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 به نام خداوند جان و خرد

 

 اقتصاد جهانی مجمع نگاه از 2025 سال در هاانسان ازیده مهارت مورد ن تیتقو یبرا ییهاادداشتیسلسله 

 یادداشت ششم: راهبری و اثرگذاری اجتماعی

 مشهد یاستاد گروه برق دانشگاه فردوس ،یدکتر رضا لطف

 

  ".باشند بگویند بیا، دستورِ برو در سپاه معنا نداردفرماندهان سپاه همیشه باید در جلوی سپاه "

 شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 

از نگاه مجمع جهانی اقتصاد اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت  2025ها در سال های قبل به ده مهارت مورد نیاز انساندر یادداشت

پیچیده، یادگیری فعال و خالقیت در میان دانشجویان عزیز ارائه شد. در های طرز فکر نوآفرینی، تفکر تحلیلی، تفکر نقاد، حل مساله

صحبت  "(Leadership and social influenceراهبری و اثرگذاری اجتماعی )"یادداشت پیش رو به اختصار، درباره مهارت مهم 

 .1خواهم کرد

در هنگام  "دجوشرهبری خو"درباره اهمیت مهارت  Bockشود. در ادامه، به نظر آقای به چند تعریف از رهبری اشاره می در ابتدا

باره رهبری استخدام در گوگل اشاره خواهد شد. سپس، درباره پنج تفاوت اصلی رهبری و مدیریت سخن خواهیم گفت. آنگاه، در

ان دانشگاهی به های آن با رهبری سنتی صحبت خواهیم کرد و در پایان یادداشت را با پیشنهادهایی برای همکارخودجوش و تفاوت

 پایان خواهیم برد.    

  تعاریف رهبری

پردازد. نویسنده، تعاریف متعددی را برای رهبری نقل قول کرده ه سبک رهبری در مدیریت اسالمی می[، آقای علی آقاپیروز ب1در ]

به عنوان مثال، رالف استاگ دیل در تحقیقی که در  "کدام مورد پذیرش عام قرار نگرفته است. او می گوید:تقد است که هیچو مع

خواستند تعریفی از رهبری ارائه دهند، تعریف های رهبری انجام داد، به این نتیجه رسید که به تعداد افرادی که میخصوص نظریه

گونه را این« رهبری»نظران و نویسندگان معروف مدیریت، ستونر و ادوارد فریمن، دو تن از صاحببرای رهبری وجود دارد. جیمز ا

هرولد کونتز، سیریل اودانل « های کاری اعضای گروه.رهبری عبارت است از: فرایند هدایت و اِعمال نفوذ بر فعالیت»اند: تعریف کرده

ای که از روی میل رهبری، هنر یا فرایند نفوذ بر مردم است، به گونه»نند و معتقدند: دارا با نفوذ برابر می« رهبری»و هینز و یهریخ، 

عنوان رهبری به»اند: آورده« رهبری»مورهد و گریفین نیز در تعریف « های گروه تالش کند.یابی به هدفو اشتیاق در جهت دست

های اعضای گروه به منظور هدایت و هماهنگ کردن فعالیت یک فرایند، عبارت است از قدرت استفاده از نفوذِ بدون اجبار برای

تعاریف دیگری نیز با اختالفات جزئی تقریباً مشابه تعاریف مزبور وجود دارد که نقطه مشترك آنها این است که « هدف.یابی بهدست

                                                           
ت که بتوانم به طور و توانمندسازی دانشجویان در این حوزه، بسیار وسیع تر از بضاعت اندك مِن نویسنده این یادداشت اس "مهارت رهبری"موضوع مهم   1

 اران عزیز دانشگاهی است.  های قبلی، پیشنهاد چند کلیدواژه برای جستجو و تعمق بیشتر همکشایسته از پسِ آن برآیم. هدفم در این یادداشت همانند یادداشت
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صورت مشتاقانه باید بدون اِعمال زور و به  رهبری فرایند نفوذ و تأثیرگذاری بر افراد است؛ اما در اینکه این نفوذ و تأثیرگذاری حتماً

 ."نظر وجود داردباشد یا نه، اختالف

 

 Laszlo Bockنگاه آقای  ازاهمیت مهارت رهبری 

کنیم و [، یادی می2” ]How to get a job at Google“های قبل، از یادداشت روزنامه نیویورك تایمز با عنوان همانند یادداشت

مدیر وقت بخش منابع انسانی گوگل، قدرت رهبری را دومین جنبه ای دانسته است که در   Laszlo Bockیابیم که آقای در می

