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  چکیده

 مستلزم راهنمایی، اعمال نفوذ و ایجاد انگیزه در رود که شمار می به مدیریت فرآیندرهبري یکی از چهارگام اساسی 
 که یک نهاد اجتماعی ،دیریت آبخیزهاي رهبري در م بررسی ویژگی. باشد اعضاي گروه، سازمان یا هر نهاد اجتماعی می

راه با تعریف جامعی از وظایف  هاي گوناگون رهبري هم این تحقیق نظریه در. غیر دولتی است، اهمیت باالتري دارد
 ؛هاي مختلف رهبري با طراحی دقیق و علمی از شبکه رهبري، تجزیه و تحلیل شد رهبري مطالعه و سبک یا شیوه

ضمناً مشخص گردید .  و تعیین شد، استخراجنیاز اعمال مدیریت براي رهبري حوزه آبخیزهمچنین سیزده ویژگی مورد 
هاي غیر دولتی و اجتماعی  ترین عامل مورد نیاز مدیریت سازمان گري را از مهم  مهارت مذاکره و میانجی،که دانشمندان

هاي    از امور انتزاعی مدیریت چنین نظامهاي اقتصادي،  چرا که نتایج تحقیقات گوناگون نشان داده که تحلیل؛دانند می
هاي فرهنگی، توانایی در حل  ها و دیگر گروه اهمیت برقراري ارتباط با اقلیت. شود اجتماعی غیر دولتی محسوب می

ترین عوامل مدیریت چنین نهادهایی معرفی   از مهم،مناقشه و ارزیابی اوضاع سیاسی و شناخت نیازهاي اجتماعی
هاي آبخیز و آبخیزنشینان،  هاي مختلف رهبري در شرایط مختلف حوزه ها و سبک  با انطباق نظریههمچنین .اند شده

گیري مدیریت علمی  ماندگی بهره سرانجام با توجه به عقب. هاي رهبري در حاالت مختلف معرفی گردید بهترین گزینه
وح تحصیالت تکمیلی براي مدیریت هاي علمی در سط هاي آبخیز پیشنهاد شد مدیرانی با مهارت در ادارة حوزه

 .تربیت شوندآبخیز هاي  حوزه
  

  هاي غیردولتی، گام اساسی رهبري، سازمان اقتصادي،  تحلیلآبخیزداري،  :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
نحو مؤثر، یکی از کلیدهاي مدیریت  در واقع توانایی رهبري کردن به. هاي مهم مدیریت است رهبري یکی از جنبه

 ؛آورند دست می هریزي، سازماندهی و کنترل، نتایجی ب مدیران با انجام وظایف مدیریتی خود مثل برنامه. کارآمد است
جوهر . تر خواهد شد ولی اگر مدیران، رهبري کارآمد را به عملیات خود اضافه نمایند، این نتایج احتماالً خیلی بیش

به عالوه . سازد  یک فرد را فراهم میست که امکان رهبريعبارت دیگر، تمایل افراد به پیروي ا  به؛رهبري پیروي است
. ها را فراهم نمایند ها و نیازهاي آن  وسایل تحقق تمایالت، خواستهبتوانند که کنندافراد گرایش دارند از کسانی پیروي 

  ).1379طلوع،  (شود که رهبري و انگیزش با هم رابطه نزدیک و متقابل دارند  مالحظه می،این ترتیب به
اي که   به گونه؛ مستلزم راهنمایی، اعمال نفوذ و ایجاد انگیزه در افراد گروه یا اعضاي هر نهاد اجتماعی است،رهبري

هاي رهبري از اهمیت  توجه به بعد زمان و روابط انسانی در فعالیت. ها کارهاي تخصصی و مورد نظر را انجام دهند آن
ها باید با افرادي که با آنان همکاري  ون روابط مدیران قراردارد و آنرهبري در واقع، در کان. زیادي برخوردار است

کوشد افراد را تشویق کند تا به دیگران بپیوندند، و  هنگام رهبري می مدیر به. بطی نیکو برقرار نمایند روا،کنند می
 مدیر از طریق ایجاد جوي .ریزي و سازماندهی مورد نظر بوده است اي برآیند که در برنامه یابی به آینده درصدد دست

                                                        
1 sharifi@scwmri.ac.ir 
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 براي مثال ؛)1995 همکاران، و James (عمل آورند کند که نهایت سعی خود را به مناسب، به اعضاي گروه کمک می
باشند، انگیزه الزم را براي  هاي آبخیز باید بتواند در اعضا، که همان آبخیزنشینان می در یک حوزه آبخیز، مدیر حوزه

 این همان نقش رهبري ).1379 رحمتی، ;1376نژاد،  نجفی (برداري از منابع پایه ایجاد نماید رعایت استانداردهاي بهره
 به د انگیزه الزم توسط رهبري آن حوزه،هر آبخیزنشینی در عرصه خصوصی خود باید با ایجا. در مدیریت آبخیز است

