
 اقدام سازمانی  

 اتخاذ تصمیم در هنگامه ابهام و نامعینی 

 
ها به اثرات ناشی از شیوع ویروس کرونا به طور چشمگیری محدود شده است. در این نوشتار،  زمان واکنش مناسب و مقتضی شرکت 

ویروس  1سریع در زمان پاندمی  گیری هوشمند و وکارها در تصمیم گیری رهبران کسب ی کلیدی به منظور بهره پنج اصل و قاعده

 کرونا ارائه شده است. 

 

  

 
1 Pandemic 



دانند که اتخاذ تصمیمات مناسب و در عین حال سریع حتی در بهترین شرایط بسیار چالشی است.  وکارها به خوبی می رهبران کسب 

شوند.  نیز نامیده می  2"ونهتصمیمات قمارگ"ها، تصمیمات ناشناخته و همراه با ریسک باالست که گیری ترین تصمیم از جمله مشکل

گیر کننده و مقیاس  )ویروسی با سرعت انتشار غافل  COVID-19های فراوان مانند پاندمی  در هنگامه یک بحران آمیخته با نامعینی 

 ای از تصمیمات قمارگونه مورد اشاره مواجه خواهند شد. کننده ها با حجم فلجها و شرکت گسترش بسیار بزرگ(، سازمان 

های کوچک و بزرگ، بسیار کند است. به  ظور تفوق بر شرایط پرتالطم و آشفته مورد اشاره، رویکرد معمول بسیاری از شرکت به من

رسد. اما در زمانی  گیری به امّید دریافت اطالعات بیشتر در مواقعی که شرایط عادی است، منطقی به نظر می تعویق انداختن تصمیم 

گیری، خود نوعی از  چنین فوریت در انتخاب، همراه است، تعلل در تصمیم اطالعات ناکافی و هم وکار با نامعینی، که محیط کسب 

های جراحی که ضروری و حیاتی نیستند به معنای درگیر گیری پیرامون لغو تمامی عملتصمیم است. به عنوان مثال، تعلل در تصمیم

جاست که طر انداختن و ابتالی افراد بیشتر جامعه خواهد بود. اینهای بیمارستانی و به دنبال آن، به خنمودن پزشکان و ظرفیت 

 شود.گیری سریع بیشتر مشخص می اهمیت تصمیم 

توانند پنج اصلی که در ادامه معرفی وکارها می به منظور اتخاذ تصمیمات سریع و برجسته در این شرایط نامعین، رهبران کسب

 شوند را دنبال نمایند.  می 

 

 و کمی درنگ کنید. نفس عمیق بکشید .1

یک لحظه مکث کنید و یک نفس عمیق بکشید. یک لحظه به خودتان فرصت بدهید، ذهن خود را یک قدم از موقعیت فعلی  

ای متقاوت به شرایط نگاه کنید، به خوبی راجع به اتفاقاتی که افتاده است تأمل کنید و شرایط را برآورد عقب بکشید و به گونه 

بندی کنید. ممکن است این نکته قابل درک نباشد اما در شرایط حال بینی کنید و اقدامات را اولویتیش کنید، وقایع آتی را پ

 حاضر، ضروری است. 

شود که چه چیز باعث عملکرد عالی  ی هاکی روی یخ کانادایی، پرسیده می ، مربی و بازیکن برجسته 3زمانی که از و ین گر تزکی

العاده کند که گوی قرار دارد، اما یک بازیکن فوقیک بازیکن خوب جایی بازی می"دهد: ی گردد، پاسخ میک بازیکن هاکی می 

تر است. در  . گفتن این حرف البته از عمل کردن به آن بسیار ساده "کند که گوی در حال رفتن به آن نقطه استجایی بازی می 

انگیز  در آن  واحد در مقابل شما قرار دارد، بسیار وسوسه چهشرایط یک بحران، پریدن از یک کار فوری به کار بعدی و انجام آن

  100تا  50ی حتی به اندازه ی مکث، عمل ساده دهد که است. اما در حقیقت این یک اشتباه فجیع است. تحقیقات نشان می

 تمرکز کند.  چه بیشتر از همه اهمیت دارد ترین اطالعات و آندهد تا بر روی مرتبط ثانیه، به مغز اجازه می میلی 

