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 تئوریهای رهبری

 

 ید طاهردارآفرینص

 

 

 مدیریت دولتي گرایش تصمیم گیری و خط مشي گذاری یدكترا

 

 چالش نظریه های مختلف مدیریتي پیوسته در حال ظهور مي باشند تا راه حلي برای موفقیت سازمانها و رهایي آنها از چکیده :  

تفسیری و -د و دیدگاههای نمادینـردازان جدیــریه پـژه با ورود نظیش رو ارائه دهند. تئوری پردازان عصر معاصر به ویپهای 

ز نسخه درماني فراگیر برای همه سازمانها نیستند همچنین اگر چه در گذشته مقوله ارزشها، بین ـرتجویـپست مدرن دیگر به فك

رخوردار ـریتي از نقش محوری بـای مدیروزه ، ارزشها در روندهـرخوردار نبود، ولي امـاهمیت زیادی ب ي ازـریتـردهای مدیـرویك

ریت، عمدتاً ناشي از تقاضای فزاینده مدیران به مسئولیت پذیری حرفه ای، كیفیت و ـكانون توجه مدی هستند . این تغییر جهت در

  محیط    زی است و دائماً از ـریـي ، ابهام و سنت گـروزی پویایي و پیچیدگـهای ام ي سازمانـویژگ مشتری مداری مي باشد.

كه تغییر جزء الینفك و  ر پذیرفته اند . با درك این مهمـي اجتناب ناپذیـرا به عنوان ضرورت راف خود تاثیر مي پذیرند و تغییرـاط

 ي،ـاجتماع اقتصادی های مختلف صهدرعر یرـوالت اخـتحو انطباق با    ه است، قدرت سازگاری ذات سازمانهای هزاره سوم شد

سازمان پي ریزی   كارهای اصلي  .كلیه این مسایل رهبران را بر آن داشته كه تغییرات اساسي را در ساختي یابدـزایش مــاف

بكار گیری الگو های انسان محور در رهبری و همچنین   نمایند . این ساختارشكني، ضرورت اتخاذ شیوه های سازگار فراعقالیي و 

یلي و توجه به پدیده های نمادین در مقابل موضوعات تجربي سنتي را پذیرش نوع شناخت شناسي تركیبي در مقابل تفكر تحل

گردد . شاید اولین سازمان ها با  ها به نخستین دوران های حضور انسان بر روی زمین بر مي ور سازمانـظه كند. مي  ایجاب 

روه ـو ارتباطات بین اعضای گری ـي شود بحث رهبـصور مـته باشند. تـرفـرت قبایل ، شكل گـي و مهاجـهدف شكار دسته جمع

خ ملت ـر و افسانه ها و همچنین تاریـری در اساطیـــبه همین جهت است كه نقش رهب ود داشته است.ـز از همان زمان وجـیـن

ری و توجه خاص ـــرغم تمام مباحث رهبـعلی دست است. خ درـزرگ تاریــــران بــــرهب روایات بسیار از است و بارزی نقشها ،

رضیات نامطمئن ــف رــي بـــمبتن یده وــــپیچ و زـــمباحث ابهام انگی ازي ـــری و ارتباطات سازمانــن ، همچنان رهببه آ

در فرآیند یكصد ساله نظریه های سازماني، سازمان ها مسیر هجرت خود را از تئوری كالسیك به تئوری نئوكالسیك، مكتب  است.

ایي آغاز كرده تا جایي كه دانشگر در مقابل كارگر ، رهبر در مقابل مدیر ، پیروان در مقابل روابط انساني، نظریه سیستمي و اقتض

زیردستان، منابع اطالعاتي در مقابل منابع فیزیكي، عالقه داران در مقابل سهام داران، مدیریت فراملیتي در مقابل مدیریت سازماني 

تاستروفي، از علوم پایه ؛ سابرنتیك، نمونه برداری و اطالعات از مطرح گردید . نظریات عدم قطعیت، نظم در بي نظمي، كا

مهندسي؛ بي ثباتي و ابطال پذیری از فلسفه ذن و الهام و اشراق از ورزش و عرفان وارد رشته های علوم انساني و مدیریت شد. 

كسب و كارهای كوچك و  همزمان با خصوصي سازی، آزاد سازی و مقررات زدایي جهت كوچك سازی مؤسسات دولتي و توسعه

متوسط ، روندهای جدیدی مانند اخالق و مسئولیت پذیری محیطي مورد توجه مدیران قرار گرفت رهبری چنین سازمانهایي با 

آنچه كه در ادبیات بسیار وسیع و قدیمي رهبری آمده ، متفاوت خواهد بود. در چنین شرایطي سازمانهای فرامدرن متفاوت با 

به ویژه در مباحث رهبری شكل مي گیرند و ساختارشكن آغاز مي شود . این ساختارشكني ضرورت اتخاذ شیوه سازمان های مدرن 

های سازگار فراعقالیي و بكارگیری الگوهای انسان محور در رهبری به همراه پذیرش سامانه های فكری تركیبي در مقابل تفكر 

 نتي را مي نمایاند.تحلیلي و پدیده های نمادین در موضوعات قابل مشاهده س

 تئوری های رهبری ، رهبری اقتضایي ، تعاملي ، فره مند ، اسنادی ، كاریزماتیك کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

 .رهبری اعمال نفو ذ در افكار ، رفتار و تصمیمات دیگران به گونه ای كه از روی میل و رغبت برابر انتظار، عمل بكنند

 وذ در رفتار زیر دستان برای هدایت آنها در ایفای وظایف سازماني است .منظور از رهبری فراگرد اثر گذاری ونف

 :رهبری در سازمانها سه ویژگی دارد 

 رهبری مستلزم وجود پیروان یا زیر دستاني است كه دستورات شخص رهبر را با میل و اراده بپذیرند . -1

 قدرت رهبر و زیر دستان نا برابر است .  -2

 اثر آنها رفتار بر و كند نیز نفوذ اعمال تواند مي همچنین  ،  ینكه رفتار زیر دستان را هدایت مي كنـــــدیك رهبر عالوه برا -3

 . بگذارد

بنابراین رهبری آن قدرت وتوانایي است كه دیگران را وادار مي سازد كه تا با عالقه وشور وحرارت خاص اهداف سازمان را دنبال 

رهبریت اثر بخشي نشاط كار را به تدریج كاهش مي دهد ، رهبریت بدون مدیریت ، كارایي  كنند . همان طور كه مدیریت بدون

 مدیر رهبران همه ولي. باشد داشته رهبری شان باید مدیریتي نوع هر جهت همین به  وسازماندهي وهماهنگي را كاهش مي دهد .

