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6 گام برای مدیریت بحران
برایان تریسی مترجم: فاطمه سادات صادقی

دیگر ما از آن دسته عروسک های خیمه  شب  بازی نخواهیم بود تا مورد بازیچه نیروهای 

قدرتمند خارجی قرار بگیریم، بلکه اکنون ما هم نیرویی نیرومند می باشیم.

ضد حمله!
زمانی که اوضاع و موقعیت تان به هم می ریزد و دستخوش آشفتگی قرار می گیرد، 

کنید.  تفکر  به  میدان جنگ شروع  در  ارتش  فرمانده  یک  همانند  می بایست  شما 

گاهی موقعیت به اندازه ای حاد است که مجبور می شوید تصمیمات مهم و سختی را 

اتخاذ و آن ها را بدون معطلی اجرا کنید، چرا که دیگر تامل جایز نیست.

مطالعه ای در خصوص بزرگ ترین فرمانده هان ارتش دنیا که از سال 600 قبل از میالد 

به بعد در زمین زندگی کرده اند صورت گرفته است. در این بررسی و ارزیابی چندین 
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گروهک ها  و  افراد  پیروزی  یا  به شکست  قرن ها  که طی  ارتش  استراتژی  اصول 

منتهی شده اند، مشخص شده است.

داده  آموزش  دانشجویان  به  دنیا  نظامی  مدارس  تمام  در  هم اکنون  اصول  این 

می شود. با اجرای این اصول استراتژی در زندگی و شغلتان گاهی می توانید اوضاع 

و شرایط را تغییر داده و به نتایج فوق العاده ای دست یابید.

استراتژی اول: اهدافتان را تعیین کنید
اولین اصل در استراتژی نظامی، اصل هدف است. بدین منظور که شما می بایست 

از بحران ها به آن احتیاج دارید شناسایی کنید. در  کامال هدفی را که برای عبور 

اصول شغلی اجرای این اصل معموال بر روی اهدافی مبتنی بر فروش، درآمدها و 

گردش پول نیز متمرکز است. شما برای دستیابی به بهترین و مهم ترین اهداف خود 

به طرح ها، برنامه ریزی ها و افراد مناسبی نیازمندید که در مشاغل مناسب خود به 

انجام کار مشغول شوند. افراد می بایست کامال بدانند که از آن ها توقع انجام چه 

کاری را دارند هر چه که هست باید تعهد به پیروزی و موفق شدن را بدانند.

استراتژی دوم: شجاعانه عمل کنید
دومین اصل مهم اصل حمله است. اهمیت این اصل اقدام و عملکرد شما می باشد. 

به این معنا که می بایست شجاعانه به جلو حرکت کنید تا با دشواری ها مواجه 

شوید و مشکالت را حل و فصل کنید. همان طور که ناپلئون رهبر نظامی فرانسوی 

می گوید: تا به حال هیچ گونه جنگ بزرگی از موقعیت دفاعی، پیروز و موفق نبوده 

است.

و مسائل  بحران  با  در طول مواجه شدن  فردی  تمایل طبیعی هر  که  آنجایی  از 

چالش  برانگیز عقب نشینی است، شما می بایست در مقابل این تمایل مقاومت 

کنید و با حالت صبورانه حرکت به سمت جلو برای به دست گرفتن کنترل اوضاع 

و حمله قاطعانه به طرف مشکالت را ادامه دهید.
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شما هرگز نمی توانید با کاهش هزینه ها از بحران و اوضاع چالش برانگیز رهایی 

یابید بلکه مجبور خواهید بود برای خودتان درآمدی را ایجاد کنید و تنها روش 

برای انجام این کار فروختن چیزی به شخصی می باشد. همیشه به خلق درآمد از 

راه فروش بیندیشید. در این زمینه باید با دقت و بی پروا رفتار کنید.

شرکت های خاص که یک بحران را به خوبی پشت سر می گذارند با تمرکز مستحکم 

می دهند؛  تغییر  خودشان  سود  به  را  اوضاع  فروش  درآمدهای  خلق  بر  قاطع  و 

بنابراین شما نیز می بایست این چنین عمل کنید.

استراتژی سوم: منابع خودتان را سازماندهی کنید
سومین اصل اساسی اصل سازماندهی منابع است به این منظور که شما می بایست 

را در قسمت هایی متمرکز  بهترین کارمندان و منابع محدودتان  افراد،  بهترین  تا 

باشد.  داشته  وجود  پیروزی ها  بزرگ ترین  احتمال  آن  در  که  کنید  سازماندهی  و 

نتایجی معطوف  به  بازسازی کنید که استعدادهایتان  به نوعی  را  فعالیت هایتان 

شوند که به راحتی قادر باشند تا شما را سریع تر از هر چیز دیگری از بحران نجات 

دهند.

