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ارد. در دهای دوران اخرر تفاوت گرر کرونا با تمام بحراناز مدیران، برماری همه از دیدگاه بسییراری

 .ثر شما به این بحران کمک کندؤتواند به واکنش ممیکه  است ه شدهارائپنج روش رهبری ادامه 

 مقدمه -1

تلفات انسانی وارد کرده است. ها رهبران بخش تجاری و سایر بخشای بر العادهفشار فوق، گیر کروناشیوع بیماری همه

بینی ، کارکنان و سایر عوامل ذینفع را ترسانده است. مقیاس گسترده شیوع و غیرقابل پیش19-به بار آمده توسط کووید

در حقیقت این میزان است.  نمودهانگیز تبدیل برچالشبودن مطلق این بیماری، پاسخگویی و واکنش مدیران را به امری 

 یرویداد :حکایت دارد« فضییایی بسیییار گسییترده مقیاس»در  وقوع یک بحران هایی اسییت که ا دارای نشییانه ،شیییوع

و سردرگمی باالیی ا  عدم اطمینان  که به میزانبا مقیاس گسترده و سرعت بسیار باال  دارغیرمنتظره یا رویدادهای دنباله

نظمی، احسییاس ا  دسییت دادن کنترو امور و موجبات بی نیز به نوبه خود عدم اطمینانمنجر شییده اسییت. این میزان ا  

  1آشفتگی هیجانی شدید را فراهم ساخته است.

اما این اقدام به طور ویژه و تشخیص بحرانی باشد که شرکت با آن مواجه شده است.  باید شناخت ،اولین اقدام رهبران

شینولی بزرگتر و جدی ،شوندطور ناگهانی آغا  نمیهایی که به به هنگام برو  بحران شابه پی شرایط م ستند  تر ا   و ه

ست. شواری ا صی ندارند، گام د شخ ساو 2ماهیت م سارس در  شیوع کرونا،  2002-2003های شیوع  ضر  و در حاو حا

باید بر  ،و توسیعه اسیتبینی بحرانی که به آرامی در حاچنینی هسیتند. رهبران برای پیش این هایهایی ا  بحراننمونه

 4شود، غلبه کنند.می آنثیرات أاحتماو برو  یک بحران و ت گرفتنکه موجب دست کم  3نگرهای رواوسوگیری

شخیص می یبحرانچنین  ،که رهبران  مانی  سخ برایتوانند دهند، میرا ت ساختن یک پا شوند. اما  ،مهیا  ست به کار  د

به این نوع  ،های ا  پیش طراحی شیییدهو عادی و با برنامه تکراریاضیییطراری توانند همچون یک موقعیت ها نمیآن

شان دهند.  ستهایی که ماهیت آنطی بحرانبحران واکنش ن شخص ا شنا و نام بداهه  هایتنها واکنش ، عمدتاًها ناآ

 5ثر خواهند بود.ؤم

دور یی برای هااد سیاستایجای ا  اقدامات دست بزنند: نه تنها اقدامات موقت )برای مثاو، هها ممکن است به گسترآن
ابزارهای جدید گیری ا  بهرهنند در جریان اعماو کنند )ما های تجاریِرا نیز در قباو فعالیت تغییراتیکاری در منزو( بلکه 

 . ها بهره گرفتنیز همچنان ا  آنتوان حتی بعد ا  سپری شدن بحران برای بهبود همکاری( که می
های رفتاری و فکری هسییتند ندارند، بلکه نیا مند روش های واکنش ا  پیش تعریف شییده نیا برنامهرهبران به در واقع، 

شدید به تحوالت ها را که آن شته و ا  واکنش  سمت تحوالت پیش و نگاه توجه درقبلی با  دا د. در نکنکمک میرو به 

                                                 
1 Arnold M. Howitt and Herman B. Leonard, “Against desperate peril: High performance in emergency 

preparation and response,” in Deborah E. Gibbons, ed, Communicable Crises: Prevention, Response, and 

