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 مقدمه -1

ط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر محی

کنند، رهبران مؤثر  های بزرگی ایجاد می توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت های مختلف می روی شرکت

و کار خود مؤثر واقع  آورند تا برای سازمان کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می

 (.17،ص  2222، 1گلمن. )شوند

 و شود می تلقی مهم و اساسی وظایف از یکی مدیر وظایف سایر کنار در سازمان رهبری مدیریت، دانش در

کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت  می ایفا سازمان اثربخشی در اهمیتی پر نقش

های جدید مدیریت، نقش مدیر در مقام رهبری شامل روابط متقابل وی با  اساس نظریه بر.  سرپرستی آنها است

های روانی و اجتماعی  شود که مدیر باید نیازمندی اهمیت و ضرورت رهبری از آنجا ناشی می. مرئوسان است

اصفهانی و نصر. )افراد را با مقاصد سازمان وفق دهد و رسالت وی بر دو پایه تعالی و تولید استوار است

 (222،ص1377ساالری،

در این بخش ضمن اشاره به تعریف و مفهوم رهبری، به صورت خالصه نظریات و مدلهای ارائه شده در حوزه 

رهبری بحث و بررسی می شود و در نهایت با تلفیق نظریات مطرح شده در زمینه سبک رهبری مدل نظری 

 .پژوهش حاضر ارائه و توضیح داده خواهد شد

 ف و مفهوم رهبریتعري-2

ای دیرینه گردد و سابقه سال قبل از میالد مسیح بر می 1322بنا بر تحقیقات انجام شده به  2قدمت واژه رهبری

تعاریفی که از رهبری  .درطول سالیان دراز، رهبری در شکل های مختلف تعریف و خالصه شده است. دارد

 (361،ص1373 افجه،) . تعریفی از آن بر آمده اند ارائه شده است به تعداد کسانی است که در صدد ارائه

 :گردد در این قسمت از میان تعاریف متعدد رهبری به اختصار به برخی از آنها اشاره می

 شود می نظرات دیگران و رفتار تغییر سبب فرد یک کردار آن وسیله به که است نفوذ فرآیند نوعی رهبری -

، 1111دیگران،  و دکوتیس)آید پدید فرد اهداف با همسون تغییر، و باشد داشته مشروعیت باید نفوذ این که

 (.11ص

 اعضای کار مربوط به های فعالیت هدایت و تاثیرگذاری فرآیند مدیر، وظایف از یکی عنوان به را رهبری -

 (. 213، ص1173وانکل،  و استونر)کنند می تعریف ها گروه

                                                 
1
 Galman 

2
 leadership 

 عنوان مبحث

 یرهبر یها سبک و اتینظر در یریس



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

4 

کند که بسیاری از نویسندگان مدیریت بر این مساله  روشن میمروری بر تعاریف ارائه شده توسط نویسندگان 

های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به فرایند نفوذ در فعالیت: توافق دارند که رهبری عبارتست از

رسیم که فرایند رهبری تابعی از متغیرهای رهبر،  از این تعریف رهبری به این نکته می. هدفی در موقعیتی مشخص

هرسی و . )رهبری یعنی رسیدن به اهداف با کمک و به وسیله دیگران.  L=f(L, f, s)یرو و موقعیت استپ

  (111،ص1161بالنچارد،

 های رهبری سیری در نظريات و سبک  -3

چارچوبی را برای  (1172) 1آرتور جاگو. های متفاوت و متعددی قرار دارد های رهبری بر پایه دیدگاه تئوری

این چارچوب از دو بعد کانون توجه و نوع نگرش تشکیل . ظریات معتبر رهبری ارائه کرده استمنسجم کردن ن

دیدگاه خصوصیات )کانون توجه اشاره به این دارد که آیا رهبری را مجموعه ای از صفات بدانیم . شده است

 (. دیدگاه رفتاری)یا مجموعه ای از رفتارها ( فردی

در . که یک دیدگاه جهان شمول یا یک دیدگاه اقتضایی پذیرفته شده است بعد نوع نگرش نشان دهنده آن است

برای هدایت وجود دارد که رهبری موثر  "یک بهترین راه "دیدگاه جهان شمول فرض بر آن است که همیشه 

ضایی، طبق دیدگاه اقت. ها موثر خواهد بود شود و این بهترین راه در همه موقعیت معادل این بهترین راه شناخته می

از آنجا که رهبری موثر بستگی به موقعیت . شود نقش اساسی و مهمی دارد موقعیتی که رهبری در آن اعمال می

در ادامه این نظریات به . (331، ص1373گریفین،) وکول به عوامل موقعیتی خواهد بودرهبری دارد، رهبری م

 .شود  اختصار بیان می
 نظريات خصوصیات ذاتی رهبر -3-1

شود که رهبران موفق دارای صفات شخصیتی، اجتماعی و  رهبری گفته می خصوصیات شخصیتیه در نظری

هدف از ارائه این نظریه شناخت بهتر فرایند رهبری، توصیف رهبری مؤثر و . باشند می های بدنی خاص ویژگی

 . صفات شخصیتی مؤثر در رهبری بوده است

که امکان دستیابی به یک الگوی شخصیتی ثابت و فراگیر برای  نده انتایج حاصل از دیگر تحقیقات نیز نشان داد

نظیر موقعیتی که فرد درآن  :مورد توجه قرار گیرد نیز الزم است عوامل دیگری.رهبری اثربخش وجود ندارد

 (231،ص1314ساعتچی،. )نقش رهبری را به عهده دارد

 نظريات رفتاری رهبری  -3-2

شروع به مطالعه رهبری به عنوان یک فرایند قابل مشاهده رفتاری  1142بعضی از محققان در در اواخر سال 

