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 ن در ساختار سازمانرهبری و نقش آ

 1زهرا ستاری
 چکیده

ر شد، مهمترین منتش 1904عالقه به موضوع رهبری سازمان تاریخی دیرینه دارد، با اینکه نخستین پژوهش در باب رهبری در سال 

کرد گروه و ر عملرهبری ب . اهمیت این موضوع برای مدیران، این است کهحرکتهای این جنبش در طول جنگ جهانی اول به وقوع پیوست

ازمان است. وفقیت سلذا شناخت متفاوت فرآیند رهبری برای مدیران ضروری است. رهبری عامل تعیین کننده در مسازمان تاثیر دارد. 

قاله م ن است. اینسازما دارا می باشند و وظیفه آنها تنظیم جهت حرکت رهبران مهمترین نقش را در تنظیم استراتژیهای معطوف به اینده

ورهبری  ت ان،مدیریتن ماهی، ضمن ارائه تعاریفی از رهبری و بیابا استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی مبتنی بر ادبیات نظری

خص ترین شایکی از مهم در دنیای سازمانی نوینمی دارد.  بیان  را با هم مقایسه کرده و دالیل وجودی رهبری را در سازمان ومدیریت 

مفاهیم  هبری یکی ازرشکل مطلوب ان مدیریت همراه با رهبری است تلقی می شود.   عنصر مدیریت است، که  اثیر گذار بر جوامع های ت

ه است. بدون نا نهاده شدبای آن بنیادین اداره جامعه بوده و با تحوالت اجتماعی همراه است زیرا بیان نظم واداره هر جامعه وسازمان بر مبن

 مروری قاله مر یک مطالعه حاضن اهداف اجتماعی و رسیدنبه نتیجه مطلوب یا ممکن نبوده ویا بسار دشوار خواهد بود.رهبری پیش برد

لعات بدست این مطا آوری اطالعات از است که از مطالعات چند سال گذشته افراد دیگر تاکنون بررسی شده ونتایجی از بررسی و جمع 

ر بر ز عوامل موثیکی ا ه ای استفاده شده است. از انجایی که رهبری توسط مدیران اعمال می شودامده. در تحقیق حاضر از روش کتابخان

 یش اثربخشی،ر افزابیت شغلی و کارایی سازمان می باشد. در این مقاله بیان شده که رهبری نقش مهمی خالقیت، انگیزش، افزایش رضا

 آزاد امالًک سبک و دموکراتیک سبک استبدادی، سبک شامل رهبری ایهروش میشود. هایت موجب بهره وری سازمانکارایی و در ن

 شناخت به منوط مدیر نگرش رزط این. دارد بستگی زیردستان به مدیر یک نگرش طرز به رهبری، روش انتخاب در باشد که تصمیممی

رغم وجود های اقتصادی و اداری علیازمان. ممکن است در ساست انسانی روابط و انگیزش قدرت، اختیار، شامل رهبری دهندهتشکیل مواد

 و معلمان در اررفت تغییر که آنجا از آموزشی اینهاده در ولی کند تر یا دیرتر تحقق پیدانقش رهبری در مدیر، اهداف سازمان کمی مشکل

 آموزشی رمدی بنابراین .است محال امری رهبری بدون تربیت و تعلیم اهداف تحقق است یادگیری امر الزمه آموزاندانش و کارکنان

 و تیم اعضای تککت ورودی اساس بر رهبر که است رهبری های سبک انواع از یکی دموکراتیک رهبری. است رهبری نقش ایفای از ناگزیر

 مسیر نتعیی در اندازه یک به کنانکار تمام اما زندمی را آخر حرف رهبر رهبری، سبک نوع این در. کندمی گیریتصمیم درونی اطالعات

 اجازه ترپایین سطوح کارکنان به که چرا است رهبری هایسبک موثرترین و کارآمدترین از یکی دموکراتیک رهبری .دارند نقش پروژه

 آن از آگاهانه و عاقالنه باید ود،ش نصیبشان است ممکن آینده در که هاییمقام و جایگاه در که کنند اعمال را قدرتی و اختیار تا دهدمی

 .کنند ادهاستف

  سبکهای رهبریمدیریت،  ساختارسازمان، رهبری اثربخش، کارایی سازمان،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

مدیران محسوب میشود. رهبری یعنی هنر نفوذ بر زیردستان به نحوی که انها به صورت  رهبری یکی از پنج وظیفه اصلی

. بر خی از (1396)عنایتی، داوطلبانه و از روی رغبت فعالیت های از پیش تعیین شده ای در چارچوب اهداف معینی انجام دهند

تقدند که رهبران سازمانها الزاما مدیران سازمانها صاحب نظران، رهبری را یکی از وظایف مدیران قلمداد می کنند. برخی ها مع

نیستند. فرایندی که مدیریت می کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر انجام سایر وظلیف خود را در تحقق اهداف سازمانی 

است و این وظیفه ترغیب کند، بنابراین رهبری جزئی از مدیریت تسهیل و کارکنان را از روی میل و عالقه به انجام وظایفشان 

. مهمترین نکته در رهبری نفوذ و (1382)کونتز و همکاران، مانند برنامه ریزی، سازماندهی، و کنترل نیز از وظایف مدیر است

اثرگذاری است که با نفوذ بر دیگران تحقق می یابد و نفوذ از قدرت سرچشمه می گیرد. برخی از صاحب نظران، رهبری را 

افراد می دانند که طی آن، یک نفر می کوشد دیگران را به سمت هدف مشخصی سوق دهد. رهبری ارتباط بین گروهی از 

فرایندی تعریف کرد که طی ان مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباط موثر، کارکنان را از روی عالقه و میل به 

رهبری به معنی مدیریت بر قلبهاست،  تسهیل نمایند. انجام وظایف سازمانی ترغیب کنند و رسیدن به اهداف سازمانی را

رهبران قبل از این که دست تقاضا به سوی کسی دراز کنند، دل او را به دست می آورند. نمی توانید اشخاص را به عملی وادار 

ن دادن راه به انسانها قبال احساسات انها را به خود جلب کرده باشید. رهبری به امر هدایت و راه بردن و نشاکنید، مگر اینکه 

می پردازد ولی مدیریت با اداره کردن و گرداندن یک سازمان سروکار دارد. اعتماد اساس رهبری است. بنابراین رهبری عبارت 

است از توانایی اعمال نفوذ بر افراد یا گروها در جهت دستیابی به هدف. در سازمانها رهبران افرادی بسیار تاثیرگذار در 

با تعیین سمت و سو و مسیر حرکت سازمان و از طرفی با اعمال سبک وکار میباشند. رهبران از یک سو  سرنوشت کسب

