیده،ازاینرونظریـههـایرهبـریبـررفتـاررهبـر

صـهایذاتـیوبـهمتمرکزگردیدمهرسیوبالنچارد(.بسیاریازافراد،رهبریراخصی

پندارندولیرهبری،چیزیجزنحوهتلفیقوترکیـبودیعهنهادهشدهدروجودفردمی
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شـوند،پـرورشمهارتهایپیچیدهوکسبشدهدیگر،باهمنیست.رهبـرانزادهنمـی

توانمهارتهایمربوطبهرهبریراکسبکرد.یابند.باتالشیپیگیرمیمی

یاتبهجایآنکهدنبالتعیینخصوصیاترهبریباشـیم،درپـیدراینگروهازنظر 

آنهستیمکهدریابیمسـبکوروشرهبـریچگونـهاسـتورهبـراندربرخـوردبـا

جویند.محققانیکهدربارهشـیوهرهبـریتحقیـقمرئوسانبهچهشیوههاییتوسلمی

فتـارعمـومییعنـیمعتقدندضرورتارهبـریشـاملدونـوعراندکردهوتصمیمگرفته

رفتارهایوظیفهایموظیفهمدار(ورفتارهایارتباطیمرابطهمدار(اسـتشـالودهایـن

راتسـهیلهـااست.رفتارهایوظیفهایتحققهدفتحقیقنیزبرمبنایهمیندورفتار

کنداعضایگروهبههدفخـودبرسـند.رفتارهـایارتبـاطیکمـککندوکمکمیمی

یابندکندتازیردستانباخودشانوبادیگرانوازموقعیتیکهخودشانرادرآنمیمی

احساسآرامشوراحتیکنند.هدفاصلیبحثهایرفتاریرهبریتوضیحاینمطلب

وانندباترکیبایندونوعرفتار،رفتـارزیـردسـتانرابـرایتاستکهچگونهرهبرانمی

رسیدنبههدفتحتتاثیرقراردهند.

درگرومفروضاتیاسـتتفاوتبیننظریههایرفتاریوشخصیتیمازنظرکاربردی( 

گیرند.اگرقابلیتاعتمادنظریههایشخصیتیکهنظریههایمزبوربرآناساسقرارمی
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شدکهبرخیازافرادبهصـورترهبـررسید،درآنصورتبایستیگفتهمییبهاثباتم

باشد.شدویانمیمیهابهدنیامیآیند.درآنصورتفردیادارایآنویژگی

توانستمعرفرهبرانموفقباشـد،درآنصـورتازسویدیگراگررفتارهایخاصمی

یامکـانداشـت،برنامـههـاییراطـرحتوانستیماصولرهبریراتدریسکنیممیعنمی

ریزیکردوالگوهایرهبـریرابـهافـرادآموخـتوازآنـانرهبرانـیموفـقسـاخت(.

شد،زیرابدانمعنـیبـودتردیدینیستکهاینموضوعبهاندازهکافیهیجانانگیزمی

نگـاهتوانسـتکارسـازباشـدآتوانبرتعدادرهبرانموفقافزود.اگرآمـوزشمـیکهمی

توانستیمتعدادبسیارزیادیرهبرموفقیااثربخشتربیتکنیموبهجامعهتحویـلمی

دهیم

برخیازمطالعاتاولیـه.مطالعاتزیادیبرایپیداکردنبهترینشیوهانجامشدهاست 

بـاتاکیـدبـراهمیـتبراساسیافتههای1940دردانشگاهدولتیاوهایودراواخرسال

بهرفتارهایرهبریتاخصوصیاتشخصیویصورتگرفت.گروهدیگریازتوجهبیشتر

محققاندردانشگاهمیشیگانمطالعاتیراترتیبدادندتانشاندهندچگونهرهبـریدر

بلیکوموتوننشاندادنـد1960گروههایکوچکعملمیکند.ونهایتادراوایلسال

هورابطهمدارانةخودبرایترتیباتسازمانیکهچگونهمدیرانازرفتارهایوظیفهمداران

کنند.اگرچهبسیاریازتحقیقاتباعنوانشـیوهرهبـریمـیتوانـدطبقـهاستفادهمی
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بندیشودولیمطالعاتاوهـایو،میشـیگان،بلیـکوموتـونازاصـلیتـرینمطالعـاتی

