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مطالب  ارائه شده از فصل هشتم کتاب رهبری و مدیریت در قرن 
 .بیست و یکم  تألیف دکتر علیرضا شیروانی می باشد

 
 جهت مطالعه بیشتر می توانید به کتاب ذکر شده

 .از انتشارات پویش اندیشه مراجعه فرمائید

 



 مقدمه
 در را تهدیدآمیزی محدودیت های بریم، می سر به آن در که دورانی

 ساالر مرد کامالً که فرهنگ هایی .می بینیم مردساالر فرهنگ های
  و بر می تابند را مختلف عقاید می انجامند، بنیادگرایی به هستند،

 .هستند دموکراسی ضد و فاسد سرکوب گر، کوته نظر،
 هر و شود بیشتر اجتماعی فعالیت های در زنان نقش چه هر طرفی از

 و مقامها عهده گرفتن به در مردان و زنان تفاوت های از چه
  مدیریتی مناصب به بیشتر زنان می شود، کاسته گوناگون مسئولیت های

  این با همراه .می یابند دست مختلف نهادهای و سازمان ها در
 نیز زن مدیران برای مدیریت پیچیده مسایل و دشواری ها دگرگونی ها،

   .می شود بیشتر
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 تعریف برای ویژه به را زنانگی و مردانگی مفاهیم   هافستد
 ارزش های زنانه، فرهنگ های در .است برده کار به ملی فرهنگ های

 زندگی کردن برای مردم و است دیگران از نگهداری و مراقبت غالب،
 و موفقیت غالب، ارزش مردانه، فرهنگ های در و می کنند؛ کار

   .می کند زندگی کردن، کار برای مردم و است مادی پیشرفت
 ایفای الگوهای زنانه، و مردانه فرهنگ های رهبری، اصطالحات در

 .است قاطع و جسور مردانه، رهبر .می کنند ایجاد را متفاوتی نقش
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 که آن از بیش که است تنها گیرنده ی تصمیم یك زن، یا مرد این
 کند، دعوت گفتگو به مشکل یك راه حل یافتن برای را دیگران

 از بیش رهبر زنانه، فرهنگ یك در.می کند نگاه حقایق به جداگانه
 به و می شود نمایان کمتر و است قوی شم دارای باشد، قاطع آنکه

 .دارد عادت دیگران دیدگاههای جستجوی
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 نگرانند؟ رهبري نقش هاي در زنان بودن از مردان از برخي چرا

 
 این .ندارند رهبری برای را الزم شایستگی زنان که دارند اعتقاد برخی
 ویژگی های میان تناظری مردم ذهن در که می شود ناشی آنجا از اعتقاد

  وجود (توانایی جسارت، قاطعیت،) مردانه ویژگی های و رهبری با مرتبط
 ایجاد به تمایل) زنان ویژگی های و رهبری خصلت های میان و دارد

 (دیگران پرورش روحیه ی بودن، احساساتی گروهی، کار و اتفاق نظر
 نسبت تعصب از زیادی نمونه های .دارد وجود کمی بسیار اشتراك وجه

 یا خودآگاه مردان، از برخی و دارد وجود کاری محیط در جنسیت به
  به وجه هیچ به زنان که می کنند رفتار عقیده این اساس بر ناخودآگاه

 .نیستند توانا مردان اندازه ی
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این به این دلیل است که آن ها فکر نمی کنند که یك زن بتواند 
به عالوه، رهبر بودن یك زن می تواند . از عهده ی این کار برآید

 .  مرد ساالری ِ مردان را مورد تهدید قرارد هد

www.BaleAndisheh.com            @BaleAndisheh 



 از بتواند زن یك که است بزرگی تهدید مردان، از برخی برای
 شالوده ی مردان که سازمانی محیط در .برآید کار این عهده ی

 از را خود مردانه هویت و هستند سازمانی مراتب سلسله قداست
 یك بودن می کنند، کسب سازمانی مراتب سلسله در موقعیتشان

 این .نیست قبول قابل مردها برخی برای امور، رأس در زن
 ممکن .شوند صدا هم آن با بخواهند آن ها که نیست گروهی

 رهبری تیم های به زنان دعوت با که کنند احساس مردان است
   .داد خواهند دست از را زیادی چیزهای
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 به را رهبری زنان از جمعی وقتی که شد مشاهده  عمل در اما
 بدین شاید و می شود مشاهده کمتری فساد باشند، گرفته دست
 چطور بفهمند آن که برای فرصت و قدرت قدر آن زنان که خاطر

