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 ابزار به تیم اعضای شوندمی مطمئن که هستند افرادی مدیریت، مدیرها علم رهبر؟ در ای هستید مدیر شما

 خاص اسببتعدادهای هدایت با که هسببتند کسببانی رهبرها دارد، اما کافی دسببترسببی موفقیت کسبب  برای الزم

 هب تیم حرکت و کنندمی فکر چهارچوب از خارج خالقانه و انتقادی تفکر کمک به و دیگران و خودشببببببان

 اجازه که هسبببتند کسبببانی مدیرها بهترین گویندمی. کنندمی ترآسبببان را شبببده تعیین اهداف به دسبببتیابی سبببمت

:  گویدمی پیترسببببببون تام. بگیرد بال و پر و شببببببود بگیرد، تربیت شببببببک  تیم در رهبر چند یا یک دهندمی

 . سازندمی را دیگر رهبرهای بلکه دهندنمی پرورش خوب، پیرو رهبرهای

 موفق رهبری ابزارهای سپس و داشت خواهیم تیمی رهبری هایشیوه انواع بر  مروری ابتدا درس این در

 سیاسی رهبری هایدرس، بحث ادامه در. گذاشت خواهیم میان در شما با را سازی ارتباط در مهم نکات و

 بررسببی را یرهبر شببیوه انتخاب در جنسببیت نقش نهایتا   و زنان سببیاسببی مشببارکت افزایش راهکارهای و

 .کرد خواهیم

 مطال  این دانستن با ولی کندنمی ایالعادهخارق رهبر به تبدی  یکباره به را شما مطال  این تمامی دانستن 

 دهید خرج به بیشتری پذیری شود، انعطاف روشن شما ذهن در کوچکی جرقه است ممکن عم  مواقع در

 هدف به ما اینصبببورت در. رود پیش بیشبببتری موفقیت اب و سبببریعتر کارها تا بگیرید پیش متفاوتی شبببیوه و

 .ایم رسیده خود
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 در اسبببت، رهبری آمده سبببیاسبببی مختلف منابع در آن مشبببخصبببات و« رهبری» از متعددی تعاریف گرچه

 فرآیند شببببببهر شببببببوراهای در حضببببببور آن از پس و انتخاباتی کمپین تشببببببکی  حین در ما نظر مورد معنای

  شده تعیین و خاص اهداف به رسیدن برای هایشانتالش رساندن حداکثر به و افراد بر اجتماعی رگذاریثیأت

 .است شده تعریف ما

 هایانتصببباب از فراتر. ندارد رسبببمی اداری یا سبببازمانی انتصبببابات و دسبببتورها به نیازی نقش این ایفای 

شی بودن مرسوم،  رهبر اداری ست نق سیار ا سته ب  و همراهی به آنها می  همزمان و دیگران بانتخا به واب

 غیرانسانی و انسانی از اعم دسترس در منابع از رهبر گفت میتوان کلی تعریف یک در. شما از روی دنباله

 تر، کمسبببریع جمع کلی اهداف به دسبببترسبببی نهایت در که کندمی اسبببتفاده ایشبببیوه به ارتباطی ابزارهای و

 ترجیحات و رهبری هایشببببببیوه انواع مورد در زیادی تحقیقات. گیرد تصببببببور آمیزترموفقیت و ترهزینه

 درس این در که اسببببت گرفته صببببورت رهبری نحوه انتخاب در فردی هایتوانمندی بر منطبق شببببخصببببی

 . کرد خواهیم مرور را نهاآ از ایشمه
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 شببرکت پانصببد بین تحقیق یک بدانید کافیسببت ببرید پی عملکرد بر آن ثیرأت و رهبری اهمیت به اینکه برای

 موثر شببرکت آن سببودآوری روی درصببد 30تا  شببرکت یک مدیر رهبری شببیوه که دهدمی نشببان دنیا برتر

 .  است

 در گفت توانمی یا دارد بیشببببببتری مهارت رهبری انواع از نوعی سببببببازیپیاده در فرد هر معتقدند محققان

 در اما. کندمی تبعیت آن از مواقع اکثر در که دارد را خودش به مربوط رهبری نوع یک رهبر هر واقع

 برای هاییچارچوب اسببت شببده سببعی آنها گیریکار به و ثرؤم هایشببیوه انواع ترآسببان مطالعه برای نهایت

 .کنیم صحبت رهبری انواع مورد در بتوانیم تا شود تعریف رهبری

دارند،  وجود هامشارکت تسهی  و پیشبرد برای مختلفی هایگروهی، نقش کار یا جمعی عالیتف نوع هر در

 تکام  و محیطی هایپیچیدگی.  گریتسببببهی  و گریای، مربیرهبری، مدیریتی، مشبببباوره هاینقش از اعم

 زرو اجتماعی، هر هایمشبببببببارکت انواع در و تیمی/گروهی کارهای انواع در دهیسبببببببازمان الگوهای

 در هانقش این که اسببببببت این دارد اهمیت آنچه. کنندمی طل  مدیران و رهبران از را تری متنوع هاینقش

 گروهیدرون و برون مقتضببببیات بین تعادل به نگاه با و نظر مورد اقتصببببادی/اجتماعی/فرهنگی زمینه پس

 .شوند دیده

 مدیر یا رهبر که) فرماندهی یا آمرانه یهاسبک از عبارتند تیم رهبری عمومی هایسبک کلی نگاه یک در

 نظر آن در که) مشببببببورتی و اقناعی هایکند(، سبببببببکمی اعالم تیم گرفته، به را نهایی تصببببببمیم تنهایی به

 آن در که) مشبارکتی اسبت(، سببک تیم رهبر و مدیر با نهایی تصبمیم ولی شبودمی دریافت اعضبا مشبورتی

 رهبر آن در که) واگذاری نهایت در و( گیردمی صببببورت اعضببببا اکثر یأر با یا و اجماع با گیریتصببببمیم

 در معموال  (. کندمی اختیار تفویض واقع در کرده واگذار کارکنان به را بیشببتری های مسببئولیت و اختیارات

https://www.fastcompany.com/1838481/6-leadership-styles-and-when-you-should-use-them
https://www.fastcompany.com/1838481/6-leadership-styles-and-when-you-should-use-them
https://www.fastcompany.com/1838481/6-leadership-styles-and-when-you-should-use-them
https://www.fastcompany.com/1838481/6-leadership-styles-and-when-you-should-use-them
https://www.fastcompany.com/1838481/6-leadership-styles-and-when-you-should-use-them
https://www.fastcompany.com/1838481/6-leadership-styles-and-when-you-should-use-them
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 شبببیوه افراد عم  در ولی اسبببت متفاوت شبببرای  اقتضبببای به هاسببببک این انتخاب گوییممی آل ایده شبببرای 

 هاشبببیوه انواع با آشبببنایی. کنندمی اسبببتفاده خود ترجیحی شبببیوه از مواقع اکثر در و رنددا مدیریت ترجیحی

 تیمی رهبری در امر این. درآورید اجرا به و کرده انتخاب آگاهانه را شببببیوه هر کند کمک شببببما به تواندمی

 .بود خواهد ثیرگذارأت بسیار کندمی اداره را شما انتخاباتی کمپین که

 

 .است شده مقایسه  هم با گرتسهی  و رهبر، مدیر هایقشن زیر جدول در

 مدیر رهبر 

 

 گر تسهیل

 دادن انجام درسبببببببت دغدغه درست كار انتخاب دغدغه دغدغه

 كار

 افراد مشببباركت جل  دغدغه

 كار انجام برای

 دید یافتن برای افراد به كمك مدت میان/  مدت كوتاه دید مدت دراز دید دید

 مناس 

 آنچه شبببببدن روشبببببن به كمك چگونه بر تمركز چرا و چه بر مركزت تمركز حوزه

 واقع تمركز مورد است الزم

 شود

آینده، توسعه،  مورد در تفكر تفكر حوزه

 آوری نو

 اداره و حببال مورد در تفكر

 كردن

 

 فرآیند و جمعی تفكر تسببببهی 

 گیریتصمیم

 مسبببببیر و انداز چشبببببم تعیین اصلی فرآیند

 حركت

 هنگآ ضرب و برنامه تعیین

 حركت

 خلق و مشببترك درك تسببهی 

  اندازچشببم  از مشببترك معنی

 ببببرای افبببراد ببببه كبببمبببك و

 ضرباهنگ با شدن هماهنگ

 حركت

 برای افراد تعهد جل  پی در ارتباطی فضای

 است شدن سو هم و همراه

 برای افراد گوییپاسبب  درپی

 وظبببایف و كبببارهبببا تكمیببب 

 است محوله

 فعال مشببببباركت جل  پی در

 كار فرایند در افراد خالق و

 است تیمی
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 بر را آرزوهبببا و هببباآرمبببان اصلی فعالیت

 انگیزاندمی

 حببدود و مرزهببا رعببایببت بر

 دارد نظارت

 تببا كنببدمی كمببك دیگران بببه

 معنی را آرزوها و هاآرمان

 تعریف را مرزهبببا و كننبببد

 كنند

 هبباآرمببان افراد دارد انتظببار انتظارات

 كنند تبدی  واقعیت به را

 ماموریت افراد دارد انتظار

 ببببه و داده انببجبببام را خببود

 برسند اهداف

 آرمان افراد تا كنندمی كمك

 را مشببببببتركی مبباموریببت و

 متعهد آن به و دهند شببببببك 

 شوند

 را خبببالقبببیبببت و آوری نبببو تغییر به واكنش

 كندمی ترغی 

 به تا كندمی ترغی  را افراد كندمی ترغی  را پایداری

 و داده مناس  پاس  تغییرات

 یببا دارد تغییر بببه نیبباز آنچببه

 دهند تشخیص را ندارد

  



9 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 در نیز مدیریت محققان. شوندمی گذاشته بحث به رهبری انواع از مختلفی هایشیوه مدیریتی هاینظریه در

 چند شببما آشببنایی برای اینجا در ما. اندداده ارائه رهبری انواع از مختلفی تعاریف و چهارچوبها سببالها طی

 کمپین تیم با سبببببببازی ارتباط برای آنها از الزم مواقع در بتوانید تا کنیممی معرفی را نظریه و چهارچوب

 .کرد خواهیم بحث خاص شرای  در شیوه هر بودن مناس  مورد در نهایت در. ببرید بهره خود انتخاباتی

 توانمی زیر هاینظریه و افراد به رهبری ایهشیوه در شده ارائه فکری هایچهارچوب مهمترین جمله از 

 : کرد اشاره

 لوین کرت گانه سه رهبری هایشیوه 

 گلمن رهبری شیوه شش 

 (اقتضایی شیوه) هرسی و بالنچارد کن رهبری شیوه 

 هاشیوه دیگر 
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 لوین کرت گانه سه رهبری هایشیوه 

 :کندمی تعریف را رهبری نوع سه  1930دهه  در روانشناس لوین کرت

 (قاطعانه) دستورگرا رهبری 

 در گرچه. گیرندمی را نهایی تصببمیم ،تیم با مشبباوره بدون موارد تمامی در رهبری، رهبران شببیوه این در

 از را خود رهبر اسبببببت ممکن اینکه دلی  به نهایت در  رود، امامی باال گیریتصبببببمیم سبببببرعت شبببببیوه این

 فق  بدهند دست از را خود همکاری انگیزه نیز تیم یاعضا و سازد محروم حیاتی و مفید اطالعات دریافت

 توصببیه دارید گیریتصبببمیم در زیادی بسبببیار سبببرعت به نیاز و باالسبببت کار انجام ریسبببک که مواردی در

 .شودمی

 وجود تیم افراد کردن اقناع وقت آخرکه لحظات و کمپین پایانی روزهای در شببببببما اسببببببت ممکن عم  در 

 .کنید استفاده بیشتر شیوه این از ندارد

 

 :دموکراتیک رهبری 

 گیریتصببببمیم جریان در تیم کند، اعضببببایمی اتخاذ تنهایی به را نهایی تصببببمیم رهبر گرچه شببببیوه این در

ست برزمان شیوه این. شوندمی داده مشارکت  خالقیت پرورش برد، برایمی باال را کارکنان انگیزه ولی ا

 در(. نمایدمی القا را ثیرگذاریأت و بودن مفید حس) کندمی اکاره درگیر را هاآدم و اسببببببت مناسبببببب  افراد
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 با تصبببمیماتی اتخاذ برای ولی رودمی باالتر وری بهره و شبببغلی رضبببایت رهبری از شبببیوه این در نهایت

 . نیست مناسبی شیوه سریع گیریتصمیم برای یا و باال ریسک

 

 (مداخله عدم) گر نظاره رهبری 

 در فق  رهبر واقع در. دهدمی کارهایشبان اجرای نحوه در زیادی آزادی تیم ایاعضب به رهبر شبیوه این در

 موارد در ولی( دهدمی ایده مثال  ) کندمی کمک نیاز صببببببورت کرده، در عم  کاتالیزور یا راهنما یک نقش

 رودباالمی کارکنان شغلی رضایت رهبری شیوه این در معموال  . کندنمی مداخله کارها انجام شیوه و جزیی

 الزم مهارت یا کافی توانمندی فاقد یا نکنند مدیریت خوبی به را خودشببببببان کارهای تیم اعضببببببای اگر ولی

 که مواقعی در و ریسببک کم و خالقانه هایپروژه برای شببیوه این. شببد نخواهد حاصبب  دلخواه باشببند، نتیجه

 .ستا مناس  دارند قرار گریایحرفه و خبرگی نهایت در کدام هر تیم اعضای

 

 گلمن رهبری شیوه شش 

 Daniel Goleman, Richard هاینام به مدیریت رشببببببته در برجسببببببته محقق ، چند2002سببببببال  در

Boyatzis و Annie McKee  بر شیوه هر ثیراتأت و آنها کرده، مشخصات تعریف را رهبری نوع شش 

 :از عبارتند شیوه شش این. دادند قرار مطالعه مورد را تیم اعضای عملکرد
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 پیشاهنگ رهبران 

. کنند عم  او شبببیوه به دارد انتظار هم دیگران از و دهدمی نشبببان را کارکرد بهترین پیشببباهنگ رهبر یک

 کن، همین کار کنم می کار من که طوری» بگوییم توانیم می کنیم تعریف را مدیر این جمله یک در اگر

 نتایج گرفتن نیازمند و باشند توانمند و یزهانگ با تیم اعضای که است مناس  زمانی ایرهبری چنین« !االن

شیم سریع ستفاده کرارا   و مستمر شک  به روشی چنین اگر. با شده،  خسته تیم اعضای است شود، ممکن ا

 .بدهند دست از را خود خالقیت

 

 انداز چشم به معطوف رهبری 

 تا بردمی مشبببتر  دگاهدی یک سبببمت به را تیم کلی اهداف کردن تعیین انداز،  با چشبببم به معطوف رهبری

 طالیی جمله. کندمی واگذار خودش به را فرد هر ابزار انتخاب بعد اما کنند فکر مشتر  هدف یک به افراد

 کار یا پروژه انداز چشببببم نتیجه در و شببببرای  که زمانی برای روش این«. بیایید من با» اینسببببت رهبر این

 به را نیازها بتوانید باید دارید کلی اهداف تعیین به نیاز که هاییزمان در شبببببما. اسبببببت مفید اندشبببببده عوض

 در  با تا بگیرید عهده به را گریتسهی  و رهبری نقش و دهید شرح تیم اعضای برای روشن کامال   شک 

 این به رهبری. کنند مدیریت را خود وظایف به مربوط خرد هایاستراتژی بتوانند افراد کار کلی انداز چشم

