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 یشینه، مولفه ها و مفاهیم مربوطپ: رهبری تحول آفرین

 محمدحسین شجاعی

  دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی

 سرحدیبندهی صالح 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 

 چکیده

است که دسترسی به رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای برای موفقیت سازمانی 

رهبران تحول آفرین، اثربخشی . اهداف باالتری را برای نظام سازمانی میسر می سازد

را به کارایی ترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان، از 

رهبری تحول آفرین از جدید ترین سبک های . منابع انسانی سازمان بهره مند شوند

مزایای بسیاری نیز برای این سبک . بسیار به آن توجه شده استرهبری است که 

رهبری شناخته شده است که می توان به رضایت شغلی، افزایش بهره وری سازمان و 

ن عقیده اند که رهبران تحول اکثر پژوهشگران بر ای. کاهش استرس پیروان اشاره کرد

ن پژوهش تالش دارد تا با ای. از رهبران مبادله ای اثربخشی باالتری دارند آفرین

پیشنهادهایی برای مدیران بررسی ادبیات تحقیق رهبری تحول آفرین و مولفه های آن، 

 .دهدارائه سازمان ها در جهت افزایش بهره وری و رضایت کارکنان 
 :واژکان کلیدی

ظات نفوذ آرمانی، مالحرهبری تحول آفرین، رهبری مبادله ای، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، 
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 مقدمه

 

تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و    

رهبرانی که با . دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آنها باشد

انداز های نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و خلق چشم 

ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آنها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای 

می نامند   چنین رهبرانی را رهبران تحول آفرین. م می سازندسازمان را تضمین کرده و هم موجبات رشد آنها را فراه

موضوعی که اخیراً توجه بیشتر پژوهشگران را به خود جلب کرده است که رهبران باید به  (.9، 931 میرکمالی و همکاران، )

ین که نیازهای سطح باالی صورت تبادلی با پیروان رفتار کرده و با پاداش و تنبیه آنان را در جهت مطلوب هدایت کنند و یا ا

پیروان را خطاب داده و در آنها ایجاد انگیزه نمایند، این موضوع موجب شکل گیری دو نوع سبک رهبری گشته که به نام 

  .(   ، 931 محمدی مقدم و عباس پور، ) معروف هستند«  رهبری مبادله ای»و « رهبری تحول آفرین»

مفهوم رهبری تحول آفرین از منظر صاحب نظران مختلف، بررسی مولفه های  هدف از نگارش این مقاله، پژوهش درباره

رهبری تحول آفرین، شناخت تفاوت بین رهبری تحول آفرین و مبادله ای و بررسی موضوعات مربوط به رهبری تحول 

 .آفرین، همانند جهانی شدن و تفاوت های فرهنگی است

 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

 و مکاتب رهبری مروری بر مفاهیم

 

از نظر هرسی و . رهبری یکی از ضرورت های اصلی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی است   

، سازمان های موفق مشخصه عمده ای دارند که به وسیله آن از سازمان های ناموفق متمایز می شوند؛ این مشخصه، 9بالنچارد

اهمیت هدایت به حدی است که برخی از صاحب نظران علم (. 01، 939 و همکاران،  خیرگو)رهبری پویا و اثربخش است 

شیوه های رهبری به شدت تحت تاثیر . مدیریت، موفقیت هر مدیر را در گرو توان او در هدایت نیروی انسانی می دانند

در هر تمدن، جلوه ای از « شیوه های رهبری و مدیریت»محیط فرهنگی جوامع قرار دارند؛ به طوری که می توان گفت 

شاید گزافه نباشد که بگوییم، به تعداد افرادی که در زمینه مدیریت (. 160، 933 رضائیان، )ساخت فرهنگی آن تمدن است 

رهبری فعالیت اثرگذاری بر افراد »جورج تری معتقد است که . نظریه پردازی کرده اند، در مورد رهبری تعریف وجود دارد

1بعالوه، تویلور. «ن افراد با رضایت خود، در جهت رسیدن به اهداف گروهی تالش کننداست، بطوری که ای
و همکارانش،   

است که رهبر در جستجوی مشارکت داوطلبانه زیردستان  0رهبری، فرآیند نفوذ اجتماعی»: رهبری را اینگونه تعریف کرده اند

به طور کلی رهبری فرآیندی است که ضمن آن (. 131، 939 مقیمی، . )«برای تالش در جهت رسیدن به اهداف سازمان است
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مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و 

 (. 1 ، 930 الوانی، )کارکنان را از روی میل و عالقه به انجام وظایف شان ترغیب کند 

ات صورت گرفته طی سال های اخیر در زمینه نظریه های رهبری را می توان در شش مکتب اصلی دسته به طور کلی، مطالع

