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 چکیده

های مجازی هایی متناسب با این تغییرات به نام سازمانبا توجه به محیط رقابتی و پیشرفت تکنولوژی در عصر امروز، سازمان

های مختلف را باهم درآمیخته است. به دلیل پیچیدگی، وسعت فرهنگوجود آمده که مرزهای سنتی موجود را از بین برده و  به

دهی ارتباطات، صورت سازمانی متمرکز و واحد اداره کرد و برای سازمانها را بهتوان آنها، نمیو حجم عملیات در این سازمان

-در تحقق اهداف کالن سازمان متعمداًتخصیص منابع و الگوسازی رفتارهای مطلوب نیازمند سبک رهبری متمایزی است که 

ها و پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه موردی به بررسی چالش روینازاهای مجازی نقش بسزایی خواهد داشت؛ 

ها پرداخته است. نتایج بررسی و تحلیل مبانی نظری نشان های رهبری موجود در سازمانهای مجازی و سبکمشکالت سازمان

های فرارو، قابلیت کاربرد نداشته و نیاز است با های مجازی به دلیل مواجهه با چالشی در سازمانهای رهبرداد که سبک

 ها معرفی گردد.های مجازی؛ سبک رهبری مناسبی برای استفاده در این سازمانهای سازمانبررسی دقیق شرایط و ویژگی

 رهبری هاییژگیومجازی،  یهامانساز یهاچالشمجازی،  یهاسازمانرهبری،  یهاسبکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

-های هنگفت راههای کنونی، شرایطی را پدید آورده است که هم به لحاظ هزینهتحوالت چند دهه اخیر در محیط سازمان

م ها با دنیای پرتالطپذیری سازمانیقتطبهای فیزیکی و هم به دلیل نیازمندی به چاالکی و اندازی، حفظ و گسترش سازمان

های محیطی؛ به اهداف مندی از فرصتهای مناسب ضمن بهرهیی هستیم که با برخورداری از ویژگیهاسازمانرقابتی، نیازمند 

ها با سرعت متناسب با تغییرات شدید؛ منجر به خلق طیف جدیدی از سازمان همآنپذیری یقتطبخود عینیت بخشند. نیاز به 

ها در فضای رقابتی به حوزه رقابت بین سازمانی ورود پیدا کردند و البته بقای سازمان یهای مجازسازمانگردید که با عنوان 

از  ترمهم، فرهنگ و هاارزش، از ساختار گرفته تا شدهدگرگونیز چهمه هاسازمانهاست. در این جدید منوط به همین ویژگی

با توجه به شرایط  .ی مجازی استهاسازمانی به سمت ی فیزیکهاسازماناز تغییر در ماهیت  گرفتهنشأتکه  همه ارتباطات

؛ مکانیزم مدیریت و رهبری پارامتری مؤثر در سوق دادن منابع به سمتی است که اهداف سازمانی را تحقق بخشد. ذکرشده

انند تویمی فیزیکی هاسازمانموضوع مورد تحلیل در این مقاله این است که آیا ساختارهای رهبری و مدیریت موجود در 

جلو ببرند؟ یا برای استفاده بهینه از توانمندی  اندآمده به وجودی فعلی مجازی را به همین سرعتی که هاسازمانساختار 

 ی مجازی نیازمند یک سبک جدید از رهبری هستیم؟هاسازمان

 از: اندعبارتاست،  شدهارائهی مجازی هاسازمانتعریفاتی که تاکنون از 

 ،(4431رضائیان، ) ای هستند که فاقد هسته مرکزی دائمیهای شبکهواقع نوعی از سازمانهای مجازی درسازمان

ی انجام وظایف جابهکه در آن ( Robbins, 2007) یایفهوظساختار بسیار متمرکز و دارای واحدها و دوایر تخصصی یا  ازنظر

ی فناوری اطالعات یلهوسبه( و واحدها Handy, 2004انجام آن وظایف شوند ) دارعهدهی خارجی واحدها سنتی در هر واحد،

ی همهاز  (.Goldman et al. 2006) جدید نهایت استفاده را ببرند یهاتا از فرصت یابندیو قدرت م خورندیبه هم پیوند م

تغییر ، فناوری اطالعات استفاده بیشتر از، ایجاد انگیزه در نیروی انسانی : رقابت جهانی،هایتوان این ویژگییم شدهارائهتعاریف 

را  یگذار یمشپویایی فرآیند خط، افزارسخت یجاافزار بهبر نرم یدتأک، طراحی مجدد مشاغل، کارآفرینی، طرح سازمان

های دیگر ها به سازمانی مجازی سازمان، واگذاری فعالیتهاجنبهی مجازی یک عامل مهم تعیین هاسازماناستنباط نمود. در 

 (.Bouarfa, & Abed,  2010های خارجی است )و کاال با داشتن همکاری و وحدت با سازمان ماتیاکردن خدمهو 

های مجازیبندی سازمان: تقسیم1جدول شماره   

 مجازی یهاسازمان برای بندییمتقس گونه دو

 نوع

 اول
 4باثبات مجازی یهاسازمان

 فقط هاآن شوند،یم ایجاد Virtualح اصطال موجود ظاهراً  مفهوم بر اساس باثبات مجازی هایسازمان

 .گیردیم صورت هاسازمان از یاشبکه با دادوستد درواقع کهیدرصورت کنند،می معامله سازمان یک با

 یک سازمان معموالً  ،هاسازمان گونهینا در و اندمعروف نیز دائمی یهاسازمان به هاسازمان گونهینا

                                                           
1 Stable Virtual organization = SVO 
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 دیگری یهاقسمت میان همکاری منظوربه را الزم قوانین که دارد وجود مرکزی هسته صورتبه

 کندیم و مشخص تنظیم

 2پویا مجازی یهاسازمان

 این آیند. درمی وجود به Virtual حطالاص موجود بالقوه مفهوم بر اساس پویا مجازی یهاسازمان

 گیرندیم قرار هم نارک در مشتری هدف و اساس کار بر آن ء اجزا که دارد وجود پویا یاشبکه مفهوم،

 .یابد دسترسی هاآن به سفارش منظوربهتواند یم مشتری هرلحظه در و

نوع 

 دوم

 4پارندی(مدوالر ) سازمان

 خارجی واحدهای به را هاآن و مشخص ارزشی ه زنجیر در را راهبردی غیر هاییتفعال سازمان این

 صرف مدیریت نیروی و یابدیم سازمان کاهش هایینههز عمل، شیوه این با .کندمی محول

 .شودیم اساسی و اصلی هاییتفعال

 1یاشبکه سازمان

 به نیل برای و اندخورده پیوند یکدیگر به که است مختلف سازمانی واحدهای از گروهی بر مشتمل

 سازمان است، هاسازمان از ایشبکه سازمان .کنندمی فعالیت باهم مشترکی استراتژیکی یهاهدف

قرار محور  باال، یریپذانعطاف متخصص، و شایسته هایگروه بیرونی، و ارتباطات درونی با هایشبکه

 و متغیر هاییطمح در کار برای انجام مناسبی شکل بیرونی، شرکا با کامل هماهنگی و مشتریان دادن