رگـروهازایـنشدتازاینشیوهحمایتمیکنند.بانگاهنزدیکتربههههستندکهب

توانتصویرروشنتریازنحوهشکلگیریوچگـونگیبـهکـارگیریایـنمطالعاتمی

شیوهپیداکرد

 مطالعات دانشگاه اوهـایو   

محققاندانشگاهایالتیاوهایوپرسشنامهایراطراحیکردندکههـمدرسـازمانهـای

،تـاادراكزیردسـتانازنظامیوهمدرسازمانهایصنعتیمورداستفادهقـرارگرفـت

پژوهشـگران،رفتارواقعیرهبرنشانراموردارزیابیقراردهد.دراینسلسلهازتحقیقات

میکوشیدندابعادمستقلرفتاررهبریراشناساییکنند.کارباابعـادگونـاگونشـروع

رابهدودستهتقسیمکردندکههریـکمـیتوانسـتمعـرفرهبـرهاشدوسرانجامآن

اینابعادرفتاریراتحتعناوین:هاباشد.آن

ضابطهوروندخاصـیرابـرای،ساختـــاراولیه:درروشساختاراولیهرهبرانروش-1

گیرنددرواقعدراینروش،هدفانجامکاراست.انجامسریعکاردرنظرمی

دسـتانشدرروشمالحظاتانسانی،رهبـربـهاحساسـاتزیرمالحظاتانسانــــی:-2

رابطهرهبروزیردست،براسـاساعتمـادو.گذاردتوجهداردوبهعقایدآناناحتراممی

دررفتارساختدهـی،رهبـررابطـهبـین.احتراممتقابلوارتباطدوجانبهاستواراست
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چهانتظاریهادانندکهازآنکنندوپیروانمیخودوزیردستانرابهوضوحتعریفمی

عالوهبرآنرهبرراههایارتباطراتعیینکـردهوشـیوههـایانجـاموظـایفمیرود.

کند.گروهیرامشخصمی

شوندبلکههریکبرخالفرفتاررهبرکارمندگراوکارگرادوسریکطیفمتصورنمی 

تواندهمزمانباایـنکـهبـهباشندودرنتیجهرهبرمیدارایطیفمستقلیمیهاازآن

پردازدتوجهخاصینیزبهاحساسـاتزیـرمیهانقشزیردستانوانتظاراتشازآنبیان

دستانداشتهباشد.درنتیجهحاصلتحقیقاتدانشگاهایالتیاوهایوبیانگرایناستکـه

.اگررهبریدرهردوزمینهنمرهباالییبگیرد،نتیجهکارویوسازمانمثبتاست

 اه میشیگانات دانشگمطالع

مطالعاتدانشگاهمیشیگانیکبرنامهتحقیقیدرزمینهرفتـاررهبـریبـودکـهتحـت

هدایترنسیسلیکرتدردانشگاهمیشیگانانجاممیگرفت.هدفازاینمطالعهدست

یافتنبهیکالگویرفتاررهبریبودکهحاصلآنعملکردواثربخشیگروهـیباشـد.

یرهبرشناساییشـدکـهعبـارتبودنـداز:رفتـاردراینتحقیقدونوعرفتاراصلیبرا

بودندبرروابطبـینافـرادتاکیـدمـیکارگراورفتارکارمندگرا.رهبرانیکهکارمندگرا

بهنیازهایشخصیزیردستانتوجهمیکردندومیپذیرفتندکهاعضـایهانمودند.آن

سازمان،تفاوتشخصیوفردیبایکدیگردارند.
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تولیدگرابودندبهجنبههایتخصصیوفنیتوجهمینمودند،تمامتوجـهرهبرانیکه 

آنانمعطوفبهکارکنانمیشدواعضایگروهبهعنوانابزاریبرایتامیناینهدفبه

حسابمیآمدند.نتایجیکهازتحقیقاتدانشگاهمیشیگانبـهدسـتآمـدرهبرانـیرا

ارمندگرابودند.اینرهبرانمیتوانسـتندمیـزانموردتاییدقراردادکهدررفتارخودک

رضایتتولیدورضایتشغلیافرادراباالبهبرند،امارهبرانتولیدگراباعثمـیشـدند

کهمیزانبازدهیوتولیدونیزرضایتشغلیکارگرانکاهشیابد.

