
 موسسه مکینزی اند کامپانی

ابطه با شیوع ویروس کرونا   به کارگیری آموخته های های پیشین مربوط به رهبری در ر

 سه رهبر کارآزموده به توصیف آنچه می پردازند که از مدیریت در طول بحران های گذشته آموخته اند.

سطح نظری آگاهی دارند. شغل های آنها بر اساس یک توانایی مدیران دانا در رابطه با پایه و اساس مدیریت بحران، حداقل در  

فردی ظهور و سقوط می یابد تا تیم های خود را سازمان دهی کنند، آرامش و همدلی سنجیده ای را برنامه ریزی کرده، و به 

یه به شیوع ویروس شکل موثری ارتباط برقرار سازند.بیشترین شانس آنها این بوده است که مجبور نبوده اند با بحرانی شب

کرونا که اکنون به شکل وحشیانه ای در جامعه جهانی اثر ویرانگری از خود به جای می گذارند، مواجه شوند. اما مدیرانی 

هستند که داستان ها و تجربیات رهبری آنها در شرایط اختالل و دگرگونی شدید می تواند آموزنده باشد. به منظور یادگیری 

ر پیشکسوت مکینزی که چنین تجربه ای داشتند صحبت کردیم. هوگو باگ در طول بحران ابوال در طول مشاو  3بیشتر،ما با 

مدیر گروه منابع سازمانی شرکت استخراج معادن و فلزات ریوتنسیو بود. جف کاوا مدیر ارشد منابع  2015-16سال های 

، 2003رئیس جمهور و مدیر عامل وندی در سال  سازمانی در شرکت نایکی در طول دو بحران اقتصادی مهم، معاون اجرایی

در زمان شیوع بیماری سارس، و مدیر ارشد منابع انسانی هتل های استاروود در زمان بحران های مالی و شیوع آنفوالنزای 

بود. مانلی هاپکینسون هم به عنوان، افسر نیروی دریایی سلطنتی در طول جنگ اول خلیج فارس،  2009خوکی در سال 

رددار اسکی در قطب شمال، و رئیس هیئت مدیره شرکت هیوست پاکارد انگلیس، و مراکز داده ی آرک در نظر گرفته شد. رکو 

 ما با این افراد به صورت تک تک صحبت کردیم اما نظر های آنها را در قالب یک میز گرد مجازی در اینجا عنوان کردیم.

باال به پایین ثبات ایجاد نمی کند. تجربه شما در برقراری تعادل بین کنترل  به هنگام بروز بحران، رهبری همواره از مکینزی:

 مرکزی و واگذاری مسوولیت های محلی چیست؟

بسیار مهم است که یک رهبر بتواند در برابر کنترل متمرکز مقاومت کند. آنچه در زمان بحران اهمیت  مانلی هاپکینسون:

فعالیت ها قرار دهند. این یک خواسته ی قابل فهم است که رهبران مطمئن شوند  دارد، آن است که رهبران خود را در مرکز

 همه چیز عالی است، و یا حتی دقیقا خالف چیزی مورد نیازاست. 

به منظور عدم تمرکز و ایجاد شبکه ای از تیم ها، شفافیت در اهداف و الویت ها نیاز است. یک رهبر در صورت عدم آگاهی 

واند تیم ها را هدفمند کند. حتی رهبران باید به هنگام الویت بندی های کوتاه مدت و ایجاد اولویت های از الویت ها نمی ت

شفاف هم، اهداف بلند مدت تری را در ذهن داشته باشند. در تیم سه نفره ی ما در زمان مسابقه ی ثبت رکورد قطب شمال، 

ینان یابد که ما می توانیم از هر مانعی به سالمت عبور کنیم. نفر یک نفر مسئولیت دید نزدیک و لشکر آرایی را داشت تا اطم

دوم نقش رهبری را به عهده گرفت و بر روی دوردست ها تمرکز داشت، و اطمینان پیدا می کرد که از اهداف اصلی فاصله 



ها توسط افراد دیگر  نگیریم. »رهبر« در خط مقدم نیست، بلکه تمامی تصمیمات را در سریع ترین زمان ممکن می گیرد. آن

 دنبال می شوند، و یک مسیر را به سوی آینده مشخص می کنند. 

