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و  از زمانی که انسان بصورت بدوی. رهبری همواره با انسان عجین بوده است
وی  با شکار حیوانات روزگار می گذرانید، زمانی که دوام و بقای او به توان

وههایی  در هدایت نیرو در شکارگاه و شکار بستگی داشت و یا زمانی که گر
د، از خانواده های صحرانشین برای منبع تامین غذا، نقل و مکان می کردن

. همواره رهبری وجود داشته است
اهمیت موضوع رهبری در سازمانها، باعث شد که اندیشمندان و محققان 
ا بر مدیریت در پی کشف ویژگی ها و خصوصیات رهبران موفق در سازمانه

ر آیند و همواره در تالش باشند تا مشخصات رهبر موفق را در سازمان ذک
.  کنند

در پی این تالشها در دهه های اخیر مکاتب رهبری و نظریات متعددی در 
.  زمینه رهبری شکل گرفته و به جامعه علمی معرفی شده است
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ا بخش عمده کار مدیران عالی از حیث پویایی و میزان مشغله ، ب(:ارشد)عالی .1
مدیران عالی در سطح  با این تفاوت که . کار مدیران عملیاتی شباهت دارد 

د و عملکرگسترده تری درگیر برنامه ریزی های جامع و بلند مدت می شوند 
واحدهای عمده سازمان را ارزیابی می کنند ، در باره موضوعات و مسائل کالن 

ا با  سازمان با مدیران سطوح پایین تبادل نظر می کنند و بیشتر وقت خود ر
. ند مدیران هم سطح یا افراد خارج از سازمان و اندکی را نیز با کارکنان می گذران

مقامات لشکری و کشوری ، رؤسای سازمان ها ، مدیران عامل شرکتها و مناصب  -
ربرد  مشابه که در واقع وظایفشان تنظیم استراتژی ، مأموریت اصلی و اهداف دو

.  مؤسسه یا سازمان می باشد ، به عنوان مدیران عالی شناخته می شوند 
طح  اگر یک مدیر در سطوح عملیاتی و میانی موفق باشد ، معموال می تواند به س

.مدیریت عالی نیز راه یابد
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اتی و  مدیران میانی ، مانند حلقه واسط میان مدیران عملی(:واسطه)میانی .2
عالی مدیریت»این مدیران بطور مستقیم ، به . مدیران عالی عمل میکنند

. گزارش می دهند و کارشان هدایت و نظارت بر سرپرستان است 
ی بیشتر وقت مدیران میانی جهت تحلیل داده ها ، آماده سازی اطالعات برا

تصمیم گیری ، تنظیم برنامه و طرح های عملی بر مبنای تصمیمات
رای مدیریت عالی و برنامه ریزی فعالیت های سرپرستان و هدایت آنان ب

. نیل به اهداف سازمانی صرف می شود 
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:(پایه)عملیاتی .3
ریان ، مدیران عملیاتی ، بیشتر وقت خودرا با کارکنان و ارباب رجوع یا مشت

زمان اندکی را با افراد مافوق یا افراد خارج از مقداری از آن را با همکاران و
.سازمان می گذرانند

ل  دوره کاری فعالی را سپری می کنند و بیشتر وقتشان صرف حل و فص
. مسائل آنی می شود 

ی را رؤسای ادارات ، بخش ، دوایر، قسمت و مسؤولین مشابه ای که کار عملیات
. انجام می دهند ، بعنوان مدیران عملیاتی محسوب می شوند 
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امه با این وجود وجه مشترک کار مدیران، انجام کار به وسیله دیگران ، برن
ریزی برای دیگران ، سازمان دادن کار دیگران ، گذراندن بخشی از وقت

ر آن خود با مردم از طریق شرکت در جلسات ، گوش کردن ، گفتگو و نظای
. می باشد 

ان مدیران عالی و میانی مسؤول مدیر،تفاوت عمده کار مدیران این است که 
. دیگر بوده در حالی که مدیران عملیاتی مسؤول کارکنان هستند 