وري   استحصال آب، افزایش بهرههاي زیست محیطی، کاهش آلودگی، کاهش تولید رسوب، افزایش دنبال رعایت شاخص
هایی از هم جدا و فعالیت هاي مجزا از   آبخیز متشکل از عرصه، چرا که یک حوزة؛ها موارد از این قبیل باشد و ده
ها  هاي زراعی، باغی، مراتع، محل اسکان روستائیان، شبکۀ راه  بدین معنی که یک حوزه متشکل از زمین؛دیگر است یک

. باشد ها موارد از این قبیل می ها، اماکنی براي معادن، صنعت، تفرجگاه و ده ها و آبراهه ها، مسیل انهو معابر، شبکه رودخ
  . دهد  تصویري از یک حوزة آبخیز با کاربردهاي متفاوت را نشان می1شکل 

  

ا ابخش تحقیقات مدیریت آبخیزھ بخش تحقیقات مدیریت آبخیزھ 44  
  شمایی از یک حوزه آبخیز -1شکل 

  
صورت کامالً آزاد و  ها به بردارانی در این عرصه نفع و چه بهره  ذي، چه افراداز طرفی هر یک از آبخیزنشینان

 که تمام لتی یا بخش خصوصیهاي دو  و رهبري در سازمانمدیریت. )1382آخوندزاده،  (اند خصوصی به فعالیت مشغول
 اند، مان گرد هم آمدهي خاص آن سازها اعضاي آن سازمان با هدفی معین و پذیرفتن قوانین، مقررات و دستورالعمل

 از اختیارات، استقالل، قدرت نظم ناپذیري و ،هاي آبخیز برداران در حوزه آبخیزنشینان یا بهره.  خواهد بودتر بسی سهل
اي  تر در چنین سامانه  کم،هاي برخورد دستوري و تحکمی  اساساً شیوه؛عدم پذیرش مسئولیت جمعی باالیی برخوردارند

 باید بسیار نوآور، ،شود که قدرت رهبري در مدیریت چنین ساختار و سازمانی لـذا مالحظه می. دیی و کاربـرد دارکارآ
هاي جدي در  پرسش از. هاي رسمی باشد مانها با مقبولیت عامه و از جنس غیر دولتی یا ساز هتحریک کننده انگیز

  .توان به موارد زیر اشاره نمود میهایی  رهبري چنین سازمان
 تواند استانداردهاي برگرفته از تحقیقات را به آبخیزنشینان اعمال کند؟ بخیز مییک حوزه آ چگونه مدیر .1

  )1384 کیا، شهبازي(
 آبخیزنشینان براي رعایت استانداردهاي حفظ منابع پایه  مورد نیازمجموعه قوانین و مقررات پذیرفته شده .2

  کدامند؟
  تواند همسو نماید؟   یعنی حوزه آبخیز را می،با کل) انآبخیزنشین( رهبري یک حوزه آبخیز چگونه منافع جزء  .3
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منظور ادارة یک   و ارتقاي مشارکت آبخیزنشینان بهها رهبري در مدیریت آبخیز چگونه باید به تحریک انگیزه .4
   .حوزه آبخیز بپردازد

هاي  بررسی. م شده است ارائه و انجا،ویژه طی جنگ جهانی دوم به بعد ها و تحقیقات زیادي درباره رهبري، به نظریه
، 1949 تا 1945، از 31، 1944 تا 1940 مطالعه، از 21 ،1939 تا 1930طور متوسط از  انجام شده نشان داده که به

تر   در این زمینه بیش، استاگدیل1974فقط در سال .  مطالعه صورت گرفته است152 ساالنه ،1953 تا 1950 و از 55
 رشد فزاینده اهمیت رهبري و مدیریت ، اینکه) 1380چمران،  (رسی قرار داده است کتاب و مقاله را مورد بر3000از 

  .دهد را نشان می
  

  ها مواد و روش
که  به این نتیجه رسید ،هاي رهبري ، بر روي نظریه)یابی زمینه(استاگدیل در یک تحقیق پیمایشی : هاي رهبري نظریه

ولی رهبري از نظر . اند، تعریف براي رهبري وجود دارد برآمدهبه تعداد افرادي که درصدد ارائه تعریفی از رهبري 
 چنین ؛هاي گروه یا اعضاي سازمان  هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیتفرآیند ؛شود مدیریت به این صورت تعریف می

  :)1995 و همکاران، James (کاربرد مهم داردتعریفی چهار 
 باید ، چون این افراد یا پیروان؛مطرح می شود) ان یا پیروانمثل آبخیزنشین( کسان یا افراد دیگري برايرهبري  .1

 رهبري را فرآیندآیند و در نتیجه  دستورات رهبري را بپذیرند، درصدد تعیین مقام و منزلت رهبر بر می
هاي رهبري، بدون وجود پیرو و زیردست، به هیچ تبدیل خواهد  ها و خصوصیت همۀ ویژگی. پذیر سازند امکان

 ،شد
اگر چه اعضاي گروه بدون قدرت نیستند و . شود  مستلزم توزیع نابرابر قدرت بین رهبر و اعضاي گروه میرهبري .2