 است امروز متحول

 1مرز بدون سازمان

 و سایر تولیدکنندگان مشتریان، خارجی، واحدهای با ارتباطات و اطالعات روان جریان ساختار این در

 سازمان در .شناسدینم را مرزی گونهیچه و بیرون درون با ارتباط در سازمان و است برقرار واحدها

یدکنندگان، تول میان مؤثر ارتباطی و شودیم برداشته میان از های سازمانییتمحدود مرز، بدون

 .آیدیم وجود به سازمان بیرونی و درونی اجزای و مشتریان

 
 

 ی سازمان مجازیهاچالش

فرهنگی موجود است همچنین انزوا و عدم اعتماد  مسائلی و تعمیر و نگهداری و اندازراهی هانهیهزمعایب کار مجازی  ازجمله

که به کار در مشکل مربوط به کسانی است  نیشتریب .شودیمی وربهرهبر روی ارتباطات و  ریتأثبین اعضای تیم منجر به 

 و مزایا بررسی ازمندین که است جدید رویکرد یک خواستار پروژه مدیریت و مجازی . برنامهاندکردهی سنتی عادت هاستمیس

مجازی است. ناتوانی در هدایت مستقیم مشکالت کارهای  سطح در مدیریت برای رهبری شایستگی و سنتی غیر کار معایب

 .هاستسازمانریسک بزرگی برای  هاسازماند مجازی و حرکت به سمت ساختار جدی

 کرده است. روروبهی مجازی را با مشکل هامیتکه مدیریت  دهدیماجتماعی را نشان  راتیتأثتحقیقات برخی از 

  دهدیمموانع زبان که فرصت برای ارتباطات اطالعاتی را کاهش. 

                                                           
2 Dynamic Virtual organization =DVO 
3 Modular organization 
4 Network organization 
5 Without Borders organization 
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 در مقابل فرهنگ محتوایی پایین  (ب، جنوب اروپاتفاوت در تفسیر مفاهیم، مانند فرهنگ محتوایی باال )آسیا، عر

 (آلمان، امریکا سویس،)

  توانندیمدر دنیای مجازی افراد تیم تنها ) شودینمیی که در طول ارتباطات مجازی دیده زهایچتفاوت در ادراک 

 قرار دارد را درک کند( هاآنمستقیم در مقابل  طوربه آنچه

 در درک وضعیت هاتفاوت 

 شودیمفرهنگی زمانی که از فروشندگان یا مشاوران جهانی استفاده ی هاتفاوت 

  در ارتباطات مجازی یامنطقهتفاوت زمانی 

 ی دیگری است.هاچالشبا ابزارهای مختلف  جادشدهیای اطالعات سازکپارچهدر ی مشکل در پیدا کردن اطالعات و دشواری 

توسط اعضای تیم و  شدهگذاشتهزین کردن دانش به اشتراک یک مشکل اساسی در مدیریت مجازی شکست در حفظ و جایگ

های مجازی فاقد این توانایی برای ی در روابط میان فردی الزامی است و محیطرکالمیغ. ارتباط باشدیمچگونگی انتشار دانش 

ثربخشی ارتباطات شده، ها مانع اچالش و این باشدیمچالش  نیتریاصلبرقراری ارتباط است. با استناد به اینکه ارتباطات 

ها و اطالعات، عدم درک ، تأکید زیاد از حد بر دادهطرفهکاست. در این میان ارتباطات ی ترسختی مجازی هاستمیسمدیریت 

بر وجوه منفی  دیتأکیک رویکرد ارتباطی و  برهیتکو یا سهامداران، عدم وجود ارتباطات کافی چهره به چهره،  موردنظرمخاطب 

با رویکرد خاصی  هاآنآیند که در تحقیق حاضر به های مجازی به شمار میهای پیش رو در سازمانچالش نیترممه ازجمله

 نگریسته شده است.

ای معرفی نموده است؛ اولین چالش ایجاد روابط مجازی و رابطه با ی پروژههامیتهای متعددی را برای هدایت چالش 1ذوفی

ی و ارزیابی کار در حال انجام است. کنترل یک مفهوم ریگاندازهن چالش مشاهده، سنجش، ی مجازی است؛ دومیهامیتاعضای 

ی مجازی است. در عوض رهبری الکترونیک نیازمند فرایند هاطیمحدر  اثریببرای رهبری مجازی و  شدهمنسوخمدیریتی 

 ازی است.ی مجهامیتی اعضای خودکنترلی توانمندسازبرای فعال کردن و  (نه مردم)کنترل 

 های مجازیی سازمانهاچالش: 2جدول شماره 

 ارتباطات فرهنگ تیم فردی تکنولوژیکی اقتصادی

ی و هزینه اندازراه .4

 تجهیزات

 های نگهداریینههز .2

یری گاندازهمشکالت در  .4

 ارزیابی و ردیابی کار

های یرساختزپشتیبانی  .1

 مجازی درون سازمان

 رفتهازدستمهلت  .1

 یکاردوباره

پیدا کردن مشکل در  .4

 اطالعات

ابزار تکنولوژیکی  .2

 متفاوت

سازی یکپارچه .4

 اطالعات

پایگاه دانش به  .1

 شدهگذاشتهاشتراک 

 ITحمایت  .1

 مربوط به اعتماد مسائل .4

 ادراک .2

 حالت آشفتگی .4

 مدیریت تعارض .1

یزه و عدم انگ مسائل .1

 مشارکت

 ایجاد ارتباط .1

 توسعه شخصی .3

 

 بافت .4

زمان و  در موردتفاوت فرهنگ  .2

 ضرب العجل ها

 اوت در فلسفه کار/زندگیتف .4

 نفعانیذعدم تفاهم بین تیم و  .1

 رهبری مشارکتی در درون تیم .1

 در میان تیم هاتفاوتاحترام به  .1

 یری تیمگشکل .3

 موانع زبانی .4

ی هانشانهعدم وجود  .2

 غیرکالمی

 های زمانییتمحدود .4

 همکاری .1

 سویهارتباطات یک .1

ارتباطات متقابل چهره  .1

 به چهره اندک

 

                                                           
6 . Zofi 
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رهبری یعنی هنر نفوذ بر زیردستان  .شودمحسوب می مدیران یکی از پنج وظیفه اصلی ت(هدای ز متوندر برخی ا) رهبری

ای را در چارچوب اهداف معینی انجام شدههای از پیش تعیینصورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیتها بهآن کهینحوبه

که در مقابل، برخی، رهبری را بسیار یدرحال . کنندلمداد مینظران، رهبری را یکی از وظایف مدیران قبرخی از صاحب .دهند

 .(4432الوانی، ) یستندها نها الزاماً مدیران سازماندانند و معتقدند که رهبران سازمانفراتر از مدیریت می

 7گرارهبری تحول

گرا است. رهبری ش رهبری تحولبود، نگر 431۱های اخیر به رهبری که موضوع بسیاری از تحقیقات اوایل سال یکی از نگرش

دهند. سبک و اهداف پیروان را تحت تأثیر قرار می ها، باورهاگرا نوعی فرایند پیچیده و پویا است که در آن رهبران، ارزشتحول

