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  رند،یگ یرا با هم اشتباه م  یو رهبر ر یمد ف یکسب و کار، افراد اغلب تعر ی ایدر دن

را دارند    یفاحش است: رهبران افراد اری بس ی و رهبر تی ریاما در اصل تفاوت مد 

  ی برا یدارند که به سادگ ی افراد  رانی که مد یکنند، در حال یکه آنها را دنبال م

  دی با  د،یک کسب و کار کوچک موفق باش ی صاحب  نکهیا یکنند. برا  ی آنها کار م

 .دیباش   یقو  یریو همزمان هم رهبر و هم مد  د یرا بدان  یو رهبر تی ری تفاوت مد

 

  ر ی دست به دست هم بدهند. اگرچه تفاوت رهبر و مد دی با  ت یر یو مد ی رهبر

دارند و مکمل   یکینزد   وندیاما پ  ستند،ین  زی چ کی وجود دارد و آنها  شه یهم

دارد که بتواند   از ی ن یتیر یبه مد   تیموفق یبرا ی هستند. هر کسب و کار  گر یکدی

 ی و رهبر  ت ی ر ی تفاوت مد 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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و  که الهام بخش  یبران و هماهنگ کند و ره یسازمانده  ،یزیکارکنانش را برنامه ر

 .عملکردشان را داشته باشند نی باشند تا کارمندان بهتر زانندهیانگ

 

 یو رهبر تیریمفهوم مد  خچهیتار

به وجود امدن آنها را   شه یابتدا ر دی با  ی و رهبر تی ریدانستن تفاوت مد ی برا

  یجرقه ها نیبود که اول  یالدیم 50در دهه   یعنی یانقالب صنعت  لی . اوادیبدان

سازمان    یها ستمی و هر سال که س  یالد ی م 80زده شد. تا دهه   تی ریمفهوم مد

  یارائه م ت یری مد از  یمتعدد فی شد تعار   یم رات ییو تغ شرفت ی دچار تحول، پ

 .دیگرد

بود. اما   ر یمد ییو توانا ی ستگی قدرت، شا  انگر ی ب ی همگ تی ری مختلف مد ف یتعار 

که   ی ا دهی مشکالت عد جاد یتر شدن جوامع و ا شرفتهیبا پ ی عنیدهه   نی پس از ا

 .کار آمد یبر رو ی به نام رهبر گری مفهوم د ک یدر سازمان ها به وجود آمد، 

و آموزش افراد   یبه الهام بخش یانسان اقی شوق و اشت ختن یموفق با برانگ رهبران

فرد    کی ان است، اما رهبر شده در سازم   ن ییتابع ضوابط تع  ری پردازند. مد یم

 .بگذارد یسازمان اثرات مختلف ه یتواند بر رو یاو م مات یمستقل است که تصم 

  ش یاهداف خو   یشده به سو ن ییدارد سازمان را در چهارچوب تع  فهیوظ ر یمد

دارد سبب   یسع  نی نو  یها دهیکند، اما رهبر با استفاده از چالش ها و ا  تی هدا

 .سازمان شود  شتری هر چه ب شرفت یپ
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در    یو رهبر تی ریتفاوت مد   یآب  انوسی شرکت اق  ی تیریمقاله مد ن یادامه ا   در 

و   یرهبر  یانواع سبک ها ی و سپس به معرف میکن ی م یسازمان را با هم بررس 

 .میپرداز ی م تی ریمد

 

 ست؟ یچ یو رهبر تیریمد  تفاوت

 The Difference Between Leadership در سازمان یو رهبر تی ری مد تفاوت 

and Management  ادامه  در که  است … اعمال قدرت و   ،یدر نوع هدف گذار  

 :میکن یم  سهی مقا هم  با   را آنها 

 

 ی در هدف گذار   تفاوت 

متفاوت است. رهبر   اریبس یهدف گذار  ی در چگونگ یو رهبر تی ری مد تفاوت 

  ی دستان خود آموزش م ر یار را به زبه هدف کسب و ک  دنی رس  ی ها ی استراتژ

کند.   ی خود ابالغ م ردستان یبه ز  یها را به صورت دستور  یاستراتژ ر یدهد، اما مد 

  یو  د،ینما یم میسبه آن را تر   دنی رس   یاز اهداف شرکت و راه ها  یری رهبر تصو

  قیدهد و آن ها را به مشارکت تشو  یقرار م  ری کار همکاران خود را تحت تاث نی با ا

 .دکن یم

 

