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 ی:رهبر فیتعر

 به دادن جهت ،یرهبر در نکته نیتر مهم می باشد. نیمع یها هدف به دنیرس جهت مشتاقانه کوشش گران بهید بیترغ ییتوانا ،یرهبر  

 باشد مؤثر خود یسرپرست تحت افراد بر بتواند که است یکس رهبر، نقش در ریمد و است آنها در نفوذ قیطر از سازمان یضااع یها تیفعّال

 .کنند قبول دل و جان با را او سخن آنان و
شتیاق مردم سالمی ایران به رهبری امام خمینی )ره( یکی از بارزترین نمونه ها برای نفوذ در دلهای مردم و ا سخنان  انقالب ا به انجام فرامین و 

 امکان پذیر نبود.بدون وجود رهبری  1357در سال  و رسیدن به هدف مشترک ایشان می باشد. قطعا مدیریت انقالب اسالمی

 دو در گرچه است، نفوذ بر شتریب یرهبر دیتأک و کند یم استفاده یادار قدرت از شتریب تیریمد رایز است، نفوذ در یرهبر و تیریمد تفاوت

 .است شده زیتجو نفوذ و قدرت هم با استفاده یرهبر و تیریمد واژه

  : یرهبر تیماه

 وجود یرهبر تیماه در که یمهم نکته .شود یم گفته رهبر ریمد او به وادارد کار به رغبت و لیم با را خود ردستانیز بتواند یریمد چنانچه

 توان که اند افتهیدر اریبس یها پژوهش از پس پژوهشگران دارند؟ را گرانید در نفوذ و یرهبر توان افراد همه ایآ که است سؤال نیا دارد

شت در یرهبر سان سر سان هیاول تیترب کنیل دارد وجود ها ان ص که ردیبگ صورت یا گونه به دیبا ها ان  و دهیگرداجتماعی  آنان تیشخ

 . کنند نفوذ گرانید در و گردند یرهبر قدرت یدارا ریمد ای رهبر ریمد توانند یم ها انسان صورت نیا در .شوند نفس به اعتماد یدارا

   :ریمد یرهبر قدرت یمبان
 منابع از یاجتماع سدازمان ای گروه کی در ریمد یرهبر قدرت .اسدت شدده فیتعر گرانید ای یگرید بر فرد اراده لیتحم ییتوانا قدرت،

 :از عبارتند ریمد یرهبر قدرت منابع .بگذارد ریتأث ریمد یرهبر لشک و نوع در تواند یم آنها از کیهر که ردیگ یم سرچشمه یمختلف

شو مانندهمکاران  تیفعال به یمعنو و یماد پاداش دادن ییتوانا :پاداش قدرت  .1  را ... و حقوق شیافزا درجه، یارتقا ق،یت

 .ندیگو پاداش قدرت

 یادار خیتوب مانند یسازمان یها هدف به دنیرس تجه در آنان رفتار حیتصح منظور به مرئوسان مجازات ییتوانا :هیتنب قدرت  .2

 .مهیجر و

ش ییتوانا :تیمرجع قدرت .3 سوه و الگو عنوان به رهبر قبول از ینا س به ا  قدرت .شود یم گفته تیمرجع قدرت روان،یپ لهیو

 را خود رفتار و بدانند خود آل دهیا مرجع را رهبر ریمد که سازد یم وادار را آنان و کند یم رسوخ روانیپ وجدان عمق در تیمرجع

 .خبره افراد از یعمل ای و یعباد خاص اعمال یرویپ مانند .سازند هماهنگ او رفتار با

 یتخصص دانش ای مهارت یدارا رهبر دارند قبول روانیپ آن یمبنا بر که است یقدرت : یتخصص دانش ای  مهارت قدرت  .4

 از استاد. شاگرد متابعت مانند سازد یم متفاوت گرانید از را او که است

 ملزم راافراد سازمان  و دینما یم واگذار را همکاران بر یرگذاریتأث حق ریمد به که است قانون از یناش ییتوانا :یقانون قدرت  .5

 مانند ردیگ صددورت یقانون اجازه و قدرت چارچوب در دیبا که هیتنب و پاداش یها قدرت مانند .دینما یم ریتأث نیا رشیپذ به

