
 وجود دارد چه مواردی هستند؟ بزرگ یرهبر تناقضاتی که در

 

 نان،ینوسان، عدم اطم ه چیزی مثلوجود دارد ک یمواقع د،یباش ی بزرگرهبرکه  دیگرفته ا ادیکه امروز چگونه  ستین مهم

 .دیانجام ده دیبا یچه کار دیدان یدهد و شما نمیخود را نشان مکند و نمود پیدا می و ابهام یدگیچیپ

تر، که امروز کارمندان آگاه کندیدارند. او احساس م ازین زمایموزش و کاراز هوش، آ شیب یزیبه چ یرهبران امروز

  .ندیآیتر سر کار مو پرتوقع تریآشکارتر، احساسات تر،ستهیشا

 :رهبری بزرگدر 

 دیرا متعادل کن یبه نفس و فروتن اعتماد 

 دیو نقاط کور آنها استفاده کن یینایب از 

 دیریرا در آغوش بگ یو نامرئ دید 

 و باز هستند سرسخت 

 هستند یو ذاتا  جمع یخصو ش یشخص قا  یعم 

 رندهیادگیمعلم هستند و هم  هم 

 دیکن یباال و بخشش مهربانانه را الگو بردار یاستانداردها 

 زمان هستند یموقع و ب به 

 قاتیاند، با تحقکه آن را کشف کرده گذاردیرا به اشتراک م یاز رهبران بزرگ ییهاداستانها، پارادوکس نیاز ا کیهر  در

 .کنندیکامالً متفاوت به شما در محل کار کمک م یژگیو ایدو عمل  نیچگونه ا دهدیکه نشان م یو شواهد

ً یممکن است تقر یعنوان مثال، متعادل کردن اعتماد به نفس و فروتن به  کی دییممکن است بگو ،متناقض به نظر برسد با

 معتبرتر، قابل باورتر و معتبرتر باشد. رهبر کمک کند  کیتواند به یمتضاد م یژگیدو و نیپارادوکس. اما ا



پارادوکس  نیا نیرا در مورد نحوه تمر ییهادهیالمور ا، شخصی به نام  یفصل تعادل اعتماد به نفس و فروتن ازیتوجه به ن با

 :دهد یارائه م

که  دیگوش کن یحق با شماست، اما طور دیکنیر فکر مکه انگا دیبحث کن یطور د،یهست یریگ میدر جلسات تصم یوقت

 .دیکنیاشتباه م دیکنیانگار فکر م

 .دیدر چند نبرد شکست بخور دیباش لیما د،یدار یریدرگ میت یاز اعضا یکیبا  یوقت

 طوری باشید که انگار نیاز به آموزش دارید. د،یشویآشنا م دیجد یکه با محتوا یزمان

 .دیداشته باشنبه نفس  اعتمادخیلی زیاد 

 .دیریاشتباه نگ تیقطعداشتن به نفس را با  اعتمادداشتن 

 به شکلی خجالتی کند یا اینطور نمایش دهد.شما را  یفروتن دینده اجازه

 داشته باشید.اعتماد  دیده یکه انجام م یو به کار دیبدان دیدان یرا که نم آنچه

 .دیشما گوش ده یهابیع ندیگویم گرانیاز حد، به آنچه د شیاز اعتماد به نفس ب یریجلوگ یبرا

 ،ینیاوقات با عقب نش یاست. گاه و تناقض پر از پارادوکس یزندگ .چالش است کیامروز  یایدر دن بزرگ یرهبر بله،

. پارادوکس میکنیبا اعتماد به نفس و فروتن به جلو حرکت م رو،یو پ شرویتفکر، برون گرا و درون گرا بودن، پ نیاجرا در ع

دارد. رهبران  یاز آگاه ییبه سطح باال ازین نیحرکت است. ا یبرا یتداوم نیشوند. ا تیریمد دیبلکه با ستندیها قابل حل ن

 کنند.اف میشفپارادوکس ها را  نیا

تر که انتظارات و باهوش تر،ستهیشا تر،لکردهیتحص تیبا جمع یبه ندرت آسان است، اما امروزه چالش همکار یرهبر

برجسته  لیدل نیبه ا رمعمولی. رهبران غکندیما فراهم م یگذشته دارند، برا یهانسبت به نسل یشتریو پاداش ب تیرضا

