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 مکنزیی فصلنامه

 2020می 

 ها در دوران پس از بیماری کرونای سازماندوباره ریزیبرنامه

در اینجا، به مسائل کنند. ای نه چندان دور آماده میخود را برای مواجه با آیندهها شرکتدهند، از طریق اقداماتی که انجام می

 .کنیمبرای بازگشت به گذشته توجه می تتمایل شرکدرحال تغییر و علت عدم

این مسئله  بدترین شرایط، بهترین نتایج و شرایط را برای افراد به همراه خواهد داشت؛ دهدآمده نشان میتجارب بدست

 کنندتالش میبیماری کرونا به چالش کشیده شدند  بخاطرهایی که کند. در همه جای جهان، شرکتها هم صدق میدرمورد سازمان

. خیلی از آنها به صورت تصادفی، دوباره درحال پاگرفتنند. تقریبا، هایی بیابند، راهبه مشتریان و جوامعشانرسانی به منظور خدمت

بخش تجاربی الهام ان،تغییرات بنیادی و مثبت از چگونگی انجام کار و نتایجشدرمورد زنیم ی رهبرانی که درموردشان حرف میهمه

 شود:به چند نمونه اشاره مید. در اینجا، ندار

 فروش بهداشت و هایشان را متوقف کند از طریق شراکت با یک خردهای که مجبور شده بود عملیاتزنجیره یمجموعه رستوران

کسب و کار بسیار »تقاضای روزافزون در یک به فروش کمک کرد تا رفاه، از اخراج نیروهایش جلوگیری و از این رو، به خرده

 پاسخ گوید.که به تازگی شروع شده بود « مهم

 اندازی کسب بزرگ طرحی ابتکاری را کنار گذاشت که قرار بود پیش از فراگیری بیماری کرونا، آن را اجراء کند: راه یفروشخرده

انجامد. به محض آغاز دوران ی کار هجده ماه به طول بود برنامه بر تحویل کاالها به مشتریان در کنار خیابان. قرارمبتنی یو کار

 اجراء شد. این برنامه قرنطینه، در عرض دو روز، 

 بینی کرد تا بیش از هزار نفر از کارکنانش از خانه و به صورت دورکاری، ی خدمات مالی ساز و کاری را پیشکنندهیک شرکت ارائه

دت هفتاد و دو ساعت، کارمندان به فناوری جدیدی مجهز شدند تا کسب و کار همچنان تداوم هایش را انجام دهند. در معملیات

 یابد. 

 وسیله، کسب و کاری فروش در خاورمیانه در عرض دو روز، به کارمندانش دوباره آموزش داد؛ بدینیک مجموعه شرکت خرده

 فروشی خواربار( تبدیل شد. )خرده رشد و مهم به کسب و کاری درحالکه به طور ناگهانی راکد شده بود )سینماها( 

دانیم که پایدار. می و های شجاعانهانجام تالش - باشند «آدرنالین  سازمانی»آمده تنها ناشی از البته، شاید برخی از نتایج بدست

هایی هستیم که نشان شانهدچار خستگی مفرط شوند. با این حال، شاهد وجود ن شایداز قبل، درحال کارند و  بیشخیلی از افراد 

ها براساس این وضعیت مبهم و هراسناک، بخاطر پیشرفت شرکت باوجوددهند که عکس این وضعیت درحال وقوع است. می

اند و شان را اثبات ننمودههای دستیابی به اهداف، حذف بروکراسی، دادن اختیار و مسئولیت به رهبرانی که از قبل، شایستگیگزارش

گروه ارشدمان »ی یکی از مدیران اجرایی، کنند. براساس مشاهده، مردم انرژی و انگیزه کسب می«گیریچه بیشتر تصمیمتسریع هر »

گیریم. ما اطالعات کامل نداریم، تصمیم میفقط . ما ندها بسیار مفیدکند. این جلسههر روز صبح به مدت سی دقیقه، جلسه برگزار می

 . دست روی دست بگذاریم توانیمنمی -ایرادی ندارداما 
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ها شناسایی نارضایتمندی)های( پیشین است. هدف از بیان این گفته