عیین  را صرف برنامه ریزی ، کنترل و تمدیران سطح عالی بیشتر وقت خود
هدف می نمایند ، در مقابل مدیران میانی وقت خودرا صرف سازمان دهی ،

ران کنترل و تبدیل هدف به طرح های مشخص می نمایند و سرانجام ، مدی
.و برنامه ها می نمایندعملیاتی بیشتر وقت خود را صرف اجرای طرح ها
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:مهارت های مدیران به سه نوع تقسیم می گردد
فنی.1
انسانی.2

(مفهومی)ادراکی.3
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م آن نوع توانایی ذهنی است که بتواند مسائل را با ه:مهارت های ادراکی
لیل کند و  آن نوع توانایی روحی است که بتواند مسائل را تجزیه و تح.ببیند

د سازمان به شناخت وضعیت های پیچیده بپردازدو این باعث میشود تا بتوان
.  را با محیطش تطبیق دهد

با مهارت کار کردن با دیگران و ایجاد رابطه متقابل:مهارت های انسانی
با افراد و مدیران هر سه سطح به این مهارت نیاز دارند زیرا در هر سه سطح

برای و ایجاد انگیزه(فهمیدن کارمندان)افراد سروکار داریم،فهمیدن دیگران
.افراد و کارمندان چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی

مهارت های تخصصی که از طریق دانش و تجربه حاصل:مهارت های فنی
.می شود مهارت کار کردن با ماشین آالت،دستگاهها و تجهیزات
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دیران میزان مهارت در سطح عالی و میانی و عملیاتی یکسان نیست معموال م
ا مهارت کار کردن ب)عملیاتی نیاز بیشتری به مهارت های فنی دارند 

و مدیران ارشد نیاز به مهارت های ادراکی دارند و هر سه سطح( دستگاهها
.ددارن( ایجاد رابطه متقابل با افراد)مدیریت نیاز به مهارت های انسانی 
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رهبری
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گران رهبری را می توان جذبه و حالت معنوی فرد دانست که او را نسبت به دی
بالقوّه در هر فردیاین رفتار یا حالت به طور معمول و . متمایز می کند

ا و در برخی دیگر یوجود دارد ولی به صورت بالفعل در برخی وجود دارد 
. وجود ندارد یا به شکلی کم رنگ تر دیده می شود
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، آنچه برای یک مدیر با اهمیت است، این است که در سازمان و اداره، تعدادی
ی  چشم به او دوخته اند و رفتار و کارهایش زیر ذره بین قرار دارد و هر کار

جذبه و)بنابراین وجود این حاالت. انجام دهد مورد پرسش قرار می گیرد
ان از شاخصه های رفتاری مدیر بوده و او را نسبت به دیگر( حالت معنوی

.  نمایان و برجسته تر می کند
اسوه و یا  این رفتار و سلوک باید به شکلی باشد که مدیر را به صورت الگو و

ود به شکلی درآورد که زیردستان به طور طبیعی او را رهبر و پیشوای خ
.  دانسته و ناخودآگاه از او پیروی کنند
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روه  رهبری عبارتست از تأثیر و نفوذ در خصوصیات فکری و رفتاری یک گ
.انسانی از سوی فردی که وی را رهبر می نامند

ان، آنان رهبری فرایندی است که ضمن آن مدیر می کوشد تا با نفوذ بر کارکن
ر رهبری نفوذ دبه عبارت دیگر، . را به انجام دادن وظایف خود برانگیزد

. دیگران از طریق برقراری ارتباط با آنان برای تحقق اهداف سازمان است
ه  پیروان، باصوالً رهبری را نفوذ در دیگران می دانند، بدین معنی که 

.دلخواه و نه از روی اجبار از رهبر اطاعت می کنند
یز سازمان موفق مشخصه عمده ای دارد که بوسیله آن از سازمان ناموفق تمی

. استرهبر پویا و اثربخش داده می شود، این مشخصه، 
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.هاسترهبری با ایجاد تغییر سروکار دارد، ولی مدیریت برای برخورد با پیچیدگی-1
به عبارت دیگر، رهبران باعث ایجاد تغییر می شوند، ولی مدیران موجب ثبات

