
جزوه آموزشی

مدیریت و رهبري گروه



بسمه تعالی

مقدمه
هـاي اعضـاي   رهبري به عنوان یک فرایند، عبارت است از استفاده از نفوذ بدون اجبار، به منظور هدایت و هماهنگ کردن فعالیـت 

شود ها که به آنهایی که تصور میاي از ویژگی، عبارت است از مجموعهرهبري به عنوان یک صفت. هاگروه در جهت تحقق هدف
هـاي یـک فـرد یـا     الزمه اعمال رهبري، اثرگذاري بر فعالیت. شودباشند، نسبت داده میآمیز از این نفوذ میه استفاده موفقیتقادر ب

اما، باید توجه داشـت کـه   . هاي آنان براي دستیابی به یک هدف در یک موقعیت خاص، به نتیجه دلخواه برسدگروه است تا تالش
هاي، مورد نظر یک واحد یـا سـازمان،   ر، اجبار، تهدید و نظایر آنان به تالش در جهت دستیابی به هدفتوان با زوفرد یا افراد را نمی

.وادار ساخت
هاي متداولوالئس

آیا رهبري هنر است؟
اکتسابی ؟ذاتی است یا آیا رهبري امري 

رهبري همان مدیریت است؟آیا
کلیدواژه

تعریف گروه–تعریف مدیریت –تعریف رهبري 

ریف رهبري تع
.رهبري می گویندهدفهاي گروهی راجهت تحققیکدیگر دربراي همکاري بادیگران و برانگیختن آنهافرآیندنفوذ در

تعریف مدیریت
اعضاي گروه و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسی براي رسیدن به هدفهاي نظارت بر کارهدایت وسازماندهی ،فرآیند برنامه ریزي ،

.ه گروه را مدیریت می گویندتعیین شد
چراکه مدیر باید با تدابیري که اتخاذ .است به وسیله گروه هاي سازمان یافته یادیگرانوسیلهبمدیریت نوعی هنر انجام دادن کار 

.می کند گروه را به سوي اهداف سازمان سوق دهد
تعریف گروه

زان با تشریک مساعی دسته جمعی به منظور رسیدن به اهداف مشترك تربیتی و اجتماعی است که دانش آموگروه کوچکترین واحد
فرد در مقابل استعداد و توان افراد بین آنها تقسیم شده و هرفعالیتهاي گروه متناسب باونحوي که کاره بتالش می نمایند ،

.گیرد مسئول است عهده میه مسئولیتی که ب
.فراد باید پنج ویژگی داشته باشند تا تشکیل گروه دهند مجموعه ا،هرpaulus (1989(به عقیده پالوس

.بیشتر است یانفرگروه متشکل از دو
راخود–نوعی وابستگی ثابت نشان می دهند - رابطه نسبتا ثابتی دارند- هدفهاي مشترك دنبال می کنند- گروه کنش متقابل دارند

.عضو یک گروه به حساب می آورند 



رهبري درقرآن
همچنین کندامامت مطرح میچارچوب نبوت ورا در همانامترهبريوبیندمیانسانطلبیرا الزمه جامعه و کمالرهبريقرآن،

.جمله مهمترین آنها رهبري است بیان میکند که ازبراي سعادت و خوشبختی بشرعوامل مختلفی را
رهبر هدایتگر از هم گمراهی و عدم هدایت چنانچه امام وخداوند می فرماید هم هدایت و هدایتگري با رهبر معنی پیدا میکند و

جانب خداوند مبعوث شده اند براي هدایت انسانها ولی فرمانروایان و حاکمان ظالم به عنوان رهبران گمراهی و مخالف حق معرفی 
.شده اند 

:به آیات زیر توجه کنید
.قرار دادیم هدایتگر به امر خودمان ایان وپیشوما آنها را) 73/انبیاء (وجعلنا هم ائمه یهدون بامرنا 

و میخواهیم بر مستضعفین زمین منت ) 5/قصص (ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین 
.قرار دهیم بگذاریم و آنها را رهبران و وارثان 

.داشته و باید اعتماد و اعتقاد و توکل به خدا داشته باشد عقاید ازنظر قرآن رهبري در اسالم ریشه در