به طور مثال، من به گروهی از سازمان ها مشاوره می دهم که کار آنها نقش مهمی بر روی عملکرد زیرساخت های ملی انگلستان 

چگی توانایی ملی به منظور اجرا است. این شفافیت دارد. برای آنها، امنیت مردم بسیار مهم است، اما این امر منوط به یکپار 

هدف نیست و الویت بلند مدت بودن تصمیم یا آنی بودن آن، به تیم ها و افراد اجازه می دهد که تصمیمات درستی بگیرند، و 

 باعث می شود هر کجا که اطالعاتی وجود دارد تصمیماتی گرفته شود. این نکته ی امر است. 

م نباید توسط دفتر مرکزی گرفته شود. تیم های محلی اغلب بهترین موقعیت را برای قضاوت موقعیت هر تصمی هوگو باگ:

، ما در بحران  2015به طور مثال، در سال  0در زمان بحران دارند و تصمیمات آنها نباید در ابتدا نادیده گرفته شوند

براین به طور طبیعی ما باید تصمیم می گرفتیم که آیا همه ی کارمند در گینه داشتیم. نرخ مرگ و میر باال بود، بنا 4000ابوال

کارمندان خارجی خود را به خانه بفرستیم یا خیر؟ با علم به آنکه پس از آن بحران آن ها تمام اعتبار خود را از دست داده و 

ا گفتیم که شما بهترین افراد برای هیچ گاه نمی توانند به کار خود برگردند. ما این کار را به عهده ی تیم گذاشتیم، ما به آنه 

ارزیابی هستید، چرا که ما نمی توانیم قضاوت درستی از ریسک سالمتی آن جا برای شما به عنوان مهاجرین داشته باشیم. تیم 

ماه ما یک جابجایی  6تصمیم گرفته که مهاجرین خودشان در آنجا بمانند، اما خانواده هایشان را به خانه بفرستند. پس از 

داشتیم، بنابرای مهاجرین توانستند به دیدار خانواده های خود بروند ضمن اینکه یک رهبری ماهرانه در زمان بحران هم 

 صورت گرفته بود. 

شرکت نمی توانست به این تصمیم برسد. شاید آنها همه ی افراد را به خانه هایشان برمی گردانند. اما بیایید به کلمات توجه 

ه معنی انزوا نیست. ما شفافانه گفتیم که اگر بخواهند می توانند بمانند یا از گینه خارج شوند. اما ما کنیم: خودمختاری ب

می خواهیم با شما گفتگویی داشته باشیم تا مطمئن شویم که شما به همه جوانب آن نگریسته اید و در پایان این مدت هیچ 

 کدام از کارمندان درگیر ابوال نشدند. 

 وع از همکاری الزاماتی دارد. چه تیم هایی می توانند از عهده ی انجام این کارها برآیند؟ این ن مکینزی:

تیمی که نقش ها و مسئولیت های مشخص دارد، می تواند آن را انجام دهد. اما در زمان بحران، تصمیم گیری باید   هوگوباگ:

ان مسئولیت هم نیاز می باشد، بنابراین حتی زمانی بسیار شفاف تر و مختصر تر از موقعیت ها باشد. همچنین، در این زم

که افراد و بخش های گوناگون داده ها را وارد می کنند در پایان روز تنها یک نفر تصمیم گیرنده است. این نیاز به شفافیت 

اد و یا سوالی دارد. کل تیم رهبری باید نظم و انضباط را هنگام صحبت فرد در رابطه با تصمیم حفظ کند. نباید هیچ انتق 

 درباره ی تصمیمات گرفته شده وجودداشته باشد، چرا که در زمان بحران سازمان شکننده است.