رهبری و ایجاد فرهنگ سازمانی و ایجاد فرهنگ سازمانی در ادج گرفتن و سقوط سازمان نقش تعیین کننده ای دارند و 

ر ان مردمی با دریافت کمک و حمایت دیگر افراد فرایندی است که دسرنوشت ساز هستند. رهبری در کسب و کار سازمانی 

سازمان، مجموعه را به سوی تحقق هدفی مشترک پیش می برد. از زمان شکل گیری سازمانها به طور حرفه ای در اوایل قرن 

ار رهبری سازمان در کن. (1390)رضائیان، زمانی تبدیل شد، رهبری کسب وکار به مبحثی مهم و تاثیرگذار در ادبیات سا19

برنامه ریزی، سازماندهی وکنترل از وظایف مهم مدیر تلقی میشود و نقشی اساسی در اداره سازمان دارد، تا جایی که مدیران را 

رهبران سازمانی قلمداد میکنند. بنابراین برای اینکه یک سازمان موفق باقی بماند، وجود رهبری ضروری است. سبک رهبری 

شها، صفات ومهارتهای مدیران که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارکنان، عبارت است از مجموعه ای از نگر

تمایالت رهبری و احساس امنیت در موقعیت های مبهم شکل میگیرد. به طور کلی سبک رهبری تعیین کننده فرهنگ 

رهبری یعنی و کارکنان است. وراهبردهای حاکم بر سازمان است، سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود

فرایند برانگیختن دیگران به تالش برای انجام کارهای مهم مدیریتی وفرایند مدیریت را تشکیل می دهد. رهبری موثر باید 

مسیری را در جهت هدایت تالشهای همه کارکنان برای به انجام رساندن اهداف سازمانی فراهم می اورد. بدون وجود رهبری 

 ارتقای توانایی رهبری میان کارکنان مستلزم  گسیخته شود. جود در میان اهداف فردی و سازمانه اتصال موممکن است حلق

 این همچنین ان است که سازمان ها در تمام سطوح، مسولیت چندگاهی رهبری را ازنظر بینش،توسعه و بهسازی اعمال کنند.

 شرکت مدیره هیات جلسه در دموکراتیک رهبر مثال. تاس شرکت مدیره هیات جلسات در گیریتصمیم شبیه رهبری سبک
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 از پس. کندمی بحث هاگزینه از کدام هر درباره تیم سپس. بگوید تیم به گیریتصمیم برای را مرتبط گزینه چند است ممکن

 بگذاردرهبری گیریرای به را تصمیم آن است ممکن یا کندمی لحاظ را مدیره هیات بازخورد و نظرات رهبر وگو،گفت و بحث

 سبک این در رهبر که است رهبری های سبک انواع از یکی آمرانه رهبری. است دموکراتیک رهبری مخالف نقطه درست آمرانه

 نظر به حتی نه و کندمی مشورت کارکنان با نه مسیر، انتخاب از پیش. کندمی گیریتصمیم خود زیردستان نظر به توجه بدون

                                                                                                                                     .کنند اطاعت شده گرفته تصمیم از است کرده تعیین رهبر که زمانی اساس بر که دارد انتظار هاآن زا تنها کند،می توجه هاآن

 یشینه نظریپ

مورد آن آمده است. به رغم  رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی   

کنند. رهبری فراوانی نوشته ها درباره آن هنوز هم محققان و نویسندگان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می

و پیچیده ای است. درطول سالیان دراز، رهبری در شکل های مختلف تعریف و خالصه شده است. قاعده و بنیان بسیار با ارزش 

نظر مشترک بیشتر مطالبی که درباره رهبری جمع آوری شده است این است که رهبری عبارت است از فرایندی موثر که 

دف یک هدف مشترک ه این که آن خصوص به یابند تمایل شده تعیین هدفهای سمت به  کند گروه ها و افرادکمک می

 که مواردی است الزم  از آن جا که رهبران و پیروان هر دو بخشی از فرایند رهبری هستند (.1986،کونتز )عمومی هم باشد 

 توسط به خوبی به که دارند نیاز پیروان و رهبران. شود مطالعه و شناسایی خوبی به دهد می قرار هم مقابل را پیروان و رهبران

شوند. درتحقیقات اولیه بسیار به مطالعات رهبری از دیدگاه شخصیتی نگاه می کردند، دیدگاه شخصیتی مدعی  شناخته یگریکد

انسان های به خصوصی در جوامع امروزی صفات رهبری دارند و با این صفات متولد شده اند و همین صفات آن ها » است که 

ف، رهبری را فقط محدود به کسانی می کند که صفات شخصیتی موضوع رهبری (. این تعری 1992)بریمن، « سازد را رهبر می

رهبری فرایندی است که می تواند توسط » در آن هاست و با آن ها متولد شده اند. بر عکس دیدگاه فرایندی بیان می دارد که 

نتصابی و نوع انتخابی. رهبری دو شکل عمومی رهبری عبارت است از نوع ا.همه آموخته شود و برای همه قابل دسترسی است

انتصابی به داشتن عنوان رسمی در درون یک سازمان بستگی دارد. رهبری انتخابی نتیجه آنچه فرد برای جلب حمایت پیروان 

. در (1992)یوکل،انجام می دهد است. رهبری به عنوان فرایندی در هر دو شکل انتصابی و انتخابی بر افراد قابل اعمال است

 و مقام قدرت دارد، وجود قدرت نوع دو رهبری، موضوع قدرت یا توانایی تاثیر گذاری و تغییر دیگران هم مطرح است رابطه با

 کرده احراز سازمان در فرد که رسمی موقعیت و مقام به است انتصابی رهبری شبیه بیشتر که مقام قدرت منشأ. شخصی قدرت

شود چرا که عقیده دارند رهبران ست این قدرت از پیروان به رهبر داده میمنشأ قدرت شخصی از پیروان ا  .گرددمی باز است

 که چرا است مهم بسیار پیروان با قدرت شدن شریک.  « کنندمی حمایت ها آن های هدف  از» صفات با ارزشی دارند یا 

یستند. زور عبارت است از : به ن یکی زور و رهبری(  1997والدمن،. ) بردمی بین از را هستند قدرت شیفته رهبران اینکه شائبه

رهبری و مدیریت  کار گرفتن تنبیه و پاداش و سایر محدودیت ها در محیط کار برای تحقق تغییر و هدف های پیش بینی شده.