، خیلی با است خیلی پیچیده شانها احساس کردند که بروکراسیشرکت

ناپذیرند و در اغلب موارد، بجای از حد انعطافمشتریانشان فاصله دارند، بی

 .کنندمیمردم، تنها به سودآوری توجه 

را تغییر  مسائلبیماری کرونا و شوک اقتصادی ناشی از آن هیچ کدام از این 

توان گفت همه چیز را تغییر داده است. درحال نداده، اما در عین حال، می

توان گفت که کار نکردن بیش از کار کردن خطر دارد؛ ضر، به جرئت میحا

ها درحال بسیج نیروهایشان هستند تا این تهدید فوری از این رو، شرکت

های انتزاعی، همچون فناوری دیجیتال، با چالش ؛ گویا آنهارا بررسی کنند

و  مواجهند (ندشان در ابتدای راهخودکارسازی و هوش مصنوعی )که همه

ذهن همه را درگیر های جدید راهامتحان نمودن های مهم و آزمایشانجام . در حال حاضر، شوندبا سختی و دشواری مواجه شاید 

گیر کرونا باعث . آیا طرز فکرهای جدید به رفتارهایی ماندگار تبدیل خواهند شد؟ مطمئن نیستیم آیا وقوع بیماری همهکرده است

چطور »ی یکی از رهبران، تغییری مهم تمرکز کنند؟ هنوز برای پاسخ به این سوال خیلی زود است. به گفتهها روی شد سازمانخواهد 

ما به گذشته باز  .تر اقدام نماییم؟ ما اثبات کردیم که قادر به این کاریمتوانیم سریعتوانیم به خودمان بگوییم که نمیدوباره می

 «.نخواهیم گشت

تر و بهتر، به نیازهای مشتریان، کارمندان و هایشان سریعای عمل کنند که شرکتتوانند به گونهه می، رهبران چگوندر این صورت

؛ این سه حوزه با هم نشان خواهند داد که زیربنای یکدیگرندکه نماییم اشاره میجامعه پاسخ گویند؟ در این مقاله، به سه حوزه 

آنها طبق دستورهای مدیران، کار »اهند رسید. در دورانی که همه چیز عادی است، ها پس از بیماری کرونا، چگونه به نظر خوسازمان

ی توجه ی افرادند، چون به مسائلدرمورد روحیه تحقیقهای سنگین و برای انجام آزمایش یدرحال حاضر، آنها بسترهای«. کنندمی

 نماییم؟چطور رشد می کنیم؟: ما که هستیم؟ چطور کار میاستمهم  ها،کنند که از نظر سازمانمی

 ما چه کسانی هستیم؟

ها به آن همه را غافلگیر کرد: حتی رهبران هم از اینکه گیری بیماری کرونا و همچنین، واکنش سریع برخی از شرکتسرعت همه

. به ه بودند، شوکه شدتر ایجاد و در سطوحی جدید، شروع به کار کردندهمکارانشان به سرعت وارد عمل شدند و تغییراتی بنیادی

ها دال افزایش انگیزه نشان دادها در سراسر جهان ، اما گفتگویمان با رهبران شرکتبود موثرها طور حتم، ترس در حفظ بقای شرکت

هاست. به عبارت دیگر، بجای ترس، رسانی به مشتریان و دیگر شرکتبر وجود حس آشکارتر هویت و تمایل شرکت برای خدمت

تر، شما در چنین سازمانی هستید؟ به عبارت ساده توان پی برد کهمیعشق مبتنی است. به عبارت دیگر، از کجا  بیشتر بر آنها هویت

که  پیدا خواهید کرد« ی راهنماییستاره»وسیله، خواهید بکنید؛ بدیندانید چه کسی هستید و به عنوان یک شرکت، چه کار میمی

ها شرکتتان با دیگر شرکت از چه لحاظیدانید چرا و برند. شما میکند که آنها در سردرگمی و ابهام به سر میزمانی مردم را هدایت می

 «.شو چگونگی هدایت آفرینی: علت وجود شرکت، چگونگی ارزشداردفرق 

 

 

