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 د؟یدار  یچه احساس
سوأالت است، اما با  نیتراز ساده یکیسوال  نیا

 یرا برا یشمار یگذشت تنها چند ماه، افراد ب
 راتیپاسخ با مشکل مواجه کرده است. تأث

روزمره ما،  یبر زندگ 19-دیسرگردان کننده کوو
افراد را به  ،یاقتصاد تیو فعال یسالمت جهان
قرار  دیآنچنان تحت فشار شد یلحاظ احساس

سوأل  نیپاسخ به چن انیداده است که زبان را از ب
که در  ستین یشگفت ی. جاسازدیقاصر م یاساده

از افراد  یمین با  یتقر ریاخ یهاینظرسنج از یکی
بر  یمنف یر یتأث یر یگهمه نیپاسخ دادند که ا

 آنها گذاشته است. یسالمت ذهن

را به  یرهبر  19-دیمانند کوو ریفراگ یبحران
 جادیا یعنی گرداند؛یمولفه آن بازم نیتریادیبن
افراد. همانگونه که پژوهش  یمثبت در زندگ ریتأث

 یبرا اتیاز ضرور یکیما نشان داده است، 
 ینشان دادن رهبر  ،یطیشرا نیرهبران در چن

به  یانسان یتراژد نیهمدالنه و پرداختن به ا
 نخست است. تیعنوان اولو

 ،یعاد طیدر شرا دهدینشان م یمتعدد مطالعات
و  یدارند و وفادار  یرهبران همدل عملکرد بهتر 

 جادیخود ا یهامیرا در ت یشتر یرکت بمشا
در طول بحران  یوجود، همدل نی. با اکنندیم

. اگرچه به نظر کندیم دایپ یاژهیو تیاهم
است که  یبحران، مقطع هیاول یروزها رسدیم

با تالش مضاعف به کنترل اوضاع  دیرهبر با
دارد که به  تیاهم زانیبپردازد، اما به همان م

خود بپردازد تا قادر  یدرون یهایها و نگرانترس
باشد به کارکنان و همکاران کمک کند با 

چندان آسان  نیخود مواجه شوند. ا یهاواکنش
و نشان دادن توجه،  ینگر درون نیاما ا ست،ین

آنها و  یازهایو پرداختن به ن دارتباط با افرا یبرا
 کار ضرورت دارد.وکسب اءیاح یبرا یساز نهیزم

از  یناشکاری و  یاختروانشن نهیهز 
 ریفراگ یهابحران

از  یفیموجب بروز ط تواندیبحران م کی 
شود که  یو روانشناخت کیولوژیزیف یهاپاسخ

و اضطراب است.  تیحساس شیشامل افزا
ممکن است موجب  نیهمچن ریفراگ یهابحران

 یهاترس رایسطح کالن شوند، ز یهاپاسخ جادیا
 ختنیباعث به هم ر یوجود داتیو تهد یجمع

 ،یاجتماع یانزوا و شوندیم یتعادل روح
 تیمنبع حما ،یعیرا که در حالت طب ییوندهایپ

 ی. هراس جمعکندیم فیهستند تضع یعاطف
شود که  «یوابستگ-پرواز»باعث پاسخ  تواندیم

 (اطالع از وجود خطر بالقوه  رغمیعل) در آن افراد 
ها و ارتباطات آشنا هستند. در مکان یدر جستجو

 یروح یهابهضر یگاه ییهابحران نیاثر چن
. حس از دست شوندیگذشته مجددا  ظاهر م

 یعیاز حالت طب یو خارج شدن زندگ تیرفتن امن
به بروز غم و متعاقبا  احساسات شوک،  تواندیم

 منجر شود.  یانکار، خشم و افسردگ

 تگرانهیحما یبر نشان دادن ره یطیشرا نیچن در
. به طور ابدییم یدوچندان تیو ملموس اهم

رهبران، مستعد  یطیشرا نیدر چن ،یمتناقض
و امور  یساختن خود با جلسات اضطرار  ریدرگ
 تیآن وضع لیبه دل یهستند که تا حد یاتیعمل

بر اثر  یاو تا اندازه شوندیم جادیخاص ا
 دیتشد آوریتابآنها از  ییربنایز یهاترس

 شتنیمحافظت از خو یکه آنها را به سو شوندیم
 .دهدیحفظ کنترل سوق م یبرا لیو تما
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 یپرداختن به استرس و ضربه روح یبرا یناتوان
 یبرا یفرد و عواقب ناگوار  یبرا ییهانهیهز