.می شوند

.مدیران کارها را درست انجام می دهند، رهبران کارهای درست انجام می دهند-2

ابطه  مدیریت برقراری یک رابطه اقتدارگرایانه است، ولی رهبری برقرارای یک ر-3
.نفوذی و انگیزشی است

ما رهبران از طریق ایجاد چشم انداز نسبت به آینده جهت را مشخص می کنند، ا-4
مدیران دست به برنامه ریزیهای رسمی و طراحی ساختارهای سازمانی خشک  

.می زنند
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کوتاه  مـدیر ممکن است به شرایط مخصوص و بیشتر به حل مسائل در-5
.  مدت نظر داشته باشد

پست  توانایی تأثیر گذاری مدیران بر مبنای اختیار رسمی است که از-6
ن  رهبران می توانند برعملکرد دیگرا. سازمانی آنان ناشی شده است

ی ناشی  تأثیربگذارند بدون آنکه قدرت تأثیر گذاری آنان از  اختیار رسم
.  شده باشد

15



16



:اختیارات قانونی
.ستاین قدرت یا اختیار قانونی ناشی از پست یا موقعیت مدیر در سازمان ا

:قدرت شخصیتی
ی یا  یکی از خصوصیات شخصیتی بوده و قابل ستایش است و موهبت اله

.  به شمار می رود و فرد را به خوب بودن مشهور می کندکاریزما
:قدرت تخصصی

ی  این قدرت به دلیل داشتن دانش و اطالعات خاصی است که مدیر دارد و م
تواند برای انجام دادن کارها از آن استفاده نموده و تشخیص دهد چه  

. فعالیتی باید انجام شود
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ی دیگر نیروهایی که در مدیر وجود دارد و باعث نفوذ در زیر دستان م
:شود عبارتند از 

ر سیستم ارزش گذاری مدیر و میزان باور دیگران و مشارکت دادن آنها د
انجام فعالیتها  

اعتماد مدیر نسبت به دیگران
 تمایالت مدیر نسبت به رهبری
ری،ایجاد استقالل کاری در کارکنان و مشورت با آنها هنگام تصمیم گی
،بردباری و گذشت در برابر رفتارهای ابهام آمیز و نابجای افراد
 احساس مسئولیت نشان دادن در برابر هدفهای سازمان و...
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به روال قانون عمل کردن
 توجه به تشویق و تنبیه نمودن در کارها
عدم استفاده از زور و تحکم داشتن
به طور عقالنی و منطقی در کارها رفتار کردن
قق با تجلی بخشیدن ارزشها در افراد، زمینه ایجاد انگیزش را در آنها تح

.  بخشد
 با توجه به اهداف افراد، آرزوهای آنها را برآورده نماید، و یا در جهت آن

.  تالش کند
تحت نفوذ قرار دادن افراد از طریق اطالع رسانی و آگاهی بخشیدن
که با شناخت شخصیت افراد و هماهنگ شدن با آنها البته نه با دورویی بل

صداقت 
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قد، وزن، سالمتی مزاج و قیافهمانند :عوامل جسمانی مساعد
: هوش و قدرت فکری

ه  میزان هوش رهبر گروه بیش از حد متوسط هوش سایر افراد گروهی است ک
اما باید توجه داشت که اختالف هوش رهبر. وی رهبری آنها را برعهده دارد

شکل به با سایر افراد گروه نباید خیلی زیاد باشد، زیرا در اینصورت تفاهم م
وجود خواهد آمد و در نتیجه اختالف هوش زیاد در روابط رهبر با پیروان  

.  وی خلل وارد می آورد
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:اعتماد به نفس
که  شخصی. بیش از سایر افراد گروه به خود اعتماد و اطمینان دارند، رهبران 

به خود اعتماد دارد به نظر دیگران نیز دارای مهارت و توانایی الزم برای
.حل مشکالت عاجل سازمان است

