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دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار سازمانی پیشرفته
فصل دوازدهم :رهبری در سازمان
مدرس :مصطفی جهانگیر
www.mjahangir.ir
mjahangir@varastegan.ac.ir
mjahangirf@gmail.com
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رهبری چیست؟
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رهبري چيست؟

تاثيرگذاري ،انگيزش و توانمندسازي کارکنان در جهت موثر بودن و موفقيت سازمان.
رهبري يک مفهوم جمعيست و نه فردي.
شما تنها زمانی رهبر هستيد که تيم تصميم بگيرد به شما احترام بگذارد و از شما پيروي کند.
فرايندي است که ضمن آن مديريت سازمان میکوشد تا با ايجاد انگيزه و ارتباطی موثر کارکنان را از روي
ميل و عالقه به انجام وظايفشان ترغيب کند.
رهبري ،به عنوان جزئی مستقل از مديريت مطرح نبوده ،بلکه يکی از وظايف عمده و اصلی آن به شمار

می آيد.
هر مديري عالوه بر وظايفی چون برنامه ريزي ،سازماندهی و کنترل ،بايد انجام اين وظيفه يعنی هدايت
افراد سازمان را نيز عهده دار گردد.
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رهبري چيست؟
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رهبری مشارکتی

رهبري مشارکتی
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• رهبری جمعی است نه فردی.

رهبری مشارکتی

• رهبری از يك نقش يا جايگاه تعيين شده رسمی حاصل نمی شود.

• يك تيم يا واحد کاری ،ممكن است در يك زمان رهبران متعددی داشته باشد.

رهبران مشارکتی

• اگر فردی ايده يا چشم اندازی داشته باشد که ديگر کارکنان مشتاق به پيروی
از آن باشند ،او می تواند رهبر باشد.

رهبري مشارکتی
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رهبری مشارکتی در سازمان هايی رشد می کند که:
• رهبران رسمی آن ها مايل اند قدرت را در اختيار کارکنان بگذارند .
• آن ها را تشويق کنند تا بدون ترس از شكست پيش قدم شوند و

اقدام به ريسك کنند.
رهبری مشارکتی:
• فرهنگ همكاری را به جای فرهنگ رقابتی داخلی ايجاب می کند.
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رهبري مشارکتی در شرکت دابليو ال گور و شرکا
دابليو ال گور و شرکا:
• رهبر رسمی ندارد.

رهبر تيم گور می گويد:
• قدرت جايگاهی در اينجا وجود ندارد .هر زمان که تيم تصميم
بگيرد که به شما احترام بگذارد و از شما پيروی کند شما رهبريد.
• تيم شما رئيس شما است ،چون نمی خواهيد آن را مايوس کنيد.
همه رئيس اند و هيچ کس رئيس نيست.
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دیدگاه شایستگی رهبری
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ويژگی هاي فردي که رهبران بزرگ را از سايرين
متمايز می سازد

از نظر فيلسوف يونانی
افالطون:

از نظر فيلسوف چينی
الئو-تزو:

• خردمندند.

• فداکار

• از ظرفيت فوق العاده
تفكر منطقی
برخوردارند.

• با صداقت

• عادل
• ساعی

شايستگی هاي رهبري
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شخصيت
• برون گرايی (خوش برخورد ،خوش صحبت ،اجتماعی ،جسور ،پر جرات.

• وجدان گرايی (دقيق ،قابل اتكا ،و خود نظم).
خودپنداره
• خودارزيابی مثبتی دارند که عزت نفس باال ،خودکارآمدی ،مرکز کنترل درونی را شامل می
شود.
• در مهارت های رهبری خود و توانايی دستيابی به اهداف ،اعتماد به نفس بااليی دارند.
دانش کسب و کار
• از محيط کسب و کاری که در آن فعاليت می کنند دانش ضمنی و صريح دارند.
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شايستگی هاي رهبري
پيشران (محرک)
• با توجه به وجدان گرايی باال و خودپنداره مثبت ،رهبران موفق نياز زيادی به پيشرفت
دارند.
• انگيزه درونی است که رهبران از آن برخوردارند تا اهداف خود را دنبال کنند و ديگران
را ترغيب کنند که به سمت اهداف خود پيش روند.