  نی رهبر هستند و ا  تی مورد اهم م یکند، تمام افراد ت یکار م  یمیبه صورت ت رهبر 

آن ها    یپس از هدف گذار  ری شود. مد یم م یت  یدر اعضا زهیانگ  شی امر سبب افزا

بر تحت کنترل قرار دادن اهداف دارد و بر   ی دهد و سع یرا مورد سنجش قرار م

 .کند یدستان خود نظارت م ر یعملکرد ز
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 رات ییدر نوع نگرش به تغ   تفاوت 

در مقابل    ری است. مد اد یهم ز رات ییدر نوع نگرش به تغ یو رهبر تی ری مد تفاوت 

. در مقابل  کند ی ها و ساختارها مقاومت م هیرو  ی و به روزرسان  راتیی تغ ،ینوآور 

ها و ساختار شرکت در تالش   ه یدر رو  ریی تغ ط،یبهبود شرا  ی برا شهی رهبر هم

را    سک ی ر   شهیهم  برداشتنو رو به جلو قدم  شرفتیداند که پ یاست. رهبر م

و   دینما  ل یرا تحل  طی شرا  اد ی دارد با مطالعه ز  ی سع  لیدل  نیدهد. به هم ی م شی افزا

 .مثبت شود رات ییشرکت و حرکت آن به سمت تغ   شرفتیسبب پ

 

 کسب و کار، تنها راه تحول  یساز   ستمی: سدی بخوان شتریب

 

 .کند اما رهبر منحصر به فرد است   یم   دی تقل   ری مد

در نحوه شناخت آن ها از خود است. رهبر کامال به   یو رهبر تی ری مد تفاوت 

کسب و کار،   یتواند با راه انداز  یاست. او م  دهیو شناخت از خود رس  یخودآگاه

از   د یمدام در حال تقل ر یخود بسازد. مد  یو منحصر به فرد برا یبرند شخص  کی

قبل از خود است. او فقط در تالش است نقش    رانیمد  یها و روش ها ه یرو

 .کند ی باز  یمشکل چی را بدون ه   تی ریمد
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 ی ر یپذ   سک یدر ر   یو رهبر   تیر یمد   نی ب  تفاوت 

در حال تجربه   شه ی است. رهبر هم  ار ی بس یری پذ سک ی و رهبر در ر  ری مد تفاوت 

کند و از شکست   یفکر م  ت یاست. او فقط به موفق ن ینو یکردن راهکارها و راه ها

دارد، او شکست را مقدمه   ی ترسد و در صورت شکست از تالش دست بر نم ینم

 .داند ی م یروز یپ ی برا یا

 

کرده و آن ها را به حداقل برساند، چرا که   ییها را شناسا  سکیخواهد ر یم ر یمد

 .و فقط قصد به سلطه درآوردن چالش ها را دارد ستی ن ر یپذ  سکیر یو

 

 ی ش یدر دوراند   ری رهبر و مد  تفاوت 

رهبر    کی آنان است.   ینگر ندهیمهم است آ  اری که بس ی و رهبر ت ی ریتفاوت مد   کی

کند.   ی تالش م تی به موفق دن یرس   یو برا ندیب  یرو را م  شی پ یافق ها شه یهم

  ی خود و مجموعه اش م ی رو  شی را پ یبلند ی ارد و افق هاد یرهبر افکار بزرگ   کی

 .ندیب

 

  اری بس  زهیشود و با انگ   ینم م یکه دارد هرگز تسل ی به اهداف دن یرس   یبرا رهبر 

کند و   ی م نییرا تع ی اهداف مشخص ر ی کند. مد ی به آن ها تالش م دنیرس  ی برا

کوتاه به آن   یزمان یباشند که بتواند در بازه ها  ی اهداف به گونه ا  نی دارد ا یسع

 .کند دایها دست پ
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 DISC افراد با ابزار  یرفتار   ی: انواع مدل هادی بخوان شتریب