توانند فعالیت هاي گروه را از راه هاي متعدد و گوناگون شکل دهند، ولی تردیدي نیست که معموالً قدرت  می
  .رهبر بسیار بیشتر است

قدرت مبتنی بر پاداش، قدرت مبتنی بر زور، قدرت :  ازاند بارتگیرد که ع قدرت رهبر از پنج پایگاه نشأت می .3
هر قدر تعداد . و قدرت مبتنی بر تخصص) مرجع قرار دادن رهبر(قانونی یا مشروع، قدرت مبتنی بر الگو 

صورت یک رهبر  تري خواهد داشت تا به تر باشد، توانایی یا امکانات بالقوه بیش بیش) براي مدیر(منابع قدرت 
اند  دیگر بوده سطح یک ها مشاهده شده است که مدیرانی، هم با وجود این، بارها در حیات نظام. درآیدموفق 

 ولی از نظر میزان استفاده از قدرت مبتنی بر پاداش، قدرت مبتنی بر زور، قدرت ،)از نظر میزان قدرت قانونی(
 سومین ،رو از این. اند اي زیادي داشتهه  با هم تفاوت،)مرجع(مبتنی بر تخصص یا قدرت مبتنی بر الگو بودن 

هاي  ر پیروان از راه مختلف قدرت براي اعمال نفوذ بر رفتالکارگیري اشکا هجنبه رهبري، توانایی وي در ب
  .گوناگون است

. سروکار دارد» ها ارزش«که رهبري با   از سه جنبه نخست و آگاهی از ایناي است چهارمین جنبه رهبري آمیزه .4
هاي اخالقی و معنوي رهبري توجه نکند در تاریخ او را به بدنامی  ن باور است که رهبري که به جنبهبرنز بر ای

 رهبري معنوي با ).1995 و همکاران، James (یاد خواهند کرد یا عنوانی بدتر از این به او خواهند داد
 به پیروان آگاهی ،رو قرار دارد پیشهایی که در  ها و گزینه کند که درباره راه ها سروکار دارد و ایجاب می ارزش

ها بتوانند هنگام واکنش نشان دادن در برابر پیشنهاد یک رهبر براي رهبري، آگاهانه  الزم داده شود تا آن
توانیم از کسانی  گونه که مایکل جوزفسون از طرفداران اصول اخالقی ابراز داشت ما نمی همان. انتخاب کنند

 اصول اخالقی یا معنویات ،کوشند درباره اخالق موعظه کنند  یا میکردهقی که تظاهر به رعایت اصول اخال
 ؛بند و مجري اصول اخالقی بوده باشند آموزیم که خود پاي بیاموزیم؛ ما از کسانی اصول اخالقی یا معنویت می

 این است که  مهمئلهمس. معلمان واقعی اخالق همین افراد هستند. توانند بر ما اعمال قدرت نمایند آنگاه می
  .مورد تأکید قرار گیرند) اگر تصنعی نباشند(ها و رفتارهاي مطلوب  آرمان
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اي تنگاتنگ دارد و از دیدگاه مدیریت داراي  یادآوري این نکته مهم است که هرچند رهبري با مدیریت، رابطه
ها و نهادهاي  تر سامانه ه بیشگوید ک بنیس می .اند اهمیت زیادي است، ولی رهبري و مدیریت داراي دو مفهوم جداگانه

عنوان مدیري موفق ارائه   دارد یک نفر بهامکان. )Oaft ،1998 (هستنداجتماعی با تورم مدیریت و کمبود رهبري روبرو 
هاي الزم  عنوان یک رهبر فاقد مهارت ي عادل، منصف و منظم باشد ولی بهریزي شایسته و مدیر خدمت نماید، برنامه

 دیگران را شیفته و کرده،عنوان یک رهبر اثربخش عمل  شاید کسانی بتوانند به. ران باشد در دیگبراي ایجاد انگیزه
هاي دیگران را در مسیر   یعنی نتوانند نیروها و انرژي؛هاي مدیریتی باشند سرسپرده خود نمایند ولی فاقد مهارت

  .موردنظر هدایت کنند
هاي اصلی را انجام  نیاز دارد که وظیفه) رهبري(فردي  دهد، به گروه براي اینکه کاري اثربخش انجام: وظایف مدیر

ه؛ و وظیفه مربوط به حفظ گروه یا وظیفه اجتماعی ئلیا حل مس» مربوط به کار«وظیفه : ن وظایف عبارتند ازای. دهد
نهاد ، حل مشاجرات و اطمینان بخشیدن به گروه و القاي این احساس که اعضاي گروه یا )مثل وساطت بین اعضا(

  ).اي که آنان چنین بپندارند به گونه(تماعی داراي ارزش هستند اج
ولی در مرحله . تواند رهبري اثربخش گردد  می،آمیز انجام دهد اي موفقیت اگر کسی بتواند این دو نقش را به شیوه