:اخالق اجتماعی 
ر یعنی اهل شرکت د. یکی از خصوصیات رهبر آن است که اجتماعی باشد

.فعالیتهای دسته جمعی و مجامع و هدایت مساعی افراد باشد
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:اراده قوی
.همبستگی قابل توجهی بین اراده و قدرت رهبری وجود دارد

:تفوق
قدرت آنچه که رهبران را از سایر افراد گروه متمایز می کند، تمایل به داشتن

ی که  بنابراین در شرایط مساوی، اشخاص. و مقام و تسلط بر دیگران است
ایفای  میل به احراز قدرت و تسلط بر دیگران دارند استعداد بیشتری برای

.نقش رهبری خواهند داشت
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:داوری کردن
ر زمانی که اعضای سازمان چندان موافقتی با انجام یک عمل نداشته باشند، رهب

.ردازدممکن است از طریق حکمیت یا تصمیم گیری شخصی، به حل مشکل بپ
:پیشنهاد کردن

نکه از ارائه و تأکید بر پیشنهاد توسط رهبر، این فرصت را به وی می دهد تا بی آ
گونی را دستورات مستقیم استفاده کند، از جانب زیردستان نظرات و عقاید گونا

همچنین به موازات این فرایند، وقار و احترام زیردستان و احساس. دریافت دارد
.مشارکت و همکاری در آنان نیز تقویت می شود

:اهدافتدوین و ارائه 
هبر  هدفهای یک سازمان حالتی خودکار و خودجوش ندارد بلکه می باید به وسیله ر

باید  برای اینکه سازمانی، اثربخش باشد، این اهداف. تهیه و تنظیم و ارائه شود
.متناسب با سازمان بوده و امکان کار و تالش جمعی و گروهی را فراهم آورد
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شتاب بخشیدن و سرعت پذیر کردن
ی نیاز برای آغاز یا افزایش یک حرکت و یا ایجاد تحرک در یک سازمان، به یک نیرو و یا شدت عمل

ختگی و باعث برانگی"شتاب دهنده شیمیایی"خواهد بود که این نیرو  می تواند به مثابه یک 
.تحریک کارکنان برای انجام کار بشود

:تأمین امنیت
ه باشد، یک رهبر در برخورد با مشکالت، چنانچه طرز تلقی و نگرش مثبت و خوش بینانه ای داشت

چنین امنیتی برای افراد . قادر خواهد بود امنیت خاطری را برای زیردستان خود فراهم آورد
نین سازمان بسیار مهم است به بیان ساده تر، طرز تلقی نامناسب رهبر، می تواند موجودیت چ

ی آید  این وضعیت به علت نگرشهای خوب یا بد رهبر پدید م. امنیت خاطری را به مخاطره اندازد
.که سرانجام توسط زیردستان کشف می شود

:شاخص و نماینده بودن
صر رهبر ضمن اینکه سمت نمایندگی سازمان خود را در بین دیگران برعهده دارد، همچون یک عن

نظری که افراد خارج از سازمان نسبت به سازمان. شاخص و یک نهاد خدمتگذار عمل می کند
ب یک رهبر، تأثیر مطلو. دارند، چه بسا به عقیده ای که آنان نسبت به رهبر دارند، ارتباط می یابد
.به احتمال زیاد، به یک تلقی مطلوب از سازمان منجر می شود و بالعکس
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:القا نمودن
ش را  در صورتی که یک رهبر بتواند امکان درک و شناخت اهمیت و ارزش کار زیردستان

پذیرش و هواداری جدی از اهداف سازمانی را برای آنان فراهم آورد، قادر خواهد بود 
.  در اذهان زیردستان خود القا کند

:تشویق و تمجید
.گران استیکی دیگر از نیازهای انسانی، نیاز به تشخص، احترام و شناسایی در بین دی

از را مورد بر این اساس، رهبران می توانند از طریق تشویق و ستایش صادقانه، این نی
ادآور  بدین ترتیب که در کارکنان اعتماد به نفس پدیدآورده و ی. تأکید قرار دهند

