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در اساسی ترین شکل ممکن : شبیه سازی را فراموش کنید

بررسی پاندمیک کرونا ویروس اصال شباهتی به جنگ و 

دشمن یک ویروس است نه یک  دستگیری افراد ندارد.

مختلف در دنیا با یکدیگر در ی مسلّح و کشورهای جنگنده

 گرفتاری هستند.چالش و 

مرگبار است  19با این وجود برخی مقایسه ها جایز است. کوید 

و رهبران در همه ی سازمان ها سریعاً بایستی در مورد مرگ و 

شتن جود دازندگی تصمیم بگیرند. این تصمیم گیری با و

وانی زیاد صورت می گیرد. مقیاس و اطالعات ناقص و فشار ر

پیچیدگی این موقعیت خیلی وسیع تر از شرایطی است که در 

اداره آن شخص می تواند شرایط را درک کند و یا موقعیت را 

کند و ریسک این کار بسیار باالست. رهبران مجبورند 

رمندان گیری هایی بکنند که روی زندگی و معیشت کاتصمیم

جنگ در  نظامی که دررهبران  تا سالهای سال تاثیر می گذارد.

 حال خدمت رسانی هستند همه چیز را در این باره می دانند

ها عالوه بر این نیروی نظامی در حقیقت در مدیریت انواع بحران

مهارت داشته و از جنگ تا سازماندهی واکنش های فوریتی طی 

ورده است. ما با را به دست آ بالیای طبیعی مهارت های الزم

خدمت کردن در نیروی نظامی و رابطه ی تنگاتنگ با آنها به 

سگزاری پااین نتیجه رسیده ایم که بایستی از توان رهبران آنها س

کنیم ما همچنین می توانیم بفهیم که فرهنگ نظامی یک 

فرهنگ بی نظیر و منحصر به فرد است که با یک حس مشترک 

ت هاو ارزش ها و استانداردها شناخته می شود در مورد ماموری

بی چون و چرا از روسا تبعیت می کند  و هر وقت که الزم باشد

و همیشه درگیر آموزش ها و تمرین های دوره ای و شدید 

باشد. رهبران مشاغل و دولتی با تحمل این تفاوت های ذهنی می

 می توانند از بهترین فعالیت های نظامی درس بگیرند. 

ر این مقاله ما شش درس را پیشنهاد می کنیم که ثابت شده د

در زمینه ی نیروی نظامی با ارزش بوده و به خوبی با دیگر 

 ها تطابق دارند.سازمان

 در نظر گرفتن عوامل انسانی

رعایت اصول  ،نیروهای نظامی می دانند که هماهنگی واحدها

و ثبات خانوادگی می تواند روی عملکرد  بهداشت فکری ،اخالقی

خصی خوب تاثیرگذار باشد. فشار بحران ها می تواند مشکالت ش

پیش از این را نیز تشدید نموده همچنین مشکالت جدیدی را 

های جمعی نیز فراهم سازد. در نتیجه نیروی انتظامی مکانیسم

د. را توسعه دادند تا بتوانند این چالش ها را مخاطب قرار دهن

می توانید نیروی خدماتی را به کار گیرید اما  شما احتماالً

را سالم نگه دارید. وقتی پایان بحران آغاز یک سری از  خانواده

با چالش های جدید محسوب می شود بیشتر واحدهای نظامی 

که این آن  شوندافزایش مشکالت بهداشت فکری مواجه می

یفتد. رهبران چیزی نیست که طی یک آرایش نظامی اتفاق ب

دولت و مشاغل بایستی آمادگی این چالش ها را هم داشته 

ز نیروی کار این پاندمیک باشند. برای بخش بزرگی ا

شود. عدم ترین دوره در طول زندگی محسوب میپراسترس

تغییرات در الگوهای خانواده  ،نگرانی های بهداشتی ثبات مالی،

طی چند ماه گذشته و زندگی و ایزوله زندگی کردن همه و همه 

تجربه ی تلخی را به ارمغان آورده که قطعاً یک بازسازی 

مدت ها طول می کشد اقتصادی خاص را به ارمغان می آورد که 

 مال بعدی وارد شویم.ی نرتا ما به نمره

شدید برنامه ریزی، برنامه ریزی بیشتر و مراقب مشکالت 

 باشید

وسواس خاصی به  رهبران نظامی همیشه در مورد برنامه ریزی

خرج می دهند. آنها می دانند که میدان جنگ همیشه یک 

بنابراین آنها همیشه  محیط نامطمئن محسوب می شود.