 یکه در ترِس جمع یسازمان به دنبال دارد. سازمان
گرفتار و بر کنترل متمرکز شده است قادر نخواهد 

راه خروج  افتنی یالزم برا یو نوآور  تیالقبود خ
 سازند. زادآمدن از آن را آ رونیاز بحران و سالم ب

 نیا توانندیم یژگیکه چهار و میافتیدر ما
را کاهش دهند و به رهبران  یعیطب شاتیگرا

در  تیریمد یبرا یاهمدالنه یکمک کنند صدا
دوران  یو سازمان خود را به سو ابندیبحران ب

 ییفضا جادیکنند. با ا یپس از بحران راهبر  دیجد
از آنچه در درون و  ترقیعم یبه آگاه دنیرس یبرا
. با کنار دیاست آغاز کن انیشما در جر رامونیپ

گذاشتن مقاومت خود و روبرو شدن با آنچه در 
خود  یر یپذبیحال رخ دادن است در ابراز آس

نشان  ی. از خود همدلدیجسارت به خرج ده
 کنندیتجربه م گرانیرا که د یاحساسات تا دیده

تا به افراد و  دیو با شفقت عمل کن دیبهتر درک کن
که به صورت  دیاحساس را منتقل کن نیها اگروه
 نی. ادیقائل هست تیآنها اهم یبرا یواقع
را به صورت متوازن در خود توسعه  هایژگیو

 یساز کپارچهیکار با درک و  نیا یبرا د؛یده
و سپس  دیخود شروع کن یهااحساسات و ترس
تا درد را  دیمعطوف ساز رونیتوجه خود را به ب

و به مرور  دیکن تیحما گرانیاز د د،یده نیتسک
 .دیکار کمک کنوافراد و کسب اءیزمان به اح

 ینگر درون
رهبر معموال   کیزمان وقوع بحران، واکنش  در
کند.  لیرا تعد دیاست که در وهله اول تهد نیا
واکنش به  رساختیز کی جادیامر شامل ا نیا

رهبران  یارتقا ها،میاز ت یابحران مانند شبکه

و توسعه  یاتیح یهانقش یمناسب برا
بحران است.  دیتشد ینیبشیپ یبرا ییوهایسنار

ضرورت دارد به خودتان و  ن،به طور همزما
. پس از آنکه که دیتوجه داشته باش زیسازمان ن
 شاِت یبحران جذب شد، الزم است گرا هیشوک اول
را  شودیظاهر م گرانیکه در شما و د یواکنش
و به صورت مناسب  دیبشناس تیبه رسم د،یریبپذ

 .  دیبه آنها بپرداز

و مهارت،  ریبا تدب نکهیرهبر همدل به منظور ا کی
ظاهر شده در مقابل  یهااحساسات و واکنش

ها مواجه بشناسد و با آن تیرا به رسم یضربه روح
ابتدا به آنها امکان دهد تجربه و  دیشود، با

 یعیطب یکه پاسخ انسان یاحساس شوند. تا زمان
 مینشناس تیبحران به رسم کیخود را در مقابل 

 تیظرف م،یرا پردازش نکن یاحساسات قو نیو ا
به  میخواهیکه م یگرانید یآنها را از سو رشیپذ

 گر،ید انیداشت. به ب مینخواه میآنها کمک کن
ارتباط  گرانیاز آنکه با د شیپ دیرهبران نخست با

کار را  نیو به آنها کمک کنند، الزم است ا رندیبگ
 در مورد خود انجام دهند.

باشند  دیمف توانندیکه م یاز اقدامات عمل یبرخ
 عبارتند از:

 کپارچهیو  دیبروز ده دیکنیرا احساس م آنچه
 دیساز 

 یعیطب یپاسخ اندتویبه سمت کنترل م یر یسوگ
از  یعدم آگاه سکیبه بحران باشد، اما ر

را به  گرانیخود و د یعاطف یازهایاحساسات و ن
توجه به درون،  یگام برا نیهمراه دارد. نخست

ارتباط با خود و  یبرا ییزمان و فضا جادیا
 است. یخودآگاه
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 ریدوران، درگ نیساده در ا هاینیاز تمر یکی
و خودخواسته است. تنفس  قیشدن در تنفس عم