مین نمي كند كه بتواند از وی رهبری تض ولـي ، هدد مي رسمي حقوق مدیر به سازمان زیرا.  است صادق هم آن عكس و نیستند

اثر بخش بسازد . ما با رهبراني روبرو مي شویم كه قدرت خود را از سازمان نگرفته و از خارج از ساختار رسمي سازمان به دست 

ه بیان دیگر ، رهبر مي آورده اند وتوان اعمال نفوذ آنها بیش از چیزی است كه در سایه ساختار رسمي سازمان به دست مي آید . ب

 . گردد مي تعیین گـروه وسیله به كه رهبری  همانند  تواند از درون گروه به وجود آید . درست

 ضرورت های رهبری

روشن است كه ما از رهبران خود چه مي خواهیم : درستكاری ، لیاقت ، قابل اعتماد بودن وآرماني كه بتوانیم آن را پذیرفته ودر آن 

. اگر مي خواهید رهبری كنید ، باید بتوانید با اطمینان خاطر این رویای دلنشین آینده را به دیگران القاء كنید ، در سهیم باشیم 

آن صورت دیگران به این باور خواهند رسید كه شما مي توانید در این قدرت ،آنان را به آینده مطلوب برسانید . كار رهبری آمیختن 

ست وآن خود مستلزم این است كه نه تنها چنین رویایي را در ذهن آنان رسوخ داده بلكه آن را در رویای مردم پسند با پیروان ا

چهار چوب اصول ، صفات و مهارتهای رهبری نیز به اجرا گذارید . این نمونه ای از سبك رهبری است كه دیگران مایل به پیروی از 

ن راه عملي ، برای اثبات درستكاری و تعهد خویش است . ما بــه آن خواهند بود .زندگي كردن برمبنای ارزشهای شخصي بهتری

رهبراني اعتماد مي كنیم كه حرف وعملشان یكي است ، همچنین اعتماد ،اصل مهمي برای به حركت در آوردن دیگران است . 

ت و صالحیت یك رهبر با لیاقت و دانش فني ـ اداری از اصول ملموس تری است كه یك رهبر مي تواند مستقیماً عرضه كند .لیاق

 دارید  نشان دادن اعمالش در امور فني وداد وستد های روزمره به اثبات مي رسد . موفق شدن در رشته ای كه در آن اشتغال

و دانش هستید .وقتي كه شما از این فلسفه اساسي رهبری تبعیت كردید ، دیگران  بینش صاحب رشته آن در كه است آن عالمت

مظهر آن هستید جذب خواهند شد. به یك معنا شما ، امر قابل اعتماد جلوه كردن خویش را بر عهده مي گیرید .  به آنچه كه شما

 . دیگران انداختن دست و كلك با  نه  شما این موضوع را از راه رعایت اصول ، خلوص نیت و راستگویي انجام مي دهید
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 تئوری های رهبری

شناخته شود و سپس به تئوری های مربوط به آن پرداخت از جمله راههایي را كه مي توان برای  در ادبیات رهبری ابتدا باید رهبر

 شناسایي رهبر بكار برد ،عبارتند از :

 ـ اینكه درباره ویژگي های شخصیتي رهبران صحبت كنیم كه آنان بدین وسیله از افراد غیر رهبر متمایز مي شوند .1

 معرفي شود . ـ سعي شود تا رهبر براساس رفتار2

ـ ارائه الگوی اقتضایي كه بدین وسیله كاستي های تئوری های پیشین رهبری را بر مي شمارد و بدین ترتیب نتیجه تحقیقاتي را 3

 كه درباره رهبری انجام شده است ، ارائه مي دهند .

 و داشت بیشتری برجستگي او ریترهب  وجه.  بود  هنگامي كه مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان تئوری های شخصیتي رهبری

 های ویژگي را ها ویژگي این است ومصمم اراده با ، آهنین عزمي ، نفس به اعتماد دارای كه دانستند مي رهبری  را او همواره

 به كه بود خمیني امام آنها همه آمد وسر  كاسترو فیدل  اد دیگری نظیر نلسون ماندال ، گاندی ،افر البته ، نامند مي شخصیتي

 شده انجام ها ویژگي این وتفكیك شناسایي در كه تحقیقاتي. نامند مي بخش تعالي یا جسارت با و شور پر ، مند فره رهبران عنوان

ویژگي  02تحقیق مختلف )كه تقریباً روی 22یجه ای كه از بررسي نت  : مثال برای كه است انجامیده مشخصي نتایج به است

ویژگي  02( به دست آمد . نشان داد كه تنها در چهار یا پنج تحقیق ، فقط پنج ویژگي از این  شخصیتي رهبران صورت گرفته بود

قابل مشاهده است . واگر تحقیقات با این هدف انجام مي شد كه مجموعه ای از ویژگي های شخصیتي شود ، تا بتوانیم براساس آن 

نجر به شكست مي شد .ولي اگر هدف تحقیق این باشد كه ویژگي رهبران را از پیروان تمییز دهیم ، بدون هیچ تردیدی تحقیق م

هایي شناسایي گردند كه در خور رهبری هست ، در آ ن صورت این امكان وجود دارد كه نتایج حاصل را با یك معیار یا مالك 

: جاه طلبي ، میل به رهبری ،  ویژگي شخصیتي كه رهبر را از افراد غیر رهبر متمایز مي كند عبارتند از 6بسنجیم . به عنوان مثال 

 تازگي به  كه تحقیقاتي نتیجه این از گذشته. مربوطه اطالعات و  صداقت ودرستي ، اعتماد به نفس ، هوشیاری ، داشتن دانش

مي كند كه افرادی كه به شدت خــــــود كنترل هستند ) یعني كساني كه دارای انعطاف پذیری  تایید را  نكته این شده انجام

 نبرده ای بهره ویژگي این از كه كساني به نسبت(  دهند نشان مختلف شرایط در را مختلفي رفتارهای  ادی هستند و مي توانندزی

ل : چرا ویژگي های شخصیتي نمي تواند در امر توجیه رهبری موفق سوا. گیرند برعهده گروه در را رهبری نقش توانند مي بهتر اند

 شود ؟

 فت : در این باره مي توان گ

ـ چنانچه از این دیدگاه به رهبری توجه شود ، در مقابل به نیازهای پیروان و اهمیت ویژگي های مختلف توجه نمي شود یا 1

اهمیت نسبي آنها بصورت دقیق بیان نمي گردد .) برای مثال از این دیدگاه به این مساله توجـــه نمي شود كه آیا رهبران اعتماد 

 ه یك رهبر موفق دارای اعتماد به نفس مي شود ( به نفس دارند یا این ك

ـ به عوامل موقعیتي نیز توجـــــه نمي شود ، این كاستیها باعث شده است كه پژوهشگران به جنبه های دیگری توجه نمایند 2

ی دهه سال گذشته به ویژگي های شخصیتي )یك بار دیگر ( توجه زیادی شده است . ولي از نخستین سالها 12اگر چه ظرف 

برروی رهبری تحقیق كرده اند بیشتر به  1449تا 1462این موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفت .كساني كه بین سالهای  1492

 شیوه های رهبری توجه نمودند .
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 تئوری های اقتضایی رهبری

مي دهد وتنها به كار ونتیجه كار  باب نایت ، سر مربي تیم بسكتبال دانشگاه ایندیانا است و پیوسته بازیكنان را مورد تهدید قرار

توجه مي كند . مقامات دانشگاهي ، وسایل ارتباط جمعي و مدیریت داشگاه هم از او وحشت دارند . ولي این شیوه كار در تیم 