Recovery in the Global Arena, first edition, Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2007. 
2 Arnold Howitt and Herman B. Leonard, eds, Managing Crises: Responses to Large-Scale Emergencies, first 

edition, Washington, DC: CQ Press, 2009. 
3 normalcy bias 
4 Nahman Alon and Haim Omer, “The continuity principle: A unified approach to disaster and trauma,” American 

Journal of Community Psychology, 1994, Volume 22, Number 2, pp. 273–87. 
5 Howitt and Leonard, Managing Crises. 



 
های آتی شیییوع کرونا و بحرانبحران تواند به رهبران در کنترو و هدایت این مقاله، پنج شیییوه رفتاری و فکری که می

 گیرد. کمک کند، مورد بررسی قرار می

 هااز گروه ایواکنش به بحران: شبکه برای سازماندهی -2

را کنار بگذارند. باال به پایین مراتبی سلسلههای واکنش و پاسخ اعتقاد به ثبات بخش بودنِطی یک بحران، رهبران باید 

استفاده  متکی بوده و با )باال به پایین( 1کنترو -تواند به ساختار فرمان اضطراری رو مره، یک شرکت عادی میموارد در 

سخ  شدها  پیشا  یک پا ست و  هاماهیت آنهایی که عملیات را به خوبی مدیریت کند. اما در بحران ،فراهم  شناخته ا نا

شوند، مواجه می (که درک کمی ا  آن دارند)آشنا رهبران با مشکالتی نا

در این حالت، دیگر یک گروه دیگر کارسیییا  نیسیییت.  واکنشاین نوع 

سا مان  کوچک سطح یک  سرعت نمیا  مدیران در باالترین  توانند با 

عات را عت برای و  آوریجمع کافی اطال ثر ؤیک واکنش مبه سیییر

ند. رهبران میتصیییمیم ند ا  طریق مشیییخص کردن گیری کن و توان

سا ی دیگر افراد ، و همچنین توانمندواکنش هایاولویتسا ی شفاف

های هایی که در خدمت اولویتحلبررسیییی بحران و اجرای راهبرای 

 تعیین شده باشد، سا مان خود را به شکل بهتری بسیج کنند. 

سترس و آشفته، شبکه درحل طور اجرای راهتر مشکل و همینبرای حل سریع توانندرهبران می ها ای ا  تیمشرایط پر ا

سا ماندهی کنند.  شبکه ا  تیمساختار اگرچه را  ستعموماًها این  شده ا شناخته  ولی با توجه به آنکه تعداد معدودی ا   ، 

کید قرار گیرد. یک شبکه ها مورد تأجاد این نوع شبکههایی را دارند، شایسته است ایاجرای چنین شبکه ها تجربهشرکت

ها اند، آنحوو هدف مشترکی متحد شدهو  ها تشکیل شده که دارای سا گاری باالیی بودها  اجتماعی ا  گروه ،هاا  تیم

 2(.نمایهکنند )به همان روشی که افراد در یک تیم واحد همکاری دارند با یکدیگر کار می

 ،های دیگرج ا  روند عادی عملکردهای تجاری است. بخشکنند که خاراقداماتی را اتخاذ می ،های شبکهبرخی ا  بخش

ه، مانند کمک به کارمندان کنندص کرده و با اتخاذ اقدامات تعدیلهای رو مره تجاری را مشختبعات بحران برای فعالیت

ها شیامل یک مرکز . در بسییاری موارد، شیبکه تیمرسیانندیاری میها رهای کاری جدید، به آنبرای سیا گاری با هنجا

دهد: حفاظت ا  نیروی کار، تثبیت  نجیره عرضیییه، تعامل با فرماندهی یکپارچه اسیییت که چهار حیطه را پوشیییش می

های حداقلمرکز فرماندهی با واکنش به بیماری کرونا: »مشتری، و آ مون استرس مالی )برای اطالعات بیشتر به مقاله 

 (. مراجعه کنید وبسایت مکنزیقابل دسترسی در « ال م برای موفقیت

  

                                                 
1 command-and-control structure 
2 Tantum Collins, Chris Fussell, Gen. Stanley McChrystal, and David Silverman, Team of Teams: New Rules of 

Engagement for a Complex World, 

first edition, New York, NY: Portfolio/Penguin, 2015. 