ت مدیریت و رهبريتفاو
مدیریت. تري دارد، اما رهبري در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیعشوندمدیریت و رهبري اغلب دو مفهوم مترادف تصور می

.ها اولویت داردهاي سازمانی بر سایر هدفشود که در آن کسب هدف، نوع خاصی از رهبري محسوب می

:ذیل قابل ذکر استدر مقایسه رهبري و مدیریت موارد 
مدیریترهبري

.هاستمدیر براي برخورد با پیچیدگیرهبر با ایجاد تغییر سر و کار دارد،
.دنگرش غیر شخصی دارمدیرها داردرهبر نگرشی شخصی و فعال نسبت به هدف

.هاي سازمانی می دهدمدیر اولویت را به هدفهاي گوناگونی داشته باشد،تواند هدفرهبر می
مدیر با افرادگروه از طریق نقشی که در توالی رخدادها یا فراگرد .شودرهبر به طرق ابتکاري و القایی با گروه مرتبط می

.شودکند مرتبط میگیري ایفا میتصمیم
انی را مدیر به عنوان نیرویی تلقی می شود که دستورات سازم.بخش گروه است شود که الهامرهبر به عنوان نیرویی تلقی می

.براي گروه انجام می دهد

:کنیملذاباتوجه به تفاوت رهبر ومدیر به موارد ذیل اشاره می
.مدیراداره میکند ولی رهبر ابداع می کند-
.بهبود می بخشدرانگهداري میکند ولی رهبر آنهارامدیر امور-
.مدیر نظر به انتهاي خط دارد ولی رهبرچشم به افق دارد-
.میکند درحالی که رهبر سرچشمه میگیردمدیر پیروي -



انواع رهبري
ها رفتارهاي متفاوتی دارند و هر کدام موجب بروز گونه منشها ودر بحث انواع رهبري می توان گفت رهبران در عملکرد و روش

:نواع آن بیان می کنیم روش رهبري را از اشکل یا دوهاي متعددي در امر رهبري گروه و جامعه می گردد دراین مجال ما فقط دو

رهبري مردمی : الف 
کنند لذا در این قسمت پنج سطح این نوع رهبري از آحاد مردم سرچشمه گرفته و مردم هستند که سرنوشت خودرا تعیین می

:رهبري مردمی را بیان می کنیم 

رهبري تراز-1
.با درهم آمدن فروتنی و اراده حرفه اي عظمت پایدار خلق می کند

رهبري کارآمد-2
ثمربخش همکاري می گروهیهاي شخصی خویش در راه کسب دستاوردهاي گروهی استفاده و با دیگران در کارهاياز قابلیت

.کند
رهبر الیق-3

.ش تعیین شده به شیوه اي ثمربخش و کارآمد بسیج می کندیروي انسانی را بسوي هدفهاي از پیمنابع و ن
گروهموثرعضورهبر-4

به آرمان روشن و واال را افزایش می دهد و تا تعقیب آن آرمان می کوشد و براي بهتر کردن عملکرد معیارهاي برتر خلق می تعهد
.کند

رهبرتوانا-5
.فردي که با بهره گیري از استعداد، دانش و مهارت و عادت خوب در محیط کار فعالیت می کند

رهبري مستبد و دیکتاتوري : ب 
بري که قالبا از طریق کودتا با به صورت موروثی ایجاد می گردد راي و نظر مردم اصال اهمیت ندارد و تنها حاکم و دراین نوع ره

.رهبر است که نظرات خود را اعمال می کند در این نوع حکومت ها مردم شاداب نبوده و دچار سرخوردگی اجتماعی هستند



هاي رهبري ویژگی

ایمان وتعهد
.متعهد بداندراخود،رفتار خود ایمان داشته و درخصوص کارش نسبت به گروه گروه باید نسبت به اعمال ورهبر یک 

ثبات قدم وقاطعیت
.قاطع باشدها ثابت قدم ومسائل و تصمیم گیريبابرخوردباید در،اعضاء گروهرهبر گروه ضمن احترام گذاشتن به نظر دیگر

نظم وانضباط وآراستگی ظاهر
ها کاري و هماهنگی آناي که هماست به گونهاي در یک مجموعهویژهکمیتوکیفیتود از نظم گردآمدن اجزاي متفاوت بامقص