مربیان  ایندیانا موفق بوده است . این مربي یكي از كساني است كه از نظر برد وباخت پرونده بسیار جالبي دارد و به عنوان یكي از

بسیار فعال در بسكتبال دانشگاه ها شناخته شده است . ولي آیا اگر همین مربي دبیر كل شورای امنیت بود یا مسئول طرح ریزی 

نرم افزاری در شركت میكرو سافت بود ، به همین اندازه موفق مي شد . وشیوه رهبری اوكار ساز واقع مي شد؟احتماالً نه ! چنین 

ت كه پژوهشگران به جنبه های انعطاف پذیری رهبران توجه كنند .برای كساني كه برروی پدیده رهبری مواردی باعث شده اس

تحقیق مي كنند ، این موضوع بسیار روشن است . كه پیش بیني موفقیت رهبر بسي پیچیده تر از آنست كه تنها چند ویژگي 

هم به موفقیت زیادی دست نیافتند به عوامل موقعیتي توجه  شخصیتي یا رفتارهای برتر را بر مي شمارد .چون آنها در این راه

 برقرار  B شرایط اگر ولي است مناسب  Xكردند . رابطه بین شیوه رهبری واثر بخشي بیانگر این است كه تحت شرایط، الف( شیوه 

 A .B .C. ولي شرایط  مناسب تر است Z رهبری شیوه هم   Cود ، آن شیوه رهبری كار ساز تر واقع مي شود وبرای شرایط ش

 شناسایي در توانایي و است موضوع یك ، دارد بستگي موقعیت فالن به رهبری بخشي اثر كه موضوع این به ؟توجه اند چگونه  

های زیادی انجام شده است تا عوامل موقعیتي كه بر اثر بخشي رهبری اثر مي گذارند تالش. است دیگری موضوع  ، موقعیتي شرایط

ند . برای مثال متغیر های تعدیل كننده در تئوری های اقتضایي شامل نوع وساختار ، نوع رابطه رهبری با اعضاء موضع ، تفكیك شو

قدرت رهبر ، روشن بودن نقش زیردستان ، هنجارهای گروه، دردسترس بودن اطالعات ، پذیرفتن تقسیم رهبر به وسیله زیر دستان 

سایي وتفكیك متغیرهای تعدیل كننده )موقعیتي ( چندین راه ارائه شده ،كه نسبت به و رشد وبلوغ زیردستان مي شود.برای شنا

بقیه، موفقیت آمیز تر بوده است . در نتیجه این راهها یا روش ها شهرت بیشتری یافتند . ما از میان آنها پنج روش را بر مي 

 هدف –رد ـ تئوری تبادل نظر مدیر با اعضاء ـ الگوی مسیر شماریم . كه عبارتند از : الگوی فیدلر ـ تئوری موقعیتي هرسي وبالنچا

 . پردازم مي فوق موارد از مورد3 توضیح به قسمت این در كه ، مدیریتي مشاركت الگوی ـ

  Situational leader ship theory   تئوری موقعیتی هرسی و بالنچارد

)  بالنچـــــــــارد  كن و هرسي پاوول  وهشگر بنــــام هاییكي دیگر از متـداول ترین الگوهای رهبری بـــــه وسیله دو پژ

 paul heresy  and  ken blanchard )  بیشتر.  نامیدند مـوقعیت بـــــر مبتني  رهبری تئوری را آن و ، شده ارئـه 

شیوه رهبری را بكار  شركت موفق مي گنجاند ، این 022ها و شركتهای بزرگ آمریكایي كه مجله فرچون آنها را در زمره سازمان

بردند . از جمله شر كتهایي چون بانك آمریكا ، كاترپیال ، آی بي ام ، شركت نفت موبیل و شركت زیراكس ، برای آموزش مدیران 

 مورد مزبور تئوری چه اگر. است شده گرفته بكار  خود از این شیوه استفاده كردند همچنین در سازمانها و ارتش نیز این شیوه

 اساس بر نیز ظاهراً دارد زیادی بسیار كاربرد چون ولي.  برسد اثبات به آن بودن  اعتماد و اعتبار قابل  تا نگرفته قرار آزمایش

.این تئوری یك تئوری اقتضایي است كه در آن زیر دستان یا  دهیم مي شرح را آن است شده واقع قبول قابل شهودی استداللهای

ي گیرند . رهبر موفق كسي است كه یك شیوه مناسب رهبری درپیش گیرد . از نظر آن دو پیروان یك رهبر مورد توجه قرار م

بعد 2پژوهشگر ، درجه رشد یا بلوغ پیروان تعیین كننده سبك یا شیوه رهبری فرد است .در تئوری رهبری مبتني بر موقعیت ، به 

طرفداری ازكار یا طرفداری از كارمند . ولي این دو رهبری كه مورد نظر فیدلر بود توجه مي شود . یعني رفتار رهبر از نظر 

پژوهشگر گامي فراتر مي نهند وبه این نكته توجه مي كنند كه این رفتارها در یكي از دو انتهای طیف قرار مي گیرند و سپس آنها 
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 كردن واگذار ـ دادن مشاركت ـ كردن عرضه ـ دادن دستور:  یعني  را در هم مي آمیزند وچهار سبك رهبری را برمي شمرند ؛

 .  اختیار

 

 اینك به شرح آنها مي پردازیم .

ان را دست زیر نقش رهبر روش دراین.  است كارمند به توجه وبي كار طرفدار شدت به شیوه این كه ،   telling:  دادن دستور  -1

  . در این شیوه رهبری روی تعیین مي كند وبه افراد مي گوید چگونه وچه وقت ودر كجا وچه كاری را باید انجام دهند

 . شود مي زیادی تاكید دستورالعملها

نامه وبخش كارها به مربوط دستورالعملهای رهبر.  است كارمند طرفدار شدت وبه كار طرفدار شدت به ،  selling:  كردن عرضه -2

 های مربوط به حمایت از كاركنان صادر مي كند .

 گیری تصمیم فرایند در او وپیروان رهبر.  است كار به توجه وبي كارمند طرفدار شدت به ،  participating:  دادن مشاركت -3

 . آید مي بوجود قوی ارتباطي سیستم ویك شود مي آسان رهبر نقش ایفای.  كنند مي مشاركت

 هیچ رهبر ، كاركنان زا حمایت زمینه ودر كار درمورد.  كارمند به توجه وبي كار به توجه بي ،  delegatingواگذاری اختیار :  -9

 شبكه گوشه وچهار موقعیت بر مبتني الگوی بین كه شود مي متوجه ای خواننده هر. كند نمي صادر ای بخشنامه یا دستورالعمل

مي توان گفت كه رهبری مبتني بر موقعیت چیزی جز همان شبكه مدیریت نیست  پس.  دارد وجود زیادی شباهتهای ، مدیریت

باید خود را با درجه های رشد وبلوغ پیروان وفق دهد ؟آنها « مناسب » اختالف دارد . یعني در شیوه رهبری  كه تنها در یك مورد

چنین استدالل كرده اند كه در شبكه مدیریت به گونه ای به تولید ومردم توجه زیادی مي شود كه گویا آنها چیزی جز ایجاد 

.  شود مي تاكیـد كارمند یا كار از ی طرفدار نظر از ، رهبر رفتار بر موقعیت بر مبتني رهبری تئوری در ، برعكس.   نگرش نیستند

. شاید اگر چهار چوب  ست آنها اختالف وجه تنها این كه كرد اذعان باید پژوهشگر دو این ادعای وجود با كه است این واقعیت ولي

تكامل پیروان باشد . آنگاه مي توان تئوری رهبری  شبكه مدیریت را اندكي تغییر دهیم ، بتوان نشان دهنده چهار مرحله دوره

 مبتني بر موقعیت را بهتر درك كرد .