گرا ریشه در مفهوم رهبری کاریزماتیک دارد. این مفهوم که نخستین بار توسط وبر مطرح شد بر صفات و رهبری تحول

دارد این سبک رهبری بر تشویق افراد، ارزش گذاردن به  یدتأکای خاص رهبر که ناشی از شخصیت کاریزمای او است هویژگی

سازی، اقناع و صداقت ، توانمندسازی دیگران، ارتباط برقرار کردن، مدلمؤثرانداز داشتن، شنود افراد، مربی و معلم بودن، چشم

 .دارد یدتأک

های اخالقی کارکنان و الهام بخشیدن به آنان برای اندیشیدن به مسائل ها و ارزشیید اندیشهگرا از طریق تأرهبران تحول

نگر ها و پیامدهای سازمانی و دید آیندهکنند. توانایی ارزیابی سبکرا فراهم می یاالعادهفوقهای نوین، انگیزه با استفاده از شیوه

انداز واضح از آینده گرا نوعی چشمگرا هستند. رهبری تحولرهبری تحولو ایجاد آرمان واحد در اعضای سازمان از اجزای 

 (Bennis & Nanus,1985) کندترسیم می

گرا صاحب بینش هستند و دیگران را گرا ریشه در کارهای برنز دارد. برنز مشخص کرد که رهبران تحولنظریه رهبری تحول

گرا کرد: تنها رهبران تحول. برنز در ادامه بحث خود چنین ادعا میدارندیموابرای انجام کارهای استثنایی به چالش و تالش 

، بر تغییرات حاکم بر اندییراتتغها منشأ های جدید هستند، زیرا آنهستند که قادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای سازمان

 .(Ritz, 1966) دارند و بر امواج تغییرات سوارندسازمان اشراف کامل 

گرا تأکید بر فرآیند ایجاد و تقویت تعهد و سرسپردگی پیروان به اهداف سازمان و تقویت آنان در رسیدن حولدر رهبری ت

گرا دارای شرایط یک رهبر تحول عالوهبهگرا جاذبه شخصی الزم است ولی کافی نیست. به این اهداف است. برای رهبران تحول

 :زیر است

o  توجه دارد مدتیطوالنبه اهداف. 

o کند و بجای آنکه با سیستم موجود کار کند، با تغییر و دگرگونی ن را به تعقیب یک بینش شخصی تشویق میپیروا

 .پردازدمی موردنظرسیستم سازمانی به پیشبرد بینش 

o کند تا مسئولیت بیشتری برای پیشرفتشان بپذیرندبه پیروان کمک می. 

o خصوصبهگرا بجای آنکه در افراد های تحول، لذا فعالیتدهددر زمان مناسب یک برنامه رهبری موفق را توسعه می 

 .یابندادامه پیدا کنند، در سیستم سازمانی ادامه می

های جدید ها، فرآیندها و ارزشگرا بر تقویت پیروان و پیگیری تغییرات سازمانی و رسمی سیستمخالصه رهبران تحول طوربه

گرا هستند. این دسته از مدیران آزادی دهند رهبران و مدیران تحولتکان می کنند و در حقیقت کسانی که دنیا راتأکید می
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بخشند و آنان را درباره ها الهام میو برای نیل به اهداف به آن دارندیمواعمل بیشتری در کارشان دارند. زیردستان را به تحرک 

ها را حفظ و آزادانه اطالعات را با آن یردستانزا رابطه با هنمایند. آنباشد تحریک می یابیدستقابلتواند اینکه هدف چگونه می

در مورد مدیران اجرایی مؤسسات بازرگانی، افسران ارشد ارتش، مدیران ارشد دولتی و  گرفتهانجامکنند. مطالعات تقسیم می

 .اندشدهیفتوصگرا در شغل خود بسیار کارآمد نشان داده که مدیران تحول …

 8رهبری تعاملی

. اصول و کندیمایجاد  آنانری تعاملی در جستجوی این است که از طریق توجه به عالیق شخصی کارمندان، انگیزه را در رهب

 یازا درهای تجاری، دارندگان شرکت مثالعنوانبه ست تا از طریق فرایند معامله این انگیزه را ایجاد سازد.ا این قواعد آن بر

 دهدیمانجام  گونهآن را ی تحولی رفتار خودو رهبر دهندیوقعیت اجتماعی مم . دستمزد ودهندیمتالشی که کارمندان انجام 

شده است. مدیران از  بنانهاده رییو تغسازد. این رهبری بر اساس سبک رهبری  هوردآرند انتظاراتی که از کارمندان دارد باتا بتو

بیشتر به   بگیرند. رهبری تعاملی شیدر پای را با کارکنان هم وظیفه و یمالحظه گرطریق تغییر ممکن است هم رفتار رهبری 

تغییر را  درباره ترنییپامدیران سطوح  و اطالعاتبنابراین، مدیران عالی، معموالً آگاهی ؛ کندیمتوجه  یانیو ممدیریت خط اول 

که  شوندیمو موجب  ندینمایمک را تحری هاآنیا  کنندیمرهبران پیروان خود را هدایت  نیا .دهندیمقرار  مورداستفاده

که او را محول یا  دیآیدرمرهبری  صورتبهرهبران تعاملی به اوج ترقی برسد  کهیهنگامگردد.  نیتأمهای سازمان هدف

 اهآن یهاتالشکار یا  و نوعهستند  ترسرسپرده اصطالحبه. معموالً این دسته از رهبران پیروانی دارند که نامندیم جادکنندهیا

 فرهمندچیزی بیش از رهبر  کندیم. فراتر اینکه، رهبری که در افراد ایجاد تحول رودیم فراترمدیران تعاملی  ردستانیزاز 

به دنیای  و خالقکه از دیدگاهی جدید  خواهدیماز پیروان خود   احتماالً یک رهبر فرهمند» نظرصاحباست. به گفته یک 

به تا این اندیشه را در افکار پیروان خود  کوشدیمرهبران تعاملی پیوسته  یول نگذارند. فراترخود نگاه کنند و پا را از حد خود 

از دیدگاه جدید به امور  باید به مسائل جاری بپردازند و تنهانه برتر هستند و ییهاییو تواناقدرت   صاحب هاآنآورد که  وجود

 یرهبر« .دهندیمقرار  موردتوجهکند، مسائل را که رهبر به امور نگاه می یاژهیو  یهادگاهیدو  هاهیزاونگاه کنند، بلکه باید از 

و   وظایف  . بیشتر مطالعات در این تئوری بر رویباشدیمرهبری  تیموقع و صفات، رفتار بر اساس یطورکلبهتعاملی 

، البتــه شدهانجامبرای کار ، مثل صادر کردن چک رسدیمکه گاهی اوقات ساده به نظر  باشدیمارتباطی  یهامهارت

 .باشدیمپیچیده باشد و شامل همکاری رئیس با کارمندان برای رسیدن به موفقیت  تواندیمرهبری تعاملی  یهایتئور

 

 9رهبری وظیفه گرا

ن . رهبرااست افتهیتوسعهاصلی رفتارهای رهبری است که توسط محققان دانشگاهی  یهامدلگرا یکی از سبک رهبری وظیفه

کوچک یا بزرگ، این رهبران به  وکارکسب. در دارندعهدهگرا نقش تعریف و تعیین اهداف برای خود و کارکنان خود را بر وظیفه

 وکارکسبتا اهداف  کندیمخود را مدیریت  هاتیفعال ازآنپسو  کنندیمکمک  رودیمانتظار  هاآناز  آنچهکارکنان برای درک 

مدیریت وظیفه شامل  یهاجنبهوظیفه مدیریت و رهبری است.  یهاجنبهرهبری وظیفه گرا شامل  سبک را به انجام برساند.