خوبی  ند یک نقش را به زمانی تنها بتوا یا از نظر موقعیت،عمل، امکان دارد یک رهبر از نظر مزاج و طبیعت یا مهارت
دهد که  نتیجه تحقیقات نشان می.  قطعی و مشخص است، این بدان معنی نیست که مسیر یا سرنوشت گروه؛ایفا کند
مدیر یا معموالً (یک نفر . اند  مشارکت کرده یا در آن سهیم بودههایی بودند که اعضا در رهبري ها آن ترین گروه اثربخش

دهد، درحالی که عضو دیگر وظیفه دیگر را، یعنی وظیفه   حل مسائل را انجام میهوظیفۀ مربوط ب) رهبر رسمی
  ).1376هاي مدیریت و اداره امور شهر،  سیستم (گیرد عهده می اجتماعی یا حفظ گروه را بر
وظیفه مربوط به کارها یا حل مسائل و وظیفه مربوط به حفظ گروه یا (دو وظیفه رهبري : سبک یا شیوه مدیریت

دازند تا مطمئن شوند که پر تر به حل مسائل می مدیرانی که بیش:  باید دو شیوه متفاوت صورت بگیرد،)نفع د ذيافرا
نفع حوزه آبخیز یا تأمین  از رشد افراد ذي) ها از نظر آن(شدن کار   انجام،شود بخش انجام می صورتی رضایت کارها به

گرا هستند  نفع اصطالح ذي نی که در سبک یا شیوه رهبري بهمدیرا. تر است برداران بسیار مهم رضایت شخصی بهره
تر موجبات  جاي کنترل افراد، بیش کوشند به  می،)نمایند  میيتر برداران حوزه، توجه بیش یعنی به آبخیزنشینان و بهره(

طمینان احترام و ااي بر پایه   رابطه،کنند رفتاري دوستانه داشته باشند ها سعی می  آن؛ها را فراهم آورند انگیزش آن
گذارد،  دهند در تصمیماتی که بر سرنوشت و کار آنان اثر می  و به آنان اجازه میآوردهوجود  متقابل با آبخیزنشینان به

هاي رهبري هستند، ولی، هر مدیري بر یکی از این دو دیدگاه  اجد این شیوهتر مدیران، تقریباً و بیش. مشارکت نمایند
  .کند تري می تأکید بیش

نیروهاي موجود در : سه دسته از نیروها را مورد توجه قرار دهد، مدیر باید پیش از انتخاب سبک یا شیوه رهبري
  ).1980 و همکاران، Koontz (کاريمدیر، نیروهاي موجود در آبخیزنشینان و نیروهاي موجود در موقعیت یا شرایط 

یعنی نیروهاي موجود در (گذارد  وه رهبري وي اثر میها و گذشته مدیر بر شی تردیدي نیست که تجربه، دانش، ارزش
 از برداران باید در درجۀ دوم و پس ت که نیازهاي آبخیزنشینان و بهره براي مثال، اگر مدیري بر این باور اس؛)مدیر

 براي د، احتماالً در امر رهبري، جنبه دستوردهی و نقش فرماندهی نسبت به آبخیزنشیناننیازهاي حوزه آبخیز قرار گیر
گیرد، باید به  که مدیر بتواند یک سبک یا شیوه رهبري مناسب در پیش ولی پیش از این). 2 شکل(تر است  او مهم
  . هاي آبخیزنشینان هم توجه کند ویژگی

گیري،  خواهند در امر تصمیم و کسب آزادي عمل نسبی هستند و میاگر آبخیزنشینان در پی کسب استقالل 
حساب آورند، بدون تردید  هاي شخصی خود به عنوان هدف هاي حوزه آبخیز را به  و هدفتهفهایی را پذیر مسئولیت

 همچنین داراي تجربیاتی ؛صورتی مؤثر و با بازده باال حل کنند توانند مسائل را به  و میبودهافرادي آگاه و با تجربه 
گیري  تري بدهد و در امر تصمیم  عمل بیشها آزادي مدیر باید به آن. باشند هستند که شایستۀ مشارکت در مدیریت می

 داراي چنین اننفع اي است که آبخیزنشینان و ذي گونه اما اگر وضع به. ا را مشارکت دهده و امور حوزه آبخیز، آن
 ولی اگر آبخیزنشینان تغییر ؛در پیش گیرد) مآبانه دیکتاتور(هایی نیستند، مدیر باید سبک یا شیوة خودکامه  ویژگی
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سرانجام مدیر براي تعیین  .نفس شدند، مدیر باید در شیوة رهبري خود تجدید نظر نماید  و داراي اعتماد بهدهرفتار دا
اي که نظام  سبک یا شیوه: اند از رتهایی از این عوامل عبا نمونه. به عوامل کارساز توجه کندسبک یا شیوة رهبري باید 

 ماهیت کاري که گروه ؛کنند هاي خاصی که در حوزه آبخیز کار می ه گرو؛دهد پسندد یا ترجیح می حوزه آبخیز آن را می
تواند بر نگرش آبخیزنشینان  ها می که همۀ آن(هاي زمانی و حتی عوامل محیطی  باید انجام دهد و فشارها یا محدودیت