  .رندیبه کار گ یافراد نیچن یرهبر یبه ظاهر متناقض را برا یهایژگیتوانند و یشوند که م یم

 



 ست؟یچ یپارادوکس رهبر

به  لیبا عدم تما یداشتن اعتماد به نفس مساو .دمانند قهرمانان رفتار کنن دیبا کنندیاست که رهبران احساس م نیا تناقض

مختلف  یهایورود ساسبر ا یریگ میمختلف و تصم یهاگرفتن مشاوره از طرف ییمستلزم توانا ی. رهبرستین ریمس رییتغ

  .است

 یاست که رهبران واقع لیدل نی. به هممیانتظار دار گرانیاست که در د یرییتغ یو رهبر یزندگ ییتوانا یواقع یرهبر

 یاقدام اساس نیشوند هستند. ا گرانیخواهند د ینماد قابل مشاهده آنچه م شهیشوند، آنها همیهرگز در دفتر خود پنهان نم

 است. یاتیح یروزیپ یبرا

 

 پارادوکس و تناقضات رهبری بزرگ
 کنند یرا متعادل م یماد و فروتنمعمول اعت ریرهبران غ .1

 یکند، رهبران نمیم رییبه سرعت تغ تی. واقعیاعتماد به نفس و فروتن -است  یژگیدو و نیا بیامروز مستلزم ترک یرهبر

هستند که رهبرانشان  نیمشتاق ا میت یحال، اعضا نیمانند. در عیم یباق یریادگی تیتوانند مغرور شوند، اما در وضع

 اعتماد به نفس را به آنها القا کنند.

 آورد.میها فراهم در مشارکت ییهم افزا جادیا یآموزش را برا یریو انعطاف پذ نیقی یانرژ یبه نفس به همراه فروتن اعتماد

 کار آسان خواهد بود. نیمعتقد است که ا ی. خودخواهدیکار را انجام ده دیتوانیبه نفس معتقد است که شما م اعتماد

 .کنندیو هم از نقاط کور خود استفاده م نشیمعمول هم از ب ریغ رهبران .2

 یبه روش دهیا کیتا به  سازدیهستند که آنها را قادر م یازهیاما نقاط کور اغلب انگ دهد،یجهت مبه رهبران  اندازچشم

 ازیرهبر ن کیبه  دیجد یهایگذارهیسرما شتریببرند. ب نیآن را از ب توانندیر کنند که مو باوشوند  کینزد رمتعارفیغ

چالش  ایهمه موانع  دنیآنها در د یحال، ناتوان نیبه آن ضربه بزنند. در ع خواهندیباشد که م شتهدا یدارند که هدف مشخص



 در ضربه زدن به هدف خود حفظ کنند. به طور خالصه، یخود را در تالش برا یکند تا انرژیها از قبل به آنها کمک م

 برسند. ودتا به هدف خ نندیرا بب یزیچ دیبااغلب  ی بزرگرهبر

 .رندیپذ یبودن را م یشدن و هم نامرئ دهیهم د رهبری بزرگ .3

انجام دهد و هدف را  دیبا یدارند که نشان دهد چه کار ازیاهده نرهبر قابل مش کیاکثر مردم به  ت،یهر مامور یابتدا در

 لیکند تا به آنها اجازه دهد پتانس یریدارند که کناره گ ازیافراد به رهبر ن نیحال، با گذشت زمان، ا نیکند. با ایروشن م

 خود را درک کنند.

که در  رندیپذ یرا م نیشوند. به طور خالصه، آنها پارادوکس ا یکنند و سپس از سر راه خارج میم یافراد رهبر نیا

 هستند. یمناسب هم قابل مشاهده و هم نامرئ یهالحظه

 .هم سرسخت و هم ذهن باز هستند در رهبری بزرگرهبران  .4

ا متوقف خواهند کرد. در رسند. بدون اراده سرسختانه، موانع آنها ر یهدف نم کیهرگز به  یبدون داشتن اراده قو رهبران

 یصدا یبه رو دیها را دارند. آنها باهمه پاسخ یگذار هیسرما کیحال، آنها ساده لوح خواهند بود که فکر کنند در آغاز  نیع