 :بندی کرد

 مکتب ویژگی های رهبری- 

 مکتب رفتاری یا سبک رهبری - 

 مکتب اقتضائی -9

 مکتب شایستگی رهبری -1

 مکتب هوش عاطفی -0

 مکتب رهبری کاریزماتیک یا الهامی -6

داری از ویژگی هایی که موهبت الهی ررهبری، رهبران، ابرمردانی فرض می شوند که به دلیل برخو در مکتب ویژگی های

دنیا می در نگاه این مکتب، رهبری استعدادی ذاتی و خدادادی است، لذا رهبران، رهبر به . هستند، شایسته رهبری، شده اند

 .نه اینکه ساخته شوند آیند

در نگاه این مکتب، رهبران می توانند . رفتارهای رهبران یا سبک رهبری آنان برآمدندمحققان مکتب رفتاری در پی تعیین 

 .ساخته شوند، زیرا فقط باید رفتار و سبک های آنان شناسایی و تقلید شوند

به بیانی دیگر، . شیوه مناسب و مطلوب رهبری تعیین می شود ،در مکتب اقتضائی، بر اساس شرایط و به اقتضای موقعیت ها

 . مشخص می شود ه و سبک رهبری با توجه به موقعیتبک رهبری مطلوب جهان شمول در این مکتب، رد شدس

شایستگی عبارت است از هرگونه دانش، . در مکتب شایستگی، بر شایستگی ها و صالحیت های رهبری تاکید می شود

 .مهارت، توانایی و خصوصیت فردی که منجر به عملکرد برتر و برجسته می شود

در مکتب هوش عاطفی، بر توانایی رهبر در زمینه درک احساسات و عواطف پیروان و نوع واکنش مناسب با آنها، تاکید می 

 .مکتب هوش عاطفی در مقابل مکتب هوش ذهنی، شکل گرفته و بر توانایی درک متقابل تاکید می کند. شود

رفته می شود که آنها را قادر می سازد برای پیروان خود در مکتب رهبری کاریزماتیک، ویژگی هایی برای رهبران در نظر گ

پاشازاده، ) ، با رهبر خود تعیین هویت می کنندالهام بخش بوده و به شکل الگو و مدل مرجع درآیند، به طوری که پیروان

 939 ، 3.) 

 

 پیشینه رهبری تحول آفرین

 

اریزماتیک که رهبری را موجودی غیر متفاوت فرض می توسعه های اخیر در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری ک   

کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست به سمت نظریه های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول گرا که به توسعه و توانمند 

 .(Kark, 2004)سازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کنند، تغییر کرده است 
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در هر حال ظهور آن به عنوان نگرش مهم به رهبری با اثر . مطرح کرد  را اولین بار دان تاون  موضوع رهبری تحول آفرین

برنز در اثر خود تالش می کند نقش رهبری و پیروی . با عنوان رهبری آغاز شد 9جامعه شناسی سیاسی جیمز مک گرگور برنز

نویسد که توانستند به انگیزش های پیروان تلنگری بزنند تا هدف های پیروان و رهبران او از رهبرانی می . را به هم متصل کند

و تحول آفرین را  1اصطالحات رهبری مبادله ای« رهبری»برنز در کتاب خود به نام (.   1، 930 افجه، )بهتر تحقق یابد 

در حوزه مدیریت سازمانی نیز به کار گرفته عالقه آغازین وی رهبری سیاسی بود، امّا اصطالحات وی به سرعت . تدوین کرد

نیاز ها و انگیزه های پیروان را باال برده  ،رهبران تحول گرا. برنز میان رهبری تحول آفرین و مبادله ای نیز تمایز قائل شد. شد

تان را نشان رفته و رهبران مبادله ای نیاز های فعلی زیر دس. و باعث تغییر برجسته در افراد، گروه ها و سازمان ها می شوند

بر اساس نظریه رهبری تحول آفرین، یک رهبر نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام .توجه زیادی بر تهاتر دارند

وظایف الزم برای رسیدن به هدف، به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است، موانع بالقوه درون سیستم را برطرف 

الگوی تلفیق رهبری تحول آفرین   0پس از برنز، بس. رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ترغیب نمایدکند و بازیگران را در 

آفرین و مبادله ای را توسعه داد و بیان کرد که هر دو سبک می تواند با دستیابی به هدف ها و مقاصد مطلوب، رابطه داشته 

 (. 3 ، 939 مالیی، )باشد 

فراتر گذاشته و  پا ،یک و امنیتکنند تا فرد از نیازهای فیزیولوژ حول آفرین تالش میاشاره می کند که رهبران ت( 336 )بس 

در واقع . وان آماده تالش مضاعف هستنددر چنین شرایطی پیر. به سوی نیازهای باالتر موفقیت و خودشکوفایی گام بردارد

سیفی، )ان به منظور دستیابی به اهداف باالتر است فرآیند رهبری تحول گرا، تغییر نیازها و ارزش های پیرو بس اعتقاد دارد که

 93  ،11.) 