 

 شرفتیدر رشد و پ   تیر ی و مد  ی رهبر   تفاوت 

  یتفاوت ها  گری کدیبا   شرفتی به رشد و پ ی ابیدر نحوه دست ی و رهبر تی ریمد

  یمنابع مختلف د یبا تی به موفق دن یرس  ی داند که برا  یرهبر م  ک یدارند.   ی ار یبس

هر روز خودش را به روز   دی از رقبا عقب نماند با  نکهیا یو برا  د یرا مطالعه نما

 .دینما

 

امروز    شرفتهیدر جهان پ تی به موفق دنیرس   یداند که برا ی م ی رهبر به خوب  کی

  یری ادگی  یادهد و مدام در حال جستجو بر  ش یخود را افزا ی حس کنجکاو د یبا

است که سبب   یرهبر مدام به دنبال افراد و اطالعات  کی باشد.   دیمطالب جد 

  دا یبه دنبال پ ری داست که م ن یبا رهبر در ا  ر ی افکارش شود. تفاوت مد  تیتقو

آن در سازمان خود جهت    یاست که از قبل موفق بوده و از روش ها ی کردن راه ها

 .کند  ی استفاده م ت یموفق

 

 ی و رهبر تیریتفاوت مد  جدول

که   ی . از زمانمیقرار داد  یمورد بررس  یرا در قسمت قبل  یو رهبر تی ری مد تفاوت 

  ی مطرح شد، محققان متوجه تفاوت ها ی و پس از آن بحث رهبر ت یر یبحث مد 

مجموعه   ا یبر گروه   است یر فه یوظ نها یا یدو شدند. در اصل هر دو  ن یدر ا  ی ار یبس
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به   دن یآن را جهت رس   تی اهد  فهیان راس مجموعه وظرا بر عهده دارند و به عنو

 .بر عهده دارند یاهداف مشخص

 

آن ها تفاوت    ف یبه اهداف و وظا  دنی نحوه رس  است،یدو از لحاظ نحوه ر ن یا  ن یب  اما

و   ت ی ریرا تحت عنوان جدول تفاوت مد  یوجود دارد. ما در ادامه جدول ی ار یبس

 :میآورده ا ی رهبر

 

 یرهبر  یسبک ها  انواع

است که   ی مختلف آن هاست. رهبر فرد یدر سبک ها یو رهبر تی ری مد تفاوت 

دارد که   یمختلف یبر عهده دارد و سبک ها  سازمان را  یبه اعضا یالهام بخش فهیوظ

 :شد م یسبک ها آشنا خواه  نی مورد از ا 5در ادامه با  
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 انه ی اقتدارگرا   یرهبر .1

  ی باشد. در رهبر ی مستبدانه م اریقدرت و بس هی بر پا  ینوع رهبر ن یا

بدون چون و   ی و ماتیتصم ی رهبر در راس سازمان قرار دارد و تمام انه ی اقتدارگرا

  ی را به اعضا  ماتی تصم یسبک، رهبر زمان و نحوه اجرا  نی اجرا شود. در ا  دیچرا با 

 .کند  ی سازمان اعالم م

 

کارکنان شود بدتر   هیروح ش یو افزا  ی سبب الهام بخش نکهیا  یسبک به جا  ن یا

  یمناسب سازمان ها شتریب  یسبک رهبر  نی کند. ا یم فی آن ها را تضع ه یروح

 .باشد یم ینظام

 

 ک یبروکرات  ی رهبر  .2

  ی سبک رهبر  نیدستورات آن هاست. ا   یدر نحوه اجرا  تیر یو مد   یرهبر تفاوت 

با آن در نوع دستورات دارد.   ییاست، اما تفاوت ها انه ی اقتدارگرا  یمانند رهبر زین

  یرهبر را اجرا م یشخص  مات یدستورات و تصم د یافراد با  انهی اقتدارگرا   یدر رهبر

  یها و دستورالعمل ها است یس تابع که  ی سبک افراد دستورات  ن یکردند، اما در ا 

 .اجرا کنند  د یسازمان است را با

 