 .دادگاه در یقاض قدرت



 :ریمد یرهبر یها وهیش
 همواره ها سبک نیا که شود یم دهینام ریمد یرهبر وهیش ای سبک کند، یم استفاده ها هدف به دنیرس یبرا خود نفوذ از ریمد که یقیطر

 .رندیمد یرهبر یها سبک ریسا از تر شده شناخته ریز یها روش .هستند تکامل و رییتغ حال در

 یریگ میتصم و اراتیاخت و دهد یم دستور که است یشخص ریمد سبک نیا در :ریمد) اقتدارگرا (یاستبداد یرهبر سبک .1

ست متمرکز یو نزد در ش هیتنب و دیتهد زور، قانون، منابع از قدرتش و بوده کطرفهی نوعاً ریمد یرهبر سبک گونه نیا .ا  یم ینا

 ین سبک پیروی می کند. معموال سیستم مدیریت پادشاهی در برخی کشورهای دنیا از ا .شود

ستفاده سبک نیا از که یرانیمد :ریمد کیدموکرات یرهبر سبک .2 ستعدادها و قیعال ازها،ین به کنند، یم ا  خود کارکنان یا

 در کیدموکرات یرهبر قدرت یدارا ریمد .رندیبگ میتصم شخصا یشغل فیوظا و ها تیفعال درباره دهند یم اجازه آنها به بوده، واقف

صم هنگام شورت کارکنان با یریگ میت  نیب از ستهیشا کار راه انتخاب به خود ینظرها اظهار با که خواهد یم آنان از و کند یم م
شمن به همین دهند. مدیریت  یاری را او موجود، یها راه شورت برای چگونگی مقابله با د سالم)ص( جنگ احزاب و م پیامبر گرامی ا

 لکردهیتحص افراد را آن کارکنان که ییها سازمان در سبک نیا همین اصل استوار است.سبک بوده است و مدیریت کشور ما نیز بر 

شگاه و مدارس مانند .است شدن ادهیپ قابل شتریب دهند، یم لیتشک ستقرار جهت در دیبا البته .ها دان  در تیریمد سبک نوع نیا ا

 .دیکوش هم جامعه کل

 را هدف آن به دنیرس یبرا الزم ابزار و سازد یم مشخص را هدف کی روانیپ یبرا ریمد سبک، نیا در : آزاد یرهبر بکس .3

 در .کنند اقدام آنان خود تا گذارد یم آزاد کمتر کنترل با را افراد و ها گروه سپس و )منابع کتابخانه ای مانند (کند یم فراهم هم

استاد  که و هش های کالسی در حوزه های علمیهپژ مانند .کند یم فایا را راهنما و کننده هماهنگ نقش فقط ریمد یرهبر سبک نیا

 یبرا یرهبر سددبک نیا .تبلیغی جهادی طالب های میت مدیران ای رسدداند، یم حداقل به محققان کار در را خود دخالت ،راهنما

 .است مناسب باال فرهنگ سطح یدارا جوامع رانیمد

 سیرة نظری حضرت علی)ع( در رهبری

دّ  اخلُطِ و»: دهدمی فرمان چنین خود کارگزاران از یکی به حضددرت آن دّ  اعتزم و اَرفق، الرفق ماکان ارفق و الّلین، مِنَ غثٍبضددِ  الشددّ  حین بالشددّ
 ؛«الشّدّ  اال عنک التغنی

ساز مدارا و رفق که آنجا تا و کن مخلوط نرمش از ایگونه با را عمل شدت  ست کار  عمل شدت جز ایچاره که جایی در و کن مدارا ا

 .بگیر عمل شدت به تصمیم ،نداری
ضرت ستان با تعامل در را خود کارگزار تکلیف عبارت، این در ح شخص زیرد ستفاده او، رهبری نحو  برای و سازدمی م  و «نرمش» مقولة دو از ا

 .کندمی توصیه را «عمل شدت»

 
 اندکی تامل:

چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ رفتار او در جامعه چگونه باید عه ایفا کند به نظر شما برای اینکه یک طلبه بتواند نقش رهبری دینی خود را در جام

 باشد و چه مهارت هایی را باید کسب کند؟

 