 گیری هدفمندموضع

هایشان توجه نمایند؟ از نظر برخی از افراد، پاسخ به این سوال قطعا منفی دارند به هدف شرکت کافی ها این روزها وقتCEOآیا 

بیندیشیم. این کار اشتباه است. کارمندان، مشتریان و  پولساز سازد تنها به تعهداتاست؛ وضعیت اضطراری کنونی ما را قادر می

توان تصور کرد که این بیماری سپارند. میا به خاطر میاند رو برای مدتی طوالنی، چیزهایی را که دیده -گرند کنندگان نظارهعرضه

 درمورد این مقاله

ی )یکی از شرکای باسابقه گاما دواوریاهمکاری  با

)یکی از  آرون دواسمتکیزنی در دوبی(، دفتر مک

 کریس گاگنونی دفتر هوستون(، شرکای باسابقه

جولی ی دفتر آستین(، )یکی از شرکای باسابقه

 مائوردانا )یکی از شرکای دفتر نیویورک(،  گوران

ریچارد ی دفتر تالویو( و )یکی از شرکای باسابقه

این مقاله ، )یکی از شرکای دفتر نیویورک( استیل

 تهیه شد.
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اند و در قبال یکدیگر و نیز، در قبال جامعه، ها به هم پیوند خوردهگیر درحال یاد دادن برخی مسائل به ماست: مردم و سازمانهمه

شرکت رفینیتیو )یکی از  CEOیگ، مدت فراتر است. دیوید کرها از کسب درآمد در کوتاهی این مسئولیتمسئولیت دارند؛ دامنه

مراقب سالمت  کنید تاتالش میباید بدانیم »دهد: ها در بازار مالی(، این مسئله را اینگونه شرح میکنندگان زیرساخت و دادهتامین

 «.کنیدهایتان نمیمحقق نمودن حرف]کارمندان[ باشید یا اینکه، خودتان را مکلف به 

اند هایی که در دوبی واقع شدهمجموعه شرکت MAF)شرکت مجید الفوتیم   CEOآنالین بجانی، آید،میوقتی بحث از هدف به میان 

او: از نظر دهد. نگری، اخطار میآیندهبینی و عدمدرمورد کوته (شوندفروشی، سرگرمی و تفریح میهای خرید و خردهو شامل بازارچه

در صورت وقوع بحرانی همچون بیماری کرونا، اگر «. اندمدت کردهنتایج کوتاه یفداها پایداری درازمدتشان را برخی از سازمان»

توانید خیلی بهتر از آنچه تصور هر روز، رهبرانتان برایتان الگو باشند، می و فرهنگی قوی و حس مشترک هدفمندی داشته باشید

 «.را پشت سر گذاریدکنید، این طوفان می

تجسم قراردادی اجتماعی »را به عنوان « یادماندنی برای همهایجاد لحظاتی بسیار خوب و به»بر مبنی  MAF ، او دیدگاهدر ادامه

اخراج کارمندان بر عدمنه فقط مشتریان و بخشی کلیدی از تعهد شرکت مبنی -« کنیمکند که ما کارمندانشان منعقد میتوصیف می

  societatis affectoمندان را به ساختار حقوقی دوران ناپلئون به نام به کار MAFیا قطع حقوقشان در دوران کرونا. بجانی تعهد 

هر دو شاید دهد. را تشکیل می« پاسخ مثبت»ی شالوده« پاسخ منفی»در کنار هم. از نظر او،  یریقرارگبه تمایل  -دهد پیوند می

توان جایی را شرکت قلمداد است. تنها درصورتی میطرف قرارداد این مسئله را نقض کنند. از این منظر، این مسئله به ازدواج شبیه 

 کرد که عناصرش تمایل داشته باشند در کنار هم قرارگیرند. 