های خود را مورد ارزیابی قرار می دهند. ژنرال دووایت ایده

آیزنهاون یکبار نظر خود را در مورد برنامه ریزی چنین گفت: 

اما برنامه ریزی ضروری و  برنامه ها کاماًل بی استفاده هستند

اجتناب ناپذیر است. برای آماده جهت جنگ رهبران نظامی 

سعی می کنند تا از تیم های تصمیم گیرنده با پیش زمینه ها 

و تخصص های مختلف از سازمانهای متفاوت استفاده کنند. 

پروسه ی تجمیع سریع کار و راه اندازی چشم اندازهای مختلف 

جلو و ثابتی برای این رهبران محسوب همیشه یک هدف رو به 

 می شود.

اغلب دو تیم تصمیم گیرنده وجود دارد. یک تیم روی هماهنگی 

گروه در فعالیت های موجود متمرکز است و تیم دیگر که همان 

می باشد در مورد ابزار و نیازهای  برنامه ریزی کننده برای آینده

رویکرد نه  مربوط به عملیات های آتی متمرکز می باشد. این

تنها باعث تصمیمات بهتر و طراحی دقیق تر می شود بلکه ما را 

به این اطمینان می رساند که مسئولیت مردم برای اجرای کار 

در واقع مستلزم درک کلی فرضیه ها، اهداف و انتخاب های 

ه باشد. رهبران دولت و مشاغل نیاز دارند کهماهنگ می

برای بررسی تمام بخش ها  گیری سریع انجام داده و درتصمیم

یج شده اند تا سریعًا مانع هماهنگی های موجود همه بس

شوند این طرح ها و تصمیم  19ی پاندمیک کوید توسعه

ها بایستی اغلب با تغییر شرایط مجدداً انجام شوند. نیروی گیری

کند که جنگ نیاز به مدیریت در سه نظامی مدرن تصور می

. ی، سطح عملیاتی و سطح تاکتیکیسطح دارد: سطح استراتژیک

حوادثی که در حال رخ دادن می باشند می توانند روی هر یک 

از سطوح تاثیرگذار باشند مثال یک بحران تاکتیکی می تواند تا 
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یک بحران استراتژیکی افزایش پیدا کند و اولویت های ملی می 