.معین را در پی داشته باشدهدفیوصول به
:در مورد آراستگی ظاهرمی فرمایند) ع(حضرت علی 

».آراستگی از اخالق مومنان است« 
هاي رهبر گروه است از ویژگی،گروهانجام امورات خود وضاء گروه وبین اعشدن درکارها و به وقت حاضرمنظم بودن در

یک گروه باید همیشه آراستگی دهند لذا رهبرخود قرار میرفتارسرلوحه کارها وراخودجایی که همواره اعضاء رهبرنهمچنین ازآ
.داشته باشد هم ظاهري وهم باطنی

انصاف وعدالت
حق هیچ یک از اعضاء گروه ناعدالتی تا دربین اعضاء از هرجهت رعایت کند و اجازه ندهدراعدالترهبر یک گروه باید انصاف و

.صورت پذیرد
:فرمایندمی) ع(حضرت علی

.....اإلنصاف أفضلُ الفَضَائلِ
.انصاف، از برترین خصلتها و فضیلتها است

راستی و درستی
:آمده است80در قرآن کریم سوره اسراء آیه 

اخرجنی مخرج صدقوب ادخلنی مدخل صدققل رو
.با صداقت خارج سازقت وارد کن وبا صدا) در هرکار(مراپروردگارا ،:بگوبه پیغمبر خود فرمان می دهد کهخداوند متعال در این آیه 

.رهبر گروه باید برخوردي صادقانه با افراد گروه داشته باشد تا بتواند جلب اعتماد اعضا را بنماید
شدن استعداد وه است ولی صداقت و راستی و درستی موجب شکوفادروغ و کتمان کردن حقیقت از بزرگترین آفات رهبري درگر

راهنماي گروه نظر خودشده و حتی با آزادي کامل با اظهارا حاضرهاعضاء گروه شده و تمام اعضاء به راحتی در تمامی زمینه 
.خواهند بود



وعزت نفسبه نفساعتماد
:عزت نفس از دو بخش مهم تشکیل می شود 

انتخاب کردن و تصمیم گیري براي . آموختن . درك کردن .نمندي به معناي داشتن اطمینان به توانائی فکر کردنباور خودتوا-
.خود 

.احترام به خود یا داشتن حرمت نفس به معناي ارزش براي خود یعنی آن که به خود حق بدهیم که زندگی کنیم و شاد باشیم -
گروه را،داف عالیه گروه و جلب اعتماد آنان در هر قسمت با خودباوري هدر پیشبرد اراروهاعضاء گکاملرهبرگروه باید با اطمینان 

.به نحو شایسته اي رهبري کند

شجاعتوایثار
که به معناي از خود گذشتگی و ترجیح و برتري است، در اخالق اسالمی به معناي گذشت از خود به نفع دیگران است و )ایثار (

.نیازمندیم، دیگران را بر خود ترجیح دهیمزهایی را که خود به آن اینکه درباره چی
:می فرماید) ع(حضرت علی 

.؛ شجاعت عزّتى است آماده، ترس ذلّتى است آشکاراَلشَّجاعۀُ عزٌّ حاضرٌ، اَلجبنُ ذُلٌّ ظاهرٌ
کسب کرده و باقوت قلب دربرابر تمامی شجاعت راشجاعت ابعادي دارد و در تمامی موارد انسان می تواند با ایمان واعتقاد به خدا

.ایستادگی کند دشواریهامصائب و
شجاعتی باجان گذشتگی نشان دهد وازوبسیاري از مواقع باید از خودایثارلیتی بسیارسنگین دارد درئورهبر گروه در برابر گروه مس

.ه انجام وظیفه نمایدکامل و راسخ در برابر تمامی مشکالت خاصه تصمیم گیریها قاطعان

آگاهی و هوشمندي
آگاهانه ترین ها و برخورد با مشکالت بهترین ورهبر گروه باید از آگاهی و هوشیاري باالیی برخوردار باشد و در تصمیم گیري

.اتخاذ نماید تصمیم را

انگیزش و خالقیت
.فعال می سازندهدفانگیزش به عوامل موجود در یک فرد اشاره دارد که رفتار را در جهت یک.استرفتارهاانگیزش علت