اگر همکاری کمی وجود داشته باشد، به سرعت این موضوع آشکار خواهد شد. ام از سوی دیگر، اگر روابط واقعی   جف کاوا:

شما یک تیم بحران کارآمدتری خواهید داشت. اگر ضعف هایی و صادقانه میان رهبران پیشکسوت وجود داشت باشد، آنگاه  

وجود داشته باشد، اگر در عملکرد تیم شکاف هایی باشد، در زمان استرس به سرعت موجب نزاع می گردد.این به نظر واضح 

گردند که است، اما بسیاری از رهبران متوجه نیستند هنگامی که مردم تحت فشارند، به سمت سبک های میان فردی بر می

در آن به جای همکاری تمایل بر روی حفاظت است. اگر پویایی تیم شما به شکل مناسبی نیست بحران اختالل توسعه خواهد 

 یافت.

در زمان بحران سارس در شرکت وندی، ما تصمیماتی گرفتیم که توسط افرادی که در خط مقدم بودند به ما اطالع رسانی 

س آن پایه گذاری شده بودیم به ما کمک کرد. نحوه ی ساختار سازمان ما به گونه ای بود که شده بود. شیوه ای که ما بر اسا

اجازه تبادل اطالعات به شکل کارآمد از مغازه ها تا فروشگاه های زنجیره ای وجود داشت.تمام مدیران فروشگاهی با مدیران 

اشتند، که این مدیران هم با مدیران بخش های اصلی در میانی در ارتباط بودند که این مدیران هم با میران بخش ی ارتباط د 

ارتباط بودند. ما شبکه ی ارتباطی خوبی داشتیم و بازخورد های خوبی هم دریافت کردیم. در مدیریت اجرایی شرکت های 

یع تر به بزرگتر، تمرکز ما به طور خالصه بر روی استراتژی و ایده های بزرگ است. اما در این موقعیت ها، ما هر چه سر 

 تصمیمات تاکتیکی نیاز داشتیم. ما نیاز داشتیم که به نحوی به مسائل اشاره کنیم که در محیط فروشگاه نمود پیدا کند.

یک فرهنگ درست، محیط منسجمی را ایجاد می کند که به تیم ها امکان می دهد به طور مستقل و در  مانلی هاپکینسون:

ترک و زبان مشترک که از ابزارهای حیاتی رهبری و مشارکت هستند. به طور مثال، زمانی عین حال با یکدیگر کار کنند. درک مش

که کل سازمان از یک ابزار ثابت برای نمایندگی استفاده می کند، نمایندگی به طور دائم کارآمد است و این مجددا باعث وضوح 

 می شود. 

این حتی  زمانی که افراد و بخش های گوناگون داده ها را در این زمان مسئولیت هم زیاد می شود. بنابر

 وارد می کنند، در پایان روز باز هم، تنها یک نفر تصمیم گیرنده است.

این موضوع نیازمند سطح باالیی از آگاهی رهبران در زمان بحران و دگرگونی شدید است تا یک تعادلی حفظ شود که نه چندان 

 منفی و نه بیش از حد خوش بینانه باشد.

مکینزی: رهبران خواهات آن هستند که به اندازه کافی سازنده واطمینان بخش باشند. اما میان اطمینان دادن و گفتن چیزی 

که بسیاز خوش بینانه است مرز بسیار باریکی وجود دارد. چگونه این موضوع در ارتباطات زندگی واقعی نقش خود را ایفا می 

 کند؟



ت »آرامش عمدی«، گفته ی آلبرت مهرابیان در زمینه ی احساسات ارتباطی هستم. همانطور مانلی هاپکینسون: من عاشق عبار 

درصد به آنچه تعلق دارد که شما بیان می  7درصد شنیداری،  و تنها  38درصد ارتباطات بصری،  55که آلبرت نقل می کند، 

گرگونی است تا یک تعادلی حفظ شود که نه چندان کنید. این موضوع نیازمند سطح باالیی از آگاهی رهبران در زمان بحران و د

منفی و نه بیش از حد خوش بینانه است. نیاز است که آنها متوجه شوند که همیشه بر روی صحنه هستند، اما این را هم 

را باال ببرند   بپذیرند که همچنان انسانند و می توانند اشتباه کنند. در زمان بحران ما به رهبرانی نیاز داریم که سطح آگاهی خود 

 و از نحوه ی درک آنها به طور فزاینده ای آگاه باشیم.