 .  نیست جزییات بر مستقیم نظارت به نیازی و هستند ایحرفه اعضایش که هاییستتیم مناس  شیوه
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 (کننده همراه) گرامردم رهبران 

 و کندمی تزریق خود تیم به را صببببمیمیت و تعلق عاطفی، حس هایارتباط سبببباختن با شببببیوه، رهبر این در

 بیاید پیش زمانی اسببت ممکن کاری هایژهپرو و هاتیم از بسببیاری در. یابندمی اولویت شببیوه این در رواب 

 هم به افراد اعتماد نامیمون اتفاق یک از بعد دارید نیاز شببببببود، مثال   خارجی یا داخلی بحران دچار تیم که

شان تیمی شار تحت یا و کنید بازسازی را های  تواندمی شیوه این بر حد از بیش کیدأت. هستید زیادی کاری ف

 .بکشاند طلبی راحت حیطه به را اعضا دهآور پایین را کاری عملکرد

 

 مربی رهبران 

 اعضای که کندمی کار خوب وقتی روش این. کندمی آماده آینده برای را  گروه اعضای شیوه، رهبر این در

 آنها مدت طوالنی در که دهند پرورش خودشبببان در مدتی طوالنی هایمهارت و هاقدرت کنندمی سبببعی تیم

 .ندارد کاربرد نیستند تغییر یا گرفتن یاد به عالقمند تیم اعضای که زمانی روش این. کند ترموفق را

 

 (آمر) اجبارگرا رهبر 

 رهبری از شببک  این کارکرد. دارد چرا و چون بی و سببریع پیروی درخواسببت شببما از نوع، رهبر این در

 سببببانحه یک راندو در یا( اسببببت شببببدن خریده حال در شببببرکت که زمانی مثال  ) اسببببت بحران هایزمان در

 روش هیچ که زمانی در تیم عضبببببو یک کنترل برای همچنین روش این. زلزله یا سبببببی  مث  واقعی طبیعی
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 اسببت ممکن چون بود محتاط باید روش این از اسببتفاده در. باشببد مفید تواندمی هم اسببت نداده جواب دیگری

 .بگیرد یمت از را نوآوری و انعطاف نهایت کرده، در بیگانه خود از را ها آدم

 

 دموکراتیک رهبر 

 اکثریت یا تمام مشببببارکت طریق از عام توافق  به رسببببیدن دموکراتیک رهبری شببببیوه از اسببببتفاده از هدف

 نظر در. گذاردمی احترام جمعی تصببمیم به و شببودمی جویا را دیگران نظرات دموکرات رهبر. اعضبباسببت

 باور هدف به اعضبببایش که باشبببید تیمی برره که اسبببت مفید زمانی در دموکراتیک روش که باشبببید داشبببته

 در شببیوه این همچنین. بدانند خود هدف را آن و  کنند ولیتئمسبب احسبباس آن به رسببیدن باشببند، برای داشببته

 و مفید اسببت تیم اعضببای طرف از تازه نظرات نیازمند و نیسببت مطمئن شببرای  از کامال   رهبر که مواقعی

 برای کافی اطالع تیم اعضببببببای که مواقعی یا اضببببببطراری موارد در روشببببببی چنین. باشببببببدمی کاربردی

 .شود تیم ناکارآیی و تنش افزایش به منجر تواندمی ندارند گیریتصمیم

 

 ( اقتضایی شیوه) هرسی و بالنچارد کن رهبری شیوه 

 همچون هاییلفهؤم گرفتن نظر در با اسببببت مشببببهور نیز اقتضببببایی مدل به که هرسببببی و بالنچارد کن مدل

 توانمندی بر بنا رهبر شببببیوه این در. کندمی تعریف را رهبری متفاوت شببببیوه چهار کارکنان ادگیآم میزان

 نظر از. دهد تغییر مقتضی زمان در را خود شیوه است ممکن اجراست دست در که ایپروژه نوع و افراد

 در. اسبببت فرد رهبری شبببیوه یا سببببک کننده تعیین پیروان بلوغ یا رشبببد هرسبببی ، درجه و بالنچارد آقایان
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 یعنی.  شببببببودمی توجه نیز بود فیدلر نظر مورد که رهبری بعد دو موقعیت ، به بر مبتنی رهبری تئوری

تار فه به بخشببببببی اولویت نظر از رهبر رف  دو این ولی. افراد و کاری رواب  به بخشببببببی اولویت یا وظی

 قرار طیف انتهای دو از یکی در هارفتار این که کنندمی توجه نکته این وبه نهندمی فراتر گامی پژوهشبببگر

 .شمرندبرمی را رهبری سبک وچهار آمیزندمی هم در را آنها سپس و گیرندمی

 در رهبری مناسبب  هایشببیوه به مختلف شببرای  و هاموقعیت  که اسببت این بر نظریه این اصببلی منطق

 نیازمند باشببببد داشببببته ثریؤم یرهبر بتواند فرد اینکه برای دیدگاه این اسبببباس بر. دارد نیاز موقعیت همان

 که هسببببتند کسببببانی ثرؤم رهبران. دهد تطبیق موقعیت همان نیاز مورد رهبری شببببیوه با را خود که اسببببت

 را خود رهبری شیوه سپس و دارند نیاز رهبری شیوه چه به موقعیت هر در آنها کارکنان دهندمی تشخیص

 . دهندمی تطبیق نیاز و موقعیت آن با

 نظریه گفت توانبنامیم، می آنها( بلوغ) آمادگی را خاص کار یک انجام برای افراد تمای  و نتوا میزان اگر

 کاری رفتار انطباق بر وضببعیتی رهبری نظریه. دارد تمرکز کارکنان آمادگی یا بلوغ بر اقتضببایی مدیریت

 که میزانی به کاری ررفتا) دارد کیدأت کارهایشببببببان انجام برای کارکنان آمادگی با رهبر ایرابطه رفتار و

 میزانی به ایرابطه رفتار گردد؛ ومی اطالق میشود گروه یا فرد هایلیتئومس و وظایف بیان درگیر رهبر

 و کنندگیمؤثر، تسهی  شنود رفتارهای و دارد اشاره پردازدمی جانبه چند یا دوطرفه ارتباطات به رهبر که

 (. شودمی شام  را حمایتی

 سببببببک بهترین عنوانبه را ذی  موقعیتی هایمعادل که کندمی مشبببببخص را رهبری سببببببک چهار مدل این

 :از عبارتند هامعادل این. کندمی آمادگی، توصیه سطح چهار هر در پیروان برای رهبری
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 دستوری یا آمرانه سبک 

سبی دارند، سبک پایین آمادگی که پیروانی برای سبک این   ادگیآم ءاعضا که هاییوضعیت در. است منا

 نیسببببببتیم لعمط   شببببببده محول وظایف انجام در آنها آمادگی میزان از یا و هسببببببتند عالقهبی یا ندارند را الزم

 دهیدمی افراد به جزییات با خاص رهنمودهای شببما دسببتوری سبببک در. کرد اسببتفاده سبببک این از توانمی

 . دهند انجام چگونه را کاری چه اینکه مورد در

 

 لیاستدال یا اقناعی سبک 

 سبببک این معموال  . اسببت مناسبببی سبببک اسببتداللی دارند، سبببک متوسببطی یا پایین آمادگی که پیروانی برای 

 لیتئومسبببببب قبول توان کارکنان که هنگامی. رودمی کار به دارند متوسبببببب  زیر آمادگی که کارکنانی برای

 به دارند را کار انجام برای الزم نفس به اعتماد دو هر اعضببببا و رهبر یا بیاموزند دارند عالقه ندارند؛ ولی

 . است درافراد شوق و شور منظور به تقویت و توضیح و دستوری سبک از تلفیقی سبک این. رودمی کار

 

 مشارکتی سبک 

 توان اعضا که هنگامی. است سبک تریندارند، مناس  باال تا متوس  آمادگی که پیروانی برای سبک این 

 توانمی هسببتند نامطمئن کار انجام به حد از بیش یا دهندنمی نشببان چندانی  تمای دارند، ولی مسببئولیت قبول

 ارتباط بر آن در رهبر که مشببارکتی سبببک معموال   هسببتند توانمند افراد که آنجا از. برد بهره سبببک این از

 .است سبک ترینبخشاثر دارد تاکید اعتماد بر مبتنی همکاری و دوطرفه
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 واگذاری یا تفویضی سبک 

 انجامشان نحوه و خود وظایف با خوبی به و هستند ایحرفه بسیار همگی که کنیدمی کار همکارانی با گرا 

 و دارند تمای  و توانهم تیم اعضای که هنگامی. است سبک مناسبترین معموال   تفویضی هستند، سبک آشنا

 جوابگوی راحتی به سببببک نای دارید اطمینان مسبببئولیت قبول به نسببببت کافی اندازه به خودشبببان و شبببما هم

 تفویضی سبک رو این از. دارند کمی نیاز هدایت و حمایت به افراد مرحله این در. شماست رهبری رواب 

 . دارد هاایحرفه میان در را موفقیت احتمال بیشترین

 رهبری مداریوظیفه و مداریرابطه رفتارهای از مختلفی ترکی  روی سبک هر اقتضایی رهبری مدل در

 سبببک سببپس و باشببد داشببته را موقعیت تشببخیص قابلیت رهبر که اسببت این مسببتلزم نگرش این. کندمی اکیدت

 آن به که ایوظیفه درباره احسبببباسببببشببببان و پیروان به نظریه این. کند اعمال و انتخاب را مناسبببب  رهبری

زمان،  مرور به را کارآمد، موقعیت رهبر یک که کندمی تاکید همچنین. دارد خاصبببی دارند، توجه اشبببتغال

 . داردمی مبذول ویژه توجه افراد آمادگی میزان در آمدهپدید تغییرات به و کندمی ارزیابی دوباره
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 هاشیوه دیگر 

 

 بوروکراتیک رهبری 

 نخواهند تخطی شده وضع قوانین از نیز دیگران که شوندمی مطمئن و کنندمی پیروی قوانین از رهبرها این

 مواد یا سببنگین آالت ماشببین از اسببتفاده مثال  ) اسببت خطرنا  کار که اسببت شببرایطی سبب منا شببیوه این. کرد

 شبببیوه این. دارد وجود سبببرمایه دادن دسبببت از ریسبببک و اسبببت زیاد بسبببیار کار هزینه میزان یا( شبببیمیایی

 نیاز اگر. اسببببت ترمناسبببب  دهندمی انجام تکراری و روزمره کارهای که کارمندانی مدیریت برای همچنین

 گسترش و رشد بر مبتنی ایافزوده ارزش و کند نقش ایفای ساده و روزمره اهداف از فراتر شما تیم دارید

 .بود نخواهد شما تیم مناس  شیوه این احتماال   دهد ارائه

 

 گراتحول رهبری 

 و رفتاری هماهنگی و باال احسبببببباسببببببی هوش باید معموال   گیرندمی پیش را گراتحول شببببببیوه که رهبرهایی

شته فتاریگ شند دا  ارتباط خوب بیاموزند باید افراد این. بدهند انگیزه ها آدم به آینده از مشتر  دیدی با و با

شته باال کنند، خودآگاهی برقرار شند، قاب  دا شند فروتن و اعتماد، همدل با  اعضای به گراتحول رهبران. با

 بهترین انتظار همه از دلی  همین به و هسببببببتند آگاه فرد هر هایتوانمندی دهند، بهمی انرژی و  روحیه تیم

 این. هسبببتند پذیرولیتئمسببب کارهایشبببان به نسببببت حال عین در و دارند را شبببده محول وظایف در عملکرد
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 ح  معقول شببکلی به را تیمی درون تعارضببات و تضببادها توانندمی و کنندمی تعیین روشببن اهداف رهبران

  .کنند

 

 کاریزماتیک رهبری 

یککار رهبری به دو هر: گراسبببببببتتحول رهبری یادآور یزمات هام و دهندمی روحیه تیم رهبر،   بخش ال

کند،  متحول را اعضایش و تیم ماهیت و عملکرد کندمی سعی گراتحول رهبر حالیکه در اما هستند دیگران

 به گراندی وضعیت تغییر دنبال و دارد تمرکز فردی اهداف به رسیدن روی بر تنها کاریزماتیک رهبر یک

ست درازمدت در خصوص ست این کاریزماتیک رهبران خطر معموال  . نی شتباه از کنندمی فکر که ا  بری ا

 کاریزماتیک رهبر. کند وارد تیم عملکرد به جدی ایصدمه بحرانی مواقع در تواندمی موضوع این و هستند

 ثمر به برای مثال  ) مدت تاهکو در را دیگران حمایت موردنظر اهداف با دیگران احسبببببباسببببببات زدن گره با

 افراد آتشببببین هاینطق و هاسببببخنرانی در معموال  . سببببازدمی همراه خود با( مدت کوتاه هایپروژه رسبببباندن

 . دهندمی بروز خود از کاریزماتیکی شخصیت

 

 ارذگخدمت  رهبری 

 هاآدم این گاهی. ندکنمی رهبری تیمشان نیازهای کردن برآورده طریق از که اندکسانی ارذگخدمت رهبران

 و الگو یک به شببدن تبدی  با معموال   افراد این رهبری مدل. شببوندنمی خوانده رهبر هم رسببمی نظر از حتی

 و شبببوندمی سبببازمان در مثبت فرهنگ یک ایجاد باعث و کنندمی مدیریت صبببداقت با هاآدم این. اسبببت مثال
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 هایارزش و اخالق فعلی جامعه در که دارند عقیده شبببیوه این طرفداران. برندمی باال را تیم اخالقی سبببطح

می حس زودی به رهبرانی چنین که دارند عقیده روش این مخالفین. هسبتند قب  از ترمهم حال در سبازمانی

 شودمی گرفته روش این بر که ایرادی. گیرندمی پیشی آنها از دارند دیگری های شیوه که رهبرانی که کنند

 .است مشخص زمان مهلت در کارها انجام و اساسی هایتصمیم در هاآن قاطع کارایی عدم

 

 گراوظیفه  رهبری 

 دستورات که اندکرده قبول استخدام هنگام در کارمندان که است باور این بر مبتنی گرا وظیفه رهبری شیوه

ستم این در. دهند انجام را شده محول کارهای( حقوق) پول برابر در و بپذیرند چرا و چون بی را رهبر  سی

 در شببده ذکر قوانین و شببده وضببع اسببتانداردهای طبق که صببورتی در) دارد را ءاعضببا« تنبیه» حق رهبر

 این در. شببودمی دیده رهبری از شببک  این هاتیم و ها ها، گروهسببازمان از بسببیاری در(. نکنند کار قرارداد

 مشببخص نیز وری بهره محاسبببه وهشببی که آنجایی از و اسببت مشببخص همه لیتئومسبب و نقش ارتباطی شببیوه

 در دارند، معموال   دوست را مالی هایمشوق که کسانی و نیست هم هاپاداش محاسبه شیوه در شده، ابهامی

 وظایف بعضببی اسببت ممکن که اسببت این سببیسببتم این مشببک . کنندمی پیشببرفت آسببان و خوب هاسببیسببتم این

 از مدتی از بعد را خود انگیزه تیم اعضبببای و اشبببدب کننده دلسبببرد یا غیراخالقی اعضبببا نظر از شبببده محول

 از فراتر که هاییتیم یا خالق و بنیان دانش هایشببببببرکت رهبری در همچنین. کنند ریزش یا بدهند دسببببببت

 چندانی کند، کاراییمی ایجاد که هاییمحدودیت دلی  به سیستم هستند، این ءاعضا نقش ایفای نیازمند وظیفه