 که باشد این خاطر به هم شاید اما ندارند کنند، استفاده سوء
 دارند؛ خود سازمان از خارج به بیشتری مسئولیت احساس زنان
 .[1] خود ارزش های واسطه ی به  خواه و قانون واسطه ی به خواه
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 مردان و زنان رهبري تفاوت
 فعال حضور با بعد، به بیستم قرن پایانی دهه ی از سازمان ها رهبری

 تحقیقی زمینه امر این و شد مواجه سازمان ها مدیریت سطوح در زنان
  شده انجام تحقیقات .ساخت مطرح را مردان با زنان رهبری تفاوت

  و فطری صورت به زن و مرد رهبری شیوه ی که است مفهوم این مبین
 مردم و انسانی روابط رهبری شیوه ی از زنان .می باشد متفاوت ذاتی

 در شدن سهیم و مشارکت به را زیردستان و نموده استفاده ساالر
  بهره ارتباط و تماس فرهمندی، پدیده ی از و می نمایند تشویق قدرت

 فرمان، صدور تمرکزگرایی، به بیشتر مردان که حالی در می جویند،
 همچنین .دارند توجه رسمی اختیارات به تأکید شدید، کنترل

 اعضای که سازمان هایی در زن رهبران رفتار که می دهد نشان تحقیقات
   .می باشد خودکامه صورت به بیشتر می دهند تشکیل خانم ها را آن ها
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  و خودکامگی عصر اساسی طور به که می دهد نشان تحقیقات
 تفویض به بیشتر مدیران و آمده، سر به سازمان ها در اقتدارگرایی

 .دارند گرایش انعطاف پذیری و تیم تشکیل مسئولیت ها، و اختیار
 و قدرت تقسیم از استفاده با کارکنان توانمندسازی به تمایل همچنین

 رهبری نشانه این ها همه ی که می شود مشاهده فراوان مسئولیت،
 . است اثربخش
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 سازمان ها در بقا عامل مهم ترین صورت به پذیری انطباق امروزه
 مطلعان .است شده آینده سازمان های پیشران اطالعات، و است درآمده

 کسانی .می گیرند کار به را آن و دارند قدرت پیش از بیش آگاهان و
 بهترین به نوآوری و تحول از نمی چسبند، موجود وضع به خیلی که

 مصداق زن ها مورد در خصوص به مطلب این و می کنند استفاده وجه
  .بودند شده گذاشته کنار قدرت مراتبی سلسله ساختار از که دارد

 اسیر مردانه رقابت های چنبره ی در را مردان خودکامگی، فرهنگ
 نیازهای مثل انسانی نیازهای سایر از مراقبت بار بنابراین و بود کرده

  شدند مجبور زن ها .افتاد زنان دوش به غیره و پرورش همیاری، عاطفی،
 حقوق و نیازها شناسایی مصالحه، مذاکره، میانجی گری، ، سیاست در

 .کنند پیدا مهارت دیگران
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  .است دموکراسی در الزم مهارت های دقیقاً مهارت ها این همه اما
  هوای و حال هم هنوز می کنند تجربه را دموکراسی که مردانی

 انگار که می زنند حرف طوری دائماً و دارند را گذشته خودکامانه
   .تن به تن نبرد نوعی مشکل گشایی و است ارزش سرسختی و خشکی
 و پاره پاره رقابتی، خطی، خیالی،فردگرا، دنیایی به را خود مردها

 که ـ دانش که است این دیگر طرف یك اما .کرده اند پابند ماشین گونه
 به را تفسیر و تعبیر آن اکنون ـ بود جهان این عالی مفسر روزگاری

   .است نهاده کناری
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 اندیشه ای این که بهانه به) را دنیا به نگرش شیوه این مردها گذشته، در
  (جاهل و افتاده عقب  جوامع و کودکان زنان، خاص و سحرآمیز است

 اصلی و چهارچوب عنوان به نگرش این حاال اما .می کردند ریشخند
  شدت به طبیعت که می رسد نظر به .است شده پذیرفته مقبول،

  کند، درك را ساده حقیقت این نتوانند که کسانی و است غیرخطی
 عهد باتالق در و داشت نخواهند قافله از عقب ماندن جز تقدیری

  .رفت خواهند فرو دقیانوس
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 از حاصل آشوب و سردرگمی با را خود مردها از بهتر زن ها
  به .می کنند سازگار جدید دانش و دموکراسی ادواری، دگرگونی های

 مردها .است مردان از کمتر دیگران، انقیاد به زنان نیاز متوسط طور
 پذیر پیش بینی و ساده را آن و شوند مسلط محیط بر دارند دوست

  و دمسازترند می کنند، ایجاد بچه ها که مرجی و هرج با زن ها .کنند
  .بیایند کنار همزمان طور به مختلف فرایند چند با می توانند بهتر

