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 د ی بدان   د ی که با   تی ر ی در مد  ی سبک رهبر   5
 مقدمه 

انجام دهد. توسعه    تیموفق   یسو به  گرانی د  تیاست که کارها را با هدا  نیرهبر ا  فهیوظ
با    یرهبر   یهاسبک بس   یهاتیموقعمتناسب  سبک  اریمختلف  است.   رهبری   مهم 

 دارد.  شما میت یازها یبه ن یبستگ مورداستفاده

. در کنند یمانتخاب    ییو هدف نها  طیرا بر اساس شرا  یرهبر   یها سبکرهبران بزرگ  
ارائه    یخود برا  میبه ت  دنیالهام بخش  یبرا  د یکه با  معرفی شده  یسبک رهبر   5  نجایا

 . دیکن  آنها را اجرا ،عملکردشان نیبهتر

 ی سبک رهبر   5

 ی : رهبر ساختار 1  یسبک رهبر 

 است.  یساختار  یسبک رهبر  نیاول

دق کار   دانندیم  قا  ی همه  چه  با  دیبا  یکه  چرا  شود،  چه    دیانجام  با  و  شود  انجام 
. شما آنها  دیریپذیمکامل کارکنان خود را    تیانجام شود. شما مسئول  دیبا  ی استاندارد 
  ت یریمد  یتعال  پیشرفت و   و آنها را با انتظار  دیکنیم  ن ییآنها را تع  ،دی کنیمرا انتخاب  

 . دی کنیم

  مات یتصم  گران یچالش د  ایکه بدون دخالت    دهدیم امکان را    نیسبک به شما ا  نیا
 . دی ریبگ ع یسر

را فراهم   یشتر یب  یمعامالت  یهاتیفعالامکان وقوع    تواند یم  یساختار   یسبک رهبر 
اهداف    نسبت بهبر اساس عملکرد آنها    میت  یاعضا  هیتنب  ای، پاداش  مثال عنوانبهکند.  
 شما. 

 ی داشته باشد و متخصصان   زهیشما از قبل انگ  میکه ت  دی استفاده کن  یسبک زمان  ن یاز ا
 دارند.  یکم  تیبه هدا  ازیکه ن داشته باشید
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. استفاده گذاردینم  یانعطاف باق  یبرا  یاد یز  یسبک فضا  نی، استفاده از ا حالنیباا
منجر   تواندینداشته باشد، م زهیکه از قبل انگ یمیدر ت استفاده آن  ا یاز حد از آن  شیب

 را خفه کند.  ینوآور  ایشود  در اعضای تیم  خفقانبه احساس 

 ی : رهبر مشارکت2  یسبک رهبر 

 است.  یمشارکت  یبعد یسبک رهبر 

  ت ی که واقعا  به آنها اهم  دیکنیم احساس    تیمتاناعضای  قرار دادن    تیدر اولو  شما با
 . د یدهیم

 شده است:   لیکه از سه جزء تشک  دیکنیم نی " را با آنها تمری شما "عامل دوست

 زمان  .1
 مراقبت   .2
 احترام  .3

خانواده   یاز اعضا  یک ی که با  طورهمان. دی کن یمآنها رفتار  شما با احترام، صبر و درک با 
رفتار    ای نگراندیکنیم دوستانتان  و  توجه  ابراز  مشکالتشان  و  آنها  به  نسبت  شما   ی. 
 . شودیمبه سازمان   تیتعلق و مالک   وند،یاحساس پ  جادی باعث ا نی . ادی کنیم

به    یابیمشارکت در دست  یشما را با اجازه دادن به آنها برا  میت  هیروح   رهبری،  سبک  نیا
 شود یم  دهی آنها شن  ی. نظرات و صدا کند یم  تیو اهداف تقو  ماتیاجماع در مورد تصم

که به    یزمان   ن ی. همچنپشت سر بگذارند  ترآسانرا    رات ییتا تغ  کند یمبه آنها کمک  که  
را به شما خواهند    ها کمک  نیبهتر   آنها،  دی دار  ازین  دی جد  یهادگاهید  ایتازه    یهادهیا