 

 تعریف رهبری تحول آفرین

 

برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرآیندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح باالتری از اخالق و انگیزه    

رهبران تحول آفرین به پیروان خود کمک می کنند که به مسائل قدیمی از دیدگاه جدیدی . ترقی می دهند، تعریف می کند

رهبران تحول آفرین به پیروان خود چنین القاء می کنند که . د معمول بر می انگیزانندبنگرند و آنها را برای تالش فراتر از ح

این رهبران با . فراتر از از اهداف و عالیق شخصی بیاندیشند و بر اهداف بزرگتر تیمی، سازمانی، ملی و یا جهانی توجه کنند

نها چشم انداز را متعلق به خود دانسته و تالش وافری ارائه چشم انداز آینده، چنان تاثیری بر پیروان خود می گذارند که آ

این رهبران قادرند با هماهنگ کردن کارکنان و ایجاد انسجام در کل سیستم، مجموعه . برای رسیدن به آن نشان می دهند

 (. 6 ، 939 فراهانی، )سازمانی را در جهت چشم انداز مورد نظر به حرکت در آورند 

به عنوان کسی که پیروان را توانمند می سازد و به آنها در جهت عملکرد فراتر از انتظارتشان  بس، رهبری تحول آفرین را

 انگیزه می دهد و آنها را تشویق به پیروی از اهداف دسته جمعی به جای منافع شخصی فوری می کند، تعریف می نماید

(Kark, 2004) .زمانی رخ می دهد که رهبران : در واقع، بس رهبری تحول آفرین را به این صورت تعریف می کند که
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را عالیق کارکنان خود را هنگامی که آگاهی و پذیرش اهداف و رسالت گروه را ایجاد می کنند و هنگامی که کارمندانشان 

بس اشاره دارد که فائق آمدن . د، بسط داده و ترفیع می دهنده نفع منافع گروه برمی انگیزاننجهت فراتر رفتن از منافع خود ب

در اصل، رهبری تحول آفرین فرآیند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی . بر ماورای عالیق خود برای گروه، سازمان و جامعه است

 نگاه یک رد. (Nielsen et al, 2009, 1237)و توانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف می باشد 

 الهام انگیزش کارکنان، اختصاصی به و شخصی توجه بودن، نقش الگوی نظیر مشخص هایی دارای گرا تحول رهبران ،اجمالی

 به را وفاداری و احترام تحسین، خود سازمانی تعامالت طریق از مدیران و رهبران این .هوشمندانه هستند تحریک و بخش

 رابطه یک برقراری طریق از رهبران نوع این همچنین .نمایند می تقویت را گروهی هدفمندی حس و کنند می منتقل کارکنان

 مشخصه از طریق .نمایند می ها آن متفاوت آرزوهای و ها مهارت به نیازها، توجه و فهم در سعی خود کارکنان با فرد فرد به

 آینده به نسبت خود برای کارکنان را محرک اندازی چشم تا کنند می سعی نوع رهبران این بخش الهام انگیزش یعنی سوم

 اهداف به توان می چگونه که می دهند نشان خود عمل و رفتار با بودن نقش الگوی مبنای و بر نمایند ترسیم کاری گروه

 بازخوردهای با کارکنان اهداف به دستیابی برای را شایستگی حس خوبی به مدیران نوع این اینکه، آن تر از مهم. یافت دست

 عالیق کارکنان گسترش و بسط با تا کنند می سعی تحریک هوشمندانه طریق از رهبران این باالخره. نمایند می موقع منتقل به

 ،933 خلعتبری ، حسینی طبقدهی و) بیندیشند نوین ای شیوه به مشکالت قدیمی باب در تا نمایند تحریک را ها آن خود،

9.) 

