مواجهه با بحران
تا تِ حال تا تحشاى سٍ تِ سٍ ضذُ ایذ؟ تا تِ حال ضذُ ًاگْاى احساس کٌیذ کِ صًذگی دس حال اص ّن پاضیذى است؟ هثال تِ خاطش اص
دست دادى ضغلی ،افتادى دس دسسی یا قطغ ساتطِ تا فشد هْوی هستاصل ضذُ ایذ؟ هوکي است کِ دس ظاّش یک سٍیذاد کَچک تِ
ًظش تشسذ ّواًٌذ پش کاّی کِ ًاگْاى ضوا سا دچاس تحشاى کشدُ تاضذ.
اگش چِ چٌیي هَقؼیت ّایی هوکي است تسیاس ًاساحت کٌٌذُ تاضذٍ ،لی دسک هاّیت ٍاقؼی تحشاى تِ پطت سش گزاضتي آى کوک
هی کٌذ.
دس صتاى چیٌی هؼٌی تحشاى تِ ضیَُ صیثایی تیاى ضذُ است؛ تشای ًَضتي ٍاطُ ی تحشاى اص دٍ حشف استفادُ هی ضَد ،یکی اص آًْا تِ
هؼٌی خطش است ٍ دیگشی تِ هؼٌای فشصت .تشجوِ آى تِ ایي هؼٌاست :بحران یک فرصت مخاطره آمیس است.
هؼوَال دس صهاى تحشاى تِ چِ چیضی تَجِ هی کٌیذ ٍ دًثال چِ هی گشدیذ؟ اغلة ها تِ سشػت خطش سا هی تیٌین ٍ فشصت سا ًادیذُ
هی گیشین .دس ٍاقغ  ،هوکي است فشصت ،پٌْاى ٍ پَضیذُ تاضذ .دس اٍضاع تحشاًی ها اتتذا خطش سا هی تیٌین ٍ ٍقتی چیضی دس هحیط
هاى تغییش هی کٌذ ،تالفاصلِ دس پی ایي ّستین کِ تثیٌین آیا ایي ٍاقؼِ هوکي است تِ ها آسیة تشساًذ؟ هطکل ایٌجاست کِ تؼذ اص
جست ٍ جَی خطش ،فشاهَش هی کٌین فشصت سا دًثال کٌین .تِ طَس طثیؼی ها اًساى ّایی خطشیاتین .تثذیل ضذى تِ اًساى ّای
فشصت یاب دضَاس است .چٌیي تثذیلی ًیاصهٌذ ایجاد تغییش دس رٌّیت یا ًگشش است .تغییش ًگشش اغلة فقط پس اص پطت سش
گزاضتي هَفقیت آهیض تحشاى ّای هتؼذد سخ هی دّذ .افشاد تسیاسی گضاسش کشدُ اًذ کِ ٍجَد تحشاى هَجة ایجاد تغییش هثثت دس
صًذگیطاى ضذُ است .اص سش گزساًذى سٍصّای دضَاس  ،افشاد سا تِ چالص تشای سضذ کشدى فشا هی خَاًذ؛ تِ طَسی کِ آًْا سا تِ
افشادی پختِ تش ٍ سضذ یافتِ تش تثذل هی کٌذ ٍ اهکاًات ٍ فضاّای جذیذی سا تِ سٍی آًْا هی گطایذ.
تشای ًوًَِ هی تَاى تحشاى ّای طثیؼی سا دس ًظش گشفت .دس فجایغ طثیؼی هاًٌذ سیل ،صلضلِ ٍ هاًٌذ آى هشدم دست یاسی تِ سَی ّن
دساص هی کٌٌذ .آًْا دلثستگی ّای ًاضی اص خَدهحَس تیٌی سا سّا هی کٌٌذ ٍ تا یکذیگش هتحذ هی ضًَذ تِ گًَِ ای کِ احساس قذست
ٍ تَاًوٌذی هی کٌٌذ .دس دل ّش تال ٍ فاجؼِ ای ،فشصت سضذ ّوذسدی ٍ هشاقثت اص یکذیگش ًْفتِ است.
تحشاى فشدی ًیض هوکي است صًذگی سا اص طشیق فشصت ًْفتِ دس خَد تغییش دّذ .فشض کٌیذ ضغلی سا کِ چٌذاى ّن دٍست ًذاسیذ اص
دست هی دّیذ .ضایذ قثال تِ سّا کشدى آى ضغل تاسّا فکش کشدُ تَدیذ ،اها اقذام الصم سا اًجام ًذادُ ایذ؛ چشا کِ اقذاهی تشسٌاک تِ
ًظش هی سسیذُ است.

حاال ضشکت تؼذیل ًیشٍ کشدُ است ٍ ضوا تیکاس ضذُ ایذ؛صًذگی فشصتی دس تشاتش ضوا قشاس دادُ است ٍ دس تحشاًی تا دٍ گضیٌة
"خطر "ٍ "فرصت" قشاس گشفتِ ایذ.خطش ایي تحشاى،سٍ تِ سٍ ضذى تا گشفتاسی ٍ هطکالت هالی ٍ تی ساهاى ضذى صًذگی است .
هوکي است خَاّص ٍ التواس کٌیذ کِ تِ سش کاس تشگشدیذ ٍ هجذداً دس هَقؼیت ًاخَضایٌذ گشفتاس ضَیذ .دس هقاتل ،هوکي است اص
ایي تحشاى تِ ػٌَاى فرصتی تشای ایجاد تغییش دس صًذگی استفادُ کٌیذ  .هی تَاًیذ تِ هشاکض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای هشاجؼِ کٌیذ ٍ تا
سؼی ٍ تالش ٍ کاس سخت تِ سَی ّذفتاى – ضغلی سضایت تخص تش – گام تشداسیذ .اگش اص فشصت فشاّن ضذُ اص طشیق تحشاى خَب
استفادُ کٌیذ ،هی تَاًیذ تِ جایگاّی کِ هی خَاّیذ تشسیذ .دس ٍاقغ ،دس حالی کِ خطش ٍجَد داسد ،سٍی فشصت تِ دست آهذُ
سشهایِ گزاسی کٌیذ ٍ تِ ًتیجة دلخَاُ کِ سضذ ٍ تالٌذگی ضخصی است ،دست یاتیذ .
دس تحشاى تؼذی صًذگی ،دس حالی کِ خطش سا اص ًظش دٍس ًوی داسیذ ٍ اقذاهات الصم سا اًجام هی دّیذ ،تِ یاد داضتِ تاضیذ کِ دًثال
فشصت ّن تگشدیذ .تِ گضیٌِ ّا تَجِ کٌیذ  .چِ ساُ ّای جذیذی دس هقاتلتاى گطَدُ ضذُ است؟ تِ "فشدی فشصت یاب" تثذیل
ضَیذ .نگاه و نگرش به فرصت را انتخاب کنیذ.
برگرفته از کتاب
زنذگی در صذف خویص گهر ساختن است
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