در نقطه  2...دومین خصیصه، به طور مشخص، رهبری خودجوش":گویدگیرد. او میتخدام در گوگل مورد توجه قرار میهنگام اس

اید؟ آیا معاون فروش یک شرکت بوده شطرنج بوده مدیر یک باشگاه آیا مثالً مقابل رهبری سنتی است. رهبری سنتی این است که

این است که وقتی تیمی است  اید؟ چقدر طول کشید که به آن رتبه رسیدید؟ ما برایمان مهم نیست. بلکه چیزی که برای ما مهم 

کنید؟ و به همان ورود پیدا کرده و کار را رهبری میله أاسب به مسخورد، آیا شما در زمان مندر آن عضو هستید به مشکلی بر می که

اندازه مهم این است که آیا حاضرید کار را به شخصی مناسب تر از خود بسپارید؟ چرا که آنچه در این محیط اهمیت دارد این است 

 ."که مایل به واگذار کردن قدرت باشید

 

                                                           
 "رهبری خودجوش"از  های مختلفی و از جمله رهبری پدیدارشونده ارائه شده است اما در این یادداشتترجمه Emergent Leadershipبرای اصطالح   2

 بهره خواهیم برد.



3 
 

 [3های مدیریت و رهبری ]تفاوت

            ها دردرصد تفاوت 70 ئولشیوه رهبری مدیران، مس"کنیم: آغاز می Gallupاین بخش را با این نقل قول از موسسه معتبر 

 "ها و مولد بودن کارمندان است.انگیزه

جای یکدیگر به کار  مشابهی دارند اما معانی متفاوتی دارند و نباید به با وجود این که مفاهیم رهبری و مدیریت کارکردهای بعضاً

مدیر به  کنند، هستند کسانی که بدون داشتن نقش مدیریتی، رهبر هستند.برخی مدیران رهبری را تمرین نمی روند. در حالی که

شود. در اغلب موارد، یک مدیر بر اساس شود که در یک موسسه به عنوان مدیر انتخاب و یا منصوب میطور کلی به کسی گفته می

ثیر بر دیگران و الهام بخش بودن أترین مهارت رهبری تر حالی که مهمشود؛ دفنی خاص، دانش و خبرگی انتخاب میهای مهارت

 برای آنان است. 

 [:3کنیم ]اصلی یک رهبر و یک مدیر اشاره میتفاوت  5در اینجا به 

خواهند م انداز روشنی دارند از اینکه میرهبران، چش کند.در حالی که مدیر از آن پیروی می کند. رهبر چشم انداز را تعیین می1

لیت ئویت دارند. در حالی که رهبران مسلئوسانی نیستند که برای تحقق آن مسسازمانشان در آینده در کجا باشد. اما خودشان تنها ک

کنند، مدیران نقش مهمی دارند  های ارتباطی موثر به کل سازمان منتقلموریت، چشم انداز و اهداف سازمان را با روشأدارند که م

ها توانند با صحبت شفاف درباره اهداف، فرصتدارند. عالوه بر این، رهبران می ها و اهداف سازمان همراه نگاهکه کارمندان را با ارزش

 توانندند میاهم کنند که کارمندان حس کنتوانند محیطی فردر محیط کار ایجاد کنند. آنها میهای سازمان، اعتماد را و چالش

 ها، نیازها و دغدغه هایشان را مطرح کنند. هر چه رهبران شفافتر باشند، محیط کار سالم تر خواهد بود.هاید

هنگ مدیریت به عقالنیت و کنترل در حالی که فر اندیشند.حالی که مدیران به اجرای آنها میدر  ،کنندها فکر می. رهبران به ایده2

های جدید و تالش هایی برای بهبود در سطح سازمانی هستند. آنها این را با تولید ایدهبیشتر به دنبال فرصتکید دارد، رهبران أت

 "چگونه و در چه زمانی"هایی برای به دنبال پاسخ کنند. به عبارت دیگر، مدیران معموالًترویج طرزفکر مثبت اندیش عملی میبرای 

که در گردند. ارتباط مدیران با کارمندان بر اساس نقشی است می "چه چیزی و چرا" ه دنبال پاسخهستند در حالی که رهبران ب

کنند؛ در حالی که رهبران در سطحی باالتر اما همدالنه ارتباط دارند. تفاوت اصلی در اینجاست که توجه فرآیند تصمیم سازی ایفا می

بر آنچه که باید انجام شود تا نتایج بهتری حاصل شود، متمرکز شود؛ در حالی که رهبر ر چگونه انجام میمدیر به این است که کا

