
 

 

 بهبود رهبری در سازمان
 مقدمه

است، که  رهبری /عنصر مدیریت ،های تاثیر گذار بر جوامعترین شاخص در دنیای سازمانی نوین یکی از مهم

ه و با شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می شود. رهبری یکی از مفاهیم بنیادین اداره جامعه بود

 .تحوالت اجتماعی همراه است

بدون رهبری پیش بردن اهداف اجتماعی و رسیدن به نتیجه مطلوب یا ممکن نبوده و یا بسیار دشوار خواهد 

 .بود

 یعاد هم هنوز وجود، نیا با و دارند شما شرکت یریپذ انعطاف و عملکرد بر یقیعم ریتأث سازمان رهبران 

 .کنندیم استفاده آنها توسعه و انتخاب در بدخواهانه اغلب و یذهن روش از هاسازمان که است

 
 چگونه رهبری را موثر کنیم؟

 .دیکن همسو آنها اطراف در را خود یاتیعمل مدل سپس د،یکن مشخص را خود سازمان یاستراتژ و هدف

 شکست اثربخشی سازمانی دلیل
 یاساس هدف نیا در اغلب هاسازمان متأسفانه،. شودیم آغاز و یا سازمان شما شرکت "چرا" با یسازمان یاثربخش

 :رایز ،خورندیم شکست

 است یمعن چه به آنها سازمان دانندینم کارمندان از ٪60 باًیتقر! 

 



 

 

 هایمدل و الزامات که شودرفته میگ جهینت نیبنابرا ست،ین و مشخص روشن هاسازمان اکثر اهداف که آنجا از

 .دهند ارائه مطلوب جینتا توانندینم و هستند ناهماهنگ یاتیعمل

 که کنند یبررس و متبلور را خود هدف تا میکنیم کمک هاشرکت به ما ،یسازمان یاستراتژ کی جادیا از قبل

 .شودیم ترجمه موثر طور بهآنها  یاتیعمل مدل چگونه آنها یاستراتژ و فرهنگ هدف،

سازمانی و  اهداف به یابیدست یبرا را مناسب ساختار و ندهایفرا افراد، که میکنیم کمک آنها به ما سپس،

 .دهند قرار رهبری

 اهمیت رهبری در سازمان
حمایت دیگر افراد سازمان، وکار فرایندی سازمانی است که در آن مردمی با دریافت کمک و  رهبری در کسب

 .بردمجموعه را به سوی تحقق هدفی مشترک پیش می

 یسازمان یاثربخش به دستیابی
 شما سازمان هدف مجدد فیتعر ای شیپاال 

 سطوح تمام در آن با یفرهنگ ییهمسو جادیا و شما یسازمان یاستراتژ لیتحل و هیتجز 

 یاستراتژ ارائه یبرا یمیت و یفرد عملکرد یساز نهیبه 

 کندیم داریپا و یبانیپشت را یاجرا که ییندهایفرا و هاستمیس ساختار، از مستحکم یادیبن ارائه 

 رهبران خوب چه کسانی هستند؟

 بهره کارمندان و شرکت سود یبرا آنها از و هستند آگاه بالقوه یهافرصت ازکسانی هستند که  خوب رهبران

 صورت در و دیکن ینیب شیپ را آنها عوض، در. دینمان اتفاقات منتظر. دیباش قدم شیپ گر،ید عبارت به. برندیم

 .دنباش آماده تا دیکن کمک سازمان خود میت به یمشکل بروز

 را علت تا دیکن کمک آنها به کند،یم خطور شما ذهن به را یمشکل کارمند کی و دیهست رهبر کی شما اگر

 انجام انیمشتر و شرکت کارمندان، بر آن یمنف ریتأث از نانیاطم یبرا را رانهیشگیپ اقدامات و دهند صیتشخ

 .دهند

 



 

 

 هاهای رهبری در سازمانسبک

هزار مدیر اجرایی در  ۲0مدیر اجرایی انتخاب شده از بین  ۳۸۷۱ی تصادفی شامل روی نمونه برپژوهش جدید 

 مشخص کرده است. اثربخش را رهبریسراسر جهان بیشتر رموز 

های مختلف هوش ها، از مؤلفهسبک رهبری متمایز را کشف کرده است که هر کدام از سبکاین پژوهش شش 

 .گیرندهیجانی سرچشمه می

 سبک عبارتند از: 6این 

 رهبر پیشتاز (۱

 رهبر اقتدارگر (۲

 رهبر پیوندجویانه (۳

 سازرهبر آماده (4

 رهبر اجبارگر (5

 رهبر دموکراتیک (6

 رهبرانی که بهترین نتایج را کسب  ،دهدپژوهش نشان میاین ها این است که ترین نکته در این سبکمهم

 کنند.کنند، فقط از یک سبک رهبری ثابت استفاده نمیمی

 