و بدن را به  دهدیضربان قلب را کاهش م ق،یعم
چند  ی. حتگرداندیبازم و متعادل آرام یحالت

که متوجه  ی. هنگامکندیم تیکفا زین قینفس عم
از  شیپ زیو ن دیشویم ندهیاسترس فزا ایترس 

 قیتنفس عم یرا برا یمهم، زمان ماتیاتخاذ تصم
را در نظر  یو مکان خاص. زمان دیاختصاص ده

را  یاکه در آن به طور منظم، مراسم روزانه دیریبگ
با  یو ارتباط عاطف قیتنفس عم ،یبازساز  یبرا

هر روز  دیتوانی. به طور مثال، مدیده بیخود ترت
 نجامکار روزانه ا نیکار را به عنوان اول نیصبح ا

همراه خود را در حالت سکوت قرار  ی. گوشدیده
 یپرتکه موجب حواس یتا از هرگونه عوامل دیده
 .دیکن یر یجلوگ شوندیم

 شتریبه حواس جسم خود ب دیتوانیکار م نیا با
 یتر قیو احساسات را به صورت عم دیتوجه کن
 نیا یبرا ییهانام دیکن ی. سعدیتجربه کن

 ادی»از رهبران  یار ی. بسدیاحساسات انتخاب کن
که احساسات خود را در کار سرکوب « اندگرفته

آنها  انیکنند و با نحوه پرداختن به احساسات و ب
. اما ستندیآشنا ن اتیو با جزئ قیدق صورتبه 

ساختن و تجربه  یبه درون تواندیکار م نیانجام ا
دارد و بروز  انیآنچه در درون ما جر ترِ قیعم

بحران از  یعیکه به طور طب یرومندیاحساسات ن
ارتباط با خود و  نیکند. اکمک  شوندیم یناش

 امیقوا و الت دیتجد یبرا یاشالوده ،یمیخودتنظ
 انی. با توقف خودخواسته جرکندیم جادیا

خود،  یارتباط با منابع درون یو برقرار  تیفعال
و  یمنطق ماتیاخذ تصم یبرا یشتر یب یفضا

و  دیکن جادیا یو رفتار  یشکستن عادات ذهن

 دهیچیپ فیدر تعامالت و وظا یتر حضور موثر
 .دیداشته باش یکار 

 دیکن نیرا به صورت روزانه تمر  یقدردان

ساده، به اشتراک  هاینیاز تمر گرید یکی
است. همانگونه که  یاز قدردان یحسگذاشتن 
ورزش کردن و غذا خوردن در  دن،یخوب خواب

 زین یقدردانموثرند،  یمقابله با استرس و خستگ
 یموجب بازساز  بخشد،یرا بهبود م یسالمت ذهن

 بیرا ترغ یو خودبهبود شودیم دیو ام یانرژ 
 .دینمایم

را  ریسه راه ز ،یقدردانروزانه  نیتوسعه تمر یبرا
 :دیریدر نظر بگ

با خود به همراه داشته  یقدرداندفترچه  کی-
 یز ینوشتن سه چ یرا برا قهیدق 5. هر روز دیباش

 قدردانبه خاطر آنها  یکه در حال حاضر در زندگ
 .دیصرف کن دیهست

. ارسال آن دیسینفر بنو کیبه  یقدرداننامه  کی-
است. ِصرف عمل قرار دادن افکار مثبت  یار یاخت
شما را  یشناخت یندهایفرآ تواندیکاغذ م یبر رو
 دهد. رییتغ ییگرامثبت یبه سو

 کیرا حداقل  خود یقدردان دیخود را متعهد ساز-
 .دینفر نشان ده کیبار در روز به 

 دییبگشا گرانیابراز توجه د یخود را بر رو ذهن

 گرانیو شفقت د یهمدرد یرایپذ ت،ینها در
. به اشتراک گذاشتن احساسات در پاسخ به دیباش

از توجه، باعث  یکلمات و اقدامات حاک
 کندیاما به شما کمک م شود،یم یر یپذبیآس

شبکه  کیو  دیخود را حفظ کن یثبات احساس
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 یهادر زمان ژهیرا که به و کینزد یتیحما
 . دیکن جادیاست ا یپرتالطم ضرور 