است. یک رهبر خوب، الهام بخش تغییرات مثبت تدریجی با توانمندسازی کارمندان در راستای اهداف مشترك است و مهمترین 

 ابزارش در این مسیر ارتباطات موثر است. 
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اگر کارمندان سازمان از رهبرشان دهند. ، ایشان را به سمت موفقیت سوق مینالهام بخش مردم هستند؛ در حالی که مدیرا ،. رهبران3

الهام نگیرند، مدیران توفیق چندانی در موفقیت آنها نخواهند داشت. اگر رهبران روش مدیریت شخصی خودشان را با استفاده از 

توانند توجه کارمندان را جلب و آنها را برای دنبال توسعه دهند، می "بازخورد مستمر" و "ارتباطات معتبر"، "تفکر در خویشتن"

دهند که کارمندان زمانی که فرصت ارتباط منظم با رهبرانشان را دارند مانی قانع کنند. مطالعات نشان میهای سازکردن ابتکار عمل

 کمتر حس تحت فشار بودن دارند.

 

دست یابی به اهداف سازمانی با  ،در نتیجه مهمترین هدف مدیرنند. کگرند؛ مدیران در زمان حال کار مین. رهبران به آینده می4

                پیاده سازی فرآیندهای بودجه بندی، ساختاردهی سازمانی و به کار گماری کارمندان است. از سوی دیگر، رهبران به آینده 

بری برای آینده اگر نتواند آن را به صورت شفاف و کنند. اما چشم انداز رهیه گذاری میهای آینده سرمااندیشند و روی فرصتمی

 واضح با مدیران و کارمندان در میان بگذارد، بی معنی است.

کنیم، مهم است که به ی رهبران را با مدیران مقایسه میوقتگذارند. دهند؛ مدیران بر آن صحه می. رهبران فرهنگ را شکل می5

کت و اینکه ها، باورها و رفتارها است که چگونگی عملکرد یک شرگ، سیستمی از ارزشفرهنگ سازمانی آن سازمان نگاه کنیم. فرهن

راستا است، کارمندان و بقیه کند. وقتی فرهنگ سازمانی با راهبرد کلی یک کسب و کار همشود را تعیین میکارها چگونه انجام می

سازد. در نتیجه فراهم آوردن اهداف آن کسب و کار را ممکن میه کنند که دست یابی برفتار مینقش آفرینان به گونه ای عمل و 

مدیریت آن سازمان بدون همکاری بین رهبری و  ،های محوری یک شرکت را زیست کنندشرایطی که کارمندان، فرهنگ و ارزش

 باشد.امکان پذیر نمی

 ( چیست؟Emergent Leadershipمفهوم رهبری خودجوش )

به آن اشاره کرده بود، مفهوم رهبری خودجوش است که در  Bockد، از جمله مفاهیمی که آقای همانگونه که پیشتر اشاره ش

  های رهبران خودجوش [ به آن اشاره شده است. از آنجا که دانستن خصوصیت4-7های اخیر در مقاالت متعددی و از جمله ]سال

[ که به 5[، به نظر نگارنده این یادداشت، صحبت درباره آن مفهوم ضروری است. در ]5ای افراد کمک کند ]تواند به رشد حرفهمی

نوشته شده است، رهبری خودجوش به عنوان ساختاری جدید در مدیریت معرفی شده است  indeed.comت تحریریه ی أهیقلم 

ون آنکه به صورت سنتی و بر اساس سلسله مراتب مدیران بد ،دهدی رهبران در درون یک موسسه را میکه اجازه ظهور طبیع

های بزرگ های مختلف تعیین شوند. این شیوه رهبری، امروزه به عنوان شیوه ای به روز برای مدیریت نیروهای پرشمار شرکتبخش
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که توسط مافوق تعیین  هارواج بیشتری یافته است؛ جایی که تفکر خالق و تفکر نقاد در مقایسه با مجموعه ای از دستورالعمل

[. به جای رهبران تعیین شده، رهبران خودجوش آنهایی هستند که الهام بخش و مورد 5شوند، ارزش بیشتری داشته باشند ]می

 باشند.  احترام و پیروی همکارانشان می

 

 کنند. این خصوصیات عبارتند از:می [، رهبران خودجوش خصوصیاتی دارند که آنها را از همکارانشان متمایز5به اعتقاد نویسندگانِ]

 . انگیزه درونی           1

ی آغاز له هدایت کنند. آنها براأباشند و دیگران را در مسیر حل مسرهبران خودجوش بسیار انگیزه دارند که به دنبال راهکار مسائل 