• پيش ران ها برانگيزاننده کنجكاوی ،عمل گرايی و جسارت و شجاعتی هستند که سازمان
و تيم را به سمت آب های ناشناخته سوق می دهند.
• لری باسيدی ،مديرعامل سابق هانی ول می گويد« :چنانچه مجبور باشيد بين دو فرد با
ضريب هوشی حيرت آور و ضريب هوشی پايين که قطعاً برای موفقيت مصمم است
انتخابی داشته باشيد ،هميشه با نفر دوم بهتر به نتيجه می رسيد».

شايستگی هاي رهبري
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صداقت
• راستگويی و سازگاری حرف و عمل
• رهبران برای انتخاب بين دو راهی ها بر مبنای ارزش های صحيح و عمل بر اساس آن ،از
سطح باالی ظرفيت اخالقی برخوردار هستند.
انگيزه رهبری
• برای هدايت افراد از انگيزه بااليی برخوردار هستند.
• نياز بسيار به قدرت اجتماعی دارند.آنها قدرت را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف
سازمانی و اعمال شايسته مشابه آن می خواهند که با نياز به قدرت شخصی مغايرت دارد.
• قدرت شخصی تمايل به داشتن قدرت برای دستاوردهای شخصی يا برای تجربه هيجان
برآمده از اعمال قدرت بر ديگران است
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شايستگی هاي رهبري
هوش هيجانی
• از سطح بسيار باالی هوش هيجانی برخوردارند.
• قادر به درک و بيان هيجانات ،تعديل هيجانات خود و ديگران می باشند.
هوش شناختی
• از توانايی شناختی باالتر از حد متوسط برای پردازش حجم وسيعی از
اطالعات برخوردار هستند.
• لزوماً نابغه نيستند ،بلكه از توانايی فوق العاده برای تحليل طيف گسترده
ای از گزينه های پيچيده و فرصت ها برخوردارند.

شايستگی هاي رهبري
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هوش عملی
• برای حل مشكالت واقعی از دانش کاری خود استفاده می کنند که
اين عمل را از طريق ايجاد ،انتخاب و سازگاری با محيط های مناسب
انجام می دهند.

• برخالف هوش شناختی که از طريق عملكرد در مشكالت کام ً
ال
تعريف شده که معموال يك راه حل دارند ارزشيابی می شود ،هوش
عملی از طريق عملكرد در محيط دنيای واقعی سنجيده می شود که
مشكالت به خوبی تعريف نمی شوند ،اطالعات ناقص است و بيش از
يك راه حل ممكن است قابل قبول باشد.
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محدوديت ديدگاه شايستگی
• فرض بر آن است که ،رهبران اثربخش ويژگی های فردی يكسانی دارند که
اهميت آنها در همه موقعيت ها برابر است.

محدوديت اول

• اين احتماال فرضی نادرست است؛ رهبری پيچيده تر از آن است که بتوان ليستی
از همه ويژگی ها را برای آن تهيه کرد که در هر شرايطی کاربرد داشته باشد.

• ترکيبات مختلف شايستگی ها ممكن است به يك اندازه موفقيت آميز باشد.

محدوديت دوم

• دو نفر با مجموعه شايستگی های متفاوت ممكن است به ميزان برابر رهبران
خوبی باشند.
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محدوديت ديدگاه شايستگی
• رهبری را بعنوان يك ويژگی در درون فرد قلمداد می کند ،اما کارشناسان تاکيد
دارند که رهبری رابطه ای است.
• افراد به خاطر رابطه مثبت شان با پيروان خود رهبران اثربخشی هستند.