شود که مدیران اغلب بر دو مقوله جدا از هم هستند که تداخل قابل توجهی نیز با هم دارند. اختالف آن ها از آنجا ناشی می

کنند و حال آنکه رهبری بر روند تغییرات وظایف سنتی خود نظیر برنامه ریزی، سازمان دهی، کارگزینی و کنترل تکیه می

عمومی تاکید دارد. طبق نظر برخی محققان مدیریت اغلب دنبال ایجاد ثبات و نظم است در حالی که رهبران به دنبال تغییرات 

گویند اصوال مدیران و رهبران دو انسان متفاوت هستند . مدیران پیش رفته اند که میسازنده اند. سایر محققان حتی تا آنجا 
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درسال های گذشته مطالعات  .هستند احساساتی و پیروان حامی بیشتر بیشتر عکس العملی و کمتر احساساتی اند ولی رهبران

ام یافته که هر یک به نوعی عامل یا عوامل وتحقیقات متعددی در زمینة شناسائی عوامل مؤثردر رهبری موفق و اثر بخش انج

شد و درنتیجه از دیدگاه صاحبان هر نمودند که برای همة موقعیت های رهبری به یک شکل به کار گرفته میثابتی رامعرفی می

به کار  شرایط آیند که نتایج وپیشنهادات نهایی نظریه های مربوط را در همةیک ازاین نظریه ها رهبرانی موفق به حساب می

هر کدام از مکاتب کالسیک ورفتاری مدیریت، دستور العملهای متفاوتی در مورد مفهوم رهبری صادر کرده اند. کالسیکها . ببرند

یک سلسله اصولی وضع نمودند که رهبران را ملزم می کرد تا به جنبه های ماشینی سازمان و باال بردن بازدهی توجه کنند 

پیروان مکتب رفتاری ( به جنبه های انسانی سازمان ها وحفظ انعطاف، گروه، )دیگر رفتاریون (از سوی 1372)عباس زادگان،

توجه نمودند ) هیکس و گولیت(. بااین حال امروزه اعتقاد بر این است که هر دو مکتب مصداق دارند، منتهی هر کدام در 

(، به عبارتی نظریة رهبری وضعی به ما کمک  1368توانند کاربرد داشته باشند )مقدس وکاشفی، شرایطی کامال متفاوت می

بررسی های افرادی چون: ) وود   .کند، تا عقاید کال سیک و رفتاری را در موقعیت های صحیح خود مورد استفاده قرار دهیممی

کند. در یک قطب دهد که بهترین نوع سازمان بسته به موقعیت تغییر میوارد، استاکر، برنز، الرنس و لورچ ( به وضوح نشان می

سازمان های ماشینی قرار دارند که برای انجام فعالیت های تکراری و یکنواخت و قابل پیش بینی مانندکتابداری ومشاغلی 

باشند که در این مورد توجه بیشتر بر روی کارآیی است و در قطب دیگر، سازمان های زنده قرار دارندکه همانند آن مناسب می

درسال های   یافت میشوند.راکز ورزشی ، هنری الق و ابداعی هستند و در واحدهای کاری همچون ممناسب فعالیت های خ

از بنیانگزاران اصلی مدیریت علمی معتقد بود، که بهترین راه برای افزایش بازدهی « فردریک تیلور» میالدی، آقای 1900اولیة 

ارکنان بهبود یابد، لذا کارکنان همچون ماشین هایی تصور در سازمان آن است که رموز، فنی در روش های مورد استفاده ک

شدند که بایستی اطاعت کنندة بی چون وچرای دستورات رهبرباشند و رهبر را نیز فردی معرفی می نمودکه بایستی وظیفه می

رهبری دید کلی  اهداف مورد توجه قرار دادند. خودرابه صورت بر قرار نمودن روند اجرای معیاری شخصی خود برای دستیابی

باشد. پس از جنگ مدیریت در انجام وظایف، کار کردهای تصمیم گیری، روش های ایجاد انگیزش و الگو های ارتباطی می

جهانی دوم، تحقیقات متعددی به منظور تعیین الگوها یا شیوه های مؤثر و مطلوب رهبری به عمل آمد. در چهار گوشه گیتی 

کسانی که دارای آن نوع از توانایی باشند که آن ها را به رهبری مفید و مؤثر قادر کند، در جستجویی پی گیر، برای یافتن 

شود، بلکه در تعلیم و تربیت، حکومت ها، بنیادها، این کمبود رهبری مؤثر، تنها به تشکیالت اقتصادی محدود نمی .جریان است

ین وقتی ما کمبود استعداد و قریحه رهبری را در جامعه خود کلیساها و همة انواع دیگر سازمان ها به چشم می خورد. بنابرا

کنیم، صحبت ما بر سر نداشتن مردمی را که تشکیالت اداری را پر کنند نیست . آنچه که ما را عذاب می دهد کمبود تقبیح می

صورتی مفید و مؤثر انجام کسانی است که مایل باشند نقش برجسته رهبری را در اجتماع ما بر عهده گیرند و بتوانند کار را ب

در طول تاریخ ثابت شده که موفقیت یا شکست در جنگ ها، امور تجاری، مسابقه های ورزشی، و گروه های معترض . دهند

سیاسی تا حدود زیادی به رهبری آن ها مربوط می شود. علی رغم توجه به اهمیت رهبری، این موضوع هنوز به صورت یک راز 

دانیم که کارکرد داخلی و ابعاد انیم که پدیدة رهبری تأثیری شگفت انگیز بر عملکرد انسان دارد، اما نمیدباقی مانده است. می

آن چیست ؟ اخیرا عده ای از نظریه پردازان به تفاوت بین مدیران و رهبران تاکید کرده اند. برای مثال بنیس معتقد است: برای 

رهبران    از رهبران هستیم ) رهبران نه مدیران (. تمایز بین این دو مهم است بقا در قرن بیست و یکم ما نیازمند نسل جدیدی
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 اگر ولی رسد، می نظر به ما علیه چینی توطئه  کنند که گاهی فعالیت های آنانبر محیط آشفته، مبهم، و بی ثبات غلبه می

 در نفوذ هنر را رهبری اصوال. شوندمی تسلیم نمدیرا که حالی در ؛ نشانند می فرو را آشوب قطعا کنیم واگذار آنان به را کار

کنند. در ضمن رهبری یکی از وظایف به دلخواه نه از روی اجبار، از رهبر اطاعت می پیروان که معنی بدین. دانندمی دیگران

بخشد )مدیر تواند دارای این هنر باشد بدون این که قادر باشد هدف های سازمانی را تحقق مدیریت است، بنابراین فرد می

. اما احتماال فرد ممکن است مدیر منظمی باشد ولی کارکنان از روی ترس و اجبار وظایف خودشان  .(,Jacob, 2006) نباشد(

را انجام دهند )رهبر نباشد(. عالوه بر نفوذ، رهبری بر حسب فرایند های گروه، شخصیت، خشنودی، رفتارهای به خصوص، 