 توانند به 

ی زمان ها می تواند برای باقی ماندن و پشت سر بودن به مشتری در همهنزدیک 

 تواند امری بحرانی محسوب گردد.گذاشتن رقبا می
 

درگیریهای تاکتیکی ختم شوند. همانطور که در عملیات نظامی 

داد در سپتامبر رخ  11پس از بریتانیا و آمریکا در افغانستان که 

بعد وسیعی مشاغل می توانند به طور مشابه عمل کنند مثالً 

عدم وجود یک حساب ویژه )تاکتیکی( می تواند به تصمیمات 

باعث می شود صدمه بزند که این مساله واحد مشاغل ساالنه 

شرکت دارایی های خود را مجددا مورد ارزیابی قرار دهد 

چرخه برنامه ریزی  )استراتژیکی(. بنابراین رهبران می توانند

خود همزمان نموده و فرضیه مربوط به در نظر گرفتن شرایط 

اقتصادی متغیر را نیز با چرخه ی برنامه های خود در یک راستا 

قرار دهند. آنها طرح ها و عملکردها را به طور ثابت مورد ارزیابی 

 وجیه قرار می دهند. و ت

ن به یک استفاده از اصول فرماندهی ماموریت برای رسید

 تقویت نهایی

یک سوء تعبیر کلی وجود دارد که می گوید نیروهای نظامی به 

واسطه ی تصمیم گیری های باال و پایین خود قابل تعریف 

هستند یعنی افسران تصمیم گیری می کنند و سربازان به آنها 

عمل می کنند. هر نیرویی به طور طبیعی قوانین و اصول خود 

نیروهای انتظامی پیش دیریتی در اکثر را دارد اما این سبک م

معمول نیست یعنی زمانی که مفهوم  19از پایان قرن رفته 

کارمندان اهل پروس توسعه پیدا کرد. فرماندهی ماموریت توسط 

مفهوم اصلی این کار فرمانده مدیریت در واقع نوعی قدرت دادن 

پنهان به افسران است تا بتوانند با نیتی که در پشت هر دستور 

شده خود را هماهنگ سازند و این خود دستور محسوب 

این مساله مستلزم  چون گاهی دستور قابل اجرا نیست. شود.نمی

ساختارهای قابل انعطاف، قصد و نیتی که خوب توجیه گردیده 

و همچنین اطمینان می باشد. مک کریستال ژنرال ارتش آمریکا 

ت می کرد در کتاب که نیروهای ائتالف را در افغانستان هدای

می گوید که سرعت و  "تیم منتخب تیم ها"خود به نام 

سازگاری در تمام سطوح برای میدان جنگ در یک دوره ی 

عالوه بر این شرایط می تواند در اطالعاتی بسیار مهم می باشد. 

توانند طی جنگ تغییر پیدا کند. پوتین های روی زمین اغلب می

یتشان واضح باشد و آنها این را بفهمند که اگر مامور

محدوده ی خود می توانند محدودیتهای عملیاتی خود را بدانند 

را مشخص کرده و به جایی که نیروهای دیگر در حال عملیات 

هستند ورود نکنند. رهبران مشاغل بایستی از خود بپرسند که 

اند آیا کارمندان آنها به آن سطح ظرفیتی و آزادی عملکرد رسیده

از کیفیت مناسبی برخوردار اگر سیستم ویدئو کنفرانس یا خیر و 

نمی تواند  نباشد یک تامین کننده کاال به صورت عمده دیگر

کاالیی را تحویل دهد که در این صورت باید دید آیا کارمندان 

ی توانایی خود را در کار از دست می دهند یا راهی را برای ادامه

ان از آموزش الزم برخوردار کار پیدا می کنند و اینکه آیا کارمند

هستند تا بتوانند واکنش درستی را انجام دهند و تصمیم 

 مناسبی بگیرند؟ 

منعکس کننده محدودیت روی کار فرماندهان در هر سطح 

وظایف آنهاست. به این ترتیب که نیروی نظامی خیلی واضح 

تواند مشخص کند که کجا تصمیم گیری ها بایستی انجام و می

ئول انجام آن می باشد. بر این اساس قابلیت چه کسی مس

انعطافی که با این ساختار کاری ترکیب شده این امکان را فراهم 

در مشاغل  می سازد تا کار در سطح موثری صورت پذیرد.

مجبورند  19بینیم که تیمهای مدیریت کننده بحران کوید می

تصمیمات بیشتر و سریعتری بگیرند نسبت به کسانی که در 

قیاس در فعالیت های نظامی وضعیت نرمال کاری قرار دارند. 

کامالً مشهود است وقتی عملیات به صورت شبانه روزی نمایشی 

ها و  متریکی تواند در این صورت در عملیات ممی باشد. 

های جدید به روز رسانی شوند. در مشاغل می بینیم که داده

باعث تغییر خدمات مشتری و سیستمهای  19بحران کوید 

ی نزدیک بودن به مشتری در همهمدیریتی و قدیمی شده است. 

باقی ماندن و پشت سر گذاشتن رقبا زمان ها می تواند برای 

 گردد. تواند امری بحرانی محسوب می

رهبران نظامی در تمام سطوح می توانند نیت خود را توصیف 

کنند. یعنی نتایجی را که باید به آن برسند را اعالم کنند و اغلب 

یک تالش ویژه را اعمال می کنند. یک نیت واضح و دقیق 

تواند باعث انجام فعالیت های هدفمند نیروها گردیده و نشان می

خواهد انجام دهد و چرا؟ چون  دهد فرمانده چه چیزی را می

معیار اصلی برای تصمیم گیری می تواند باعث تشدید نیروی 

ما باید مطمئن شویم افرادی که کار می کنند و کار شود. 