 و پرانرژی ادامه دهند. کنند که خالق باشندمانند بلکه خود به دیگران کمک میتالششان منتظر دیگران نمی

 . تفکر خالق            2

ند. آنها از اینکه های جدید و راهکارهای نوآورانه بدهشوند، در تالشند تا به گروه ایدهیی که تبدیل به رهبران خودجوش میهاآن

 هراسند.ریسک کنند نمی

 . اثرگذاری             3

ثیر مثبت درون سازمانی و أبت بگذارند. آنها به دلیل همین تثیر مثأهایشان تهم تیمیرهبران خودجوش این توانایی را دارند که بر 

شوند بلکه مورد احترام آنها هستند؛ چرا که نظر تنها توسط همکارانشان پذیرفته میآورند، نه هایی که به عنوان یک رهبر میمهارت

 کنند.هبر حفظ میر شوند و اینگونه اعتمادشان را به عنوانآنها را  هم جویا می

 . مدیریت بر خویشتن4

یک رهبر خودجوش برای اینکه بتواند به گروهش کمک کند، باید بتواند در ابتدا رفتار خودش را مدیریت و اصالح کند. او همیشه به 

 کند. کند؛ بر خودش کنترل دارد و دیگران را هم به این موضوع تشویق میعنوان ناظر کارهای خودش عمل می

 وفق پذیری .5

توانایی آنها در وفق پذیری در هر موقعیت در محیط کاری است. از آنجا  ،ها بین رهبران خودجوش و سنتییکی از مهمترین تفاوت

 "عضوی از تیم بودن"تواند بسته به موقعیت، روش که رهبری در داخل ساختار موسسه سیال و روان است، یک رهبر خودجوش می

رای به هایی که نیاز به رویکردی متفاوت دارند را درك کرده و دیگران را بیم تغییر دهد. او به خوبی موقعیترا برای هدایت بهتر ت

 کند. پیش بردن مجموعه هدایت می
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 محوری  . گروه6

دانند. میها در مقایسه با تسلط فردی را در تصمیم سازی "اجماع"شوند به خوبی اهمیت یی که تبدیل به رهبران خودجوش میهاآن

کنند و بر این باورند که خودشان باالتر از تیم نیستند بلکه بخشی از آن ت تیم را در موفقیت موسسه درك میآنها جایگاه و اهمی

هستند. کار یک رهبر خودجوش آن است که برای دیگران انگیزه دهنده و الهام بخش باشد تا فرآیند اجرای راهکارهای خالقانه 

 تسهیل شود. 

 

 [6های رهبری سنتی و رهبری خودجوش در ]اوتتف

 چرا کسب و کارها باید فرهنگ رهبری خودجوش را در خود تقویت کنند؟ 

 [،  5به اعتقاد نویسندگانِ ]

را  عمل آزادی این)رهبران خودجوش آینده( کارمندان  شود کهو موجب می کندجوش استقالل عمل را تقویت می. رهبری خود1

ها برای تصمیم سازی کنند؛ در نتیجه رهبران خودجوش را در انتخاب بهترین گزینه ،یید سرپرستشانأکه بدون ت داشته باشند

 کند.آزاد می ،های ضروریتیمشان در بحبوحه

 یس جدید وارد شودئجای روش سنتی که در آن وقتی یک رکند. به این معنی که به جا می . رهبری خودجوش، چشم انداز را جابه2

گیرد می کند، رهبری در طول زمان در داخل موسسه و بر اساس تعامالت درون گروهی شکل های رهبری خودش را ابالغ میایده و

 شوند.می ظاهرکنند، ه طور طبیعی به صورت رهبر عمل میو آنهایی که ب

 هایشان باالو با حمایت هم تیمی از درون تیم به این معنی که رهبران ،کندخودجوش یک فرهنگ حمایتی ایجاد می. رهبری 3

آیند. آنها همچنین از حمایت رهبران اجرایی برخوردارند چرا که کارمندان اختیار داشته اند که تیمشان را خود اداره و رهبرشان می

 را به مرور شناسایی کنند. 