دولتـیمطالعاتمتعددیبهوسیلهمحققانهـردودانشـگاه1960و1950درسالهای

اوهایوومیشیگانترتیبدادهشدتاتشخیصدهندچگونهرهبرانمیتوانندرفتارهـای

وظیفهمدارورابطهمدارخودرابهبهتریننحوباهمترکیبکنندتـابتواننـدازطریـق

تاییداینرفتارهارضایتوعملکردکارکنـانرابـهحـداکثرممکـنافـزایشدهنـد.بـه

بهدنبالتئوریجهانیرهبـریکـهاثـربخشـیرهبـریرادرهـرعبارتدیگرمحققان

موقعیتیبروزدهدبودند.نتایجیکهازاینهمهادبیاتبهدستآمـدهمتنـاقضوغیـر

اشارهبهارزشرهبریباهردویعنیحداکثروظیفههاروشنبودهرچندبرخیازیافته

،ولیبرتریتحقیقدراینزمینهغیـرمداریوحداکثررابطهمداریدرهمهمواقعدارد

قطعیباقیمیماند.
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 شبکه مدیریتی بلیک و موتون

دراینشبکهکهبهوسیلهرابرتآربلیکوجیناسموتونبهعنـوانچـارچوبیبـرای

آزمایشنوعسرپرستیابداعگردیدهاست،دوطیفدرنظرگرفتهشـدهاسـت.بعـداول

سازماناستکههممعنیسـاختدهـییـاکـارگراییمـینشاندهندهتوجهمدیربه

باشد.توجهمدیربهسازمانبایکشاخصنهقسمتیدرنظرگرفتهشدهاست.رهبـری

کهتوجهزیادیبهسازماندارد،وظیفهمداراستوتاکیدشبربهدسـتآوردننتیجـه

است.اینبعدنیزبهباانجامماموریتاست.بعددومنشاندهندهتوجهرهبربهاشخاص

نهقسمتتقسیمشدهاست.ازترکیبایندوبعدیادوطیفیکهبـهآنهـااشـارهگردیـد،

گانهازرفتارهایممکنرهبریایجادمیگردد.81آرایشی

-9باتوجهبهنتیجةتحقیقبلیکوموتونمدیرانیکهازنظرشیوهرهبریزیرعنـوان 

یـا1-9رادارند.واینمغایراستباکسیکهدرردیفقرارمیگیرندبهترینعملکرد9

قرارمیگیرد.متاسفانهاینشبکهنمیتوانـددررابطـهبـاشـیوهرهبـری9-1درگروه

چارچوبیبهترازآنچهچهارگوشهیکمربعنشانمیدهد،اطالعـاتاضـافیبـهدسـت

یوهرهبـریممـدیریتدهد.ولیمداركوشواهدزیادیدردستاستمبنیبراینکهش

تیمی(درهمهموارددارایباالتریناثربخشیاست
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 مدیریت رهبـری )مدیریت بی تفاوت( 

دراینشیوهکمترینقدرتاعمالمیشودوبدوننظـارتمـدیریتکارهـاانجـاممـی

اینچنینرهبرانیژستهایرهبریازخودنشانمیدهندولیهی گاهخودرا.شود

لومشکالترهبرینمیکنند.اینرهبرانتمـاسکمـیبـاپیـروانخـوددرگیرمسائ

دارندومیتوانندبهعنوانبیتفاوت،بیتعهد،بیعاطفهوخونسردنیزمعرفیکرد.

  مدیریت رهبـری )مدیریت استبدادی( 

دراینسبککهکامالوظیفهمداروآمرانهاسترهبربهمرئوسانخوداعتمادنداشتهو

کارهـابایـددقیـقاجـراشـودوافـرادروابطرهبروپیرومبتنیبرترسوارعاباست.

 سازماننوعیوسیلهبرایانجامکاربهحسابمیآیند.

 مدیریت رهبری ) مدیریت میانه روی ( 

هـمتولیـدوهـم.همزمانبهعملکردسازمانورضایتشغلیکارکنـانتوجـهمیشـود

یسازمانباالست.اینشیوهرهبرانیراتوصیفمیکنـدکـهمیزانرضایتشغلیاعضا

سازشکارومصالحهجوهستند.واهمیتمتوسطیبرایوظیفهوبرایافرادیکهانجـام

وظیفهمیکنندقائلند.
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 ری )مدیریت باشگاهی( مدیریت رهب 

وتوجهعمیقودقیقبهنیازهایافرادتاروابطحسنهشـودوجـویـاشـرایطصـمیمی

دوستانهبرسازمانحاکمگردد.آنهاسعیمیکنندفضایمثبتیرابـهوسـیلهموافقـت

پذیریومشتا بهکمکوتامینراحتیایجادکنند.