ها ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایدههاي ذهنی براي در واقع خالقیت یعنی بکارگیري توانایی
.اندها تعبیر نمودهیا ایجاد پیوستگی بین ایده

انعطاف وانتقادپذیري
اي نسبت به نقد بی نیاز باشد و هیچکس به اندازهاي بزرگ نیست کههیچکس به اندازه: فرمایندمی) علیه السالم(امام علی 

)نقد به معناي امر به معروف و نهی از منکر(نیست که نسبت به نقد ناتوان باشد کوچک
و شدهباعث رفع عیب ودو توجه بشدانتقاد بجا و وارد باشرشود، چون اگانتقاد و انتقادپذیري باعث زیاد شدن محبت و دوستی می

.نمی شودباعث از بین رفتن ذهنیت اشتباهنشود دادههم و توضیح دوارد نباشگرا



می راه حل مسائل مطروحه اقدام برابر هر انتقادي جبهه گیري نکرده و دردر. استیکی ازویژگیهاي رهبري روحیه انعطاف پذیري 
.استکند قطعا انتقاد پذیري نیز از همین روحیه سرچشمه گرفته

، براي رهبري یک گروهانتقاد پذیر نباشد در صورتی که رهبر گروه افرادي که انتقادپذیر نیستند انسانهایی مستبد می باشند و
.محسوب می شودخطربزرگی

صبوري وسعه صدر
شود که در آیات قرآن از عملى که مانع رسیدن به هدف و یا موجب تأخیر در رسیدن به هدف مىباز داشتن خود یعنی صبوري

مور می پردازد، در احادیث نیز به این مسئله پرداخته مجید به آن توجه خاصی شده است و به بیان آثار صبر و نتایج عجله کردن در ا
.شده است و صبر را به سه دسته کلی با عنوان صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت و صبر بر معصیت تقسیم شده است

.به معناى داشتن روح بزرگ است)سعه صدر(
شرط الزم براى پذیرش هر .)176بالغه، حکمتالنهج(،»آلَۀُ الرّیاسۀ سعۀ الصدر«: فرمایدحضرت على علیه السالم مى

.صدر استمسئولیتى، سعه
بردباري از تصمیمات عاجل و نادرست رهانیده شود صبوري و داشتن سعه صدر ازویژگیهاي بارز یک رهبر است که میتواند با صبر و

.و به مسائل در جهت راهبرد گروه حرکت کند

پیگیري مستمر
حتی اگر وقتی تقسیم کار.هبر گروه آن است که رفتارها و عملکرد و نیازهاي گروه خودراپیگیري نمایدهاي بارز ریکی ازویژگی

.و عملکرد اعضاء را بطور دائم پیگیري نماید تا به نتیجه نهایی نائل آیدانجام می دهد رفتار

ارتباط صمیمانه و قابلیت سازگاري
مال دوستانه داشته باشد از حال و روز آنها مطلع شود بعضا اگرغیبتی انجام شده علت رهبر گروه باید با اعضاء ارتباطی صمیمی و کا

.غیبت راجویاگردد 
همچنین یک رهبر توانمند قادر خواهدبود در هرحالتی وبا هرشرایطی خودراوفق دهد و در جهت روان سازي فعالیت گروه گام 

.بردارد

بیان رسا و مهارت گوش دادن 
.او تاثیر خاص خودرادارد بداند که هرکالمباید، منطقی و سنجیده سخن بگویدرهبر گروه باید 

بلکه منظور منطقی و شیوا و بدون غلط سخن گفتن است با آوایی نیست ،و فریاد کندکه بلند بلند حرف بزندمعنی بیان رسا به این 
.دلنشین و گرم سخن بگوید

برابر و د) انسان رادوگوش است ویک زبان(نیز باشد به مصداق این سخن که درعین حال که خوب سخن میگوید شنونده خوبی 
.آنچه سخن می گوید باید بشنود 

.و دل اعضاء گروه گوش می دهددردپس یک رهبر گروه موفق خوب سخن می گوید و خوب به



دور اندیش و آینده نگر
:می فرماید) ع(حضرت علی 

دوراندیشی توجه داشتن به فرجام کارها و مشورت کردن با خردمندان . و مشاورةُ ذَويِ الْعقُولِالحزْم النَّظَرُ فی العواقبِ
.است  

