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شــوند اعضــای تیم به ابزار الزم برای کســب موفقیت دســرتســی کافی دارند، اما رهربها در علم مدیریت، مدیرها افرادی هســتند که مطمنئ می

کنند و و به کمک تفکر انتقادی و خالقانه، خارج از چهارچوب فکر می کســانی هســتند که با هدایت اســتعدادهای خاص خودشــان و دیگران

ست سمت د سانیابی به اهداف تعیینحرکت تیم به  ستند که اجازه میکنند. میتر میشده را آ سانی ه یا  دهند یکگویند بهرتین مدیرها ک

ــود و پر و بال بگیرد. در یک تعریف کلی ــکل بگیرد، تربیت ش ــانی و می چند رهرب در تیم ش ــرتس، اعم از انس توان گفت رهرب از منابع در دس

شیوه سانی، و ابزارهای ارتباطی به  ستفاده میغیران آمیزتر تر و موفقیتهزینهتر، کمکند که در نهایت دسرتسی به اهداف کلی جمع رسیعای ا

ــورت ــربد گیرد. در هر نوع فعالیت جمعی یا کار گروهی، نقشص ــارکتهای مختلفی برای پیش ــهیل مش های ها وجود دارند، اعم از نقشو تس

/تیمی و دهی در انواع کارهای گروهیهای محیطی و تکامل الگوهای ســازمان. پیچیدگیگریگری و تســهیلای، مربیرهربی، مدیریتی، مشــاوره

ها دارد این است که این نقشآنچه اهمیت .کنندتری را از رهربان و مدیران طلب میهای متنوعهای اجتامعی، هر روز نقشدر انواع مشارکت

 شوند.گروهی دیده/اقتصادی مورد نظر و با نگاه به تعادل بین مقتضیات برون و دروناجتامعی/زمینه فرهنگیدر پس

سبک سبکدر یک نگاه کلی  ه، به تصمیم نهایی را گرفتهای آمرانه یا فرماندهی (که رهرب یا مدیر به تنهایی های عمومی رهربی تیم عبارتند از 

سبک شود ولی تصمیم نهایی با مدیر و رهرب تیم است)، های اقناعی و مشورتی (که در آن نظر مشورتی اعضا دریافت میتیم اعالم می کند)، 

آن رهرب اختیارات و گیرد) و در نهایت واگذاری (که در ی اکرث اعضــا صــورت میأ گیری با اجامع و یا با ر ســبک مشــارکتی (که در آن تصــمیم

ها به گوییم انتخاب این ســبکآل میکند). معموال در رشایط ایدهکرده، در واقع تفویض اختیار میهای بیشــرتی را به کارکنان واگذارمســئولیت

ستف شیوه ترجیحی خود ا شیوه ترجیحی مدیریت دارند و در اکرث مواقع از  ست ولی در عمل، افراد  ضای رشایط متفاوت ا . در کننداده میاقت

 است.مقایسه شده گر با همهای رهرب، مدیر و تسهیلجدول زیر نقش

 گرتسهیل مدیر رهرب 

دغدغه جلب مشــــاركت افراد برای  دادن كاردغدغه درست انجام دغدغه انتخاب كار درست دغدغه

 انجام كار

 یافنت دید مناسبكمك به افراد برای  دید كوتاه مدت / میان مدت دید دراز مدت دید

شــدن آنچه الزم اســت كمك به روشــن متركز بر چگونه متركز بر چه و چرا حوزه متركز

 .شودمورد متركز واقع

ــه،  حوزه تفكر ــده، توســـع تفكر در مورد آین

 آورینو

ــل كردنتفكر در مورد حال و اداره هی كر تســــ ف ــد ت ین فرآ جمعی و 

 گیریتصمیم

تســـهیل درك مشـــرتك و خلق معنی  آهنگ حركتتعیین برنامه و رضب مسیر حركتتعیین چشم انداز و  فرآیند اصلی

شرتك از شم م و كمك به افراد انداز چ

نگ با رضباهنگ برای هامه ــــدن  ش

 حركت
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در پی جلب تعهد افراد برای همراه  فضای ارتباطی