که وظیفه ی آنها حمایت اولویتهای دیگر را مدنظر دارند بدانند 

از تالشهای اصلی صورت گرفته می باشد و اینکه احتماالً تا 
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هدف ممکن است به همه ی منابعی که به آن رسیدن به 

امیدوارند دست پیدا نکنند. آنها بایستی بدانند شاخص ها فقط 

 می توانند موفقیت در ماموریت را توجیه کنند. 

برای انجام این کار رهبران بایستی به زیردستان خود اعتماد 

کار ممکن را انجام دهند و بتوانند به هنگام  کنند تا آنها بهترین

نیاز همکاری های الزم را انجام دهند و زیردستان نیز بایستی 

به رهبران اعتماد کنند تا باعث انجام وظیفه ی آنها گردیده و 

الزم صورت گیرد. به طور مشابه می بینیم به هنگام نیاز حمایت 

ل شعبات خود که دفتر مرکزی نیاز دارد نقش خود را در قبا

توجیه نموده و آنها را به بهترین شکل ارائه سازد. وقتی گاهی 

مشخص می شود که هدایت خاصی باید صورت گیرد بهتر است 

این کار به عمل نزدیک تر شود. این که چه کسانی تصمیم 

گیرند و این تصمیمات را به مرحله ی اجرا می گذارند. می

ل به ذهن می رسد عبارتند سئواالتی که در رابطه با این مشاغ

ر راستای زمان جنگ تغییر از: چه موقع ما با شرایط و د

کنیم؟ باید چه کاری انجام دهیم تا بتوانیم ملت خود را مورد می

 حمایت قرار دهیم؟

 ارتباط اجمالی و ارائه یک منبع اطالعاتی مجزا

در ارتباطات زمانی مهم هستند که شخص عجله داشته باشد. 

محیط کنونی اکثر کارمندان اطالعات خود را از کانالهای 

دیجیتالی و اجتماعی دریافت می کنند. آنها نهایت تالش خود 

به این کانالها توجه کنند را می کنند البته نه در زمان کافی، تا 

اما وقت زیادی برای عمیق انجام دادن کار صرف نمی کنند. اکثر 

ت و حقایق موجود در سازمان ها منابع مختلف در مورد اطالعا

اکثراً پراکنده و بی اهمیت می باشند. رهبران بایستی دو کار را 

در این راستا انجام دهند: اول اینکه به خاطر داشته باشند که 

پیامهای را ساده ابالغ کنند و در اکثر موارد آن را تکرار کنند، 

پیام هایی  راهنماهای واضحی را ارائه کنند، ایمیل های کوتاه و

مهمترین نکته در اینجا این است که که خیلی طوالنی نیستند. 

ببینیم چه تیمهایی می تواند آن را انجام دهند. دوم اینکه 

مورد اطالعات رهبران بایستی یک منبع قابل اعتماد و مجزا در 

 موجود فراهم کنند. 

 تریی برای ارتباطات واضح تر و سادهرماندهان نظامی تکنیک هاف

صرف زمان طوالنی برای دخالت به عنوان مثال  در اختیار دارند.

دادن سربازان در واقع یک متد درست و سخت کوشانه محسوب 

می شود که ما را به این واقعیت هدایت می کند تا بفهمیم پیامها 

درست مخابره شده اند و پرچمدار به پیشروهای رده اول دست 

گ اتفاق می افتد حتی زمانی یافته است. این مسئله در زمان جن

 که رفتن به منطقه ی عملیات کار خطرناکی باشد.

فرماندهان اولویت بندی می کنند تا یک تصویر عملیاتی کلی را 

که در ارائه کنند یک نمایش مجزا از اطالعات عملیاتی مرتبط 

تمام دستورات گنجانده می شود. تصویر عملیاتی مشترک نشان 

ای تیم از آگاهی موقعیتی برخوردارند می دهد که همه ی اعض

آنها به تصمیم گیری جمعی و هدایت واحدها به سمت اجرای 

تامین اطالعات طرح کمک می کنند. تصویر عملیاتی مشترک با 

 مختصر شده برای رهبران به روز رسانی می شود. 