است.    یسازمان یو دستورالعمل ها  نینوع سبک تابع قوان  نی در ا  یواقع رهبر  در 

 .باشد یا به نسبت کم م آن ه  ی دارند اما آزاد ی سبک افراد آزاد  نی در ا
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 کی زمات یکار   ی رهبر  .3

  ی م شی پ یکند. گاه یم دایپ یتجل یمختلف یدر زمان ها یو رهبر تی ری مد تفاوت 

است که   ی به شخص  از ی ن انیم ن یشود. در ا   یکه شرکت دچار بحران و مشکل م د یآ

  تی اهم  کی زماتیکار  یکه رهبر نجاستی کند. ا می ترس  نده یاز آ  دبخشیام  یری تصو

 .کند یم دایپ

 

رهبر باشند.    یتابع دستورات و نظرات شخص د یسازمان با  یاعضا  زی سبک ن  نی ا  در 

سبک    نی است، اما پس از رفع بحران ا  دیمواقع بحران مف یبرا  یسبک رهبر  ن یا

 .سازمان به وجود آورد  یرا برا  یخطرناک جی تواند نتا یم ی رهبر

 

 ی مشارکت   ی رهبر  .4

نوع   ن یآن هاست. ا   ماتیافراد در تصم رات ی تاث زانی در م یو رهبر تی ری مد تفاوت 

هستند، چرا که   یو نوآور تی است که به دنبال خالق  ییمناسب سازمان ها  ی رهبر

  یسبک رهبر از نظرات شخص ن یباشد. در ا  یم ه یارتباط رهبر و افراد گروه دو سو

 .ردیگ ی را خودش م یی نها  میبرد اما تصم یسازمان هم بهره م ی اعضا ر یسا 

 

  یکارمندان و بهره ور  زهی سبک ها است، چرا که انگ  ری بهتر از سا یسبک رهبر  ن یا

 .برخوردارند یشتری ب ی شغل  تی آن ها باالتر است و از رضا

 

 ی ض یتفو  ی رهبر  .5
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  یزمان ی سبک رهبر  نی آن هاست. ا  یری گ م یدر نوع تصم یو رهبر تی ری مد تفاوت 

  ص ی و تشخ یر ی گ میسازمان از لحاظ تصم  ای  م یت ی کند، که اعضا یم دا یپ یتجل

سبک بر عهده    ن یدر ا مات یتصم  یباشند. تمام دهی رس   یگوناگون به بلوغ کاف طیشرا

 .دارد یکم اری بس  یتیو حما ی تیاست و رهبر نقش هدا  می ت ی اعضا

 

را به    ر یتقص یاست که در زمان بروز مشکل هرکس ن یسبک ا  نی عمده ا مشکل

 .اندازد  یم ی گریگردن د 

 

 

 در سازمان  تیریمد   انواع

  ری کند. مد ی م دایپ ی آن ها در سازمان تجل ی در نقش ها یو رهبر تی ری مد تفاوت 

انواع   ی سازمان را بر عهده دارد و دارا یو کنترل اعضا  یرهبر  ،یزیبرنامه ر فهیوظ

 :است یمختلف

 

 ک ی استراتژ  تی ری مد

کسب و   ی) همان استراتژنقشه راه می ترس   فهیوظ ر یمد  کی استراتژ ت یر یمد در 

سبک    نی آن بر عهده دارد. ا یرقابت ت یکار( جهت رشد سازمان را با حفظ مز 

سال   5تا  3سازمان به مدت   یکل یراهبرد ها   یو اجرا یر ی بر شکل گ تی ریمد

 .متمرکز است
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 فروش   تی ری مد

گروه جهت فروش محصول   لی استخدام و تشک ،یکارگمار  یفروش به معنا  تی ریمد

 .و به دست آوردن سود است ت یبه موفق  دنی رس   ی باشد. هدف هر سازمان یم

 

 فروش   تی ری : اهداف فروش در مددی بخوان شتریب

 

 ی اب ی بازار   تی ری مد

را جهت فروش   ینظم و انضباط سازمان جادیو ا ی زمان بند فهیوظ  یابی بازار  تی ریمد

 .اردارائه خدمات شرکت بر عهده د ا یمحصوالت 

 

 ی روابط عموم   تی ری مد

سازمان و مردم را بر عهده دارد.    نی ارتباط ماب  جادیا  فهیوظ یروابط عموم   تی ریمد