تمایز نقش، ابداع ساختار و یا ترکیبی از دو یا بیشتر اینها تعریف شده است. آنچه اهمیت  ترغیب، قدرت، حصول هدف، تعامل،

رهبری به عنوان یک فرایند، رهبری است.  دارد تفسیر رهبری به موجب چارچوب نظری خاص و تشخیص اثر بخش بودن کار

یت های اعضای یک گروه و به عنوان یک صفت به به معنی استفاده ازنفوذ بدون استفاده از قدرت برای هدایت و هماهنگی فعال

معنی مجموعه ای ویژگی هاست. یک رهبر نفوذ قدرتمندی بر افراد و گروهای تحت نظر خود در سازمان دارد.  هر چه سازمانی 

دیگر  از نظر رهبری قوی تر باشد، قطعا موفقیت ان سازمان بیشتر خواهد بود. بحث رهبری سازمان ها به صورت علمی همانند

مباحث نظرییه پردازان امری الزم و ضروری است. طبق نظریه روابط انسانی وظیفه رهبر ان است که تحقق اهداف از طریق 

امروزه برای توجیه  ایجاد تعاون و همکاری بین زیردستان خود تسهیل کند و فرصت هایی برای رشد شخصی به وجود اورد .

مانها و ضرورت چاره اندیشی در جهت تطبیق سازنده و صحیح با تغییرات از دیدگاه اجتناب ناپذیر بودن پدیده تغیر در ساز

آبهای ناارام استفاده میشود. این دیدگاه سازمان را قابل تشبیه به قایقی می داند که باید از یکرودخونه پر تالطم بگذرد که 

این است که کسانی که بر این قایق سوارندکه  جریان اب ان همواره طوفانی است، در این حالت انچه وضع را بدتر می کند

پیش از همگاری نداشته اند و هیچکدام پیش از این از رودخونه عبور نکرده اند، در مسیر رود خونه، پیچ و خمها و سنگ های 

یکبار  درشتی قرار دارد که قایق به طور غیرمنتظره با انها برخورد می کند.مقصد قایق به درستی مشخص نیست، هرچند وقت

هم تعدادی افراد جدید بر این قایق سوار میشوندو عده ای هم قایق را ترک می کنند. نظریه پردازی در این باره معتقد است که 

موج دریا، تجربه ترسناکی است. اگر در قبال ان ایستادگی کنید شما را بهگوشه ای پرتاپ می کند، با این وجود اگر بر ان سوار 

مان کوتاهی شما را به جای دوری می برد به طور قاطع بسیار ساده تر است که منتظر امواج تغییر باشید و شوید، میتواند در ز

بر انها سوار شوید تا اینکه اصرار ورزید که بی حرکت بمانید وبه سویی رانده شوید. مدیریت ورهبری ساکن و بی تحرک نمی 

می کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری در گل فرورفته باقی می ماند  تواند مدت زیادی به طول بیانجامد. موج یا ان را غرق

و باالخره دیدگاه های بسیاری از نظریه پردازان مانند تافلر، نیز حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمیتوانند روند و 

یی برای اموختن و تطابق مطلوب تبدیل سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها میتوانند تردیدها ونوسانات را به فرصت ها

دو شکل کنند. جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس میشود.  

عمومی رهبری عبارت است از نوع انتصابی و نوع انتخابی. رهبری انتصابی به داشتن عنوان رسمی در درون یک سازمان بستگی 

درتحقیقات اولیه بسیار به مطالعات   رد. رهبری انتخابی نتیجه آنچه فرد برای جلب حمایت پیروان انجام می دهد است.دا

انسان های به خصوصی در جوامع امروزی » رهبری از دیدگاه شخصیتی نگاه می کردند، دیدگاه شخصیتی مدعی است که 

 به اطالع بدون را خود کارمنان از تعدادی کاری ساعات مدیری که تیوق .صفات رهبری دارند و با این صفات متولد شده اند
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 و موثر ندرت به و است منفور کامال رهبری از سبک این. است کرده پیروی آمرانه رهبری سبک از یعنی دهدمی تغییر هاآن

 از سبک این اصلی نتیجه و دکنننمی تحمل را ایمآبانهقدرت فرهنگ و شرایط چنین هاسازمان بیشتر امروزه. است کارآمد

 اگرچه. بگیرد نظر در هم را تیم اعضای سایر عقاید و نظرات رهبری که است بهتر. بود خواهد کارکنان دادن دست از رهبری

 شده کارفرماها توانمندسازی باعث کنند، کار خود میل اساس بر که کارکنان به کردن اعتماد با مداخله عدم رهبری سبک

 رهبری سبک این که است مهم دلیل همین به. شود شرکت پیشرفت و رشد هایفرصت مانع است ممکن الحاین با است؛

 موثر گاهی فقط است ممکن رهبری های سبک انواع دیگر میان در رهبری سبک این. باشد نظارت و کنترل تحت همواره

 شرکت، هایمعاهده و مناسبات اساس بر ههموار که است رهبری های سبک انواع از آفرینتحول یا گراتحول باشدرهبری

 اما دهندمی انجام و دانندمی ماه هر یا هفته هر را خود اهداف و وظایف کارکنان معموال. است شدن بهتر و تحول تغییر، درحال

 تمام به اهداف از فهرستی آفرین تحول رهبر.  کندمی تشویق امنشان منطقه از شدن خارج سمت به را هاآن همیشه رهبر

 برسند، نظربه ساده اهداف این شاید. کندمی مشخص را اهداف این از هرکدام تحقق برای هم مشخصی زمان و دهدمی کارکنان

 تهیه هاآن برای را برانگیزتریچالش و ترسخت اهداف رهبران بردارند، قدم اهداف سمت به بیشتر کارکنان که چقدر هر اما

 شده کارکنان در انگیزه ایجاد باعث که چرا شودمی تشویق و ترغیب رشدگرا هایشرکت میان بسیار رهبری مدل این .کنندمی

 درست زیردستان اگر که دارد وجود هم خطر این گراتحول رهبری سبک در اما. کنند شناسایی را خود بالقوه هایتوانایی تا

 آغاز را مشارکتی رهبر با کار کندوقتی توجه افراد مامت یادگیری منحنی به نتواند گراتحول رهبر است ممکن نشوند، هدایت

 اگر مثال. کنید پیدا تسلط خود شغل رایج وظایف به نسبت زودتر شود باعث که کنید دریافت بخشیانگیزه برنامه باید کنیدمی

 شما به درصورتی اتنه مشارکتی رهبر طرفی، از. بگیرید پاداش سال 10 از پس است ممکن کنید،می کار بازاریابی بخش در