باتی هاینکمپی در عم  در .ندارد خا نا انت ما با که اعضبببببببایی حرفه بر ب ندمی همکاری شبببببب  در مثال  ) کن

 .کرد خواهید استفاده زیاد شیوه این از( شوندمی سپاری برون که هاییپروژه
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 رهبری مناسب شیوه انتخاب

 و هاگروه تمامی برای ثابت و خاص مدل یک تنها از اسبببتفاده باشبببیم که شبببرایطی هر در بدانیم  اسبببت الزم

 برای. بود نخواهد ثمر مثمر و کاربردی گروه اعضای تک تک برای حتی و کنیممی کار آنها با که هاییتیم

 توانمندی به بسببته شببرایطی هر در و باشببد مطلع هاشببیوه انواع از که ضببروریسببت و الزم موفق رهبر یک

 کدام بگیرد تصببببمیم تیم یابیارز و علمکرد بر ثرؤم بیرونی هایشبببباخص و شببببده انجام کار تیم، نوع افراد

 . اوست نیازهای پاسخگوی هزینه و زمان کمترین در فعلی افراد با و فعلی مورد برای شیوه
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. کنندمی اسبببتفاده مشبببابهی ابزار از آنها اکثر معموال   ولی دارند را خود هایشبببیوه و هاسببببک موفق رهبران

. هستند ماهر و توانمند هاانسان با رواب  برقراری در و سریع و باهوش غیرانسانی منابع از هاستفاد در آنها

 سببببببرانجام به خوبی به را محوله وظایف توانسببببببت نخواهند توانمند اعضببببببای وجود بدون دانندمی رهبران

 فرصببتی هر زا و دارند تیم اعضببای توانمندسببازی در سببعی غیرمسببتقیم و مسببتقیم هایشببیوه به پس برسببانند

 ناپذیر اجتناب تیمی هر در مناقشات و تعارضات وجود ستبدیهی. کنندمی استفاده اعضا رواب  بهبود برای

 در رسبانده حداق  به را مشبکالت و هاسبوءتفاهم این ارتباطی هایمهارت با تواندمی موفق رهبر ولی اسبت

 و فرد هر هایتوانمندی شببناسببایی با توانیدمی تیم رهبر نقش در شببما. کند بازی گرتسببهی  نقش مسببائ  ح 

 را هایتانگیریتصمیم ریسک و بسپارید تیم فرد ترینمناس  به را موجود وظایف او ضعف نقاط از آگاهی

 .برسانید حداق  به

 کننده آوریجمع) گرپژوهش چون متفاوتی هاینقش ایفای به نیاز انتخاباتی هایکمپین رسبببببباندن ثمر به در

 به آنها اتمام بررسبببی و وظایف تمام سبببازی نهایی) کننده تمام و( دسبببترس در منابع شبببناسبببایی و اطالعات



23 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 و تیم اعضبببای شبببناخت با مگر نیسبببت ممکن هانقش این سبببازی محول. دارید... و( موجود وضبببع بهترین

 .هایشانتوانمندی زدن محک

 یا واگذاری هایشبببیوه از و کنید شبببروع کوچک هایقدم با اسبببت بهتر هسبببتند جدید شبببما تیم اعضبببای اگر 

 توانیدمی واقفید هایشانتوانمندی به و ایدکرده کار افراد این با هم قبال   اگر اما بپرهیزید اختیار کام  تفویض

 ءاعضبببا برای گیریتصبببمیم و عم  آزادی برای بیشبببتری فضبببای و ببرید باال را عملکرد و ارتباط ریسبببک

 چند معرفی به اینجا. ببرید بهره مدیریتی ابزارهای از دارید نیاز فرآیند این کردن هدایت برای. کنید مهیا

 بازخورد و ثرؤم ثر، شبنواییؤم ارتباطی، گویندگی فضباهای مدیریت هایاسبتراتژی قبی  از مهارتی ابزار

 .یدکن جستجو دیگر منابع در را موردنیاز هایمهارت از بلندباالیی لیست توانیدمی شما و کنیممی بسنده

 

 ارتباطی فضاهای مدیریت هایاستراتژی 

 افراد. ارتباطیسبببببت فضببببباهای دهی شبببببک  و هدایت دارد اختیار در رهبر هر که ابزارهایی مهمترین از  

 سلیقه تنوع وجود و شوندمی یافت وفور به تیم هر در متضاد گاه و متفاوت نگرش و هاتوانمندی با متفاوت

 با تیم رهبر شببرای  این در. بازدارد دلخواه نتیجه به دسببتیابی از را تیم ندتوامی نشببود هدایت درسببتی به اگر

 آنها داده کاهش ثریؤم شببک  به را تعارضببات و نامالیمات میزان تواندمی ارتباطی فضبباهای به دهیشببک 

 و ثرؤم ارتباطی، گویندگی فضاهای به دادن شک  در مهم ابزار دو. کند هدایت خود نظر مورد مقصد به را

 .کنیم صحبت ارتباطی فضاهای مورد در کمی ابتدا دهید اجازه اما. است ثرؤم شنوایی
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 آگاهی افراد دغدغه مهمترین نامیممی( تیم یا) گروه هر گیری شبببک  دوره را آن ما که پروژه هر ابتدای در

 قرار عضبببباا اختیار در کافی قدر به الزم اطالعات شببببوید مطمئن باید شببببما دوره این در. اسببببت دانسببببتن و

 در آن از پس. اندشبببده توجیه کار انجام نحوه و نهایی هدف مورد در کافی میزان به تیم اعضبببای و گیردمی

 عقیده تضبباد هم با معموال   کارها انجام نحوه مورد در ءاعضببا که گیردمی شببک  زاییتوفان دوره هاتیم اکثر

 هاییدلخوری معموال دوره این در. گرددمی آنها سبببببازیمجاب و اقناع صبببببرف زیادی زمان و کنندمی پیدا

 در بعدها کنند فصبب  و ح  منطقی شببک  به را آنها نخواهند افراد و نشببوند برطرف اگر که گیرندمی شببک 

 خود هایانگیزه دارند نیاز معموال اعضبببببا دوره این طی در. گذاشبببببت خواهد منفی ثیرأت تیم نهایی عملکرد

 و تنش وجود. نمایند تعدی  و جرح بعضببببا را آنها و کنند کاری چکش و بازنگری را تیم در حضببببور برای

 .برساند حداق  به یا و کند هدایت را آنها تواندمی رهبر ولی ست بدیهی دوره این در تعارض

 مورد در دوره این در. رسبببدمی هنجارسبببازی مرحله به کند عبور سبببالمت به زاییتوفان دوره از که تیمی

 ادامه برای بیشتری انگیزه اعضا و آمده وجود به اولیه توافقات اعضا بین اجراسازی ایهشیوه و هابرنامه

 در اما. شبببوندمی نمایان بهبود هایدغدغه و رسبببدمی ثبات مرحله به ها تیم عملکرد دوره این از پس. دارند

 چیست؟ تیم رهبر نقش مرحله هر

 کمترین با تکلیفی بی و سببببببرگردانی مواقع از دارد نیاز تیم یک عملکرد تا گیریشببببببک  مراح  تمامی در

 امیددهی و مثبت روحیه افزایش مرحله هر در تیم یک رهبر عنوان به شببما نقش. کند گذر جانبی هایهزینه

 اسببت ممکن تیم گیریشببک  ابتدای در. شببودمی ترپررنگ نقش این اولیه مراح  در ولی سببتگیرینتیجه به

 در شببما رسببانی اطالع و سببازیشببفاف نقش پس باشببند داشببته هابرنامه و متی از غیرواقعی انتظارات اعضببا

 و موثر شنوایی مهارت بر عالوه دارید نیاز شما زاییتوفان دوره در اما رسدمی خود حداکثر به مرحله این
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 دوره این در. باشببید داشببته آن انداز چشببم و تیم هایارزش تثبیت در سببعی آمده وجود به تضببادهای مدیریت

 از اعضببببا پذیری مشببببارکت افزایش راسببببتای در آنها با ارتباط برقراری و اعضببببا از مسببببتمر نظرخواهی

 خود وظایف به اعضببا شببوید مطمئن باید شببما هنجارسببازی دوره در نهایت در. شببماسببت وظایف مهمترین

گاهی ها و دارند آ جام موجود وضببببببع بهترین به را آن ماد دوره این در. دهندمی ان  تیمی بین روحیه و اعت

 .گیردمی شک  هانقش و هااهداف، ارزش به دتعه   و یابدمی افزایش

 سازنده زمانی مشارکت»: گویدمی مشارکت مورد در خود ارزشمند کاربردی کتاب در یاسمی آیدین دکتر

 و همکاری که کنند احسببببباس افراد و شبببببود گروهی و فردی تکام  نوعی به منجر که بود خواهد معنادار و

 در بنابراین .اندرسیده تریمناس  عملکرد یا وضعیت به گروهی کار کرده، با اضافه آنها به چیزی کتشرا

 ساختن یا مسئله یک ح  برای مشارکت به منجر که است موثر زمانی افراد بین ارتباط جمعی فعالیت یک

یت با همراه چیزی یت، کیف  یا هاگروه به منجر افراد بین پیوند یعنی. شببببببود مناسببببببب  وری بهره و خالق

 که موضبببببوع این یادآوری با باز) باشبببببند قب  از تریافته تکام  جهات برخی از حداق  که شبببببود هایینظام

 شببرای  نسبببت به رشببد و بقا نیازهای با بیشببتری تناسبب  نیسببت، بلکه برتر و بهتر معنای به تریافته تکام 

 .«(داشت خواهد خود اجتماعی/ روانی/زیستی

 هر شود، کهمی دیده زیر ارتباط نوع چهار از یکی حداق  سازنده مشارکت یک در»: افزایدمی همچنین او

 :شود حاص  جمعی فعالیت یک در (افزایی هم) سینرژی از باالتری درجه تا کندمی کمک نوعی به یک

 تیم /گروه یک در هانقش و ها، منابعدانش، مهارت در تعادل ایجاد بودن، با یکدیگر مکم  

  بیشتر انسجام به رسیدن برای زمانبندی و ها، عملکردهابرنامه در هماهنگی و راستایی هم 
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زدن(،  هدف چند تیر یک با) منظوره چند اقدامات طریق تعامالت، از و رواب  سببببببازی یکپارچه 

  اجزا جبری جمع از فراتر ک  یک به رسیدن برای

 هایاکوسببیسببتم و مغز مث ) سببازماندهی-خودو ایزنجیره واکنش طریق ای، ازشبببکه رواب  ایجاد 

 .«(طبیعی

 اقدامات بپرسید خود از باید مرحله هر در و تیم تشکی  هنگام در که است این تیم رهبر عنوان به شما نقش

 را رواب  این توانممی چگونه و است گرفته شک  زیر رواب  از یک کدام بهبود راستای در من تیمی درون

 .بخشم ارتقاء

سیار عام  چهار به دهیدمی شک  دوره هر در شما که ارتباطی فضاهای تیم رهبر وانعن به ستگی مهم ب  ب

 :بپرسید خود از موقعیتی هر در. دارند

 ؟بگذارم مساله ح  برای خواهممی انرژی چقدر 

 ؟باشم پذیر انعطاف( باید یا) توانممی چقدر 

 ؟پروژه شده تعیین اهداف از رفتن فراتر هدف کنیم، با کنجکاوری( توانیممی) خواهیممی چقدر 

 است؟ چقدر پروژه پذیریریسک توان 

 و بگذارد اثر گیریدمی پیش که ارتباطی شیوه بر تواندمی آنها پاس  یافتن و اساسی پرسش چند این به توجه

 باالیی پذیریانعطاف توانیدنمی یا بینیدنمی لزومی اگر مثال برای. باشد کننده تعیین شما دستاوردهای برای

 انرژی صببرف به نیاز و باشببد مهمی مسبباله کنیدنمی هم فکر و دهید نشببان خود از خاصببی مسبباله مورد در

 میزان همان با اگر ولی کنید سببببکوت بدهید ترجیح اسببببت ممکن باشببببید داشببببته فضببببا مدیریت برای چندانی
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 پیش در را کردن بحث شیوه است ممکن کنید مجاب را فرد و بگذارید انرژی بخواهید پایین پذیری انعطاف

 باشبببید داشبببته هم کنار در را انرژی میزان بیشبببترین و پذیری انعطاف میزان کمترین که حالتی در. بگیرید

 .است تصمیمات کردن صادر و قاطعیت ارتباطی فضای بهترین

 :است مدهدرآ نمایش به زیر ماتریس در که داشت خواهید ارتباطی فضای ۹ شما نهایت در شیوه این با
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 :تمرین

 بخش چهار اید، رویشبببده آشبببنا ارتباطی گانه نه فضببباهای تعریف و اقتضبببایی مدیریت شبببیوه با که حال

 .شودمی استفاده بیشتر ارتباطی فضاهای کدام از ربع هر در کنید مشخص اقتضایی مدیریت ماتریس
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 فرهنگی؟  رویکردهای یا فردی هایتفاوت: زنانه مدیریت 

 بین زیادی هایبحث متفاوت و جدید هاینقش پذیرش با همزمان و مدیریتی هایحیطه به 1زنان ورود با

 معتقدند بعضی. است درگرفته زنان رهبری هایشیوه هایشباهت و هاتفاوت مورد در عوام و متخصصین

                                                                 

1  

شته دخالت آنها پیشرفت و موفقیت در كه فرهنگی و ذهنی و عینی هایزمینه به دختران آموزش زمینه در میدانی هایپژوهش شاره انددا  در. كنندمی ا

 جامعه یا شناسانه انسان ها، دالی  نهرسا و ارتباطات شدن آموزشی، فراگیر امكانات شهرنشینی، توسعه رشد مانند پیشرفت این« عینی» دالی  كنار

 با جامعه سنتی هایبخش رابطه تغییر بر ناظر مثال برای كه دارند وجود زنان هایگروه خصوص در ایران جامعه ذهنی تغییرات به مربوط شناسانه

 سببببطوح به دسببببتیابی برای دختران خود مایالتت و هاانگیزه به مسببببتقیم بطور كه مواردی به پرداختن عوام  این مجموعه میان از. باشببببندمی مدرسببببه

 :داد قرار بررسی مورد گوناگون هایبعد در توانمی را دختران هایانگیزه. است برخوردار زیادی اهمیت از هم شودمی آموزشی باالتر

 عینی هایفایده برای دختران یعنی سببتا اجتماعی مهم معنای یك دارای و ندارد ایحرفه و آموزشببی معنای فق  دختران برای تحصببی  آنكه نخسببت    

 با رابطه در خود اجتماعی موقعیت آن به توس  با دختران كه است ایوسیله آموزش. هستند قای  فراوانی اهمیت آموزش اجتماعی( سمبلیك) نمادین و

 از برخوداری یا و هاگیری تصبببمیم در موثر كتمشبببار خانواده، امكان در بیشبببتر آزادی از برخوداری. بخشبببندمی تحكیم جامعه و اطرافیان و خانواده

 دختران مورد در موضوع این. است دانشگاهی مدرك داشتن و تحصی « اجتماعی» فواید جمله از مردان با بویژه اطرافیان با رابطه در بهتر موقعیت
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 دیگر بعضببببی و کنند دنبال رهبری در را متفاوتی هایشببببیوه مایلند زنان موجود کیفیزی هایتفاوت دلی  به

 رهبری ترجیحی های شببیوه مایلند سببوم گروه حالیکه در دانندمی جنسببیت با نامرتب  و انتخابی کامال را نآ