 مدیریت رهبری )مدیریت تیمی( 

کارهابهوسیلهافرادبسیارمتعهدانجاممیشود.درسازمانافرادمنافعمشـتركدارنـد

قابلآنهاموجباحتراممتقابلمیگردد.درجهوسطحمشـارکتووابستگییاروابطمت

وهمکاریتیمیرادرسازمانبهاندازهایافزایشمیدهـدونیـازبـهدرگیـرشـدنو

میکند.برخیازجمالتیکـهمـیتـواندرتعهدپیداکردنبهکاردرکارکنانتقویت

مشارکت،تشخیصزحمات،تصـریحاوصافاینرهبرانبهکاربردعبارتنداز:تشویقبه

اولویتهاوپیگیریوروشنفکر.
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مدیریتتیمی:   

وابستگیبـهدهند.راافرادمتعهدانجاممیهاکار

یکــدیگرازطریــقتعهــدبــهاهــدافوعملیــات

سازمانبهیکارتباطمبتنیبراحترامواعتماد

 .میانجامد

  

مدیریتباشگاهی: 

بـهنیازهـایمـردمتوجهبیشازاندازه

برایاظهاررضایتازروابطموجـودکـه

ــافضــایراحــتو ــازمانب ــکس ــهی ب

 انجامد.دوستانهوکارسبکمی

  

مدیریتنیمهراه  

رو(:ممدیریتمیانه

کفایتعملیاتسازمانیممکـناسـتازطریـق

تعادلمیاننیازهـایانجـامکـارورعایـتحـال

  کارکنانانجامگیرد.

  

مدیریتاقتدارگرایانهماستبدادی(:   

کارآییدرعملیاتازپیشآوردنشرایطکـاری

استکهدخالـتعوامـلانســانیبـهحداقــل

 کـاهشمییابد.ممکن

مدیریتبیتفاوت:   

حداقلتالشبرایانجامکاروارتباطبا

عوامــلانســـانیدرســـازمانصـــورت

 گیرد.می

  

              

 (1991شبکه رهبری بلیک و موتون )( 1شماره )شکل 
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 نظریه رهبـری تبدیلی

1980یکیازنگرشهایاخیربهرهبریکهموضوعبسیاریازتحقیقـاتاوایـلسـال

است.همانگونـه«رهبریجدید»بودنگرشتبدیلیاست.ایننگرشبخشیازنمونه

افـرادرامتغیـرودگرگـونمـیکهازنامآنپیداسترهبریتبدیلیفرایندیاستکـه

واخال وموازینواهدافبلندمدتآمیختهاست.رهبریتبدیلیدرهاسازدوباارزش

هـاپیارزیابیانگیزشهایپیروانوراضیکردننیازهایآنهاورفتارکامالانسانیباآن

وفرایندیاستکهدرطبقهبندیرهبریجذابورویاییمیگنجد.

یتبدیلینگرشیمحاطاستکهمیتواندبرایتوصیفرهبرازتالشهایجزئـیرهبر

برایتاثیربرپیرواندرتکتکسطوحتاتالشهایبسیارگسـتردهبـرایتغییـرهمـه

اگرچـهرهبـریتبـدیلینقـشمحـوریو.وحتیکلفرهنگاستفادهشـودهاسازمان

وانورهبرانبهنحـوغیـرقابـلبیـانیدراساسیرادرتسریعتغییرایفامیکنداماپیر

.فرایندتبدیلمتغییر(بههموصلهستند

 نظریه رهبـری تیمی  

رهبریدرگروههایسازمانییاتیمهایهمکارییکیازمشهورترینوروبهرشدترین

گروههایسـازمانیترکیـبهاابعادتئوریهایرهبریوتحقیقدرزمینهآناست.تیم

زاعضایوابستهبههمودارایاهـدافعمـومیمشـترکندکـهبـرایرسـیدنبـهشدها
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بایدفعالیتهایخودراباهمهماهنگکنند.تحقیقاتاخیربـرمسـائلعلمـیهاهدف