 

 تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضاء

 

در تئوری مزبور چنین استدالل مي شود كه رهبر در اثر فشار های زمانه مي كوشد تا با گروه كوچكي از زیر دستانش یك رابطه 

مي نامند .اعضای این گروه « غیر رسمي یا خود ماني » یك گروه صمیمي تشكیل مي دهد كه آنها را گروه  ویژگي برقرار كند . او

مي نامند « غیر رسمي »یا « رسمي »مورد اعتماد هستند و از امتیازات ویژه ای برخوردارند . این گروه ، سایر اعضای سازمان را 

پاداشها یا امتیازاتي كه در اختیار رهبر است ، چیزی نصیب آنها نخواهد شد .  .رهبر وقت چندان زیادی صرف آنان نمي كند . و از

همچنین رابطه بین آنان و رهبر براساس مقررات رسمي گذاشته شده است .در تئوری مزبور ، فرض براین است كه در گذشته ، 

ری به صورت نا خود آگاه و تلویحي اعضا را به طبق یك سنت قدیمي رهبران با زیر دستان خود اینگونه رفتار مي كرده اند وهر رهب

یا رسمي تقسیم مي كرده است . در طول زمان این رابطه به صورت نسبي ، پایدار بوده « غیر خودماني » و« خود ماني» دو دسته 
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ي مدارك وشواهد بر مي گزینند . ول« خودماني » است . كسي نمي دانــــــد كه رهبران چگونه برخي افراد را به عنوان اعضای 

زیادی وجود دارد كه رهبران چنین مي كنند ؛ زیرا آن افراد از نظر جنس ، سن و شخصیت با آنان سازگاری بیشتری دارند ، یا این 

تجانس زیادی ندارند .نتیجه تحقیقاتي كه بر تئوری رابطه رئیس ومرئوس شده است ، این مطلب را « رسمي » كه آنان با اعضای 

د . به ویژه ، تئوری مزبور وتحقیقاتي كه در این زمینه انجام شده است كه رهبران بین زیر دستان خود فرق قائل مي تاكید مي كن

به « رسمي » و« خودماني » شوند وتفكیك افراد از یكدیگر چیزی بیش از یك امر تصادفي است و همچنین این كه مقام گروههای 

 عملكرد ومیزان رضایت آنان بستگي دارد .

  

 تئوری مسیر ــ هدف

  Path – gool theory ـر به نام رابـــاین تئوری به وسیله یك پژوهشگ ( رت هاوسRobert House  . ارائه شد )

تئوری مزبور یك الگوی اقتضایي از رهبری است . هنگامي كه تحقیقات دانشگاه ایالتي اهایو در حال انجام شدن بود ، این تئوری 

ن دانشگاه روی شیوه رهبری تحقیق مي شد . آن پژوهشگران مي خواستند در یابند كه چه شیوه ای از رهبری پایه ریزی شد . در آ

از نظر همكاری اعضاء وتامین هدفهای سازمان موفقیت آمیز تر است .پایه واساس تئوری مزبور بر این قرار گرفته كه وظیفه رهبر 

امین هدفها یاری دهند . یك رهبر برای حصول اطمینان از اینكه هدفهای این است كه پیروان و زیر دستان خود را در جهت ت

مسیر ـ » صطالح ا پایه.  نمیكنند محروم وحمایتي هدایتي نوع هیچ از  اعضاء با هدفهای كلي گروه یا سازمان سازگار است آنان را

 نشان آنها به را هدفها مسیر ، كنند مي ومشخص روشن پیروان برای را راه موفق رهبران كه دارد قرار اعتقاد یا باور این بر  «هدف 

 مسیر تئوری براساس. بردارند راه از را مانعي یا سد نوع هر نظر مورد هدفهای به رسیدن راه در تا دهند مي یاری را وآنان دهند مي

عي فرض كنند كه رضایت حال وآینده ـ هدف ، رفتار رهبر تا آن اندازه برای زیر دستان قابل قبول است كه آنها آن را به عنوان منب

  شان را تامین مي كند . رفتار رهبر محرك است و موجب ایجاد انگیزه مي شود، به گونه ای كه :

 ( عملكرد خوب اسباب رضایت آنها را فراهم مي اورد .1

 ( راهنمایي ها ، حمایت ها وپاداشها یي را كه از ضروریات عملكرد خوب است به همراه دارد .2

 

 گروه تقسیم کرد :4برای تاکید این گفته ها،آن پژوهشگر رفتار رهبران را به

دستورالعمل های الزم را مي دهد و در مورد كارهایي كه باید  . کند می تدوین را ها برنامه که  (رهبر مقرراتی یا فرماندهی1

 انجام شود ، زیر دستان را به صورتي دقیق هدایت و راهنمایي مي كند .

 ، این رهبری با زیر دستان رابطه ای دوستانه دارد و مي كوشد تا نیازهای آنان را تامین كند . ری حمایتی( رهب2

، این رهبر با زیر دستان مشورت مي كند ومي كوشد تا پیش از تصمیم گیری از نظر ها ودیدگاه های آنان ( رهبری مشارکتی 3

 آگاه شود .

سخت و غیر قابل دسترس را تعیین مي كند واز زیر دستان مي خواهد تا آن هدفها را ، چنین رهبری هدفهای ( رهبر هدف گرا 4

 به بهترین وجه تامین كنند .
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ع وشرایط موجود ، یك رهبر مي تواند به صورت همزمان اوضا به توجه با كه شود مي گذاشته براین فرض  تئوری مسیر ـ هدف در

نتیجه تحقیقاتي كه در زمینه تایید این فرضیه ها انجام شده نوید بخش است . ونتیجه هریك یا تمام این رفتار ها را در پیش گیرد .

بدست آمده پایه واساس منطق تئوری مزبور را تایید مي كند . یعني هنگامي كه در صدد جبران كمبود ها برآید )چه در مورد كار 

خواهد یافت ، ولي هنگامي كه كارها مشخص وامور روشن یا كارمندان ( ،عملكرد ورضایت شغلي كاركنان واعضای سازمان افزایش 

 وا توضیح را رفتاری چنین  باشد ، اگر رهبر وقت خود را صرف توضیح كار ها كند ، اقداماتش سودمند نخواهد بود ؛ زیرا كارمند

  ضحات یا توهین به خود مي داند .