 .بدانند محیطی اثرات و یادگیری هایتفاوت از ناشی را زنانه

 در موجود هایمحدودیت اکثر معتقدند گروهی نیز زنان پیشببببببرفت هرا سببببببر بر موانع وجود هایبحث در

 و منزل در هاخانم زیاد مشبببببغله که کنندمی اسبببببتدالل چنین و اسبببببت زنان خود خواسبببببت از ناشبببببی جوامع

 حساس هایپست پذیرش به آنان تمای  عدم بر موثر عوام  جمله از فرزندان برابر در آنان خطیر مسئولیت

 صببرف را خود وقت دهندمی ترجیح که چرا اسببت سببیاسببی و اجتماعی هایفعالیت و هاسببازمان در مهم و

 گروهی مقاب  در اما نیفتد خطر به آنان اصبببلی وظایف تا کنند خطرتر بی و کمتر هایمسبببوولیت با اموری

 تاسببببب آنان از بهتر گاهی یا و مردان حد در مهم هایمسبببببوولیت پذیرش برای زنان توازن و تمای  معتقدند

                                                                 
«  خودمختاری» تثبیت و فردی هایآزادی گسترش یبرا ابزاری را آموزش هم شهری متوس  خانوادهای دختران. كندمی صدق نیز سنتی هایخانواده

 .كنندمی تبدی  خود« جدید فردیت» و

 آنها به درسی موفقیت یا تحصی  ادامه عل  توضیح در جوان دختران كه است فرهنگی یا و علمی كنجكاوی و فردی تمای  و عالقه بعد دوم مسأله    

 رشببته آن یا این به كشببور از خارج دنیای با فعال ارتباط در یا و آموزشببی، معلمان، خانواده هایحی م با فعال رابطه در جوان دختران. كنندمی اشبباره

  .شودمی تبدی  تحصیلی پیشرفت در مهمی انگیزه به فردی عالقه این و شوندمی متمای  درسی

 برای تحصببی . شببودمی مربوط« مقاومتی» و واكنشببی عدب به باالتر سببطح در تحصببیالت به آوری روی در دختران هایانگیزه میان در سببوم مسببأله   

 و فردی بعد در آنها« بودن» حقیقت در. مردسبببببباالر جامعه برابر در اسببببببت مقاومتی و آگاه، واكنشببببببی ناخود یا خودآگاه دختران، بطور از بسببببببیاری

 دارای بنوعی هادانسته و علوم با رابطه طریق از و مدرسه در پذیری جامعه هایروند جریان در جوان دختران. است وابسته مقاومت این به اجتماعی

 برابر در دایمی انتقادی مقاومت نوعی بسببوی را دختران رسببمی دیگر هاینهاد و آموزشببی نظام گسببترده مشببروعیت عدم. شببوندمی« انتقادی» تجربه

  .است موجود نظم برابر در طغیان نوعی تحصیلی موفقیت و تحصی . كنندمی هدایت تحمیلی و رسمی هایهنجار

 

 

http://athir.blogfa.com/post-2667.aspx
http://athir.blogfa.com/post-2667.aspx
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 این ایجاد علتعبارتی،  به. کندمی سببببل  آنان از را فرصببببت این کار محی  و جامعه بر حاکم فرهنگ ولی

 .بانوان توانایی عدم تا است آن به معطوف فرهنگی دیدگاه و جنسیت نامرئی، بیشتر مانع

 روانی و زیسببتی هایتفاوت جنسببیتی هاینقش تفاوت گرایان، منشببا کارکرد نظر اسبباس بر چه حال هر در

شد جنس دو ساس بر چه و با سیتی هاینقش تفاوت مردساالر نظام در مردانه سلطه گرایان تضاد نظر ا  جن

 تفاوت به مربوط هاینگرش و باورها پذیری جامعه فرآیندهای که نیسببببببت باشببببببد، شببببببکی کرده ایجاد را

 .کنندمی تثبیت و ایجاد را جنسیتی هاینقش

 

 رهبران جنسیتی البیرنت 

 جنسبببیت رویکرد گذارد؟ طرفدارانمی اثر آنان رهبری سببببک بر زنان بیتجر و بیولوژیکی هایتفاوت آیا

 متمایز مردان مدار وظیفه و مردانه رهبری سبببببک از کامال که دارند زنانه سبببببکی زنان گویندمی محوری

 رهبری هایشبببیوه مورد در مدیر زن و مرد پانصبببد از بیش روی بر که تحقیقی در آبادی زین دکتر. اسبببت

 تحول رهبری سببببک به مرد مدیران از بیشبببتر معناداری طور به زن مدیران»: نویسبببدمی سبببتا داده انجام

 از اجتماعی انتظارات اسببببباس بر افراد گویندمی نیز اجتماعی نقش نظریه به معتقدان. «ورندآمی روی گرا

 فردی بین ب روا داشببتن و مشببارکتی، اتحاد گیریتصببمیم مانند هاییویژگی مثال کنندمی رفتار شببانجنسببیت

 از بسببیاری نیز عم  در. رودمی انتظار زنان از بیشببتر آنها بودن دارا که سبتهاییویژگی جمله از مطلوب

 از ترمتفاوت بسببیار آنان از جامعه کلی انتظارات بر بنا و اندآموخته برآنچه بنا زنان اند کرده ثابت تحقیقات

http://athir.blogfa.com/post-4474.aspx
http://athir.blogfa.com/post-4474.aspx
http://athir.blogfa.com/post-4474.aspx
http://athir.blogfa.com/post-4474.aspx
http://athir.blogfa.com/post-4474.aspx
http://athir.blogfa.com/post-4474.aspx
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 «زنانه» که هاییویژگی از بسببببببیاری زمان گذر در که چرا پردازندمی خود رهبری نقش ایفای به مردان

 . اندشده نهادینه و پررنگ بنیادین هایارزش شک  به آنها ذهن در شوندمی نامیده

 آنجا از که اینسببت موجود هایبحث از یکی اجتماعی سببیاسببی هایفعالیت در و سببازمانی باالی مناصبب  در

 شببوندمی وادار زنان از بسببیاری اسببت مردانه کامال دیریتیم باالی هایرده در جوامع بر حاکم فرهنگ که

 مدارانه وظیفه و گونه مردانه، رقابت رفتارهای خود سبببرشبببت و ماهیت خالف بر خود منصببب  حفظ ایبر

 فعالیت مردانه اندیشبببببه نظام و ادبیات چارچوب در هنوز زنان»: گویدمی توسبببببلی ناهید دکتر. نمایند اعمال

 زنانه سبببیاسبببى ادبیات و مدیریت ادبیات اسبببت؛ یعنى نشبببده باب ایران در مادرانه/زن ادبیات هنوز. کنندمى

 زنانه مدیریتى تواندمى زن که بگیریم یاد همه باید. نیست مردانه اصال  مث  زنانه مدیریت. است نشده حاکم

 داشببته مردانه وانینق زیرمجموعه در مدیریتى اینکه کند، نه فعالیت خود مادرانه/زن اقتدار با و باشببد داشببته

 «.باشد

 که گرددمی باطلی چرخه ایجاد به منجر نهایت در فرایندی چنین وجود محققین از دسببببببته این نظرات بنابر

 رهبری سببببک و باشبببند داشبببته بیشبببتری مردانگی تظاهرات که یابندمی ارتقا و هسبببتند موفق زنانی آن در

 بازتولید به همچنان که انجامدمی رهبری مسببببوولیت در زنانی وجود به معضبببب  این و کنند تقلید را مردانه

 .پردازندمی مردانه هایارزش و مردساالرانه سیستم

 توجه قاب  زنانه مدیریت هایسبک به مربوط تحقیقات نتیجه در جوامع فرهنگی پیشرفت و زمان گذر تاثیر

 خود شببببببده نهادینه هایارزش و اندآموخته بنابرآنچه زنان که دادند نشببببببان قب  دهه تحقیقات برخی. اسببببببت

 جمعی مشبببببارکت و همدلی از حاکی رفتارهای یابندمی دسبببببت مدیریتی و رهبری مناصببببب  به که هنگامی

 سببببک که اسبببت این رهبری هایسببببک مورد در ایکلیشبببه دیدگاه واقع در. دهندمی نشبببان خود از بیشبببتری
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 در اما اسببت زنانه سبببکی دموکراتیک و مدار رابطه سبببک و مردانه سبببکی غیردموکراتیک و مدار وظیفه

قات فاوت واقع عالم در گردید مشببببببخص شبببببببد انجام مرد و زن مدیران روی بر اخیرا که دیگری تحقی  ت

 الزامات اساس بر دو هر مردان و زنان که چرا ندارد وجود رهبری در مردان و زنان سبک میان معناداری

 . جنسیتی تالزاما نه و کنندمی عم  اندپذیرفته که نقشی

 رهبری هایشبببیوه از گذر با اینکه ان و القولند متفق موضبببوع یک در آنها تمام باشبببد هرچه تحقیقات نتیجه

سته و منفع  افرادی عنوان به زیردستان دیگر نوین رهبری به کالسیک سته رهبر به واب  و شوندنمی نگری

 در. اسبببت حاضبببر دهه در رهبری نوین هایشبببیوه ترینتوجه مورد و ترینموفق از یکی گراتحول رهبری

 فرد یک نقش در رهبر( شبببد داده توضبببیح رهبری هایسببببک بررسبببی در که همانطور) گراتحول رهبری

 خودشبببببان انتظار فرای حتی عملکردی سبببببمت به را افراد که شبببببودمی ظاهر بخش انگیزه و توانمندسببببباز

 یک نقش آنها به دسببتیابی برای ریزیبرنامه و آینده اهداف تبیین ضببمن گراتحول رهبران. کندمی راهنمایی

 افراد از موقع به قدردانی ابراز با رهبران این. کنندمی بازی دیگران برای را اعتماد قاب  مشببببباور و مربی

 به کرده فراهم بقیه برای جدیدی یادگیری هایفرصبببببببت توان حد در دیگران فردی هایتفاوت از آگاهی و

 همبسببببتگی دهدمی نشببببان مدیریتی تحقیق چه  از بیش بررسببببی نتیجه. دهندمی ابه آنها مهارت و اسببببتعداد

 .دارد وجود تیمی اهداف به دستیابی و گراتحول رهبری سبک بین مستقیمی
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 حضور چه. شودمی گرفته کار به سیاست دنیای در زنان حضور توصیف برای مختلفی تعابیر روزها این

 در که زنانی همه تقریبا» که باشبببیم معتقد چه و بدانیم« سبببیاسبببت مردان خاکسبببتر از زنان خیزش» را نانز

 و دارند - مرتجعانه نگوییم اگر - کارانه محافظه رویکردی. اند زده تکیه قدرت کرسببببببی بر امروز جهان

شتر امکانات معنای به سیاسی عرصه در رهبری هایرده در زنان حضور نفس  عرصه در زنان برای بی

 .«نیست عمومی

 مناص  در حضور برای بیشتری فرصت پیشین هایسال به نسبت زنان که است این واقعیت حال هر در

 در مجریه قوه رییس عنوان به زن 18،  2014سبببال  در. اندداشبببته باالتر هایرده در اجتماعی و سبببیاسبببی

 در زنان از درصببببببد 17.2. دارند قرار پسببببببت این در آمریکا قاره در تن شببببببش که اندکرده فعالیت جهان

 .بود درصد 16.1، 2008سال  در آمار این که اندداشته قرار وزارتی هایپست

 بگذریم اگر سیاسی باالی مناص  در هم کلینتون یهیالر و می ترزا و مرک  انجال مانند افرادی حضور از

 چشم توان نمی اخیر هایسال ایران در میانی مدیریت و سیاسی مناص  در زنان سهم تغییرات مقایسه از

 کسانی و متکدیان و زنان» آن در که هجری 1329 سال مصوب مجلس انتخابات قانون از یقینا. کرد پوشی

http://www.bartarinha.ir/fa/news/381476/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.bartarinha.ir/fa/news/381476/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.bartarinha.ir/fa/news/381476/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.bartarinha.ir/fa/news/381476/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.bartarinha.ir/fa/news/381476/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.bartarinha.ir/fa/news/381476/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.asriran.com/fa/news/479689/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.asriran.com/fa/news/479689/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.asriran.com/fa/news/479689/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.asriran.com/fa/news/479689/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.asriran.com/fa/news/479689/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.asriran.com/fa/news/452390/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.asriran.com/fa/news/452390/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 انتخاب از که افرادی لیسببببت ذی  و رده یک در همگی« کنندمی معاش تحصببببی  شببببرفانه بی وسببببای  به که

 نمایندگی و فرمانداری مناصببببببب  زنان که امروز به تا گرفتندمی قرار بودند محروم مطلق طور به کردن

 باعث زنان حضور به توجه لزوم نیز اخیر هایسال در حتی. است شده طی درازی راه پذیرندمی را مجلس

 90 سبببال انتخابات در مثال طور به. بخورد چشبببم به هازمینه این در تریپررنگ و ترنسبببجمم فعالیت شبببده

 مسبباله این و بود( نفر 290 از نفر 9) درصببد 3 مجلس هایکرسببی از زنان سببهم اسببالمی شببورای مجلس

 .باشد 134دنیا،  کشور 190 بین در منظر این از ایران جایگاه تا بود شده سب 

 رشبببد که رسبببید نفر( خالقی مینو احتسببباب با نفر هجده) هفده به نماینده زنان تعداد مجلس اخیر انتخابات در 

 گذار حال در جوامع در» اسبببببت معتقد که محمدی عباس دکتر با اگر حتی و دهدمی نشبببببان را توجهی قاب 

 همچون هاشببکاف سببایر هایتالش و حضببور حسبب  بر گاه که معنی اسببت؛ بدین فعال نیمه جنسببیتی شببکاف

 سببیاسببی فرهنگ» و« ایسببتدمی باز فعالیت از زمانی و گرایدمی تراکم به شببده فعال سببیاسببی هایبندی جناح

 ناگزیر و سبیاسبی عرصبه در خصبوصبا شبوهران از زنان تبعیت قواعد تدوین بر مبتنی الجرم مردسباالری

شتن غیرفعال ست آن دا شیم موافق« ا  در اخیر هایسال در زنان ترپررنگ حضور گفت توانمی هم باز با

 .آیدمی حساب به کشور تاری  در عطفی نقطه سیاسی مناص 
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 :است آمده سمجل مختلف ادوار در زنان حضور بین ایمقایسه زیر جدول در
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 عرب جهان در زنان ضعیتو بررسی به را آثارش از ایعمده بخش که تبارفلسطینی نویسنده شرابی هشام

: کندمی اسببببببتفاده خاورمیانه بر حاکم وضببببببعیت توصببببببیف برای را ایاسببببببت، کلیدواژه داده اختصبببببباص

 یا انقالب طریق از تواننمی صبببرفا بود معتقد او«. مردان سبببیطره تحت جامعه» همان یا« نوپاتریارشبببی»

 .یافت دست اجتماعی تغییر به سیاسی کودتای

 حاکم مرد خانواده نهاد در و خرد سطح در کالسیک(  ساالری مردم)پاتریارشی در اگر»:گوید می شرابی

اسببت،  بوده قبیله و طایفه رئیس که دارد؛ مردی قدرت پدر نیز حکومتی سببیسببتم در نوپاتریارشببی اسببت، در

 .«شودمی جامعه لیدر

 راهکارهای فعلی اجتماعی سبببببیاسبببببی هایحیطه در مردسببببباالر فرهنگ حاکمیت با و وضبببببعیتی چنین در

 در که شببببد خواهند بندی دسببببته بلندمدت و مدت کوتاه حیطه دو در رهبری هایفرصببببت به زنان دسببببتیابی