 .کرد

اعتماد وجود دارد استفاده   جادی به ا  ازیکه ن  یزمان  ای  زا استرسسبک در مواقع    نیاز ا
 روشن  هدفی  فقدان  و باعث عملکرد متوسط    تواندیم  د ی از حد به تمج   شیب  ی . اتکا دیکن
 شرکت شود.  ی برا  قوی و 

 ه خدمتگزاران  ی: رهبر 3  یسبک رهبر 
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 ارانه است. زخدمتگ  یرهبر  ،سبک نیسوم

فضایی  ،  و نابرابر است   طرفهکی  که  یسبک مشارکت  برخالف  شودیمباعث    سبک  نیا
در    ،د ینی بیمخود    م یخدمت به ت  یبرا   یا لهیوس  عنوانبهرا    شغلتانکه شما    ایجاد شود 

 . رندیگیمدر نظر  به شما و شرکت    ی خدمت  عنوان به  تیمتان نیز کارشان را  مقابل، اعضای

که دوست    دیکنیم  ت یریمد  یرا طور   گرانی شما د  .دیکنیم  نیرا تمر  ییشما قانون طال
کامل درک   ، که همه   دی شویمشوند. شما مطمئن    تیر یمد  دیدار به طور  را  کار خود 

 دارند.  فشانیوظابرای انجام  خود را ازیابزار مورد ن  ،و همه اندکرده

آموزش    ،یر یادگی  یهافرصت  شما  ،کارشان نداشته باشند   ازاعضای تیم درک درستی  اگر  
 . دیدهیم  ارائه به آنها را یادیو بهبود ز

  ی ها مهارت   ی ر یادگیکارمندان شما در حال    را یز  ،اوج عملکرد را به همراه دارد   ،سبک  نیا
در این سبک   .بخشد یمآنها را بهبود    تیهستند که هم عملکرد و هم شخص ای   یاتیح

 واقعا  مهم است.  اعضای تیمو بازخورد  هادهی امشارکت،  رهبری،

در   یساز   یکه شخص  ییجا  د،یاستفاده کن  با تنوع زیاد  میت  کی  در  رهبری  سبک  نیاز ا
رهبر   یبرا  تیریمد است.  الزم  عضو  عال  کی  نهخدمتگزار  ی هر  شروع   یبرا  یسبک 
فرهنگ    کی  نیسبک همچن  نیاست. ا  اریبس  یکسب احترام، اعتماد و وفادار   منظوربه
 است.  م یت  یازهایمطابق با ن  را یز ،کند یم  جادیا یقو

شما    تیمکامل    سلطهمنجر    تواندیم   د،ی نکن  اجرا  متعادل  و   یخوببهسبک را    نیاما اگر ا
 را محدود کند.  شما  دی کند و جهت و د جاد ی فقدان اقتدار ا تواندیمشود. 

 ش یآزاداند : رهبر  4  یسبک رهبر 

 نییتع  برای انجام دادن  را  یافهی وظکه    یهنگام  .دیدهیمعمل    یخود آزاد   افرادشما به  
 . وارد عمل شوید  ،ازیو کمک در صورت ن اظهارنظر یتنها برا دیکن یسع ،دی کنیم

  ی شتر ی، نقش مقتدرانه بمشخص  هدف  ایچشم انداز    کیبه سمت    میت  تی شما با هدا
 ک یرا به هر    های الزمشما ابزار  ، ارانه ز، مانند سبک خدمتگحالنی باا.  دیریگیمبر عهده  

 .د ی کنیماز اعضا واگذار 
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روح  نیا اعضا  ینیکارآفر  هیسبک  در  را  مشخص  هدف  القا    می ت  یبا  . کند یمشما 
 داشته باشند.  ازین دی جد یبه چشم انداز  ی درون شرکت راتییتغ ل یاگر به دل خصوصبه

ا  یزمان کن  نی از  استفاده  ت  دی دار  یاالعادهفوقکه تخصص    دی سبک  از    یمی و  متشکل 
 ندارند.  یاد یبه نظارت ز ازیکه ن دیدار باتجربه اریکارمندان بس

 ی شتر یبه نظارت ب  ازین  ای از شما باشند    یشما متخصصان بهتر   میت  یکه اعضا  یزمان
سبک   باشند،  خودکار   نیبهتر  شیآزاداندداشته  ا  کرد  داشت.  نخواهد   موضوع   نیرا 

