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است که به  یرهبر کس کیگفت  دیرهبران موفق با یها یژگیو انیب یدر ابتدا برا

از خود  یبه نسخخ ه بهتر گرانیشخخود د یخود، باعث م یو مهارت ها تیشخخ  خخ لیدل

 کیدارد اما همه آنها  یسخخبک مصر خخر به فرد یکه هر رهبر یشخخوندد در حال لیتبد

 بهتر شدن استد یبرا مشانیت اددر افر زهیانگ جادیکصصد و آن ا یهدف را دنبال م

 

 دارند؟  ییها یژگیموفق چه و رهبران

 ویژگی رهبران موفق 8
 تیم ترریریه اقیانوس آبی
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 کیدر کصترل  ییاز توانا یاسخخخخت و ناشخخخخ یذات ییتوانا کی یرهبر ،یاریبسخخخخ یبرا

ستجو تیموقع ستد برا ریدرگ یطرف ها یهمه  یممکن برا جهینت نیبهتر یو ج  یا

 یشود و رشد م یاست که هر روز پرورش داده م یاستعداد خاص نیا گر،ید یبرخ

 کصدد

 

را  یارزشخخمصد یها ییتوانا ایرهبران موفق چه نوع مهارت ها  صکهیدانسخختن ا یبرا

که  میجوان خواسخخته ا صانیکارآفر یشخخورا یدر خود پرورش دهصد، ما از اعضخخا دیبا

کصصد رهبران  یرا که فکر م یاتصف نیو شگفت آورتر نیاز مصر ر به فرد تر یبرخ

 بگذارندد آنچه آنها گفته اند: اکاز آن برخوردار هستصد با ما به اشتر یعال

 

 ارتباط یرهبران موفق و برقرار-۱

 میت یدانصد چگونه با همه اعضخخا یاسخخت که م نیرهبران موفق، ا یژگیو نیبهتر

را  یژگیو نیرسخخخخد، اما همه ا یم یخود ارتباط برقرار کصصدد به نظر کار سخخخخاده ا

 نیاتاق و ارتباط با همه افراد، ساده تر کیاوقات امکان حضور در  یندارندد گاه

و  یارتباط برقرار کصصد، در سخخ ت دد اگر کارمصدان بتوانصد با رهبر خوسخختیکار ن

 (ید )پوند کلبکصصدیم یمشکالت او را همراه

 

 بلوغ رهبران موفق -۲

رهبران  یهابودن همه مهارت کیزماتیبودن، اخالق و کارکه با اصخخخخالت  یحال در

شوند  یکه غالباً رهبران از آن غافل م یژگیو کی روند،یبه شمار م یموفق و عال

نه و روشخخخخصفکر یریگ میبلوغ اسخخخختد ت خخخخم ها گا هت  ،یآ مشخخخخاوره دادن ج
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 کی ینشانه ها مهو امتصاع از حاکم کردن احساسات، ه میافراد ت یتوانمصدساز

سن  شیافزا یاستد بلوغ به معص یاعتماد ضرور جادیا یبالغ است که برا رهبر

 یریادگیاشخخختباهات به عصوان ابزار  رشیآگاه و پذ یذهص یبلکه به معص سخخخت،ین

 کرچر ( یاستد )جو

 

 یریانعطاف پذ -۳

آل  دهیرهبران موفق و ا یهایژگیسخخ ت از و یها تیبازگشخخت از موقع ییتوانا

آورد تا به راه خود ادامه  یبه وجود م میت یرا برا یمصیو ا صانیاطم رایاسخخخخت، ز

کردن مق ر، راه  دایپ یس ت به جا یها تیدر موقع دیرهبر خوب با کیدهصدد 

ها تا اعضخخخخا یم تلف یحل  صد  ئه ک کار ترغ زین میت یرا ارا جام همان   بیبه ان

 (بنیگ یتیشوندد)سرن

 

 تیمسئول -۴

خود را سخخخرزنش کصد نه فرد  میت یداند که چگونه و چه زمان یرهبر خوب م کی

دهصد به صورت  یکه انجام م ییدر قبال کارها میت یآل، اعضا دهیراد در حالت ا

آن  تیو مسخخخئول داردیرهبر قدم برم کی یجداگانه پاسخخخ گو هسخخختصد، اما وقت

 یاعضا نرود شیکه کارها درست پ یزمان گذارد،یخود م میاشتباه را به عهده ت

صدیم میت با دان مام  شیپ یبه صخخخخورت گروه دیکه  به ات کار را  ند و آن  برو

 اورتو( شلیبرسانصدد)م
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 عطش دانش رهبران موفق -۵

صه دانش بودن برا همانطور جد یکه تشخخخخ  یریادگیمهم اسخخخخت،  دیکارمصدان 

در مورد صصعت و  دیشما با ر،یمد کیداردد به عصوان  یادیز تیاهم زیرهبران ن

تواند به شخخما  یم یریادگیبه  لید تمادیخود مطالعه داشخخته باشخخ یشخخ  خخ قیعال

 (یبل  دیکارمصدانتان کمک کصدد)س تیریرشد شرکت و مد یبرا

 

 یفروتص -۶

 یاسخختد وقت یاز عوامل ضخخرور یکی تیرهبر در هصگام موفق کیماندن  فروتن

ضا دیبدان شما در موفق متانیت یکه تمام اع ارند و شرکت نقش د تیبه اندازه 

کارمصدانتان را  شخخختریب یوراز جمله بهره یادیز یاید مزادیها بفهمانرا به آن نیا

 (ستفیکر سیآوردد)کر یشما به ارمغان م یبرا

 

 بودن دیمف -۷

تا آنها  دیبه آنها کمک کص دیتوانیم یا صهیدر چه زم دیبپرسخخخخ متانیت یاعضخخخخا از

دسخخخت خود را “خواهصد  یاز رهبران نم یبتوانصد در کار خود موفق باشخخخصدد برخ

در کارمصدان  یتیباعث نارضخخخا نیرا انجام دهصد، که ا یکار سخخخ ت ای” کصصد فیکث

و ابتکار عمل را به آنها  یمکاراز ه یاد رهبران موفق با کمکشخخان نمونهشخخودیم

تعامل  جادیکصد و هم باعث ا یم تیکه هم اعتمادشخخخخان را تقو دهصدینشخخخخان م

 (بسونیگ کاید)جسشودیم
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 یرهبران موفق و حس شوخ طبع -۸

و  دیخود ارتباط برقرار کص میکصد تا با ت یبه شما کمک م یحس شوخ طبع داشتن

به عصوان  شتریشما را ب متانیچون افراد ت د،یده شیاعتماد آنها به خود را افزا

صده لیترم“ سیرئ کی صدیب یم” کص ئهص صان، از طصز د از ارا کارک تا جلسخخخخات  ها 

 تا همه راحت تر باشصد و مشارکت کصصدد)جان رمپتن( دیاستفاده کص
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