 و خرد سببببببیاسببببببی اجتماعی نهادهای نقش بلندمدت هایبخش در و حکومت و دولت نقش مدت کوتاه حیطه

 . شوندمی تر پررنگ مردمی

http://www.hoshdarnews.ir/63413/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C.html
http://www.hoshdarnews.ir/63413/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C.html
http://www.hoshdarnews.ir/63413/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C.html
http://www.hoshdarnews.ir/63413/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C.html
http://www.hoshdarnews.ir/63413/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C.html
http://www.hoshdarnews.ir/63413/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C.html
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 سبببباختار و جامعه بر حاكم ارزشببببی نظام تأثیر تحت كار بازار در زنان مشبببباركت دهدمی نشببببان تحقیقات

 عنوان به) همسببببببر انتظارات و هاخانواده، نگرش بر حاکم فرهنگی جو  واقع در. هاسببببببتوادهخان فرهنگی

 شبببرای  در - دهدمی او به اجتماعی سبببیاسبببی هایفعالیت در را زن حضبببور منع اجازه او به دین که کسبببی

 سببببیاسببببی حضببببور در آنان مشببببارکت و زنان توانمندی مانع اولین و ترینمهم( خانواده برادر یا پدر تجرد

 . شودمی قلمداد جامعه سطح در اجتماعی

سازی بحث از  بر مبتنی مستحکم و گرفته شک  رواب  بر حاکم هزارتوهای حضور بگذریم که نیز توانمند

 تاس این واقعیت. نمایدمی دسترس از دور بسیار را نظر مورد مناص  به رسیدن مردساالری هایارزش

 برای فرصبتی نتوانید که زمانی تا باشبید که اجتماعی سبیاسبی بینش و دانش یا توانمندی از سبطح هر در که

 بکشید، در  شده آموخته دانش جان بر را تجربه صیق  و بیاورید دست به دانش این تجربه و زدن محک

 مانند هاییفرصببببببت منظر این از. داشببببببت نخواهید خودتان توانمندی میزان و موجود وضببببببعیت از کاملی

 در حضبببور و بعدی هایقدم برداشبببتن برای بهاییگران بسبببیار تجربه تواندمی شبببهر شبببورای در حضبببور

 یا رقبا کاری سیاسی در ناخوشایند تجربه چندین از پس افراد از بسیاری اما عم  در. باشد باالتر مناص 

 دهندمی دسببت از را تر کلیدی ناصبب م در حضببور به خود می  موردنیازعمال اجرایی کارهای حجم تجربه

 . کنندمی بسنده فعلی جایگاه به و

 اجرایی ضببمانت و( قوانین اجرای به اخالقی و انسببانی تعهد) نشببوند اجرا درسببتی به وقتی تا قوانین گرچه

 المللیبین هایسببازمان و شببوند، کشببورهامی زده دور تبصببره و ترفند هزار با باشببند نداشببته محکمی بسببیار

 که اندکرده ارائه و تدوین مدیریتی باالتر مناصبببب  در زنان سببببیاسببببی حضببببور افزایش برای هکارهاییرا

http://athir.blogfa.com/post-2519.aspx
http://athir.blogfa.com/post-2519.aspx
http://athir.blogfa.com/post-2519.aspx
http://athir.blogfa.com/post-2519.aspx
http://athir.blogfa.com/post-2519.aspx
http://athir.blogfa.com/post-2519.aspx
http://athir.blogfa.com/post-2519.aspx
http://athir.blogfa.com/post-2519.aspx
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 هایفرصت راهکارها و قوانین سازیبومی با و شوند قلمداد ایران مانند کشورهایی برای الگویی توانندمی

 . کنند فراهم مناص  این در زنان فعاالنه حضور جهت بیشتری

شنهاد  به توانمی زنان سیاسی مشارکت افزایش برای متحد مل  زنان نهاد راهکارهای جمله از  حضور پی

 فعال و مؤثر نمایندگی، مشببببببارکت سببببببمت در و پارلمان در زنان حضببببببور الگوی عنوان به درصببببببد 30

 زنان، تصبببوی  اجتماعی هایجنبش حرکت تسبببریع و جنسبببیتی سبببازیجریان برای مدنی جامعه هایگروه

 و بودجه برنامه در آن مالی منابع بینیپیش و پارلمان در زنان مشببارکت افزایش بر ناظر تمقررا و قوانین

 از رسانه حوزه در فعال زنان خصوصا  نقش جنسیتی سازیجریان و آگاهی ارتقای در رسانه نقش بر تأکید

 .کرد اشاره انتخابات حین و قب  در نگارانروزنامه جمله

 با رابطه در اقداماتی 2004 -2014 فاصبببببله در - فرانسبببببه و آلمان ملهج از - اروپایی کشبببببورهای برخی

 در زنان داوطلبانه، تعداد و قانونی هایسهمیه این نتیجه در که اندداده انجام زنان سیاسی مشارکت افزایش

 کندی روند افزایش 2003 سببال با مقایسببه در اند، کهداده افزایش درصببد 29 تا متوسبب  طور به را پارلمان

 .است داشته

 اشتغال و آموزش امر دانستن مهم ضمن زنان سیاسی مشارکت افزایش برای اروپا پارلمان راهکارهای در

 تصویرکشیدن به برای رسانه نقش کنندگیخانواده، تعیین در نقشها جنسیتی توزیع بازتعریف لزوم بر زنان

 مدیریتی جنسیتی هایفرض پیش تنشکس و مهم سیاسی هایموقعیت و مناص  در فعال زنان از مثبت نقش

 .است شده دوچندان تاکید

 :است شده برشمرده چنین اروپا در زنان سیاسی مشارکت افزایش متضمن سازمانی عوام 
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 اکثریت رأی بر مبتنی نمایندگی اول، سبیسبتم: اسبت مطرح اروپا سبطح در انتخاباتی سبیسبتم دو اکنون (الف

 در زنان مشبارکت میزان افزایش در دوم نظام بندی، کهسبهمیه اتیانتخاب سبیسبتم و جنسبیتی مالحظات بدون

 سببیاسببی مشببارکت افزایش برای مؤثر کارهایراه از جنسببیتی بندیسببهمیه و اسببت شببده تلقی مؤثر پارلمان

 .آیدمی شمار به زنان

-2015) مردان و زنان میان برابری زمینه در اروپا راهبرد و منشببببور در مندرج اولویت پنج از یکی (ب

 هاینقش با مقابله امر این تحقق برای. اسبببببت گیریتصبببببمیم در جنسبببببیتی شبببببکاف محو و مواجهه( 2010

. اسبببت مطرح ورزش و شبببغلی، اشبببتغال هایآموزش، گزینه جمله از هاحوزه همه در آمیزتبعیض جنسبببیتی

 .است تأکید مورد نیز اقتصادی و سیاسی زندگی در زنان افزاییتوان

 هاشرکت از فهرستی از آن مطابق که کرد برگزار کمپینی اروپا ، کمیسیون 2011مارس  در رابطه این در

. دهند افزایش درصببببد 40 تا را زنان ، نمایندگی2020سببببال  تا داوطلبانه صببببورت به که شببببد درخواسببببت

 ، وداده انجام جنسببببببیتی رویکرد منظر از تحقیقاتی و کرده ارایه مختلفی راهکارهای تاکنون اروپا پارلمان

 شببببببده برگزار اروپا انتخابات در کاندید و دهندهرأی عنوان به زنان مشببببببارکت تقویت برای نیز هاییکمپین

 زنان برابر حضور برای را 50-50 کمپین متعددی سیاسی هایگروه 2014 سال مثال، در طور به. است

 .کردند برگزار زنان سیاسی مشارکت افزایش و اروپا مؤسسات همه در مردان و

 و حاکم حکومتی سببیسببتم به توجه با ایران در دیگر کشببورهای در شببده ارائه راهکارهای از بسببیاری گرچه

 و سبببببازی بومی نیسبببببت، با اجرا قاب  کمال و تمام فرهنگی مردسببببباالری و دینی هایارزش بودن پررنگ

 آذر. بود میدوارا دور چندان نه ایآینده در پررنگ تغییرات به بتوان شببببببباید ترمحکم هایقدم برداشببببببتن

  و کرده تاکید زنان سببببیاسببببی مشببببارکت ضببببرورت بر طل  اصببببالح زنان مجمع نامه ویژه در منصببببوری
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 دولت و مدنی جامعه ارکان تالش سببیاسببی قدرت در ویژه به زنان سببیاسببی مشببارکت تحقق برای نویسببدمی

 و بندی سببهمیه نظام ریگیکار جنسببیتی، به عدالت اسببتراتژی اتخاذ او. اسببت بسببیاری اهمیت دارای مسببتقر

 مشبببارکت افزایش در برتر راهکار سبببه را احزاب سبببیاسبببی تشبببکیالت در مداوم سبببازی فرهنگ و آموزش

 ایفا زنان رسببیدن قدرت به در را نقش ترینمهم بود خواهند قادر احزاب اسببت معتقد و داندمی زنان سبباسببی

 سیاسی قدرت در را خود پای توانستند سیاسی حزب یك در حضور از پس كه متعددی زنان بسا چه. نمایند

  .كنند باز كشورها

 

 

 :کنید فکر

 دارید؟ آگاهی آنان های برنامه و ایران در موجود احزاب زن اعضای تعداد از آیا

 است؟ نزدیکتر حزب کدام برنامه به شما انتخاباتی برنامه

 چیست؟ زنان سیاسی مشارکت افزایش برای شما برنامه

  

http://zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/466-2015-01-01-16-12-20
http://zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/466-2015-01-01-16-12-20
http://zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/466-2015-01-01-16-12-20
http://zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/466-2015-01-01-16-12-20
http://zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/466-2015-01-01-16-12-20
http://zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/466-2015-01-01-16-12-20
http://zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/466-2015-01-01-16-12-20
http://zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/466-2015-01-01-16-12-20


42 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 .دهید نشنوید، گوش: ۱شماره  ایندکس

 گروه اعضبببببببای بین اعتماد و همدلی حس آمدن وجود به باعث که رهبری ابزارهای موثرترین از یکی

 هایتفاوت موثر دادن گوش و صببببرف شببببنیدن بین سببببتبدیهی. اسببببت موثر شببببنوایی مهارت شببببودمی

 شک  ارتباطی فرآیند در شما به شده ارسال پیام درست ترجمه و دریافت توانایی موثر شنیدن. بسیاریست

 تقسببیم کلی نوع سببه به را شببنوایی انواع معموال. فرد کلمات و  صببداها دریافت صببرفا نه و اسببت گرفته

 : کنیممی

 و خودمان پاسببببب  سبببببازی آماده بر گوینده مطال  در  جای به ما توجه که زمانی یعنی رقابتی شننننننیدن

 .است معطوف بزنیم باید که هاییحرف

 در ولی( فرد صببدای شببنیدن) دهیدمی گوش کسببی یه صببرفا شببما که دهدمی رخ زمانی منفعالنه شنننیدن

 .دهیدنمی اهمیت هاآن به یا کنیدنمی فکر زندمی که هاییحرف مورد
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 هایمهارت یادگرفتن و تمرین به نیاز و بریممی نام موثر شبببببنوایی به آن از که همدالنه یا فعال شننننننیدن

 نهاآ شببما که اسببت افراد در حس این ایجاد گذاردمی برجای موثر شببنوایی که اثری مهمترین. دارد خاص

 رواب  شببده ایجاد اعتماد و همدلی این. یافت خواهند شببما با بیشببتری همدلی نتیجه در و ایدکرده در  را

 .گذاردمی ودیمشه اثر کارها نتیجه بر و بخشدمی تحکیم را فردی بین

 :کندمی تبعیت زیر خصوصیات و مراح  از موثر شنوایی

 و بردمی ما از زیادی انرژی افراد به فعال دادن گوش سبببتبدیهی :باشنننید داشنننته ذهن حضنننور 

 اولین در موثر شببببنیدن برای ولی شببببودمی معطوف دیگر نکات و مطال  به دائم ما درگیر ذهن

 و باشید داشته کام  ذهن حضور دارید نیاز مشخصی زمان ایبر که کنید مجاب را خود باید گام

 گفتگو کنید سعی. نشود پرت حواستان تا کنید یادآوری خود به بار یک لحظه چند هر را امر این

 یا ببندید را اتاق درهای مثال بگیرد صبببورت آزاردهنده صبببدای و سبببر هر بدون آرامی محی  در

 مدیتیشن هایتکنیک از توانیدمی ذهن حضور افزایش یبرا. کنید خارج دسترس از را خود تلفن

 .ببرید بهره تمرکز و

 

 کنید صبر بپرسید سوال موضوع شدن روشن برای دارید نیاز اگر :نکنید قطع را گوینده حرف 

 و موضببببوع به شببببما که معناسببببت این به سببببوال پرسببببیدن. کنید سببببوال او از هایشمکث بین تا

 یا بازجویانه و استنطاقی لحن. است مهم بسیار نیز پرسش لحن ولی دهیدمی اهمیت او هایحرف

 را فرد هایتانپرسببببش در. ببرد بین از را شببببما تالش و سببببعی تاثیرات تمام تواندمی گرا محاکمه
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 دادی انجام کاری چه تو اینکه نه و بپرسبببید واقعه یا رخداد چگونگی ی درباره او از. نکنید متهم

 .نباشید مقصر بالدن. شد منتهی اینجا به که

 

 فکر»، «باشبببم... شبببده متوجه درسبببت اگر»: کنید شبببروع اینطور را خود جمالت :کنید بازگویی 

 کوتاه صببببببورت به و خود زبان به را ماجرا از خود دریافت بعد و «...که اینه منظورت کنممی

 ایدفهمیده درست را یکدیگر حرف که شویدمی مطمئن طرف دو هر صورت این در. دهید شرح

 .شویدمی سوءتفاهم دچار کمتر و

 

 به شببببما بیزاری یا اشببببتیاق توانندمی ابرو و چشببببم حرکات :کنید اسننننتفاده درسننننت بدن زبان از 

 منتق  او به را حس این بایسببتید او جلوی سببینه به دسببت اگر. دهند نشببان را گوینده هایصببحبت

 ایحلقه از خارج سببمت به پایتان اگر و ایدگرفته دفاعی موضببع هایشحرف برابر در که کنیدمی

 ستبدیهی. گردیدمی مکالمه اتمام برای فرصتی پی در که معنیست بدین باشد ایدایستاده آن در که

 بدن زبان روی از افراد موارد از بسیاری در ولی باشید نداشته منظوری چنین شما است ممکن

ایسبببتادن،  شبببیوه به حواسبببتان پس وندشبببمی منتق  آنان به هاحس این و کنندمی خوانی نیت شبببما

 نشان را خود اشتیاق اینکه برای شیوه ترینمناس . باشد هادست دادن قرار و نگاه نشستن، نحوه

ست این دهید  بدن و سر کمی نظر مورد فرد با مناس  فاصله و شخصی حریم حفظ ضمن که ا

 برقراری برای. کنید حفظ آنها با را خود چشببببببمی ارتباط و کنید متمای  جلو سببببببمت به را خود

 به کافیسببت. کنید نگاه خیره یا بدوزید چشببم مقاب  طرف چشببم در نیسببت الزم نیز چشببمی ارتباط
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 خواهیدنمی و هسببببتید مذهبی معذوریت در اگر. کنید نگاه بینی انتهای تا پیشببببانی بین مثلثی ناحیه

 منحنی باالی و مردان رد مو باالی) سببببببر باالی منحنی به توانیدمی کنید نگاه فرد صببببببورت به