  2009است. در سال    4ای مکث کرد، کاپیتان چ سل ی سالنبرگریک مثال جالب از رهبری که در یک بحران با مقیاس بزرگ لحظه

از کار بیفتد. کاپیتان   5برخورد با یک پرنده باعث شد هر دو موتور هواپیمای وی اندکی پس از برخاستن از فرودگاه الگاردیا

گیری درباره نشستن در یک فرودگاه در همان نزدیکی )چیزی که برج مراقبت پیشنهاد کرده  سالنبرگر فرصت کمی برای تصمیم
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بود( یا فرود بر روی سطح آب داشت. او با این که برای شرایط این چنینی تعلیم ندیده بود، برای چند ثانیه درنگ کرد تا تصمیم  

ی هودسون چرخید و تواند یک فرود ایمن در فرودگاه داشته باشد یا خیر؟ وی در نهایت به سمت رودخانهه آیا می بگیرد ک

 سرنشین هواپیما را نجات دهد. 155توانست تمامی 

 توانند مکث کرده و چند لحظه درنگ کنند: گیران به چند روش میتصمیم 

تری نسبت به وضعیت  کردن نیاز دارید و سعی کنید که یک زاویه دید وسیعبه تیم خود بگویید که یک لحظه برای فکر  -

 به دست آورید.

کنید. این  خود را بر فراز موقعیت پیچیده ایجاد شده تصور کنید به طوری که گویا از باالی یک منظره به آن نظاره می  -

نامد. با وجود م ه در یک جنگ که ممکن می  7را زاویه دید بالکٌنی  ، کارشناس مدیریت، آن6چیزی است که رونالد هیفتز 

تر داشته چه در حال رخداد است را محو و کدر کند، تمام تالش خود را بکنید تا یک زاویه دید گستردهاست هر آن

 باشید. 

تر است؟ چه چیزهایی ممکن است از دست  از خود و تیمتان این سؤاالت را بپرسید: چه چیز در حال حاضر از همه مهم  -

توانیم اکنون تحت تأثیر قرار دهیم؟ چه مسائل جدیدی ممکن است از این نقطه به بعد بروز کند؟ چه چیزی را می ب

 بخش باشد؟بدهیم که در آینده نتیجه 

چه ی این که چه طور مسائل جدید ممکن است بروز پیدا کنند و تنظیم رفتار، متناسب با آن بینی درباره این توانایی  پیش 

 که با پیامدها و نتایج ضعیف همراه است، جلوگیری کند.   8های غیرارادی و بدون فکرتواند از واکنش ده است می بینی شپیش 

ای مواد غذایی باشید، در حال حاضر شاهد یک رشد در شرایط ویروس کرونا، به عنوان مثال اگر شما رهبر یک فروشگاه زنجیره 

بندی  بود. شما باید پیرامون زنجیره تامین اقالم، لزوم یا عدم لزوم جیره چشمگیر در تقاضا و ثبت سفارش مشتریان خواهید

هایتان فکر کنید. به عالوه، سؤاالت های ایمنی و سالمت مشتریان در محل فروشگاه ها و چگونگی تنظیم و اعمال پروتکلآن

شگاه به خدمات غیرحضوری و تحویل در ها تغییر کند، آیا خدمات فروهای کاری فروشگاه ی این که آیا ساعتدیگری درباره

ی تمامی این مسائل با یکدیگر مرتبط  گیری درباره درب منازل محدود شود و چگونگی مدیریت پرسنل مطرح هستند. تصمیم

بندی کنید. این موضوع نیز مستلزم ایجاد ترین موضوعات را اولویتبوده و از این روی، الزم است مکث کرده و در ابتدا ضروری 

 باشد.  پرتی و عدم تمرکز میک نظم و انضباط به منظور حذف هر گونه عوامل حواسی

 

 افراد بیشتری را مشارکت دهید. .2

نمایند وکارها معمواًل تصور می کند، رهبران کسب های فراوان که یک بحران آن را ایجاد میآلود و همراه با نامعینی در فضای ابهام 

ری صرفا به افرادی که در رأس امور هستند محدود شده و تصمیمات بزرگ را تنها یک تیم  گیکه باید اختیار و قدرت تصمیم 

ها باید هر مدل سلسله مراتبی که در شرایط های بسته اتخاذ کنند. امّا حقیقت آن است که آنکوچک از افراد در پشت درب