های اقتصادی کوچک و رسانی به بنگاهاهمیت خدمتبجای سود، از لحاظ هدف،  LSEGگروه بورس لندن  CEOدیوید شویمر، 

  SME چند سال، از طریق بسترهای گوناگون، انرژی زیادی را صرف حمایت از بخش در مدت»کند: ها( را توصیف میSMEمتوسط )

ایم. از نظر ما، این حمایت همیشه بر آفرینش ارزش اجتماعی مبتنی بوده که درمقابل ایجاد ارزش مالی )برای گروه(  قرار نموده

خواهیم میبخصوص، در زمان حال شود که تری میردهآوردن نتایج گستهای مهم عملکردمان برای بدستگیرد. این یکی از بخشمی

  «.بدست آوریم

تعریف هدف از «. هایمان را تعطیل کنیمشرکت به اجبار، بایدباید دل به کار داد یا اینکه، » ،ها، اکنونCEOهای این براساس گفته

همچنین،  .واقعی به نظر برسد آن هدف شود کهباعث می هدف توجه به تاثیرات یکاست.  خیلی راحتها طریق شعارها و گزارش

  کنیم تاثیر گذارد. هایی که انتخاب میآن هدف بر گزینه باید بگذاریم

 

 

 آفرینیریزی دوباره برای ارزشبرنامه

های رهبری به طور شود که گروه، تاثیرات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا باعث میCهای سوئیتمرتبط با های ویدئویی در همایش

 گیرند را دوست ندارند. هایشان را بدانند. خیلی از آنها چیزهایی را که یاد میتوسط سازمان آفرینیدقیق، علت، مکان و چگونگی ارزش

های هایی بسیار دشوارتر است که برنامهدشوار است؛ این کار برای شرکتهای استراتژیک ها و اولویتدر حال حاضر، انتخاب واکنش

هایی خاص، فراتر از حد کند تا در رابطه با اعمال و فرصتها به آنها کمک می؛ اینگونه برنامهندارندآفرینی برای ارزش یعملی ثابت

هایی که چنین دیدگاهی دارند بیشتر احتمال ل، شرکتوسیله، منابعشان را به شکل موثر، جابجا کنند. در مقابعادی عمل و بدین

هایی که تنها زمانی بیشتر ویژگی -هایشان نقشی محوری و به سرعت، منابعشان را دوباره تخصیص بدهند دارد که بتوانند به عملیات

 ی جدیدی سربرآورد. انداز رقابتکنیم، چشمهای شدید اقتصادی که درحال حاضر تجربه مییابند که از دل شوکاهمیت می

به خوبی از امکان اختالل  MAFی انسانی است. به عنوان مثال، ی منابع به معنی جابجایی پول و همچنین، سرمایهتخصیص دوباره

ها درحال افزایش بودند. وقتی بخاطر آفرینی در کسب و کار سینما آگاه بود، چون خدمات پخش اینترنتی فیلمی ارزشزنجیره

ها کاهش یافت، این شرکت به سرعت، به جلو تاخت. در عرض دو روز، ی فیلمناشی از بیماری کرونا، تقاضا برای مشاهدهی قرنطینه

های خرید، سینما آموزش داد و آنها را دوباره بکار گرفت؛ این کارمندان در بخش ، دوباره مهارتشاین شرکت به بیش از هزار کارمند
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شرکت از چگونگی حفظ ارزش  شفافافزایش است. درک  روبهغول به کارند که در آنها، میزان تقاضا فروشی خواربار مشو نیز، خرده

 انجام دهد که با هدفش همسوست.  یآفرینی برای مشتریان به آن کمک کرد تا به سرعت، اعمال قاطعبرای خود و ارزش

آفرینی کند. همچنان برای مشتریانش ارزش وسیله،بدین وها بهتر استفاده به سرعت، از داده مجبور شدهمچنین، شرکت رفینیتیو 

ی شان را به مجموعهآفرینیی عملی ارزشتا برنامه گذاشتندها به طور مجازی، با هم جلسه در طول یک آخر هفته، رهبران شرکت

تعیین مسیری واضح برای کارمندان درمورد چگونگی  -توان آن را روی یک برگه کاغذ نوشت بکه  نمایندها تبدیل ای از اولویتگزیده

، این عمل بر چگونگی سازماندهی شودمی شرح دادهگیری بیماری کرونا. همانطور که در ادامه حمایت از مشتریان در طول همه

