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بحران های سازمانی پیش روی شرکت ها

ینی نشدهپیش باتفاقیککهمی آیدوجودبهزمانیسازمانیبحران
معرضدرراسازمانآرامشوامنیتومی شودایجادسازماندر

.می دهدقرارخطر

انواع  
بحران

برون 
سازمانی

درون 
سازمانی

باشد؛سازمانبرایحتمیتهدیدیکبایدموجودمشکل•
باشد؛غافل گیرکنندهوناگهانیایجادشدهشرایط•
تصمیمبرایمدیریتتیمکهباشدشدیدوبزرگآن چنانمشکل•

.شوندمواجهزیادیفشاربادرستگیری



انواع بحران تجاری•
بحران مالی•

یپرسنلبحران •

بحران سازمانی•

بحران فناوری•

بحران طبیعی•

ی از دست دادن ناگهانی یک مشتر•
بزرگ

هاعدم توانایی در بازپرداخت بدهی•
عدم توانایی در تامین هزینه ها•
فساد مالی•
ورشکستگی•

فساد اخالقی یا مالی پرسنل•
از دست دادن ناگهانی مهره های  •

کلیدی
فوت مهره های کلیدی•
•...

بدرفتاری نسبت به مشتریان•
نندگانبد رفتاری نسبت به تامین ک•
افت شدید کیفیت محصوالت و•

خدمات
ساختار سازمانی به هم ریخته•

هک شدن سرورهای سازمان•
هک شدن وب سایت و ایمیل های •

شرکت
لو رفتن فرمول ها و اسرار  •

تکنولوژیکی
سرقت تکنولوژیکی•

کرونا•
سیل•
زلزله•
پاندمی های وسیع در آینده•



چه سازمانهایی در بحران موفق تر عمل می کنند؟

سازمان های منعطف و چابک  •
سازمانهای با نگرش درست نسبت به کسب و کار•
سازمانهایی که محیط خارج از سازمان و رقبا را جدی می گیرند•
سازمانهای یادگیرنده که توانایی حل مساله دارند•
سازمانهایی که فرهنگ سازمانی مبتنی بر عملکرد تیمی دارند•
سازمانهایی که قدرت پیشنگری در خصوص بحران دارند•
نش  سازمانهایی که ترند های بزرگ حاکم بر فضای کسب و کار را درک می کنند و در قبال آن واک•

مناسب و به هنگام نشان می دهند
را بلد هستند و جدی می گیرند( مدیریت زمان )سازمانهایی که مدیریت بهره وری •



حرانتفکر استراتژیک و نقش آن در مدیریت ب



تمثیلی از توجه به محیط و عدم انفعال سازمان های چابک و یادگیرنده

تم دست از  شبی در بیابان مکه از بی خوابی پای رفتنم نماند سر بنهادم و شتربان را گف
من بدار

پای مسکین پیاده چند رود
کز تحمل ستوه شد بُختی
تا شود جسم فربهی الغر

الغری مرده باشد از سختی

مردیو گر خفتی بردیاگر رفتی پساست و حرامی در پیشگفت ای برادر حرم در 

خوشست زیر مغیالن به ره بادیه خفت
شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت

شیخ اجل سعدی



طرحی برای آینده: استراتژی



.استراتژی پلی است میان حال و آینده مطلوب سازمان

پل بزرگ و ملیپل کوچک و محلی

تصمیمات آینده سازتصمیمات مقطعی



استراتژی

:استنایسوالحال.استسازمانیآیندهوحالمیانپلیاستراتژیکهگفتیم
چیست؟پلاینمتریال



اجزای تشکیل دهنده استراتژی
بینمشترکواژهکلید.برگردیماستراتژیتعاریفبهبایدسوالاینبهپاسخبرای
تصمیم:استچیزیکاستراتژیتعاریفهمه

حال آینده مطلوب
کوتاه  
مدت

استراتژیک

عملیاتی



مفهوم استراتژی

سازمان استذهنی جمعی آینده مطلوب استراتژی خلق 

آینده با تصمیماتی که می گیریم و انتخاب هایی که می کنیم،
اگر داشتن استراتژی یعنی اینکه. سازمان را از امروز می سازیم

اصی در کسی به مجموعه تصمیم های ما نگاه کند، بتواند الگوی خ
.انها مشاهده کند و به دور از آشفتگی باشند