گیرند که  پیش میاي از رهبري را در  تر مدیران شیوه براي مثال بیش). نسبت به اختیارات و قدرت مدیر اثر بگذارند
  .مورد تأیید مقامات ارشد اجرایی آنان است

  
  بحثو  نتایج

هاي پایداري حوزه آبخیز یا توجه   یعنی اینکه توجه به شاخص؛بعدي نیست شیوه یا سبک رهبري یک: شبکه مدیریت
 شبکه رهبري کمک .کننده باشد ساز یا تعیین کرد عالی حوزة آبخیز سرنوشت تواند در امر عمل  می،به آبخیزنشینان

  .، ماهیت دوبعدي رهبري را نشان دهدبرداران  آبخیز و بهره نسبی مدیر بهکند که از دیدگاه توجه می
 بر روي طیفی که از ،شبکه رهبري، دامنۀ رفتار مدیریت را با توجه به طرفداري از حوزه یا طرفداري از آبخیزنشین

 ؛تواند تصویري از این دو نوع رهبري ارائه کند می 3شکل . هدد  نشان می،بندي شده است  درجه3 شکل در 9 تا 1
 یعنی نه ؛شود یعنی در گوشه چپ و پایین این نمودار، مدیریت نامحسوس خوانده می) 1 و 1(بنابراین، سبک رهبري 

 قید و بند  سبک یا روش مدیریت را مدیریت بی گاهی این؛شود  هیچ توجهی نمی،به آبخیزنشینان و نه به حوزه
  .دارد  زیرا مدیر دست از نقش رهبري برمی؛نامند می

  
 

  
 مدیرطیف رفتار  -2 شکل

  
برداران توجه بسیار   یعنی به بهره؛خوانند شود، مدیریت باشگاهی می نامیده می) 1 و 9که (سبکی از مدیریت را 

است که به حوزه و دادي مدیریت استب) 9 و 1(سبک مدیریت . شود، ولی حوزة آبخیز هیچ اهمیتی ندارد زیادي می
مدیریت انسانی و ) 5  و5(مدیریت . شود لی به آبخیزنشینان هیچ توجهی نمیشود و یی توجه بسیار زیادي میکارآ
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، Naiman (شود برداران توجه می کرد حوزه آبخیز و رضایت بهره زمان به عمل صورت هم شود که به مند نامیده می نظام
برداران اهمیت زیادي   مدیران و بهره، یعنی به حوزه آبخیز؛نامند  مدیریت تیمی میرا) 9 و 9(سبک مدیریت  ).1992

 تخلف و جا ه وکرد شد منجر به بهبود عمل و بودهمؤثرترین شیوه مدیریت ) 9 و 9(سبک مدیریت . شود داده می
شبکه رهبري یکی از . د رسیدترین و رضایت شغلی به باالترین حد ممکن خواه برداران به پایین کردي بهره جایی عمل به

  ).Heathcote ،1998; Fred ،1999 (گیرد میابزارهاي آموزشی است که براي مدیران حوزه آبخیز مورد استفاده قرار 
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  جه به حوزه آبخیزتو
  مدیریتشبکه  -3 شکل

   
 مزبور بر این اساس قرار دارد که سبک یا شیوه رهبـري         نظریه :نظریه رهبري در مدیریت آبخیز مبتنی بر موقعیت       

، پـذیرش  عنوان میزان تمایل فرد به پیـشرفت   به،رشد یا بلوغ. کند اثربخش، با میزان رشد یا بلوغ آبخیزنشینان تغییر می 
هـا و میـزان دانـش یـا معلومـات        هدفاست؛) یا داشتن تجربه(و توانایی در انجام دادن کار یا وظیفه مربوطه          مسئولیت  

  .کنند پیروان، نقش بسیار مهمی ایفا می

 :مدیریت نامحـسوس  
تـرین قـدرت، اعمـال       کم
شود و بدون نظـارت،      می

 .گیرد کارها صورت می

وجه عمیـق و دقیـق بـه       ت: مدیریت باشگاهی 
برداران تا روابط حسنه شود و جـو   زهاي بهره نیا

یا شرایط صمیمی و دوستانه بـر حـوزه آبخیـز           
  .حاکم گردد
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ــی  ــدیریت تیم ــا : م کاره
وسیله افراد بـسیار متعهـد       به

فراد در حوزه، ا  . شود انجام می 
 منـــافع مـــشترك دارنـــد و
وابـستگی یـا روابـط متقابــل    

ها موجب احتـرام متقابـل      آن
 .گردد می

ــسانی و   ــدیریت انـ مـ
زمـان بـه      هـم  :منـد   نظام
کرد حـوزه و رضـایت        عمل

بـرداران توجـه      شغلی بهـره  
که تولید   ضمن آن . شود می

ــغلی   ــایت ش ــزان رض و می
  .آبخیزنشینان باالست

 