 

 رهبری تحول آفرین

ود كه در آن رهبران دارای موهبت الهي هستند و برای پیروان خود انگیزش رهبری تحول آفرین به نوعي رهبری اطالق مي ش

معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان ، آنها را هدایت مي كنند. رهبران تحول آفرین یك چشم انداز سازماني پویا خلق مي 

ضروری مي سازد. رهبری تحول آفرین همچنین  كنند كه اغلب یك دگرگوني در ارزشهای فرهنگي برای انعكاس نوآوری بیشتر را

 به دنبال برقراری یك رابطه بین عالئق فردی و جمعي است تا به زیردستان اجازه كار كردن برای اهداف متعالي را بدهد.

ان را تغییر رهبران تحول آفرین به چند دلیل موثر هستند : آنها قادرند هم پیروان خود را متحد كنند و هم اهداف و باورهای پیرو

دهند. رهبران تحول آفرین تصویری از یك چشم انداز آینده را به پیروان خود ارائه مي كنند. از آنجا كه چنین رهبراني قادرند یك 

چشم انداز روشن و مورد نیاز را شكل دهند ، احتماال قادر به برانگیختن كاركنان برای مشاركت در آن چشم انداز هم هستند. 

 انگیزانند.آفرین زیردستان را برای انجام كار بیش از حد انتظار بر ميرهبران تحول 

رهبری تحول آفرین ممكن است به چندین شكل باشد . برنز دو نوع رهبری تحول آفرین را شناسایي كرده است: اصالح طلب و 

اصالح طلب روی اجزا كار مي كند در حالي كه تكامل گرا بر روی كل، كار مي كند. اصالح طلب در جستجوی »تكامل گرا . 

. تكامل گرا به دنبال تعیین مسیر ، جلوگیری یا های متداول استبا اصول و تئوریاصالحات هماهنگ با روندهای موجود و سازگار 

 ها و تغییر اصول است.نقض تئوری

 

 :ویژگیهای رهبری تحول گرا 

 رفتار اصلي كه رهبری تحول گرا را تشكیل مي دهند به شرح زیر بیان مي دارند:  9آولیو و دیگران 

 لوب باعث مي شود كه رهبران به عنوان مدل هایي از نقش و الگوی رفتار برای پیروان باشند.نفوذ مط .نفوذ مطلوب یا کاریزما:1

برانگیختن و باال بردن انگیزش در پیروان كه با توسل به احساسات آنها صورت مي پذیرد. تاكید انگیزش الهام .انگیزش الهامی: 2

 انه بین رهبر و پیروان.بخش بر احساسات و انگیزه های دروني است نه بر تبادالت روز

برانگیختن پیروان بوسیله رهبری به منظور كشف راه حلهای جدید و تفكر مجدد در مورد حل مشكالت  .تحریک هوشی:3

دهند، كند كه دوباره در مورد كاری كه انجام ميسازماني توسط پیروان است. در واقع رفتار رهبر، چالشي را برای پیروان ایجاد مي

 تواند انجام یابد دوباره تفكر كنند.و در مورد چیزی كه مي كوشش و تالش
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توجه به تفاوتهای فردی پیروان و ارتباط با تك تك آنها و تحریك آنها از طریق واگذاری مسئولیتها برای  .مالحظات شخصی:4

به احساسات و نیازهای شخصي  یادگیری و تجربه آنها است. افراد به وسیله رهبران حمایت مي شوند و رهبران در رابطه با توجه

 آنها نگران هستند.

  

 رهبری کاریزماتیک

العاده است. این شود كه بشخصه و یا به عقیده دیگران، دارای قدرت رهبری فوقكاریزما، در اصطالح به خصوصیت كسي گفته مي

هبراني را كه با استفاده از نیروی توانایي ای از رشود تا زیرمجموعهشناسي به كار برده مياصطالح اغلب در علوم سیاسي و جامعه

كند: توانند تأثیراتي عمیق و استثنایي در پیروان خود داشته باشند، توصیف كنند. وبر، كاریزما را چنین توصیف ميشخصي خود مي

 ویژگي خاصي از شخصیت یك پدیده.

بخشي به شود كه دارای قدرت و توانایي الهامهبری گفته ميای از رگونهبر جاذبه استثنایي، به رهبری كاریزماتیك یا رهبری مبتني

ها صرفاً از نیروی شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشد. در این نوع رهبری، پیروان باشد و این در حالي است كه توانایي

 شود.های مالي و اعمال زور برقرار ميای بدون استفاده از پاداشرابطه

 

 ماتیکویژگیهای رهبری کاریز

اندازهای آنان بسیار متضاد با وضعیت كنوني باشد، ولي در عین حال باید برای پیروان .رهبران، وقتي كاریزماتیك هستند كه چشم1

 (.1300آزادی عمل وجود داشته باشد كه آن را بپذیرند یا نه)كمالیان،

های باالیي را متحمل شوند و از خود گذشتگي كنند های شخصي باال را بپذیرند و هزینه.رهبران كاریزماتیك، ممكن است ریسك2

 تا به اهداف مشترك برسند.

.رهبران كاریزماتیك، مهارت خود را در فراتر رفتن از نظام موجود از طریق به كار بردن ابزارهای نامتعارف و استثنایي به اثبات 3

 رسانند.مي

دهند كه به احتمال ای را انجام ميهای شخصيبرند و ریسكاند به كار مي.رهبران كاریزماتیك، رفتارهایي را كه بدیع و غیر عادی9

 زند.زیاد به منافع شخصي آنها ضرر مي

ها در تعیین یا فهم آنها از كنند كه محدودیت.رهبران كاریزماتیك، ارزیابي دقیقي از منابع محیطي خود دارند و درك مي0

ها و فشار منابع محیطي برای رهبران كاریزماتیك مثبت است، آنها راهبردهای تگذارند. وقتي محدودیاندازها تأثیر ميچشم

 گیرند.ابتكاری خود را به كار مي

تر و قابل فرسا و اهداف آینده را به عنوان جایگزیني جذاب.رهبر كاریزماتیك، وضعیت حاضر را به عنوان وضعیتي منفي و طاقت6

 كند.حصول توصیف مي

كنند تا بتوانند از طریق رفتار جسورانه و اظهار اعتماد به نفس، های خود را به روشني بیان ميیك، انگیزه.رهبران كاریزمات7

 تخصص، نامتعارف بودن و نگراني در مورد نیازهای پیروان، رهبری كنند.
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 آخرین دیدگاه ها

  تئوری اسنادی 

 مند فره رهبری تئوری 

    وليتح و تعاملي و ای معامله رهبری تئوریهای 

  

  رهبری  تئوری اسنادی

  Attribution  Theory of  Leader Ship همانگونه كه مي دانیم تئوری اسنادی به كساني مربوط مي شود كه

مي كوشند روابط علي ومعلولي را درك كنند . هنگامي كه چیزی اتفاق مي افتد ، آنها مي خواهند آن را به چیز دیگری نسبت 

بری ، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است كه رهبر تنها چیزی است كه مردم آن را به چیز دیگری نسبت دهند . از دیدگاه ره