را تجربه  یکه اضطراب و موانع احساس یرهبران
در  گرانیبا صحبت کردن با د توانندیم کنندیم

داشته باشند.  یخود احساس بهتر  اتیمورد تجرب
مانند تنفس  تواندیاز احساسات م یستیل هیته
و کاهش  یعصب یهاستمیس میبه تنظ قیعم

اضطراب و تنش کمک کند و به فرد امکان 
را فعال سازد.  یمنطق یذهن یندهایفرآ دهدیم

 یبا کسان ترقیبه اشتراک گذاشتن احساسات عم
به آنها اعتماد کند به او کمک  تواندیکه رهبر م

موانع را پردازش و بر آنها غلبه کند و  کندیم
 یدرون یایارتباط با سازمان از دن یکه برا یهنگام

توسعه اعتبار،  یبرا ییمبنا شودیخود خارج م
 کند.  جادیهمدالنه ا یرهبر  واعتماد 

 گرانیارتباط با د یبرا ینگر برون
خود را  ییتوانا کندیبه شما کمک م ینگر درون
ترس  د،یبهبود ببخش گرانیدگوش دادن به  یبرا

و آنها را در حرکت  دیو اضطراب آنها را کاهش ده
از آنچه  ی. آگهدیتوانمند ساز ندهیآ یبه سو

 یو الگوساز  کنندیاحساس م گرانید
و شفقت در طول بحران،  یهمدرد ،یر یپذبیآس

 یمنف یعالئم جسم دهد،یاسترس را کاهش م
و  یور بهره زانیو م دهدیرا کاهش م میت یاعضا

 .بخشدیرا بهبود م میتحقق اهداف ت

همدالنه مستلزم گرد هم  یبحران، رهبر  دیتشد با
به  ریز یهاراه قیگروه است تا از طر کیآوردن 

 حرکت خود ادامه دهد:

و   تیدر مورد وضع دیوسعت د شیافزا-
 از آن  یمعناساز 

متحد  یبرا تیحس تعلق خاطر و عضو تیتقو-
 ساختن سازمان

 اقدامات همدالنه قیتوجه به افراد از طر-

سازمان پس از بحران و  ندهیتجسم مجدد آ-
 آن یبرا یز یربرنامه

 دیکن یمعناساز  د،یده شیرا افزا دید وسعت

تازه کنند و  یدارند تا نفس ازین یبه لحظات هاگروه
از آنکه از آن  شیبه آنچه در حال تجربه آنند پ

اطالق دهند. رهبران  یبسازند نام ییمعنا
و به اشتراک  یر یپذبیبا ابراز آس توانندیم

 نیچن دهایها و تردها، دغدغهگذاشتن ترس
 هاینیاز تمر گرید یکیرا به وجود آورند.  ییفضا
رهبر،  کیاست که  تیواقع نیاذعان به ا ساده
 نیاعتماد، از باالتر تی. قابلستیمطلق ن یدانا

صورت  نیا ریر غبرخوردار است، د تیدرجه اهم
رهبر و  یهاگفته نیممکن است سازمان ب
احساس کند و دچار  یاحساسات او ناهماهنگ

و از دست رفتن  دیبه بروز ترد نیگردد. ا ینظمیب
 دهی. آرامش و لحن سنجشودیم راعتماد منج

را  ییهاکه فرصت یزمان یو حت دیخود را حفظ کن
 د،یریگیدر نظر م گرانیابراز احساسات د یبرا

 .دیبمان یباق یمتعادل و منطق

 دیخود را نشان ده یر یپذبیکه آس یصورت در
به اشتراک گذاشتن  یبرا ییفضا زین گرانید

 ییفضا نیخود خواهند داشت. چن اتیتجرب
در تعامالت روزمره را  یسطح از گشودگ نیا جادیا

 .سازدیتر مآسان

 یخود را برا لیکه افراد ترس و تما یزمان
رهبران  کنند،یو مراقبت از خود ابراز ممحافظت 
قلمداد  یعیرا طب یاحساسات نیهمدل چن
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 یاشاره کرد که نامگذار  دیبا گری. بار دکنندیم
 یو راه را برا دهدیاحساسات، تنش را کاهش م

. جلسات سازدیپرداختن به آنها هموار م
تبادل نظر  یدر محل کار برا یامن یشیاندهم
 انیتا احساسات خود را ب دیفراهم آور نفعانیذ