داران شرکت  است افراد بیشتری از ذینفعالن و سهام  کنند را کنار بگذارند. به عبارت دیگر، الزمعادی با آن احساس راحتی می 
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تواند منجر به تصمیمات های متفاوت درگیر مسائل شده و به بحث و ابراز نظر تشویق گردند. این رویکرد میبا دیدگاه 

 گیری شود.   تر بدون فدا کردن سرعت عمل در تصمیم هوشمندانه 

گیران و استفاده کنند. در این مدل، تصمیم  9روش موسوم به تنگ ماهیتوانند از وکارها می به طور مشخص، رهبران کسب

گیر آیند )شکل زیر(. بر سر این میز، یک یا دو تصمیم کارشناسان خبره اصلی همگی دور یک میز حقیقی یا مجازی گرد هم می 

فعان مرتبط در داخل سالن در نظر و تعدادی کارشناسان خبره  حضور دارند. به عالوه، یک یا دو صندلی خالی برای سایر ذین

توانند در بحث حضور یافته و آن را ابراز شود که در صورتی که نقطه نظری درباره مسئله مورد بحث داشته باشند می گرفته می 

 چه در حالها خود شاهد آنشود آنکنند و این امر موجب می ی در حال برگزاری را مشاهده می کنند. اکثریت ذینفعان، جلسه

 نماید. های پس از آن جلوگیری میرسانی ها و اطالعوقوع است بوده و از لزوم صدور ابالغیه

 

 
9 Fishbowl 



 تر پیش برویدافراد بیشتری را مشارکت دهید و با استفاده از روش موسوم به تنگ ماهی، سریع

های خالی توانند موقتاً با قرار گرفتن در یکی از صندلی در جلسات حضوری، ذینفعانی که در حال تماشای تنگ ماهی هستند می 

ها و اطالعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و سپس به سالن باز  دور میز در بحث شرکت کرده و به طور خالصه ایده 

ها بخواهند در بحث شرکت کنند، دست  همگی در وضعیت ساکت قرار دارند. زمانی که آنگردند. در جلسات مجازی، ذینفعالن  

 نماید.  ها را به بحث دعوت میگرفته و مدیر جلسه با فعال کردن میکروفونشان آن

 

 توانند برای مشارکت دادن افراد بیشتر بردارند:چند گام که رهبران می

 ح توضیح دهید. اول( تصمیماتی که باید گرفته شود را واض

 گیران را معین نمایید. دوم( تعداد اندکی از تصمیم 

ای را که قرار است  چنین عدهسوم( کسانی را که حق نظر دادن دارند شامل ذینفعان مرتبط و کارشناسان خبره و هم

 تصمیمات را اجرایی کنند، مشخص نمایید. 

دهید. صراحتاً اعالم نمایید که هر فرد حق  بیان دیدگاه دارد اما ی سریع ترتیب چهارم( یک گردهمایی برای انجام مباحثه 

 حق رأی برای همه نیست. 

توان تعداد زیادی از ذینفعان و کارشناسان را بدون از دست دادن سرعت عمل، درگیر فرآیند با دنبال نمودن این رویکرد، می

ناخته بوده و تصمیمات مد نظر، تصمیماتی شاخص و گیری ناشگیری نمود. به طور ویژه، زمانی که شرایط تصمیمتصمیم 

نمودن همه نظرات و از قلم نیفتادن هیچ یک از  های متعدد و متفاوت، اطمینان از لحاظگیری از دیدگاه برجسته هستند، بهره 

 جوانب را به همراه خواهد داشت. 

ست تصمیمات را اجرایی کنند صحبت کنید. اقدامات توانید سریعاً با افرادی که قرار ازمانی که تصمیمات گرفته شد، شما می 

چه در گام بعدی ها پیرامون آنها را تشریح کنید و هر گونه سوال احتمالی را از جانب آنبندی و مسئولیتالزم، جدول زمان

د قدرت و توان پیام  توانخرید بلکه ابالغ شفاهی میها را می قرار دارد، پاسخ دهید. با حذف گام صدور ابالغیه نه تنها فرصت 

 مورد نظر شما را باال ببرد.   