محدوديت سوم

• بنابراين نمی توان اين رهبران را بدون درنظر گرفتن کيفيت اين روابط شناسايی
کرد.
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دیدگاه رفتاری رهبری

ديدگاه رفتاري رهبري
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رفتارهای فرد محور

• نشان دادن اعتماد متقابل
• احترام به زيردستان

• بروز نگرانی واقعی برای رفع نياز های آن ها
• تالش برای رفاه آن ها
• به پيشنهادات کارکنان خود گوش می دهند.
• برای آنها کمك های شخصی در نظر می گيرند.
• از منافع آنها در زمان الزم حمايت می کنند.

• با کارکنان برخورد برابر دارند.

ديدگاه رفتاري رهبري
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رفتارهای وظيفه محور
• رفتارهايی که نقش های کاری را تعريف و تنظيم می کنند.

• به کارکنان خود مسئوليت های خاص محول می کنند.
• رويه ها و وظايف کاری آنها را مشخص می کنند.

• از پيروی آنها از قوانين شرکت اطمينان حاصل می کنند.
• به آنها برای رسيدن به باالترين حد عملكرد خود فشار می آورند.
• اهداف بلند مدت تعيين می کنند.
• کارکنان را برای فراتر رفتن از استانداردهای باال ،به چالش می کشند.
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انتخاب رهبري وظيفه گرا در برابر رهبري فرد گرا
آيا رهبران بايد وظيفه گرا باشند يا فرد گرا؟
• هر سبك معايب و محاسن خود را دارد.
• هر دو سبك با اثربخشی رهبر ارتباط مثبت دارد.
• تفاوت ها اغلب در سطوح خيلی پايين يا خيلی باالی هر سبك به چشم می خورد.

• غيبت ،شكايت ،ترک کار و نارضايتی شغلی ،درميان کارکنانی که با سرپرستانی
دارای سطح بسيار پايين سبك رهبری فرد گرا کار می کنند ،بسيار باالتر است.
• عملكرد کاری ،درميان آن دسته از کارکنانی بسيار کم است که با سرپرستان
دارای سطح پايين سبك رهبری وظيفه-گرا کار می کنند.
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دیدگاه اقتضایی رهبری
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ديدگاه اقتضايی رهبري
ديدگاه اقتضايی رهبری
• مبتنی بر ايده ای است که بر اساس آن مناسبترين سبك رهبری به شرايط و موقعيت
بستگی دارد.

• فرض بر اين است که رهبران اثربخش بايد روشنگر و انعطاف پذير باشند.
• بايد قادر به انطباق رفتارها و سبك هايی در موقعيت های فوری باشند.
• با اين وجود انجام اين کار ساده نيست .آنها معموال يك سبك ترجيحی دارند.
• انتخاب و اعمال سبك های مختلف برای انطباق با موقعيت مستلزم تالش گسترده ای از
سوی رهبران است.

• رهبران بايد از هوش هيجانی بااليی برخوردار باشند تا قادر باشند شرايط و موقعيتهای
دشوار را تشخيص داده و رفتارهای خود را با آن تطبيق دهند.
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سبک رهبري مسير -هدف

رفتارهاي رهبري
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هدايتی
• شامل شفاف سازی رفتارهايی است که يك ساختار روانشناختی برای
زيردستان بوجود می آورد.
• رهبر اهداف عملكردی ،راه های رسيدن به اين اهداف و استانداردهايی
که عملكردها بر اساس آن سنجيده می شود را شفاف می سازد.

• تاکيد بر استفاده قاطع از پاداش ها و اقدامات انضباطی.
• رهبری هدايتی مشابه رهبری وظيفه گرا است.

رفتارهاي رهبري
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حمايتی
• رفتارهای رهبر حمايت روانشناختی از زيردستان را فراهم می سازد.
• رهبر دوستانه و صميمی عمل می کند.
• شرايط دلپذيری را در محيط کار بوجود می آورد.
• رفتارها بر اساس احترام برابر است و نسبت به شرايط ،نيازها و رفاه
کارکنان ابراز نگرانی می کند.
• مشابه رهبری فرد گرا است.