در زمان های مختلف، ما مجبور به کاهش قابل مالحظه ای از نیروی کار هستیم. در طول بحران های اقتصادی  جف کاوا:

. پس از اینکه دور اول را ، ما تعداد سرانه ی غیرمجاز خود را در استاروود به میزان قابل توجهی کاهش دادیم 2008سال 

انجام دادیم همه می گفتند که »همه چیز خوب پیش می رود و می توانیم به شغل خود برگردیم«. در میان دیگر افراد، من به 

شدت مخالف بودم و هیچ تعهدی ندادیم. چرا که نمی دانستیم چه اتفاقی قرار است رخ دهد و در واقع اوضاع اقتصادی از 

ا در نهایت ثابت ساخته بودیم و شروع به بهبود آن کرده بودیم بدتر می شود یا نه؟ مردم متکی به اظهارات ما قبل از آنکه م

به عنوان رهبر هستند و اغلب بر اساس اطالعاتی که ما به آنها می دهیم تصمیمات مهمی می گیرند. با دادن تعهدی به این 

ادی را که ما سعی در ساختن آن با شرکای خود داشته ایم را از بین ببرد. این مهمی و در ادامه دنبال نکردن آن، می تواند اعتم

موضوع مهمی است که می گوید صداقت همیشه بهترین سیاست است. از خودتان بپرسید، »آیا کالم من کامال درست است«؟ 

قی در اقتصاد خواهد افتاد. این یک در آن زمان ما نمی توانستیم قول استخدام بی وقفه بدهیم، چرا که نمی دانستیم چه اتفا

فاجعه ی بی سابقه ای در اقتصاد بود. خواسته ی من این بود که به افراد آرامش و اعتماد به نفس بدهم. اما شما نمی توانید 

رد به آنها آرامش و اعتماد به نفس کاذب بدهید. این برای یک تیم رهبری دلسور دشوار است، اما شما مجبورید که در این مو 

 خود را تحت فشار زیاد قرار بدهید. 

در زمان بحران و عدم اطمینان، شما برای نشان دادن ثبات به رهبری نیاز دارید. چیز های بسیاز زیادی وجود دارند   هوگوباگ:

ن خود به شکل که شما نمی دانیداما هنوز می توانید با ساختار های خود ثبات را به ارمغان بیاورید. ما روزانه با تمام کارمندا

ماه روزانه ادامه دادیم. با   18و این کار را تا    -تلفنی از طریق تلفن همراهشان و حضوری در یک زمان مشخص ارتباط داشتیم

به ارمغان آوردن ساختار برای زندگی مردم، شما می توانید امور را تحت کنترل خود قرار دهید. این به سالمت روان و ثبات 

د، چیزی که افراد در زمان بحران نباید آن را دست کم بگیرند. مردم در رابطه با خانواده های خود، کارمندان کمک می کن

 شغل هایشان و بسیاری موضوعات دیگر سواالتی دارند، پس هر ثباتی که شما بتوانی فراهم آورید بسیار مهم است.  

تمامی ظرفیت ها برای برقراری ارتباط استفاده کنیم. جف کاوا: من معتقدم در استاروود ما در موقعیت خوبی بودیم تا از 

این یک ظرفیت داخلی بود که ما در طول زمان ساخته بودیم، از جمله: ویدیو کنفرانس گروهی سریع، ارسال بی وقفه کلیپ 

ان. ما تنها های ویدیویی به سرتاسر جهان، ارائه نکات سخنرانی ماهرانه و سواالت متدوال، و جلسات گروهی حضوری با مدیر 



زمانی که به ارتباط نیاز داشتیم با یکدیگر صحبت نمی کردیم؛ بلکه متخصصین ارتباطات، بخش ی از عملیات تجاری جاری ما 

 و تیم رهبری بود. 

