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 دقیقه 11: زمان تقریبی مطالعه

دانید تفاوت مدیریت و رهبری چیست؟ برای آشنایی با تعاریف رهبری و مدیریت آیا می
 .تفاوت کلیدی بین رهبر و مدیر با این مقاله و وبالگ فراگستر همراه باشید 1۰و 

کنند، در اندازی میانی هستند که کسب و کارها را راهرهبران، کارآفرینان و نوآوران کس
با وجود  .شوندحالی که مدیران برای اجرای عملیات این کسب و کارها استخدام می

های آموزشی بیشتر بر رسد، اما سیستمتر از مدیریت میاینکه رهبری به نظر مهم
و رهبری را امری  همچنین، بسیاری از افراد مدیریت .آموزش مدیریت متمرکز هستند

بنابراین، برای شفاف سازی این موضوع، در  .گیرند که صحیح نیستیکسان در نظر می
 .های بین رهبری و مدیریت خواهیم پرداختاین مقاله به تفاوت

 

 یست؟رهبری چ -1
رهبری ایجاد تغییرات مثبت و غیر خطی از طریق برنامه ریزی دقیق، چشم انداز و 

های توانمندسازی نیروی کار و تصمیم گیری تطبیق پذیر نیز از ویژگی .استراتژی است
اغلب، افراد جایگاه رهبری را با موقعیت یک فرد در یک سازمان  .حیاتی رهبری هستند

ی به عناوین، جایگاه مدیریتی یا اهداف شخصی افراد دانند، اما رهبری ربطمرتبط می
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های شخصیتی مانند خالقیت بیشتر یا شخصیت کاریزماتیک همچنین به ویژگی .ندارد
 .شودنیز محدود نمی

رهبری بیشتر شبیه یک فرآیند تاثیرگذاری اجتماعی است که تالش دیگران را برای 
بنابراین موقعیت رهبری از نفوذ  .رسانددستیابی به یک هدف مشترک به حداکثر می

شود و رهبر برای دستیابی به نتایج مورد نظر خود به نیروی اجتماعی فرد ناشی می
گیرد و تالش رهبر کسی است که همیشه ابتکار عمل را به دست می .انسانی نیاز دارد

 این تنها دلیلی است که افراد شروع به .کندزیادی برای تحقق چشم انداز شرکت می
 .کنندپیروی از آنها می

 مدیریت چیست؟ -2
مدیریت اساسا به انجام وظایف از پیش برنامه ریزی شده، به طور منظم و با کمک 

یک مدیر مسئولیت کامل انجام چهار کارکرد اصلی مدیریت را  .زیردستان اشاره دارد
توانند رهبر مدیران تنها در صورتی می .ریزی، سازماندهی، راهنمایی و کنترلبرنامه: دارد

کردن و های رهبری را به اندازه کافی انجام دهند، از جمله مشخصشوند که مسئولیت
بخشی و راهنمایی و تشویق کارکنان به ارتقاء به سطح های سازمان، الهامارائه ارزش

 .باالتری از بهره وری

مسئولیت اصلی  .توانند به این جایگاه دست پیدا کننداما متأسفانه همه مدیران نمی
شوند و زیردستان به خاطر عنوان یا جایگاه مدیران اغلب در شرح شغل مشخص می

تمرکز اصلی یک مدیر بر تحقق اهداف سازمانی  .کنندحرفه ای مدیران از آنها پیروی می
دارنده این عنوان شغلی، اقتدار و  .گیرندر نظر نمیآنها اغلب چیز دیگری را د .است

 .دهی به کارکنان را بر اساس عملکرد و رفتار آنها دارداختیار ارتقاء، استخدام یا پاداش

 های شخصیتی دارد؟یک رهبر چه ویژگی -3
 :در زیر پنج ویژگی مهم یک رهبر آورده شده است

 یک رهبر می داند کجا ایستاده است، کجا می : داشتن بینش و یک چشم انداز
 .هد برود و تمایل دارد تیم را در ترسیم مسیر و جهت آینده مشارکت دهدخوا

 رهبران پیروانی را دارند که به آنها اعتقاد دارند و در مسیری : صداقت و درستکاری
 .که رهبر تعیین می کند در کنار آنها قدم می زنند
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 کنند بخش هستند و به تیمشان کمک میرهبران معموالً الهام: الهام بخش بودن
 .تر درک کنندهای خود را در یک زمینه بزرگتا نقش