 ختار سلسله مراتبی باال به پایین را کهچرا که بوروکراسی سا ،بردمی. رهبری خودجوش حس مالکیت را در میان کارکنان باال 4

هایی که بیشترین سهم را در نتایج دارند، دارد. در این نوع رهبری، آنها بشود از میان بر میخیر در تصمیم سازیأتواند موجب تمی

مبتنی بر وفاق است و نه فرمان از  ،گیرند. این نوع رهبریگروهی خودشان برعهده می-عات درونها و اطالکنترل موقعیت را با ایده

 باال.
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شوند، هایشان انتخاب میو در خالل تعامالتشان با هم تیمی. رهبری خودجوش اعتمادساز است. وقتی رهبران بر اساس تمایزشان 5

محور است، -روهگیرد. از آنجا که اینگونه رهبری بیشتر یک فرآیند تصمیم سازی گی مبتنی بر اعتماد متقابل شکل میساختار رهبر

 کنند. ازمان و درنتیجه ارزشمند بودن میکارمندان بیشتر حس دخیل بودن در س

داری و های مختلفی برای رهبری خودجوش اشاره شده است که برای حفظ اختصار از بیان همه آنها در اینجا خود[ به تئوری5در ]

کنند. می رهبران خودجوش سه مرحله را پیش از پدیدار شدن طی، "مدل ظرفیت"شود. بر اساس تئوری تنها به یک مورد بسنده می

هایی از این دارند که وی یک رهبر بالقوه است. در مرحله دوم، دو یا بیشتر از دو نفر از در مرحله اول، کارهای یک یا چند نفر عالمت

شود. در مرحله سوم یا مرحله ی نفر انتخاب میی از آن دو یا چند یک دهند و طبیعتاًاعضای تیم، ظرفیت رهبری را از خود بروز می

 شوند.  خود خواهان پیروی از رهبر می ،پیدایش، اعضای تیم

 چه کنیم تا توان رهبری در خودمان و در دانشجوهایمان تقویت شود؟

 کنم:همکاران عزیز دانشگاهی تقدیم می در پایان، پیشنهادهایی برای

ذاتی و مادرزادی نیست بلکه اکتسابی و قابل آموختن است. پس بیاییم تالش  "مهارت رهبری". به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان 1

 کنیم این مهارت را در خودمان و در دانشجوهایمان تمرین دهیم.

 

تان . شاید برایاست کید فراوان در اسالم عزیز است و گفتگو درباره آن از توان اندك منِ نویسنده، خارجأ. خویشتن داری مورد ت2

[. یک ضرب 9[ ]8د ]کننکید میأکنند، بر این ویژگی مهم رهبر تیها هم وقتی درباره رهبری صحبت مجالب باشد که بدانید غربی

 گوید:المثل زیبا می

“A leader of one, a leader of many. If you can’t lead one, you can’t lead any”. 

های آن خویشتن داری است، خیلی جدی تر از گذشته بیاندیشیم و پرهیزگاری که یکی از جلوهبیاییم به موضوع بسیار مهم تقوا  و 

خودمان را بیش از گذشته به خویشتن داری تمرین دهیم. در این صورت است که دانشجوهایمان هم از ما خویشتن داری را خواهند 

 آموخت.

زمان  ،کند. به نظرم دوران دانشجوییهنگی مبتنی بر اعتماد رایج میفر های رهبر خوب این است که در سازمانش،. یکی از ویژگی3

های میان ترم را به صورت کنم دست کم برخی آزموناد کردن را بیاموزند. پیشنهاد میمناسبی است که دانشجوها از ما معلمان، اعتم

take home کنیم. در این صورت  "اعتماد"اسخ دهد و به او برگزار کنیم و از دانشجو بخواهیم که بدون مشورت دیگران به سواالت پ

 شود.  مرین خویشتن داری برایش فراهم میبلکه فرصت خوبی برای ت ،آموزدنها دانشجو، اعتماد را در عمل مینه ت
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سعی کنم ن نگری است. پیشنهاد میهای یک رهبر خوب، قابلیت کالبا بنده هم عقیده هستید که یکی دیگر از ویژگی . احتماال4ً

 برای دانشجو، کالن نگری را به او تمرین دهیم. big pictureهای درس، با ترسیم کنیم دست کم در کالس

های . پیشنهاد بعدی درباره تقویت مهارت رهبری در دانشجوها، تالش در تمرین دادن آنها به کار گروهی است. بسیاری از مهارت5

 ها و سایر تجربیات گروهی خود در دوران دانشجویی تمرین کند.وژهتواند در پررهبر را دانشجو میمورد نیاز یک 

 

شده اند  های مورد نیاز یک رهبر نوشتهلیت پذیری و خصلتئوصداقت، مسهای زیبایی که درباره کنم مقاالت و کتاب. پیشنهاد می6

و  Harveyنوشته آقایان  Walk the Talkها، کتاب را بخوانیم و خواندن آنها را به دانشجوها پیشنهاد کنیم. یکی از آن کتاب

Ventura  شود .  [ یافت می10مقاالت خواندنی، در ]است و یکی از آن 
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