 

 آفرینمولفه های رهبری تحول 

مولفه اصلی است که رهبران عملکرد پیروان را  1، رهبری تحول آفرین شامل (331 )و بس و آولیو( 333 )طبق نظر بس   

 :مولفه توسعه می دهند که شامل 1از طریق این 

 نفوذ آرمانی -
 

 انگیزش الهام بخش -
 

9مالحظات فردی -
 

1ترغیب ذهنی -
 

 

 نفوذ آرمانی

نفوذ آرمانی رهبرانی را توصیف می کند که به عنوان الگوهایی هستند که مورد ستایش، احترام و اطمینان توسط پیروان    

این . در مرکز نفوذ آرمانی، خلق ارزش هایی قرار دارد که الهام می بخشد و معنایی را برای افراد ایجاد می کند. واقع می شوند

اعتماد به خود، به احتمال . اعتماد به معنای اعتقاد به خود است. ا به دیگران القاء می کنندرهبران اعتماد به نفس خودشان ر

 و کنند می دریافت پیروان که احترامی  را آرمانی نفوذ دارای رهبری (330 )  بسبعالوه،  .زیاد اعتماد به دیگران را درپی دارد

 از تقلید برای تالش حال در پیروان مثال برای. کنند، تعریف کرده است می فعالیت رهبر به خواسته های رسیدن برای سپس

                                                           
1
 Idealized influence 

2
 Inspirational motivation 

3
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 از آنها .دهند می قرار را به رهبر اعتماد ماموریتشان در همینطور رهبرانشان، قضاوت در آنها .شوند می دیده رهبران کاریزما

 و قوی احساسات از مکرراً و کنند می قبول را آنها و شوند سازگار می آنها با اساساً و کنند می حمایت رهبران های ارزش

 (.9 ،933  همکاران، بختیاری فایندری و) گویند می سخن رهبر به عالقه

رهبر تحول آفرین از طریق نفوذ آرمانی حس تحسین، وفاداری و احترام را القاء می کند و بر اهمیت داشتن حس ماموریت  

نفوذ آرمانی شامل بینش ها و چشم اندازهای الهام بخش، . تاکید می کندجمعی و تعهد قوی برای تحقق رسالت های سازمان 

بعالوه، رهبرانی را شرح می دهد که عنوان مدل . خطرات و سختی های مشترک و کسب اعتماد و اطمینان زیردستان می باشد

. کنند که همانند او شوند زیردستان او را به عنوان یک الگو می شناسند و سعی می. هایی قوی برای پیروان عمل می کنند

چنین رهبرانی به عنوان الگویی درنظر گرفته می شوند که یا بدلیل ویژگی های شخصیتی خاص و یا کاریزمایی که دارند و یا 

چنین رهبرانی به روش ها و گونه ای رفتار می کنند که . بدلیل اینکه آنها رفتارهای اخالقی خاص نشان می دهند، می باشد

در واقع نفوذ آرمانی به میزانی برمی گردد که در آن، رفتار به  .ای باالیی از رفتارهای اخالقی را نشان می دهنداستاندارده

شدت اخالقی رهبر مورد تحسین پیروانش قرار می گیرد که باعث می شود پیروان علت انجام آن کار توسط رهبر را شناخته 

 (.09- 0،  93 تقی پور، )و خود نیز آن را انجام دهند 

 :شامل  ویژگی های آرمانی

o القای افتخار و غرور به اعضاء 

o صرف نظر کردن از تسهیالت فردی به خاطر گروه 

o عمل کردن به شیوه هایی که باعث احترام به دیگران می شود 

o نشان دادن احساس قدرت و شایستگی 

o فدا کردن منافع شخصی به خاطر دیگران 

o  موانع به دیگراناطمینان خاطر دادن از برطرف شدن 

 :شامل  و رفتار های آرمانی

o صحبت کردن در مورد مهم ترین ارزش ها و اعتقادات 

o تصریح در اهمیت داشتن یک احساس قوی نسبت به هدف 

o توجه به نتایج معنوی و اخالقی تصمیمات 

o حمایت از امکانات هیجان انگیز نوین 

o  (.3 ، 931 شن، گل)گفتگو درباره اهمیت اعتماد نسبت به یکدیگر می شود 

 

 انگیزش الهام بخش

 می الهامانگیزش  از طریق آنها به و دارند باالیی انتظارات پیروانشان از که است رهبرانی کننده توصیف انگیزش الهام بخش

 جهت اساسی نمادهای و ها سمبل از مدیران عمل در .باشند سازمان مشترک انداز چشم از بخشی و شوند متعهد تا بخشند

روح تیم توسط این نوع  .کنند می استفاده خود شخصی منافع از فراتر چیزی به رسیدن برای گروه اعضای تالش توجه جلب