ــتبدادي، ــدیریت اس  م
نامه  ر و بخش  صدور دستو 

شود  کارها باید دقیق اجرا   
ان نوعی وسیله   بردار و بهره 

حـساب   براي انجام کار بـه    
  .آیند می
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که  ، تا این)آید حساب می اي از چرخه زندگی به و گونه(گذرد  رابطه بین یک مدیر و پیروانش از چهار مرحله می
را  شیوه خاصی از رهبري ، مدیر باید با توجه به میزان رشد فرد، در این میان؛ و به حد بلوغ برسد،هدربردار رشد ک بهره

برداران براي نخستین  در مرحله نخست، زمانی که بهره.  نشان داده شده است4 شکلاین چهار مرحله در . پیش گیرددر
تر به کارها توجه  وه رهبري این است که مدیر بیشترین سبک یا شی شوند، مناسب  آبخیز مواجه می بار با مدیریت حوزه

اگر مدیر در چنین . ها را با قوانین و مقررات حوزه آشنا کرد باید به آبخیزنشینان آموزش داد و آندر این مرحله  ؛کند
ضطراب و  موجب ا،)تر دستور بدهد یعنی کم(برداران را در پیش گیرد  اي بخواهد رفتار مردمی و طرفداري از بهره مرحله

توان  از آنجا که در این مرحله نمی. برداران تازه وارد به حوزه آبخیز داراي مدیریت خواهد شد سردرگمی بهره
تواند کار درست یا مناسبی  کار به حساب آورد، ایجاد نوعی رابطه مبتنی بر مشارکت نمی عنوان هم آبخیزنشین را به

  .باشد
صورت کامل  ها را به اي باشد که آبخیزنشینان نتوانند مسئولیت گونه رایط بهحتی پس از آغاز فرآیند یادگیري، اگر ش

ها  بردار با گذشت زمان نسبت به امور و مسئولیت هرحال، بهره به. بپذیرند، نوع رهبري باید مبتنی بر دستور دادن باشد
 ؛تر خواهد شد  حمایت وي از او بیشکند و اعتماد مدیر و تري پیدا می دادن امور آمادگی بیش آشناتر شده، براي انجام

  .بردارگرا گردد تواند رفتار مبتنی بر مرحله دوم را در پیش گیرد و تا حدي بهره بنابراین مدیر می
  

  
  رابطه رهبر با بیرون در شرایط رهبري مبتنی بر موقعیت -4 شکل

  
تري براي انجام دادن کارها  شود و انگیزه بیش تر می  مسئولیت بیشدر مرحلۀ سوم، توانایی آبخیزنشین براي پذیرش

نفع، موجبات رنجش وي  چون نظارت دقیق بر امور ذي( در این مرحله، دیگر مدیر نباید دستور بدهد ؛پیدا خواهد کرد
منظور  به(نشین  ولی مدیر باید باز هم رفتاري حمایتی داشته باشد و براي تأیید و تقویت آبخیز؛)کند را فراهم می

  ه زیاد به آبخیزنشینانتوج                                  توجه زیاد به حوزه آبخیز              
     و                           و                                                               

  توجه اندك به حوزه آبخیز                             خیزنشینان              آب                   
                        2                                                                    3  

  
  
  
  

     توجه اندك به آبخیزنشینان                   توجه زیاد به حوزه آبخیز                         
        و                         و                                                              

      حوزة آبخیز                    توجه اندك به آبخیزنشینان                             
                         1                                                                   4 
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رعایت حال دیگران را «اصطالح  اي عمل کند که به گونه ، باید به)تر هاي بیش افزایش توان وي در پذیرش مسئولیت
  .شود تلقی می» کردن

تواند امور را بدون هدایت و  کند و می تري پیدا کرده، تجربه اندوزي می نفس بیش تدریج اعتماد به چون آبخیزنشین به
در مرحله چهارم، دیگر . دارد هاي آشکار بر می کم دست از نظارت و تشویق ت انجام دهد، مدیر کمرهبري سرپرس

  .خود است ها، متکی به بردار نیاز به دستور و هدایت ندارد، بلکه انجام دادن امور و پذیرفتن مسئولیت بهره
اي از رهبري، که داراي  ر آن گونهجه قرار گرفته است که دنظریه رهبري مبتنی بر موقعیت، از آن جهت مورد تو

انگیزش، توانایی و تجربه آبخیزنشینان را باید پیوسته . شود ، توصیه می)نیستیعنی ایستا (پذیري است  پویایی و انعطاف
چون شرایط محیط و ، ترین است  چه ترکیبی از شیوه رهبري، مناسبمورد توجه و ارزیابی قرار داد تا مشخص شود

تنها موجب   نه، یا شیوة رهبري مناسب باشد اگر سبک.)Ghafouri ،2003(است ته در حال تغییر ه آبخیز پیوسحوز
تري پیدا کند و براي  نفس بیش شین خواهد شد، بلکه وي اعتماد به آبخیزنران و رشد و پیشرفتبردا انگیزه براي بهره