.آینده نگري در کالمی یعنی برنامه اي مدون براي زندگی داشتن و اینکه از هرچیز به اندازه بهره بردن 
ه با این اصل رفتاري می تواند چشم انداز زیبایی براي رهبري دور اندیشی و آینده نگري از ویژگیهاي یک رهبر موفق است چراک

.گروه داشته باشد

بلوغ اجتماعی
در زمینه .بلوغ انواعی دارد و هرفردي در زمانی بلوغی ویژه کسب کرده و در آن امر بالغ گردیده یعنی به نوعی توانمند می گردد 

یعنی بتواند تحلیل .گردد رسیده باشد تا بتواند رهبري یک گروه راعهده دارمسائل اجتماعی نیز باید رهبر گروه به توانمندي الزم 
.درست و صحیحی از مسائل اجتماعی و پیرامون خود ارائه کند 

انواع گروه

بین اعضاي آن حاکم باشد مثل خانواده گروهی است که روابط صمیمی و نزدیک و رویارویی : گروه هاي اولیه - 1
دادها و ضرورت اجتماعی تشکیل می شوند و با یکدیگر تماس رگروه هاي موقتی هستند که بر اساس قرا: ویه گروه هاي ثان- 2

.مثل اداره یا کار خانه .پایدار و مداوم ندارند
.نفر می باشد12تعداد آنها کمتر از : گروه هاي کوچک - 3
و به می نامندگروه بزرگ ، نفر عضو دارند 12مانی ، گروه هایی را که بیش از از دیدگاه مشاوران و روان در: گ گروه هاي بزر- 4

.باشد می نفر 25تا 20بین نظر جامعه شناسان تعداد آنها
. گروهی است که افراد به میل خود در آن عضو می شوند: ه هاي داوطلب گرو- 5
اشتراك تمایالت بهبه سنی دور هم جمع می شوند و با توجه گروه هایی هستند که افراد بر اساس تشا: گروه هاي همساالن - 6

.و در زمینه هاي مختلف با یکدیگر تعامل و نیز همانند سازي می کننددهندتشکیل گروه می خود

نیز گروه از تعدادي اعضاء )پیشتازان وفرزانگان(تمامی موارد مذکور گروه نامیده می شوند در تشکیالت سازمان دانش آموزي 
.زمان دانش آموزي دنبال می کنند راستاي اهداف سایکدیگر هدفی خاص را درکنارتشکیل گردیده که در



مهارتها و وظایف رهبري براي هدایت گروه

بودن وداشتن برنامههدف دار
داشته باشد و هم اهداف هدایت گروه خود باید هدفمند باشد یعنی هم ارتباط تنگاتنگ با اعضاء گروهفعالیت ویک رهبر کارآمد در

هدفمندي ویژه اي گروه اهداف رامی تواند در کوتاه مدت وبلند مدت انجام دهد ولی قطعا باید با. را بطور مشخص ارائه نماید خود
.هدایت کند در همین راستا وجه مشترك هدفمندي داشتن برنامه اي منسجم است که بر اساس آن گروه را رهبري نمایدرا

ی و تقسیم کارمشتركسازمانده
چراکه وقتی اعضاء گروه ، که از چند نظر مورد توجه واهمیت است ددرهرفعالیت گروهی باید تقسیم کاربین اعضاء گروه انجام پذیر

همچنین .نتیجه مطلوب دنبال می کنندرسیدن لیت نموده و وظایف محوله را به خوبی تائوتقسیم گردد احساس مسکار بین آنها 
زاعضاء چون با کار مورد نظر همراه می شوند می توانند نظرات سازنده اي را ارائه نمایند و ازهمه مهمتر نقش رهبري و کدام اهر

.سازماندهی به نحو شایان ذکري نمود پیدا خواهد کرد 
.ند را انجام دهتقسیم کار دقیق اعضاء گروه است که هرکدام به نحو مطلوب وظایف خود،لذا یکی از وظایف رهبري

نظارت وارزشیابی
در هرجا نظارت کاري و ارزشیابی انجام پذیرد نه تنها .هایی هستند که در هر زمینه اي الزم بوده و هست ارزشیابی و نظارت فعالیت