:  مدیریت استراتژیک•
فرآیندِ  •

اخذ تصمیمات استراتژیک
اجرای اقدمات استراتژیک
 استراتژیکمنافع / کسب نتایجبرای

استراتژیک به چه معناست؟ 









بحران از کدام  
جنس است؟ 



تفکر استراتژیک مدیریت بحران



فرامین تفکر استراتژیک: شاه کلید یادگیری تفکر استراتژیک
کلیدیپیام شخص/ نتایج برای سازمان فرمانعنوان فرمانشماره

جسارت و شجاعت نه گفتن
را داشته باشید

توازنتخصیص غیرم/ اولویت بندی
انو استراتژیک منابع محدود سازم

انضباط منعطف/ تمرکز پویا 1فرمان 

! هوشمندانه کوشش کن
تمایز  و تقابل نکن و متقلید

اقیانوس آبی0باش

جستجوگری برای منافع  
استراتژیک

ه و در جستجوی پرسش ناگفت
پاسخ نایافته باش

2فرمان 

استراتژی جنگ در همه زمینه
ومب.بهترین نداریم! ها نیست

اقدام4استراتژی و 

جستجوگری برای منافع  
استراتژیک

برگ برنده همراه داشته باش 3فرمان 

درستذهنت را درگیر سواالت
ذهنی که ول باشد حل . کن

PESTEL. کننده مسایل نیست

ا و مثبت به بحران، چالش هدیدگاه
عتتهدیدها برای جستجوگری منف

در هر رخداد و روندی در 
باشجستجوی منفعت

4فرمان 

گوزن. قورباغه پخته نباش
سناریو پردازی.فلج نباش

ورد  افزایش قابلیت ذهن برای برخ
با عدم قطعیت

های متعدد از همیشه خاطره
آینده داشته باش

5فرمان 



فرامین تفکر استراتژیک: شاه کلید یادگیری تفکر استراتژیک
کلیدیپیام شخص/ نتایج برای سازمان فرمانعنوان فرمانشماره

ستم فقط خودت بهینه نشو و سی
زنجیره .مولد ارزش ایجاد کن

ارزش

ق شبکه خل/خلق سیستم مولد
ارزش جدید

!چرخ را از نو اختراع کن 6فرمان 

هدر گذشته غرق نشو و دانست
های خودت را مرتبا مورد سوال 

چالش مفروضات. قرار بده

افزایش درجه آزادی استراتژیک و
قدرت مانور  

های  دایره انتخاب ها و گزینه
خودت را بزرگ کن

7فرمان 

ونتایج بزرگ از دل آزمایش ها
خطاهای بزرگ در می آیند

خلق ایده های جدید و یادگیری  
سازمانی

مدام فرضیه آزمایی و سعی و
اما هوشمندانهخطا کن

8فرمان 

ترفند هوشمندی در طراحی
که در خوب برای رقابت نیست بل

طراحی بازی برد برد است

ل در پایداری سیستماتیک به دلی
نظر گرفتن منافع همه

برد طراحی کن-بازی برد 9فرمان 

حلقه های شریف و مبارک را 
را تقویت کن و حلقه های شوم

کنترل

رشد فزاینده و پاینده سازمان زاینده و ( دینامیک)های چرخه
پاینده ایجاد کن

10فرمان 



تمرکز پویا داشته باش: 1فرمان 



تمرکز پویا داشته باش: 1فرمان 



تمرکز پویا داشته باش: 1فرمان 

حمربیهمیشهاستراتژیست
حالدردستبهساطورواست
.تاساضافاتکردنقمعوقلع



تمرکز پویا داشته باش: 1فرمان 



ذهن 
استراتژیست

ذهن آینده ساز

ذهن ناقانع به  
داشته ها

ذهن نتیجه گرا و 
تجربه گرا

ذهن تقویت 
کننده و منفعت 

طلب

ذهن منصف و 
د بازیگر برد بر

ذهن سازنده و 
مبتکر

ذهن جستجوگر 
و خالق

ذهن متمرکز و 
پویا

یک ذهن آماده 
برای مدیریت 

بحران

ذهنی که چون به  
دام افتد راه حل  

بایدش



منبع اصلی

کتاب ذهن استراتژیست دکتر مجتبی لشکربلوکی•

کارگاه هوش استراتژی دکتر مجتبی لشکربلوکی•




