
 

 

 تفاوت و تمایز بین مدیریت و رهبری
 

 

سوال: مدیریت و رهبری و اینکه این دو چه تفاوت ها و تشابهاتی با هم دارند چیزهایی می دانم، اما هنوز به تصویر و تعریف دقیق 

سیده ام. شنی در این مورد نر شم یا مدیر؟ اگر بخواهم همان گونه که  و رو ستم یا مدیر؟ نمی دانم باید رهبر با نمی دانم رهبر ه

 توصیه شده است مدیری باشم که رهبری هم می کند، چه باید بکنم ؟ مدیران موفقی که رهبر هم هستند چه می کنند؟

ی و رابطه ان با مدیریت چند تعریف جامع از رهبری را بررس رهبری و مدیریت دو مقوله در هم تنیده اند. خوب است برای درک مفهوم رهبر

 کنیم. 

می رهبری عبارت است از توانایی اعمال نفوذ یا اثر گذاشتن بر یک گروه در جهت تامین اهداف. امکان دارد این اثر گذاری یک منبع و منشا رس .1

 و سازمانی داشته باشد یا از جایی خارج از سازمان به وجود آمده باشد. 

ف رهبری عبارت است از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیر گذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان خود برای دستیابی به اهدا .2

 گروهی کوشش کنند. 

ام رهبری یک فرایند تاثیر گذاری است. به بیان دیگر رهبر کسی است که هوشیارانه سعی دارد دیگران را وا دارد تا کارهای مورد نظرش را انج .3

 دهند. 

 بر دیگران است.  "اثرگذاری و نفوذ  "وجه تمایز رهبری به یک ویژگی باز می گردد که عبارت از

ت، مرجعیت، محبوبیت، پایگاه مردمی( متکی هستند. آینده نگر و آرمان گرا و تحول آفرین اند و تحت رهبران معموال به قدرت شخصی) مقبولی

 تاثیر همین منابع قدرت است که بر دیگران نفوذ و اثر گذاری دارند. 

ی کاریزماتیک خود اتکا رهبری با قدرت آمیخته است، اما رهبران بیش از آنکه به قدرت مقام خود متکی باشند، به قدرت شخصی و ویژگی ها

 دارند. خصوصیات مشترک رهبران عبارت است از :

 شجاعت 

 اعتماد به نفس 

 داشتن سابقه قضاوت صحیح در شرایط دشوار 

  .ترکیبی از ایمان و توانایی که به آن ها جرات می دهد تا الهام بخش باشند 

 ا با همین رویا به پیش می برند. همه رهبران بزرگ را رویایی به پیش می برد و آنان هم پیروان خود ر 

که مدیر موفق باید رهبر هم باشد و بخشی از سبک و روش مدیریتی خود را به رهبری کردن اختصاص دهد، لذا الزمه موفقیت  از آنجایی           

 مدیر در اجرای مهارت های رهبری می باشد. 

به  رهبریکت هندی تاتا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ویژگی در برخی سازمان های موفق دنیا همچون سازمان ملل متحد، شر

اشاره نموده اند. منظور از رهبری در تعاریفی که در سازمان های مختلف از ان دارند، رفتارها،  پایه ای ترین شایستگی های مدیرانعنوان یکی از 

 ها عبارت اند از:ویژگی های ها و مهارت هایی است که جالب ترین و مهم ترین آن 

  توانایی الهام بخشیدن به دیگران 

 ریسک پذیری استراتژیک 

 اعتماد آفرینی 

 آینده نگری و آرمان گرایی / پیش بینی و دور اندیشی 

  توانایی اتخاذ تصمیمات دشوار اما صحیح در بحران و ابهام 



 

  ثابت قدمی در اصول 

 صداقت، شفافیت و یکپارچگی 

  ها و اخالقیاتالگو بودن در رعایت ارزش 

  فرصت سازی برای توسعه قابلیت های دیگران 

  تصویر کردن چشم اندازی مطلوب از آینده 

  جلب و حفظ وفا داری کارکنان نسبت به سازمان و اهداف آن 

  قهرمان تحول  "ایفای نقش" 

 جانشین پروری 

  تیم سازی و مدیریت موثر تعارضات 

  نتیجهداشتن شور و اشتیاق برای موفقیت و کسب 

  پذیرش مسئولیت پیروزی ها و شکست ها 

  شجاعت 

  استقامت، پایداری و پیگیری 

دوین رهبری تعریف استانداردی ندارد. سازمان ها باید ویژگی ها و شایستگی های رهبران خود را متناسب با شرایط امروز و فردای خود تعیین و ت

 کنند. 

 

 را مورد استفاده قرار می دهند.  دستوری یا حمایتیو دیدگاه کلی، یکی از دو شیوه ی :  اکثر رهبران بر اساس د سبک و شیوه ی رهبری

اجازه می دهد تا کارکنان از انتظارات او از ایشان آگاه شوند، برنامه ی کاری آن ها را تهیه می کند و برای اجرای وظایف مربوطه  رهبر دستوری

 دستورالعمل و راهنمایی مشخصی به ان ها می دهد. 

 بر عکس دارای رفتاری دوستانه است و به نیازهای کارمندان خود توجه و عالقه نشان می دهد.  رهبر حمایت کننده

یط کارایی بهینه هر یک از این دو شیوه در زمان ها و شرایط مختلف به خصوصیات کارمند )نظیر تجربه و توانایی های او (و عوامل موقعیتی مح

 میزان حمایت گروه کاری ( بستگی دارد. کار )نظیر ساختار مشاغل و 

در شرایطی که وظایف کاری مبهم و نامشخص است کارکنان خواهان مدیری با شیوه های دستوری هستند. ولی در شرایطی که وظایف کارکنان 

 دارای ساختاری مشخص و تعریف شده است شیوه ی حمایتی دارای بیشترین بازده می باشد. 

کیفیت روابط رهبر با کارکنان، قواعد و مقررات گروه، فرهنگ سازمان و انتظارات رهبری و ه به عواملی همچون عالوه بر نکات ذکر شد

 در زمینه ی برقراری انضباط، ترفیع ها، پرداخت اضافه حقوق و نظایر آن توجه داشته باشید.  مقدار اقتدار خود بر کارکنان

 جود در کارکنان و شرایط محل کارتان است. شغل شما به عنوان یک رهبر جبران کمبود های مو
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