  دهدتغییر) اي مناسب شیوه به(یوة رهبري خود را مرتب شصورت  هاي الزم را ببیند، مدیر باید به که او عمالً آموزش این
)Ackoff ،1999.(  

توانند در شرایط  مدیران در مرحله عمل تا چه اندازه می: ماند ولی در مرحله عمل، یک پرسش بدون جواب باقی می
ند که باید ک ویژه این پرسش زمانی اهمیت پیدا می ههاي مختلف رهبري استفاده کنند؟ ب ها و شیوه مختلف، از سبک

اگر مدیران در شیوه رهبري . مدیري را انتخاب کرد، او را در پست یا مقامی منصوب نمود، یا وي را ارتقاي مقام داد
 در آن ،هاي مختلف و گوناگون رهبري استفاده کنند ان به آنان آموزش داد تا از شیوهانعطاف پذیر باشند، یا اگر بتو

مدیرانی ) هاي مختلف رهبري با استفاده از سبک(ف قادر هستند  و اوضاع مختلتوان مدعی شد که در شرایط صورت می
پذیر نباشند، در  صورت نسبی انعطاف وة رهبري، مدیران بهاز سوي دیگر، اگر از نظر سبک یا شی. اثربخش باشند

 مورد بحث با نوع توانند به سبکی عالی یا اثربخش عمل کنند که شرایط ها یا شرایطی می صورت تنها در موقعیت آن
تواند به   و در نتیجه حوزه آبخیز میکردهپذیري مسیر شغلی مدیر را سد  چنین انعطاف. ي آنان سازگار باشدرهبر
  .هاي مربوطه منصوب نماید اي اثربخش مدیران را در پست شیوه

منظور ارتقاي  هـاي الزم به مدیر حوزه آبخیز باید داراي توانایـی و مهارت:  در مدیریت حوزه آبخیزهاي مدیر ویژگی
هاي دولتی و  هاي بخش تر از سازمان هاي اجتماعی بسیار پیچیده مدیریت سازمان. سطح زندگی آبخیزنشینان باشد

هـاي  نفع و خواسته دلیل استقالل کامل افراد ذي  اجتماعی مبتنی بر آراي مردم، بههاي در سازمان. استخصوصی 
 هستندهاي خاص یک مدیر اجتماعی  ودجه و امکانات از سوي آنان، نیازمند تواناییصحیح و منطقی اما نامناسب با ب

)Catherine ،ترین عامل مورد نیاز مدیریت  گري را مهم  مذاکره و میانجی مهارت امروزه)2008 و همکاران
قتصادي را از امور هاي ا  برعکس، تحلیل؛دانند  از قبیل شهرداري یا مدیریت حوزة روستایی می،هاي اجتماعی سازمان

هاي  هاي نژادي و دیگر گروه اهمیت برقراري ارتباط با اقلیت. کنند هایی معرفی می انتزاعی براي مدیریت چنین سازمان
 عوامل مهم ،فرهنگی، توانایی در حل مناقشه و توانایی در ارزیابی اوضاع سیاسی جامعه و شناخت نیازهاي اجتماعی

 هزاره سازمان ملل، بیانیه. )1370سعادت،  ;1374نژاد،  رفیعی (رود شمار می بهمدیریت امور شهري و روستایی 
 هاي عمومی توسعه روستایی براي نیل به اهدافی مانند کاهش فقر، ارتقاي عظمت انسانی، برابري و عدالت، سیاست

مهندسان مشاور  (کند مین شرح زیر بیا ور رهایی فقرا از بند محرومیت بهمنظ به... توانمندسازي، پایداري محیطی و 
DHV، 1371.(  
  ...گذاري در بهداشت، آموزش و   افزایش سطح کارآیی و برابري با سرمایه .1
 ...ها و  رسی فقرا به زمین، اعتبار، مهارتتسهیل دست  .2
 ... مدیریت محلی و ،هاي اجتماعی موجود در مناطق روستایی وستاییان و گروهافزایش مشارکت ر  .3

منزله   به،شود که در توسعه روستایی، حرکت از مداخله مستقیم به غیر مستقیم دولت ظه میبدین ترتیب، مالح
یران دولت محلی سیزده عامل مهم مدیریتی در انتخاب مد. سیاست در همه امور، از جمله مدیریت پذیرفته شده است

  ).1381ریزي شهر تهران،  امه و برن مرکز مطالعات;1386افتخاري و همکاران،  الدین رکن (باشد شرح ذیل می به
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  کننده و دارا بودن قدرت ایجاد تفاهم هماهنگ . 1
 دهنده مسائل و موضوعات اجتماعی آموزش . 2
  هاي اجتماعی  توانایی ترجمه و تفسیر ارزش. 3
 دهنده راه حل براي مشکالت  ارائه. 4
 راهبري امور . 5
 هاي گوناگون اجتماعی  تجمیع احزاب و گروه.6
 ننده کارهاي گروهیک دهنده و هماهنگ  سازمان. 7
 منبع تفویض قدرت . 8
 عامل تغییر . 9