.موجب ضعف کار نخواهد بود بلکه موجب تقویت و دلگرمی اعضاء گروه خواهد شد 
البته در انجام نظارت باید ،وس بر فعالیت اعضاء گروه خود نظارت داشته باشدرهبر گروه می تواند بطور مستمر محسوس یا نامحس

سرد نماییم بلکه نظارت باید در دلاینکه بدنبال دریافت نقطه ضعفی باشیم تا اعضاء را نسبت به کارکردشاننه معقوالنه بوده و
.جهت ارتقاء فعالیت کاري باشد 

ارزیابی جامعی به عمل آورد و پس از ،گاهی از فعالیتی که برعهده اعضاء گذاشته شدهازهمچنین بر اساس برنامه ریزي دقیق هر
.منفی را به اطالع برساند بررسی الزم نقاط مثبت و

همراه بااعضا گروه به شکل عمومی، را انفرادي توضیح داده و نقاط مثبت را جهت تشویق دیگرهر فرد بهتر است نقاط منفی
.نمایدمطرحتشویقات الزم

دیگرانجلب اعتماد
پس .به اندازه کافی جاذبه و در وقت مقتضی دافعه داشته باشد ) ع(یک رهبر زمانی موفق است که بتواند به فرموده حضرت علی 

هبري در رهبر یک گروه باید بتواند اعتماد دیگران را جلب نماید و این امر انجام نخواهد پذیرفت مگر با انجام رفتار و کردار مناسب ر
رهبر گروه باید نکته .ي الهی یکی از مواردیست که می تواند اعتماد واقعی اعضاء گروه را جلب نمایداداشتن تقو. عمل و گفتار 

.  سنج بوده و با بصیرت عمل کند و در موقع مناسب با برخورد صحیح راهبرد هاي مثبت را ارائه کند 



تقویت روحیه ي مشارکت پذیري
فعال می باشند یکی از آفات عدم مشارکت آنها بدانند در گروه هستند وبهره برده تا اعضاء از مشارکت تمامینوع مردمیي ازرهبر

ها را بین تمامی فعالیت،پس بهتر آن است رهبر .گروه می شود از هم گسیختگی بوده و نیز موجبي گروهپذیري خودرایی رهبر
.ي و همکاري آنان به نحو شایسته اي بهره ببرد اعضاء به مشارکت گذاشته و از همفکر

موقعیت شناسی
.یک رهبر نباید تابع احساسات عمل کند بلکه موقعیتها وفرصتها را بشناسد و در جهت راهبرد اهداف مثبت گروه گام بردارد

تاثیرگذاري
که اعضاء برروي اعضاء گروه تاثیر گذاشته و تا جاییقدرباید نافذ باشد که بتواندآنرفتار وگفتار رهبر. رهبر باید تاثیر گذارباشد 

.پس رهبر با ید در گفتار و کردار موثر و اثرگذار باشد.تبعیت کامل از رهبر داشته باشند 

پیگیري احواالت دیگران
لع باشد همواره با گروه آن است که همیشه از روحیات و خلقیات و احوال و رفتار اعضاء گروه مطمهارتهاي رهبري دروظایف واز

.دهدمطالعه قرارجو کردن از فعالیتهایشان وضعیت رفتاري و کاري اعضاء را موردو هاي دوستانه و پرساحوالپرسی
اعضاء گروه از وي رفع دوستان وهمکاري و همراهی دیگرشد بادلیلی گرفتاري براي هریک از اعضاء گروه پدیدارچنانچه بنابه هر

.گرفتاري کند 
در تر بایکدیگربهتر و منسجمشود تا پیوند بین اعضاء گروه و ارتباطشان با رهبر گروه فزونی یابد وین عمل تعاملی موجب میا

.د تصمیم گیریها عمل نماین

مشورت بادیگران
این مشگل از ،تعقیده داشتن اسحتی درسطح کالن آن درجامعه خودراي بودن و استبداد نظر وبزرگترین آفت رهبري در گروه و

.گروه می گردداعضاء گروه و احترام گذاشتن به راي و نظر آنها منتفی شده و موجب استحکام فعالیت طریق مشورت کردن با

تکریم گروه
رام از احترام گذاشتن جریانی دوسویه است یعنی اگر فردي مسوولیت گروهی را می پذیرد باید به گروه احترام بگذارد و بعد انتظار احت