رفتارهاي رهبري
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مشارکتی
• مشارکت کارکنان در تصميمات فراتر از فعاليت های معمول
کاری را تسهيل می سازد و مورد تشويق قرار می دهد.
• با کارکنان مشورت می کند واز پيشنهاد آنها بهره برده و ايده
و نظرات آنها را در تصميم گيری ها به طور جدی مورد توجه
قرار می دهد.
• کارکنان را در تصميم گيری ها دخالت می دهد.

رفتارهاي رهبري
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نتيجه گرا
• روی رفتارهايی تاکيد دارد که کارکنان را برای رسيدن به حداکثر عملكرد مورد
تشويق قرار می دهد.
• اهداف چالش برانگيزی را تعيين می کند و از کارکنان انتظار دارد در باالترين سطح
عمل کنند.

• به طور مداوم در جستجوی بهبود در عملكرد فردی است.
• باالترين سطح اعتماد به نفس که سبب حس مسئوليت پذيری و تحقق اهداف چالش
برانگيز می شود را نشان می دهد.
• مبتنی بر تئوری تعيين هدف و انتظارات مثبت در چرخه پيشگويی کام بخش است.

اقتضائات تئوري مسير-هدف
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مانند تئوری اقتضايی ،براساس تئوری
مسير-هدف
• هر يك از چهار سبك رهبری در
برخی مواقع اثربخش و در برخی
مواقع غير موثر خواهد بود.

دو مجموعه از متغيرهای موقعيتی را
مشخص می کند که رابطه بين سبك
رهبر و اثربخشی را تعديل می کند:
• مشخصات کارکنان
• ويژگی های محيط کار کارکنان.
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اقتضائات تئوري مسير-هدف
برای کارکنان بی تجربه و مبتدی
• تلفيقی از رهبری حمايتی و هدايتی بهترين و مناسبترين شيوه است.
• رهبری هدايتی اطالعات خوبی را برای پيروان راجع به چگونگی تكميل کار فراهم
می کند.

• رهبری حمايتی به آنان کمك می کند تا با عدم قطعيت ها و ابهامات نا مانوس
شرايط کار مقابله کنند.
برای کارکنان مجرب و ورزيده
• رهبری هدايتی مضر و آسيب رسان می باشد زيرا کنترل نظارتی بسيار زيادی را
شامل می شود.
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اقتضائات تئوري مسير-هدف
افراد با کانون کنترل درونی
• افراد با کانون کنترل درونی بر اين باورند که بر محيط کار خود مسلط بوده و
اشراف دارند.
• اين کارکنان سبك های رهبری نتيجه گرا و مشارکتی را ترجيح می دهند.
• ممكن است سبك رهبری هدايتی آنها را دچار نا اميدی و سرخوردگی کند.

افراد با کانون کنترل بيرونی
• افرادی که دارای کانون کنترل بيرونی هستند بر اين باورند که عملكرد آنها بيشتر
ناشی از شانس و سرنوشت است.

• بنابراين اينگونه افراد با سبك رهبری حمايتی و هدايتی راضی ترند.
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اقتضائات تئوري مسير-هدف
افراد با ساختار وظيفه ای غير روتين
• رهبران بايد سبك هدايتی را اتخاذ کنند.
• زيرا اين سبك ابهامات کاری را در مواقعی که با مشكالت پيچيده ای روبرو ميشويم به
حداقل می رساند.
افراد با ساختار وظيفه ای روتين

• سبك هدايتی در صورتی ناکارامد است که وظايف محوله کارمندان دريك شرايط روتين
وساده باشد ،زيرا رهنمود ها و هدايت مديران بدون هدف بوده و کنترل نزديك غير
ضروری است.
• کارکنان در شرايط ساده وروتين نياز به رهبری حمايتی دارند ،زيرا اين سبك به انها کمك
می کند تا با ماهيت خسته کننده کار و فقدان کنترل در سرعت کار مقابله کنند.
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دیدگاه تحولی رهبری
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رهبران تحول گرا

عامالن تغييری هستند که در جهت حرکت کارکنان به سوی مجموعه جديدی از
ارزش ها و رفتارهای شرکت ،انرژی بخش هستند و آنان را هدايت می کنند.
به کارکنانشان روحيه و انرژی ميبخشند.