 . کردند

                                                 
1
 Arthur Jago 



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

3 

رهبری شامل دو نوع رفتار عمومی  بنا به ضرورتمعتقدند اند، شیوه رهبری تحقیق کرده ی محققانی که درباره 

 ای تحقق هدفرفتارهای وظیفه . است( رابطه مدار)و رفتارهای ارتباطی ( وظیفه مدار)یعنی رفتارهای وظیفه ای 

 .ند اعضای گروه به هدف خود برسندک کند و کمک می ها را تسهیل می

کند تا زیردستان با خودشان و با دیگران و از موقعیتی که خودشان را در آن  رفتارهای ارتباطی کمک می

ربخش هدف این نگرش، شناسایی رفتارهایی می باشد که با رهبری اث. یابند احساس آرامش و راحتی کنند می

محققان بیان کردند که رفتار رهبران اثربخش به نوعی با رفتار رهبران غیر اثربخش و یا کمتر  .همراه هستند

یکسان است  ها اثربخش تفاوت دارد و درضمن رفتارهای مدیران اثربخش در همه موقعیت

 .(333،ص1373گریفین،)
 مطالعات دانشگاه اوهايو -3-2-1

برخی از مطالعات اولیه در دانشگاه دولتی اوهایو تار رهبران صورت گرفته است که مطالعات بسیاری در زمینه رف

با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر به رفتارهای رهبری تا ( 1147)براساس یافته های استاگدیل 1142در اواخر سال

 . خصوصیات شخصی وی صورت گرفت

ایی و تحت عنوان رفتارهای مراعات و رفتارهای در مطالعات دانشگاه اوهایو دو عامل اصلی برای رهبری شناس

 . گذاری شدند دهی نامساخت

رابطه رهبر و . گذارد در رفتار مراعات رهبر به احساسات زیردستانش توجه دارد و به عقاید آنها احترام می

 .زیردست بر اساس احترام و اعتماد متقابل است

دانند که از  کند و زیردستان می ان را به وضوح تعریف میدهی رهبر رابطه بین خود و زیردستدر رفتار ساخت 

نجام وظایف گروهی های ا های ارتباط را تعیین می نماید و شیوه عالوه بر آن، رهبر راه. رود آنها چه انتظاری می

  (.137-136،صص 1312افجه، )کند  را مشخص می
 مطالعات میشیگان -3-2-2

یگان تحت هدایت رنسیس لیکرت مطالعاتی را ترتیب دادند تا به یک گروه دیگری از محققان در دانشگاه میش

در این مطالعه دو دسته رفتار کارگرا . الگوی رفتار رهبری برسند که حاصل آن عملکرد و اثربخشی گروهی باشد

 . و کارمندگرا شناسایی شدند

ی انجام کار را تشریح کرده و ها کند و روش در رفتار کارگرا، رهبر توجه خود رابه کار زیردستان معطوف می

 . باشد هدفش اثربخشی در انجام وظایف می

در رفتار کارمند گرا، رهبر عالقمند است که یک گروه کاری متحد را به وجود بیاورد و اطمینان حاصل کند که 

همان )ه رفاه کارکنان معطوف است کارکنان از انجام وظایف خود راضی هستند و توجه اصلی رهبر ب

 .(334،صمنبع
 مطالعات بلیک و موتون -3-2-3
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برای اولین بار مطرح شد و از آن زمان  1162شاید مشهورترین رفتار مدیریتی شبکه مدیریتی است که در سال 

مدلی که به نحوه گسترده ای در آموزش توسعه انسانی . تا به حال بارها مورد اصالح و بازنگری قرار گرفته است

شبکه مدیریتی که دوباره به شبکه رهبری نامگذاری شده توضیح می دهد . ه شده استو سازمانی از آن استفاد

توجه به تولید و : که چگونه رهبران کمک می کنند تا سازمان ها از طریق دو عامل به هدف های خود برسند

ه طور هر چند این عوامل به عنوان گرایش های رهبری در مدل توضیح داده شده است ولی ب. توجه به مردم

، 1312افجه، )رهبری هستند ( رابطه مدارانه)و رابطه ای ( وظیفه مدارانه)نزدیکی موازی رفتارهای وظیفه ای 

 (.162ص
 نظريات موقعیتی و اقتضايی  -3-3

که نظریه های رفتار رهبری نیز فاقد انعطاف الزم بودند و در تمامی موارد پاسخگو نبودند، نظریه  به علت آن

 . ریه هایی روی آوردند که آنها را  موقعیتی یا اقتضایی نام نهاده اندپردازان به نظ

در این نظریه ها بر یک سبک و شیوۀ رهبری تأکید نشده و روشی واحد در رهبری، غیر واقعی و غیر علمی 

ای در نظریه های موقعیتی و اقتضایی، شیوۀ مناسب و مطلوب رهبری بر اساس شرایط و به اقتض. قلمداد شده است

 .گیرند،  اشاره خواهد شد در ادامه به نظریاتی که در این حوزه قرار می. موقعیت ها تعیین می شوند
 هدف -نظريه مسیر -3-3-1

ولی نقطه تمرکز و تاکید آن به  .ابداع شد، دارای نگرش اقتضایی است 2و هاوس 1این تئوری که به وسیله ایوانز

 با رهبر تطبیق امکان هدف –بنابراین، تئوری مسیر . باشد رهبر می جای صفات ثابت رهبر، موقعیت و رفتارهای

 . دارد انگیزش در انتظار تئوری در ریشه تئوری این. سازد می فراهم را موقعیت

 بینی پیش قابل هم به وابسته عامل دو از استفاده با فرد رفتارهای و ها تلقی طرز انتظار، تئوری طبق کلی طور به

و دوم ارزش این نتایج برای ( انتظار)های مختلف از راه عملکرد فرد به تحقق نتیجه اعتقاد درجه: است