 و شلوغ بچه های خرید، و نظافت آشپزی، ضمن که خانه دار خانم های
 تجربه را دموکراتیك زندگانی آموزش می کنند اداره را شیطان

 .می کنند
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 به که خانم هایی می گویند و هستند مخالف نظر این با بعضی ها البته
  و نمی دهند نشان را خصلت ها این لزوماً می رسند بنگاه ها مدیریت

 خشك تر، آن ها از و می شوند انقیاد عاشق مردها از بیش حتی
 که است درست وقتی تا ادعا این .می شوند خودکامه تر و رقابتی تر

 کنند ثابت باشند مجبور و باشند اقلیت در «مردانه دنیای» در زن ها
 برای کنند ثابت باید آن ها .ندارند مردها نظر به که دارند خصلت هایی

 روال همین به .هستند چغر و خشن کافی قدر به خود وظایف انجام
 سفیدها از که کنند ثابت باید رسیده اند موفقیت به که سیاهانی

 خویشتن دارتر اخموتر، محافظه کارتر، آن ها از یعنی هستند، «سفیدتر»
  مدیریت از نوعی نوآفرین، و مبتکر شرکت های در اما .هستند ...و

 . دارد رواج مشارکتی
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 چیزهایی چه زنانه و مردانه رهبری ویژگی بدانیم می خواهیم حال
 بر تأثیری چه تمایز این و کرده متمایز هم از را آن ها رهبری که است

 .دارند پیش رو را آینده ای چه رهبر زنان و دارد آینده رهبری
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 مردانه رهبري و زنانه رهبري ويژگي هاي

 مردانه، و زنانه رهبری ویژگی های خصوص در آمده عمل به تحقیقات
  به مرتبط بیشتر آن ها از برخی که می کند مشخص را خصوصیاتی

 رهبری سبك با متناسب بیشتر دیگر برخی و مردان رهبری سبك
 :زیر اند قرار به خصوصیات این .است زنان
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 «مردانه رهبري ويژگي هاي»
 بسیار مدتی در یا حال زمان در دادن انجام به تمایل یعنی :عمل گرایی .1

 کوتاه؛

  خود که است مسابقه ای به ورود به تمایل معنای به رقابت :رقابتی .2
 کرد، خواهند تالش دیگران که این از آگاهی با کرده اید، انتخاب

 مبارزه؛ این از بردن لذت و بربایند شما از را سبقت گوی

 برای فرد هر که است رویایی چشم انداز، :چشم انداز ایجاد توانایی .3
 چشم انداز .دارد سازمانش، یا تیم خود، قابلیت های کردن شکوفا

 برای الهام بخش و ماندنی یاد به موجز، کوتاه، واژه های از مجموعه ای
   .است درگیر افراد و رهبر
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  .است ابتکاری کامالً موضوعی با رویارویی معنای به :ابتکار قوه ی .4
 بخش یك از اندیشه ها انتقال سپس و ارتباط ایجاد از بیش چیزی

  شامل هم آن، .است دیگر بخشی در آن کارگیری به و زندگی از
  قبالً دیگر کس هیچ که است چیزی مفهوم سازی هم و ارتباط ایجاد

  .است نیندیشیده آن درباره
  آینده ای با جهتی در اقدام به تمایل پذیری، مخاطره :مخاطره پذیری .5

 حداقل .می باشد داد، تشخیص اطمینان با را آن نمی توان که نامعلوم
 ترسناك دیگر یکی و سودمند فرد برای احتمالی، نتایج از یکی

 .بود خواهد
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  دست آن به بتوان که بلندمدت هدفی تعیین معنی به :گرایی هدف .6
 به مسیر طی در که کوچکتر اهدافی به آن شکستن سپس و یافت

   .رسید خواهد یك هر
  فرایند، یك مستمر بهبود برای آمادگی یعنی :موجود وضع با چالش .7

  و روابط عادات، برای است ممکن همچنین خدمت، یا محصول
   .شود گرفته کار به نیز فرد خود رفتارهای
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 در ماندن بهتر و بودن بهتر برای شدید خواست :شدن بهتر به تمایل .8
  به تمایل را است کرده انتخاب بودن بهترین برای فرد که زمینه ای

 آمادگی و دیگران با کردن رقابت معنای به این .گویند شدن بهتر
 در پیوسته که است، دیگران معیارهای برابر در خود سنجش برای
   .هستند یافتن بهبود حال

  توجه نوعی دربردارنده ی تمرکز، :(وظیفه یك بر) شدن متمرکز .9
 مورد در و است وظیفه یا هدف یك روی بر «مانند لیزر» شدید