درد، استرس و  کندیبه افراد کمک مامر  نیکنند. ا
اضطراب را پشت سر بگذارند و مجددا  بر کار خود 

 سازمان تمرکز کنند. تیو مأمور

 ،یبه مرکز تجارت جهانمثال، در طول حمله  بطور
شهر  یدپارتمان آتشنشان سیرئ فر،یجوزف ف

که از  آوردیرا به خاطر م یگر ید سیرئ ورک،یوین
و به  رفتیباال م یآتشنشان نیماش کی

که گرد آن جمع شوند.  کردیآتشنشانان اشاره م
خود را از سر  یاهکاله خواهمیاز شما م»او گفت: 

نگاه  دیگروه با شک و ترد یاعضا. «دیبردار
آنان بود و در  تیاز هو یها بخش. کالهکردندیم

آن را از  فتیش افتنی انیتنها با پا یعیحالت طب
ما ». اما سرپرست ادامه داد: داشتندیسر برم

به  دی. بامیارا از دست داده یادیامروز افراد ز
 «.میسکوت کن یااحترام آنها چند لحظه

حرکت ساده، آنچه را آتشنشانان احساس  نیا
. سرپرست در کردیم انیدر قالب کالم ب کردندیم

. میها را دوباره بر سر بگذارکاله دیایب»ادامه گفت: 
« .مینجات ده دیاست که با یادیز یهایزندگ

که آن جلسه کوتاه با  آوردیبه خاطر م فریف
 نهاگروه در مورد رسالت آ یاعضا شترِ یب ییهمسو
 .دیرس انیبه پا

 ترعیوس یدیداشتن د یتر رفتن براقدم عقب چند
ها و سازمان یهم برا یدیمف نیتمر ت،یاز وضع

فرصت را  نیکه افراد ا یهم افراد است. زمان
خام خود را به  یداشته باشند که تجربه احساس

و آنچه از دست  طیاشتراک بگذارند و در مورد شرا
 دستیابی ییصحبت کنند، توانا گریکدیاند با داده

کل  کیبه عنوان  میبه سخاوت، ِخرد و قدرت ت
و  تیریمد یم براانداز و منابع الزچشم تواندیم

افراد را  دیاحتماال  کاهش احساس خطر و ترد
 فراهم کند.

 دیکن تیرا تقو تیتعلق خاطر و عضو احساس

که ، سازمان بودن در دوران بحران کیاز  یبخش
گذشته  یموجب بروز مجدد ضربات روح تواندیم

. افراد شودیبرخوردار م یاژهیو تیاز اهم ،شود
در  گرانیاحساس کنند که با د یممکن است گاه

 کیدر  نکهیتوفان حضور دارند، اما احساس ا کی
 هستند را نداشته باشند. قیقا

افراد  یکه در آن صدا ییفضا جادیدر ا رهبران
از  یعضو کنندیو آنها احساس م شودیم دهیشن
 نی. اکنندیم فایا یاتیح یگروه هستند نقش کی

سات خود را احسا دهدیبه همه افراد امکان م امر
 تیهمراه با امن یطیکنند و مح انیآزادانه ب
فراهم کنند که در آن همه در برابر  یروانشناخت

 یهااز راه یکیکنند.  یاحساس همبستگ انبحر
 یمثبت و ب دیافراد با د رشیامر، پذ نیتحقق ا

از قضاوت و استقبال از تنوع  زیو شرط، پره دیق
حرکت که نشان از  نیاست. ا یدر خودابراز 

که  دهدیم حیدارد توض یو همبستگ یکپارچگی
 زاتیتجه ای فورمیونیاز رهبران، لباس،  یچرا برخ
از بحران را بر تن  دهید بیآس یهاگروه همتعلق ب

در گروه،  تیاز عضو ی. احساس واقعکنندیم
همکاران به کاهش  نیاعتماد و تعلق خاطر در ب

تعهد  تیو تقو یمسائل مرتبط با سالمت روان
 .کندیکارمند کمک م
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 ریوزآردرن، نخست ندایطور مثال، جاس به
 کیبه  2019پس از وقوع حمله سال  لندیوزین

حجاب در  دنیبا پوش چرچستیمسجد در کرا
و به  شدیحاضر م دهید بیآس یهاگروه نیب

را در  انیخانواده قربان یو اعضا دادیم یافراد تسل
 یلباس دنیپوش یاو برا می. تصمگرفتیآغوش م