ما در طول سال مرتبا ارتباطات در زمان بحران را تمرین کرده بودیم.  ما و نمایندگان سازمان در یک بحران شبیه سازی شده 

کرده و با هم کار می کردیم تا در زمان واقعی آن بحران را حل کنیم. این شیوه به ما اجازه انجام دو چیز را می داد:  شرکت

آزمایش کردن فشار توانایی ما به منظور برقراری ارتباط و محتوی پیام رسانی ما. اما مهم تر از همه، این شیوه به ما اجازه می 

 فردی در بین تیم های مدیریت بحران را قبل از قرار گرفتن در بحران بررس ی کنیم.  دهد تا فشار روابط شخص ی و بین

شرکت ها می خواهند از مشتریان و کارمندان خود محافظت کنند و نسبت به سهام داران و سرمایه گذاران خود  مکینزی:

 نیز منصفانه رفتار کنند. چگونه می توان این اهداف را با هم محقق ساخت؟

نگرانی برای کارمندان و جوامعی که شرکت ها در آنها فعالیت می کنند الزاما با نگرانی برای تضمین سود یک شرکت   ا:جف کاو 

در تعارض نیست. اعضای هیئت مدیره به طور خاص ی درگیر هر دو مورد می باشند. بدیهی است که شرکت ها نسبت به سهام 

نگرانی زیادی در رابطه با شهرت کسب و کار خود دارند. در پایان یک بحران،   داران خود یک تعهد مالی دارند و از همه مهم تر

مدیریت و اعضای هیئت مدیره بر اساس آنکه چگونه آنها به این ارتباط تعادل می بخشند، قضاوت خواهند شد. راه حل های 

 د. موفق به دنبال اقداماتی هستند که می تواند بهترین منافع هر دو سمت را ادغام بخشن

در هر دو شرکت وندی یا استاوود، هدف حفظ نیروی کار بود. هر دو صنعت گردش کارمندان باالیی دارند. کارمندان معموال  

به صورت ساعتی کار می کنند و فشار مالی زیادی دارند. الزم بود که ما ارتباط خود را با آنها حفظ کنیم تا آنها همچنان 

باشند. کارکنان ساعتی می توانند به سرعت مهاجرت کنند . اگر شما یک ارتباط واقعی احساس تعلق خاطر با شرکت داشته  

میان آنها و کسب و کار ایجاد نکنید در بلند مدت هر دو گروه یکدیگر را از دست خواهید داد. به نظر من نیاز است که 

 اعضاء این موضوع را به عنوان یک اصل در خاطر داشته باشند. 

آیا می توانید کمی بیشتر درباره ی چگونگی تعادل میان نگرانی انسان دوستانه در زمان بحران و مسئولیت های  مکینزی:

 اعضای هیئت مدیره در برابر سهام داران بگویید.

ایشان گاهی اوقات آنها می توانند هر دو را با هم انجام دهند. اما گاهی اوقات مردم در رابطه با اهداف و انگیزه ه جف کاوا:

سردرگم می شوند. اعضای هیئت مدیره بسیار نگران حفاظت از شهرت خود هستند. این نیازمند یک راه حل تجاری مناسب 

است که در یک واقعیت اقتصادی سازند فعالیت می کند. اما در عین حال این موضوع به عنوان یک نگاه نوع دوستانه برای 

 عموم مردم تلقی می شود.



انی برای کار  انی برای تضمین  نگر مندان و جوامعی که شرکت ها در آنها فعالیت می کنند الزاما با نگر

 سود یک شرکت در تعارض نیست.