 های شرکت تاثیراتی داشت.واکنش

 

 فرهنگهدفمند و آگاهانه عمل کردن درمورد 

 یکی دیگر از اعمالی که در رابطه با مدیران ارشد اجرایی انجام دادیم بدین شرح است: آماده کردن چند برگ کاغذ و درج گزارش

، ؛ و سرانجامای نشودها برای اینکه، آشکارا به نام بازارها یا محصوالت اشارهسپس، تغییر یا حذف نام شرکت ؛ها درمورد فرهنگشرکت

آید بدست می جالبیی ، گزارش شرکت خودش را تشخیص دهد. در اغلب موارد، نتیجهشانتواند از بیننکه، چه کسی میی ایمشاهده

 شود. مشخص می به صورت طنزآمیزی، و نظر شرکت درمورد فرهنگ،

یده نشود، اما است، شاید فرهنگ سازمانی چندان د مساعداوضاع اقتصادی  وقتیدر حال حاضر، هیچ کس از شرایط راضی نیست. 

کنند تا اوضاع امور را وجودش را مشاهده کرد؛ این رفتارها یا به شرکت کمک می ،در رفتارهای جمعی توانهنگام وقوع بحران، می

 اعتمادی سوق پیدا کند. کاری، سردرگمی و حتی بیدر دست بگیرد و کارها را به پیش ببرد یا اینکه، به سوی رخوت و بی

فرهنگ عملکرد در اولین روزهای  اولدست ی منافعمشاهده،  Financial Voyaشرکت   CEOآر، رئیس و رادنی او مارتین جی

هایشان های جدید دورکاری را اعالم و گروهمشیکند که چطور مدیران میانه در شرکت خطکند. او نقل میبحران کنونی را توصیف می

در صورت تمایل، باالفاصله. کسانی این  -را برنینگیزد احساس ناخوشایندی  در بین کارمندان، ی،را تشویق کردند تا چنین تغییر

گرفتند؛ به عالوه، این تصمیم بدون هر نوع دودلی و تعلل، گرفته شد. اما تصمیم گرفتند که در حالت عادی، هیچگاه تصمیم نمی

رهنگی همسو بود که شرکت به صورت آگاهانه، آن را در اولویت قرار داده مارتین از این تصمیم غافلگیر نشد. این تصمیم با ارزشی ف

این پیام تا حد زیادی، حاوی این «. گذارندکارمندان در این شرکت به هم احترام می»بود: توجه و مراقبت از یکدیگر. از نظر مارتین، 

 «. ما برایتان ارزش و احترام قائلیم»مطلب است که 

. هنوز هم، ندقی که عملکردی سطح باال دارند دارای دستورالعمل رفتاری خاصی برای چگونگی هدایت شرکتهای موفی فرهنگهمه

بخشند. ها با استفاده از آنها، به عملکردشان سرعت میکه شرکت هستای مشاهدهاقدامات قابل توان گفت الگوها و مجموعهمی

شود بین رهبران موافق و ، بکار گرفته میاکنونار مهم مدیریتی که روش بسی دهدنشان می  Financial Voyaی شرکت نمونه

ای، امور را رهبری های تازهتا وارد عمل شوند و به روش شوندکارمندان تشویق میوسیله، کند؛ بدین، تعادل مناسبی ایجاد میمخالف

شود که موضوع الکیت شخصی مستحکم میتوان از آن نام برد مالکیت شخصی است؛ زمانی جایگاه مکنند. روش دیگری که می

دهم تا انجام دهی؛ تو باید فرآیندهای داخلی را انجام دهی؛ و به تو این کار را می» بدین صورت تغییر یابد: ازها گفتگوها با سازمان

دهی اری را انجام میآوری؛ تو کتو مالک نتایجی هستی که بدست می»به « کشم تا عملکرد بهتری داشته باشیمن تو را به چالش می

 «. کنمتر، از تو حمایت میمراتب، بزرگهای بهشود؛ و من در مواجهه با ریسککه باعث بوجود آمدن تغییری واقعی می
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 کنیم؟چطور کار می