 یهاجنبهاست.  های مالی،گزارش یسازآمادهکار، توجه به جزئیات اداری، نظارت بر کیفیت محصول و  یهاتیفعالهماهنگی 
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وظایف اختصاصی  ااستراتژیک و آموزش کارکنان ت اهداف بلندمدتو  مدتکوتاه، تنظیم یریگمیتصمرهبری شامل مسئولیت 

 خود را انجام دهند.

دیگر رهبری استفاده کند. برای مثال، در سبک  یهاسبککه از سبک وظیفه مدار همزمان با  میدانیم مؤثرمدیران را زمانی 

. کنندیمخود ارائه  یوربهرهساندن های پرورشی برای به حداکثر رو محیط مدار، مدیران مراقب رفاه کارکنان خود هستندرابطه

گرا را برای ایجاد انگیزه و سبک رابطه مشخص کردن وظایف و انتظارات گرا را برایسبک رهبری وظیفه توانندیممدیران 

 استفاده کنند. العادهفوقکارکنان عادی برای دستیابی به نتایج 

 10رهبری خدمتگزار

 وارد "ررهب نقش در خدمتگزار" تحت عنوان یادر مقاله لیف گرین رابرت یلهوسبه بار نخستین برای خدمتگزار رهبری تئوری

. کنندینم خدمت جوامع به یدوشایدبا که طورآن هاسازمان لیف گرین عقیده به .(Washington et al,2006)شد  رهبری ادبیات

 خدمتگزار رهبری تئوری. است بیان کرده یسانرخدمت به رهبران تشویق خدمتگزار رهبری تئوری بیان از را خود هدف لذا وی

 عاملیت تئوری مبنای بر رهبری سنتی هاییتئور که است حالی این در و است شده نهاده بنیان خادمیت تئوری اساس بر

 امتم که یاجامعه است. داده قرار نهایی خود هدف و آرمان را خدمتگزار یجامعه خلق لیف . گرین(Horsman, 2001) باشندیم

 رهبرانی داشتن جامعه، این به دستیابی راه تنها وی عقیده گردند. به مندبهره یاجامعه چنین هاییتمز از بتوانند افراد

 .(Kuick, 1996)دارند  حضور جامعه در که است ییهاسازمان یدر تمام خدمتگزار

 اعضای رهبری خدمتگزار، مدل لذا. باشد انتخاب ناولی همواره دیگران به خدمتگزاری که کندیم تصور را یاجامعه او درواقع

 نیز کارکنان به بلکه. کندینم توصیف هستند خود به مدیر نسبت کمتری هایییتوانا دارای که افرادی عنوانبه را سازمان

 شکلی به مگیو ه هستند برخوردار یکسانی منزلت و شان از همگی سازمان اعضای. دهدمی هاسازمان مدیران همانند ییهاارزش

 بر خدمتگزار رهبری که است معتقد . او(Horsman, 2001)دارند  فعال مشارکتی سازمانی هایگیرییمتصم و مدیریت در فعال

 و هاآن برآوردن نیازهای پیروان، به یرسانخدمت که هستند رهبرانی خدمتگزار، رهبران و باشدیم استوار یرسانخدمت فلسفه

 روحیه متقابل، اعتماد ،یتوانمندساز خدمتگزار، رهبران. دهندیم قرار نخست اولویت در را خود پیروان پرورش و توسعه همچنین

 ,Greenleafدهند )یم ترجیح سازمان در دیگری چیز هر به را پیروان به یرسانخدمت ارزش قدرت و از اخالقی استفاده همکاری،

 هاییتظرف به دستیابی در را خود کارکنان و پیروان رهبران همواره که است این مهم سازمانی اثربخشی راستای در(. 1977

 شأن به احترام نهادن یلهوسبه خدمتگزار رهبران که است چیزی همان دقیقاً  این و کنند پشتیبانی و خودشان حمایت بالقوه

 .(liden et al, 2005دهند )یم انجام پیروانشان در و نفوذ متقابل اعتماد ایجاد افراد،

 برای را ویژگی 4۱ لیف، گرین متعدد یهانوشته و مقاالت بررسی و مطالعه از پس لیف، گرین موسسه فعلی مدیر اسپیرز، الری

 (:Omoh, 2007) از اندعبارت که است برشمرده خدمتگزار رهبران

 خادمیت -1وراندیشی د و نگرییندهآ -3 یسازمفهوم -1 یمتقاعدساز -1 آگاهی -1 یشفابخش -4 همدلی -2 دادن گوش -4

 گروه. ایجاد-4۱افراد  رشد به تعهد 3- یو سرپرست

 رهبری یهاارزش تعریف با تئوری در این وید. کر ارائه را خدمتگزار رهبری یینهدرزم کارکردی تئوری (2003) پترسون

 از .است بوده زمینه این در بسیاری تحقیقات سازینهزم نامید، خدمتگزار رهبری یهاسازه را هاآن او که ییهاارزش خدمتگزار،

 توصیف به کافی اندازهبهتبادلی،  رهبری و ینآفرتحول رهبری مانند رهبری زمینه در معمولی هاییتئور دیدگاه پترسون،

 ذال .دارند توجه پیروان خود به که هستند رهبرانی خدمتگزار، رهبران 2004))راسل و پترسون نظرات طبق .اندنپرداخته هاارزش

 .گیرندیم قرار اهمیت دوم درجه در سازمانی مالحظات و آیندیم حساببه سازمان نخست ای اولویت از پیروان آن موجببه
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 قابلیت -1  یدوستنوع -4 فروتنی تواضع و -2  الهی عشق -4از:  اندعبارت پترسون نظریات طبق خدمتگزار رهبری یهاسازه

 توانمندسازی -3 ینرساخدمت -1 اندازچشم -1  اعتماد

 کلیدی هاییستگیشا و تواضع فروتنی، نیازمند رهبر خدمتگزار که است ( معتقد4331کاوی ) ،الذکرفوق مدل دو بر عالوه

 و برد؛ -برد روابط شکل به عملکردی یو قراردادها هایمانپ تنظیم اعتماد؛ مبتنی بر روابط ایجاد اساسی قدم سه وی .باشدیم

 ییهاروش از یکی عنوانبه را خدمتگزار رهبری کاوی .کندیم پیشنهاد اجرایی رهبران برای را دیگران به دنرسانیاری و کمک

 دیدگاه از .دهدیم پیوند خیرخواهانه بااقتدار را ایده این او .پیوند دهند پیروان با را خود توانندیم وسیله بدان رهبران که داندیم