به  مهرهبران  نا های واکنش از بر

پیش تعریف شدددنی نیازی ننارنن  

نن روش یازم که ن تاری و بل های رف

هددا را از فکری هسدددتنددن کدده  ن

قبلی باز واکنش شددنین به تالت   
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 تعدیلاز عملکردهای عادی و همچنرن  و خارج ها به انجام اقداماتی متفاوتای از ترمبحران، شبکه طی یک -نمایه

 د کنمبادرت میهای روزمره تجاری فعالرت و تغررر
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایرشته چند هاشبکهاین .دهندمیبرو  خود ا   چندین ویژگی ،عملکردشان محدوده ا  نظر صرف ،ثرؤهای تیمی مشبکه

 ضییروری مختلفهای حیطه متخصییصییان مشییارکت، هابحران به دلیل پیچیدگی که دهدمی نشییان تجربه: هسییتند

 متخصصان نیست؛ کافی انمتخصص هایایده توسل به صرفاً رو اند، ا  ایناقدامات عملی طراحی شده برای هاآن .است

 هاتیم .کنند اصیییال ها را آناین حین  در و کنند عملی را هاآنو ایجاد  را هاییحلراه ،کرده گردآوری را اطالعات باید

 تیم اجرایی

رهبری تیم 
 واکنش

مدیریت پروژه 
 شبکه 

شاوره م
 پزشکی

 اقدامهای تیم
رهبری  تیم

 واکنش

  مالی بخش

کمک به 
 همکاران

  نجیره عرضه

 مستغالت

 فناوری ارتباطات  خارجی

یه ما کهای ا  ن ها که ای ا  تیمشیییب

 گیربیماری همه یک برای پاسخ به

A.  مشاوره پزشکی                  
 های کلی  ها و دستورالعملسیاست 

 مدیران خط مقدم هایی برایراهنمایی 

B .  مدیریت شبکه 
 سناریوسا ی 

 نقشه تو یع 

 1کیدنس عملیاتی 

Cارتباطات خارجی . 

 به عنوان مثاو: تو یع( تنظیم مقررات( 

 )ارتباطات شخص ثالث )به عنوان مثاو: با شرکا 

D. امور مالی 
 آ مون استرس مالی 

 

E.  زنجرره عرضه 
 )برو  اخالو و ا  سرگیری پشتیبانی )مانند اعطای وام 

  هاالیهموقعیت در میان 

  وجودی انبارممدیریت 

F. توسعه همکاری 
  های کارکناندر میان کاناوارتباط 

  :بررسی، با رسیبا خورد دو جانبه )به عنوان مثاو ،
 ایمیل، تماس تلفنی(. 

G تکنولوژی 
  خانه )دورکاری( درایجاد و اجرای برنامه کار 

 های ویژه ) به عنوان پشتیبانی ا  کارکنان بخش
 توانند در خانه کار کنند(مثاو، کسانی که نمی

H .مستغالت  
  ساختمانمدیریت 

 مدیریت کارخانه 

 



 
سبهمزمان با  شتر اطالعات ک شده، مجدداًسا گار و انعطاف شرایط،یافتن  تغییر و بحران مورد در بی  سا ماندهی پذیر 

 شوند. تر میکوچک یایافته و  گسترش به فراخور شرایطد و شونمی

سر در را شفافیت و همکاری باید رهبران  و اختیارات تو یع کار، ینا انجام هایراه ا  یکی .کنند تقویت هاتیم شبکه سرا