 (. ظرفیت)فرد

 روشن طریق از رهبر رفتار که شوند می برانگیخته رهبر وسیله به جایی تا زیردستان هدف، –طبق تئوری مسیر 

د، عملکرد زیردستان را تحت تاثیر شون یم( ها هدف)نظر مورد های پاداش به منتهی که( مسیرها)رفتارهایی کردن

همچنین، یک رهبر ممکن . البته فرض بر این است که دریافت پاداش بستگی به عملکرد اثربخش دارد. قرار دهد

 عناوین تحت رفتار نوع چهار هدف –تئوری مسیر .های مختلف به طرق مختلف عمل کند است در موقعیت

 .(363، ص 1373گریفین،) کند را به رهبر معرفی میخواهی  موفقیت و مشارکتی حمایتی، هدایتی،

                                                 
1 -Evans 
2 -House 
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یک یا هر چهار  رهبری، موقعیت برحسب تواند می رهبری هر که است این بر فرض هدف – مسیر تئوری در

طبق این تئوری دو نوع عامل موقعیتی بر چگونگی رابطه رفتار رهبر یا رضایت . سبک رهبری را اعمال کند

 : بارتند ازگذارد که ع زیردستان اثر می

دو ویژگی شخصی مهم زیردستان عبارتند از محل و منشأ . های محیط های شخصی زیردستان و ویژگی ویژگی

افتد،  کند آنچه برایش اتفاق می منشأ کنترل اشاره دارد به میزانی که فرد فکر می.کنترل و توانایی ادراک شده

 (.364همان منبع،ص) اشد و یا نتیجه عوامل خارجی استب نتیجه رفتار خودش می
 زندگی (سیکل)دوره  -3-3-2

  :رهبری کلی و جود دارد بعددراین نظریه دو. نظریه های اقتضائی است زندگی جزو دوره

 رهبری وظیفه مدار: اول

  رهبری رابطه مدار: دوم

وسان در موقعیت نیز میزان بلوغ و رشد مرئعامل و به عنوان شده است در قالب چهار سبک ترکیب این دوبعد 

خالصه شده  مسئولیت پذیری و میزان تجربیات و تحصیالت: سوم،  توفیق طلبی: دوم،  انگیزه: اول :سه عامل

 . است

با عنایت به مطالب ذکر شده باید گفت در این تئوری چهار نوع سبک رهبری در ارتباط با چهار نوع موقعیت 

سبک رهبری از جهت رابطه مداری و وظیفه مداری ،ند افرادی کامالً بالغ هست برای زیردستانی که. مطرح است

در حداقل خود می باشد و برای کسانی که کامالً نابالغ هستند سبک وظیفه مداری قوی و رابطه مداری ضعیف 

 (.132-131، صص1376الوانی، ) ترکیب مناسبی است

 1نظريه جايگزينی رهبری -3-4

، وظیفه ای و سازمانی می توانند نسبت به توانایی رهبر در در تئوری جایگزین های رهبری، ویژگی های فردی

به عبارت دیگر، اگر عوامل معینی وجود داشته  .برتری داشته باشد ناثرگذاری بر رضایت و عملکرد زیر دستا

 .باشد فرد می تواند بدون هدایت رهبر وظیفه محوله را انجام دهد

تئوری های سنتی که سلسله مراتب رهبری را همواره مهم  طبق مبانی دیدگاه جایگزین های رهبری و برخالف 

ویژگی های که می . تلقی می کردند، در بسیاری از موقعیت ها ، رفتار رهبر خارج از موضوع و بی مناسبت است

 :توانند رفتار رهبر را خنثی سازند عبارتند از 

 .بی تفاوتی نسبت به پاداش های سازمانتوانایی، تجربه، دانش، آموزش، نیاز به استقالل، گرایش حرفه ای و 

آن .اگر وظیفه ای بتواند به اندازه کافی نیازهای درونی کارکنان را ارضاء کند، آنها نیازی به حمایت رهبر ندارند

 :دسته  از ویژگیهای سازمان که ممکن است بتوانند جایگزین رهبری شوند عبارتند از 

                                                 
1 Leadership Substitutes 
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مقررات و روشها، گروههای کاری متحد و منسجم، وجود یک برنامه ها و هدفهای صریح و روشن، وجود 

 .ساختار دقیق پاداش و وجود فاصله فیزیکی بین سرپرست و زیردست 

لیکن انجام تحقیقهای بیشتری برای شناسایی . تحقیق های اولیه ، جایگزین های رهبری را مورد تایید قرارداده اند

  .( 313، ص  1376کریتنر ، ) یخشی رهبری ضروری می باشد دیگر جایگزین های بالقوه و اثر آنها بر اثر

 نظريه اسنادی رهبری -3-5
تئوری اسنادی رهبری مربوط به کسانی می شود که می کوشند روابط علی و معلولی را درک کنند، از دیدگاه 

اد نسبت می رهبری ، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است که رهبری تنها چیزی است که مردم آن را به افر

 .دهند

پژوهشگران با استفاده از چارچوب اسنادی متوجه شدند که افراد با فراست ، بارز، ساعی، کوشا ، پرخاشگر ، 

دارای درک قوی و جاه طلب در خور یا شایسته رهبری هستند، به همین شیوه رهبرانی که از نظر ابتکار عمل و 

ای ویژگیهایی هستند که معرف یک رهبر خوب است، یعنی رعایت حال دیگران نمرات باالیی می گیرند، دار

صرف نظر از موقعیت، کسی که در این دو مورد در سطح باالیی قرار گیرد او به عنوان بهترین رهبر به حساب 

 .می آید

یکی از جالبترین مطالبی که در ادبیات تئوری اسنادی رهبری وجود دارد چنین پنداری است که معموال رهبران 