 رهبران همیشه تیم خود را در مورد آنچه در حال رخ دادن : مهارت های ارتباطی
است و در آینده، همراه با موانعی که بر سر راهشان قرار می گیرد، آگاه می 

 .کنند

 را به  رهبران کسانی هستند که وضعیت موجود: توانایی به چالش کشیدن
آنها سبک خود را در انجام کارها و حل مسئله دارند و معموالً  .چالش می کشند

 .کسانی هستند که خارج از چارچوب فکر می کنند

 های بلند و افکار بزرگی برای آینده پیش روی رهبران معموالً افق: تمرکز بر آینده
وقت مانند و هیچمی ها تا تحقق نتایج با انگیزه باقیبینند، آنخود و مجموعه می

 .شوندتسلیم نمی

 پذیرتر هستندرهبران ریسک: ریسک پذیری. 

 اندازهایش را به کمک یک رهبر بزرگ چشم: تری دارندتفکر انتزاعی قوی
 .«تواند بشودمی»آنچه را که « بیندمی»او  .دهدتصوراتش شکل می

 های شخصیتی دارد؟یک مدیر چه ویژگی -4
 :م یک مدیر آورده شده استدر ادامه چهار ویژگی مه

 مدیران این توانایی را دارند که یک چشم انداز : توانایی اجرای یک چشم انداز
های مختلف از یک نقشه راه تقسیم کنند و به تیم خود استراتژیک را به قسمت

 .ارئه دهند

 های مدیران مسئولیت به ثمر رساندن فعالیت: هاتوانایی مدیریت روزانه پروژه
روزانه سازمان را بر عهده دارند و در عین حال منابع الزم را بررسی کرده و نیاز به 

 .کنندایجاد تغییرات در مسیر را پیش بینی می

 مدیران این اختیار را دارند که قوانین کار، فرآیندها، : مدیریت فرآیندها
 .استانداردها و رویه های عملیاتی را ایجاد کنند
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 مدیران معموالً به نیازهای افرادی که مسئولیت آنها را بر عهده : متمرکز بر افراد
دهند، آنها را در تصمیمات کلیدی خاص به آنها گوش می: کننددارند توجه می

هند، و درخواست های منطقی آنها برای تغییر برای کمک به دمشارکت می
 .پذیرندافزایش بهره وری را می

 های کند و دوست دارد در بازهمدیران بر اهداف کوتاه مدت کار می: تمرکز بر حال
 .زمانی کوتاه به این اهداف برسد

 مدیران کمتر ریسک کرده و بیشتر احتیاط میکنند: محتاط بودن. 

 به همین دلیل  .ببندگرا بوده و جزئیات را میمدیران عینی: ر هستندتگراعینی
اندازهای کالن سازمان، تیم را برای انجام کارهای توانند ضمن درک چشممی

گذاری کرده را اندازی که رهبر پایهمشخص و ضروری به حرکت درآورده و چشم
 .به مرحله اجرا برسانند

 یتتفاوت کلیدی بین رهبری و مدیر  1۰ -5
ویژه از با توجه به تعاریف فوق، حتما متوجه شده اید که تفاوت مدیریت و رهبری، به

در ادامه با با  .گروه بر زیردستانشان است 2هر یک از این « تأثیرگذاری»نظر نحوه 
 .کنیمها را بررسی میجزئیات بیشتری این تفاوت

 کنندرهبران الگو هستند، مدیران ریاست می

تواند الگویی برای زیردستان و همکاران خود باشد، یک مدیر رهبر می در حالی که یک
بنابراین، مدیری که توسط  .کندها را به شکلی استاندارد مدیریت میصرفا است تیم

شود، های رهبری واقعی شناخته نمیهمتایان و زیردستان به عنوان فردی با قابلیت
ها را سازماندهی، وظایف را تعیین نامهصرفا به عنوان یک اداره کننده و شخصی که بر 

 .گیردکند، مورد پیروی قرار میها را به مدیریت ارشد ارسال میو گزارش

برعکس، ممکن است یک رهبر به عنوان کسی دیده شود که زیردستان خود را تربیت 
دهد، سخت ترین و چالش برانگیزترین وظایف را بر عهده کند، خود را نمونه قرار میمی