ه شوند که آنان، افرادی مهم بوده، کارشان درخور قدردانی است و رهبر، به شدت ب
.آنان عالقه مند بوده و در قلب خود جای داده است
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رهبری فرهمند 
ر فرهمندی فرآیندی است که در طی آن رهبران از راه برانگیختن عواطف ب

 .ندپیروانشان اثر می گذارند و به این ترتیب آنها را با خود همسو می کن
رهبران فرهمند پیروان خود را از راه احساسات به حرکت وا می دارند و  

این رهبران پر جذبه . ایشان را با اطالعات جزئی سر در گم نمی کنند
د را معموال یک دیدگاه افراطی از جهانی جدید ارائه می کردند تا پیروان خو

وق  از بحرانها رها کنند و به عقیده پیروانشان دارای استعدادهای درونی ف
، العاده هستند

نه قع بیناارهبران فرهمند انتظاراتشان از پیروان ، زیاد ولی در عین حال و
یروانشان با رفتار خویش الگو یا نمونه ایجاد می کنند که مورد تقلید پ. است

 .قرار گیرد
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رهبری تحول گرا  
را برخالف رهبری فرهمند که بر نقش فردی رهبران تأکید می کند، در رهبری تحول گ

رسیدن ایجاد و تقویت تعهد پیروان به اهداف سازمان و تقویت آنان درتأکید بر فرآیند 
.تبرای رهبران تحول گرا جاذبه شخصی الزم است ولی کافی نیس. به این اهداف است

:یک رهبر تحول گرا دارای شرایط زیر است

.به اهداف طوالنی مدت توجه دارد
تم موجود کار تشویق می کند و بجای آنکه با سیسیپیروان را به تعقیب یک بینش شخص

. پردازدکند، با تغییر و دگرگونی سیستم سازمانی به پیشبرد بینش مورد نظر می

.به پیروان کمک می کند تا مسئولیت بیشتری برای پیشرفتشان بپذیرند
جای در زمان مناسب یک برنامه رهبری موفق را توسعه می دهد، لذا فعالیتهای تحول گرا ب

.آنکه در افراد بخصوص ادامه پیدا کنند، در سیستم سازمانی ادامه می یابند
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رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی 
یل رهبران انتصابی از طرف یک منبع خارجی مثل مدیر ارشد به گروه تحم

.می گردند و رهبران انتخابی توسط اعضاء گروه انتخاب می شوند
زیر رهبری انتصابی متضمن رفتار رهبرانی است که برای هدایت فعالیت

د را دستان اختیار دارند و این قدرت را دارند که اگر زیر دستان وظایف خو
ه  انجام ندادند و یا به خط مشیهای سازمانی وفادار نماندند آنها را تنبی

.  نمایند
.رهبران انتخابی مشارکت و روابط بیشتری با اعضاء گروه خود دارند

همچون مدیران انتصابی زمانی می توانند کارآیی باالتری داشته باشند که
 .رهبران انتخابی عمل کنند
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رهبران آزاد منش و رهبران مستبد 
می  رهبران آزاد منش به سبب ویژگیهایی که دارند در مقابل رهبران مستبد قرار

در سبک رهبری آزاد منش رأی و نظرات اعضاء گروه مورد توجه قرار . گیرند
د، اما هر می گیرد و هر چند تصمیم گیری نهایی ممکن است با مدیریت گروه باش

ا یک نظرات گروه شنیده می شود، ارج گذارده می شود و طبقه بندی می شود ت
.  بهترین رأی و تصمیم اتخاز گردد

ردد و سبک رهبری مستبد عمدتا براساس نظرات مدیریت و تصمیمات او اداره می گ
.  کمتر از گروه آزاد منش به شرایط و خواسته های گروه توجه می شود

این سبک از رهبری هر چند در رسیدن به اهداف مشخص و مورد نظر مدیریتی  
 .موفق باشد، اما رضایت کمتری از طرف اعضاء را جلب خود می کند
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پایان
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