، درحالی ببخشندهای کوچک جانبی را افزایش دهند و به آنها سرعت ها انگیزه داد تا آزمایشگیر کرونا به خیلی از شرکتبیماری همه

شد. نباید از علت وقوع های دیجیتال و تجزیه و تحلیل، انجام میتنها توسط گروهها این آزمایشدر اغلب موارد، در گذشته، که، 

کنندگان و رسانی به مشتریان، کار کردن با عرضهچنین چیزی تعجب کرد. طی چند ماه گذشته، راهبردهای عادی برای خدمت

را برای انجام کارهایشان  تریو سریع های جدیدها روش. وقتی شرکتناموفق بودند –یا تنها انجام امور  -همکاران همکاری با دیگر 

توان از این مسئله فرا گرفت: دفاع از ساختارها و راهبردهای گیرد، سه درس مهم میتری را دربرمیی وسیعگزینند که دامنهبرمی

مراتب؛ نیاز به گرفتن تصمیمات سریع و توجه دائمی به نقش افراد بااستعداد در پیشبرد بر سلسلهتر و غیرمبتنیتر، سریعیکنواخت

 امور.

 

 «مراتب رؤساسلسله»فراتر عمل کردن از 

تر برای انجام امور درمورد دو مسئله بوده است: اولینشان دادن استقالل زیاد به کسانی اساسا، تالش برای بکارگیری ساختارهای سریع

وسیله، آنها ست که در جاهای پرخطر سازمان، به کار مشغولند )کسانی که با مشتریان، شرکت و جوامع خاص سر و کار دارند(؛ بدینا

وسیله، هاست؛ بدینتوانند تصمیم بگیرند، نوآوری داشته باشند و کارها را انجام دهند. دومین مسئله ایجاد همسویی زیاد بین گروهمی

دقیق و غیراداری از  به صورتگیرند. در مسیر دستیابی به اهداف، همیشه ارها به شکل صحیحی انجام میی اول، کدر وحله

اعالم گزارش از طریق خطوط  ، orgبه عنوان مثال، جداول  - یابدمی یگوناگون ابعاد شود؛ این مسئلهپیروی میمراتب سلسله

  های اعمال کنترل. چین و پیوسته و دامنهنقطه

محیط کنونی  -یا در حقیقت، تنها راه انجام امور  -دانند مراتب را تنها راه ساختاربندی روابط رسمی میهایی که سلسلهاز نظر شرکت

یابند، هر کنند و بر آن، تسلط میی عادی فرماندهی را با مانع مواجه میکند. وقتی رخدادها زنجیرهدست و پایشان را زنجیر می

کند. در دوران بحران، در برقراری ارتباط با مشتریان، با اینکه، دیگر به خوبی، کار نمی کندود، با آن برخورد میبه روش خکارمند 

مراتب و انداختن وظایف به گردن بخاطر وجود سلسله ؛ این افرادرا مشاهده نمودیم زیادیتاخیرهای  کنندگان یا کارمندانعرضه

  دیگران، به تنگ آمده بودند. 

های نشانهتوان دیگر ، میکردندها داشتند آنها را آزمایش میشکل پرسرعتی که قبل از بحران کرونا، شرکتختارهای مارپیچدر سا

های های مرکزی و دیگر بخشهای جنگ، هسته؛ همچنین، اتاقمشاهده نمودپذیر برای ساختاربندی سازمان را های انعطافروش

ها در اولین روزهای بروز بیماری، ایجاد کردند و خیلی از آنها هنوز هم وجود دارند. که شرکتد توان مشاهده نمورا میواکنش سریع 

ها را وضع کنند، دادند تا اولویتکردند و به آنها اختیاراتی را میهای مختلف با هم تلفیق میترین راهبردها مردم را از گروهموفق

جستند اکنون، بخاطر ضرورت های سنتی که از راهبردهای سریع دوری می. شرکتتصمیم سریع بگیرند و سپس، آنها را اجراء کنند

 کنند. ناشی از کار، از آنها استفاده می

های متنوع تشکیل اند که از گروههاییبه شبکهشدن برخی از مراکز حساس و مهم در حال تبدیل  کنیممشاهده میدر حقیقت، 