 ظاهر رهبر خدمتگزار نقش که آن است از بعد و گردند تنظیم اهداف که گرددیم محسوب اقتدار زمانی منبع تا رهبر کاوی

 به .کندیم قلمداد زندگی روش و رهبری به جدید یکردو رو فلسفه یک عنوانبه را خدمتگزار ( رهبری4331میالرد ) .گرددیم

برخالف  رهبری سبک این در .نیستند مندهرهب آن از سنتی رهبران که باشدیم دیدگاهی یخدمتگزار دارا رهبری وی نظر

 بلکه گرددینم خدمت باشندیم سازمانی ضروری اهداف به دستیابی در و سازمان برای که زمانی تنها افراد به سنتی، یهاسبک

 هاییژگو این زیرا ،دهندیم نشان را خدمتگزاری  هاییژگیو خدمتگزار رهبران .آیدیدرم فرهنگ یک شکل به خدمتگزاری

 (.Matteson and Irving, 2006) دارد تطابق و سازگاری هاآن ذاتی یهاباارزش

 کمک با یادگیرنده پویا یهاسازماناست  معتقد او .یافت دست شهرت به  یادگیرنده سازمان معرفی ( با433۱سنکه ) پیتر

 و جمعی صورتبه مراتبی سلسله رهبری خالفبر رهبری، از شکل که این کندیم ادعا او .گردندیم ایجاد خدمتگزار رهبران

 دارند همراه به یادگیری هاییتموقع که با خطراتی توانیم دوستی و بصیرت پشتیبانی، حمایت، با تنها زیرا .باشدیم مشارکتی

 گونه .برد بکار نیز حاضر برای عصر توانینم را رهبری قدیمی یهاسبک که است باور ینبر ا( 4331)  شوارتز .گردید مواجه

 کارکنان نیازهای و سازمانی اهداف بین و آورده حساببه تیم از یک عضوی را خود که باشندیم یازموردن رهبران از جدیدی

در  دیدگاه مشارکتی به داشتن توجه :است کرده عنوان خدمتگزار رهبران برای را زیر هاییژگیو شوارتز .کنندیم ایجاد تعادل

 اتخاذ ؛ فعالیت کارکنان برای مناسب آوردن محیطی فراهم ؛ پیروان راهنمایی و هدایت سازمان؛ یرهبر و هاگیرییمتصم

 (.Laub, 1999)آینده  توجه به و ؛ نقص و عیبیب و درست تصمیماتی

 بین گسستگی و گسیختگی ،باشدیم آن روبرو با عمومی امور اداره که واقعی مشکل که است معتقد نیز (4333)  فردریکسون

 رهبری مفهوم پس .اندیشید بوروکراتیک سیستمهای اداره فراتر از چیزی بایستی به لذا .باشدیم کارکنانشان و هاسازمان

 در نیز . گراهام(Bryant, 2003)شود  گرفته نظر در عمومی یهاسازمان مدیران برای ویژه الگویی عنوانبه تواندیم خدمتگزار

 (.Barbuto and Wheeler, 2006) است پرداخته خدمتگزار یدر رهبر بخشالهام و اخالقی معنوی، ابعاد به یشهانوشته

 

 11رهبری مردم محور

 کندیممشارکت  مستقیم طوربه فرایند سراسر در کارمندان با رهبر چراکهگراست  وظیفه رهبری مقابل در رهبری از سبک این

 زیادی حد سبک این.  پردازدیم خود کارکنان  پشتیبانی و مشاوره ،هایدها هارائ به  شودیمدرگیر  کار از یاجنبه هر در رهبر. 

 عضو هر از ایده انگیزه  ، مغزی طوفان زیاد و هاییهمکار یاجازه تواندیم و ، دهدیم یشنهادکار پ جامعه را در گروهی کار از

 .است شایع است مهم همکاری آن در که نایعص دیگر و سرگرمی، صنایع تبلیغاتی، یهاشرکت در روش این. تیم را بدهد 

 یرتأث تحت خود ایده با را گروه کرد خواهد سعی و است بقیه از تربرجسته تیم در نفر نقش یک اوقات اغلب نزولی، درحرکت

 نمطمئ را هاآن رهبر البته. بدهد کردن مشارکت برای فرصت یک هرکس به تواندیم رهبر رهبری، نوع این با. بدهد قرار

 به تواندیم این صورت این غیر در و کندینم مطرح را خود هاییدها و افکار تیم اعضای اجازه بدون گفتگو حین در که سازدیم
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 تواندیم سبک این نکند، مشخص تیم اعضای نظرات ارائه برای روشن روندی رهبر اگر. شود منجر تیم اهداف کلی شکست

 بکند. وءتفاهمس دچار یا مختل را ارتباطات واقعبه

  12مداخلهعدمرهبری 

 که است کردن رهبری از اجتناب یا رهبر حضور عدم زمان در پیروان گذاشتن آزاد ی،امراوده یرغ یا مداخلهعدم رهبری از منظور

کاماًل  حالت یک ،مداخلهعدم حالت تبادلی، رهبری مقابل در .آیدیم شمار به رهبری نوع ترینیرفعالغ رهبری، طیف در درواقع

کند. یم واگذار را هایتمسئولو  کندیم خودداری گیرییمتصم از رهبر حالت این در .دهدیم نشان را تفاوتیب و غیرتبادلی

 (.32سالرود )قربانیان، حدادپور و ملکی،  یم بین از رهبر در یشیدوراند و  رسدیم موجود حداقل به پیروان رضایت و انگیزش

 .، این رهبری فقدان سبک رهبری استدرواقعبازار آزاد( خصوصیت عدم درگیری با پیروان و اعضا دارند؛ ) مداخلهعدمرهبران 

در عوض، اعضای گروه مسئول تمام اهداف،  .گیری مربوط به گروه ندارندیمتصمرهبران این سبک هیچ سیاست و یا 

 هاآنوظایف   د.دارن خوددر درون گروه سازمانی قدرت بسیار کمی  مداخلهعدمرهبران  ، و حل مسئله هستند.گیرییمتصم

به گروه و یا  اعتمادقابلیده و دآموزشگیری مناسب و آوردن اعضای بسیار یمتصمشامل اعتماد به کاربران و  یا پیروان خود به 

 ت نهایی است.محصوال آمیزیتموفقگر  شامل نظارت بر خود، حل مسئله، و تولید  مداخلهعدمنقش پیروان  سازمان است. 