.تکیهمیکندهاوتیمهایکاریوچگونگیحلموثرآنهادرحالجریاندرگروه

هایتیمیریشهدرتغییراتسریعشرایطیکهبرخیازدالیلبرایافزایشعالقهدرکار

سازمانهاباآنهاروبهروهستند.نظیرتجدیدسـاختارسـازمانی،رقابـتتجـارتجهـانی،

افزایشتنوعدرنیرویکاروتوسعهتکنولوژیدارد.درداخلایـنتغییـراتپـیدرپـی

هـرهوریبیشـتر،محیطیچنینبهنظررسیدهاستکهاستفادهازتیمهایسازمانیبهب

گیـری،حـلبهتـرمسـائلسـازمانی،کیفیـتبهتـرخـدمات،استفادهازمنابع،تصمیم

تولیداتوافزایشخالقیتونوآوریمیانجامـد.همچنـینشکسـتتیمهـانیـزبسـیار

غمناكوقابلرویتهستند.درهرصورتاینشکستهاضـرورتجمـعآوریاطالعـات

ازمانهایدرمورددركراههایاثربخشیتیموچگونگیرهبریاثربخشتیمرابرایسـ

امروزیضروریساختهاست.

تجدیدساختارسازمانیدرسازمانهایامروزیدرحقیقتقدرتهایتصـمیمگیـری 

ازباالبهپاییندرسازمانهایسنتیرابهتیمهایبیشترخـودگردانمنتقـلکـردهو

دادهاست.اینتیمهـایجدیـدهنـوزهااختیاراتتازهایرادرزمینههایجدیدبهآن

ممکناستیکرهبربهمعنایسنتیآنداشتهباشندیااینکـهنقـشرهبـردربـین

اعضایتیمتقسیمشدهباشدنقشرسمیرهبرتیمممکناسـتدرخـار ازگـروهبـه
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خدمتکردنفقطبهعنوانیکواسطهباخار یاداخلگروهعمدتابهعنـوانتسـهیل

رهبریدرداخلاینچهارچوبجدیـدهنـوز.رایندمحدودشدهباشندیاهردوکنندهف

الزمولیپیچیدهاستوعرصهجدیدیرابهمحققانعرضهمیکند.

باافزایشتیمهایعملیـاتیوسـازمانیوتوسـعهنقـشآندرسـاختارسـازمانهـای

تـیمهـایجدیـدپیچیدهودرحالتغییرضروریاستکهنقشرهبریدرداخلایـن

ضـرورت.خوبفهمیدهشودتاازموقعیتتیممطمئنوازشکسـتآناجتنـابگـردد

تئـوریوتحقیـقرادر،عملیفهمیدنطبیعتتیمهایسازمانیورهبریدرداخلآن

جهتنوکردنکهقولبسیاریبرایفهمیدنرهبریتیمیواثربخشیتیمـیمـیدهـد

روهاثـربخشمفیـدترینچهـارچوبکـاریبـراینگـرشرهبـریوگـ.هدایتمیکند

فهمیدنتئوریهایجاریتیمهایعملیاتیورهبریآنرافراهممیآورد.ایننگرش

ازایننظرعملیاستکهحولبهرهوریومحصولگروهکـهاثربخشـیاسـتسـاخته

شدهاست.

ازعوامـلهمچنیننگرشیتئوریکاستازایـننظـرکـهبـاتاکیـدبـرتعـدادزیـادی 

فرایندیساختاری،فردیومحتوایی،کهبهاثربخشیتیمیارتباطداردپیچیـدگیکـار

تیمیرابهحسابمیآوردوازهمهمهمتراینکهنگرشنقـشرهبـریدرطراحـیو

رابرایدستیابیبهاثربخشیتوضیحمیدهد.نگرشاثربخشیرهبـریهاسرپرستیتیم
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برایفهمیدنبنیانهایخیلیپیچیدهرهبریتیمیبافعـلوگروهابزارخیلیمفیدی

.وانفعاالتبحرانیآنارائهمیدهدوتأکیدشبرمحصوالتیباکیفیتعالیاست

 نظـریه پـویایی روان 

گردد.پدرومادربهعقیدهروانشناساناولینتجربةانسانازرهبریبهتولدویبازمی

زندگی،رهبرانفرزندانخودهستند.اینمقـدماتیتـریندستکمبرایچندسالاول

قاعدهنگرشپویاییروانیبهرهبریاست.والدینبهخصوصدرسالهایاولیهزندگی

کنند.تصورپـدریومـادریزمـانیعمیقتریناحساساترهبریرادرانسانایجادمی

شود.نمیکهبهیکشرکتبهعنوانیکپدرخواندهنگاهشودبیشترروش

غالبـا«.یـکآزمـایشپویـاییروانـیرهبـری»هیـلدربارهقانونپدرنوشـتهاسـت: 