شتراک به شتن ا ست اطالعات گذا ست دهیم چگونه می شانها نبه تیم دیگر، عبارت به :ا یک رهبر بر . نندعمل کبای

داشته باشد تا  عاتگیری و کنترو اطالاساس طبیعت خود ممکن است در شرایط بحرانی تمایل به تحکیم اختیار تصمیم

ها برای ق تیمترین اطالعات ال م برای وی فراهم شییود. اما برعکس این جریان موجب تشییویا  این طریق ضییروری

 شود. میپیگیری درخواست 

ش و هیجانی محیط در ویژه به) ،رهبر نقش ا  دیگری مهم بخش صهپرتن شخ ست( بحران یک ی که م  امنیت رتقاءا ،ا

های خود بدون ترس ا  یاالت و نگرانؤها، سییمردم با داشییتن امنیت روانی به طور علنی درباره ایده مردم اسییت. روانی

شرایط موجود احاطه  به سالم، بحثیک  طریق ا  تا دهدمی اجا ه هاتیم شبکه به کنند. این کارصحبت میعواقب آن 

 .ندک رسیدگیبه آن چگونه که  یابددر ویافته 

 2«محدود بینیخوش» و 1«عمدیتآگاهانه و  شآرام» ارزش: بحران هنگام در رهبران ارتقاء رتبه -3

 کنترو - فرمان مراتب سلسله ا  را هامسئولیت برخی تا باشند آماده باید سا مان یک ارشد مدیران که همانطور درست

سایرینن هاآنخود  کنند، منتقل هاتیم ا  ایشبکه به )باال به پایین( خود سیاری ا  جنبهقدر یز باید به  های ت دهند تا ب

یید، أنیا  به گرفتن ت سییت تا بدونا هاآن به اختیار اعطایواکنش سییا مان به بحران را هدایت کنند. این امر مسییتلزم 

صمیم صمیمات وکرده  گیریت شد، مدیران مهم کارکردهای ا  یکیرا اجرایی کنند.  ت ساختار عسری ایجاد ار  برای یک 

 انجام مختلف و سط در مناسب افراد توسط گیریتصمیم و بوده واضحها مسئولیت که ایگونه به است، گیریتصمیم

  .گیرد

درباره واکنش به  گیرییمتصم برایها در سراسر شبکه تیم مناسب افراد بهکه  یابند اطمینان باید ارشد رهبرانهمچنین 

بدون  بتوانند باید د شیید،خواهن اشییتباهات ا  برخی مرتکب احتماالً گیرندگانتصییمیم که آنجا ا  .اندقدرت داده ،بحران

ال  کنند. به هنگام به اشییتباه خود پی برده و آن را اصیی سییرعت بهواکنش بیش ا  حد و یا متوقف کردن کار سییا مان، 

 با طبیعتاً اما .ندمنصییوک کن هدایت واکنش به بحران را برای یگیرندگانتصییمیم باید ارشیید رهبران ران،حشییروع یک ب

 رهبران این و د یافتظهور خواهن هاتیم شبکهساختار  در بحران به پاسخ ی برایجدید رهبران بحران،و گسترش  تحوو

 .بود نخواهند ارشد انمدیر همیشه

 دید وجهای بحران رابطه با در اما .ها باشییدآنویژگی  ترینار ش با رو مره، اضییطراری موارد درتواند تجربه رهبران می

سترده مقیاس در ضایی گ صیت ،ف ست برخوردار باالیی اهمیت ا رهبر  شخ سخ برایباید بتوانند  رهبران .ا  ،بحران به پا

رهبران  بهترین .دهندقرار  هاآن اختیار در تحقیق برای را مسائل و سؤاالتمتحد کرده و  واحد هدف یک حوو راها تیم