ها و تمایزاتی در نوع تقاضاها برای خدماتشان های مدیریت پسماند احتمااًل با تفاوتدر شرایط بحران حال  حاضر، رهبران شرکت 

های اداری و ان آوری داشته و پسماند ساختممواجه هستند. به عنوان مثال، پسماند خانگی بیشتر شده که نیاز به جمع

شده در تقاضاها را بهتر مدیریت کنند؟ این توانند این تفاوت حاصل ها چه طور می ها کاهش یافته است. این شرکت رستوران

ها  های خوبی پیرامون مسیرتوانند ایده)که می 10ی وسیعی از ذینفعان، نمایندگانی از کارمندان خط مقدمتصمیم باید یک گستره 

 کارمندان برای اعزام به کدام مناطق مناسبند، داشته باشند( و مشتریان را درگیر کند.  و این که کدام 

 

 های کوچک اما بسیار مهم و حیاتی داشته باشید.انتخاب  .3
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یابد بسیار  تواند در بلندمدت و زمانی که بحران گسترش میهای کوچکی که رهبران در کوتاه مدت دارند می برخی از انتخاب

 ها باشند.  ها ممکن است سخت باشد اما رهبران باید به دنبال آن د. اگر چه تشخیص آنبزرگ جلوه کن 

ی زیاد مانند خرید وکار، بسیاری از تصمیمات قمارگونه بسیار واضح هستند. یک تأثیر عمده یا هزینه ی عادی یک کسبدر دوره

کارخانه، با این تصمیمات همراه خواهند بود. اما   یک شرکت، بازاریابی یک محصول در یک جغرافیای جدید و یا تعطیلی یک

توانند پیامدهای استراتژیک بزرگی در درازمدت رسند می ی اول بسیار کوچک و متداول به نظر می برخی از تصمیمات که در وهله

 داشته باشند. 

های صاویر را در پخش برنامهدر برخی مناطق وضوح ت 11ای نتفلیکسدر یک مثال مرتبط با شیوع ویروس کرونا، شرکت رسانه 

ی اطالعات را تسهیل نماید. در عین حال که اکثر مردم متوجه تفاوت ایجاد شده  ها در شبکه ویدئویی کاهش داده تا جریان داده

مقاوم خواهد نمود؛ این  12ی اینترنت را در مقابل مشکالت و از کار افتادگی شوند، این تصمیم شبکه در کیفیت تصاویر نمی

آموزان به منظور انجام وع به ویژه در زمانی که افراد زیادی در منزل مشغول به دورکاری از طریق اینترنت بوده و دانش موض

 گشا باشد.  تواند بسیار راه های مرتبط با مدرسه بیش از پیش به اینترنت مطمئن وابسته هستند، می فعالیت 

 های کوچک حیاتی بردارند: تخابتوانند به منظور ان هایی که رهبران می برخی از گام

بینی کنید. هیچ کس گوی بلورین چه ممکن است در آینده پدیدار شود، پیشاول( سناریوهای مختلفی را در مورد آن

های دقیق و با جزئیات احتمااًل اشتباه هستند چون همه چیز در حال بینی جادویی ندارد تا آینده را در آن ببیند. پیش 

تواند برای برآورد ای از خط سیرهای احتمالی و سناریوهای کلی می بینی گسترهو ناپایدار است. پیش  تغییرات پی در پی

 کننده باشد.  این که چه چیز در آینده ممکن است اتفاق بیفتد به شدت کمک

افتد  به آنچه اتفاق میها در امروز وابسته دوم( فهرستی از پنج تا ده گزینه یا اقدام تهیه نمایید که انتخاب و یا انجام آن 

تواند یک تغییر اساسی در آینده ایجاد کند. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم شش ماه به جلو حرکت کنیم و اثرات اقدامات می 

تواند تمایزات عمده هایی در گذشته میو تصمیمات زمان حال را در آینده شناسایی کنیم، انجام چه اقدامات یا انتخاب

 ایجاد کند؟

ی راه تواند در ادامهها در حال حاضر میاز کمک دیگران برای شناسایی تصمیمات و اقداماتی که پرداختن به آن سوم(

تفاوت ایجاد کنند، استفاده کنید و سایرین را نیز در این امر مشارکت دهید. به کدام یک از این اقدامات باید همین امروز 

ی ر بگیرید؟ این اقدامات و تصمیمات یک گستره هستند؛ از کارهایی برای ذخیرهپرداخته شود؟ کدام یک را باید بعداً در نظ

 کنندگان جایگزین. زنجیره تامین مبتنی بر رصد تأمین  13آوریپول نقد و تأمین نقدینگی گرفته تا اقداماتی به منظور تاب

