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5 راز برای رفع مشکل مشاغل در زمان بحران
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

با یک سری  ماه یک بار  از مشاغل هرچند  بسیاری  انجام شده  تحقیقات  اساس  بر 

درست  فکری  قوای  با  و  به سرعت  اگر  بحران ها  این  که  روبه رو می شوند  بحران ها 

کنترل و برطرف نشوند به راحتی قادرند بقای شرکت را به مخاطره بیاندازند. این که 

چه کسی هستید و به چه کاری مشغول می باشید مهم نیست؛ زیرا هر شخص یا 

موسسه ای با یک سری مشکالت و دشواری ها هنگام بروز تغییرات غیرمنتظره مواجه 

هستند که آرامش را از آن ها سلب می کند و باید هرچه زودتر از پیش رو برداشته 

شوند.

 

1. خونسرد باشید و خونسردانه عمل کنید
همه شما از یک مغز شگفت انگیز با ۱۰۰ میلیارد سلول برخوردار هستید که از همه 

ابررایانه های قدرتمندی که تابه حال اختراع شده اند قدرتمندترید. ذهن شما قادر است 
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تا در طول زندگی تان مجموعه های بزرگی از اطالعات و اخبار را در خود ذخیره نماید 

و این توانایی را دارید تا از راه حافظه خود ظرف چند ثانیه به آن ها دست پیدا 

کنید. شما از همه منابع هوشی و ذهنی موردنیاز برای غلبه بر هر مشکلی که امکان 

دارد با آن روبه رو شوید، برخوردارید.

• کنترل خودتان را سریعا به دست بگیرید. اگر در لحظه بحران و چالش شما 
به طور هوشیارانه و بدون اتالف وقت بتوانید کنترل ذهنی و حسی خودتان را به 

دست بگیرید، در حقیقت توانسته اید به صورت اتفاقی با بحران ایجاد شده مبارزه 

کنید.

خونسردی  فقط  بحران  با  شدن  مواجه   در  شروع  نقطه  بکشید.  عمیقی  نفس   •

آن  به جای  و  کنید  امتناع  و نسنجیده  غیرارادی  انجام عکس العمل های  از  است. 

نفس عمیق بکشید تا ذهنتان آرام شود و سپس با دقت هرچه تمام تر به حرف ها 

و اقدامات بعدی تان دقت و تمرکز کنید.

• دو دشمن بزرگ خودتان را شناسایی کنید. صورت واقعی احساسات و عواطف 

منفی که حاصل از یک بحران و یا یک مشکل هستند ترس از شکست و ترس از 

طردشدگی است. هرکدام از این دو عامل می توانند موجب عصبانیت، افسردگی و 

یا توقف کامل فعالیت ها شود.

• قبل از بروز هر نوع واکنش، مشکلتان را ارزیابی کنید. به جای ابراز یک عکس العمل 

تند و افراطی، بهتر است با جویا شدن سواالت در مورد مشکل موردنظر از سوی 

افرادی که نیز درگیر چنین مشکلی هستند، خودتان را آرام کنید. با دقت هر چه 

تمام تر به جواب هایشان گوش دهید. اگر راه حلی وجود داشته باشد قبل از هرگونه 

واکنش و عکس العمل، شما وظیفه دارید تا از طریق آگاهی کامل از حادثه ای که 

رخ  داده، دست به کار شوید.

 

2. به توانایی هایتان اعتماد و اطمینان داشته باشید
به  اطمینان خودتان  و  اعتماد  بردن  بین  از  موجب  می تواند  بزرگ  یک شکست 
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توانایی هایتان شود، عکس العمل عادی به یک شکست غیرقابل پیش بینی موجب 

شما  که  باشید  داشته  خاطر  به  می شود.  شدن  شوکه  و  عصبانیت  حس  ایجاد 

و  زیاد  قابلیت های  با  فرد  یک  شما  هستید.  مفید  و  خوب  فوق العاده  فرد  یک 

استعدادهای فراوانید. در این میان مهم نیست که چه اتفاقی رخ  داده است، زیرا 

شما می توانید با این بحران مبارزه کنید و از پس حل وفصل آن بربیایید. قاطعانه و 

با حالت مثبت با خودتان گفتگو کنید تا بتوانید به نوعی اعتمادبه نفس جدیدی را 

برای خود بسازید. جمالتی نظیر: من به خودم عالقه مندم و خودم را دوست دارم! 

را مرتبا تکرار کنید.