 کارکنان از یک هر برای را وظایفی و هانقش مشارکتی، رهبری. باشد داشته همراه به بزرگی نتیجه کارتان که دهدمی پاداش

 این. کندمی تشویق و ترویج را کار حداقل دارد، ارزش همیشه تالش و کار میزان چه که بدانند کارکنان اگر اما کندمی تعیین

 اهداف با باید هابرنامه اما کندمی استفاده کارکنان تحریک و انگیزه ایجاد برای مشوق و انگیزشی هایبرنامه از رهبری از سبک

 بر که کند مجبور را کارکنان تمام کهآن جایبه رهبر این. کند تشکر ریزیبرنامه بدون کارکنان از و باشد همسو شرکت

 بلندمدت، در. دارند متفاوتی هایمهارت کارکنان از هرکدام آن در که سازدمی تیمی کنند، تمرکز مشابه اهداف و هامهارت

 فردمنحصربه هایمهارت و کرده برقرار ارتباط باهم خوبیبه که است قدرتمندی هایتیم ایجاد بر تاکید رهبران این هدف

 برگزاری یا راهنمایی جدید، کارهای و وظایف دادن با رهبر این. دهند انجام درست را کاری تا کنندمی درک را یکدیگر

 را تیم اعضای همچنین هاآن. کنند تقویت را خود قوت نقاط تا کندمی کمک بهکارکنان سازنده بازخوردهای درباره جلساتی

                     .                         کنند بیشتر را شانقوت نقاط ها،تیمیهم سایر از جدید هایمهارت فراگیری با تا کرده تشویق

                                                                                         

  نقش رهبری

ری ازمانی یاهداف سرهبری یکی از مهمترین عملکردهای مدیریتی است که برای به حداکثر رساندن  بهره وری و دستیابی به ا

                                                                                                                                   (.2015دهنده می باشد)هاول،
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عالیت واقعا فنجایی که ان، از شروع فعالیت: رهبر فردی است که امور را با ایجاد ارتباط ما بین ساست ها و برنامه ها با کارمندا 

                                                                                                                                       شروع میشود، اغاز می کند.

ا ندان را بو کارماانگیزش: نقش تشویق کننده ای که یک رهبر در امور نگران کننده ایفا می کند و به اثبات رسیده است. 

                                 ند.ک افت مییاستفاده از مشوق های مالی و غیر مالی تشویق می کند و در نتیجه کار الزم را از زیر دستان خود در 

ی ایجاد نراهنمایی یع ی کند.ارائه راهنمایی: یک رهبر نه تنها باید نقش ناظر، بلکه باید نقش راهنما را برای کارمندان خود باز

                                                                         راهی برای کارمندان به منظور انجامکارو داشتن عملکرد موثرو کارامد است.   

ا برای ورالعمل هئه دستاراایجاد اعتماد به نفس: اعتماد به نفس یعنی فاکتور کاری به کارمندان، توصیف واضحی از نقش ها و  

                                                                                                             میگردد.  دستیابی موثر به اهداف حاصل

ری ازمانی یاهداف سرهبری یکی از مهمترین عملکردهای مدیریتی است که برای به حداکثر رساندن  بهره وری و دستیابی به ا

                                                                                                                                   (.2015دهنده می باشد)هاول،

عالیت واقعا فنجایی که ان، از شروع فعالیت: رهبر فردی است که امور را با ایجاد ارتباط ما بین ساست ها و برنامه ها با کارمندا 

                                                                                                                                     شروع میشود، اغاز می کند.

ا و به فس در انهناد به تقویت روحیه:  روحیه نشان دهنده میزان تمایل برای داشتن تعاون کارمندان با شغل خود و ایجاد اعتم

 رکت کامل،دن مشایت کننده روحیه، بت به دست اوردست اوردن اعتماد انها می باشد. یک رهبر می تواند به عنوان یک تقو

    عمل کند.

براین، ز است.بنایح نیاایجاد محیط کار: مدیریت انجام امور از جانب مردم است. محیط کار خوب برای ایجاد رشد پایدار و صح 

ند و به برقرار ک ن خودکارمندا ارتباطات ما بین افراد باید در ذهن رهبران نگه داشته شود. یک رهبر باید ارتباطات شخصی با

                                                                                                                         و انها را حل کند. مشکالت انها گوش دهد

                                                  

زی مسان ساز طریق ایجاد مصالحه بین عالیق شخصی و اهداف سازمانی به دست اید. این هاهماهنگی: هماهنگی 

یریت در لی مدکرهبری دید  می تواند از طریق هماهنگی مناسب وموثر که انگیزه اصلی رهبر میباشد به وجود اید.

نگ جهانی باشد. پس از جیانجام وظایف، کار کردهای تصمیم گیری، روش های ایجاد انگیزش و الگو های ارتباطی م

گوشه  ر چهاردوم، تحقیقات متعددی به منظور تعیین الگوها یا شیوه های مؤثر و مطلوب رهبری به عمل آمد. د

ر فید و مؤثهبری مرگیتی جستجویی پی گیر، برای یافتن کسانی که دارای آن نوع از توانایی باشند که آن ها را به 

نفوذ در  .اصوال رهبری را هنرکنندآشفته، مبهم، و بی ثبات غلبه می   بر محیط  رهبران .قادر کند، در جریان است

                              .دیگران می دانند

                                                                                                            

  اهمیت رهبری در ساختار سازمان

مندان رضایت بخش است. پرورش روابط مثبت بین کارمندان می تواند باعث رضایت کارمندان: وجود رهبری موثر برای کار

بهبود نگرش و افزایش عملکرد در تولید شود. و پس از ان کار، دومین معیار موثر برای حرفه ای ساختن محیط خواهد بود. به 

یا محیط باشد، نه تنها باعث همیندلیل فراهم کردن فرصت برای پاداش دادن و شناسایی سبک رهبری که متناسب با گروه 
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کارمندان می شود بلکه تمایل به یادگیری و رشد برای پیشرفت سازمان را هم در انها لفزایش می دهد. به  بهبود روابط میان

                                                                             همین دلیل توسعه رهبری در سازمانها برای افزایش وتاثیرگذاری روی رضایت کارکنان میباشد.