 .شدن است سوو هم

ــاســــخ پی پ برای در  فراد  گویی ا

 .كارها و وظایف محوله استتكمیل

در پی جلب مشـــاركت فعال و خالق 

 .افراد در فرایند كار تیمی است

ظارت  .انگیزاندها و آرزوها را بر میآرمان فعالیت اصلی حدود ن یت مرزها و  بر رعا

 .دارد

ها و كند تا آرمانبه دیگران كمك می

ــا را  ــد و مرزه ــا را معنی كنن آرزوه

 .تعریف كنند

ظار دارد افراد  انتظارات مانانت به آر ها را 

 .واقعیت تبدیل كنند

ما  موریت خود را أ انتظار دارد افراد 

 .داده و به اهداف برسندانجام

می ــان و كمــك  فراد آرم ــا ا ــد ت نن ك

شكل دهند و به أ م موریت مشرتكی را 

 .آن متعهد شوند

ــب نو واكنش به تغییر غی تر ــت را  خالقی آوری و 

 .كندمی

به تغییرات ترغیب می افراد را .كندپایداری را ترغیب می تا  كند 

داده و آنچه نیاز به پاســـخ مناســـب

 .تغییر دارد یا ندارد را تشخیص دهند

 

 

 کرد: توان اشارههای زیر میهای رهربی، به افراد و نظریهر شیوههای فکری ارائه شده داز جمله مهمرتین چهارچوب

 کرت لوینشیوه های رهربی سه گانه  :الف

 رهربی دستورگرا (قاطعانه)

 رهربی دموکراتیک

 خله)گر (عدم مدارهربی نظاره

 

 گلمنشش شیوه رهربی  :ب

 رهربان پیشاهنگ

 انداز رهربی معطوف به چشم

 کننده)گرا (همراهرهربان مردم

 رهربان مربی

 رهرب اجبارگرا (آمر)

 رهرب دموکراتیک
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 )(شیوه اقتضایی هرسیو  کن بالنچاردرهربی  ج: شیوه

 سبک آمرانه یا دستوری

 سبک اقناعی یا استداللی

 سبک مشارکتی

 سبک تفویضی یا واگذاری

 هاد: دیگر شیوه

 رهربی بوروکراتیک 

 گرارهربی تحول 

 رهربی کاریزماتیک 

 گزارخدمترهربی  

 گروظیفه رهربی 

 

ها و نگرش متفاوت و دهی فضــاهای ارتباطیســت. افراد متفاوت با توامنندیایی که هر رهرب در اختیار دارد هدایت و شــکلترین ابزارهاز مهم 

ضاد در هر تیم به وفور یافت می شود میگاه مت سلیقه اگر به درستی هدایت ن ستیابی به نتیجه دلخواهشوند و وجود تنوع   تواند تیم را از د

 ثر است. ؤ ثر و شنوایی مؤ دادن به فضاهای ارتباطی، گویندگی مدر شکل باز دارد. دو ابزار مهم

 کند: ثر از مراحل و خصوصیات زیر تبعیت میؤ شنوایی م

 باشید.ذهن داشتهحضور 

 کنید. هایش از او سوالکنید تا بین مکثشدن موضوع سوال بپرسید صربحرف گوینده را قطع نکنید. اگر نیاز دارید برای روشن 

و بعد  »کنم منظورت اینه که...فکر می«، »باشـــم...اگر درســـت متوجه شـــده«کنید: طور رشوعکنید. جمالت خود را اینبازگویی 

 دهید. دریافت خود از ماجرا را به زبان خود و به صورت کوتاه رشح

 کنید. از زبان بدن درست استفاده 

 باشید.ذهنی خود، آگاهی داشته هایفرضها و پیشقضاوتاز پیش 

شــوند. به نحوه ادای کلامت، تن صــدا و ترین نکات دریافتی، از البالی خطوط و کلامت دریافت میثر، مهمؤ دادن مهنگام گوش 

 دهید. بربید تا بدانید بهرت است چه واکنشی نشانزبان بدن توجه کنید و به احساسات درونی گوینده پی
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شنیدن مگرچه توجه به عالئم   ست، در نهایت برای  سیار مهم ا سات فرد گوینده ب سا سعؤ غیرکالمی برای دریافت اح ی ثر باید 

 آورید.شده را از ایده اصلی جدا کنید و فارغ از آنها به پردازش و تحلیل ایده رویکنید احساسات منتقل

 شده را به مسائل دیگر بسط ندهید.موضوعات مطرح 

 دستور ندهید.  