مثالی خوب از یک انتخاب کوچک و حیاتی است که تغییری بزرگ  2013در سال  14گذاری ماراتن بوستون رویارویی با بمب 

ایجاد کرد. در آن زمان تصمیم گرفته شد که مجروحان به هشت بیمارستان مختلف فرستاده شوند. علی رغم این که برخی از  

های مذکور فراخوانده شدند تا  رستانگذاری بسیار دور بودند، برخی جراحان سریعاً به بیمای بمبها از منطقه آن بیمارستان 
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شدند به ناچار  ها اعزام می ترین بیمارستان های الزم بالفاصله آغاز گردند. در صورتی که، اگر تمامی مجروحان به نزدیکجراحی

 گرفتند و ممکن بود از شدت خونریزی جان خود را از دست بدهند.  باید در صف انتظار جراحی قرار می

 

 اندازی کنید. راه 15یک مرکز عصبی .4

چنین نسبت به زیرمجموعه ی بیشتری نسبت به گذشته بگیرند. همدر مواقع پر استرس، رهبران ناگزیرند که تصمیمات قمارگونه 

بسیار مهم است که بتوانید توجه خود را بر روی  16خود بیش از پیش نگران هستند. در زمان اتخاذ تصمیمات با ریسک باال

پرتی را حداقل کنید. اگر رهبران با آشفتگی زیادی دست دارد متمرکز کنید. به عبارت دیگر، باید عوامل حواسای که در  مسئله

تواند به رهبران کمک کند تا به  شوند. ایجاد یک مرکز عصبی می گیری دچار خطا می مواجه باشند، احتمااًل در قضاوت و تصمیم 

 یک تمرکز کنند. جای تصمیمات تاکتیکی بر روی تصمیمات استراتژ

ها هایی در برآورد هزینهی باالیی از نامعینی، احتمال باالی تغییر همه چیز در آینده و دشواری یک تصمیم استراتژیک با درجه

ی نسبتاً  ی پایینی از نامعینی و منفعت و هزینهها همراه است. در مقابل یک تصمیم تاکتیکی با هدفی مشخص، درجهو منفعت 

خواهد بود. تصمیمات تاکتیکی، مهم و در برخی مواقع حیاتی هستند. با این حال بهتر است تصمیمات تاکتیکی  واضحی همراه 

سازمان واگذار شوند. این افراد به طور موثری قادر هستند که موضوعات را بدون ارجاع به سطوح باالتر   17ی به افراد حاضر در لبه

 سازمانی رفع نمایند. 

ز این که افراد مناسب در جایگاه اخذ تصمیمات تاکتیکی قرار دارند این است که یک مرکز عصبی  یک راه کسب اطمینان ا

دیگر به یک 19و اختیارات شفاف است که توسط یک تیم تلفیق 18ها با کارکرد متقابل ی از تیمااندازی شود. این مرکز، شبکه راه

کند تا فکورانه و در عین حال سریع انجام گیرد. هر تیم بر روی می  تیم تلفیق بر فرآیند اتخاذ تصمیم نظارت .اندمرتبط شده 

ها عبارتند از: تیم حفاظت از نیروی کار، تیم زنجیره تامین،  موضوعی تمرکز دارد. به طور معمول، این تیم  یک زمینه یا یک حوزه

ر ایجاد هماهنگی بین کلیه افراد و تیم تعامل و مشارکت مشتریان و تیم سنجش استرس مالی. یک تیم مرکزی نیز به منظو

بایست مرکز عصبی را با این ها وجود خواهد داشت. در یک بحران، رهبران می کسب اطمینان از همکاری و شفافیت بین تیم 

 عیب نباشد سریعاً ایجاد نمایند.آگاهی که ممکن است بی 

د و به منظور این مهم، تجهیز شده اند. با این حال، پاندمی  ها همواره در حال پرداختن به موارد اورژانسی هستنتمامی بیمارستان

ویروس کرونا متفاوت است. برپایی یک مرکز عصبی به منظور اتخاذ تصمیمات سریع توسط افراد مناسب پیرامون تأمین و به  

های تنفس  ه کارگیری پرسنل و تخصیص منابع محدود انجام پذیرد. برخی از تصمیمات تاکتیکی نظیر نحوه تخصیص دستگا 