مدارک و شواهد نشان می دهد که یک . در تصمیمات خود قاطع و دارای ثبات رای بوده و متزلزل نیستند موفق

رهبر قهرمان کسی است که دست به کارهای غیر عادی می زند ولی به سبب قاطعیت و پشتکار سرانجام پیروز 

 ( 633 – 634پارسائیان و اعرابی ،صص . ) می شود

پایین است، رهبر ممکن است این ضعف را ناشی از یکی از بسیاری عوامل وقتی که عملکرد یک فرودست 

در این صورت گفته می شود که . چون آموزش ضعیف، نبود انگیزه، کار زیاد یا کمبود وسایل و تجهیزات بداند

 .رهبر موضوع را به این عامل نسبت داده یا اسناد کرده است

ه آن اشاره می کنند این است که آنچه رهبر درباره از میان بردن نکته با اهمیتی که پژوهشگران این تئوری ب 

اگر . ضعف عملکرد کارکنان انجام می دهد، بستگی به این دارد که دالیل آن را به چه چیز نسبت داده باشد

عملکرد ضعیف را ناشی از آموزش اندک یا ناکافی بداند، برای کارمند آموزش یا سرپرستی بیشتر تامین خواهد 

، 1آرنولد و فلدمن) د، اگر این ضعف را به کار زیاد مربوط بداند، طبیعتا حجم کار را کاهش خواهد دادکر

 (.142-141، صص1176
  

 2نظريه رهبری فره مند -3-6

                                                 
1 Arnold,J.Hugh & Feldman,Saniel 
2 Charismatic Leadership Theory 
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این تئوری بیانگر این مطلب است که چنانچه پیروان رفتارهای خاصی را از رهبر ببینند، توانایی های خارق العاده 

ای به وی نسبت می دهند، در بیشتر تحقیقاتی که روی موضوع رهبری فره مند انجام شده است تا این  یا قهرمانانه

 . گونه رفتارهای آن رهبران را از رفتار رهبرانی که از چنین موهبتی برخوردار نیستند ، تفکیک کنند

های رهبری درباره آنها ارائه  رهبران را به دو دسته تقسیم می کنند، یک دسته کسانی که هستند که بیشتر تئوری

می نامند، این افراد در پیروان خود ایجاد انگیزه می کنند و از طریق وظایف،  1شده است، آنها را رهبران عملگرا

نقش ها و شرایط کارهایی که باید انجام شود، آنها را در جهت تامین هدفهای سازمان رهبری و هدایت می 

ران هم هستند که به صورتی بسیار عمیق و خارق العاده برپیروان خود اعمال نفوذ نمایند، ولی دسته دیگری از رهب

( در جهت منافع سازمان ) می کنند، به آنها الهام می بخشند و آنها را در راه تعالی بخشیدن به خواسته های خود 

طریق مسائل گذشته در توجه خود را به خیر و صالح پیروان معطوف می کنند، آنان از  2این رهبران تعالی بخش

بستر راههای نوین می کوشند تا بر میزان آگاهی های پیروان بیفزایند، این رهبران از چنان قدرتی برخوردارند که 

می توانند در اثر تلقین ، پیروان خود را وادار کنند که دست به کارهای خارق العاده بزنند و هدفهای گروه را 

تعالی بخش از نوعی جذابیت و الوهیت برخوردارند؛ با توجه به نکات یاد شده  تامین کنند، در واقع همه رهبران

چندین نویسنده کوشیده اند تا ویژگی های شخصی یک رهبر فره . دو واژه تعالی بخش و فره مند مترادف اند

 . مند را شناسایی کنند 

 :اوردهایشان چنین ابراز داشتندبا توجه به دست( کانادا ) در این زمینه دو پژوهشگر در دانشگاه مک گیل 

رهبران فره مند هدفهای آرمان گرایانه دارند که می خواهند آنها را تامین کنند، نسبت به تامین هدف شخصا 

متعهد هستند و از روش های متعارف استفاده نمی کنند، قدرت بیان و اعتماد به نفس دارند و به عنوان 

و نه به عنوان مدیرانی که حفظ وضع موجود ) اساسی می شوند  پرچمداران نهضت جدید که موجب تغییرات

 ( .  637 – 633پارسائیان و اعرابی ، صص . ) شناخته شده اند( می کنند 

 3نظريه رهبری ممتاز -3-7
رهبران ممتاز بیشتر همانند یک معلم و مربی عمل می کنند تا یک فرد دیکتاتور و مستبد و به واسطه بکارگیری 

فرد آمریکایی ضرورت این سبک از  1246بررسی . است که به پیروان خود قدرت می بخشند چنین سبکی

نفر از پاسخ دهندگان ، مشاور یا  37نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تنها . رهبری را تایید کرده است 

 .مربی اثربخش داشته اند

حب نظران ، مدیران را تشویق می کنند تا به پیروان صا. طرز تفکر موثر، زیربنای رهبری ممتاز را تشکیل می دهد

بدین ترتیب انتظار می رود که احساسات کنترل فردی و انگیزه درونی . خود نحوه تفکر موثر را بیاموزند

بکارگیری این سبک از رهبری باعث می شود تا مدیران از وقتشان بهتر استفاده کنند، زیرا . کارکنان افزایش یابد

                                                 
1 Transactional Leader 
2 Trans For Motional Leader 
3 Super Leadership 
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البته نیاز است جهت ارزیابی . بری کارکنان را تشویق می کند تا به مدیریت خود بپردازنداین شیوه ره

 – 317، صص 1376رابرت کریتنر، . ) پیشنهادهای ارائه شده در این رویکرد تحقیقات بیشتری صورت گیرد