 کنید.شده را یادداشتکردن یادداشت بردارید و اهم مطالب گفتهرسمی کاری، در هنگام گوشدر جلسات 

 

 بازخورد، یکی از ابزارهای بسیار کارآمد برای هدایت و سوق دادن رفتار اطرافیان شام به انجام دادن یا ندادن کارهای مدنظر شامست. 

 کنید:در بازخورد دادن به فرد مقابل به نکات زیر توجه 

 کنید.کیدأشده و نتایج آن در درازمدت بر پروژه و فرد، هر دو تبر اثرات رفتار انجامدادن،  در هنگام بازخورد

شکل ت شکو کنید مترکز خود را بر این بگذارید که با بهبود آن رفتار چه توامنندیکیدأاگر به جای اینکه بر م شود فا میهایی در فرد 

 کرد.رسید، شوق تغییر رفتار را در او ایجاد خواهیدو به چه چیزی خواهد

شکل بازخوردهای مث ساعت اولیه و به  بت را بالفاصله و ترجیحا در برابر دیگران و بازخوردهای منفی را در حداکرث بیست و چهار 

 خصوصی به افراد بدهید.

شاره هنگام بازخورد دادن، شده ا صفات زدن به فرد خودداری کنید. نسبتکنید و از برچسب به رفتار خاصی که انجام داده  دادن 

ـــایند مانند  ـــود فرد در برابر شـــام گارد دفاعی بگیرد و عمال تباعث می »تو ابله هســـتی«یا  »ای هســـتیتو غیرحرفه«ناخوش یر ثأ ش

 ان از دست برود.حرفهایت

ستفاده از عباراتی مانند  شه«ا شام در مورد قبول قرار و...  »تو هیچ وقت«، »تو همی صول شانس موفقیت  گرفنت بازخوردتان و ح

 آورد.توافق را به شدت پایین می

شاره نکنید کنید ولی در مواقع دیگر در مورد رفتارها بازخورد بدهید و ، نتایج را بررسیدر هنگام ارزیابی عملکرد کلی، به رفتارها ا

 کنید.از کلی گویی دوری

کنید، برداشت خود را بدون تعصب بگویید و تالش کنید که جمالت شیوه آن است که رفتار فرد را از دید خود توصیفترین مناسب

 کردن به اکرث جمالت بازخوردی است.عبارت مناسبی برای اضافه »به نظر من«شام حالت قضاوت گونه نداشته باشد. 

شخص شود. رفتار جایگزین را خواهید چه کاری انجامشدن بازخورد دقیقا میکنید بعد از متامم شود یا جایگزین   به دقت شود، ن

 اند.دهید و مطمنئ شوید نتایج مورد انتظار شام کامال تفهیم شده رشح

صددرصد شیوه حق به جانب و  شد این رفتار فرد را در الک دفاعی فرو  هرگز با  شام با صحبت نکنید. حتی اگر کامال حق با  محق 

 شود.ثر میؤ برد و مانع شنوایی ممی

ر توان رفتادهد. از او بپرســـید چگونه در دفعات بعدی می ســـوال بپرســـید. از فرد بخواهید ماجرا و رفتار خودش را برایتان رشح

 فکری بیابید.تری داشت. رفتارهای جایگزین را با هممناسب
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 کنید. فراموش توانید به او کمکاز فرد بپرســید قدم بعدی که برای بهبود وضــعیت برخواهد داشــت چیســت و شــام چگونه می

 مک و حامیت آماده باشید.نکنید که نقش شام در تغییر رفتار دیگران مانند یک کاتالیزور است، همیشه برای ک

 دادن خود سوال بپرسید و از آنها بخواهید شام را صادقانه و با مصداق نقد کنند. از دیگران در مورد نحوه بازخورد

 

دارند  گویند زنان سبکی زنانهگذارد؟ طرفداران رویکرد جنسیت محوری میهای بیولوژیکی و تجربی زنان بر سبک رهربی آنان اثر میآیا تفاوت

آبادی در تحقیقی که بر روی بیش از پانصـــد مرد و زن مدیر در مدار مردان متامیز اســـت. دکرت زینکه کامال از ســـبک رهربی مردانه و وظیفه