های جراحی گزینشی در این شرایط الزم است که به عنوان تصمیمات استراتژیک در نظر گرفته  بندی عملمصنوعی و زمان

شوند. تبدیل یک خوابگاه دانشگاهی یا یک هتل به یک فضای بیمارستانی ممکن است یک تصمیم استراتژیک باشد اما کسب  
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ی فضای بیمارستانی کاربردی هست یا خیر، یک تصمیم تاکتیکی است که باید در مرکز  اطمینان از این که فضای مورد نظر برا

 گیری شود.  عصبی پیرامون آن تصمیم 

رهبران با خلق و خو و شخصیت مناسب در مواقع آمیخته با انواع نامعینی الزم و ضروری هستند. این افراد، کنجکاو  

ای داشته باشند حتی اگر  نیاز مکالمات خشن و سختگیرانه   و منعطف هستند و در عین حال، ممکن است در صورت

احتیاج دارد، نه یک نویل   20ها در بین افراد بکاهد. در زمان جنگ، شما به یک وینستون چرچیلاین از محبوبیت آن 

 .21چمبرلین 

 

 گیری و دارای فضائل اخالقی، قدرت و اختیار دهید. به رهبران با قدرت تشخیص و تصمیم .5

گیرند. این افراد معمواًل نکات درست را شخصیتی خاص از دیگران پیشی می  وکار به طور معمول افراد با تیپدر طی یک کسب

ها را به یستم را به خوبی هدایت و راهیابی نمایند و پیامدانند چه طور سکنند، می گویند،  دیگران را تحریک یا عصبانی نمی می 

هدایت و رهبری  22خواهند بشنوند. این افراد که معمواًل پای ثابت ها می چه را بشنوند که آنکنند تا افراد آننحوی مدیریت می

 مناسب نیستند.   آمیخته با نامعینی  های های ابتکاری هستند، به هیچ عنوان همواره برای هدایت در زمان بحرانها و برنامه طرح

چنین دارای فضائل اخالقی در مواقع آمیخته با انواع نامعینی الزم و ضروری هستند. این افراد، رهبران با قدرت تشخیص و هم 

 ای داشته باشند حتی اگر اینکنجکاو و منعطف هستند و در عین حال، ممکن است در صورت نیاز مکالمات خشن و سختگیرانه 

چه بهترین  آوری کرده و سپس با در نظر گرفتن آن نظرات متفاوت را جمعها نقطهها در بین افراد بکاهد. آن از محبوبیت آن

گیری کرده و نیازی به اجماع صددرصدی افراد منفعت را برای سازمان، و نه کارمندان سازمان، در پی خواهد داشت، تصمیم 

ترین مشکالت را برای بررسی ترین و پیچیده شده، صرفاً سخت ی اختیارات محولت در حوزهبینند. این افراد، برای تصمیمانمی

نمایند. در زمان جنگ، شما به یک وینستون چرچیل احتیاج دارید، نه یک نویل و اعمال نظر، جدی قلمداد کرده و لحاظ می

 چمبرلین. 

و اختیار دهید، فقط کسانی را که همیشه پای ثابت   در راستای این گام، زمانی که قصد دارید به رهبران جدید قدرت

ها دقیقاً خصوصیات مناسب و  اند انتخاب نکنید؛ توجه کنید که ممکن است برخی  از آنهای راهبری سازمان بودهمسئولیت 

 درخور برای تکلیف محول شده را داشته باشند اما برخی هم این گونه نیستند.  

اند. این نکته  انتخاب کنید، کسانی را برگزینید که سه مورد زیر را تا جای ممکن قبالً انجام دادهخواهید رهبران را زمانی که می 

 ها در فضای مبهم و نامعین فعلی بیشتر باشد: شود احتمال موفقیت آنباعث می 

 پذیری خود را نشان داده باشند. انعطافآوری و ای در محیط کار را تجربه کرده و جرأت، تابیک بحران شخصی یا حرفه -
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که تصمیم درست بوده است، گرفته باشند. علی رغم این که  یک تصمیم دشوار و نامحبوب )ناخوشایند( را به دلیل این -

ی اجتماعی خود را های پشت سر خود را خراب کرده و سرمایهاند پل ممکن است به خاطر آن سرزنش شده و مجبور بوده

   هزینه کنند.