شرکت ها را به دوره بهتری از اقدامات سوق می دهند.

به طور خاص در سازمان هايی حائز اهميت است که نيازمند همسويی کافی با
محيط خارجی می باشند.

عناصر رهبري تحول گرا

35

ايجاد تعهد
نسبت به
چشم انداز

مدل سازی
چشم انداز

ايجاد چشم
انداز
استراتژيك

مرتبط ساختن
چشم انداز
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عناصر رهبري تحول گرا
ايجاد چشم انداز استراتژيك
• چشم اندازی از آينده شرکت ارائه می دهند که کارکنان را
برای رسيدن به اهدافی که آن را امكان پذير نمی دانند،
درگير می کند.
• چشم اندازی استراتژيك از آينده جذاب و واقعی شرکت
شكل می دهند که کارکنان را به يكديگر پيوند می دهد و
انرژی آنها را به سمت اهداف سازمانی برتر متمرکز می سازد.
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عناصر رهبري تحول گرا
مرتبط ساختن چشم انداز
• مهمترين خصوصيت رهبری ساخت و به اشتراک گذاری چشم انداز برای سازمان است.
• ديو اندرسون رئيس ورک سيف بی سی می گويد" :بخشی از نقش رهبر تعيين چشم انداز
برای شرکت و مرتبط ساختن اين چشم انداز با کارکنان برای دستيابی به اهدافشان است.
• رهبران تحول گرا معنای اهداف چشم انداز را برای کارکنان مرتبط می سازند و اهميت
آن را ارزيابی می کنند.
• آنها پيام هايی را در چارچوب يك هدف بزرگ و متعالی با توسل به جنبه های عاطفی
کارکنان و ساير ذی نفعان القا می کنند.

• اين چارچوب سازی به رهبران تحول گرا کمك می کند مدل ذهنی مشترکی را ايجاد
نمايند تا گروه ها با سازمان جمعا به سمت هدف مطلوب حرکت کنند.
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عناصر رهبري تحول گرا
مدل سازی چشم انداز:

• رهبران تحول گرا نه تنها درباره چشم انداز صحبت می کنند بلكه انها به شكل قوانين وضع
می کنند .آنها با انجام آنچه که حاکی از چشم انداز است ،به آنچه می گويند جامه عمل می
پوشانند.
• به طور مثال :هنگامی که آن سوينی رييس گروه تلويزيونی ای بی سی ديزنی شد او در
راستای مرتبط ساختن چشم انداز خود از آينده و حصول اطمينان از اينكه اقدامات وی منطبق
با گفتار و کالم او باشد ،تالش مضاعفی داشت.
• او يادآور می شود" :عدم اطمينان زيادی در مورد اينكه اعضای تيم جديد چه کسانی خواهند
بود ،آنها قصد دارند به چه چيز برسند و شرکت چگونه مديريت خواهد شد ،شغل من ايجاب
می کند که افراد فلسفه مديريت مرا بدانند و نه هر آنچه من می گويم بگويند بلكه گام های
مرا دنبال کنند".
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عناصر رهبري تحول گرا
ايجاد تعهد سازی نسبت به چشم انداز
• تبديل يك چشم انداز به واقعيت و تحقق آن مستلزم تعهد کارکنان می باشد.
• رهبران تحول گرا اين تعهد را به طرق مختلف بوجود می آورند.
• کلمات ،نمادها و داستان ها حس شور و اشتياق فراگير در افراد ايجاد می کند و به گونه
ای به آنان انرژی می بخشد که چشم انداز را مانند چشم انداز خود می پذيرند .افزايش
می دهند و ديدگاه خود را بر انان القا ميكنند.
• رهبران نگرش " من می توانم انجام دهم" را از طريق تصويب چشم انداز و ماندن در
مسير ،نشان می دهند.

• در نهايت رهبران با شرکت دادن کارکنان در فرايند شكل گيری چشم انداز سازمان
ايجاد تعهد می کنند.