 .کندگیرد و تیم خود را به تالش بیشتر تشویق مییم

 کنندها را کنترل میها هستند، مدیران فعالیترهبران الهام بخش فعالیت
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های جدید، بهبود بخش تیم خود برای ارائه ایدهتواند الهامدر حالی که یک رهبر می
یک  .کی تری داردتر وظایفشان باشد، یک مدیر رویکرد مکانیکیفیت کار و تکمیل سریع

کند که بر اساس یک روال مشخص و بر اساس مدیر معموالً صرفا تیمی را مدیریت می
 .کندوظایف محول شده با انگیزه محدودی کار می

همچنین، بسیاری از مدیران با معضل ناتوانی در الهام بخشیدن به تیم خود و حتی 
های گیریبه عصبانیت، سختناتوانی در حفظ نظم و انضباط روبرو هستند که منجر 

 .شودنابجا، تاخیرهای غیرضروری و کاهش کیفیت کار ارائه شده توسط تیم می

 کنندکنند، مدیران سازماندهی میرهبران نوآوری می

کند، توانایی آنها در نوآوری های کلیدی که رهبران را از مدیران متمایز مییکی از ویژگی
توان به برای نمونه می .ها استای سازماندهی فعالیتهای جدید و بهتر بر و ارائه روش

روش های مدیریت کیفیت جامع، مانند کایزن اشاره کرد که هدف آن بهبود فعالیت 
برای همه کارکنان از طریق مشاوره و مشارکت است و شامل همه افراد از مدیر عامل 

ز به کارکنان این اختیار ها نیدر بسیاری از سازمان .شودتا کارکنان عملیاتی سازمان می
شود که در صورت شناسایی هر گونه مشکلی، اصالحات مورد نظر خود را داده می

هایی قابل اجرا هستند که نیروی هایی مانند کایزن تنها در سازمانروش .پیشنهاد دهند
ً انگیزه دارند و دارای   .هستند” مدیران“بیشتری نسبت به ” رهبران“انسانی آنها واقعا

 .برانی که بتوانند نوآوری کرده و الهام بخش آنها باشندره

 کنندریزی میکنند، مدیران با احتیاط برنامهرهبران ریسک می

ریسک کردن یک شمشیر  .های رهبری، ریسک پذیری استیکی از پیچیده ترین ویژگی
ظار با این وجود، نمی توانید انت .دو لبه است که ممکن است به نتیجه تلخی منجر شود
مشکل ریسک کردن، در ایجاد  .داشته باشید که بدون ریسک کردن، پیشگام باشید

تعادل میان خطرات و توانایی مقاومت در برابر نتایج تصمیمات بد است که رهبران 
البته این بدان معنا نیست که رهبران موفق،  .دهندموفق به خوبی انجام می

ال جف بزوس بنیانگذار آمازون، شغل به عنوان مث .اندهای خطرناک نداشتهریسک
پردرآمد خود در وال استریت را ترک کرد تا یک کتابفروشی آنالین راه اندازی کند که 

اما مدیرانی که محتاط هستند موفق به رهبر شدن  .خطر شکست باالیی داشت
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های اساسی برای تبدیل شدن به رهبران واقعی پذیری قطعا از ویژگیریسک .شوندنمی
 .است

 آورندرهبران الهام بخش تغییر هستند، مدیران ثبات را به ارمغان می

های بزرگ شوند، با این حال وجود توانند منجر به پاداشها میدر حالی که ریسک
توانند با رهبران می .تعداد زیادی از افراد ریسک پذیر در یک سازمان مطلوب نیست

شخصیت خود الهام بخش تغییر باشند، با این حال یک سازمان به افرادی هم نیاز دارد 
مدیران یکی از این دست افراد هستند  .ه ارمغان بیاورندکه ریسک گریز بوده و ثبات را ب

 .کنندکه به ایجاد ثبات در سازمان کمک می

های روزانه و رهبرانی که الهام ترکیب مناسبی از افرادی که قادر به مدیریت فعالیت
به عنوان مثال، بسیاری از  .تواند بسیار مطلوب باشدبخش یک سازمان هستند، می

دهند های نوآورانه ارائه میوه بر مدیران، دارای رهبرانی هستند که راهکارها عالسازمان
 .بخشندو با کاریزما، جذابیت و آینده نگری خود به نیروی کار الهام می