 ها نیست.  مشتاقانه پذیرای شنیدن اخبار ناخوشایندی هستند که در سلسله مراتب رهبران، گوش شنوایی برای آن -

ممکن است قادر نباشید به تعداد کافی رهبرانی که هر سه معیار فوق را داشته باشند پیدا کنید اما از قدرت و اختیار دادن به 

 ند بر حذر باشید. کسانی که هیچ یک از این معیارها را ندار

ها یادآوری کنید که انتظار  ها را تشویق کنید تا چرچیل درونی خود را بیابند. به آنزمانی که این افراد را شناسایی کردید آن

عیب و نقص بودن تالش کنند زیرا که  ها نباید برای بیگیری با وجود اطالعات ناقص و ناکافی است. آنها، تصمیمشما از آن

آن چه که درست است انجام دهید  ودن دشمن سرعت عمل است. مجاز هستید خطا کنید و از اشتباهات درس بگیرید.  عیب ببی 

 ی محبوب برای سایرین نباشد. حتی اگر گزینه 

 

 یا یک کار بزرگ و برجسته بکنید یا هیچ کاری نکنید!

گویند که معمواًل های گذشته به ما می ها از بحرانتجربه  ها ومانند هستند. درسسابقه نیازمند اقدامات جدید و بیهای بیبحران

چه مهم است این است که باید سریع دست به اقداماتی های ضعیف و نامناسب دارند. آن رهبران در این شرایط اقدامات و واکنش 

 زد که در شرایط عادی بسیار پرریسک هستند. 

نگه    23که اقتصادش را برای جلوگیری از رکود اقتصادی به طور ثابت   کشور دانمارک به تازگی یک چنین تصمیمی داشت، زمانی 

ها کارگران خود های خصوصی را به شرطی که شرکت درصد از حقوق کارکنان شرکت   75داشت. دولت دانمارک موافقت کرد تا  

کنند حقوق پرداخت کرده و این را اخراج یا تعدیل نیرو نکنند، پرداخت نماید. دولت به کارگرانی که در خانه هستند و کار نمی

دانیم که آیا این ماه در بر داشته است. ما هنوز نمی 3درصد از اقتصاد ملی کشور تنها در  13ای معادل تصمیم تا کنون هزینه

تواند اهداف در نظر گرفته شده برای آن را محقق کند یا خیر اما یک مثال از نوع تصمیمات برجسته در زمان بحران سیاست می 

 یا حداقل به آن فکر کرده باشند.   ی آن را داشته واست که بسیاری از رهبران آرزو دارند تجربه

هاست،  ی دولتها مرتبط نیست و تنها بر عهده های برجسته به آنوکارها تصور نکنند این گونه واکنشکه کسببه جهت آن

ها  تصمیم گرفت تا فصل بازی  24باشند. انجمن ملی بسکتبال ها قابل توجه می گیری شرکتبررسی چند مثال برگرفته از تصمیم

های ورزشی نیز دست به اقدامی مشابه بزنند. شرکت  زودتر از موعد به پایان برساند، این موضوع سبب گردید سایر انجمنرا 

های خود را در سرتاسر دنیا در واکنش به ویروس کرونا تعطیل  فروشان بزرگ بود که بسیاری از فروشگاهجزء اولین خرده 25اپل

م گرفت، اکثر پروازهای خود را تا زمان بازگشت ایمنی و اطمینان در سفر، به حالت تصمی 26نمود. شرکت هواپیمایی امارات
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هایشان را قبل از اکران سینمایی، مستقیماً برای انتشار در نیز فیلم  27های تولید فیلم هالیوودتعلیق در آورد. برخی از شرکت

 اند. ای مختلف منتشر کردهبسترهای چندرسانه 

آلود و نامعین آسان نیست. زمانی که اتفاقات به سرعت  آنچه اکنون در حال رخداد است در حال ابهام اتخاذ تصمیم در فضای 

توانند تعلل کنند. بر این باور هستیم که پنج اصل ارائه شده در این نوشتار به رهبران وکارها نمیپیشروی هستند، رهبران کسب

ه سرعت اتخاذ نموده و سازمان خود را در این شرایط بحران هدایت کند تا تصمیمات هوشمندانه را بوکارها کمک میکسب 

 روید همچنان به یادگیری و کسب آگاهی بپردازید.ها را بپذیرید و سعی کنید هر چه پیش می کنند. آن
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