یت به ن موفقموفقیت سازمان: هر چه قدر سبک رهبری بهترین باشد، شرکت موفقیت های بیشتری را کسب خواهد کرد و ای

دا یپن انگیزه هدافشاچند عامل بستگی خواهد داشت. وقتیرهبر ذهنی پویا داشته وفردی قوی باشد، کارمندان برای رسیدن به ا

ر کدام از رهبران . به جای اینکه اجازه دهیم تا ه.(,Benson, 1998)میکنند وتشویق میشوند تا عملکرد بهتری داشته باشند

بری موثر منظور ره را به روشهای سختگیرانه کنترل خود را اجرا کنند، باید ابتدا اطمینان حاصل کنیم که انها مهارت های الزم

                                       کنند. ند اهداف خود را در سطح فردی و سازمانی اجرا کرده ودر شغل خود پیشرفتدر حرفه خود دارند ومی توان

اشید، به زمان بکشف استعداد: برای گسترش و ارتقای رهبری می توانید به جای اینکه در جستجوی متقاضیان از بیرون سا

ا ان عالی ره رهبرر به انها فرصت داده شود، استعداد کافی برای تبدیل شدن بدنبال کارکنانی در شرکت خود باشید که اگ

ای ممکن هفرصت  خواهند داشت. تقویت توانایی برای شناسایی نامزدهای قدرتمند که بتوانند در جایگاهای رهبری و سایر

وسعه ر اهمیت تاکید برشد درونی و ت فعالیت کنند، از دیگر مهارن مهم برای رهبران فعلی محسوب میشود. ترغیب کارمندان به

ی ل مهم براز عوامارهبری می تواند میزان وفاداری به سازمان، کارایی عملکرد کارکنان را بهبود ببخشد. کشف استعدادها 

                                                                                                                                          .(2017)هاول،توسعه رهبری در سازمانها خواهد بود

د ا برای خودیدی رججستجوی تعادل: مدیران موفق باید این توانایی را داشته باشند که به صورت مستمر، شیوه های رهبری  

قیت برای موف رهبری به همین دلیل نند.تنظیم کنند تا به این ترتیب بتوانند کارمندان و فرایند های سازمانی را رهبری ک

ه کا می دهد مکان راسازمان الزم وضروری است. بنا ببراین فراهم کردن فرصت های همیشگی برای توسعه رهبری به افراد این 

نند. کود اضافه خشغلی  روش های خود را بهبود بخشند و بتوانند مهارت های مربوط به رهبری، سازمانی وکارایی را به کارنامه

ای توسعه ایی بررهبری قدرتمند و موثر برای موفقیت سازمان و کارکنان ان امری مهم و اساسی است. فراهم کردن فرصت ه

یک سری  د بایدرهبری می تواندباعث بهبود روحیه وافزایش منفعت شود. در سطح سازمانی فردی که به عنوان رهبر میباش

ارهای ز دارد، کد تمرکاختار سازمانی پیاده کند که شامل: ابداع کننده، روی افراخصوصیاتی داشته باشد وبتواند ان را در س

اع بودن افی شجدرست انجاممیدهد، داشتن دیدگاه وسیع. رهبری در تمام سطوح، فهمیدن ودرک کارکنان سازمان وبه قدر ک

ه وش دادن بیل به گائه می دهد که تمااز کیفیت رهبری را ارهبری را در کارکنانش رشد می دهد،الگویی است. سازمانی که ر

                                                                                                                                                      خواسته های انان دارد. 

 

  انواع سبک های رهبری

  وبالنچارد گفته شده است: چهار سبک رهبری توسط هرسی

ند و ار را دارنجام کاسبک رهبری هدایتی)سبک دستوری(: در این سبک باتوجه به سطح پایین امادگی در پیروان،)نه توانایی .1

 نه انگیزه ان را( تاکید بر نظم و انظباط وشرح شغل از اصول رهبری اثر بخش است.

ر را انجام کا اشتیاق پیروان)مهارت و توانایی الزم را ندارند ولی انگیزه وسبک رهبری تشویقی: در این سطح امادگی از  .2

 دارند.(  برای رهبری اثربخش باید از شیوه مربی گری و تشویقی استفاده کرد.
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ارند( زم را ندگیزه السبک رهبری حمایتی: در این سطح امادگی پیروان ) توانایی و مهارت انجام کار دارند اما ان .3

                ر دهند. ود قراخیدن به رهبری اثر بخش بایستی ارتباط دو طرفه و تشویق برخورد با پیروان سرلوحه کار برای رس

ری ار، رهبکسبک رهبری تفویض: در این سطح که پیروان هم دانش و مهارت دارند و هم انگیزه برای انجام  .4

                                           . ود و در انجام کار استقالل داشته باشنداثربخش در این است که کار به پیروان تفویض اختیار ش

                          

 عمل اورد ی را به: لیکرت بر اساس مطالعات اولیه میشیگان تحقیقات وسیعانواع سیک های رهبری از دیدگاه لیکرت 

رند، به کار می بدیران مو کارامد را در مقایسه با الگویی که سایر  تا الگوی کلی مدیریت مور استفاده مدیران شایسته

 کشف کند.

غ می ین تر ابالتب پایاستبدادی آمرانه: در این سبک تصمیمات به وسیله مدیران رده باال اتخاذ میشود وبه سلسله مرا

ادار به ود را تهدید افرا شود، زیر دستان در تصمیمات سازمانی شرکت داده نمیشوند، سازمان از از طریق ترس و

                                                                                    کارمی کند در این نوع سیستم افرتد در کار تیمی درگیرنمی شوند.

ند نقرار دارازماس استبدادی خیرخواهانه: در این نوع سبک تصمیمات هنوز بهوسیله افرادی که در رده باالی مدیریت

ه یردستان بزست از ااتخاذ میشود، پاداش ها و برخی تنبیه ها برای انگیزش کارکنان به کار می رود، اطالعات ممکن 

 در کل دراین مدیران رده باال منتقل شود ولی محمدود به اطالعاتی است که مدیران مایل به شنیدن ان هستند.

ی الگوی ه مستبد اما خیرخواه که مواظب کارکنانش هم هست. شایدسبک  رهبری سازمان بر عهده فردی است ک

                                                                                   شبیه پدرساالران خوب ایرانی.)شاید برای مدیریت ایرانی بهترین سبک باشد(.

یدا می گیزش پها و شرکت در اتخاذ بعضی تصمیم گیریها ان مشورتی:در این از سیستم زیردستان از طریق پاداش 

ه به صمیماتی کن در تکنند. مدیران به طور سودمندانه از عقاید و ایده های زیردستان استفاده می کنند، ولی کارکنا

                                                                                                   وسیله مدیران رده باال اتخاذ میشود شرکت ندارند.

ت، ی زیاد اسان خیلمشارکتی: مدیران اطمینان کاملی به زیردستان خود دارند، ارتباطات بین زیردستان و باال دست 

یان می د را بزیرستان به طور کامل در فرایند تصمیم گیری شرکت داده میشوند، زیر دستان به راحتی عقاید خو

               کنند.