 

 تفاوت کلیدی میان رهبر و مدیر 1۰
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های فوری را بر عهده کنند، مدیران مسئولیترهبران برای آینده برنامه ریزی می
 گیرندمی

حال تغییر بازار هر سازمانی نیاز به رهبری دارد که بتواند رو به جلو فکر کند و شرایط در 
جف بزوس با یک فروشگاه خرده فروشی آنالین شروع به کار کرد و آن  .را در نظر بگیرد

در واقع، تصور یک فروشگاه فیزیکی  .را به بزرگترین فروشگاه آنالین جهان تبدیل کرد
 .که محصوالتی به تنوع آمازون داشته باشد، کار سختی است

با این حال،  .امکان پذیر نبود ۹۰در اواسط دهه  شکل گیری آمازون به شکل کنونی آن
ها قبل از رونق بزوس سال .با گسترش استفاده از اینترنت، آمازون نیز توسعه یافت

تواند کمک کند تا در حالی که یک مدیریت قوی می .بینی کرداینترنت این روند را پیش
ً آینده را تجسم و جهت حرکت  کارها به خوبی پیش برود، این رهبر است که واقعا

 .کندسازمان را تعیین می

 رهبران کنش گر هستند، مدیران واکنش گر

اید که آنها به هشدارها و اگر تجربه کار با مدیران ناالیق را داشته باشید، حتما دیده
دهند و تنها پس از ایجاد مشکالت، واکنش نشان نظرات زیردستان خود گوش نمی

از مدیران شایسته که فاقد توانایی های رهبری هستند متأسفانه، بسیاری  .دهندمی
این به نوبه خود  .آنها کنش گر نیستند زیرا ریسک گریز اند .نیز همین کار را می کنند

تواند ترین تغییرات میشود که با کوچکمنجر به ابتکار عمل کمتر و ایجاد سیستمی می
 .خراب شود

کار خود انگیزه داده و آنها را برای عبور از برعکس، رهبران کنش گر هستند و به نیروی 
پذیری خود، این توانایی را دارد که رهبران با قابلیت انطباق .دارندتنگناها آماده نگه می

به همین دلیل  .زیردستان خود را با توجه به موقعیت و نیازهای متغیر بازار هدایت کنند
کمک رهبران خود استفاده خورند، از است که حتی وقتی مدیران به مشکل برمی

 .کنندمی

 کنندکنند، مدیران بر کنترل از باال تمرکز میهای مشترک را تقویت میرهبران ارزش

های مشترک اعضای های مدرن، ارزشنیروی محرک و هدایت کننده بسیاری از سازمان
نند توادر حالی که مدیران توانایی کنترل نیروی کار را دارند، رهبران می .آنهاست

ها این ارزش .های مشترک را ایجاد کرده و فرهنگ شرکت را تحت تاثیر قرار دهندارزش
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آورند، کارکنان را برای دستیابی به اهداف مورد نظر تشویق سازمان را به حرکت در می
توانند الهام بخش نیروی کار شوند که میکنند و اغلب به شعارهایی تبدیل میمی

توانند حمایت کافی را برای ها را ندارند و نمینایی ایجاد این ارزشاما مدیران توا .باشند
 .کنندایجاد تغییرات در فرهنگ سازمان جلب کنند و صرفا بر کنترل از باال تمرکز می

 

 کنندرهبران درخواست می دهند،مدیران دستور می

احساس  2دهد تا کاری را انجام دهند، یکی از این وقتی رئیس به کارکنان دستور می
خواهند صرفاً کار را به هر نوع اول احساسی است که در آن افراد می .را خواهند داشت

نوع دوم احساسی است که در  .نحو به اتمام برسانند تا دستمزد خود را دریافت کنند
خواهند رئیس خود را به بهترین شکل انجام دهند زیرا نمی خواهند کار راآن افراد می

احساس دوم، حالتی  .خواهند که وی آنها را فردی قابل اعتماد بداندناامید کنند و می
 .است که وجود آن اغلب نیاز به انگیزه دارد

در حالی که بسیاری از کارکنان جدید در یک سازمان ممکن است در ابتدای شروع کار 
یک سازمان، احساس دوم را داشته باشند، انگیزه آنها می تواند به سرعت در خود در 

