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توان  توان چند كار كرد؛ مي براي افزايش كارآيي مي 

بر شدت كار و كوشش افزود و ميزان عشق و وابستگي به 

توان  اما كار ديگري هم مي. رشد و موفقيت را افزايش داد

  .ارتقاء دهيمخود را  رهبري كرد؛ سعي كنيم سطح

تحقق  براي، و مردان زنان بسيج يعني توانايي رهبري

 آنها را برخورداري از شخصيتي كه اعتماد هدفي مشترك و

توان رهبري هميشه سطح كارآيي سازماني و  .برانگيزد

اگر توان رهبري زياد باشد كارايي سازمان باال مي رود و گرنه دست و پاي سازمان بسته . كند فردي را معلوم مي

  .گردند ي دنبال رهبر جديد ميها در دوران بحران و گرفتاري به طور طبيع به همين خاطر سازمان. شود مي

هرچه توانايي شخص در رهبري . كند است كه سطح اثر بخشي هركس را معين مي ايدرجهتوان رهبري چون 

تر باشد كارآيي و اثربخشي  هرچه رهبري عالي ايستد و تر مي كه روي ظرفيت او قرار دارد، پائين ايدرجهكمتر باشد، 

دسترس همه هست اما دامنة توفيق در زندگاني شخصي، بدون توان  ، درموفقيت، كم و بيش .آن، بيشتر است

هاي زندگاني باالتر  اگر بخواهيد از پله. شود در فقدان توان رهبري، اثر و نفوذ به شدت كم مي. رهبري، محدوداست

وذ خود را بيشتر خواهيد اثر و خاصيت شما بيشتر شود، بايد نف اگر مي. برويد بايد در كار رهبري توانمندتر باشيد

  .انجام هر كار، محدود به داشتن توانايي در رهبري كردن ديگران است. كنيد

به نظر آنها  رهبري، مخصوص يك عدة انگشت شمار است كه . دانند قدر و ارزش رهبري را نمي ،از افرادبسياري 

هايي را از  چم و خم رهبري، چه فرصتدانند در اثر نياموختنِ  اين عده نمي. نشينند ها مي ها و بنگاه در رأس شركت

شويم هيچ  گيريم و يك وقت متوجه مي اي از زندگي در جايگاه رهبري قرار مي يك از ما در برهه هر .دهند دست مي

شويم بايد راه و رسم رهبري را ياد بگيريم و آن زمان فرآيند  آن وقت تازه متوجه مي. كند كس از ما پيروي نمي

  .شود رهبري آغاز مي
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  :دورهرفتاري اهداف 

  و صفاتي كه يك رهبر بايد داشته باشدمفهوم رهبري شناخت  •

 آزمون كنت بالنچاردشناسايي سبك غالب رهبري هر يك از فراگيران بر اساس  •

 و رهبري موقعيتيپيروان رفتاري شرايط شناخت  •

  

  

    :رئوس مطالب دوره

 رهبري چيست؟ .1

 مدير و رهبر تفاوت .2

 ردي رهبرهاي خصوصيات فنظريه .3

 نظريه هاي رفتاري .4

a.  بليك و موتان(شبكه مديريت نظريه( 

b.  ليكرت(گانه رهبري  4هاي سيستمنظريه( 

c. هاي رهبري آزمون سبك 

 )اقتضايي(نظريه رهبري موقعيتي  .5

 رهبري و تفويض اختيار .6

 هاي يك رهبر قدرتمندصفت .7

 سطوح رهبري و رهبري سطح پنجم .8

  

  

  )روزه 2(ساعت  16: مدت دوره
  

  

  :قابل توجهنكات 

  .همراه استگروهي هاي آموزشي با اجراي بازي دورهبه منظور افزايش اثربخشي آموزشي،  •

 .شركت كنندگان در دوره پك آموزشي ارائه خواهد شد به كلية •

 .است كارفرما عهده به...)  و برد تيوا پرژكتور، تايد( ازين مورد يآموزش امكانات و محل نيتأم •

  

  

  

   گرفته تماس 021-22636128شماره تلفن اين دوره با گزاري بردر صورت تمايل به 

  .دييفرما مراجعه www.aravco.irو يا به وب سايت 