.باشد داشته راجانب آنها
و بعد انتظار احترام بگذارد ازلحاظ کالمی و رفتاري قطعا رهبري درگروه نیز چنین است باید رهبر گروه درتمام ابعاد به اعضاء گروه 

.این اصل تکریم است که باید رعایت گردد. داشته باشد احترام از جانب اعضاء را

جذب ونگهداري اعضاء گروه
را نگهداري نموده تاگروه خوديبتواند اعضابکارگیرد تاکه بیان شد،هایی را است که تمامی مهارتاینرگترین کار رهبر گروه بز

.جذب نماید نیز گروه می شوند راکه دیگران که عالقمند به حضور درجائی



نقش رهبري درانسجام گروه

و جامعه براى ماندن در گروه بیش از کل ءکه در آن نیروى اعمال شده بر اعضااى است که ویژگیگفتمی توان در تعریف انسجام 
هر قدر اعضاي گروه بیشتر جذب .کوشد آنان را به ترك گروه وادار سازد و انسجام ایشان را از میان برداردنیروهایى است که می

.شتر خواهد شدیکدیگر شوند و هدفهاي فردي اعضاي گروه هماهنگ تر باشد، انسجام گروه بی

:این عوامل عبارتند ازعوامل چندي انسجام گروه را تحت تاثیر قرار می دهد
مدت زمانی که اعضاي گروه با یکدیگر سپري می کنند-
مشکل بودن عضویت در گروه-
ي گروه، انسجام آن کاهش می یابدبا بزرگ شدن اندازه :اندازه گروه-
تهدیدات خارجی-
ي گذشتههاموفقیت-

وظایف گروه نسبت به رهبر
.ر فعالیت کاري خود و پیشبرد اهداف عالیه گروه مطیع رهبر باشد تمراگروه موظف است جهت اس

رهبر اطاعت کنند درهمه حال باید گروه تابع رهبري بوده و از فرمان .البته درمواردي که به صالح بوده و به فساد گروه منجر نگردد 
.یکدیگر اقدام کنند ت گروهی در انجام فعالیتها همراه باو با شور و مشور

ویژگیهاي گروه
به مدت طوالنیءروابط اعضا:ثبات و دوام

تعامل دوسویه که معموالً چهره به چهره است : کنش متقابل
عالقمندي اعضا نسبت به یکدیگر جهت پیشبرد اهداف سازمانی: وابستگی متقابل

ن اهداف گروه قبول داشت: هاي مشتركهدف
)1982ترنر ( تنها شرط الزم براي خلق گروه : اعضاء با گروهٔمانندسازي آگاهانهه

چگونه یک گروه را رهبري کنیم؟
بایدذنفویناکهدمیشوانیگرات درـنظو رفتارتغییرسببدفریکدارکرآن سیلهوبهکهستاذنفویندآفرنوعیيهبرر

.یدآپدیددفرفاهداباهمسو،تغییرو باشدشتهداعیتومشر
لذا رهبر یک گروه باید در تالش باشد تا به نحوي عمیق و جامع در مخاطب خود اثر گذاربوده و افراد را به سوي اهدافی مشخص 

:نام میبریم،رهبري گروه است هايفعالیتاز جمله را که هدایت نماید براي نمونه چند مورد زیر



:ی توانید رهبري کنیدهاي گروهی که شما منه هایی از فعالیتنمو

نحوه برگزاري جلسات
.آشنا شوید با شرکت کنندگان 

.یدیزي کنرقبل برنامه از 
.یده شودي جلسه آماابر
.بگیریدبه عهده ت را یاست جلسار

.کنیدیابی ت را ارزجلسا
.همیشه پیشنهاد داشته باشید

.روي خوش حاضر شویدبا
.ه ببینیدد همه اعضاء را در گرونیسعی ک

.اجازه اظهار نظر بدهید 
.سعی کنید نکات مهمی که مطرح می شود را یادداشت کنید

رهبري دربازیهاي گروهی
شروع را اعمال کنند سپس بازي رابازیهاي گروهی بهتراست تا اجازه دهیم تمامی اعضاء شرکت داشته و هرکدام نظرات خوددر