 (.1  ،939  رجائی ومیرمحمدی،) رهبری ارتقا می یابد

                                                           
1
 Idealized influence attributes 

2
 Idealized influence behaviors 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

939 
 

و آنها را رهبرانی را توصیف می کند که انتظارات، استانداردهای سطح باالیی را با پیروان تبادل بعالوه، انگیزش الهام بخش 

در واقع رهبر از طریق انگیزش الهام بخش چشم اندازی برانگیزاننده برای . برای رسیدن به این چشم انداز، ترغیب می کنند

آینده تعیین می کند و راه رسیدن به اهداف را به پیروان نشان می دهد و آنان را به انجام کارها فراتر از هنجارها تشویق می 

بیان می کنند، انگیزش الهام بخش به این معنی است که رهبران کاریزماتیک به طرقی عمل می کنند ( 331 )باس و آولیو  .کند

که افراد اطرافشان را با استفاده از چالش و معنابخشیدن به کار اطرافیانشان، دارای انگیزه ساخته و الهام بخش آنها می شوند، 

که پیروان، خواهان برآورده شدن آنها هستند و همچنین تعهدات به اهداف  رهبران به وضوح، انتظارات توافقی ایجاد می کنند

این بعد رهبری تحول آفرین، قدرت بصیرت را نشان می دهد و توانایی . و بینش های مشترک را مورد تاکید قرار می دهند

 .رهبر در ارتباط دقیق با آن بصیرت و مطلوبیت آن برای پیروان را نمایان می سازد

خالصه در انگیزش الهام بخش رهبر در زیرمجموعه ایجاد امید می کند، چشم انداز آتی را روشن و دست یافتنی  به طور

 (.01-09،  93 تقی پور، )معرفی کرده و افراد را ترغیب می کند که انتظارات خود را باال ببرند 

  

 مالحظات فردی

این موضوع تاثیر مثبتی بر رضایت مندی پیروان، رهبران و . ستتوجه به دیگران یکی از جنبه های مهم رهبری تحول آفرین ا

این مولفه نمایانگر مدیرانی است که جو حمایتی ای ایجاد می کنند که در آن با دقت به نیازهای . به طور کلی اثربخشی دارد

ک کردن به پیروان رهبران به عنوان مربی و مشاور عمل می کنند، درحالیکه سعی در کم. تک تک پیروان گوش می دهند

این رهبران ممکن است از تفویض به عنوان وسیله ای جهت کمک به رشد پیروان توسط چالشهای . جهت شکوفایی دارند

نشان دهنده تالش سازگار رهبران برای رفتار با هر کسی به عنوان یک انسان مهم و مالحظات فردی . ه کنندشخصی استفاد

 (.11،  93 سلیمی، )ه تالش در توسعه ظرفیت بالقوه پیروانش دارد، می باشد اقدام به عنوان سرپرستی که هموار

 : به طور کلی مالحظات فردی شامل

 .صرف وقت در جهت آموزش و مربی گری -

 .رفتار کردن با دیگران به عنوان اشخاص و نه صرفاً اعضای گروه -

 .وهای متفاوت از یکدیگرتوجه به اشخاص به عنوان صاحبان نیازها و توانایی ها و آرمان و آرز -

 .کمک به دیگران برای رشد و توسعه توانایی هایشان -

 گوش دادن با توجه و دقت به عالیق و خواسته های دیگران -

 (.39،  93 موغلی، )و توسعه فردیت و تسهیل رشد افراد می باشد  -

 

 ترغیب ذهنی

الق برای مشکالت و تشویق ترغیب ذهنی مستلزم تالش های تحریک کننده برای یافتن ایده های جدید و راه حل های خ   

چنین رهبرانی راه حل های نوآورانه و ایده های جدید را از پیروانشان . وری، خالقیت و رویکردهای جدید می باشدکردن نوآ

بعالوه، . نند که ایده هایی را ارائه بدهند که متفاوت تر از ایده های خودشان باشدمی خواهند و آنها پیروانشان را تشویق می ک

این مولفه، توصیف کننده رهبرانی است که از طریق مشارکت دادن پیروان در ترسیم چشم انداز آینده، تعهد آنها را افزایش 

را راغب و توانا می کند تا راه های جدید نگاه کردن  بس بیان می دارد که ترغیب ذهنی، رهبران. داده و ایجاد انگیزه می نماید

به مسائل قدیمی را به کارکنان شان نشان دهند، تا اینکه، آنها یاد بگیرند که مشکالت را به عنوان مساله حل شده ببینند و بر 
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د تا ادراک خودشان را در ترغیب ذهنی، رهبران دالیلی را برای پیروان خود ارائه می دهن. راه حل های منطقی تاکید کنند