دهند . پژوهشگران با استفاده از چهار چوب اسنادی متوجه شدند كه افراد با فراست ،ساعي ، كوشا ، پرخاشگر ، دارای درك قوی 

ه رهبراني كه از نظر ابتكار عمل ورعایت حال دیگران كردن ، نمرات باالیي وانگیزه جاه طلبي ، شایسته رهبری هستند . یعني شیو

را مي گیرند ، دارای ویژگي هایي هستند كه معرف یك رهبر خوب است ، یعني صرف نظر از موقعیت ، كساني كه در این دو مورد 

گر ، صرف نظر از موقعیت ، كسي كه در شیوه در سطح باالیي قرار گیرد ، به عنوان بهترین رهبر به حساب مي آید . به عبارت دی

رهبری )از هر بعد ( نمره باالیي بگیرد ، بهترین رهبر خواهد بود . در سطح سازمان ، در كاربرد تئوری اسنادی در رهبری به 

ن این شرایط شرایطي توجه مي شود كه افراد برای توجیه نتیجه كار سازمان آنها را در نظر نمي گیرند .در مورد عملكرد سازما

تعیین كننده اند . هنگامي كه عملكرد سازمان در یكي از دو انتهای طیف ) بسیار مثبت یا بسیار منفي ( قرار گیرد ، مردم آن را به 

حساب رهبری مي گذارند ، یا آن را به او نسبت مي دهند . بر همین اساس بحرانهای مالي و البته موفقیتهای سازمان را نیز در این 

به حساب مدیر عامل مي گذارند ، ودیگر مهم نیست كه آیا در واقع چه كسي یا چه عاملي باعث آن شده است !یكي از نكات  میان

جالب موجود در مقوله رهبری وتئوری اسنادی این پنداشت است كه معموالً رهبران اثر بخش در تصمیمات خود قاطع هستند و 

ن مي دهد كه یك قهرمان دست به كارهای بزرگ مي زند و با سر سختي وپشتكار آنها دچار تزلزل نمي شوند . مدارك وشواهد نشا

 را به انجام مي رساند .

 

 تئوری رهبری فره مند

  Charismatic Leader ship Theory تئوری رهبری فرهمند در دامنه تئوری اسنادی قرار دارد . اساس سبك

طوح عملكرد باالست . برای بیشتررهبران از جمله امام خمیني ، پاپ ،كاسترو ، رهبری فره مند ، عواطف واحساسات ، وفاداری و س

و...مي توان از اصطالح رهبران فره مند استفاده كرد .رهبران فره مند داری اهداف ایدآل ، تعهد زیادی نسبت به اهداف ، انتقال 

ییرات ریشه ای برای دستیابي به اهداف ایجاد نمایند . زیر اهداف به زیر دستان ودارای اعتماد به نفس هستند . آنان قادر هستند تغ

دستان به عقاید رهبران اعتماد دارند . زیرا با اعتقادات آنان سازگار است . وزیر دستان عالقه زیادی به این رهبران دارند 

)در آمریكا ( به این نتیجه  وفق بسیار رهبر 42 روی بر مطالعه از پس   warren bennis.پژوهشگری دیگر به نام وارن بنیس 

 رسید كه این دسته از رهبران ، چهار ویژگي مشخص دارند :
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 . هستند راسخ خود عزم در و دارند قاطعیت هدف در -1

 . دارند قوی بسیار ارتباطي سیستم یعني ؛ كنند تفهیم خود بیرون به را نظر مورد هدف با دیدگاه میتوانند  آنها -2

 دچار لغزش نمي شوند ودر راه هدفهای خود ثابت قدم هستند . هیچگاه خود مسیر در -3

 آنان از توانایي های خود آگاهي دارند و مي كوشند تا در این منابع سر مایه گذاری های كالن بكنند . -9

  در دانشگاه  kanungo  گو كــــانن و  congerدر این زمینه ، تازه ترین تحقیق به وسیله دو پژوهشگر به نامهای كــــانگر 

 دارند گرایانه آرمان هدفهای ، فرهمند رهبران:  داشتند ابراز چنین هایشان دستاورد به توجه با آنان.  شد انجام كانادا « گیل مك »

قدرت  ، كنند نمي استفاده متـعارف روشهای از و هستند متعهد شخصاً هدف تامین بـه نسبت ، كنند تامین را آنها خواهند مي كه

 كه مدیراني عنوان به  اعتماد به نفس دارند و به عنوان پرچمداران نهضت جدید كه موجب تغییرات اساسي مي شوند ) و نهبیان و

 كه هایي ویژگي ، وبالنشارد هرسي ، موقعیتي رهبری های الگو جدول در ضمن در.اند شده شناخته(  كنند مي موجود وضع حفظ

 رائه گردید .ا ، است شده مدیران از آنان تفكیك موجب

 در ذیل به بعضی از ویژگی های رهبران فره مند اشاره شده است :

 . دارند كامل اعتماد خود وقضاوت توانایي به نسبت آنان: نفس به اعتماد -1

دیدگاه : این یك هدف آرمان گرایانه است كه آینده را بهتر از وضع موجود متجلي مي سازد . هر قدر بین هدف آرماني ووضع  -2

 موجود بیشتر اختالف باشد ، احتمال آن زیاد تر است كه پیروان آن را به دیدگاه خارق العاده رهبر نسبت دهند .

 گونه به بیان قدرت این.  نمایند ابراز باشد پیروان برای فهم قابل كه ای گونه به را خود های دیدگاه توانند مي آنان:  بیان قدرت -3

 ای پیروان مي باشد ، از این رو از نیروی انگیزشي یاالیي برخوردار است .نیازه گیرنده بر در كه است ای

 ، هستند بزرگ خطرهای پذیرش آماده و دارند راسخ اعتقاد خود وهدف دیدگاه به نسبت فرهمند رهبران:  هدف به راسخ اعتقاد -9

 هیچ نوع ایثاری دریــــغ نمي كنند . از خود خواسته به پوشانیدن عمل جامه وجهت رسانند مي مصرف به زیادی های هزینه

 های هنجار با مخالف و متعارف غیر نو، ای پدیده رفتار نظر واز برخوردارند خاص جذابیت نوعي از كه آنها:  العاده خارق رفتار -0

 ي شود .پیروان م ایشان موجب تحسین ، ستایش وتعجبرفتاره ، شدند پیروز خود كار در كه هنگامي.  كنند مي ارائه رایج

 نیستند افرادی زمره در ،آنها شوند مي اساسي تغییرات موجب كه پندارند مي عامالني عنوان به را مند فره رهبران:  تغییر عامل -6

 . باشند قانع موجود وضع حفظ به نسبت كه

منابع الزم برای ایجاد تغییر و كنند تعیین گرایانه واقع صورتي به را محیط محدودیتهای توانند مي رهبران این:  محیط شناخت -7

 را مشخص نمایند .
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 رهبری معامله ای

  Intreactional leader ship در رهبری معامله ای ، رابطه داد وستدی با دیگران وجود دارد . این نوع رهبر ی

