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تغییر پارادیم آموزش و توسعه رهبران در
عصر کرونا و دوران پس از کرونا

برزو رشتیانی



پارادایم و تغییر پاردایم 
ضمیرناخودآگاهدرکهاستذهنیالگوهایورفتاریهایعادتازایمجموعهپارادایم:پاردایم•

.اندشدهتثبیتما

.کندتغییرماپایهایمفروضاتکهمیدهدرویزمانیپارادایمتغییر•



مفروضات وضعیت موجود

هایمورداستفادهبرایاماروش

تغییرنکرده(چندان)توسعهرهبران

است

،توسعهاکثرمددیرانبداتبربیدات•

هدایتحدی /گریآموزشومربی

اگرچهاید کارانباممی هداشود؛

توسعهرهبرا هممهمهستند، نهنوز

درنسبتبامحدی ددیددسدر ت

هدایمناسبرانداردیدادرمسدیر

.درستینیست

مهارتهایموردنیازبرایرهبرینیز

تغییرکردهاست

مهارتهایفکریپیچیدهترو•

تطبیقپذیرتریالزماست

محی  وضشدهاست

ابلتروغیرقتر،ناپایدارپیچیده-•

ترشدهاستپیشبینی



شودتر و چالش برانگیزتر میپیچیده–محیط تغییر کرده است 

.افتدمیاتفاقبزرگمقیاسدروسر تبهتغییر:(Volatile)وسانن

.کردپیشبینینمیتواندقتیهیچباراآینده:(Uncertain)نامطمئن

عدودمراهحلیا لتچندفق وکندمیترپیچیدهبسیاری واملراهاچالش:(Complex)پیچیده

.داردودود

.استکمبسیارشفافیتآنهااحتمالیتاثیرواتفاقاتمعنایدربارهی:(Ambiguous)مبهم





زندگیمیکنیموهیچرهبر،سازمانی VUCAمااکنوندردنیای
وصنعتیازآنمصوننیست

•.



VUCAویروس کرونا و

V olatility: تغییراتناشیازCOVID-19 هرروزدرحالوقوعاست،غیرقابلپیشبینی،چشمگیروسریع.

: U ncertaintyانخواهدهیچکسنمیتواندباا تمادبهنفسپیشبینیزمانیکهبیماریهمهگیربهپای
.رسیدویاهنگامیکهمایکدرمانیاواکس است

Comexity:یازدملهمراقبتهایبهداشتی،تبارت،اقتصادوزندگ-همهگیریبرهمهدنبههایزندگی
.گذاردبهطرقپیچیدهتأثیرمی-ادتما ی

Ambiguity:گیرمدیریتچالشهایناشیازای بیماریهمهبرایبتواندکهسازمان"تصویرواضحی»هیچ
.داردنانبامدهد،ودودودود

تاسدرموردچالشهاییکهبهدلیلویروسکروناباآنروبروهستیمصادق VUCAهرچهارویژگی



VUCAماتریس 

+
:نوسانات
نرخ تغییرات 

: دمقطعیت
مشخص نبودن وضعیت فعلی

:ابهام
عدم وضوح درباره معنای یک 

رویداد

:پیچیدگی
عوامل چندگانه تصمیم گیری
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وضعیتفعلیمیزانآگاهیاز +-







تتری الزم اسافکار پیچیده-های مهارتی مورد نیاز تغییر کرده است مجموعه

خودآگاهی

تطبیق

پذیری

تفکر

میسیست

-کهتفکرشب

ای

توانایی

تفکر

راهبردی

همکاری



استنکردهتغییر « چندان»ی مدیران ما های توسعهروش

آموزش•

مشاغلدرانتصاب•

یادگیری ملی•

گریادراییمربی•

منتورینگ•

درده360بازخورد•



ی رهبریچهار روند برای آینده توسعه

ی عمودیتمرکز بیشتر بر توسعه. 1

تری از مالکیت توسعه به فردانتقال بخش بزرگ. 2

تمرکز بیش تر بر رهبری جمعی به جای رهبری فردی. 3

ریی رهبهای توسعهتمرکز بسیار بیش تر بر نوآوری در روش. 4



(مراحل توسعه)ی عمودی افزایش تمرکز بر توسعه: 1روند 

انواع توسعه•
دانش ها، مهارت ها و :افقی•

هاشایستگی
شیوه های پیچیده تر تفکر  :عمودی•



ی عمودی برای رهبری مهم است؟چرا توسعه

-مدلمدیتدربهتدر هایپیچیددهتوانندزودتریادبگیرندوواکنشنشاندهند،درمحی درسطحباالترمیافراد•
.هایبزرگتریدارندذه زیرا.کنند



ی عمودی برای رهبری مهم است؟چرا توسعه

ارتباطرازرهبریددیدیباتغییردهتناگزی(الگوی)رسدکهپارادایمبهنظرمی»•
وطرفههایرهبریدشبکهبهسوییکطرفه،سلسلهمراتبیبامحوریتسازمان

هنیتبیشازهمهیکذ.درحالظهورباشدمبتنیبرشبکهمشارکتیوگروهی
.رسدهاودانشددیدضروریبهنظرمیددیداستکهددایازمهارت

(هاذهنیت)هایدهانهمهیچچیزراتغییرنخواهندداداگرمدلذهنیابزاریهمه•
.«ادازهتغییرندهدوازآنپشتیبانینکند



تر به فردای بزرگانتقال مالکیت توسعه: 2روند 

.  ی خودشان به صندلی راننده برگردندافراد کمک کنیم تا در توسعهبه •



•We're Giving Ownership of Development to Individuals

لیتتوسعهرابه هدهخودافرادمیگذاریمسئومام



ظهور رهبری جمعی–افول رهبر قهرمان : 3روند 



ی رهبریچهار گذار برای توسعه

آیندهتمرکز موجودتمرکز 

توسعه«چگونگی»و«چهچیزی»رهبری« چه چیزی»

افقیو مودیتوسعهافقیتوسعه 

شخصمالکتوسعهاستهرانسانی مالک توسعه اندآموزش و منابع 

دمعیدرهمهیشبکهگستردهشدهاسترهبریدر اختیار مدیران به صورت فردی استرهبری 



نوآوری در توسعه رهبران: 4روند 

ابریادگیریفردی•

یکمفهوم•

کدسس• از ایی آمیخته
بسدترهای برخ ، های
ابزارهدای و ادتما ی،

(ددیدیادگیری



دورانینوی ازاکوسیستمرهبریاصیل



سخن آخر 

.ترکنیدرادرشبکهبهدایفردی،دمعیرهبری•
.ی مودیهمتمرکزکنید،نهفق افقیبرتوسعه•

.مالکیتبزرگتوسعهرابهخودافرادبرگردانید•
.فرهنگرهبریراگسترشدهیدVUCAدردنیای•
.هستندرهبر VUCAهمهدریکمحی •

مهم ترین مهارت مورد نیاز، اراده برای برداشتن یک قدم رو به جلو است اگر 
.....خوشایند نباشد الاقل به ما آسودگی خاطر می دهد
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با تشکر از توجه و همراهي شما