رهبران تحول آفرین، ترغیب ذهنی را به منظور چالش . نسبت به انجام اعمال و ارزش ها و نگرش های خودشان تغییر دهند

این امر مستلزم آن است که رهبران، پیروان را در جهت آزمون . کشیدن افکار و تصورات و خالقیت پیروان بکار می گیرند

مساله سوق داده و آنها را به تالش جهت رویکردهای جدید و خالق برای انجام کارها تشویق  مجدد روش های سنتی حل

 (.1 -3 ،  93 محرابی، )نمایند 

 ها بینش بندی فرمول ارزیابی موقعیت فرایند مسئله، به نسبت گشودگی از ترکیبی آفرین تحول ذهنی رهبری تحریکدر واقع 

 راه تولید و مفروضات بردن سؤال زیر جهت پیروان به و برتر دارد و روحانی بعد گشودگی چنین. باشد می اجرایی الگوی و

 مانند اساسی مسائل که را رهبری و سازمان فرهنگ قیدهای پویایی این .کند می مسائل کمک برای قوی خالق های حل

 (.3 ،939  رجائی ومیرمحمدی،) شکند می گیرد، می نادیده را دیگران رعایت حال

 

 وظایف و کارکردهای رهبری تحول آفرین

 :رهبری اثربخش و تحول آفرین متضمن وظایف و کارکردهای معین و تعریف شده زیر است   

رهبران اثربخش برای پیروان خود در مورد آینده مطلوب و معنادار، بینش و بصیرت ایجاد نموده، و آن :  بینش و رسالت

ماموریت غایی که از طریق آن سازمان اهداف خود را دنبال می کند، مربوط می  بینش متعالی تعریف شده را با رسالت و

 . سازد

این رهبران ارزش های عامه پسند و فراگیری را ترویج و تقویت می کنند که از بینش و رسالت واالی  : ارزش های مشترک

 .سازمان و نیز مشارکت پیروان در همه امور سازمانی حمایت می کنند

رهبران اثربخش، استراتژی های منطقی و هنجارگرایانه را تدوین و توسعه می بخشند، به طوری که  : کارآمداستراتژی 

 .اعضای سازمان را به بینش و بصیرت و بازتاب ارزش های مشترک سوق می دهند

رهبران اثربخش از طریق توانمند سازی، کارکنان را قادر به انجام کارهایی می کنند که سازمان به  : توانمند سازی کارکنان

 .آنها نیاز واقعی و اساسی دارد

این رهبران در اعمال دل پیروان، نفوذ می کنند، انگیزه ایجاد نموده و از طریق الهام بخشی، :  اثرگذاری، انگیزش و الهام

 (. 1، 933 الوداری، )یق به انجام کارهایی می کنند که برای آینده سازمان ضروری است کارکنان را ترغیب و تشو

 

 تفاوت های رهبری تحول آفرین و مبادله ای

 :حوزه متفاوت است ول آفرین با رهبری مبادله ای در چهار، رهبری تح( 11 ) 6به اعتقاد دفت   

 .وان آزادی بیشتری جهت کنترل رفتارهای خودشان می دهدرهبری تحول آفرین پیروان را توسعه می دهد، به پیر- 

                                                           
1
 Vision & mission 

2
 Shared values 

3
 Efficient strategy 

4
 Empowerment of employee 

5
 Influence, motivation & inspiration 

6
 Daft 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

935 
 

احترام  مانند)انشناختی  به سطح نیازهای رو( مانند امنیت)رهبری تحول آفرین توجه پیروان را از سطح نیاز های فیزیکی  - 

 .ارتقا می دهد( به خود و خودشکوفایی

 .ع خود به نفع منافع گروه می کندرهبری تحول آفرین پیروان را تشویق به فراتر رفتن از مناف -9

مهم ترین نقش این نوع رهبری ممکن است، یافتن . رهبری تحول آفرین چشم انداز وضع آینده مطلوب را تصویر می کند -1

همچنین دیگران را در رسیدن به رویا بهتر از وضعیت گذشته است، باشد  چشم اندازی برای سازمان که به طور معناداری

 (. 1،  93 اردستانی، )سهیم کند 

 

 رهبری تحول آفرین و جهانی شدن

جهانی شدن و سرعت باالی پیشرفت دانش چالش جدیدی را پیش روی رهبران در شرکت های چندملیتی که پروژه های    

در این سازمان ها با پروژه های بین المللی، رهبران غالباً باید . بین المللی را در سراسر جهان تامین می نمایند، قرارداده است

به همین دلیل پژوهشگران نیز برای مدت طوالنی در رابطه با . بینی حرکت نماینددر محیط های کاری مبهم و غیرقال پیش 