 

  اصول رهبری
ان تگو با دیگررهبری را به این صورت تعریف نمود: رهبری عبارت است از ارتباط وگف 2007استیفن کاوی در سال 

کارگیری دادها و بن استعدرمورد ارزش ها ، قوت ها و پتانسیل های انها به نحوی که انها را برای به فعلیت دراوردن ای

رو است. برو پیه در سازمان بین رهانها  در عمل، راهنمایی و ترغیب کند. از این رو رهبری یک انتخاب دو طرف

                                                                                                               اصل برای رهبری ارائه نموده است: 4استیفن کاوی 

ز طریق اردن است. تماد کاد قرار گرفتن و اعاعتماد و اعتماد افرینی: اولین عنصر رهبری مربوط به اعتماد ومورد اعتم 

ین اد سازی بر اعتمرفتار خود اعتماد افرینی و درمورد اعتماد اشتیاق ایجاد کنند. صداقت، صالحیت و خیر خواهی ب

ارد ها باور داییهای انه توانبرهبر و پیرو موثر هستند. رهبر هم باید بتواند به پیروان اعتماد کند وبه انها نشان دهد که 

                                                                                    وبه اینکه پیروان بتوانند وظایف خود را انجام دهند، خوشبین هستند. 

. هدف یدانندروشن وشفاف کردن اهداف: اگر پیروان در فرایند هدف گذاری شریک باشند هدف را متعلق به خود م

 سازمان کلید رابطه رهبر با کارکنان است و ساختن هدف مشترک از مهمترین کارکردهای یک رهبر درمشترک 

                                                                                  است.                                                                                  
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ند. این ویت شوهمراستا سازی سیستم ها: اهداف و ایده های خوب باید با سیستم ها و فرایند های خوب اجرا وتق

 ار میگیردابی قرهمراستایی به این معنا است که نباید بین انچه که در دید رهبر مهم است و انچه که مورد ارزی

                                                                                                                        اختالف باشد.                                          

ق بخش وموف ری اثرازاد سازی استعدادها: چهارمین جز رهبری ازاد سازی قابلیت ها و استعدادهای کارکنان است.رهب

 ه را برایی زمینهداف مشترک و همراستا کردن سیستم ها و فرایندهای سازماناز طریق اعتمادافرینی، روشن کردن ا

                                                                                                                       شکوفایی استعدادها فراهم میکنند. 

الیت های ماهنگی فعاستفاده ازنفوذ بدون استفاده از قدرت برای هدایت و هرهبری به عنوان یک فرایند، به معنی   

و  افراد اعضای یک گروه و به عنوان یک صفت به معنی مجموعه ای ویژگی هاست. یک رهبر نفوذ قدرتمندی بر

زمان ات ان سگروهای تحت نظر خود در سازمان دارد.  هر چه سازمانی از نظر رهبری قوی تر باشد، قطعا موفقی

 شی در جهتاره اندیامروزه برای توجیه اجتناب ناپذیر بودن پدیده تغیر در سازمانها و ضرورت چ  بود.بیشتر خواهد

ه قایقی ببل تشبیه را قا تطبیق سازنده و صحیح با تغییرات از دیدگاه آبهای ناارام استفاده میشود. این دیدگاه سازمان

بدتر  چه وضع راالت انبگذرد که جریان اب ان همواره طوفانی است، در این ح می داند که باید از یکرودخونه پر تالطم

ن از از ای می کند این است که کسانی که بر این قایق سوارندکه پیش از همگاری نداشته اند و هیچکدام پیش

ره ر غیرمنتظطو به رودخونه عبور نکرده اند، در مسیر رود خونه، پیچ و خمها و سنگ های درشتی قرار دارد که قایق

ین قایق اید بر با انها برخورد می کند.مقصد قایق به درستی مشخص نیست، هرچند وقت یکبار هم تعدادی افراد جد

جربه ریا، تدسوار میشوندو عده ای هم قایق را ترک می کنند. نظریه پردازی در این باره معتقد است که موج 

ید، ن سوار شوگر بر اشما را بهگوشه ای پرتاپ می کند، با این وجود اترسناکی است. اگر در قبال ان ایستادگی کنید 

اشید ج تغییر بر اموامیتواند در زمان کوتاهی شما را به جای دوری می برد به طور قاطع بسیار ساده تر است که منتظ

                                                                                                                                   و بر انها سوار شوید تا اینکه اصرار ورزید که بی حرکت بمانید وبه سویی رانده شوید.   

                                                                                                                                   

 شامل رهبری در اسیاس مفهوم چند مطالعه و تعریف به باید ابتدا در تبیین مفهوم رهبری و بیان جایگاه آن در مدیریت، در

ی با دهنده رهبری است که بدون آشنایه مواد تشکیلمثاب به مفهوم چهار این. پرداخت انسانی روابط و انگیزش قدرت، اختیار،

 .رهبری را در بحث مدیریت شناخت اهتوان جایگاین مفاهیم نمی

 برای وا دنبال ای از فردی و رفتن آنها بهاختیار: رهبری یک فرآیند خاص در یک سازمان رسمی نیست. بلکه پیروی عده

 در هم و رسمی های غیراجبار نیست که این اتفاق هم در سازمان روی از پیروی این که است مشخصی اهداف به رسیدن

 . پیونددمی وقوع به رسمی هایسازمان

 یعنی شودیم مربوط دادند،نمی انجام صورت این غیر رهبری توانایی واداشتن دیگران به کارهایی است که احتماالً در»قدرت: 

 شودمی متذکر و بردمی کار به قدرت جای به را سیادت کلمه جامعه، و اقتصاد کتاب در وبر ماکس «...است قدرت از شکلی

 کردن برآورده درتق معنای به قدرت این البته «است دیگران رفتار بر خود اراده تحمیل امکان قدرت، کلی نایمع به سیادت»

 باشد نه استفاده از اجبار.می زیردستان احتیاجات

 بعمن پنج را قانونی قدرت مهارت، قدرت مرجعیت، قدرت پاداش، قدرت تنبیه، قدرت ریوان و فرنچ نام به دانشمندان از نفر دو

. کندمی استفاده قدرت چند زا همزمان یا قدرت پنج این از یکی زیردستان رفتار در تغییر ایجاد برای رهبری که دانندمی قدرت

 (33 ، ص1385)ایمانی و دیگران، 
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 ضایرا طریق از کنانکار خشنودی و رضایت جلب تشویق، کار، دادن انجام به در مدیریت ایجاد میل، اشتیاق و عالقه»انگیزش: 

 سازمانی اهداف به دنرسی برای اندازه یک به سازمان یک در کارکنان همه. آنهاست روانی و اجتماعی مادی، منطقی نیازهای