 .کنید نگاه( زنان در حجاب

 

 افزایش با و زمان گذر در :باشید داشته آگاهی خود ذهنی هایفرض پیش و هاقضاوت پیش از 

 هایبندیطبقه از یکی در سببببببرعت به را ناآشببببببنایی اتفاق هر دارند تمای  افراد فردی تجربیات

 اکثر در. نمایند شببده ح  و آشببنا موضببوعی به  تبدی را آن و دهند قرار خود ذهنی شببده شببناخته

 از را خود باال از نگاه با و رویممی باال قضببببباوت نردبان از باشبببببیم متوجه اینکه بدون ما موارد

 . کنیممی محروم جدید هاینگاه و متفاوت هایجنبه دریافت

 

 :شننوندمی ریافتد کلمات و خطوط البالی از دریافتی نکات ترینمهم موثر دادن گوش هنگام در 

 تا ببرید پی گوینده درونی احسببباسبببات به و کنید توجه بدن زبان و صبببدا کلمات، تن ادای نحوه به

 عقالنی از عصبانی فرد یک با توانیدنمی مثال طور به. دهید نشان واکنشی چه است بهتر بدانید

 احسبببباس و شببببود آرام او کنید سببببعی باید ابتدا. کنید صببببحبت اسببببت گرفته که تصببببمیمی نبودن

 .بگیرد تصمیم منطقی تصمیمات اتخاذ مورد در بعد و کند فروکش عصبانیت

 

 نهایت است، در مهم بسیار گوینده فرد احساسات دریافت برای غیرکالمی عالئم به توجه گرچه 

 آنها از فارغ و کنید جدا اصلی ایده از را شده منتقل احساسات کنید سعی باید موثر شنیدن برای
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 فرد اینکه دلی  به صرفا را مناسبی بسیار ایده است ممکن :آورید روی ایده تحلیل و پردازش به

 غیرکالمی عالئم به توجه از. بدهید دسبببببت از کرده بیان خشبببببم و هیجان یا عصببببببانی حالت در

 و تحلی  موقع در ولی کنید استفاده او با همدلی و مقاب  فرد احساسات در  دریافت برای صرفا

 و ایده به و بگذارید کنار را نامناسبب  کلمات یا ادبانه بی صببدا، گویش تن وضببوعم به کردن فکر

 .موضوع کردن بیان چگونگی حواشی نه کنید فکر شده گفته منظور

 

 یاد فرد به کردن گوش هنگام در اگر :ندهید بسننن  دیگر مسنننائل به را شنننده مطرح موضنننوعات 

 یادآوری با کردید تجربه را دیگری عیتموق در مشبببابه موضبببوعی یا افتادید دیگری فرد داسبببتان

 .نکنید معطوف دیگر نکات به اصلی بحث از را تمرکز خاطره و داستان

 

ست دیگر فرد در همدلی حس ایجاد موثر شنوایی در نکته اولین :ندهید دستور   در بعد گام در. ا

شنهاد چند او به توانیدمی پرسید را تانشخصی نظر شما از فرد کهصورتی  هرگز ولی هیدبد پی

 .نشود دار خدشه او اعتماد تا نکنید لیاقتیبی یا ناتوانی به متهم را او و ندهید دستور او به

 

 اجازه بدون دیگران به هرگز اندشنننده مطرح خصنننوصنننی جلسنننه در اگر را شنننده مطرح مطالب 

 اعتماد اندتومی شببما رازداری .نکنید ایاشنناره آنها به جمع حضننور در یا و ندهید انتقال گوینده

 .دهد قرار تاثیر تحت راحتی به را افراد

 .کنید یادداشت را شده گفته مطال  اهم و بردارید نوت کردن گوش هنگام در کاری رسمی جلسات در
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 ازخوردب :۲ایندکس 
 یا دادن انجام به شما اطرافیان رفتار دادن سوق و هدایت برای کارآمد بسیار ابزارهای از یکی بازخورد

 :نوعند سه بر بازخوردها. شماست نظر مد کارهای ندادن

 (تشویق) .دهد ادامه خود کار به خواهیممی کسی از 

 الف آقای به اسببببببت بهتر مثال( دهندا انجام بحال تا که) دهد انجام را کاری خواهیممی کسببببببی از 

 .بزنی زنگ

 .دهد تغییر را کار آن انجام نحوه یا کند متوقف را کاری انجام خواهیممی کسی از 

 

 بازخوردگیرنده فرد با بازخورددهنده فرد که است این منفی و مثبت از اعم بازخورد موفقیت در مهم نکته

 بررسببی را بهبود راهکارهای و برسببند توافق به یخاصبب رفتار بودن مناسبب  یا بودن نامناسبب  مورد در

. شببودنمی حاصبب  توافق این منفی بازخورد دریافت و ارسببال هنگام مواقع از بسببیاری در عم  در. کنند

 به یا ندارد اطالعی آن بهبود هایراه از یا و بوده نادرسبببت رفتارش که شبببودنمی مجاب دلیلی هر به فرد

 پدید را بعدی مشبببببکالت امر همین و دهد انجام جدیدی شبببببیوه به را کار باید چرا که نشبببببده توجیه خوبی

 بازخوردگیرنده فرد رفتارهای تغییر عدم و بازخوردها ناکارآمدی از مدیران از بسیاری معموال. آوردمی

 ابراز مدیران برخورد نحوه یا بازخوردها نبودن مفید از کارکنان از بسببیاری حالیکه در هسببتند ناراضببی

 . کنندمی یتینارضا
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 اشبتباه شبخصبیت با را رفتار عم  در افراد از بسبیاری و کنند اشباره رفتار به باید بازخوردها که آنجا از

 را منفی احسببباسبببات از زیادی میزان شبببان شبببخصبببیت گرفتن انتقاد مورد دلی  به افراد گیرند، معموالمی

 جریان یک به تبدی  را فرآیند ک  لهمسبببببببا این و کنندمی روانی کدهای ارسبببببببال و دریافت فرآیند وارد

 :کنید توجه زیر نکات به مقاب  فرد به دادن بازخورد در. نمایدمی فرسایشی و ناخوشایند

 هر فرد و پروژه بر درازمدت در آن نتایج و شببده انجام رفتار اثرات بر دادن بازخورد هنگام در 

 .کنید تاکید دو

 چه رفتار آن بهبود با که بگذارید این بر را خود رکزتم کنید تاکید مشببببببک  بر اینکه جای به اگر 

 او در را رفتار تغییر رسببید، شببوق خواهد چیزی چه به و شببودمی شببکوفا فرد در هاییتوانمندی

 .کرد خواهید ایجاد

 حداکثر در را منفی بازخوردهای و دیگران برابر در ترجیحا و بالفاصببله را مثبت بازخوردهای 

 .بدهید افراد به خصوصی شک  به و یهاول ساعت چهار و بیست

 فرد به زدن برچس  از و کنید اشاره شده داده انجام که خاصی رفتار به دادن بازخورد درهنگام 

  «هستی ابله تو» یا «هستی ایغیرحرفه تو» مانند ناخوشایند صفات دادن نسبت. کنید خودداری

 .برود دست از تانحرفهای تاثیر عمال و بگیرد دفاعی گارد شما برابر در فرد شودمی باعث

 قبول مورد در شببما موفقیت شببانس...  و «وقت هیچ تو»، «همیشببه تو» مانند عباراتی از اسببتفاده 

 .آوردمی پایین شدت به را توافق حصول و بازخوردتان گرفتن قرار

 واقعم در ولی کنید بررسببببببی را نکنید، نتایج اشبببببباره رفتارها به کلی عملکرد ارزیابی هنگام در 

 .کنید دوری گویی کلی از و بدهید بازخورد رفتارها مورد در دیگر
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 بدون را خود کنید، برداشبببت توصبببیف خود دید از را فرد رفتار که اسبببت آن شبببیوه ترینمناسببب  

 مناسبببی عبارت «من نظر به». باشببد نداشببته گونه قضبباوت حالت شببما جمالت و بگویید تعصبب 

 .است زخوردیبا جمالت اکثر به کردن اضافه برای

 یا نشبببود انجام یا شبببود انجام کاری چه خواهیدمی دقیقا بازخورد شبببدن تمام از بعد کنید مشبببخص 

 شبببما انتظار مورد نتایج شبببوید مطمئن و دهید شبببرح دقت به را جایگزین رفتار. شبببود جایگزین

 .اندشده تفهیم کامال

 باشببد شببما با حق کامال اگر حتی. نکنید صببحبت محق صببددرصببد و جان  به حق شببیوه با هرگز 

 .شودمی موثر شنوایی مانع و برد می فرو دفاعی ال  در را فرد رفتار این

 چگونه بپرسید او از. دهد شرح برایتان را خودش رفتار و ماجرا بخواهید فرد از. بپرسید سوال 

 .بیابید همفکری با را جایگزین رفتارهای. داشت تریمناس  رفتار توان می بعدی دفعات در

 توانیدمی چگونه شما و چیست داشت برخواهد وضعیت بهبود برای که بعدی قدم بپرسید فرد از 

اسببت،  کاتالیزور یک مانند دیگران رفتار تغییر در شببما نقش که نکنید فراموش. کنید کمک او به

 .باشید مادهآ حمایت و کمک برای همیشه

 و صادقانه را شما بخواهید نهاآ از و دبپرسی سوال خود دادن بازخورد نحوه مورد در دیگران از 

 .کنند نقد مصداق با

 

 بگیرید نظر در سببباده یا فرضبببی هایبازخورد، موقعیت رفتار بهبود برای و اول گام در :تمرین

 به توجه با را شما بازخورد بخواهید دارد آشنایی بازخورد اصول با که اعتمادی مورد فرد از و
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 هر. هسببتید پایبند شببده گفته موارد درصببد چند به کنید ارزیابی و ندک نقد باال در شببده گفته عوام 

 .شوندمی ماندگار شما ذهن در بیشتر نکات کنید تمرین را هانقش این بیشتر چقدر

 

       کارتیمی:  ۳ایندکس 
 در. پرداختیم کندمی ایفا مرحله هر در رهبر که نقشبببی و تیم گیریشبببک  مراح  به پیشبببین هایبخش در

 .دهیممی ارائه انداز چشم بر مبتنی و هماهنگ رویکرد ایجاد مورد در بیشتری توضیحات قسمت این

 تعادل مشببارکتی، یافتن و جمعی کار نوع هر در اصببلی چالش»: گویدمی مدیریت یاسببمی، مشبباور دکتر

 بگیرد، شببببببک  نیز تریقوی جمعی فردی، هویت هویت حفظ حین در چه هر. اسببببببت" ما" و" من" بین

 شببود، بتوان فرد فدای جمع یا شببود جمع فدای فرد آنکه یعنی، بدون .بود خواهد ترعمیق مشببارکت میزان

 شما نقش. «نیابد معنا دیگری بدون یکی و کنند کمک هم متقاب  رشد به جمع و فرد که کرد ایجاد فضایی

 چه هر آل ایده حالت در. سببت جمعی و فردی تعادل این به خودتان تیم اعضببای رسبباندن رهبر عنوان به

 مشارکت از سطحی چه دنبال به که کنند روشن دیگران و خود برای شفاف شک  به بتوانند نفعانذی همه

 تسببهی  هامشببارکت طیف در جایگاه انتخاب و بود خواهد ترروشببن همه هسببتند، تکلیف ابعادی چه در و

 . شودمی
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 چه شما نظر ایران، به رواب  و مناسبات بر اکمح فرهنگی ساختار به توجه با که است این اصلی سوال

 عملکرد بهبود در صببددرصببد شببفافیت کنیدمی فکر اسببت؟ آیا تاثیرگذار و مجاز کارها در شببفافیت میزان

 کند؟ می بازی مثبت نقش تیم

 کار پول برای که بگویند شبببببما به افراد از خیلی اسبببببت ممکن غیررسبببببمی و خودمانی هایصبببببحبت در

 موسببببببسببببببه تحقیقات اما دارند جامعه کلی وضببببببعیت بهبود و ارزش خلق مانند دیگری هدافا و کنندنمی

 تامین هاتیم و هاپروژه در مشبببببارکت انگیزه تریناصبببببلی مدت کوتاه در همچنان دهدمی نشبببببان مکنزی

 اینست رهبران وظایف از یکی وضعیتی چنین در. ست غیرمالی دستاوردهای درازمدت در و اقتصادی

 نیز مادی و مالی هایانگیزه به تیم اعضبببای برای شبببده گرفته نظر در مشبببارکت ابعاد به توجه هنگام که

 توانیدمی نکته این به توجه با. دهند قرار همکاری اول اولویت سه جزو را آن حداق  و باشند داشته توجه

 نه ولی) کنید حسبباب بیشببتر شببانمشببارکت زمان و کنیدمی دریافت تیم اعضببای از که کاری میزان روی

 حتی و دهید تشبببکی  شبببفاف بودجه بررسبببی جلسبببات تیم اعضبببای با اول گام در(. کارشبببان کیفیت لزوما

 تاثیر به توجه با را افراد درآمد کرده، میزان تعیین مشببببببخص شببببببک  به را درآمدها و هاهزینه االمکان

 شفاف شک  به مالی دریافت یهاشاخص اگر. کنید تعیین نظرتان مورد نتایج به دستیابی در شانمشارکت

 بین مالی رقابت یا غبن حس و شببوند تعریف معین و غیرشببخصببی هایشبباخص به توجه با هاارزیابی و

 شما. شودمی حاکم تیم بر پویاتری تعام  و همکاری فضای نهایت در برود بین از یا و شود کمتر اعضا

افراد،  مالی خود، درخواست بودجه مورد در ضااع از یک هر با خود انتخاباتی تیم تشکی  درابتدای باید

 که پیامی که شوید مطمئن و کنید برقرار شفافی و باز کامال جلسات خودتان توقعات و آنها وظایف شرح

 ارزش جلسببه انتهای در شببودمی پیشببنهاد همچنین. اسببت شببده تفهیم مقاب  فرد به کامال شببماسببت نظر مد
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 کرده یادآوری او به را شببودمی حاصبب  نظر مورد فرد برای تانتیم و شببما با همکاری از که ییهاافزوده

 .کرد خواهد پر را خالی جای کدام تیم در او حضور که دهید نشان و

 نقش هر برای و کنید تنظیم را خود انتخاباتی کمپین در نیاز مورد هاینقش و افراد از لیسببببببتی :تمرین

 .رود باال موردنظر فرد استخدام در تانانتخاب قدرت تا کنید تعریف انسانی منبع سه تا دو حداق 

 

 : خصوصیات رهبر موفق  ۴ایندکس 

 هاتیم موفقیت عام  شببد، مهمترین انجام( نفر صببد باالی) بزرگ هایتیم رهبر شببشببصببد از که تحقیقی در

 تیمی کار در رهبر که خصوصیاتی ترینمهم دید از. است شده عنوان نهاآ خصوصیات و رهبران رفتار

 :از عبارتند داراست موفق

 یینتع و اساسی بسیار نقش جمعی یا تیم هر برای انداز چشم و هدف تعیین: انداز چشم به التزام 

 اسببببت قادر گیردمی که تصببببمیمی هر برابر در موفق رهبر ولی دارد تیم آن موفقیت در ایکننده

 کمپین برای مثال) خاص انداز چشبببم آن به دسبببتیابی به را تیم ک  تصبببمیم آن چطور دهد توضبببیح

 که سبببببت کسبببببی موفق رهبر یک دیگر عبارت به. کندمی هدایت( انتخابات در موفقیت انتخاباتی