کشف اثرات شرایط محیطی موجود بر رهبری، تشویق شده اند و رهبری تحول آفرین به موضوع تحقیقاتی فوق العاده 

 .(Gundersen et al, 2012, 46) محبوبی در چند دهه گذشته تبدیل گشته است

ن تقریباً همه سازمان ها در محیطی که توسط تغییرات سریع در فناوری، کاهش چرخه عمر محصول و جهانی بعالوه، هم اکنو

همچنین، تاکید بسیار . چنین محیط هایی آغازگر رقابت مدرن و به روز می باشند. شدن توصیف می شود، احاطه شده اند

در نتیجه سازمان ها بسیار تحت فشار هستند که . ه استزیادی نیز بر قیمت، کیفیت، رضایت مشتری و استراتژی رقابتی شد

این تحول با کمک فرآیند های روانی همانند خالقیت و نوآوری . وضعیت فعلی خود را به وضعیت ارجح آینده تبدیل کنند

  (Salem & Kattera, 2015, 2). که این ویژگی ها از طریق رهبری تحول آفرین امکان پذیر است. آسان می شود

 

 رهبری تحول آفرین و تفاوت های فرهنگی

به طور کلی، مطالعاتی که به طور قطع به درک رهبری تحول آفرین کمک کرده اند، همه مبتنی بر نظریه رهبری تحول    

صفاتی که به عنوان ویژگی های رهبری اثربخش می باشند ممکن است در . آفرین می باشند که در غرب سرچشمه دارند

به عبارت دیگر، پیروان ممکن است بسته به زمینه فرهنگی، معانی متفاوتی را به . لف، متفاوت باشندفرهنگ های مخت

نشان داده است که در حالی که ویژگی های متعددی از رهبران   با این حال نتایج مطالعات گلوب. رفتارهای رهبر اسناد دهند

ا خواص رهبری تحول آفرین دقیقاً به یک شکل در سراسر تحول آفرین وجود دارد که به صورت جهانی معتبر هستند، امّ

 .فرهنگ ها، ادراک نمی شوند

برای مثال، در فرهنگ هایی که در آنها فاصله قدرت زیاد است، همانند ژاپن و چین، رهبری باید قوی و استبدادی باشند تا 

و هلند، رهبر موثر رهبری است که برابری طلب و امّا در فرهنگ هایی با فاصله قدرت کم، همانند استرالیا . موثر واقع شود

بعالوه، نشان دادن نگرانی فردی در مورد رفاه زیردستان و خانواده آنها در فرهنگ های مربوط به شرق میانه . مشارکتی است

ن و آسیا و آمریکای التین مطلوب است، در حالی که چنین توجه و عالقه ای ممکن است در فرهنگ های غربی به عنوا

 .  (Karakitapoglu-Aygun & Gumusluoglu, 2013, 129) تهاجم به حریم خصوصی تلقی گردد
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 نقاط قوت و ضعف رهبری تحول آفرین

 :درباره نقاط قوت رهبری تحول آفرین، می توان به موارد زیر اشاره کرد

ی و تحقیق قرار گرفته است که شامل اول، اینکه رهبری تحول آفرین به طور گسترده ای از رویکردهایی متفاوت مورد بررس

، نقطه 331 مطالعات کیفی رهبران و مدیر عامالن برجسته در سازمان های بزرگ و مشهور و همچنین از زمان معرفیش در 

 .مرکزی برای تحقیقات گسترده رهبری می باشد

دهد که چگونه رهبر از تغییر برای دیدگاه تحول آفرین توضیح می . دوم، رهبری تحول آفرین دارای جاذبه شهودی می باشد

مردم جذب . دیگران حمایت می کند و این مفهوم با تصور اکثریت جامعه از آنچه معنای رهبری است، سازگار می باشد

 .و جذاب است که یک رهبر چشم اندازی برای آینده ارائه کند. رهبری تحول آفرین می شوند، زیرا به آنها معنی می بخشند

هبری تحول آفرین، رهبری را فرآیندی می داند که بین رهبران و پیروان رخ می دهد، تنها مسئولیت رهبر نیست سوم، اینکه ر

 .بلکه به جای آن از فعل و انفعال میان رهبران و پیروان پدید می آید

. چیزی می افزاید چهارم، اینکه رویکرد تحول آفرین دیدگاهی گسترده از رهبری ارائه می کند که بر سایر مدل های رهبری

بسیاری از مدل های رهبری اساساً بر روی اینکه چگونه رهبران پاداش هایی را برای رسیدن به اهداف با پیروان مبادله می 