را تشویق می کنند و رهبران کامیاب و برنده ، معلم هستند و سازمانهای برنده و کامیاب هم آموزش دادن (  311

 (. 12، ص  1373تیچی ، .نویل ام) پاداش می دهند 

 رهبری تیمی  -3-8

های همکاری یکی از مشهورترین و رو به رشدترین ابعاد تئوری های رهبری های سازمانی یا تیمرهبری در گروه

به هم و دارای اهداف  تیم ها گروه های سازمانی ترکیب شده از اعضای وابسته. و تحقیق در زمینه آن است 

 . های خود را با هم هماهنگ کنند  ها باید فعالیت ند که برای رسیدن به هدفاعمومی مشترک

های تصمیم گیری از باال به پایین در سازمان  های امروزی، در حقیقت قدرت تجدید ساختار سازمانی در سازمان

ختیارات تازه ای را در زمینه های جدید به آن ها داده های سنتی را به تیم های بیشتر خودگردان منتقل کرده و ا

این تیم های جدید هنوز ممکن است یک رهبر به معنای سنتی آن داشته باشند یا این که نقش رهبر در . است 

نقش رسمی رهبر تیم ممکن است در خارج از گروه به خدمت کردن فقط به . بین اعضای تیم تقسیم شده باشد

. ا خارج یا داخل گروه عمدتا به عنوان تسهیل کننده فرایند محدود شده باشند یا هر دو آنها عنوان یک واسطه ب

رهبری در داخل این چهارچوب جدید هنوز الزم ولی پیچیده است و عرصه جدیدی را به محققان عرضه 

 . کند می

چیده و در حال تغییر ضروری با افزایش تیم های عملیاتی و سازمانی و توسعه نقش آن در ساختار سازمان های پی

های جدید خوب فهمیده شود تا از موقعیت تیم مطمئن و از شکست آن  است که نقش رهبری در داخل این تیم

ضرورت عملی فهمیدن طبیعت تیم های سازمانی و رهبری در داخل آن ، تئوری و تحقیق را در . اجتناب گردد

نگرش . تیمی و اثربخشی تیمی می دهد هدایت می کند جهت نوکردن که قول بسیاری برای فهمیدن رهبری 

رهبری و گروه اثربخش مفیدترین چهارچوب کاری برای فهمیدن تئوری های جاری تیم های عملیاتی و رهبری 

این نگرش از این نظر عملی است که حول بهره وری و محصول گروه که پیچیده رهبری . آن را فراهم می آورد

همچنین نگرشی تئوریک است از این . ت بحرانی آن ارائه اثربخشی است ساخته شده استتیمی با فعل و انفعاال

، که به اثربخشی تیمی ارتباط  نظر که با تاکید بر تعداد زیادی از عوامل فرایندی ساختاری ، فردی و محتوایی

در طراحی و تر این که نگرش نقش رهبری  آورد و از همه مهمدارد پیچیدگی کار تیمی را به حساب می

نگرش اثربخشی رهبری و گروه ابزار خیلی مفیدی . دهد  ها را برای دستیابی به اثربخشی توضیح می سرپرستی تیم

 (423،ص 1373افجه ، ) .دهد و تأکیدش بر محصوالتی با کیفیت عالی است برای فهمیدن بنیان های خیلی می

 

 1رهبری خدمتگزار -3-9
                                                 
1 Servant Leadership 
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خدمتگزار در نقش "در مقاله ای تحت عنوان  1توسط رابرت گرین لیف 1112در سال  "رهبری خدمتگزار"واژه 

 ( 317،ص 1376رابرت کریتنر، )  .ابداع شد "رهبر

2وارونه هرم" مدل در. خدمتگزار هرم رهبری معکوس خواهد بود چرا که افراد مقدم اند در رهبری
رهبران  ،"

 و ذات را وارونه هرم مدل توانمی لذا. کنند خدمت می گیرند و به پیروان خود سازمانی قرار می در پایین هرم

 (. 2ص 1377قلی پور و حضرتی، . )آورد شمار به خدمتگزار رهبری جوهره

 مدیر به نسبت کمتری های توانایی دارای که افرادی عنوان به را سازمان اعضای ،خدمتگزار رهبری مدل

 اعضای  .دهد می ها سازمان مدیران همانند هایی ارزش نیز کارکنان به بلکه .کند نمی توصیف هستند خود

تصمیم  و مدیریت در فعال شکلی به همگی و هستند برخوردار یکسانی منزلت و شان از همگی سازمان

 (.26، ص 3،2221هرسمن)دارند فعال مشارکتی سازمانی گیریهای

 ،خدمتگزار رهبران و شدبا می گرین لیف معتقد است که رهبری خدمتگزار بر فلسفه خدمت رسانی استوار

 را خود پیروان پرورش و توسعه همچنین و آنها برآوردن نیازهای ،پیروان به رسانی خدمت که هستند رهبرانی

 استفاده ،همکاری  روحیه ،متقابل اعتماد ،سازی خدمتگزار توانمند رهبران .دهند می قرار نخست اولویت در

گرین )دهند می ترجیح سازمان در دیگری چیز هر به را انپیرو به رسانی خدمت ارزش قدرت و از اخالقی

  (.32، ص 1111لیف، 

 4رهبری تحول آفرين -3-11

-رهبری تحولنگرش  ،بود 1172یکی از نگرش های اخیر به رهبری که موضوع بسیاری از تحقیقات اوایل سال 

ران، ارزشها، باورها، و اهداف رهبری تحول آفرین نوعی فرایند پیچیده و پویا است که در آن رهب.است آفرین

 .پیروان را تحت تأثیر قرار می دهند

هرسی و بالنچارد رهبری تحول آفرین را فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروهها برای ایجاد تغییرات ناپیوسته در 