 نیآن گروه بود ا یاز نمادها یهبکه از نظر مذ
که ما همه  کردیمتحد کننده را منتقل م امیپ

 . میجامعه هست کیاز  یبخش

  دیافراد توجه نشان ده به

خود  رامونیافراد پ یاز رفتارها یانعکاس ما
قرار  یمنحصر به فرد گاهیو رهبران در جا میهست

اقدامات همدالنه و  یبرا ییدارند تا به عنوان الگو
افراد عمل کنند. نشان  یادیبن یازهایتوجه به ن

 یبرا تواندیدادن عالقه به احساسات کارکنان م
که  یزمان ژهیباشد، به و یاتیح یو بازساز  اءیاح
مشهود بوده و رهبران آنها را در  یاقدامات نیچن

سر زدن به افراد و  سازند. یسراسر سازمان جار 
به صورت  یآنها، نشان دادن قدردان یهاخانواده

تماس  ر،یتقد یبرا یکوچک یهاهیهد ای یکالم
از اقدامات  ریتقد ایکوتاه در سطح سازمان 

 ملهاز ج یبه صورت عموم گرانیهمدالنه د
آنها  قیهستند که رهبران از طر یاقدامات

 شانامونریکه پ یتوجه خود را به کسان توانندیم
اقدامات  دیبا زیهستند نشان دهند. رهبران ن

نموده و توجه  قیکارکنان را تشو یهمدالنه از سو
 کیرا جلب کنند تا به توسعه  یاقدامات نیبه چن
 .نندمتقابل در اجتماع کمک ک تگرانهیحما یفضا

. دیکن یبانیپشت ت،یاقدامات با حما نیا از
در نظر گرفتن  ،یمرخص دیتمد یاقدامات عمل

و پوشش  یاستعالج یمرخص یبرا شتریب یروزها

. شودیرا شامل م یسالمت مهیب یبرا ترعیوس
 ،یور تمرکز بر بهره یدرخواست از کارکنان برا

خود هستند دشوار  هیاول یازهاین ریکه درگ یزمان
 تیافراد، ظرف یبرا هاینگران نیا شاست. کاه
کمک به تحقق رسالت و اهداف  یآنها را برا

 .سازدیسازمان آزاد م کیاستراتژ

 دیپس از بحران را مجسم کن ندهیآ تیوضع

 یهاکه افراد غم، اضطراب و ترس یطیمح در
خود را  یر یپذبیآس گذارند،یخود را به اشتراک م

گروه گرد هم  کیو به عنوان  دهندیبروز م
 کیتوسعه  یبرا یرهبران فرصت بهتر  ند،یآیم

متقابل،  رشیسرشار از پذ یفرهنگ سازمان
 دارند.  دیو ام تیمیصم

 میترس یرا برا یانرژ  نیا توانندیم نیهمچن آنها
کنند. کنار هم قرار دادن  تیسازمان هدا ریتصو
سازمان،  ندهیآ تیو اعتماد در وضع یر یپذبیآس
حاالت خشم و انکار  لیکمک به افراد در تبد یبرا

مطلوب  ندهیجهت ساختن آ گریکدیبا  یبه همکار 
 یفردمنحصر به  گاهیاست. رهبران در جا یضرور 

از  یر یور سازند و تصورا شعله دیقرار دارند تا ام
 نکهیا یسازمان ارائه دهند که افراد برا ندهیآ

 شوند. زدهجانیاز آن باشند ه یبخش

 نفعانیباز با ذ یصورت فعاالنه در گفتگو به
خود از بحران  یهاصیتا تشخ دیریمختلف قرار گ

خروج از آن و گذر به  یخود از چگونگ ینیبشیو پ
بگذارند.  انیرا با شما در م یبعد یعیطب تیوضع

. دیکن قیتشو یکار  نیبه انجام چن زیرا ن گرانید
 یفرد یهادگاهیو د اتیبه اشتراک گذاشتن تجرب

 سازد،یهموار م یجمع تیعقالن ینه تنها راه را برا
کارکنان مجددا   نیخالقانه را در ب یبلکه انرژ 

. هدف، دور ساختن تمرکز افراد از سازدیور مشعله
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 زیخود و ن یبهتر برا یاندهیآ یبه سو یضربه روح
 کار است.وکسب