شیییدن و  جدا توانایی به معنای اسیییت «عمدیآگاهانه و ت آرامش»دهند. یک ویژگی چندین ویژگی را ا  خود برو  می

                                                 
1 deliberate calm 
2 bounded optimism 



 
 در بیشتر آرامش فارغ ا  دغدغه درباره چگونگی بررسی مسئله. این نوعفاصله گرفتن ا  وضعیت آشفته و تفکر آ ادانه و 

 .نیستند ناتوان اما ،هستند فروتنها افرادی شود، اینخبره یافت می افراد

 رغمعلی رهبران اگر بحران، اوایل در .اسیییت گرایی واقع با همراهطمینان ا یا «محدود بینیخوش» دیگر مهمویژگی 

شکار بودن دشواری  شان حد ا  بیشطمینان ا، شرایطآ ست دهند، ن ثرتر آن ؤراه م .دهندب دست ا  را خود اعتبار ممکن ا

ست که  سیمطر  ایگونه بهرا  اطمینان رهبرانا شان دهد و اعالم کنند  ریزی، تر شوار که ن شرایط د سا مان در این 

با کسییب  وکنند، یید میتأنیز ها نامشییخص بودن بحران را د که آنناما باید نشییان ده ،راهی را پیدا خواهد کرد باالخره

 تواندمی و) بود خواهد ثرترؤاست که م بینیخوش این با گذر ا  بحران، بر این موضوع فائق خواهند آمد. اطالعات بیشتر

 (.ا  محدودیت کمتری برخوردار باشد مراتب به

 بینی کنید، سپس عمل کنیدارزیابی و پیش ،ابتدا مکث کردهدوره عدم قطعیت: گیری در تصمیم -4

شترک دیگر یک شتباه م ستها مرتکب آن میطی بحران رهبرانکه  ا قبل ا  تعیین آنچه که باید انجام  که شوند این ا

و شیوند. ا  آنجا که یک بحران شیامل بسییاری ا  موضیوعات ناشیناخته حقایق میمنتظر ظهور یک مجموعه ا   ،دهند

ست شگفتی ست، حقایق ممکن ا صمیمطی سا  ا شکار نگردند. اما رهبران گیریچارچوک  مانی برای ت ضروری آ های 

شوند. رهبران ن صیرت خود متوسل  ستفاده ا  درک و ب برو  بحران و   مان طوودر آوری مداوم اطالعات با جمعباید به ا

 برآیند. پنداری نند ا  عهده عدم قطعیت و احساس غریبهتواهتر میب، های خودمشاهده چگونگی عملکرد واکنش

بینی نظر برتر، پیش نقطهچندین وضییعیت ا  لحا   ریت بحران، ار یابیِیدر حین مد مکثتکرار در عمل این به معنای 

ست. این چرخه مکثاتفاق می آنچه بعداً سپس اقدام عملی ا ست تداوم می ،اقدام عملی-بینیپیش-ار یابی -افتد و  بای

به اطالعات  افراطیداشیییته و حفو شیییود،  یرا به رهبران در حفو حالت آرامش تعمدی و آگاهانه و اجتناک ا  واکنش 

به اقدام فوری نیا  اسییت )بدون آنکه برخی لحظات حین بحران در که در  حالی درکند. می کمکرسیید، جدیدی که می

کنند تا پیش ا  انجام هایی را پیدا میفرصیییت  بینی داشیییته باشییییم(، اما در نهایت رهبرانپیش مانی برای ار یابی و 

 مل و تفکر کنند.أت قرار دارد رو توقف کرده و درباره آنچه در پیشِ ،بیشتر اقداماتِ

 شییاملکه  شییودمینامیده  رسییانیرو  به یکی،کمک کند.  بینیدر ار یابی و پیش رهبران به دتوانمی شییناختی رفتار دو

صال   نظر تجدید سوی جمع اطالعات جدیدِ ها بر پایهایدهو ا سعه دانش ا   شده و همچنین تو  دوم،ست. ا هاتیمآوری 