 .رییدر حال تغ یها تیبا واقع یسازگارو  یریمشاوره باز باشند. انعطاف پذ

به  یاز لحاظ احساس دیما با ،میداشته باش یو هم اراده قو یعاطف تیهم امن دیبا م،یبا فکر باز باش یرهبران میخواهیم اگر

 .میمخالف را هضم کن یها دهیتا ا میباش منیا یاندازه کاف

 .هستند یو هم ذاتا جمع یشخص قایمعمول هم عم ریرهبران غ .5

پاسخ به آن را  یکه گرانش آنچه را که اتفاق افتاده و مراحل الزم برا یبزرگ از رهبر خود دارند، کس دیبه د ازین مردم

کند که مبارزه چه یکه درک م یها همدل باشد. کسآن یدارند که با سفر شخص ازین یحال، مردم به رهبر نیدرک کند. در ع

 کند.یم انیب یشخص لمسرا با  دگاهیافراد دارد و د یبرا یاحساس

 .و باورمشکالت، کاربردها  نهیکردند: زم یارائه م هیکردند و سه هد یرهبران خردمند مردم خود را درک م

 .رندهیادگیمعمول هم معلم هستند و هم  ریرهبران غ .6

کار،  نیانجام ا یشوند. اما برا قیها مجبور به تطبران مجبورند معلم باشند و سازمانوقفه ما، رهب یب راتییروزگار تغ در

نباشند.  یدانند متکیسازگار باشند و هرگز بر آنچه م شهیهم مادام العمر باشند، رندهیادگی دیبا زیرهبران قبل از هر چ نیا

 اطالعات هستند. کتابخانهرهبران هم مخزن اطالعات و هم 

 دهیدفاع از ا یبه زود د،یرهبر ناامن هست کیاست. اگر  یعاطف تیامن د،یکه معلم هست یماندن در زمان رندهیادگی ازین شیپ

 دیآواره خواه یحت ایبهتر از راه حل شما داشته باشد، احساس خطر  یراه حل یکرد. اگر کس دیگذشته خود را آغاز خواه یها

 کرد.

 .کنندیباال و هم بخشش مهربانانه را مدل م یهم استانداردها رهبری بزرگ .7

 نییخود را پا یآنها استانداردها که ستیمعنا ن نیبه ا نیآنها به بخشش مردم است. ا لیمعمول تما ریرهبر غ نیا تناقض

کنند  تیکند نتوانسته اند استاندارد را رعا یرا که اذعان م میاز ت یتوانند عضو یاست که آنها م نیا یبه سادگ نیآورند. ایم

 کنند.  هکند، تبرئیو بهبود را انتخاب م

تا  کندیاست اشتباهاتش را ببخشد، آنها را آزاد م لیدارد، اما ما ییباال یبدانند که رهبرشان استانداردها میت یاعضا یوقت

باشند،  منیکنند و ا ینینشکه معموالً ممکن است عقب یزمانو  رندیمناسب را بپذ یهاسکیخودشان را تحت فشار بگذارند، ر

 شروع کنند.



 

 زمان هستند یهم به موقع و هم ب رهبری بزرگ .8

 یااصول جاودانه دیدشوار را متعادل کنند. اول، آنها با اریپارادوکس بس نیا دیبا کمیو  ستیمعمول در قرن ب ریغ رهبران

ها و در اند و در همه نسلکه آزمون زمان را پس داده ییهاببرند، ارزش شیو پ رندیبپذ شوند،یم داریپا تیرا که باعث موفق

 استفاده کنند. نگرندهیو منابع آ یمرتبط فرهنگ یهااز روش دیرهبران با نیحال، ا نیعاند. در کار کرده یانهیهر زم

کند. آنها  یم نییتع گرانید یاست و سرعت را برا شرفتهیسن و سال است، اما نحوه عملکرد آنها پ یآنها ب یاصل تیهو

 .هستند ندهیآ یهامشتاق به دنبال فرصت

و  رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیصاز متخص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

برنامه  ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیبا متول یهمراه

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یچرخه فعال یزیر

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

خود دارد. آنچه  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

کسب و کار، رشد کسب و کار تا  جادیا ،دهیا یساز یاتیخلق، پرورش، ظهور وعمل شود،یانجام م یدیدر گروه مشاوره س

 .باشدیم ییمرحله شکوفا
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