استراتژی چهارم: بسیار انعطاف پذیر باشید
اصل چهارم در این بخش اصل مانور روی خود است. تقریبا تمامی موقعیت های 

موفق  فرمانده  مهم  تدابیر  نتیجه   می شوند،  گروه  یک  نصیب  در جنگ  که  بزرگ 

گروه در حمله به دشمن در جناح های مختلف و تحت فشار قرار دادن گروه مقابل 

اقداماتی جدید و  نیازمند  می باشد. در امور شغلی و کاری به کارگیری این اصل 

تازه است و در صورت تاثیربرانگیز نبودن آن باید شانس خودتان را با هر گونه 

اقدام و عملکرد دیگری بیازمایید. در عملکرد خود می بایست بسیار انعطاف پذیر و 

خالق باشید. در انجام دقیق یک عملکرد جدید بر عکس آنچه که تا به حال انجام 

می دادید، نیز بیندیشید. انجام تمامی شیوه ها را برای خودتان هم هموار کنید، چرا 

که پیروزی و بقا نباید تنها هدف مهم برایتان باشد.
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استراتژی پنجم: تمامی اطالعات موجود را جمع آوری و ذخیره کنید
از استراتژی نظامی اصل اطالعات می باشد. به کارگیری این اصل در  اصل پنجم 

واقع به معنای کسب تمامی اطالعات در مورد اوضاع و شرایط می باشد. شما هر 

مختلف  افراد  با  و  کنید  کنجکاوی  کنید.  کسب  اطالعات  باید  می توانید  که  طور 

تماس برقرار کنید و حتی به سراغ اینترنت بروید. شما هر چه اطالعات بیشتر و 

بهتری را کسب کنید در اخذ تصمیمات بهتر و موثرتر کوشا خواهید بود.

استراتژی ششم: تمامی افراد را به انجام کارهای گروهی دعوت کنید
اصل ششم برای سبک پیروزی و موفقت انجام عملکردهای گروهی است. اطمینان 

یابید که گروهتان به اهداف و ارزش های منسجم و مشترک مشغول به کار می باشد 

و  اوضاع  که  بدانند  باید  افراد  تمامی  است.  آگاه  کامال  خود  کاری  وظایف  از  و 

موفقیت کاری چگونه در حال پیشرفت است و دیگر افراد گروه در حال انجام چه 

کارهایی می باشند. یکی از اصول پیروزی نظام مشترک، این است که هرگز شانس 

و امید اتفاقی رخ نمی دهد. امید و تکیه بر شانس هرگز یک استراتژی محسوب 

نمی شود. به خودتان نگاه کنید و هرگز در انتظار کسب یک پیروزی در موفقیت 

آسان نباشید.

روزی از ناپلئون سوال می کنند که آیا به شانس عقیده دارید یا خیر؟ او در پاسخ 

می گوید: بله به شانس عقیده دارم، البته به شانس بد عقیده  بیشتری دارم چرا که 

معتقدم همیشه چنین شانسی را با خود به همراه خواهم داشت؛ بنابراین بر مبنای 

آن نقشه طراحی می کنم.

شما نیز می بایست چنین اعمال کنید. اگر از رگه ای از خوش شانسی برخوردارید، 

باید خودتان را فرد سعادتمندی تلقی کنید؛ اما هیچ گاه روی آن حساب چندانی باز 

نکنید یا به این موضوع امید نداشته  باشید که برایتان اتفاق بیفتد.
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استراتژی هفتم: شما یک مدیر هستید
باید  افراد  اتحاد و یکپارچگی فرمان است. همه  استراتژی نظامی  از  اصل هفتم 

بدانند که اختیار همه چیز و انجام هر کاری در دست شما است؛ زیرا شما مسئولید، 

شما فرمان تیراندازی را صادر می کنید. همه به شما اطالعات را گزارش می دهند 

و جواب تمامی سواالت مبهم را اخذ می کنید. در زمان شما می توانید به موقعیت 

و مدیر  رئیس  که شما  بدانند  باید  بحران همه  زمان  در  اما  برگردید  دموکراتیک 

هستید.

در نهایت اینکه در اقدام برای حل و فصل یک بحران احتماال بهترین ویژگی که 

شما می توانید داشته باشید تعهد به موفقیت، پیروزی و غلبه بر مسائل و مشکالت 

بدون توجه به بزرگی و نوع این مشکالت است. کلید پیروزی و موفقیت تداوم 

به سمت جلو می باشد.  از سوی شما و حرکت بدون وقفه  به جمالت  بخشیدن 

گاهی بی باکی و شجاعت منجر به ایجاد بسیاری از مشکالت می شود؛ اما شجاعت 

و بی باکی بیشتر شما را از دام مشکالت خالص می کند؛ بنابراین هر چه سریع تر 

برای دستیابی به پیروزی و موفقیت دست به کار شوید و هرگز توقف نکنید.
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