 عدم بازخورد منظم و عدم کنترل شود. ف،یضع د یمنجر به تول تواندیم

 ن ی : رهبر تحول آفر 5  یسبک رهبر 

 است.  نیتحول آفر ، سبکیسبک رهبر  نیآخر

 میبا ترس  نیمن است. رهبران تحول آفر  یمورد عالقه شخص   سبک رهبری، سبک  نیا
 . گذارندیم ریبر احساسات افراد تأث ندهیاز آ  زیانگ جانی بزرگ و ه یر یتصو

ام  افرادشما   از  با استفاده  با  دی کنیمآنها متحول    ی ها آلدهیاو    اهایرو   دها،یرا  . شما 
خود  برانگیختن آنها  کارمندان  ور دیکن یم  جادیا   زهیانگ  در  بهره  شما  طر  ی.  از   ق ی را 

 . د یدهیم ش ی افزا عالی،و ارتباطات  تی شفاف 

آ  نیا و  انداز  از چشم  ت  کندیم استفاده    نده ی سبک  را   می تا  پروژه   کیبه    سبتن  شما 
متعهد    زدهجانیه داردو  برانگه  مالک  یاب یدست  ی.  به  تنها  اهداف    ازین  تیمتان  تی به 

شدن    زدهجانی ه. شما با  است  ازین  زیرهبر ن  کی   عنوانبهد، بلکه به مشارکت شما  یندار
 . دیشویالگو م  تبدیل به یک  د،یده یو انجام م  دییگویکه م  یو متعهد شدن به هر کار 

ا بر ا  یسبک برا  نیاز  نقاط    نی. ادیاستفاده کن  داریپا  ی نقاط قوت شخص  جادیتمرکز 
  یشتر یاعتماد ب  ،و به شما، خود و شرکت  ترموفقشما    ی هایمیتهم  شودیمقوت باعث  

 داشته باشند. 

ا کاف  نکهیمگر  باش  یمهارت  تما  یشما سرکش  میت  ای  دی نداشته  و  تغ  یلیکند    ا ی  رییبه 
و به    دهدیمرا کاهش    هاترسسبک الهام بخش کار است،    نیا  . نداشته باشد   یر یادگی

 . دی با هم بر موانع غلبه کن  کندیمشما کمک  
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 نتیجه گیری

 د ی برسان   ت یخود را به موفق  م ی تا ت   د یاستفاده کن  ها سبک  ن ی از ا 

 .در اختیار دارید یسبک مختلف رهبر   5به طور خالصه شما 

 ی رهبر ساختار  .1
 ی رهبر مشارکت  .2
 ارانه ز خدمتگرهبر   .3
 ش ی آزاداند رهبر   .4
 ن ی رهبر تحول آفر  .5

باش  ادیبه   رهبر   یها یژگیو   جادی ا  ندیفرا  د،ی داشته  آسان    یارزشمند  اما  ساده است، 
 . دیآینم به دست آسان   ،یبا ارزش زیچچی ه. ستین

  د ی در کار کارکنان خود خواه  ریی، متوجه تغ هاسبک  نیاست که با توسعه ا  نیخبر خوب ا
  ش یرا افزا  یور بهره  رساند،یم  یبزرگ  تیشما را به موفق   میت  رهبری،  سبک  5  این  شد.
 . سازدیم تان را ممکن اوج عملکرد رسیدن و   دهدیم

پا از  بگذارم:    بارا    یفکر   خواهمیم  ان،یقبل  اشتراک  به  کسب   ییتوانا  یرهبر "شما 
 " است. یالعاده از مردم عادخارق یدستاوردها 

را   )برایان تریسی(  من   "یرهبر   نامهپرسش"   گانیرا  PDF  د؟یهست  یشما چه نوع رهبر 
  ت یخود را به سمت موفق   میکه چگونه به طور مؤثر کسب و کار و ت  دیابیتا در  دیدانلود کن

 . دی کن تیهدا

 نویسنده:  

 برایان تریسی

 منبع: 

briantracy.com  

 ترجمه و اقتباس: 
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 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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