رهبران تبادلی از .قرار دارد 3کار ویژه های یک سازمان به عنوان یک کل می دانند که در برابر آن رهبران تبادلی

رهبری  1117برنز در . طریق پاداش یا مجازات به ازای عمل انجام گرفته پیروان را تحت تأثیر قرار می دهند

ادعا کرد  1173تحول آفرین و تبادلی را در دو سر یک پیوستار سبک های رهبری قرار داد، در حالی که بس در 

در واقع بر خالف نظر برنز که مفهوم . و تبادلی را انجام دهند که رهبران می توانند هر دو رفتار تحول آفرینی

اظهار  1177هاتر و بس در سال . تبادلی و تحول آفرین را مانع الجمع می دانست، بس این دو را مکمل هم خواند

کردند که رهبران تحول آفرین از طریق یک ذهنیت نمادین و تأکید بر تالش مضاعف، بر پیروان تأثیر می 

                                                 
1
R.GREENLEAF

 
 

2
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3 Horsman 
4 Transformational  leadership 
5 Transactional  leadership 
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در حالی که رهبران تبادلی از طریق ساختار و مالحظات و برانگیختن انتظارات پیروان در رابطه با اهداف . دگذار

 (.Hater & Bass,1988,p697)تعیین شده عمل می کنند

رهبران تحول آفرین از طریق تأیید اندیشه ها و ارزش های اخالقی کارکنان و الهام بخشیدن به آنان برای 

توانایی ارزیابی سبک . ائل با استفاده از شیوه های نوین، انگیزه فوق العاده ای را فراهم می کننداندیشیدن به مس

ها و پیامدهای سازمانی و دید آینده نگر و ایجاد آرمان واحد در اعضای سازمان از اجزای رهبری تحول آفرین 

 & Bennis) کند رهبری تحول آفرین نوعی چشم انداز واضح از آینده ترسیم می. هستند

Nanus,1985,p163.) 

برنز مشخص کرد که رهبران تحول آفرین صاحب . دارد 1نظریه رهبری تحول آفرین ریشه در کارهای برنز 

برنز در ادامه بحث خود . بینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنایی به چالش و تالش وا می دارند

آفرین هستند که قادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای سازمان های تنها رهبران تحول  ":چنین ادعا می کرد

ند و بر امواج تغییرات رجدید هستند، زیرا آنها منشأ تغییراتند، بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل دا

 (. 474، ص 1166ریتز، ) ".سوارند

 جمع بندی و ارائه الگوی نظری -4

ر مبحث سبک رهبری، رویکردهای گونااگون ماورد توجاه قارار گرفتاه      در مبانی نظری و مطالعات انجام شده د

 .مفروضات و چارچوب ذهنی محققان تاثیری اساسی دریافته ها داشته است. است 

در بعضی از یافته های مطالعات ، بر عوامل موثر بر سبک رهبری توجه شده است و ایان در حاالی اسات کاه در     

 .هبری تاکید شده استبعضی از موارد بر شناسایی سبک های ر

سپس ابعاد مدل نظاری باا   . ر ادامه بحث مدل تلفیقی نظری حاصل از جمع بندی نظرات گوناگون ارائه می گردد

 .خواهد گردید رور شده تبییناستفاده از یافته های م
 

 مدل نظری تحقیق -4-1
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 تشريح اجزای مدل -4-2
 متغیرهای مستقل  -4-2-1

 ی سازمان ویژگیها  -4-1-2-2

سطح آموزش و تخصص زیر دستان ، بزرگی و کوچکی واحد کار، تقسیم  ؛سازمانها از یکدیگر متفاوت هستند

قبلی لحاظ داده ها، زمینه ها و تجربه بندی جغرافیایی، بزرگ یا کوچک بودن واحد کاری ، وابستگی واحدها از 

احساس اطمینان به موثر بودن اعضاء خود  کارکنان در اخذ تصمیم جمعی ، زمینه و عالیق مشترک جمعی ،

گویند که  هرسی و بالنچارد می .مشکل یا مسئله و تصمیم ، عوامل تاثیر گذارنده در سبک رهبری مناسب است 

بجز نیازهای کار عوامل دیگری مثل خود رهبر، زیر دستان ، فرادستان ، همکاران و سازمان از عوامل محیطی 

 (.ضمناً عوامل برون سازمانی نیز موثر است) ل زمان را نیز مورد دقت قرارداده اند آنهاعام. تاثیرگذارهستند 

. اجزای شخصیت و انتظارات هستندهریک از متغیر های رهبر ، زیردستان ، فرادستان ، همکاران و سازمان دارای 

 .الگوهای رفتاری پایدار یک فرد که بوسیله دیگران مالحظه می شود: شخصیت 

ز نقشهای دیگران در اداراک شخصی از رفتار مناسب برای نقش یا مقام خود او و اداراکات شخص ا:  انتظارات 

 (.1171هرسی و بالنچارد،)داخل سازمان 
 ویژگیهای رهبر  4-1-2-1

کیت دیویس ، علی رغم محدودیت های روش مطالعه مدلهای رهبری، از روش ویژگیهای رهبران در ارتباط با 

 :گی را بر شمرده است رهبری، چهار ویژ

ا انگیزش درونی و توانائی ارضاء عالیق و خواسته ها        پ ،ا بلوغ و شخصیت اجتماعی ب  ،ا هوش و نبوغ الف

 .طرز تلقی نسبت به روابط انسانی -ت
 ویژگیهای پیروان -4-1-2-9

ا، نیازها و عالیق مخصوص هر کارگر یا زیر دستی دارای نظام انگیزش درونی منحصر به فردی است، باخواسته ه

بناابراین بارای مادیر خاالی از     . بعالوه انتظارات ، آموزشها و تجارب هر کارگری متفاوت با دیگری است. به آن