مجدد ارتباط افراد با  یبا برقرار  توانیرا م امر نیا
 یمشترک سازمان یهاو ارزش تیهدف، هو

 یگروه یدر گفتگوها دیمحقق ساخت. رهبران با

باره  نیرا در ا یخود سوأالت یهاییو گردهما
 ندهیو در آ ستیمطرح سازند که سازمان نماد چ

 متوقف سازد؟  ایادامه دهد  دیرا با ییچه کارها

چگونه گذشته، حال و » ر،یبه بخش ز دی)رجوع کن
(«م؟یکن یسازمان را بررس ندهیآ

 زمان را بررسی کنیم؟چگونه گذشته، حال و آینده یک سا
 نمونه سوأالت

 آینده حال گذشته
ایم یا به چه چیزی را متوقف کرده •

ایم که برای حالت تعلیق درآورده
موجودیت ما ضروری است و 

خواهیم انجام آن را از سر می
 گیریم؟

خواهیم به همین چه چیزی را می •
 منوال ادامه دهیم چون نتیجه

 مورد نظر ما را به دنبال دارد؟

نماد چه چیزی  خواهیمما می •
 باشیم؟ هدف ما چیست؟

خواهیم کامال  کنار چه چیزی را می •
ها، ها، فعالیتبگذاریم )ارزش

 محصوالت(؟

هایی به خوبی در چه ارزش •
 خدمت ما هستند؟

خواهیم به چه نوع سازمانی می •
 تبدیل شویم؟

و  چه چیزهایی را با رضایت خاطر •
چه چیزهایی را با دشواری پشت 

 گذاریم؟سر می

چه چیزی در مورد سازمان وجود  •
دارد که ما ادامه خواهیم داد اما 
با ورود به وضعیت جدید به طور 
دائمی تغییر خواهیم داد و بهبود 

 خواهیم بخشید؟

خواهیم چه چیز جدیدی خلق می •
های کنیم )اقدامات جدید یا شیوه

جدیدی که کار کردن، هنجارهای 
 در حال ظهور هستند؟

بلو پس از مورد مرتبط: شرکت هواپیمایی جت
وفان برف و مشکالت در اینترنت، هزاران طآنکه 

گرفتار کرد دچار  2007سال مشتری و کارمند را در 
یک بحران عملیاتی شد. دیوید نیلمن، مدیر 

شروع یک اجرایی ارشد وقت، از بحران برای 
ها و رویکرد معاینه و اصالح سراسری عملیات

خدمات مشتریان شرکت استفاده کرد. این امر 
شامل استقرار منشور حقوق مشتریان بود که به 
مشتریانی که با تأخیر یا لغو پرواز مواجه شده 

رسانی نموده و غرامت پرداخت بودند اطالع
 کرد.می

 

 
-------------- 
عظیم یک بحران، رهبری را به تأثیرات 

گرداند: ایجاد تأثیر ترین مولفه آن بازمیبنیادی
توانند با تمرکز مثبت در زندگی افراد. رهبران  می

، وریآتاببر شرایط درونی برای تقویت آگاهی، 
همدلی و شفقت و سپس توجه به دنیای بیرون 

نفعان و پرداختن جهت اطمینان بخشیدن به ذی
های آنها، به افراد توجه نشان دهند، به دغدغه

های خود را آوری را افزایش دهند و سازمانتاب
در وضعیتی قرار دهند که به صورت مثبتی آینده 
  پس از بحران را به صورت مثبتی تجسم نمایند. 
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وکار خود در دوران بحران کرونا کسب تیر یدرباره مد شتریکسب اطالعات ب یبرا 
را از کانال تلگرام و « وکارکرونا و کسب روسیو»مجموعه  یقبل یهاشماره دیتوانیم
 :دیینما افتیدر  ریموسسه رسا به آدرس ز  نینکدیصفحه ل ای

 کانال تلگرام موسسه رسا: آدرس

https://t.me/RasaHumanResource 

 موسسه رسا: نینکدیصفحه ل آدرس

https://www.linkedin.com/company/rasahr 

 :دیبا ما در ارتباط باش دیتوانیمشاوره م افتیو در  شتریکسب اطالعات ب یبرا

www.rasa-hr.com 

021-22 37 0477 

 

 