 

3. کنترل موقعیت را به دست خود بگیرید
زمانی که انجام برخی از کارها بر وفق مراد نیست، زمانی که شکست و یا ناکامی های 

ناگهانی را در زندگی تان تجربه می کنید به طور طبیعی با عکس العمل های نه چندان 

خوشایند و منفی مثل: عصبانیت، ترس و اضطراب روبه رو می شوید و آن ها را از 

خودتان بروز می دهید هر زمان که احساس می کنید که در خطر از دست دادن 

کاری قرار دارید و یا تحت انتقاد و سرزنش دیگران واقع  شده اید و یا مورد تهدید 

هستید. شما باید برای محافظت از خودتان عکس العمل مبارزه و یا فرار را بروز 

دهید.

شما به عنوان یک رهبر ارشد وظیفه دارید تا برای انسجام کاری خود به فردی بسیار 

مسلط، سفت و محکم تبدیل شوید که کامال بتوانید بر روی احساسات خود کنترل 

و تسلط داشته باشید تا به راحتی از پس انجام کارها با توجه به موقعیتی که در 

آن قرار دارید و در راستای شکوفاسازی تفکرات خود بربیایید.

بنابراین شما باید رهبری ذهن خودتان را به آینده نه به گذشته معطوف سازید. 

شما باید با توجه به این قوای فکری بتوانید بر روی اقداماتی که می توان االن برای 

حل وفصل مسائل و یا بهبود اوضاع و شرایط انجام دهید تمرکز داشته باشید. شما 

فقط به آنچه تحت کنترل و تسلطتان است طی تبعیت از تصمیمات و اقدامات 
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بتوانید در راستای هدایت پیشبرد اهداف خود به یک نتیجه  تا  بپردازید  بعدی 

مطلوب دست  یابید.

 

4. از خالقیت هایتان بهره بگیرید
باید  بلکه  هستند؛  قدرتتان  با  متعادل  که  نباشید  کارهایی  انجام  سراغ  به  هرگز 

قدرت و توانایی را طلب کنید که مطابق با انجام کارهایتان باشد. شما دقیقا در 

همین لحظه در دنیای درونی تان از تمامی منابع ذهنی و توانایی های الزم جهت 

حل وفصل هرگونه مشکل با غلبه بر بحران هایی که در حین زندگی با آن روبه رو 

خواهید بود برخوردارید. مسئولیت شما رها کردن این توانایی های بالقوه جهت 

متمرکز کردن آن ها برای حل چالش ها در زمان مقرر است.

 

سطح خالقیتتان را با تمرین ارتقا دهید

کنید  استفاده  عضالتتان  از  بیشتر  هرچه  یعنی  است  عضله  یک  مثل  خالقیت 

می توانید قوی تر و سالم تر باشید. به همین ترتیب شما هرچه طرح های بیشتری 

طرح ها  آینده  در  باشید،  داشته  زندگی تان  بهبود  و  مشکالت  حل وفصل  برای  را 

در  و شما می توانید  کرد  به ذهنتان خطور خواهد  بیشتری  نوین  اندیشه های  و 

راستای به کارگیری آن ها به پیشرفت برسید.

 

5. به مشتریان خود اهمیت دهید و برایشان ارزش قائل شوید
از جمله مهم ترین اهداف مشاغل خوب، جذب حفظ مشتریان است. بسیاری از 

افراد تصورشان بر این است که هدف یک شغل سودآوری و دستیابی به منفعت 

باالست. اما باید به این موضوع توجه داشت که سود تنها نتیجه جذب مشتریان 

به شیوه مقرون به صرفه است. تمامی مشاغل مهم و برجسته و تمامی صاحبان 

درجه اول مشاغل اصوال زمان، دقت و انرژی شان را برای جذب مشتری معطوف 

می کنند.
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بنابراین مهم ترین معیار موفقیت شغلی ارتقاء سطح رضایت مشتریان است. شما 

به  و  می خواهند  که  را  چیزی  مشتریان خود  برای  بتوانید  بهتر  و  بیشتر  چه  هر 

وجودشان نیازمندید را به قیمت و بهایی که مایل به پرداختشان هستند را تامین 

کنید، مسلما بیشتر از قبل، از شما خرید خواهند کرد و شما را بیشتر به دوستان 

و همکارانشان معرفی می کنند. به همین خاطر، رضایت مشتری باید نقطه اصل 

و مرکزی تمامی فعالیت های شغلی و کاریتان محسوب شود. فروش ها، درآمد و 

رضایتمندی  مستقیم  نتیجه  به عنوان  نیز  شغلی  موفقیت  و  پولی  جریان حساب 

مشتریان طی کسب سودی است که نصیبتان می شود. زمانی که با یک بحران و 

مسئله چالش برانگیز مواجه می شوید مشتریان راضی قادرند کلید بقا و تداوم کار 

و حرفه تان به حساب آیند و شما را در وضعیتی کامال متفاوت و قابل پیشرفت قرار 

دهند.
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