گیرانه در محل کار و عوامل های سختپی مدیریت ضعیف، نبود مشوق، سیاست
داند که چگونه کارکنان خود را با انگیزه نگه دارد یک رهبر می .متعدد دیگر کاهش یابد
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کند نیازهای کارکنان را در سطح سعی می وی .و آنها را از یک محیط ناسالم دور کند
بنابراین کافی  .شخصی برآورده کند و امتیازاتی به آنها بدهد که به آنها انگیزه ببخشد

است تا از آنها بخواهد کاری را انجام دهند و کارکنان مشتاقانه برای اجرای آن تالش 
 .خواهند کرد

 دهندرهبران کاریزماتیک هستند، مدیران آموزش می

کنید و پرسی میافرادی که با آنها صرفا احوال .دسته از افراد وجود دارند 2در محل کار 
این افراد حال و  .افرادی که کاریزماتیک بوده و همه دوست دارند در کنارشان باشند

این حال و هوای یک  .تواند دیگران را خوشحال و هیجان زده کندهوایی دارند که می
طبعی، داشتن دانش تخصصی و شخصیتی با اعتماد به  حس شوخ .رهبر واقعیست

بخش کارکنان است و رهبران اغلب افرادی هستند که بیش از نفس؛ همه اینها الهام
توانند کاریزما و افراد بدون توجه به سبک رهبری آنها می .ها را دارندیکی از این ویژگی

تواند بری استبدادی، مییک رهبر حتی با وجود اعمال سبک ره .جذابیت داشته باشند
با این حال، رهبرانی که از سایر سبک های رهبری مانند سبک رهبری  .کاریزماتیک باشد

استراتژیک، سبک رهبری تحول آفرین، سبک رهبری تیمی یا سبک رهبری بین فرهنگی 
ترین شاید سخت .کنند، احتماال کاریزما و جذابیت بیشتری خواهند داشتاستفاده می

ظ کاریزما همراه با سبک رهبری دموکراتیک باشد، زیرا راضی نگه داشتن افراد کار، حف
 .متعدد و انگیزه دادن به آنها برای پیروی از شما، هنر دشواری خواهد بود

 کالم آخر -6
رهبری و مدیریت دو روش  .در این مقاله در مورد تفاوت رهبری و مدیریت خواندید

رهبری  .و افزایش همکاری آنان با یکدیگر است متضاد برای بهبود کیفیت کار کارکنان
که مدیریت به ابزاری برای تبیین چشم اندازها و انجام ابتکارات جدید است، در حالی

پردازد تا دستیابی به چشم اندازهای سازمان را به واقعیت تبدیل کنترل موثر منابع می
د را با توسعه هوش های رهبری خوتواند مهارتهر مدیری با گذشت زمان، می .کند

با این حال، جهان هم به  .هیجانی و یادگیری نحوه تأثیرگذاری بر دیگران افزایش دهد
ها گریزی خود در سازمانرهبران الهام بخش و هم به مدیرانی نیاز دارد که با ریسک

 .کنندثبات ایجاد می
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 سواالت متداول مشتریان -7
 رهبری یعنی چه؟- 1

رهبری اشاره به این توانایی دارد که فرد یا افرادی بتوانند با الهام بخشیدن و ایجاد 
اشتیاق در دیگران، به آنها برای حرکت به سوی یک هدف یا چشم انداز و دستیابی به 

 .آن انگیزه بدهند و آنها را در این مسیر هدایت کنند

 مدیریت یعنی چه؟- 2

شود که برای سازماندهی منابع هایی گفته میتکنیکای از مدیریت اساساً به مجموعه
مدیریت در سازمان هم شامل  .شوندو با هدف رسیدن به یک هدف خاص استفاده می

 .ریزی، سازماندهی، راهنمایی و کنترل استوظیفه اصلی برنامه 4

 های کلیدی دارند؟رهبری و مدیریت چه تفاوت- 3

از  .در نحوه تاثیرگذاری آنها بر زیردستان استهای رهبری و مدیریت ترین تفاوتاصلی
این در حالی است که  .پذیر هستندبخش، الگو و ریسکجمله اینکه رهبران الهام

.گیرندمدیران بیشتر ریاست و کنترل را برعهده دارند و جانب احتیاط را پیش می
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