با این درک است کاه مادیر از آن   . منفعت نیست که نیروهایی را که برکارکنانش موثر واقع می شود درک کند

چنین ترتیب دهد که موثرترین رفتار را  از  زیر دستان خود استصال  پس قادر خواهد بود ساختار رفتاری خود را

 .نماید

 سبک رهبری -4-2-2

هر کدام از مکاتب کالسیک ورفتاری مدیریت، دستور العمل های متفاوتی در مورد همانطور که مرور شد 

زم می کرد تا به کالسیک ها یک سلسله اصولی وضع نمودند که رهبران را مل. مفهوم رهبری صادر کرده اند

پیروان مکتب  ،از سوی دیگر(.1312عباس زادگان ،)باال بردن بازدهی توجه کنند  جنبه های ماشینی سازمان و

ازمان، ایجاد گروه کاری و توجه به نقش عوامل اجتماعی در محیط کار تأکید های انسانی س به جنبه رفتاری
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قاد بر این است که هر دو مکتب مصداق دارند، منتهی هر بااین حال امروزه اعت (.42،ص 1374رضائیان،)دارند 

 .( 1367مقدس وکاشفی، )توانند کاربرد داشته باشند  کدام در شرایطی کامال متفاوت می

برای توصیف خصوصیات  مداری مداری و رابطه ت خاصی را تحت عنوان وظیفها، عباردر تئوری اقتضایی فیدلر 

تی امداری را صف مداری و انگیزش رابطه فیدلر انگیزش وظیفه. کرد شخصیت رهبر ابداعوانگیزشی اساسی 

ناخوشایندترین "ای با شاخص  رابطه تاای  درجه انگیزش وظیفه. داند که اساسا برای هر شخصی ثابت است می

فیدلر موقعیت را برحسب درجه مطلوب بودنش برای رهبر از موقعیت بسیار مطلوب تا . شود سنجیده می "همکار

شود همه کسانی را که تاکنون با آنها کار  از رهبران خواسته میدر این نظریه . بندی کرد عیت نامطلوب تقسیمموق

دهندگان، ناخوشایندترین  سپس پاسخ. اند را به یاد بیاورند و ناخوشایندترین همکار را انتخاب کنند کرده

منفی مشخص رف آن با عالمت مثبت و گذاری بر روی شانزده شاخص که کیفیت هر ط همکارشان را با عالمت

کمک  مدیر یا رهبرنظریه رهبری وضعی به  ،به عبارتی (.211،ص1311،ساعتچی) کنند شده است توصیف می

 . دخود مورد استفاده قرار ده مناسبکند تا عقاید کال سیک و رفتاری را در موقعیت های  می

شکل گرفتند که از جدیدترین آنها می توان  عالوه بر رویکردهای سنتی، دیدگاه های جدیدی در رهبری

این دو سبک رهبری امروزه به سرعت توجه .دیدگاه رهبری خدمتگزار و دیدگاه رهبری تحول گرا را نام برد

 .ستنظریه پردازان، دانشمندان، محققان و کارگزاران مدیریت را به خود جلب کرده ا

با مطالعه در این دو سبک . ریبا یکسان و مشابهی دارندرهبری خدمتگزار و تحول گرا کیفیات و ویژگیهای تق

این مفهوم . رهبری مشخص می شود که هر دو این سبک های رهبری ریشه در مفهوم رهبری کاریزماتیک دارند

که نخستین بار توسط وبر مطرح شد بر صفات و ویژگی های خاص رهبر که ناشی از شخصیت کاریزمای او 

سه این دو سبک رهبری مشخص می شود که هر دو بر تشویق افراد، ارزش گذاردن به با مقای. است تاکید دارد

در واقع بر اساس تئوریهای مذکور، . افراد، شنود موثر، مربی و معلم بودن و توانمندسازی دیگران تاکید دارند

دو سبک بر هر . بیشترین شباهت را می توان در توجه فردی و تاکید بر توانمند سازی دیگران مشخص نمود

چشم انداز داشتن، شنود موثر، توانمند سازی دیگران، ارتباط برقرار کردن، مدلسازی، اقناع و صداقت تاکید 

 .دارند

بلکه آنها ایدئولوژی های مکمل . رهبری تحول گرا و رهبری خدمتگزار دو تئوری متضاد و در مقابل هم نیستند

اما این دو . (331، ص2224استون و دیگران، ) معرفی می کنند های عالی رهبری رازیرا هر دو آنها شکل. هستند

مفهوم تفاوتهایی نیز دارند، در حالی که هر دو رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا بر تاثیر گذاشتن و نفوذ 

 ای غیر سنتی یعنی قرار گرفتن در مقام خدمتگزاری به این تاثیر دست  کنند، رهبری خدمتگزار به شیوه تاکید می

رهبری خدمتگزار تاکید بیشتری بر خدمت کردن به پیروان دارد و همچنین آزادی بیشتر و اعتماد . می یابد
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رهبری تحول گرا بیشتر بر اهداف سازمانی تاکید دارد در حالی که  .بیشتری به زیردستان نشان داده می شود

 (331، ص2224استون و دیگران، ) . رهبری خدمتگزار بر افراد که پیروان او هستند تاکید و تمرکز دارد

 اثر بخشی سبک رهبری -4-2-3

در ابتدا می بایست بین رفتار رهبری و سبک رهبری تفاوت قائل شد، رفتار رهبری عبارتست از اقدامات 

مشخصی که رهبر در جهت دادن و هماهنگ کردن کاری اعضای گروه به کار می برد، از سوی دیگر سبک 

 .بنای ساختار نیاز فرد که رفتار او را در وضعیت های مختلف بر می انگیزاندرهبری عبارتست از زیر 