م مي گیرد كه به مشخص مي كند كه به چــــه چیزی مي خواهد دست پیدا كند یا چه كاری مي خواهد انجام دهد ، و تصمی

 رهبران از دسته این عملیاتي سبك زیر مثال. كنند تایید را ها خواسته آن تا  افراد با گروه های قدرتمند چـــــــه مي تواند بدهد

ار برگز ها عصر ، داوطلبانه را  مربیان ـ اولیا جلسات ، مدرسه معلمان كه خواهد مي مدرسه مدیر یك:  1 مثال.  كند مي روشن را

كنند . زیرا كه والدین به خاطر اشتغال روزانه ، فقط در این موقع مي تواند در مدرسه حضور یابند . پس از اطالع از برنامه مدیر ، 

عده زیادی از معلمان اعتراض مي كنند كه چون جلسات پیشنهادی مدیر ، خارج از ساعات كار رسمي آنها تشكیل مي شود و از 

 مدیر مذاكره از پس. كرد نخواهند قبول را او خواست در  بت این جلسات پرداخت نمي شود ، لذاسوی دیگر حق الزحمه ای با

 خواهد والدین رضایت موجب پیشنهادی زمان در جلسات تشكیل كه كنند مي موافقت همه ، معلمان با. پ.آ منطقه ورئیس مدرسه

گونه اقدامي برای تشكیل جلسات با موافقت رئیس منطقه ، داد هر  از قبل ولي.  كرد خواهد تحكیم مدرسه با را آنها روابط و شد

وستدی بین معلمان ومدرسه صورت مي گیرد كه به موجب آن ،مقرر مي گردد كه ساعات حضور معلمان در جلسات مالقات اولیا ـ 

 مربیان ، از ساعات حضور موظف روزانه آنها كسر گردد .

 

 رهبری تعاملی

  Transactional leader ship ، رهبری تعاملي در جستجوی این است كه از طریق توجه به عالیق شخصي كارمندان

انگیزه را در انان ایجاد مي كند . اصول و قواعد آن براینست تا از طریق فرایند معامله این انگیزه را ایجاد سازد .بعنوان مثال 

ند . دستمزد وموقعیت اجتماعي مي دهند و... رهبر ی دارندگان شركتهای تجاری ، در ازای تالشي كه كارمندان انجام مي ده

تحولي رفتار خود آنگونه انجام مي دهد تا بتوتند انتظاراتي كه از كارمندان دارد براورد سازد . این رهبری بر اساس سبك رهبری 

فه ای را با كاركنان درپیش وتغییر بنا نهاده شده است . مدیران از طریق تغییر ممكن است هم رفتار رهبری مالحظه گری وهم وظی

 واطالعات آگاهي معموالً ، عالي مدیران ، بنابراین.  كند مي توجه ومیاني اول خط مدیریت به بیشتر  بگیرند . رهبری تعاملي

تحریك را  آنها یا كنند مي هدایت را خود پیروان رهبران این. دهند مي قرار استفاده مورد را تغییر باره در تر پایین سطوح مدیران

مي نمایند و موجب مي شوند كه هدفهای سازمان تامین گردد . هنگامي كه رهبران تعاملي به اوج ترقي برسد به صورت رهبری در 

مي آید كه او را محول یا ایجاد كننه مي نامند . معموالً این دسته از رهبران پیرواني دارند كه به اصطالح سر سپرده تر هستند ونوع 

آنها از زیر دستان مدیران تعاملي فرا تر مي رود . فراتر اینكه ، رهبری كه در افراد ایجاد تحول مي كند چیزی بیش  كار یا تالشهای

 جدید دیدگاهي از كه خواهد مي خود پیروان از  احتماالً یك رهبر فره مند» از رهبر فره مند است . به گفته یك صاحب نظر 

از حد خود فرا تر نگذارند .ولي رهبران تعاملي پیوسته مي كوشد تا این اندیشه را در افكار  را پا و كنند نگاه خود دنیای به وخالق

 جدید دیدگاه واز بپردازند جاری مسائل به باید تنها ونه هستند برتر هایي وتوانایي قدرت  پیروان خود بوجود آورد كه آنها صاحب

 دهند مي قرار توجه مورد را مسائل ، كند مي نگاه امور به رهبر كه ای ویژه  هایاه دیدگ و ها زاویه از باید بلكه ، كنند نگاه امور به

 و  وظایف  روی بر تئوری این در مطالعات بیشتر.  باشد مي رهبری وموقعیت رفتار ، صفات براساس كلي طور به تعاملي رهبری«.

ر كردن چك برای كار انجام شده ، البتــه تئوری های صاد مثل ، رسد مي نظر به ساده اوفات گاهي كه باشد مي ارتباطي مهارتهای

 رهبری تعاملي مي تواند پیچیده باشد و شامل همكاری رئیس با كارمندان برای رسیدن به موفقیت مي باشد .
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 : در ذیل ویژگی های رهبران تعاملی بیان شده است

ا توجه نموده وتعهد مي كنند كه در ازای عملكرد خوب پاداشهای مشروط : طبق قرار داد ، میزان پاداش را براساس عملكرد ه -1

 پاداشهای مناسب بدهند .

مدیریت فعال : دقت مي كنند كه كارها طبق استاندارد ومقررات باشد ودر صورت انحراف در صدد اقدامات اصالحي بر مي آیند  -2

. 

یا تنبیه به عنوان پاسخي به اجرای غیر قابل قبول یا صحیح ت روش از مدیر ، رفتار بر گذاری تاثیر برای:  فعال غیر مدیریت  -3

 .  هنگامي كه استاندارد ها رعایت نشود استفاده مي كند

 در.  كند مي استفاده آنــها عملكرد و كارگران با رابطه در طرفانه بي شیوه از رهبر قسنت این در:   رهبری بدون مداخله گری -9

 با مشكالت نمي باشد یا برعملكرد كارگران نظارت نمي كند را نادیده مي گیرد. مرتبط كه را ضروریاتي مدیر ، روش این

 

   رهبری تحولی

Transformational leadr ship 

رهبری تحولي شكلي از رهبری است كه زمان وقوع آن هنگامي است كه مدیران عالیق كارمندان وآگاهي وپذیرش اهداف وعملكرد 

ع رهبری در مقابل رهبری تعاملي قرار دارد .رهبری تحولي براساس تغییر ، نوآوری وكار آفریني گروه را گسترش مي دهند . این نو

 بنا نهاده شده است رهبری تحولي نیز بر مدیریت سطح عالي توجه دارد . 