این رهبری برای  .ین هستندترموفقیده و دآموزشکننده، بسیار یتهداهای با پیروان خود یطمحدر  مداخلهعدمرهبران 

 مداخلهعدمرهبری  .مناسب است بلندمدتیس با کارکنان تأسی هاشرکتهای علوم و یا یشگاهآزمای خاص مانند هادستگاه

یری، یا ستایش دارند، مناسب نیست. در این سبک پذانعطافاز به بازخورد، جهت، نظارت، برای محیطی که در آن اعضا نی

 .(4411رسد )مقیمی، یمانگیزش و رضایت پیروان به حداقل موجود 

 هاگروه. در این شیوه رهبران تا حدود زیادی به ورزدیمیا آزاد از اعمال قدرت و دخالت در کارها اجتناب  مداخلهعدمرهبری 

و نسبت به آموزش اعضاء  کندیم وفصلحل. مسائل مربوطه را کنندیمرا تعیین  هاهدفهستند که  هاگروهتکی هستند و این م

. این شیوه در بعضی کندیمو راهنما را ایفا  کنندههماهنگ. در این روش رهبر نقش کنندیمو ایجاد انگیزه در کارها اقدام 

 دررئیس دانشکده  هادانشگاهیک وظیفه را کامالً واگذار کند مفید است. برای مثال در که رهبر بتواند انجام  هایتموقع

سوی رهبران در  از کمی بسیار هایییراهنما مداخلهعدمرهبری  هاییژگیواز  .ندارد یامداخلهتدریس استادان  یهاروش

 رودیمو انتظار  کنندیمرا فراهم  یازموردن بعمنا و ابزار است. همچنین رهبران گیرییمتصم در پیروان برای کامل آزادی

 را خودشان حل کنند. مشکالتشان  گروه اعضای

 13رهبری اقتدارگرایانه )مستبدانه(

های سریع دارند و فرآیندهای کاری روتین و غیرتخصصی گیریاند و نیاز به تصمیمهایی که دچار بحران جدی شدهدر سازمان

در یک رهبرى اقتدارگرا، اقتدار قانونى و قدرت در .های نظامی این سبک رهبری مناسب استانشود. برای سازماست، اجرا می

زیردستان اتخاذ  با مشورت بدون را سازمانى مهم هاىتصمیمانحصار رهبرى سازمان است و رهبر یا شوراى رهبرى همه 

 ازجمله دیگر یهاروشبا ترکیب شدن با  سبک این. شودیم استفاده خاص هاییتموقع برای اغلب استبدادی رهبری کند.مى
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در رهبری استبدادی اخذ هرگونه تصمیم به عهده  .شودیمگروه  بهتر عملکرد به منجر اغلب فرآیندی یا دموکراتیک یهاسبک

به این معنی  انتظار دارد تصمیمات را اجرا کنند. هاآنو از  کندیمتصمیمات را به کارکنانش ابالغ رهبر اقتدارگرا رهبر است . 

وابسته به رهبران  ازحدیشبممکن است  یردستانز. کندیماتخاذ  یردستانزبدون توجه به و را انفرادی  هایشیمتصمکه مدیر 

 :انددستهنظارت بیشتری الزم شود. مدیران استبدادی دو  احتماالًشوند و 

 هستند. بولموردقو مدیران ارشد  گیرندیمکه تصمیمات را خودشان  مدیران دستوری

 .دهندیمدر نحوه اجرایی کردن آن آزادی عمل  یردستانزاما به  گیرندیمکه باز تصمیمات را خود  یرگآسانمدیران 

توسط رهبران است. همچنین  گیرییمتصمگروه،   اعضای از هیچ یا و کم رهبری اقتدارگرایانه ورودی  هاییژگیو ازجمله

 مورد مهم وظایف یا و گیرییمتصمبرای  ندرتبه گروه و اعضای کنندیمای کار را تعیین و فراینده هاروش تمام گروه رهبران

 .گیرندیماعتماد قرار 

  14رهبری کاریزماتیک

برای پیروان خود  سازدیمرا قادر  هاآنکه  شودیمبرای رهبران در نظر گرفته  هایییژگیودر مکتب رهبری کاریزماتیک، 

 شدهمشاهدهرفتار . شوندیمپیروان، با رهبر خود تعیین هویت  کهیطوربهالگو و مدل مرجع درآیند، بوده و به شکل  بخشالهام

کاریزماتیک پیروان او تفسیر کرد و چنین صفات غیر وضعیتی، از رفتارهای  هاییژگیو یانب با توانیمرهبر در سازمان را 

فتی فردی که حاصل جایگاه فرد در سازمان نیست بلکه ویژگی است. کاریزما بودن، ص شدهگرفتهمطالعه شده رهبری نتیجه 

 یبنددستهتحقیقات،  ترینیقعم. شاید بتوان گفت که در این زمینه یکی از شودیمخاصی است که از رفتارهای رهبر منتج 

فراد بستگی دارد، پس یک از ا شدهمشاهدهکانگر و کانانگو است. این دو محقق، اشاره دارند که اگر خصلت کاریزما به رفتارهای 

و صفات  هایژگیوپرداخته و  هامؤلفه، به بررسی این هاآنرفتاری وجود دارد که مسئول این صفات هستند.  یهامؤلفهسری 

رفتاری رهبری  یهامؤلفهکه:  دهندیمرفتاری تحقیقات نشان  یهامؤلفهارائه کردند. نتایج  یبنددستهرهبری را در قالب این 

. رهبران، وقتی کاریزماتیک هستند که چشم دهندیمتیک با یکدیگر رابطه داشته و یک گروه را با یکدیگر تشکیل کاریزما

باید برای پیروان آزادی عمل وجود داشته باشد که آن را  حالیندرعاندازهای آنان بسیار متضاد با وضعیت کنونی باشد، ولی 

باالیی را متحمل شوند و  هایینههزشخصی باال را بپذیرند و  هاییسکر بپذیرند یا نه. رهبران کاریزماتیک، ممکن است

کنند تا به اهداف مشترک برسند. رهبران کاریزماتیک، مهارت خود را در فراتر رفتن از نظام موجود از طریق به  یازخودگذشتگ

به کار  اندیرعادیغرفتارهایی را که بدیع و رهبران کاریزماتیک،  .رسانندیمکار بردن ابزارهای نامتعارف و استثنایی به اثبات 

بررسی رابطه بین انواع ) .زندیمضرر  هاآنبه منافع شخصی  یادزاحتمالبهکه  دهندیمرا انجام  اییشخص هاییسکرو  برندیم

 ،رهپو(و جانشین پروری در سازمان رهبری یهاسبک

تواند مفید کارکنان ناراضی هستند انتخاب این سبک رهبری می یتمسئولتفاوتی و عدم احساس هایی که از بیبرای سازمان

هایی که به تغییرات درونی نیاز آورند. این سبک از رهبری برای سازمانباشد که با شور و انرژی خود سازمان را به حرکت درمی

 .العاده مجاب کندای فوقدارند، مناسب است و رهبری در این سبک باید با الگو قرار دادن خود سایرین را به عملکرده
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اندازها از چشم هاآنها در تعیین یا فهم کنند که محدودیتو درک می دارند خودارزیابی دقیقی از منابع محیطی  این رهبران

راهبردهای ابتکاری خود  هاآنها و فشار منابع محیطی برای رهبران کاریزماتیک مثبت است، گذارند. وقتی محدودیتتأثیر می

تر و جایگزینی جذاب عنوانبهفرسا و اهداف آینده را وضعیتی منفی و طاقت عنوانبهوضعیت حاضر را  هاآن .گیرنده کار میرا ب

کنند تا بتوانند از طریق رفتار جسورانه بیان می یروشنبههای خود را رهبران کاریزماتیک، انگیزه .دنکنقابل حصول توصیف می

 .ص، نامتعارف بودن و نگرانی در مورد نیازهای پیروان، رهبری کنند، تخصنفساعتمادبهو اظهار 

  15رهبری بوروکراتیک

 گیرییمتصم و مدیریت برای قوانین سیستم از استفاده قدرت، مراتبسلسله تحت رسمی وظایف بر رهبری بوروکراتیک رهبری

کارکنان نیاز نیست  نوآوری یا به خالقیت زیاد که ییهاشرکت در کارآمد مدیریت در سبک توانیم را رهبری سبک این. است

ها برای دهند و لزوم توجه به قوانین و دستورالعملانجام می یمننااهایی که کارهای دقیق و علمی و برای سازماناستفاده کرد. 