  .دارد کاربرد مدت، کوتاه و بلندمدت اهداف
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  نظم یك در اشیا قراردادن به تمایل یعنی :شکل و ساختار به توجه .10
 تاب دیگر، دقیق آزمون برابر در منطق این که آن از آگاهی منطقی،
 را مفهوم یا الگو آمده، دست به نتیجه ی نقادانه که کسانی و می آورد
 .می کنند ارزیابی
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 «ويژگي هاي رهبري زنانه»
 
   :مداری رابطه .1

 آنچه و احساسات و عواطف نفر، چند یا دو میان است ارتباطی رابطه،
  که ابزارهایی تنها .می گیرد بر در نمی شود، گفته و می شود گفته که را

  سخن دارد، دست در ارتباط یك اصالح یا بهبود ایجاد، برای انسان
  وجود به را آن باید ما ارتباط، یك ایجاد برای .است شنیدن و گفتن

 ارتباط جهان این در .دهیم شکل آن به و بسازیم کنیم، ابداع :آوریم
   .است امکان پذیر سختی به یا نیست پذیر امکان نداشتن
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  .است نفر چند یا دو بین گفتن سخن شنود، و گفت :شنود و گفت .2
  وجود به زمانی گفتگو .است «صرف صحبت» از بیشتر چیزی
  شنود و گفت .باشد داشته وجود گفتن سخن برای هدفی که می آید

  و ببینیم آن اجزای میان در را کل بخواهیم که معناست بدین
 در جستجو درباره ی شنود و گفت .کنیم درك را اجزا بین ارتباط

 و مفاهیم ایجاد طریق از یادگیری به اشتیاق و شخصی مفروضات
   .است شرکت کنندگان میان در مشترك معانی
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 ما اغلب .است شنیدن از آسان تر مراتب به دادن گوش :دادن گوش .3
 نظر در را موضوع این و «می دهیم گوش» عقیده، اظهار بدون

  خواهند اثر ما بر اندازه چه تا دیگران صحبت های که می گیریم
 اینکه و داریم دادن گوش به نیاز ارتباط برقراری برای ما .داشت

  جای به را خود بتوانیم باید ما .می گوید چه مقابل طرف دریابیم
 .ببینیم او منظر از و گذاشته مقابل طرف
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 که است جایی به فرد راهنمایی معنای به مربی گری :مربی گری .4
 است آن معنای به است؛ دوستانه نوع وظیفه ای این .است آن خواهان

 کمك شدن برنده برای دیگران به صرفاً معادالت از خارج مربی که
 .باشد داشته بردن قصد شخصاً که آن جای به می کند،

 
 برای صحیح پاسخ یك از بیش اینکه، درك یعنی :تناقضات درك .5

 دست مستلزم امر این .دارد وجود موقعیت هر در و مسأله هر
 درست من که است این  از (مردان حدودی تا و) انسان هر برداشتن
 .می گویم
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 هنگام در ما که است ارتباطاتی مفهوم به :فردی میان ارتباطات .6
 و کالمی پیام های شامل و داریم؛ دیگران با چهره به چهره تعامل

 .می شوند غیرکالمی
 

 همه ی در افراد با ارتباط برقراری یعنی :اجتماعی آگاهی های .7
 بودن آگاه معنای به .آن از خارج و کار از اعم اجتماعی موقعیت های

 دریافت .می  افتد اتفاق درون و بیرون در که است چیزی آن همه ی از
  یك معنای به همه اش این .می فرستند افراد که نشانه هایی و عالئم

   .است بودن خونگرم آدم
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 معنای به تیمی کار .نیست تیمی کار گروهی، کار :گروهی کار .8
 اما می کنند؛ کار مشترك هدف یك برای که است افراد از گروهی

 مشترکی هدف که است افراد از جمعی معنای به گروهی کار
 دستورهای گروه ها، ولی دارد؛ تیمی کار دستور تیم، یك .ندارند

  تیم در می کنند؛ تحمل را همدیگر گروه در افراد .دارند فردی کار
  حس طریق از معموالً که دارد وجود ضرورتی و  اضطرار حس

   .است آمده وجود به رقابت
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  پیچیده کار چندین درست دادن انجام معنی به :بودن وظیفه ای چند .9
 طبیعی جریان حفظ معنای به همچنین .است همزمان طور به

   .است گوناگون فعالیت های
 

  و می بینیند آنچه سازماندهی توانایی یعنی :تفاوت ها درك .10
 برای است راهی واقع، در .شدن قائل تمایز وجه .می شنوید

 هر .می شود ایجاد زبان در و می شنویم، و می بینم آنچه سازماندهی
 بیشتری دسترسی راه و قدرت کنیم، ترسیم بیشتری تمایز وجه چه
  داریم امکانات به

www.BaleAndisheh.com            @BaleAndisheh 