 

     ال سه گانه زیر انجام می دهند :مبه همان صورتی که مدیران عالی وظایف شان را از طریق اع

        برای تجدید حیات : شناخت نیاز 1

       : خلق دیدگاه های جدید2

 : تغییرات بنیادی رهبران تحولي كاركنان را هدایت مي كنند تا دیدگاهي واقعي نسبت به سازمان پیدا كنند .  3

و همچنین برخي مطالعات اخیر نشان داد كه رهبران تحولي ،تاثیر مثبتي بر تعهدات سازماني ، رضایت كاركنان ، رفتار اجتماعي 

تاثیرات را روی عملكرد داشته اند . یك رهبر تحولي موفق به طور مستمر محیط وتغییرات را بررسي مي كند تا در مقابل رقبا 

ایستادگي كند.تمركز اصلي رهبری تعاملي براساس كنترل است . رهبران تمام فعالیتها را تحت كنترل داشته و به هر فردی مي 

   را چه موقع وچطور انجام دهد .گویند كه چه كاری 

    

 چرا رهبری تحولی برای سازمان مهم است ؟  

 .  برد مي باال ای توجه قابل بطور را سازمان عملكرد -1

     با سهام طوالني مدت وجلب رضایت مشتری مرتبط است . -2
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 باعث افزایش تعهد در كاركنان مي گردد .  -3

 رفتارهای سازماني افزایش مي دهد . صداقت كاركنان را در مدیریت و -9

 افزایش رضایت كارمندان هم از جهت شغل و هم از جهت شیوه مدیریت .-0

    كاهش نگراني ها وافزایش رفاه كارمندان .  -6

  ؟ دارد رفتاری چه تحولی رهبر یک  

   تصور درست از آینده-1

  از نماد ها و داستانها برای بیان پیغام استفاده مي كند -2

   كند مي بیان را جمعي  فعالیتهای  اهمیت و هدفمند بودن -3

   خوش بینانه صحبت مي كند و مطمئن است كه به هدفش مي رسد -9

 با انجام كارهای درست بجای انجام درست كارها ، اعتماد واحترام كارمنــدان را جلب مي كـند  -0

   صحبت در مورد عقاید و ارزشهای مهم -6

   یج معنوی و اخالقي ، تصمیمي كه مي گیرندبیان نتا -7

   گیرند مي نـر در را مختلف زوایای ، مشكالت و مسائل حل در –0

 گیری تصمیم جدید های شیوه با مسائل مورد در ، وسنتي قدیمي تفكرات گذاشتن كنار با كه كند مي توصیه  به كارمندان -4

   كنند

   صاص مي دهندی اختیادگیر و آموزش برای  زماني را -12

   به نیازها ، توانمندی ها و خواسته های هر كدام از كارمندان توجه دارند -11

 در مقابل هر كارمند ، مهربان ، قدردان ، جوابگو هستند وبه موقعیتهای آنها توجه كرده وآنرا تحسین مي كنند . -12

 

  اهداف رهبری تحولی : 

 

فرهنگ مدرسه ای گروهي وحرفه ای : بدین معنا كه كارمندان اغلب با هم صحبت كرده كمك به كارمندان جهت توسعه و ابقاء  -1

ودر مورد یكدیگر نظر داده یا انتقاد مي كنند و با كمك هم تصمیم گیری مي كنند . الگوی مسئولیتهای گروهي و پیشرفت مستمر 

های بروكراسي جهت حمایت از تغییرات فرهنگي ، مشاركت ، آنها را تشویق مي كند تا به اهداف دستیابي داشته باشند و از مكانیزم

 دادن دیگران در مدیریت از طریق انتقال تواناییها و ارتباط برقرار كردن بین عقاید و الگو های مدرسه ای ، استفاده كنند . 

یشرفت با دروني ساختن اهداف به این نكته اشاره دارد كه انگیزه معلم برای پ لیت وودافزایش پیشرفت معلم : یكي از تحقیقات -2

جهت رشد مهارتها، بیشتر مي شود . از نظر وی این فرایند ،زماني به راحتي انجام مي شود كه آنها واقعاً در مورد وظایف مدرسه ای 
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 خود متعهد باشند . هنگامي كه مدیران ، وظیفه حل مشكالت غیر معمول توسعه مدارس را به عهده معلمان مي گذارند ، باید

 .  است زیادی تالش نیازمند اهداف  مطمئن باشند كه دستیابي به

 باعث زیرا.  است اهمیت دارای جهاتي از تحولي رهبری  كمك به معلمان جهت حل مسائل به طور موثر تر : به گفته لیت وود-3

 .  باشند داشته مشاركت جدید فعالیتهای در بیشتر معلمان شود مي

رهبران تحولي از تمرینتهای اولیه جهت كمك به كارمندان برای عملكرد سریعتر ونه سخت تر ، استفاده وی به این نتیجه رسید كه 

مي كنند . مدارك وشواهد موجود نشان مي دهد ، رهبراني كه در افراد ایجاد تحول مي كنند در مقایسه با راهبران تعاملي برتری 

ن تحقیق بر روی امرای ارتش ومقامات ارتش ایاالت متحده ، كانادا و آلمان های زیادی دارند و موفق تر هستند . برای مثال چندی

 ، تر موفق  عملگرا رهبران با مقایسه در كه نمایند تحول ایجاد افراد در توانند مي رهبراني اصوالً كه رسید نتیجه این وبه  انجام شد

ر دستان آن دسته از از مدیراني كه در افراد ایجاد تحول مي و زی پیروان اكسپرس فدرال شركت در اند بوده تر بخش اثر و تر جامع

  نمودند ، آنها را به عنوان مدیراني مي شناختند كه دارای عملكردی عالي بوده اند واز جمله كساني هستند كه موجب ایجاد انگیزه

این زمینه انجام شده بیانگر این است كه ه در ك تحقیقاتي نتیجه بگویم باید گذرا صورتي به.  شوند مي دستان زیر بیشتر پیشرفت و

مدیراني كه در افراد تحول ایجاد مي كنند در مقایسه با رهبران تعاملي ، موجب مي شوند كه نرخ جابجایي افراد كاهش یابد ، تولید 

 یا بازدهي افزایش پیدا كند و رضایت شغلي كاركنان بیشتر شود .

 

 

 نتیجه

 

ر روز در حال گسترش است و تئوری های مختلفي در رابطه با بهبود عملكرد رهبری ارائــــه یگر هد علوم همانند رهبری هنر  

 حیطه در موجود های تئوری از اندك قسمتي فوق موارد. كند مي ارائه را خاص روش و شیوه نوع یك  مي شود كه هر كدام

اقتضای زمان ومكان تئوری خاصي را در امر هدایت  كه به  نامید موفق توان مي را رهبری امروزه اما ، شد ذكر كه است رهبری

كاركنان وانجام امور بكار برد . برای رسیدن به مقام رهبری ، مدیران باید این دیدگاه را رها كنند ، كه اگر بخواهم كار درست پیش 

ها را حتي بهتر از مدیر مي برود باید خودم آن را انجام دهم . حقیقت این است كه در میان كاركنان كساني هستند كه این كار

توانند انجام دهند . و مدیراني كه قادر به فراگیری این درس نیستند توانایي خود را در رهبری محدود مي كنند.رهبر ی مستلزم 

فتند مي ا كار از و دیده آسیب سرانجام  حضور فعال است . رهبری پرداختن به خویشتن را برنمي تابد آنان كه به خود مي پردازند ،

 مدیر تنهایي های اندوه از توان مي كه است نگشتن باز خود به وهرگز مسئولیت پي ودر مسئولیت قبول در افراد هدایت با تنها  .

  .  شد خالص بودن عامل
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