 رسبیدن سبمت به را تیم تصبمیم این چگونه اینکه راسبتای در منطقی خود تصبمیمات تمامی برای

 دالی  و منطق این چندگاهی زا هر و باشبببببد داشبببببته دهدمی سبببببوق نهایی انداز چشبببببم و هدف به

 بامعنا و تداعی نهاآ برای نهایی انداز چشبببم تا بگذارد درمیان تیم اعضبببای با را خود تصبببمیمات

http://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2012/01/10/8-ways-leaders-can-motivate-employees-beyond-money/#7e88d68f74dd
http://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2012/01/10/8-ways-leaders-can-motivate-employees-beyond-money/#7e88d68f74dd
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 دالی  خواسببببببت تیم اعضببببببای از و کرد تعیین هفتگی جلسببببببات کار این برای توانمی. )شببببببود

 به رسببیدن به چطور اندداده انجام که کاری هر اینکه و گذشببته هفته در کارهایشببان و تصببمیمات

 (.کنند صحبت کندمی کمک غایی هدف

 

 رهبر ولی دارند وجود غمگین روزهای و شببببباد روزهای افراد همه زندگی در :بخشنننننی انرژی 

 با تیمی کار طی در و دهدمی امید اعضبببا به همچنان نیز شبببرای  بدترین در که سبببتکسبببی موفق

گاه و گاه کردن مهمان مث  کوچکی کارهای نان بی مه یک یا غذایی وعده یک به کارک  مکال

 حتی و) رهبران اکثر مشبببک . دارد تیم افراد حمایت و بخشبببی انرژی در سبببعی آنها با صبببمیمی

 تکرار و مثبت کلمات معنایبی کردن ردیف با را بخشببببببی انرژی که اسببببببت ینا( معمولی افراد

 معنایی بودن بین خوش و دیدن مثبت کنار در بخشبببببی انرژی. گیرندمی اشبببببتباه آنها وار طوطی

 کندمی سعی اینکه کنار در بخش انرژی رهبر یک. دارد مثبت کلمات از استفاده صرفا از فراتر

شه شته ل  بر لبخندی همی شد دا  و صادقانه همدردی ابراز با الزم مواقع فیزیکی(، در نمایش) با

 و کندنمی تحقیر را دهد، کسببیمی را شبباناحسبباسببات بیان اجازه هاآن به تیم اعضببای از حمایت

 به مسبباله برای گویدنمی مثال) ندارد افراد کاری یا شببخصببی مشببکالت شببماری کوچک در سببعی

 نرسیده آخر به که دنیا کنی؟ حاال ح  نتوانستی هم را سادگی این به ناراحتی؟ مشک  کوچکی این

 فعاالنه کردن گوش همدردی ابراز شبیوه بهترین...(. و شبویمی ناامید اینقدر مشبکلی چنین با که

 در و کنید اعالم او از را خود حمایت آخر گام در. اوسبببت احسببباسبببات در  در سبببعی و فرد به

 .دهید پیشنهاد او به را رسدمی نظرتان به که راهکارهایی فرد تمای  صورت
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 سببببببعی اینکه بر عالوه موفق رهبر یک :کاری و فردی زندگی بین تعادل ایجاد به دادن اهمیت 

کند،  برقرار تعادل خودش جسمی و ذهنی سالمت به دادن اهمیت بین شخصی زندگی در کندمی

 ایجاد. کند می ایجاد رکنانکا برای را فرصببت این و هسببت نیز تیم اعضببای دیگر زندگی فکر به

 در اگر. اسبببت رهبر خود فردی زندگی از تر پیچیده حتی گاه اعضبببا شبببخصبببی زندگی در تعادل

 شببببببروع قب  سببببببال یک از را خود کمپین تیم با کار مثال) کنید می کار مدت طوالنی هایپروژه

 کنید سعی( هستید خود شخصی وجهه تعریف و عمومی هایعرصه به ورود حال در و ایدکرده

 تفریحات بعضببببببی در و( فصببببببلی یا ماهانه) دهید ترتی  تفریحی برنامه بار یک وقت هرچند

 .کنید سهیم نیز را اعضا خانواده

 

 انجام که افرادی. خوریمبرمی رویکرد نوع دو به کارها انجام در معموال :افراد به دادن اولویت 

 آنها شرای  و هاانسان حال همه در که فرادیا و دهندمی اولویت نیازهایشان و افراد بر را وظیفه

 مختلفی کاربردهای مختلف هایموقعیت در شببببببیوه دو این. دهندمی برتری وظایف انجام بر را

  نیازهای و نشببوند غاف  تیم اعضببای به رسببیدگی از که هسببتند کسببانی موفق رهبرهای ولی دارند

 . بشمارند محترم را آنان معقول

 

 یا مثبت بازخورد زمانی چه در داندمی خوبی به موفق رهبر یک :ارتباط برقراری هایمهارت 

 همچنان موفق رهبر یک. دهد فرا گوش تیم اعضببببای هایصببببحبت به حال عین در و بدهد منفی

 افراد احترام حال همه در و کند کار متفاوت خلقیات و خصببببوصببببیات با تیم اعضببببای با تواندمی
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 گام در پس شببود می حاصبب  پشببتکار و تمرین با توانمندی ینا سببت بدیهی. نماید جذب را مختلف

 با را عمومی رواب  هایمهارت و کنید اضبببافه خود آشبببنایان حلقه به جدید افراد کنید سبببعی اول

 کنیدمی فکر که افرادی یا کودکان با حتی) ارتباط هر برقراری در دوم گام در و کنید تمرین آنها

 گرفت؟ گرچه خواهم یاد رابطه این از چیزی چه بپرسبببید خود از( هسبببتند شبببما به رب  بی کامال

 ذهن سوال این کردن نیابید، مطرح پرسش این برای پاسخی واقعا موارد بعضی در است ممکن

 .کنید ارزیابی گرپرسش نگاه با را دیگران و خودتان رفتار که دهدمی تمرین را شما

 

 در شما تخصص به اعضا باشید، اگر مندیتوان رهبر هم هرچقدر که است این واقعیت :تخصص 

 ایبرنامه. برد نخواهید جایی به باشند، راه نداشته اعتماد هستید کار به مشغول آن در که ایرشته

 از الزم مواقع در و شوید باخبر خود رشته اخبار تیتر و اطالعات آخرین از نحوی به که بریزید

 به و بزنید دیوار به بورد یک خود کار دفتر در توانیدمی مثال. کنید استفاده هایتانصحبت در آنها

 را آنها کار شروع از قب  روز هر و بچسبانند آن روی را تخصصی اخبار آخرین بگویید اعضا

 . کنید استفاده خبرخوان اختصاصی هایاپلیکیشن از یا بخوانید

 

 و ایران اخبار تندانسنن شننودمی گریکنش و سننیاسننت حیطه وارد که فردی برای نکنید فراموش 

 خودتان فعالیت با مرتب  خبر و عمومی خبر دسببببببته دو به را خبرها .دارد باالیی اهمیت جهان

 و عمومی اخبار تیتر. کنید تقسبببیم( خودتان کاری تخصبببصبببی حیطه یا خودتان شبببهر اخبار مثال)

یات االمکان حتی ق  را مرتب  اخبار جزی ته حدا ید مرور بار یک ایهف یت هنوز اگر. کن عال  ف

 روز اخبار از خود هایتحلی  و بگذارید وقت کمی توانیداید، مینکرده شبببروع را خود انتخاباتی
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. کنید صبببببحبت مورد این در تیم اعضبببببای با کار بین مواقع در و بنویسبببببید پاراگراف یک در را

 اعضببای با خود تفکرات کردن مطرح هنگام در و کنید فکر تر منظم شببما شببودمی باعث نوشببتن

 .گرفت خواهید خوبی بازخوردهای همکاران و دوستان و تیم

 

اسبببت،  واج  جامعه افراد تک تک بر گرچه قوانین رعایت :هاآن از پیروی و قوانین به اعتقاد 

 قوانین معتقدید اگر. اسببت ترواج  پذیرندمی را کشببور سببیاسببت با مرتب  هاینقش که کسببانی بر

 این با. بکوشببببببید آنها تغییر در مدنی و قانونی هایراه از دخو توان حد دارند، در تغییر به نیاز

 هاآن و مخالفید شکنی قانون و مرج و هرج با که آموزیدمی خود اطرافیان و تیم اعضای به شیوه

 در قوانین به اعتراض که دانیدمی حتما. دانیدنمی خود فعلی فعالیت نوع برای مناسببببی شبببیوه را

 شمردن برحق ضمن توانیدمی شما. گیردمی خود به متفاوتی ک ش شهروندی مختلف هایحیطه

 فعالیت وارد خواهیدمی که خودتان برای عادی مردم و هااو جی ان از گرانیکنش هایفعالیت

 تعام  طریق از و برگزینید تریمشخص و ترقانونی شیوه شوید حاکمه هیات از بخشی و سیاسی

 را خود پایبندی کوچک رفتارهای در و عم  در اگر. کنید یجادا را الزم تغییرات سیاسی افراد با

 به را دیگران احترام و اعتماد( رانندگی راهنمایی قوانین رعایت در مثال) دهید نشبببببان قوانین به

 .برد خواهید پیش را خود کار کمتری هایحاشیه با و کنیدمی جل  خود

 

 تا و توانممی کجا تا من که باشد این تاس ممکن رهبری سواالت ترینپرچالش از یکی :صداقت 

 در آنچه اما دارد وجود بودن صببببادق از متفاوتی تعاریف. باشببببم صببببادق دیگران با «باید» کجا
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 آنچه به که اسبببببت این کندمی جل  را دیگران وفاداری و اسبببببت برانگیز احترام صبببببداقت مورد

 .باشد هایتانهگفت بر منطبق کردارتان و رفتار و کنید عم  گوییدمی خودتان

 

 آن بر باید آنچه. ایمداده توضبببیح قبلی هایبخش در همدالنه شبببنوایی مورد در :همدالنه شننننوایی 

 دیگران اعتماد سرعت به توانیدمی شما مهارت یک همین یادگیری با فق  که است این کنیم تاکید

 .ببرید باال را خود نفوذ قدرت و کنید جل  خود به را

 

 از یکی تیم اعضبببببای با هفتگی و کوتاه روزانه جلسبببببات :فردی تصنننننمیمات تیمی نتایج بر تاکید 

 آن روی و شبببود اشببباره آن به جلسبببات در باید که اینکته مهمترین و سبببتتیمی کار ضبببروریات

 چه و گیریدمی شببببما که تصببببمیماتی چه) شببببودمی گرفته که تصببببمیمی هر که اینسببببت کنید بحث

. کندمی کمک غایی هدف به شببببما رسببببیدن به چگونه (گیرندمی اعضببببا تک تک که تصببببمیماتی

 گرفته خاصببببی روسببببتای یا بخش در سببببخنرانی برگزاری زمینه در که تصببببمیماتی مثال بطور

 جل  یا آشبببنایی تجدید و دیدار یا شبببما با روسبببتا آن مردم اولیه آشبببنایی) دارند هدفی اند، چهشبببده

 .رساندمی هدف آن به را شما چگونه تصمیم هر و...( یا خاص گوره از حمایت

 

 از بتوانید هم متوسببب  هایمهارت با شبببما اسبببت ممکن فردی زندگی در :مسننناله حل هایمهارت 

 و اجتمبباعی زنببدگی وارد وقتی امببا کنیببد مببدیریببت را هبباآن و بربیبباییببد مشببببببکالت ی اداره پس

 تا دبگیری یاد را خاصببی هایمهارت دارید نیاز شببویدمی سببیاسببت حیطه در خصببوصببا گریکنش
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 هاییح  راه چطور بدانید ثانیا و کنید تحلی  و تجزیه خوبی به و بشبببناسبببید را مسبببائ  اوال بتوانید

 در هاآن تمرین و مسبببباله ح  هایمهارت اصببببول یادگیری. دهید پیشببببنهاد وضببببعیت بهبود برای

 آینده در که دهدمی را امکان این شببببببما به دوسببببببتان جمع و خانواده مانند تر خودمانی هایحیطه

 جل  برای آن از و دهید بروز را خود هایتوانمندی بحرانی مواقع و تر کالن هایدرعرصبببببببه

  .بگیرید بهره تانسیاسی سرنوشت در تاثیرگذار افراد حمایت

 

 را احتضار حال در افراد بزرگ حسرت پنج داستان بارها هم شما حتما :گراکنش و فعال نگرش 

 را اندنداده انجام که کارهایی حسببببببرت اندگفته که ایدشببببببنیده یا خوانده اجتماعی هایشبببببببکه در

 در اما شودمی یادآوری وضعیت بهبود در آن تاثیر و عملگرایی نقش دائم روزها این. خورندمی

 به رسببیدن در تیم اعضببای و شببما( واکنش یا کنش) عم  هر تاثیر بدانید باید شببما رهبر یک نقش

ساس رب و چیست شده تعیین انداز چشم  در البته. بگیرید تصمیم راه ادامه برای هابینیپیش این ا

 درست است ممکن( باشیم نداشته کافی تجربه اگر مخصوصا) ما هایبینیپیش از بسیاری عم 

 رهبر یک خصبببوصبببیات مهمترین از اما بخوریم بسبببته در به یا رفته بیراهه به و درنیایند آب از

 را فعلی شرای  توانیممی چطور بپرسد تیم اعضای و خود زا وضعیتی هر در که است این موفق

 به شبببده ایجاد تغییرات شبببودمی باعث سبببوال این مداوم تکرار و گراکنش نگرش. ببخشبببیم بهبود

 با. نباشبببد تیم اعضبببای دغدغه آنها با رویارویی و دهند رخ تیم در پیوسبببته صبببورت به و آرامی

 بر اسبببت نادرسبببت آنچه از را خود تمرکز شبببوندمی وضبببعیت بهبود به منجر که سبببواالتی طرح
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 انرژی خود تیم به طریق این از و ببرید دهیم انجام فعلی وضببببببعیت بهبود برای توانیممی آنچه

 .دهید

 

 به منتهی که دارند وجود کوچکی درشبببببببت و ریز تجربیات تیمی کار هر در :تجربیات هدایت 

 اشببببببترا  به و آنها کردن ات، بیانتجربی این از گیری درس. شببببببوندمی شببببببکسببببببت یا موفقیت

 جلسببات در بخواهید اعضببا از توانیدمی. اسببت تیم رهبر یوظیفه تیم اعضببای دیگر با گذاریشببان

 بعدی قدم که بگویند انتها در و بزنند حرف گذشته هفته طی در شانموفقیت یا شکست از هفتگی

 بین بیشبببتری همدلی تا شبببوند نزدیکتر نهایی هدف به یابیدسبببت به تا کرد خواهند چه و چیسبببت

 .بیاید وجود به اعضا
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ها را به دقت بخوانید اید. هر یك از گزینهگانه زیر قرار گرفته 12هاي فرض كنید كه در هر یك از موقعیت

را كه به بهترین شببك  بیانگر « د » تا «  الف» هاي و در مورد واكنش خود فكر كنید. سببپس یكا از گزینه

انتخاب نمایید. فق  یك گزینه را انتخاب نمایید. پاس  خود را  ،رفتار معمول شما در چنین موقعیتا ما باشد

هاي مدیریتا غیر سببببازمانا و نه در نقش ،با توجه به نقش مدیریتا/ رهبري خود در سببببازمان انتخاب كنید

 هاي محلا و غیره(. رئیس انجمن ،اي ورزشاهمربا تیم ،معلم ،)مانند نقش والد

 

 

اند و عملكرد آنها نیز كارمندان شما به مكالمات دوستانه شما و دغدغه آشكار شما براي صالح آنها پاس  مثبتا نداده .1

 رو به تنزل است. 