ریسک  کردنکم انجام درست و ایمنی جدی است، بسیار مناسب است. مزایای این روش رهبری سازمانی باال بردن ایمنی و 

 .ناشی از کارکردهای تعیین نشده است

 رهبری بوروکراتیک: هاییژگیو

را  پاسخگویی و مسئولیت و اقتدار از روشنی خطوط که است دائمی دفاتر با وظایف مدیریت و اداره وظایف رسمی ثابت:

 و تحقیق مانند ییهابخش به ستا استفاده کنید که ممکن یافزارنرمبیایید از یک شرکت  مثالعنوانبه. کنندیممشخص 

 شود. بندییمتقس دولت و توزیع بازاریابی، تولید، توسعه،

 سطوح نظارت تحت اندقرارگرفته تریینپا افرادی که در موقعیت آن در که مراتبسلسله در سازمان قدرت: مواضع مراتبسلسله

 و نظارت کنترل تحت خود تیم سرپرستان توسط سعهتو و تحقیق بخش در کارکنان افزارنرم شرکت مثال در. باال هستند

 .هستند

. مؤثر وظایف مدیریت است و کارآمد مدیریت برای یازموردن فنی دانش اساس بر معموالً اداری رهبری تخصص فنی: صالحیت

 افزارنرم مهندسی به بلکه مدیریت باید داشته باشد، در یاسابقه تنهانهتوسعه  و تحقیق بخش معاون افزارنرم شرکت مثال در

 هم نیاز دارد.

خود  رفتاری مدیریت محدوده تعریف رفتاری قوانین. است فنی قوانین و رفتاری قواعد نظام تابع اداری سیستم قوانین: رهبر

 مندبهره شدهگرفتهکه  گیرییمتصماز  چگونه و شود انجام باید که کار چگونه کنندیم کنترل فنی قوانین کهیدرحال است،

 و خان چنگیز ازجمله جهان، حاکمان اولین به است. قدمت آن  رهبری انواع ترینیمیقد از یکی اداری . رهبریشوندیم

 مراتبی ایجاد کردند که سلسله و مقررات رهبران قوانین، این بزرگ هایینسرزم بر حکومت منظوربه. رسدیم سزار ژولیوس

تکیه  شدهیفتعر واضح در سازمان طوربه که هایییتموقع و مقررات و بر قوانین کبوروکراتی قابل انجام باشد.رهبران یراحتبه
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 مستقیم سرپرست به تنها بوروکراتیک رهبری در مردم. اندشده یدهسازمان یخوببه تمایل دارند که افرادی به هاآن.کنندیم

 .دهندیمگزارش  خود

 شش اصل رهبری بوروکراتیک:

 شناسجامعه وبر. را توسعه داد از رهبری بوروکراتیک رسمی تعاریف وبر ماکس بیستم، قرن وایلا و قرن نوزدهم اواخر در

 :اصل برای رهبری بوروکراتیک تعریف کرده است شش آلمانی

 به آن پایبند است. شدتبه و رهبری رسمی شده توسط که مراتبسلسله یک .4

 .شودیمکنترل  نقوانی یا و مقررات، ،ییرناپذیرتغ یهانقش با سازمان این .2

 .گیرندیمدر یک گروه قرار  بااستعداد مردم. شودیمساختاربندی  تخصصی خطوط امتداد در سازمان این .4

 :را دارد یتمأمور دو از یکی سازمان این .1

 است. سهامداران یا و مدیرهیئته به معنی تمرکز بر "تمرکز باال"

 سود بازار سهم افزایش هستند مانند گرا محصول ت اهدافاین معنی است که سازمان در خدم به که "تمرکز پایین"

 کارگر نه است، عملکرد مورد در .است یرشخصیغ بوروکراتیک رهبری .1

 بیشتر است.  فنی مهارت بر اساس اشتغال .1

 

 16مشارکتیرهبری 

کنند.  گیرى شرکتدر یک رهبرى دموکراتیک، کارکنان در سطوح مختلف سازمانى اجازه دارند که در فراگرد تصمیم

رهبرانی که از روش .کندمى اشکال دچار غالباً  را مؤثر و سریع گیرىتصمیم که است این دموکراتیک رهبرى عیب عمده

 یرمتمرکزغ طوربهبه نیازها و عالیق کارکنان توجه دارند و اختیارات را  کنندیمدموکراتیک یا اشتراک مساعی استفاده 

باشد زیرا حداقل باید در  طرفهیک -مانند روش استبدادی تواندینم . اصوالً اشتراک مساعیکنندیماعمال 

و کارکنان از شرایطی که  کندیمیک واحد اجتماعی عمل  صورتبهبا کارکنان مشورت شود. رهبر گروه  هاگیرییمتصم

 .خود را ارائه کنند هاییشهاندکه  شوندیممطلع شده و تشویق  کندیمتأثیر  آناندر شغل 

ترین عامل در ماندگاری سازمان است هایی که نوآوری و خالقیت رمز موفقیت و نیاز به مشارکت کارکنان مهمماندر ساز

است و در شرایط بحرانی که نیاز  مؤثربسیار  یبحران یرغاین سبک از رهبری مناسب است. این نوع رهبری برای شرایط 

هایی که تمرکز بر بهبودهای عملیاتی و بهبود سازمان دهد. برایگیری دارد پاسخ معکوس میدر تصمیم سرعتبه

موضوع، از  برحسبکند در سبک رهبری مشارکتی، مدیر سعی می.محصول یا ارائه بهتر خدمت دارند، نیز مناسب است

با  و انجام دادن امور استفاده کند. مشارکت دادن کارکنان هاگیرییمتصمو پیشنهادهای کارکنان در  هایدگاهدنظریات، 

 : پذیردیمتوجه به موارد زیر صورت 
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 نوع و کیفیت تصمیم اهمیت دارد.  کهیهنگام( 4

 را بپذیرند و به آن عمل کنند.  اخذشدهیا تصمیم  شدهارائه حلراهکارکنان باید  کهیهنگام( 2

 استفاده از نظریات کارکنان ضروری باشد.  کهیهنگام( 4

(.  2۱۱1) پیرس و مانز ای مبتنی بر تیم برجسته شده است ضا در کارهرهبری مشارکتی بــا مشارکت جمعی اع

است ) اسمال و رنچ  شدهیفتعردر بعد مفهومی و عملیاتی  یتازگبهوظایف رهبری تنها  یگذاراشتراک، بــــه حالینباا

، تسلوک و مارون  اخیر آورده شده است ) کارسون یهاسالتجربی روی رهبری مشارکتی فقط در  یمطالعه( و  2۱4۱