 ».آورندگرا روی میمدیران زن به طور معناداری بیشرت از مدیران مرد به سبک رهربی تحول«نویسد: است میهای رهربی انجام دادهمورد شیوه

ند هایی مانکنند، مثال ویژگیشـــان رفتار مییند افراد بر اســـاس انتظارات اجتامعی از جنســـیتگواجتامعی نیز می معتقدان به نظریه نقش

صمیم شنت روابط بین فردی مطلوب، از جمله ویژگیت شارکتی، اتحاد و دا شرت از زنان انتظار میهاییگیری م رود. در ست که دارا بودن آنها بی

ردان به تر از مبســـیار متفاوت اند و بنا بر انتظارات کلی جامعه از آنان،ن بنا برآنچه آموختهاند زناعمل نیز بســـیاری از تحقیقات ثابت کرده

ــیاری از ویژگیایفای نقش رهربی خود می ــکل ارزشنامیده می »زنانه«هایی که پردازند چرا که در گذر زمان بس ــوند در ذهن آنها به ش های ش

 اند. بنیادین پررنگ و نهادینه شده

ــازمانی و در فعالیت ــب باالی س ــیدر مناص ــیاس ــت که از آنجا که فرهنگ حاکم بر جوامع در اجتامعی یکی از بحثهای س های موجود اینس

شــوند برای حفظ منصــب خود بر خالف ماهیت و رسشــت خود رفتارهای های باالی مدیریتی کامال مردانه اســت بســیاری از زنان وادار میرده

زنان هنوز در چارچوب ادبیات و نظام اندیشــه مردانه فعالیت «گوید: مدارانه اعامل منایند. دکرت ناهید توســلی میو وظیفهگونه مردانه، رقابت

 است. مدیریت زنانه اصالًکنند. هنوز ادبیات زن/مادرانه در ایران باب نشده است؛ یعنى ادبیات مدیریت و ادبیات سیاىس زنانه حاکم نشدهمى

مدیریتى  کند، نه اینکهتواند مدیریتى زنانه داشته باشد و با اقتدار زن/مادرانه خود فعالیت. باید همه یاد بگیریم که زن مىمثل مردانه نیست

یت زنانه های مدیرثیر گذر زمان و پیرشفت فرهنگی جوامع در نتیجه تحقیقات مربوط به سبکأ ت »در زیرمجموعه قوانین مردانه داشته باشد.

شــده خود هنگامی که به مناصــب های نهادینهاند و ارزشدادند که زنان بنابر آنچه آموختهبرخی تحقیقات دهه قبل نشــان قابل توجه اســت.

ست شان میمیرهربی و مدیریتی د شرتی از خود ن شارکت جمعی بی شهیابند رفتارهای حاکی از همدلی و م ای در دهند. در واقع دیدگاه کلی

مدار و دموکراتیک، سبکی زنانه است. اما مدار و غیردموکراتیک، سبکی مردانه، و سبک رابطهکه سبک وظیفه های رهربی این استمورد سبک

در تحقیقات دیگری که اخیرا بر روی مدیران زن و مرد انجام شــد مشــخص گردید در عامل واقع، تفاوت معناداری میان ســبک زنان و مردان در 

 کنند و نه الزامات جنسیتی. اند عمل میان هر دو بر اساس الزامات نقشی که پذیرفتهرهربی وجود ندارد چرا که زنان و مرد



	انواع رهربی	|	6
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

زن  ۱۸،  ۲۰۱۴ اند. در سالداشته های باالتراجتامعی در رده های پیشین فرصت بیشرتی برای حضور در مناصب سیاسی وزنان نسبت به سال

های درصــد از زنان در پســت ۱۷.۲ اند که شــش تن در قاره آمریکا در این پســت قرار دارند.کردهبه عنوان رییس قوه مجریه در جهان فعالیت

 .بوددرصد  ۱۶.۱ ، ۲۰۰۸ اند که این آمار در سالوزارتی قرار داشته

سهم زنان در  سه تغییرات  سی اگر بگذریم، از مقای سیا صب باالی  ضور افرادی مانند انجال مرکل و ترزا می و هیالری کلینتون هم در منا از ح

