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CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI YẾU 
TỐ NÀO? 

Phong cách lãnh đạo đề cập đến hành vi đặc trưng khi chỉ đạo, hướng dẫn 
và quản lý đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp. Một phong cách lãnh đạo phù 
hợp sẽ giúp truyền cảm hứng và nhận được sự đồng thuận sâu sắc từ nhân viên, 
từ đó giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu chiến lược. Vậy phong cách 
lãnh đạo là gì? Các phong cách lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào?  

Bài viết sau sẽ giúp bạn có sự hiểu biết nhất định để điều chỉnh mình thành 
một người lãnh đạo đáng kính trong mắt nhân viên. 

Nội dung chính 
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2.1. Hoàn cảnh lịch sử môi trường làm việc 
2.2. Môi trường đào tạo 
2.3. Tâm lý của nhà lãnh đạo 
2.4. Trình độ và năng lực của nhà lãnh đạo 

3. Lời kết 

1. Phong cách lãnh đạo là gì? 

Chúng ta có thể hiểu, phong cách lãnh đạo là một phương thức và cách tiếp 
cận của một nhà quản lý đối với nhân viên của mình, thông qua việc đề ra những 
phương hướng, thực hiện kế hoạch, mục tiêu và tạo nguồn động lực cho nhân 
viên. Dưới góc nhìn của nhân viên, phong cách này thường được thể hiện thông 
qua những hành động mang tính chất rõ ràng hoặc ngầm ý từ người quản lý của 
họ. 

Các phong cách lãnh đạo thường phụ thuộc nhiều vào tính chất của nghề 
nghiệp, lĩnh vực và môi trường hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, về bản chất bên 
trong, phong cách này đều được xây dựng thông qua nhận thức, đạo đức và phẩm 
chất của mỗi người sao cho phù hợp nhất với các chuẩn mực của xã hội và trở 
thành nguồn động lực cho sự phát triển của toàn xã hội. 

Có thể chia phong cách lãnh đạo thành nhiều loại khác nhau, ví dụ: phong 
cách lãnh đạo độc đoán, phong cách lãnh đạo dân chủ, phong cách lãnh đạo uỷ 
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quyền, phong cách lãnh đạo trao đổi,…. Mỗi nhà lãnh đạo có thể chọn một hoặc 
một số phong cách lãnh đạo cho phù hợp nhất. 

2. Các phong cách lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào? 

Phong cách lãnh đạo của một nhà lãnh đạo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, 
tuy nhiên chúng tôi cho rằng có một số yếu tố điển hình như sau 

2.1. Hoàn cảnh lịch sử môi trường làm việc 

Đây chính là yếu tố đầu tiên tác động tới phong cách lãnh đạo. Khi thay đổi 
một môi trường mới, phần lớn các nhà lãnh đạo sẽ áp dụng phong cách lãnh đạo 
tại môi trường làm việc trước đó vào môi trường làm việc hiện tại. Bởi khi làm 
việc tại môi trường trước đó đã tạo cho nhà lãnh đạo những thói quen về nghề 
nghiệp và điều này rất khó thay đổi. 

Tuy nhiên để có thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt nhất, người lãnh đạo 
nên có sự thích nghi và hài hoà điều này. Bởi đôi lúc phong cách lãnh đạo ở môi 
trường cũ sẽ không còn phù hợp với một môi trường hay tổ chức mới. 

2.2. Môi trường đào tạo 

Nếu như được làm việc trong một môi trường tốt và có tính kỷ luật cao 
nhưng mọi việc lại mang tính chất dân chủ, tự do thì nhà lãnh đạo cũng sẽ có xu 
hướng quản lý theo phong cách lãnh đạo dân chủ. 

Ngược lại, nếu ở trong một môi trường đào tạo hiện rõ sự độc đoán, sự ra 
lệnh thì nhà lãnh đạo sẽ có xu hướng mang phong cách lãnh đạo như thế. Đó là 
bởi vì khi người quản lý đã có một khoảng thời gian dài tiếp xúc trong môi trường 
đào tạo như vậy thì nó sẽ góp phần vào việc tạo nên phong cách của các nhà lãnh 
đạo. 

2.3. Tâm lý của nhà lãnh đạo 

Tâm lý của nhà lãnh đạo cũng là một yếu tố quan trọng tác động tới phong 
cách lãnh đạo. Phần lớn mọi người khi mới bắt đầu với công việc đều có phần e 
ngại và không dám bộc lộ hết phong cách lãnh đạo của mình. Có thể nhà quản lý 
chưa có đủ thời gian để thích nghi với môi trường mới hoặc cũng có thể cần có 
thêm điều kiện, sự tiếp xúc, tìm hiểu về văn hoá doanh nghiệp,… để có thể định 
hình được phong cách lãnh đạo mà mình sẽ áp dụng. 
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Tuy nhiên, sau một thời gian dài làm việc, mọi việc tiến triển tốt đẹp và quy 
trình làm việc ổn định hơn, nhà lãnh đạo sẽ thể hiện hết phong cách lãnh đạo của 
mình. Vì vậy, tâm lý cũng là yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo. 

2.4. Trình độ và năng lực của nhà lãnh đạo 

Trình độ và năng lực của nhà lãnh đạo sẽ tác động rất lớn đến phong cách 
lãnh đạo. THông thường, với những người có năng lực nghề nghiệp cao, trình độ 
chuyên môn tốt thường sẽ chọn cho mình phong cách lãnh đạo độc đoán nhằm 
mang tới hiệu quả công việc nhanh chóng. 

Ngược lại, đối với những nhà lãnh đạo có kỹ năng chuyên môn không cao, 
sẽ không dám tự đưa ra quyết định trong công việc. Những nhà lãnh đạo này 
thường phải tham khảo thêm ý kiến của cấp dưới. Do đó, những nhà lãnh đạo này 
thường mang phong cách lãnh đạo tự do hoặc dân chủ. Bên cạnh đó, các phong 
cách lãnh đạo cũng có thể thay đổi qua từng giai đoạn khác nhau, sao cho phù hợp 
và hiệu quả nhất. 

3. Lời kết 

Như vậy, việc bạn nắm vững khái niệm và các yếu tố tác động đến các 
phong cách lãnh đạo sẽ giúp cho quá trình xây dựng và vận hành doanh nghiệp 
đạt hiệu quả nhất.  Song song với việc hiểu rõ bản thân, người lãnh đạo cần hiểu 
rõ nhân viên để đưa ra sự lựa chọn phong cách phù hợp trong từng tình huống. 
Do đó, để đánh giá khách quan nhất, việc sử dụng các công cụ đánh giá toàn diện 
năng lực nhân sự đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.  

Hy vọng chia sẻ trên đây đã mang tới nhiều thông tin hữu ích, giúp bạn trau 
dồi kỹ năng và kiến thức hay để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. 

 

 

 