بهترین رهبران نظامی مسئولیت شخصی دارند که بفهمند آیا 

را در اختیار دارند و این زمانی است که  آنها اطالعات ضروری

آنها با دستیابی به مفاهیم آینده نگری می توانند به آنالیز شرایط 

دست یابند. این در واقع همگرایی هوشمند با تسهیل عملیاتی 

مشترک محسوب می شود که باعث می شود رهبران را به 

 تصمیم گیری در یک جهت هدایت کند.
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 با دقت عجله کنید

رهبران نظامی در مرکز شبکه های تجمع اطالعات قرار دارند 

گروه جایی که بواسطه ی زیردستان و هوش فنی و انسانی و 

 طراح تامین اطالعات می شوند. برنامه ریزی کننده برای آینده

گاهی موقعیتی رهبران خوب به طور پیوسته کار می کنند تا آ

را حفظ کنند. آنها با تجربه کردن و شناخت مشخصه های 

موجود یاد می گیرند که چه موقع الزم است مداخله کنند 

 بنابراین آنها عمل می کنند و به جلو می روند.

اما انتخاب های سخت هنوز انتخاب های سخت هستند و حتی 

شار نیز مشاوره با رهبران یا همکاران در یک شرایط تحت ف

متفاوت می تواند تصمیم گیری را بهبود بخشد. حرکت سریع 

ما را به این مسیر هدایت می کند که از زمان برای روشن اغلب 

شدن کار استفاده کنیم و ده دقیقه وقت بگذاریم که در مورد 

نها بحث کنیم آمسائل بالقوه فکر کنیم و اگر ممکن شد در مورد 

این و این مسئله باعث هدر نرفتن زمان در آینده می شود. 

ها در پروسه های نظامی گنجانده شده اند. در اختیار ریتم

که در چنین  گروه برنامه ریزی کننده برای آیندهیک داشتن 

کند می تواند جلوی اتفاقات پیش بینی نشده وضعیتی کار می

را نداشته باشید. معموال خوب بودن . انتظار کامل بودن را بگیرد

به اندازه کافی می تواند کافی به نظر برسد و اینکه ما یک طرح 

بدی داشته باشیم اغلب بهتر از این است که منتظر فرصتی 

اغلب از عدم باشیم که به تکامل برسیم. در جنگ دشمن 

برداری خود را انجام می دهد بنابراین رهبران قاطعیت بهره

دنبال این هستند که طرحی را پایه ریزی کنند که  بیشتر به

توانایی دشمن را برای تصمیم گیری ناکام سازند. سخت ترین 

کار برای رهبران بحران این است که رو به جلو حرکت کنند در 

بخاطر وجود حالی که می دانند ممکن است دچار اشتباه شوند. 

می به نیروها ابهام ذاتی در این حرفه در صورتی فرماندهان نظا

استراحت می دهند که فرضیه های ابتدایی اشتباه از آب در 

این استراحت دادن  بیایند یا عملکرد یکی از یگان ها ناقص باشد.

باعث می شود که انعطاف پذیری برای پاسخ سریع به حوادث 

 غیرقابل پیش بینی فراهم شود.

در طی جنگ هر دو طرف برای رسیدن به یک تثبیت تالش 

ی کنند. در جنگ جهانی دوم این مسئله باعث شد که توسعهمی

علوم موشکی، رادار، مدارهای دیجیتالی و غیره سرعت بخشیده 

شود و تکنولوژی های مهم دیگر به سرعت توسعه یابند. طی 

بحران کنونی ما شاهد استفاده از تکنولوژی های قدیمی در 

ی می تواند کاربرد جدید هستیم. مثل همیشه بدعت و نوآور

مزایای طوالنی مدتی را برای جامعه و برای مشاغل موجود به 

 همراه داشته باشد.

این مسئله قابل ارائه نیست، هر شخصی می خواهد تیم اما 

کامل، کارشناسان عالی و زمان کافی برای کار داشته باشد. شاید 

مهمترین درسی که از نیروی نظامی می توان گرفت این است 

گز این شرایط شاد را نخواهید داشت. بنابراین تغییر که شما هر

ثابت و تکامل برای مانور دادن و تغییر موقعیت ضروری به نظر 

وفق پذیری و درک می رسد. رهبری نوسانی در مورد رده ها، 

 واضحی از ماموریت می تواند تفاوت ها را ایجاد کند.