سال سی و مدیریت میانی در ایران در  سیا صب  شمهای اخیر، منیمنا شی کرد. یقینا، از قانون توان چ سالپو صوب    ۱۳۲۹ انتخابات مجلس م

همگی در یک رده و ذیل لیســت افرادی که از » کنندرشفانه تحصــیل معاش میزنان و متکدیان و کســانی که به وســایل بی« هجری که در آن

ی پذیرند، راه دراز میگرفتند، تا به امروز که زنان مناصـــب فرمانداری و منایندگی مجلس را کردن به طور مطلق محروم بودند قرار میانتخاب

ها به چشــم تری در این زمینهتر و پررنگشــده فعالیت منســجمهای اخیر نیز لزوم توجه به حضــور زنان باعثاســت. حتی در ســالطی شــده

له أ این مسنفر) بود و  ۲۹۰نفر از  ۹درصد ( ۳های مجلس مجلس شورای اسالمی سهم زنان از کرسی ۹۰بخورد. به طور مثال در انتخابات سال 

 باشد. ۱۳۴کشور دنیا،  ۱۹۰بود تا جایگاه ایران از این منظر در بین سبب شده

ای را است، کلیدواژهای از آثارش را به بررسی وضعیت زنان در جهان عرب اختصاص دادهتبار که بخش عمدههشام رشابی نویسنده فلسطینی

توان او معتقد بود رصفا منی». جامعه تحت سیطره مردان«یا هامن » نوپاتریارشی«کند: توصیف وضعیت حاکم بر خاورمیانه استفاده میبرای 

 از طریق انقالب یا کودتای سیاسی به تغییر اجتامعی دست یافت.

نهاد خانواده مرد حاکم اســت، در نوپاتریارشــی در ســیســتم  کالســیک در ســطح خرد و در ســاالری)اگر در پاتریارشــی(مردم« :می گویدرشابی 

 » شود.حکومتی نیز پدر قدرت دارد؛ مردی که رئیس طایفه و قبیله بوده است، لیدر جامعه می

 های رهربی در دواجتامعی فعلی، راهکارهای دستیابی زنان به فرصتهای سیاسیدر چنین وضعیتی و با حاکمیت فرهنگ مردساالر در حیطه

های بلندمدت نقش نهادهای مدت نقش دولت و حکومت و در بخشبندی خواهند شد که در حیطه کوتاهمدت و بلندمدت دستهحیطه کوتاه

 شوند. تر میاجتامعی سیاسی خرد و مردمی پررنگ

شان می ساختارتحقیقات ن شی حاكم بر جامعه و  شاركت زنان در بازار كار تحت تأثیر نظام ارز ست. در واقعفرهنگی خانواده دهد م جو  ها

های سیاسی اجتامعی به او همرس (به عنوان کسی که دین، اجازه منع حضور زن را در فعالیت ها و انتظاراتفرهنگی حاکم بر خانواده، نگرش

حضــور ســیاســی اجتامعی در ســطح  در رشایط تجرد پدر یا برادر خانواده) مهمرتین و اولین مانع توامنندی زنان و مشــارکت آنان در - دهدمی

 شود. میجامعه قلمداد 
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درصد به عنوان الگوی حضور زنان  ۳۰پیشنهاد حضور توان به از جمله راهکارهای نهاد زنان ملل متحد برای افزایش مشارکت سیاسی زنان می

ی های اجتامعسازی جنسیتی و ترسیع حرکت جنبشهای جامعه مدنی برای جریانی، مشارکت مؤثر و فعال گروهدر پارملان و در سمت منایندگ

بینی منابع مالی آن در برنامه بودجه و تأکید بر نقش رسانه در زنان، تصویب قوانین و مقررات ناظر بر افزایش مشارکت زنان در پارملان و پیش

 نگاران در قبل و حین انتخابات اشاره کرد.تی خصوصاً نقش زنان فعال در حوزه رسانه از جمله روزنامهسازی جنسیارتقای آگاهی و جریان

سه - برخی کشورهای اروپایی صله - از جمله آملان و فران سی زنان انجام دادهاقداماتی در رابطه با افزایش مشارکت ۲۰۱۴-۲۰۰۴ در فا اند سیا