.و نکات ایمنی قابل رعایت را باید توضیح دهیم البته درابتدا اهداف بازي.کرده 
بازي به آن نائل پایان هدف بازي بسیار مهم است که باید در.داشته باشیم نظرطول بازي باید تمامی اعضاء را درسپس در

.گردیم

برگزاري اردو
به مراتب اگر خوب . ر مثبت و عالی خواهد داشت اردو یکی از معدود فعالیتهایی است که اگر به نحو مطلوبی انجام پذیرد بسیار تاثی

.دارد انجام نشود تبعات بدي بدنبال 

:لذا در برگزاري اردو رهبر گروه باید به نکات زیرتوجه کند
.همه اعضاء رضایت نامه داشته باشند

.زمان کامال مشخص باشدمکان و
.وسیله نقلیه معلوم ومشخص باشد

.باشندرافراد از سالمتی کامل برخوردا
.را حتما همراه داشته باشند وسائل مورد نیاز

.توسط رهبر گروه بسیار مهم است که باید انجام پذیردتقسیم کار
.را طراحی کند فضاي بازنیز بازیهاي الزم اردویی درون ماشین ورهبر باید

.اردویی الزم است کارپایان ارزیابی از عملکرد اعضاء در حین و



نماز جماعتبرگزاري 
آماده سازي براي کند و هم رهبر گروه در حینتقویت میراهاي مثمر ثمر بوده و هم اخالقیات فردهنمازجماعت هم یکی از برنام

.برگزاري این فریضه الهی می تواند تمرین مدیریت و رهبري کند 

هدایت وراهنمایی گروه براي مطالعه وکتابخانه
تواند از تقسیم کار بین اعضاء میببرد و هم باالبازاري مسابقات کتابخوانی هم سطح آگاهی اعضاء رابرگرهبر گروه می تواند با

.تمام ظرفیت گروه استفاده کند 

انجام امور پژوهشی و راهبردي
این د خبره دربررسی مسائل روز و به شور گذاشتن آن با اعضاء در خصوص کارهاي پژوهشی اقدام و از افرارهبر گروه می تواند با

.زمینه استفاده کند 

انتظامات
وزشی مراستاي اهداف آمدرسه بازویی پرتوان براي عوامل اجرایی مدرسه باشند به شرط آنکه درگروه می تواند در برقراري نظم در

.و تربیتی گام بردارند 
بر و سر پرست گروه می تواند جهت رسیدن به و نمونه هاي بسیاري از فعالیت هایی که در سازمان دانش آموزي ارائه شده ، ره

در با توجه به ویژ گی هاي یاد شده انجام دهد تا ي برگرفته از تعالیم ناب اسالمی وبر اساس آموزه هااهداف مشخص و تعیین شده 
.جامعه ناب اسالمی تبدیل گردد یک به نهایت جامعه 

سخن آخر
ند یک توجه داشت؛ هر چ» رهبري«و » مدیریت«، باید به هر دو مقوله گروهاز آنچه گفتیم مى توان دریافت که براى موفقیت یک 

، پیش ببرد اما این را به سوى اهداف خودگروه، مدیر موفق مى تواند با توجه به مهارتها و وظایفى که براى وى برشمرده ایم
واخذ شدهتصمیمات فعالیتهاي گروهی دانش آموزي کافی نیست و تجارب دیگران ومدیریتمهارتهاى مدیریتى براى موفقیت در

.استواجب زم ونیز الکارداشتن خالقیت در
نظریه پردازان در یکى از» بنیس«تا حدود زیادى به رهبرى آنها مربوط مى شود به گونه اى که موفقیت گروهاز سوى دیگر 

. ».در قرن بیست و یکم ما نیازمند نسل جدیدى از رهبران هستیمءبراى بقا«معتقد است که » رهبري«، در اهمیت مدیریت
، توجه داشته باشند و در سازمان ها در درجه اول به مهارتها و وظایفى که در این نوشتار براى آنها برشمردیمبنابراین باید مدیران

، براى تحقق موفقیت »رهبري«و » مدیریت«درجه دوم با شناخت اساسى از تفاوت میان مدیریت و رهبرى بتوانند با ترکیب 
.سازمان گام بردارند

.ش بسیار است ،اما تقریبا براي همه ممکن استرهبر شدن نیازمند زمان و تال
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