 

 كنم.د ماهاي كاري استاندارد و لزوم به انجام رساندن وظایف تعیین شده تاكیبر استفاده از رویه  -الف

 ولا اصرار بیش از حد نخواهم كرد. ،دهمها آماده نشان ماخود را براي شنیدن مسائ  افراد و مكالمه با آن  -ب 

 با افراد صحبت كرده و اهداف جدیدي تعیین خواهم كرد.  -ج  

 كنم مداخله نكنم.سعا ما  -د  

 

                                                                 
2  Leader Effectiveness & Adaptability Description (LEAD), by Paul Hersey and Kenneth Blanchard 
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ها و اید كه همه افراد نسبت به نقشاست. شما سعا كرده آید كه عملكرد گروه/ واحد شما رو به بهبودبه نظر ما .۲

 استانداردها آگاه باشند.

 

ها و ولا اطمینان حاص  خواهم كرد كه افراد به شك  مستمر از نقش ،اي خواهم داشتبا افراد ارتباط دوستانه  -الف 

 استانداردها آگاه باشند.

 اقدام خاصا انجام نخواهم داد.   -ب         

 ها مشاركت داده و به آنها اهمیت و اعتبار بدهم.گیريكنم گروه را در تصمیمتا آنجا كه بتوانم تالش ما  -ج         

   بر اهمیت كارهاي باقا مانده و موعدهاي كاري تاكید خواهم كرد.  -د         

 

 

ها را به حال خود معموال  شببببما آنتوانند یك مسببببئله كاري را به تنهایا ح  و فصبببب  كنند. افراد گروه شببببما نما .3

 اند.مابین خوبا داشتهها نیز عملكرد و رواب  فااید و آنگذاشته

 

 گروه را درگیر خواهم كرد تا مسئله را با هم ح  كنیم.  -الف      

 افراد را به حال خود خواهم گذاشت تا خودشان مسئله را ح  كنند.  -ب   

 وارد عم  خواهم شد تا مسئله را ح  كرده و گروه را هدایت كنم.به موقع و با قاطعیت   -ج   

ضمن اینكه خود نیز در كنارشان خواهم بود  ،افراد گروه را تشویق خواهم كرد تا خودشان روي مسئله كار كنند  -د         

 تا در صورت لزوم كار را تسهی  كنم.

 

 

ا نیز سببببابقه كاري خوبا دارند و نیاز به تغییر را احسبببباس كنید. كارمندان شببببماي فكر ماشببببما به تغییرات عمده .4

 كنند.ما

 

 ریزي براي تغییر در گیر شوند، ولا اصرار نخواهم كرد.دهم كه در برنامهبه افراد گروه اجازه ما -الف
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 را از نزدیك نظارت خواهم كرد. برنامه تغییر را اعالم كرده و اجراي آن -ب

 داد كه جهت و مسیر تغییرات را خود تعیین كند.به گروه اجازه خواهم  -ج

 نظرات و پیشنهادات را مد نظر قرار خواهم داد، ولا تغییرات را خودم هدایت خواهم كرد.  -د

 

 

اند و عملكرد گروه شببما طا چند ماه اخیر افت كرده اسببت. كاركنان نسبببت به دسببتیابا به اهداف با تفاوت بوده .5

 ها در گذشته كمك كرده است.اند. بازبینا نقشخود دائما  نیاز به یادآوري داشته براي انجام به موقع وظایف

 

 به گروه اجازه خواهم داد كه در مورد جهت حركت آینده تصمیم بگیرد. -الف

 به نظرات و پیشنهادات افراد توجه خواهم كرد، ولا دقت خواهم كرد كه به اهداف دست بیابیم. -ب

 جددا  تعریف كرده و با دقت نظارت خواهم كرد.اهداف را م -ج      

ها را براي مشبباركت تحت فشببار نخواهم  به  افراد گروه اجازه خواهم داد تا در هدف گذاري در گیرشببوند، ولا آن -د

 گذاشت.

 

 

یر گشوند. مدیر قبلا سختاید كه كارها در آنجا با بهره وري مناس  دنبال ماوارد موقعیت مدیریتا جدیدي شده .6

 تر كنید.تر و انساناخواهید ضمن حفظ بهره وري موجود، محی  كار را دوستانهو منظم بوده است. شما ما

 

 دهم.ها اهمیت و اعتبار ماتا آنجا كه بتوانم افراد گروه را مشاركت داده و به آن -الف

 

 بر اهمیت وظایف و موعدهاي كاري تأكید خواهم كرد. -ب

 ه نكنم.كنم مداخلسعا ما -ج

 م.كنم كه به اهداف دست یابها در گیر خواهم كرد، ولا دقت ماگیريد. افراد گروه را در تصمیم

 



63 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 

اندیشبببید. افراد گروه نیز پیشبببنهادات خود در مورد تغییرات اي  در سببباختار سبببازمانا ماشبببما به تغییرات عمده .7

 است.پذیري الزم برخوردار بودهود از انعطافاند. گروه در انجام كارهاي جاري خمورد نیاز را مطرح  كرده

 

 ریزي كرده و با دقت نظارت خواهم كرد.تغییرات را برنامه -الف

توافق گروه را در مورد تغییرات جل  كرده و به افراد اجازه خواهم داد تا در سببببببازماندها براي پیاده سببببببازي  -ب

 ساختار جدید مشاركت كنند.

 گروه را مد نظر قرار خواهم داد. ولا كنترل پیاده سازي را در اختیار خود خواهم گرفت.ها و پیشنهادات توصیه -ج

 براي جلوگیري از برخورد با افراد و نظرات مختلف، امور را به حال خود رها خواهم كرد. -د       

 

 

اندازه كافا كنید كه شبببببباید گروه به عملكرد گروه و ارتباط بین كاركنان خوب اسببببببت. ولا شببببببما احسبببببباس ما .8

 گیري مشخصا ندارد.جهت

 

 گذارم.گروه را به حال خود ما -الف       

 كنم.با گروه در مورد موقعیت فعلا تبادل نظر كرده و سپس تغییرات الزم را آغاز ما -ب       

 دارم.تر برماتر و تعریف شدههایا را در جهت هدایت كاركنان به سمت كار ساختار یافتهگام -ج      

 مراق  خواهم بود كه با هدایت بیش از حد موج  آسی  دیدن رواب  خود با كاركنان نشوم. -د       

 

 

خود در جهت ارائه  هاي برگزیده اسببببببت كه بسببببببیار از برناممدیریت ارشببببببد شببببببما را به عنوان مسببببببئول كمیته .9

ك مشتركا از اهداف ندارند و به رهاي مناس  براي اعمال تغییرات ضروري عق  است. افراد كمیته درهکارا

شببوند. افراد كمیته اسببتعدادها و ظرفیت الزم را دارند، ولا جلسببات یا تشببكی  شببك  منظم در جلسببات حاضببر نما

 شوند.شوند یا به شك  موثر برگزارنمانما

 

 دهم تا خودش مسائلش را ح  كند.به كمیته اجازه ما -الف       
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ها و اهداف تعیین شبببببببده تأكید ت افراد را مد نظر قرار خواهم داد، ولا بر اجراي برنامهنظرات و پیشببببببنهادا -ب       

 كرد.خواهم

 تري خواهم كرد.اهداف را بازبینا كرده و بر نحوه كار كمیته نظارت دقیق -ج       

اي مشببباركت تحت فشبببار نخواهم ها را برگذاري درگیر شبببوند، ولا آنبه افراد كمیته اجازه خواهم داد تا در هدف -د       

 گذاشت.

 

 

اند، در حال حاضبببر نسببببت به ها برخوردار بودهكاركنان شبببما، كه معموال  از توانایا الزم براي قبول مسبببئولیت .10

 رسند. تفاوت به نظر مادهند و بااید واكنش مناسبا نشان نماهاي جدیدي كه شما تعیین كردهاستاندارد

 

ها را براي مشبببببباركت تحت ها درگیر خواهم كرد، ولا آنبازبینا و تعریف مجدد اسببببببتاندارد افراد گروه را در -الف

 فشار نخواهم گذاشت.

 ها را دوباره تعریف كرده و با دقت بیشتري نظارت خواهم كرد.استاندارد -ب

 براي جلوگیري از برخورد و تنش، فشار بیشتري وارد نخواهم كرد. -ج

 پیشنهادات افراد گروه گوش خواهم داد، ولا بر رعایت استانداردها تأكید خواهم كرد.به نظرات و  -د       

 

 

اید. مدیر قبلا خود را در گیر امور اجرایا و رواب  واحد اخیرا  شببببببما به عنوان مدیر جدید یك واحد ارتقاء یافته .11

جهت تعیین شببببده عم  كرده اسببببت.  كرد. البته، واحد تا به حال به اندازة كافا در انجام وظایف و حركت درنما

 رواب  بین افرادگروه نیز مناس  است.

 

 دارم.تر بر ماتر و تعریف شدههایا در جهت هدایت كاركنان به سمت كار ساختار یافتهگام -الف         

 نهم.گیري درگیر كرده و پیشنهادات و اقدامات موثر آنها را ارج ماافراد را در تصمیم -ب

  گیرم.ما هاي نو تصمیمكنم و سپس در مورد لزوم استفاده از روشافراد واحد در مورد عملكرد گذشته صحبت مابا  -ج

 گذارم.واحد، گروه را به حال خود ما همطابق روال گذشت -د       
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 بندي نتایج پرسشنامه شیوه مدیریت و رهبريعجدول جم 

هاي مختلف پرسببببشببببنامه را به جداول زیر منتق  نمایید و جمع هر سببببتون را هاي خود به گزینهلطفا  پاسبببب 

 هاي ترجیحا خود را شناسایا كنید.محاسبه كنید تا سبك / سبك

 

 ها بر اساس سبك رهبريگزینه هاموقعیت

 د ب ج الف ۱

 ب ج الف د ۲

 ب د الف ج ۳

 ج الف د ب 4

 

خوبا  هاي اخیر حاكا از برخا اختالفات بین كاركنان اسببت. گروه سببابقه عملكردي بسببیاراطالعات و گزارش .12

ها و افراد نیز توانایا هدارد و در طول سال گذشته  به شك  هماهنگ و موثر به اهداف خود دست یافته است. هم

 هاي الزم كاري را دارا هستند.شایستگا

 

 كنم.هاي جدید را بررسا ماها و راه كارهاي خود را با گروه آزمایش كرده و نیاز به روشتوصیه -الف

 دهم كه خودشان مسائلشان را ح  و فض  كنند.به افراد گروه اجازه ما -ب

 كنم.سریعا  وارد عم  شده و با قاطعیت مسائ  را ح  كرده و گروه را هدایت ما -ج

 براي تسهی  ارتباطات در كنار گروه خواهم بود، اما مراق  خواهم بود كه روابطم  با كاركنان آسی  نبیند. -د
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 الف د ب ج 5

 ج الف د ب 6

 د ب ج الف 7

 الف د ب ج 8

 الف د ب ج ۹

 ج الف د ب ۱0

 د ب ج الف ۱۱

 ب د الف ج ۱۲

 واگذاري .4 مشاركتا .3 اياقناعا / مشاوره. 2 آمرانه .1 سبك

     امتیاز

 

 پذیري سبكجدول تعیین میزان انعطاف 

 گزینه )د( گزینه)ج( گزینه )ب( ه )الف(گزین هاموقعیت

۱ 2+ 1- 1+ ۲- 

۲ 2+ 2- 1+ ۱- 

۳ 1+ 1- 2- ۲+ 

4 1+ 2- 2+ ۱- 

5 2- 1+ 2+ ۱- 

6 1- 1+ 2- ۲+ 
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7 2- 2+ 1- ۱+ 

8 2+ 1- 2- ۱+ 

۹ 2- 1+ 2+ ۱- 

۱0 1+ 2- 1- ۲+ 

۱۱ 2- 2+ 1- ۱+ 

۱۲ 1- 2+ 2- ۱+ 

     جمع جبري

 

پذیري شببما براي تطبیق سبببك رهبري خود با اقتضبباي تر باشببد، میزان انعطافتهرچه جمع جبري ك  مثب

 شرای  بیشتر است.
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 الگوي مدیریت و رهبري اقتضایي 

 امتیاز خود را به نمودار زیر منتق  كنید تا سبك ترجیحا مدیریت و رهبري خود را بهتر بشناسید.

 

 گرا و حمایتارفتار رابطه دایتاگرا و هرفتار وظیفه

هبببا و تعیین میزان پرداختن رهبر ببببه تعریف نقش

كا و  اینكه چه كاري، چگونه، توسببب  چه كسبببا، تا

  .در كجا انجام شود

میزان پرداختن رهبر ببببه ارتبببباطبببات دو طرفبببه، 

 اجتماعا /گري، حمایت عاطفاكردن، تسهی گوش

 هایي مانند:فعالیت

 هدف گذاري 

 دها  سازمان 

 ریزي زمالنابرنامه 

 هدایت مستقیم 

 كنترل 

 هایي مانند:فعالیت 

 حمایت و پشتیبانا 

 ارتباطات 

 گريتسهی  

 كردن فعال و هم دالنهگوش 

 بازخور دادن 
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 مشخصات كلي هر سبك: 

 4سبك 3سبك  2سبك  1سبك 

 امرو نها 

 راهنمایا 

 هدایت 

 كردنایجاد 

 فروختن 

 تشریح كردن 

 روشن كردن 

 مجاب كردن 

 مشاركت  

 تشویق  

 همكاري  

 تعهد گروها  

 واگذاري 

 مشاهده 

 نظارت 

 دادناختیار 

 

 

  باشد.می شرکت پوینده نوبانگ اندیشهپرسشنامه متعلق به 
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 :استفاده مورد منابع

 آقای جناب بزرگوار استاد" گروهی کار و مشارکت انیمب به کاربردی نگاهی" کتاب از جزوه این تهیه در

 هایحمایت از. ام برده بسببببببیار کردند، بهره تدریس نوبانگ شببببببرکت در که مطالبی همچنین و یاسببببببمی

 .گزارمسپاس دریغشانبی

 

 :منابع دیگر

  گروهی بهتر کار برای روش ده 

 موفق تیم یک ساخت برای هاییروش 

 بسازیم را گروهی کار فرهنگ چگونه 

 زمان مدیریت برای هاییروش 

 قشهمنا ح  هایروش 

 وضیعتی رهبری مدل 

  بالنچارد و هرسی موقعتی تئوری 

 عاطفی هوشمندی از برخورداری رمز، پایه رهبری 

 هستند مفید که هاییبازخورد 

 کارمندان به مفید خورد باز دادن برای راه 9 

 کارمندان به مفید بازخورد دادن برای راه 5 

  مفید خورد باز دادن برای مکم  روش 21 

 کارکنان تشویق برای غیرمالی راه 8 

 کارکنان تشویق برای راه ۶ 

 کارمندان به بخشیدن الهام برای برای راه 7 

 موثر نداد گوش توانایی 

 موثر و مفید دادن گوش برای راه ۶ 

  کاری هایموقعیت در زنان 

 آنها اجرای زمان و رهبری مدل ۶ 

 آنها اجرای جای و رهبری هایروش 

  انسانی منابع مدیریت الگوهای بر جنسیت اثرات 

  مدیریت در زنان سهم /جامعه در زن مدیران وضع به نگاهی 

  اشتغال و کشور عالی آموزش نظام، زنان 

  سیاسی مشارکت و زنان پرونده 

 جهان در زنان سیاسی مشارکت افزایش برای راهکارهایی 
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