سهمیه سال درصد افزایش داده 29های قانونی و داوطلبانه، تعداد زنان در پارملان را به طور متوسط تا که در نتیجه این  سه با  اند، که در مقای

 است.افزایش روند کندی داشته ۲۰۰۳

ضمن مهم سیاسی زنان  دانسنت امر آموزش و اشتغال زنان بر لزوم بازتعریف توزیع جنسیتی در راهکارهای پارملان اروپا برای افزایش مشارکت 

های ســیاســی مهم و کنندگی نقش رســانه برای به تصــویرکشــیدن نقش مثبت از زنان فعال در مناصــب و موقعیتها در خانواده، تعییننقش

 است.کید دوچندان شدهأهای جنسیتی مدیریتی تفرضشکسنت پیش

 افزایش مشارکت سیاسی زنان در اروپا چنین برشمرده شده است:عوامل سازمانی متضمن 

سطح ار  :الف ستم انتخاباتی در  سی سیتی و دوم، اکنون دو  ستم منایندگی مبتنی بر رأی اکرثیت بدون مالحظات جن سی ست: اول،  وپا مطرح ا

ز بندی جنســیتی ااســت و ســهمیهبندی، که نظام دوم در افزایش میزان مشــارکت زنان در پارملان مؤثر تلقی شــدهســیســتم انتخاباتی ســهمیه

 آید.یکارهای مؤثر برای افزایش مشارکت سیاسی زنان به شامر مراه

شکاف جنسیتی در  )۲۰۱۵-۲۰۱۰( منشور و راهربد اروپا در زمینه برابری میان زنان و مردان یکی از پنج اولویت مندرج در :ب مواجهه و محو 

شغلی، اشتغال وها از جمله آموزش، گزینهآمیز در همه حوزههای جنسیتی تبعیضگیری است. برای تحقق این امر مقابله با نقشتصمیم  های 

 زندگی سیاسی و اقتصادی نیز مورد تأکید است.افزایی زنان در ورزش مطرح است. توان

ا شد که به صورت داوطلبانه تها درخواستکرد که مطابق آن از فهرستی از رشکت، کمیسیون اروپا کمپینی برگزار ۲۰۱۱در این رابطه در مارس 

کرده و تحقیقاتی از منظر رویکرد جنسیتی مختلفی ارایهدهند. پارملان اروپا تاکنون راهکارهای درصد افزایش ۴۰، منایندگی زنان را تا ۲۰۲۰سال 

 اســت. به طور مثال، درشــده دهنده و کاندید در انتخابات اروپا برگزارهایی نیز برای تقویت مشــارکت زنان به عنوان رأیانجام داده، و کمپین

در همه مؤسسات اروپا و افزایش مشارکت سیاسی زنان  را برای حضور برابر زنان و مردان ۵۰-۵۰ های سیاسی متعددی کمپینگروه ۲۰۱۴سال 

 برگزار کردند.

های دینی و بودن ارزشگرچه بســـیاری از راهکارهای ارائه شـــده در کشـــورهای دیگر در ایران با توجه به ســـیســـتم حکومتی حاکم و پررنگ

ای نه تر شــاید بتوان به تغییرات پررنگ در آیندهمحکمهای ســازی و برداشــنت قدممردســاالری فرهنگی متام و کامل قابل اجرا نیســت، با بومی

نویســد برای میکرده و کیدأطلب بر رضورت مشــارکت ســیاســی زنان تنامه مجمع زنان اصــالحچندان دور امیدوار بود. آذر منصــوری در ویژه

دارای اهمیت بســیاری اســت. او اتخاذ تالش ارکان جامعه مدنی و دولت مســتقر تحقق مشــارکت ســیاســی زنان به ویژه در قدرت ســیاســی، 
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سهمیه سیتی، به کار گیری نظام  سرتاتژی عدالت جن سه راهکار برتر در بندی و آموزش و فرهنگا سی احزاب را  سیا شکیالت  سازی مداوم در ت

سیاسی زنان می سا ترین نقش را در به قدرت رسیدن ز داند و معتقد است احزاب قادر خواهند بود مهمافزایش مشارکت  نان ایفا منایند. چه ب

 . باز كنند زنان متعددی كه پس از حضور در یك حزب سیاسی توانستند پای خود را در قدرت سیاسی كشورها
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