. دارند نیاز شود،می یجادا رهبر توسط که بیرونی هایمحرک به کار انجام به عالقه ایجاد برای آنها از بعضی. ندارند اشتیاق

 بین هماهنگی ایجاد و نانآ شخصی نیازهای درک و کارکنان شناخت با توانمی. دارند متقابل ابطهر انگیزش و رهبری بنابراین

 ،1386 کونتز، و ریچیو. )آورد وجود به آنان در انگیزه تضعیف یا و تقویت برای را کار مناسب شخصی و سازمانی، جو نیازهای

 .(546 ص

رقرار کند بها رابطه درست و منطقی نسان است. اگر مدیریت با انسانروابط انسانی: عامل موفقیت و یا شکست سازمانی، ا

 مشروع طور به خود انیانس نیروهای از تواندمی کند، توجه نیازها آن ناسایی و بهش را آنان فردی نیازهای که طوری به

 دهندهتشکیل ملعوا که ستا آن مستلزم انسانی مشکالت حل که است معتقد رتلیس. کند استفاده سازمانی اهداف راستای در

 ار رهبری دهندهتشکیل اجزای توانمی بنابراین. داد قرار بررسی مورد را آن تحوالت و تغییر و شناخت را انسانی شخصیت

 هایزمان در انسانی افراد که مطلب این درک انتو -2. قدرت از آمیزموفقیت استفاده توان -1: کرد ذکر چنین خالصه طور به

 به وان اقدامت -4گران. دی به بخشیدن الهام توان -3. شوندمی تحریک مختلف عوامل وسیله به مختلف شرایط رد و مختلف

 و ریچوی. )کند انگیزه ایجاد افراد در بتواند و شود سازمان در احساسات و عواطف از آکنده جوی ایجاد به منجر که ایشیوه

 .(548 ص ،1386 کونتز،

 

 نتیجه گیری

 رسمی غیر و رسمی رهبری اهداف بین سازمانی هر در آن وجود عدم با که است مدیریت هاینقش از رهبری و هدایت یکی

داف اه و تمایالت بهتر چه هر شناخت با سپس و نزدیک زیردستان به را خود رهبری، نقش ایفای با مدیری هر. افتدمی جدایی

 مدیر شخص سازمان، و فرد اهداف شدن نزدیک با. کندمی سازمان اهداف و کارکنان شخصی اهداف نزدیکی در آنها، سعی

 سبک شامل رهبری هایروش. کندمی نفوذ سازمان نفع به آنان، در رفتار تغییر برای کارکنان در رهبر، نقش در سازمان

 به مدیر یک نگرش طرز به رهبری، روش انتخاب در باشد که تصمیممی آزاد کامالً سبک و دموکراتیک سبک استبدادی،

 روابط و انگیزش قدرت، اختیار، شامل رهبری دهندهتشکیل مواد شناخت به منوط مدیر نگرش طرز این. دارد بستگی زیردستان

تر رغم وجود نقش رهبری در مدیر، اهداف سازمان کمی مشکلهای اقتصادی و اداری علی. ممکن است در سازماناست انسانی

 یادگیری امر الزمه آموزاندانش و کارکنان و معلمان در رفتار تغییر که آنجا از آموزشی نهادهای در ولی دکن یا دیرتر تحقق پیدا

. است رهبری نقش ایفای از ناگزیر آموزشی مدیر بنابراین. است محال امری رهبری بدون تربیت و تعلیم اهداف تحقق است

 آموز،دانش و کالس رهبری با نیز آنها که باشدمی نیز معلمان به رهبری آموزش پرورش، و آموزش مدیران وظایف از کیی حتی

 تصمیمات اتخاذ کار، این هایروش از یکی که رسدمی نظر به. کند حاصل پیشرفت یادگیری روند در آموزدانش در نفوذ با

زشی چنان آمیخته است جریان مدیریت آموزشی باشد. رهبری در مدیریت آمو در آنان مشارکت و معلمان همکاری با مدرسه

وظایف رهبری: هیمکس و گولت  کرد. استفاده آموزشی رهبری از آموزشی مدیریت جای توان بهکه فقط در این حوزه می

شتاب  -4تدارک و عرضه اهداف  -3پیشنهاد کردن  -2داوری کردن  -1: اندگرفته نظر گانه زیر را برای رهبری دروظایف هشت

تعریف رهبری:  .تشویق و تمجید -8 نمودن القا -7شاخص و نماینده بودن  -6تأمین امنیت  -5ن پذیر کردبخشیدن و سرعت

 است رفته کار به مدیریتی و مذهبی اجتماعی، سیاسی، علوم جمله کلمه رهبری در بسیاری از سطوح مختلف علوم انسانی از

 است. هدف به تغییر و هدایت در رفتار آنها برای رسیدن راد و ایجاداف در نفوذ معنای به اختالف کمی با علوم این همه در که
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 مقصود به دیگر وی آسانگر نیل عبارت به شود، رهبری هدف به رهبر به یک تعریف کسی است که سبب تسهیل گروه در نیل

 گرفتن دهعه های مهم مدیر در مدیریت سازمان تحت اداره خود، رهبری او در سازمان مذکور است. با براست. یکی از نقش

از آن جا که رهبران و پیروان هر دو بخشی از  شوند.می مجهز کارآمد ابزاری به سازمان اهداف تحقق در مدیران رهبری، نقش

. شود مطالعه و شناسایی خوبی به دهد می قرار هم مقابل را پیروان و رهبران که مواردی است الزم  فرایند رهبری هستند

شوند. درتحقیقات اولیه بسیار به مطالعات رهبری از دیدگاه  شناخته یکدیگر توسط به خوبی به که دارند نیاز پیروان و رهبران

انسان های به خصوصی در جوامع امروزی صفات رهبری دارند و » شخصیتی نگاه می کردند، دیدگاه شخصیتی مدعی است که 

شکل عمومی رهبری عبارت است از نوع انتصابی و نوع  دو«سازد با این صفات متولد شده اند و همین صفات آن ها را رهبر می

انتخابی. رهبری انتصابی به داشتن عنوان رسمی در درون یک سازمان بستگی دارد. رهبری انتخابی نتیجه آنچه فرد برای جلب 

ل اعمال است. در حمایت پیروان انجام می دهد است. رهبری به عنوان فرایندی در هر دو شکل انتصابی و انتخابی بر افراد قاب

 و مقام قدرت دارد، وجود قدرت نوع دو رابطه با رهبری، موضوع قدرت یا توانایی تاثیر گذاری و تغییر دیگران هم مطرح است

 کرده احراز سازمان در فرد که رسمی موقعیت و مقام به است انتصابی رهبری شبیه بیشتر که مقام قدرت منشأ. شخصی قدرت

 گردد.می باز است
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