در گذشته پژوهشگران تصور می کردند که مدیران صرفا یا وظیفه گرا هستند یا رابطه گرا و کاهش یک سبک 

زمینه راه تکامل تدریجی اندیشه در این . مثال وظیفه گرا باعث افزایش سبک مقابل آن مثال رابطه گرا می گردد

بدان جا برد که سبک های مفروض رهبری سازمانی نقیض و مانعه الجمع با هم نیستند و زمینه های شخصیتی و 

رفتار مدیران اغلب مجموعه ای از هر دو سبک یاد شده هستند ، بنابراین توصیه می شد که مدیران برای حصول 

بط کارکنان و وظیفه هر دو معطوف سازند، این موفقیت باید حداکثر توجه خود را به طور هم زمان به روا

 .گرایش البته عوامل محیط را کامال از نظر دور می داشت و بهترین راه را برای همیشه و همه جا توصیه می کرد

اکنون باور  این است که سبک رهبری ناشی از شخصیت دیرپا و نسبتا ثابت فرد است و این سبک تابعی است از 

زش هر کس، به بیان دیگر، برخی از مدیران رضایت عمده خود را از روابط شخصی خوب با سلسله مراتب انگی

دیگران به دست می آورند، در واقع آنها زمانی احساس راحتی می کنند که روابط خوبی با دیگران داشته باشند، 

می دارند و چه روابطی با  عزت نفس آنها تا حدود زیادی بسته به این است که اطرافیان نظری نسبت به آنها ابراز

از سوی دیگر شماری از مدیران دارای انگیزش وظیفه .آنها دارند، این افراد را رهبران با انگیزش رابطه می نامند

هستند، اینان کسانی هستند که رضایت اصلی را از انجام کار به دست می آورند و عزت نفس خود را از دست 

 . روابط شان با دیگران  یابی به هدف حاصل می کنند و نه از

در تایید این استدالل که همه سبکهای اساسی رفتار رهبری ممکن است با توجه به وضعیت و موقعیت اثربخش یا 

برخی از قانع کننده ترین شواهد را گردآورده که  1کرمن.ک.غیر اثربخش باشند، تحقیقاتی در دست است، ای

وی کوشش کرد همه مطالعاتی را که روابط میان ابعاد . می کند تصویر یک بهترین سبک رفتار رهبری را باطل

و مالک های گوناگون اثربخشی شامل قدرت تولید ( روابط ) و مراعات ( وظیفه ) رفتاری ساخت دهی 

گروهی، دستمزد، عملکرد تحت فشار، شهرت مدیریت، بخش های گروهی، نقل و انتقال کارکنان و ترک کار 

 .تحقیق مورد بررسی قرار گرفت 23رور نماید ، در مجموع بیش از را بررسی کرده اند، م

                                                 
1 A.K.Korman 
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در هر موردی این دو بعد بوسیله پرسشنامه عقاید رهبری یا پرسشنامه توصیف رهبر اندازه گیری شد، پرسشنامه 

ند، اول را برای ارزشیابی نظر یک رهبر درباره اینکه او در یک وضعیت معین چگونه باید رفتار کند، بکار می بر

 . در حالی که پرسشنامه دوم ادراک و تلقی زیردستان را از رفتار رهبر اندازه گیری می کند

کرمن نتیجه گرفت که با وجود اینکه مراعات و ساخت دهی تقریبا ضرب المثل شده اند، به وضوح چنین به نظر 

وهی را پیش بینی کنند و نیز می رسد که در حال حاضر درباره اینکه این متغیرها چگونه ممکن است عملکرد گر

 .در شرایطی که چنین پیش بینی هایی را تحت تاثیر قرار می دهند، آگاهی بسیار کمی موجود است

کرمن به این نتیجه رسید که مراعات و ساخت دهی در رابطه با اثر بخشی هیچ ارزش پیش بینی کنندگی قابل 

 .ها فرق می کنند، بنابراین سبک رهبری باید فرق کند مالحظه ای ندارند، این بدان معنی است که چون وضعیت

طول کشید نتیجه ( 1131-61)فرد فیدلر ضمن آزمایش مدل مشروط رهبری در پنجاه مطالعه که شانزده سال 

گرفت که رهبران وظیف مداری که جهت نشان می دهند و رهبران رابطه مداری که جهت نشان نمی دهند، هر 

هستند، فیدلر استدالل می کند که با اینکه کسی ممکن است در زمان آینده سبک  دو تحت برخی شرایط موفق

یا رفتار رهبری همه جانبه ای کشف کند، ولی داده هایی که خود او جمع آوری کرده و آنچه که از تحقیقات 

 .معتبر دیگران حاصل شده چنان چاره های معجزه آسایی را نوید نمی دهد

یدلر و عده ای از محققان دیگر نیز نشان داده اند که وضعیت های متفاوت مستلزم عالوه بر لیکرت، کرمن، ف

 .سبک های رهبری متفاوتی است

به طور خالصه شواهد روشنی وجود دارد حاکی از اینکه در زمینه رهبری هیچ سبک رفتاری واحد و جامع 

 (.123بند،ص  عالقه)االطرافی که در همه وضعیتها اثربخش و مؤثر باشد، وجود ندارد 
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 و ماخذمنابع 

، بهمن ابراهیمی ،  1373دانیل گلمن ، ریچارد بویاتزیس، آنی مک کی ، هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی ،  .1

 چاپ اول ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

، (ع)غربی و امام علی  مقایسه رهبری خدمتگزار از دیدگاه نظریه پردازان(. 1377)ساالری، سمیه و نصر اصفهانی، علی  .2

 .1377، پاییز 3نشریه معرفت در دانشگاه اسالمی، سال سیزدهم، شماره 

مروارید، چاپ دوازدهم، : رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده، تهران(. 1373.)گریفین، مورهد .3
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