دیدگاه رهبری تحول آفرین تصویری گسترده تر از رهبری ارائه می کند که نه تنها شامل مبادله پاداش . کنند، تاکید می نمایند

 .ل توجه رهبران به نیازها و رشد پیروان نیز می باشدهاست بلکه شام

برنز بیان می دارد که . سرانجام اینکه رهبری تحول آفرین تاکید زیادی بر روی نیازها، ارزش ها و روحیات پیروان دارد

 .رهبری تحول آفرین شامل تالش رهبران جهت ایجاد استانداردهای باالی مسئولیت اخالقی در پیروان می باشد

 :رهبری تحول آفرین همچنین دارای نقاط ضعف بسیاری است

به علت اینکه رهبری تحول آفرین شامل طیف گسترده ای است که . یک انتقاد این است که فاقد شفافیت مفهومی می باشد

ک مهندس دربرگیرنده خلق چشم انداز، انگیزه دادن، عامل تغییر بودن، بنای اعتماد، پرورش دادن، عمل کردن به عنوان ی

 .اجتماعی می باشد، تعریف روشنی از پارامترهای رهبری تحول آفرین کار مشکلی است

مشکل دیگر آن است که رهبری تحول آفرین به جای اینکه رهبری را رفتاری بداند که بتوان آن را به افراد تعلیم داد، رهبری 

 .را به عنوان یک خصیصه شخصیتی یا حالت شخصی تصور می کند

رهبری تحول آفرین اغلب نقش . انتقاد این است که رهبری تحول آفرین، نخبه گرا بوده و ضدمردم گرایی استسومین 

این امر باعث می شود که رهبر، مستقل از . مستقیمی در خلق تغییر، ساختن چشم انداز و حمایت از جهات جدید ایفا می کند

و آولیو ( 339 )اگرچه این انتقاد توسط بس و آولیو . روان قرار دهدپیروان عمل کند و نیازهای خود را ارجح به نیازهای پی

آنها عقیده دارند که رهبری تحول آفرین به همان اندازه که مردم ساالر و اقتدارگراست، می تواند . رد شده است( 333 )

 .هدایتی و مشارکتی باشد

رهبری تحول آفرین با تغییر ارزش های . ح وجود داردانتقاد دیگر آن است که در رهبری تحول آفرین ظرفیت استفاده ناصحی

امّا چه کسی تعین می کند که این چشم انداز جدید خوب است؟ . افراد و ایجاد چشم انداز جدید در آنها سروکار دارد

 (. 36-30، 933 میری، )
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این نوع . کارهای استثنایی به چالش و تالش وا می دارند رهبران تحول آفرین صاحب بینش هستند و دیگران را برای انجام

رهبران می توانند چشم انداز بهتر و روشن تری از آینده ارائه دهند، چشم انداز خود را به طور اثربخش برای کارکنان تبیین 

 .کنند و آنها نیز مشفقانه آن چشم انداز را به عنوان واقعیت بپذیرند

مزایای زیادی برای سازمان ه از این سبک رهبری هبری تحول آفرین، مشاهده می گردد که استفادبا مالحظه ادبیات پژوهش ر

 :رهبری تحول آفرین در سازمان ها، موارد زیر پیشنهاد می گرددلذا به مدیران در جهت نیل به . همراه داردها به 

  انگیز به آنهاداشتن انتظارات باال از پیروان و محول نمودن مسئولیت های چالش بر 

 درگیر کردن کارمندان و داشتن تفکر خوش بینانه برای آینده 

 تسهیل همکاری و مشارکت بیشتر کارمندان با رهبران 

 تاکید بر اهمیت داشتن تعهد قوی نسبت به هدف 

 ایجاد تیم های کاری و ارائه پاداش بر پایه همکاری اعضای تیم ها 

 همانند داشتن سطح باالیی از اخالقیات، اعتماد، تمامیت، صداقت را  مدیران سازمان ها ویژگی های آرمانی خود

 .تقویت کنند

  مدیران در سازمان ها، کارمندان را بیشتر تحریک کنند که درباره راه های جدید فکر کنند و از منطق و استدالل در

 .حل مسائل استفاده کنند

 ر برانگیخته و تشویق کنند تا آنان به حداکثر توان بالقوه خود مدیران با ایجاد پیوند عاطفی با کارکنان، آنان را به کا

 .دست یابند

  رهبران سازمان عالوه بر توجه به نیازهای فیزیولوژیک و امنیت کارکنان، به نیاز احترام، موفقیت طلبی و

 آنان نیز توجه الزم را مبذول کننخودشکوفایی 
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