 بگیرند تصییمیم و مورد توجه قرار دهند انتقادی بطور را بالقوه و جاری اقدامات کندمی کمک رهبران به اسییت که تردید

بر  تا کندمی کمک رهبران به تردید و رو رسانی به .کنار گذاشته شدن دارند یا خیر یا تعدیل اصال ، به نیا  هاآن آیا که

 هایانگیزهمیان ، (های گذشییتهآن هم بدون اسییتفاده ا  درس)های جدید لحاند و خلق راهانجام دادهپیشییتر آنچه پایه 

 .پذیرندهای جدید را نیز می، بینشخود تجارکگیری ا  ضمن بهره رهبران اماتعادو ایجاد کنند.  ،متضاد

شیییود می باعث تنها نهبسییییار  قاطعیتِ. کنند عمل قاطعیت باگیری درباره انجام کارها، باید رهبران به هنگام تصیییمیم

ستجویبه  تا دهدمی انگیزه هاتیم شبکه به، بلکه پیدا کندسا مان به رهبران اطمینان   برای حل راه یافتن برای خود ج

  .دنده ادامه ،است روبرو آن با سا مان که هاییچالش
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ضایی مقیاس در بحران یک در س نیا های سایر و خود یبقاحفو  به ابتدا مردم ذهن ،گسترده ف سا . شودمی معطوف یا

 اهمیت ما به کسی چه ؟دخواهد افتا اتفاقی چهدر این صورت  ؟چطور من خانواده ؟شده یا صدمه خواهم دید بیمار من آیا

  مانی بحران .ده کننداستفا سؤاالت جهت پاسخگویی به اینکارکنان بخش ارتباطی یا حقوقی  ا  نباید رهبران دهد؟می

شان نقش حیاتی ا  جنبه حفو یک ،ترین چیزمهم رهبرانبرای  که دهدمی رخ شند ای  ندگی  ییرات مثبت درایجاد تغ :با

  مردم.

 تجربه بحران طوو در انعزیزانشییی و کارکنان که ایحرفه وفردی  هایچالشبه  که دارد نیا  یرهبران به کار این انجام

سط در. اذعان کنند کنند،می سیار  یادی، تعداد فرن هزاران جانگرفتن  با 19ویروس کووید  ،2020 ساو مارس ماه اوا  ب

سان صیبها ا  ان شده تعو پیش تأیید مورد کرونای مثبتهزار  100 ا  بیش . ده کردرا م شتری مبتال بینی  سیار بی داد ب

ست. أت گیریهمه این شوند. شته ا سافرتی هایممنوعیت هادولتثیرات ثانویه قدرتمندی را به همراه دا مقرراتی را  و م

 ا  را مردم تواندمی نهمچنی این مقررات اما ،است مهم بسیار عمومی سالمت حفو برای که کردند، ایجاد قرنطینه برای

 در مدارس تعطیلی .ارددبا   عبادی هایمکان یا پیوندهم هایگروه در یافتنآرامش  یا و خود دوسییتان و اقوام به کمک

سیاری شار قرار گرفتن  ،مناطق ا  ب ست شاغل والدینموجب تحت ف ص هایروش به بحران هر که آنجا ا  .شده ا  یخا

ید رهبران گذارد،می تأثیر مردم روی قاًتأ نحوه به با ن ثیرگذاری بحران بر مردم دقی مات ود توجه کن قدا  برای را ال م ا

 .دهند انجام هاآن ا  حمایت

المت و آسایش خود باشند، عالوه بر ابرا  همدلی، پذیرای همدلی دیگران نیز بوده و مراقب س رهبران کهدر نهایت، این 

 بحران، طی در دهپدید آم اطمینان عدم و خستگی استرس، در مواجهه بارهبران ممکن است . است یمهم بسیارموضوع 