) بنکر،  هاسازمانمزایای رقابتی  تواندیمیادگیری تیمی یک استراتژی مهم است که  ازآنجاکهعالوه بر این،  (. 2۱۱3

( را  2۱۱4) چان ، پیرسون و انترکین  کنندگانمصرف( ، بهبود کیفیت و نوآوری و رضایت  4331فیلد ، شرودر و سینها 

. تحقیقات نشان داد که حمایت گروه ) فلود  کنندیمبه افزایش یادگیری تیمی توجه  هاازمانسافزایش دهد ، بسیاری از 

یادگیری تیمی را ترقی دهد.  تواندیم مؤثر طوربه(  2۱۱۱( و مدیریت دانش ) ماسکیتلی  2۱۱4، مک کورتین و وست 

 شدهشناختها حفظ مزیت رقابتی به رسمیت منبع برای افزایـش ی ینترمهم عنوانبهدانش اقتصاد ، دانش  یتوسعهدر 

 یمرحله . سرآغاز باشدیم هاسازمان درازمدتعامل کلیدی برای حفظ و نگهداری موفقیت  یکینااست. همچنین 

دانش است که کلیدی برای خلقت و آفرینش سازمانی، توانایی یادگیری و  یگذاراشتراکمهمی از مدیریت دانش به 

 . عملکرد است

 

 

 

 یریگجهینت

. گستردگی و روستروبهبا موانع بسیاری  هاسازمانی مجازی، رهبری در این هاسازماندر  ذکرشدههای یژگیوبا توجه به 

آمدن موانع زبانی و کاهش ارتباطات چهره به چهره میان افراد شده است.  به وجودموجب  هاسازمانپراکندگی افراد در این 

شود خصوصاً در مسائلی مانند مذاکرات. در یممحسوب  هاسازمانز اصول مهم برای موفقیت توجه به زبان گفتاری و بدنی ا

شد. بازخورد جز اصلی فرایند  مندبهرهتوان از مزایای آن ینمی مجازی این دو زبان ارتباطی تقریباً وجود ندارد و هاسازمان

فت بازخورد به نحوی است که مورد انتظار است. در ی پیش رو عدم دریاهاسازمانکه مشکل یدرصورتسازمان آورده شده 

 هاسبکشده به نحوه ارتباط رهبران توجه زیادی شده بود اما با توجه به چالش ارتباطات این یمعرفی رهبری هاسبک

تیک، کردند در اینجا ایفای نقش کنند. مثالً در سبک کاریزمایمی فیزیکی عمل هاسازمانتوانند به همان نحو که در ینم

توانند رفتار او را ینمی مجازی کارمندان هاسازمانشود اما در یمبودنش  بخشالهامها و عمل رهبر است که باعث یژگیو

 مشاهده کنند.
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دارند که متشکل از افرادی با ملیت و فرهنگ متفاوت است. انتظار افراد از  سروکارهای مجازی یمتی مجازی با هاسازماندر 

تواند متفاوت باشد. مدیران برای برانگیختن این افراد با مشکل مواجه یمکارانشان با توجه به فرهنگشان کار، مدیر و هم

کند یا در یمی از آینده برای کارمندان ترسیم اندازچشمگفته شد که رهبر  گراتحولمثال در سبک رهبری  طوربهشوند. یم

رهبر با مشکل ایجاد انگیزه  هاآنی متفاوت هافرهنگشود؛ با توجه به یمرهبری تعاملی توجه زیادی به عالقه شخصی افراد 

 تواند تعهد افراد به سازمان و اهداف آن فراهم آورد.ینمشود و یممواجه 

ی سرمایه و منابع انسانی دهجهتی مجازی را برای هاسازمانهای اقتصادی یکی دیگر از موانعی است که رهبری در چالش

به اهداف سازمان دچار مشکل کرده است. برای هدایت افراد نیازمند دریافت بازخورد از روند انجام فعالیت رسیدن  منظوربه

 ی افراد را بررسی کنیم.اثربخشسازمان میزان  قبولقابلیارهای معبا  هاآنتوسط  شدهانجامهستند تا با ارزیابی فرایند کار  هاآن

که رهبری با یدرحالشویم، یم روروبه اییدهعدها و سنجش کار افراد با مشکالت یریگاندازهی مجازی برای این هاسازمان در

رهبر در سازمان  هاآنهمچنین کنترل افراد و ارتباط با  پردازد.یمها به هدایت افراد این ارزیابی استفاده از اطالعات ناشی از

ها افراد پراکنده در مناطق مختلف را به هم متصل یرساختزهای فناوری و اطالعاتی زیادی است، که این یرساختزنیازمند 

بر بوده و نگهداری و ینههزهای مجازی یرساختزکند . این یمی اطالعات را فراهم گذاراشتراکیی و به جاجابهکرده و امکان 

سبک رهبری وظیفه گرا شامل ل مثا طوربههستند.  روروبهی مجازی با آن هاسازمانی است که مسائل ازجملهها پشتیبانی از آن

کار، توجه به جزئیات  یهاتیفعالشامل هماهنگی  که مدیریت وظیفه یهاجنبه که وظیفه مدیریت و رهبری است یهاجنبه

 خواهد بود. روروبهبه دلیل همین مشکالت با موانع فراوانی  باشدیماداری، 

ی و گذاراشتراکی مجازی به دلیل گستردگی، هاسازمانکه در  تهس هاسازمانای یهسرماین ارکان ترمهماطالعات یکی از 

ی متداول که کارمندان و اعضا در کنار یکدیگر به هاسازمانانتقال اطالعات دشوار بوده و نیازمند ابزار تکنولوژیکی متفاوتی با 

و ایجاد  آمدهدستبهازی اطالعات سی تکنولوژیکی، یکپارچههاچالشپردازند، هستیم. یکی از موانع موجود در یمایفا نقش 

ی فرهنگی در ادراک این اطالعات، هاتفاوتموانع زبانی و  باوجوداز مناطق مختلف،  آمدهدستبهپایگاه دانش است. اطالعات 

کند که یمی مجازی فناوری اطالعات نقش مهمی را ایفا هاسازمانایجاد پایگاه اطالعاتی را با مشکل مواجه کرده است. در 

 های فناوری خود نیز مشکالتی به همراه دارد.یرساختزی خود استفاده از این نوبهبه

های مجازی های کنونی، جهت رهبری در سازمانهای رهبری متعدد موجود در سازمانرغم سبکیعلرسد بنابراین به نظر می

-ادعا نمود رهبری و هدایت منابع انسانی در سازمانتوان های موجود استفاده نمود؛ بنابراین میتوان از رویه و سبکجدید نمی

ی نیز خواهد بود؛ مطالعات فردمنحصربههای های مجازی نیازمند استفاده از سبک رهبری خاصی است که طبیعتاً دارای ویژگی

سبک رهبری ها به معرفی یل محیط این نوع سازمانو تحلتوانند با بررسی های مجازی میرهبری در سازمان ٔٔینهدرزمآتی 

 معرفی نمایند.  هاآنهایی را برای شناسایی و یا به عبارتی سنجش های مجازی اقدام نموده و راهمتناسب با سازمان
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