اصطالحآشناییباایننتیجهطبیعـیکـهرهبـرانسـازمانوالـدینآنسـازمانندبـین

«خـانوادهبـزراخوشـحال»سازمانهاسـتکـهخودشـانرابـهعنـوانکارکناندر

دورانجوانیدرخانوادهدرعکسالعملهـایپـدریوایامکودکیوتجارب.خوانندمی

مادریوطرحهایخانوادگیرهبریومدیریتنهفتهاست.برخیازمردمبهمسـئوالن

کنند.درهرحالوازدهندوبرخیدیگرتمردمیگذارندوپاستمیسازمانیاحتراممی

آوردوکلیـدبهوجـودمـیانواعشخصیترا«خود»همهمهمترتوسعهروانشناختی

موضوعوتفاوتبینآنهاست.هارهبریموثردرگروشناختنوفهمیدناینشخصیت
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مهمدرنگرشپویاییروانیرهبریشاملگذشتهخانوادگی،فردیتوبلوغ،وابسـتگیو

عدموابستگی،برگشتوسایهخـودمیشـود.هریـکازاینهـانقـشواحـدیدرفراینـد

کند.یرهبریبازیم

 نظریه های وضعی و اقتضایی  

بریکسبکوشیوهرهبریتاکیدنبودهوروشواحـددررهبـریغیـرهادرایننظریه

واقعیوغیرعملیقلمدادگردیدهاست.درنظریـههـایوضـعیواقتضـاییبـراسـاس

شیوهمناسبومطلـوبرهبـریتعیـینگردیـددرواقـعهاشرایطوبهاقتضایموقعیت

ایـنرهبریتابعمتغیرهاییچونرهبر،پیرووموقعیتمـیباشـد.آنچـهکـهدرسبک

است.درواقعصـحبتازهانظریهمطرحاسترفتاررهبرانوپیروانمتناسبباموقعیت

هـارفتاررهبربراساسموقعیتهایمختلفوشرایطپیرواناست.مهمترینایننظریه

عبارتاستاز:

 تننبامواشمیتنظریهرفتاررهبری

 نظریهرفتاررهبریمشروطفیدلر

  ـهدفهاوسـمیچل نظریهرفتاررهبریمسیر

 .نظریهرفتاررهبریمدلسهبعدیاثربخشیهرسیـبالنچارداست
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 نظریه تنن بام و اشمیت 

 :انددرایننظریهسهگروهازعواملدرسبکرهبریموثرشناختهشده

رهبــر:عواملمربوطبه-1

واعتقاداتویومانندآنهاهادانشوآگاهیرهبر،ارزش

عواملمـربوطبهپیـروان:-2

مسئولیتپذیری،همسوییبااهدافسازمانیوتجربیات

عواملمربوطبهموقعیتوشرایط:-3

وضعیتاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی

ریمیبایدمعینشودکهرهبرچـهکسـیوبهطورخالصهبراساسایننظریهدررهب

است،پیروانچهکسانیهستندوموقعیتوشرایطچگونهاست،تـابـهتـوانسـبکو

شیوهمطلوبرابیانکرد.
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یاننامهکارشناسـیارشـد،شـیوهایاثـربخشـیدرآمـوزشپـرورشاستانبوشهر،پا

دانشگاهشهیدبهشتی

.بندترجمهدکترعلیعالقه-پالهرسیکنتپالنچارد-مدیریترفتارسازمانی-
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ــارت- ــدیرانمه ــرایم ــریب ــایرهب ــلی-ه ــارلینکاروس ــوفیقی-م ــرت ــهامی  .ترجم

ترجمهدکترعلیپارسائیانودکتـرسـیدمحمـد-گریدسلر-مدیریتمنابعانسانی-

.اعرابی

،مدیریتمنابعانسانیوروابطکار،تهران،انتشاراتگلچین،1368ـمیرسپاسی،ناصر،

چاپششم

،رهبـریمـدیریتوآموزشـی،تهـران،چـاپدهـم،1382ـمیرکمـالی،سـیدمحمـد،

انتشاراتسیطرون

،روابـطانسـانیدرآموزشـگاه،تهـران،چـاپششـم،1384ـمیرکمالی،سـیدمحمـد،

راتسیطرونانتشا

،مدیریترفتارسازمانی،ترجمهعلـیعالقـهبنـد،1365ـهرسی،پالوبالنچارد،کتت،

تهران،انتشاراتامیرکبیر،چاپدوم
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