ضاوت نجاما و متعادو ماندن اطالعات، پردا ش برای هاآن هایتوانایی که دریابند ستیل تحل ،خوک ق رو،  ا  این .رفته ا

 عملکرد کاهش با ابلهمق برای بهتری شانس رهبران ،هاآن مسائلو توجه به  بیان نگرانی به همکاران تشویق صورت در

شت خواهند سایش رهبران، آن. دا شی تا سا دمی قادررا ها تالش برای آ  ممکن که هاییماه و اههفته در را خود اثربخ

 . کنند حفو ،به طوو بیانجامد بحران یک است
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ایم که شاهد بوده بارها و بارها .تبعات ناخوشایندی را به همراه داشته است غالباً رهبران سوی ا  1بحران ارتباطاتاعماو 

سیار مطمئن لحن بحران، اولیه مراحل در رهبران شته ایبینانه خوش وی ب شده تا افراد ذینفع  چنین لحنی ،انددا موجب 

سط آن و دانندمی رهبران آنچه درباره شوندچگونگی مدیریت بحران تو سوءظن  سئوالن  .ها، دچار تردید و  همچنین م

 د.متوقف شوها اخبار و اطالعیهارائه که منتظر دریافت حقایق بیشتر و اتخاذ تصمیمات هستند،  تمایل دارند تا  مانی

ترین مهم طی بحران، شفافیت»: نوشت 2ادموندسون امی اخیراً که همانطور. نیستند بخش اطمینان ،هاروش ا  یک هیچ

ام جاناطالعات دانید و اقداماتی که برای کسییب بیشییتر دانید و نمی، بنابراین درباره هر آنچه میوظیفه یک رهبر اسییت

                                                 
1 Crisis communications 
2 Amy Edmondson 



 
شیدمی شفاف با شان مداوم و متفکرانه ارتباطات .«دهید،  ضعیتپیگیر  رهبران که دهدمی ن به محض دریافت  و بوده و

 ذینفعان به تا کندمی کمک آنها به کار اینکنند. تنظیم می با اطالعات جدید مطابقهای خود را واکنشاطالعات بیشتر، 

 سییؤاالتو  هانگرانی در راسییتای برطرف کردن باید رهبران .هسییتند بحران با در حاو مبار ه هاآن که دهند اطمینان

برای  ،بحران به واکنش تیم گماشیتن افرادی ا رو،  ا  این .ای داشیته باشینددقت ویژه ،هاآن منافع توجه به و مخاطبان

 خواهد بود. مؤثر ای، به طور ویژهدهندمی انجام آنچه مورد درصحبت مستقیم 

 تأثیر تواندمی بینانهواقع در عین حاو و بینانهخوش اندا چشم یک ارائه .دنشو متوقف بحران پایان ا  پس نباید ارتباطات
 . کنند پشتیبانی شرکتوضعیت  بهبود ا  تا کند ترغیب را هاآن و بگذارد ذینفعان سایر و کارکنان بر قدرتمندی
قرار داده است.  آ مایشرا در بوته  جهان سراسر درها ی تمام بخشهاسا مان و هاشرکت رهبران ،کرونا گیرهمهبیماری 

شته ادامه تریطوالنی مدت برای تواندمیاین بیماری  تبعات و اثرات شکالت و دا شتر یم  به شده بینیپیش آنچه ا  بی

را در این مقاله ارائه شده های و راهاقدامات  رهبرانکه دلیل خوبی است برای آن ،مدت طوالنی اطمینان عدم .آورد وجود

کمک  هاار ش و رفتارها تقویتهای ارائه شده مبادرت کنند، به به اقدامات و راه که کسانی پذیرفته و به آن عمل کنند.

تر شییود، رهبران و طوالنی یابد ادامه روند این که قدر هر کنند.می حمایت خود جوامع و هاسییا مان ا  بحران این طی و

 آمادگی بیشتری خواهند داشت.  بعدیهای بزرگ برای چالش
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