به عنوان یک رهبر شما باید بتوانید هر دو هدف را برآورده سازید. شما باید بتوانید نشان دهید که تنها نگران سود و ترازنامه 

هزار کارمند در ارتباط است. شما به آنها نیاز دارید و همچنین   200این موضوع با زندگی  ی خود نیستید بلکه نگرانید، چرا که  

در رابطه با سرمایه گذاری که روی این افراد انجام داده اید و آنها روی شرکت حساب کرده اند نگرانید. این موضوع منافع 

ی است که فرآیند کامل ارتباطی و فرآیند حل مشکل اقتصادی شما و همچنین منافع شخص ی آنها را در پی دارد. این شیوه ا

 نیاز است بر اساس آن ساخته شود. 

نیاز نیست که مدیران عامل احساساتی باشند. از سوی دیگر آنها نباید چندان زورگو باشند به طوری که فراموش کنند جزئی 

ها نیاز دارند که به این شکل به مشکل نزدیک از یک سیستم هستند؛ سیستمی متشکل از مردم، مشتریان و نتایج اقتصادی. آن

شوند. همانطور که قبل تر گفتم، هم در شرکت وندی و هم در استاروود حفظ نیروی کار از اهداف بسیار مهم ما بود. ما 

اگر  نیاز داشتیم که آنها را حفظ کنیم و در نتیجه آنها توانستند که ما را چه در هتل ها و چه در رستوران ها حفظ کنند.

شما بین همکاران و کسب و کار خود چسبندگی ایجاد نکنید، در بلند مدت یکدیگر را از دست خواهید داد. من فکر می کنم 

 که هیئت مدیره باید این موضوع را به درستی درک کند. 

  -ه کاری انجام می دهندبه معنای اعتماد داشتن به آن که مردم می دانند چ  -رهبری مبتنی بر فهم نه کنترل   مانلی هاپکینسون:

به شرکت ها این اجازه را می دهد که یک بحران را تبدیل به یک فرصت کنند و مسائل را با کمک یکدیگر حل کنند. این به 

آنها اجازه می دهد که روش های موجود برای انجام امور را به چالش بکشند، نیروی خود را توسعه بخشیده و به آنها اجازه 

یت بیشتری بپذیرند. در اینجا فرصتی هست تا کمک شود که احساس قدرت رشد یابد و این اطمینان حاصل دهند که مسئول

 شود که تفکر رهبر ادامه می یابد تا رشد و نیاز های افراد را شامل شود.

رهبرانی را دیدم رهبران در یک بحران خواهان آن هستند که فعالیت های جانبی را به منظور تمرکز بر بقاء متوقف سازند. من  

که بالفاصله هر نوع رهبری یا رشد شخص ی را درست در زمانی که افراد آنها تحت استرس زیاد و فشار بیش از حد بودند 

متوقف ساختند، و این اتفاق زمانی رخ می دهد که عملکرد آنها از هر زمان دیگری مهم تر می باشد. این اساسا یک تفکر 

 ساخت تیم فعالیت های جنبی نیستند، این ها جزء فعالیت های کلیدی محسوب می شوند. ناقص می باشد. رشد افراد و 

این در زمان یک بحران است که نیاز می باشد شما بیشتر از افراد خود سوال کنید. شما به تعهد و انرژی آنها نیاز دارید؛ هم 

نی که آن به پایان رسیده است. من همیشه از نحوه ی برای مقابله با بحران و هم برای ادامه ی مسیر رشد و تعالی درست زما

واکنش و رشد افراد در زمان بحران کامال شگفت زده می شدم، هنگامی که آنها احساس کنند ارزشمند و قدرتمند بوده اند، 

 و ما به عنوان رهبران اطمینان یابیم که اقدامات ما این حقیقت را تقویت می بخشد.



مشاوره پیشین دفتر مانلی هاپکینسون  مشاور پیشین دفتر بوستون، و جف کاواتر زوریخ شرکت مکینزی می باشد، مشاور پیشین دف هوگوباگ

 لندن می باشد. این نوشته از طریق تلفن و مصاحبه تصویری توسط جیال تولوب از دفتر تل آویو مکینزی صورت گرفته است. 

 