 هاي جدید گام در استفاده از فناوري پیش . 10
 توانایی حل و فصل مناقشات . 11
 دارا بودن خصایص خوب اخالقی . 12
  رو در عرصه توسعه اجتماعی بري پیشراه . 13

هاي فنی تخصصی  ه بر تواناییریتی و اجتماعی عالوعنوان مدیر حوزه، باید به عوامل مدی  به،در تربیت نیروي انسانی
  .بع طبیعی توجه خاصی شوددر کشاورزي و منا

د که آبخیزداري از عملیات هد میسیر تکاملی آبخیزداري نشان . هاي آبخیز است آبخیزداري همان مدیریت حوزه
 - ديسمت مدیریت یک نظام پیچیده اجتماعی و ادارة یک واحد اقتصا ، به)بیولوژیکی(زیستی صرف مکانیکی و 

 هاي آبخیز را با چهار مدیریت علمی، حوزه. رفته است  طبیعی پیش ریزي و مدیریت منابع اجتماعی و سیاسی براي برنامه
در این تحقیق مشخص شد که . ریزي و کنترل آشنا ساخته است گام اساسی مدیریت یعنی رهبري، سازماندهی، برنامه

 حوزه آبخیز، عالوه بر هاي مدیر ها و مهارت ویژگی.  برخوردار استسزایی هاصل رهبري در مدیریت آبخیز، از اهمیت ب
حل مسائل تخصصی بخش کشاورزي و منابع طبیعی، باید بتواند مشکالت مدیریتی و علوم اجتماعی و اقتصادي  ارائه راه

 ؛ریح شدهمراه تعریف جامعی از وظایف رهبري تش هاي مختلف رهبري به ین جهت نظریهبد. گو باشد را نیز پاسخ
برداران از  هاي بهره هاي آبخیز با حفظ منافع و خواسته هاي توجه به پایداري حوزه  نظریههاي رهبري برخاسته از سبک

با تنظیم و طراحی شبکه رهبري و تجزیه و تحلیل شرایط مختلف حوزه آبخیز و که  ضمن آن ؛حوزه شکل گرفت
هاي آبخیز به رهبرانی با  نتیجه اینکه اوالً، مدیریت حوزه. عین گردیدها در شرایط مختلف م برداران، بهترین گزینه بهره

 کننده کار گري، توانا در حل و فصل مناقشات، هماهنگ هاي علمی در اصول ایجاد تفاهم، مذاکره و میانجی مهارت
ز یک ، هرگثانیاً؛ دهنده مسائل اجتماعی نیازمند است هاي اجتماعی و آموزش گروهی، قدرت ترجمه و تفسیر ارزش

هاي آبخیز در اعصار مختلف وجود ندارد، بلکه اصل  فرد بهینه براي رهبري تمام حوزه سبک یا شیوه رهبري منحصر به
توان با درك   اما با معرفی اصول علمی در شبکه رهبري می؛استبهینه بودن رهبري در شرایط مختلف خود نیز متنوع 

  .ستخراج و تجویز نمود بهترین شیوه رهبري را ا،درستی از شرایط
گیري از مدیریت علمی، تربیت مدیرانی علمی و مسلط به  ماندگی آبخیزداري در بهره سرانجام با عنایت به عقب

شود   همچنین توصیه می؛شود هاي آبخیز پیشنهاد می منظور ارتقاي حوزه  دولتی بهاصول رهبري نهادهاي اجتماعی غیر
هاي کشاورزي و منابع طبیعی، علوم  از بین فارغ التحصیالن رشتهافرادي که در سطوح تحصیالت تکمیلی، باید 

بدیهی است در این . هاي آبخیز را داشته باشند مدیریتی، اجتماعی و اقتصادي را فرا گیرند تا توانایی مدیریت حوزه
  .یداري آن بودهاي پا هاي آبخیز با رعایت حفظ شاخص مندي از منابع حوزه توان شاهد حداکثر بهره صورت، می
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Abstract 

Leadership is one of four basic steps in the management process. It involves leading, 

influencing and motivating group or organization members and or any social structure. 

Investigation of leadership characteristics in watershed management which is a non-

governmental social structure is of important consideration. In this research, various 

theories of leadership along with integrated definition of its obligations were brought under 

consideration. Furthermore, various methods and styles of leadership were analyzed by 

exact designing about its network. Thirteen required attitudes for practicing of management 

were extracted and determined during this research. Nowadays, scientists believe that 

consultation and intermediation skills are the most important factors in non-government 

and social organizations since in the various research  is known that economic analysis are 

among the isolated matters for these non-governmental social systems. Importance of 

getting in contact with minorities and other cultural groups, ability in resolving of 

wrangling and evaluation of politic conditions, and also distinguishing of social 

requirements have been recommended as the most important factors for management of 

such an organizations. In consequence of different adjusting theories and styles of 

leadership in various conditions of watersheds and their residents, the best of leadership 

options were introduced in different cases. Finally, considering the exploiting of scientific 

management in watershed administration, suggestion for training managers with scientific 

skills in post graduate studies are made for watershed management. 
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