  یمطلوب از مردم را به برا ی ریارائه تصو فهیوظ ری مد ت،ی ری نوع از مد نی در ا

است که به معروف شدن سازمان و    تی ری نوع مد نی کارفرما بر عهده دارد. ا

 .کند ی کمک م ی برندساز 

 

 ات ی عمل   تی ری مد

آن به    دنی محصول تا رس  د یرا از زمان تول  ینظارت و رهبر فهیوظ ات ی عمل تی ریمد

  اریبس ت یو اهم ت ی از حساس   تی رینوع مد ن یبر عهده دارد. پس ا  ی دست مشتر
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

باشد که از نظر قدرت   یبر عهده فرد دی با ات یعمل ت یر یبرخوردار است. مد ییباال 

 .دو باهوش باش  ن یزبی ر   ار ی بس یز یو برنامه ر  تی ریمد

 

 نی تام   ره یزنج   تی ری مد

از زمان   ر یمس یهموارساز  فه یوظ د،ی آ یبر م تی ری نوع مد نی که از نام ا همانگونه 

 .باشد یم ت یری نوع مد   نی بر عهده ا  یبه دست مشتر دنی محصول تا رس  دیتول

 

 بر اساس چرخه عمر محصول  ی گذار  متی: قدی بخوان شتریب

 

 ی و حسابدار   یمال   تی ری مد

و   یمال ند یفرآ  ت یر یدر هر سازمان مد ت یری مد ی ندهایفرآ   ن یاز مهم تر یکی

رشته    النیباشد. بهتر است حسابدار شرکت، از فارغ التحص ی م یحسابدار 

مسلط   زی ن یر مهم در حسابدا  ی باشد و به چند مورد از نرم افزارها یحسابدار 

 .باشد

 

 ی منابع انسان   تی ری مد

از جمله جذب، استخدام کارمند،   ی انسان ی روین  نی تام  فهیوظ یمنابع انسان  تی ریمد

در شکل   یی بسزا ریتاث   تی ری سبک مد  نیپاداش و جبران خدمت را بر عهده دارد. ا 

 .و نظارت سازمان دارد یریگ
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 یو رهبر  تیریمد  شباهت

اجتناب   ز ین گر یکد یاست، اما شباهت آن ها به  اریبس یو رهبر تی ری مد تفاوت 

رهبر گونه را بر عهده دارند.   ی تیری بزرگ، مد یدر سازمان ها ران ی است. مد  ری ناپذ

 .جداگانه داشته باشد ر یسازمان رهبر و مد  ک یکه  د یآ  یم ش یکمتر پ

 

باشد و   موجود  یها سک ی کم کردن ر   یبرا یی قبل از آنکه به دنبال راه ها ر یمد

به دنبال اهداف    دی داشته باشد، با یقبل  رانیمد  یبر تطابق خود با روش ها یسع

 .به آن ها باشد دن یرس  یراه ها  م یبزرگ و ترس 

 

 ؟یرهبر ایبهتر است  تیر ی: مد یبند  جمع

و   ری باشد. مد یم طی در نوع نگرش آن ها به اهداف و شرا یو رهبر تی ری مد تفاوت 

  ی ابیقطعا دست   نهای نفر از ا کی سازمان هستند. بدون   ک ی یرهبر هر دو دست ها 

  فهیاست که وظ  ریپذ  سک یر   ی ممکن خواهد بود. رهبر فرد ری به اهداف سازمان غ

 .سازمان را بر عهده دارد  ی در اعضا  دیام  جادیا

 

تطابق با   یو راه ها  می به اهداف سازمان را ترس  دن یدارد که راه رس   فهیوظ ر یمد

  ی و رهبر دو سو ری قدرت مد  نهیکند. درست است که در زم  دا یرا پ  د یجد  طیشرا

  م یرهبر ترس  فهی هستند. وظ م یت  کی  ی هستند اما در اصل اعضا گر ی کدیمتضاد 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

  کی ازها به چشم اند نی به ا  دنی رس   یباشد، رهبر برا یبزرگ م ی چشم اندازها

   کند.  یدارد تا نقشه راه را طراح ازین ر یمد
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