ها سلسه آنها مواجهند. گروه باها های متعددی را پشت سر گذارند که شرکتکمک کرد تا چالش توان به آنهاوسیله، میاند؛ بدینشده

ها کوچکند و به سرعت، کنند. این گروهبا رهبری حفظ می را شانای مرکزی، رابطهکنند، اما از طریق هستهمراتب را رعایت نمی

کنند و به آنها خودشان را مدیریت می است که ی مهم اینشوند. نکتهگیرند و نیز، پس از رفع نیاز، به سرعت، منحل میشکل می

  دهند تا تصمیم بگیرند و نوآوری داشته باشند. خودشان اختیاراتی می

تکیه نیستند یا های عادی فعالیت اقتصادی چندان قابلبه عنوان مثال، در شرکت رفینیتیو، همه به سرعت، دریافتند که شاخص

گیر( نامید؛ او حق داشت. ما بیماری همه -اطالعات )  infodemicفردی آن را »ی دیوید کریگ، اند. به گفتهاینکه، منسوخ شده

 «.توان رویش حساب کرددانیم که به منظور کسب اطالعات در دوران بحران کرونا، میی داده میکنندهخود را یک عامل تامین

کمک و مسیر « هاها درمورد دادهکسب داده»بینش تشکیل داد تا به  -به منظور واکنش به چنین وضعیتی، شرکت یک گروه داده 

گونی برعهده داشتند، این گروه به سرعت، شروع به تحلیل پیش رو را مشخص کند. از طریق کسب نظر کارکنانی که وظایف گونا

ها و چیز از حجم ترافیک جادههمه -آفرینی کنند های اقتصادی نقشتوانستند در فعالیتها نمود؛ این منابع میمنابع جدید داده
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آن برای نظارت بر شرایط محیطی،  فضایی که معموال، از -ی جغرافیاییهای ماهوارهاستفاده از حمل و نقل عمومی گرفته تا داده

ها را های مالی کوچک داشتند دوباره عملیاتکه اندوخته دادنشان میهای ابری شود. به عنوان مثال، افزایش مصرف دادهاستفاده می

، این کار هر چند گذارد؛ در برخی از مواردهایش را در اختیار مدیران اجرایی شرکت میانداختند. این گروه هر روز، دیدگاهراه می

 گرفت تا مدیران بتوانند تصویری واقعی از امور را پیش رو داشته باشند. ساعت یکبار، انجام می

 تردارای عملکرد یکنواخت هایراهکارها فراگیرند این است که منافع سازمان اینتوانند از ها میCEOهای مهمی که از جمله درس

ها برای گیرد، نه جابجایی خطوط و مربعوری و اعطای اختیار( از یکنواخت کار کردن نشات میپذیری، بهره)از لحاظ سرعت، انعطاف

یابد، در یک شرکت در مقایسه با شرکتی دیگر، اهمیت کمتری می« مراتب روساسلسله»اینکه، عملکرد یکنواخت به نظر برسد. وقتی 

 آید. تر پدید میی یکنواختپذیرتر و در نتیجه، سازمانی با عملکردساختارهایی انعطاف

 

 گیریتصمیم سرعت دادن زیاد به

با توانند با سرعتی بیشتر )و حتی یابند که میمیرسد، رهبران بیش از پیش، درکننده به نظر میهمانطور که در ظاهر هم ناراحت

زمانی که  مقدار وقوع همزمان ابهام و ضرورت،یابند که هنگام اطالعاتی ناقص(، تصمیم بگیرند. برخی از مدیران اجرایی درمیتکیه بر 

 است که فرد گرفته است. شود در حقیقت، نوعی تصمیمگیری صرف میبرای تصمیم

های هایی که عملکردی سریع دارند شرکتسرگذاردن بیماری کرونا )که در آن، باز هم، شرکتتشباتوجه به وضعیت جهان پس از پ

در مقایسه با گذشته، تصمیماتشان حقیقتا، بهتر است؟  مطمئن باشند کهتوانند ها میور شرکتگذارند(، چطکندتر را پست سر می

ی شده و طرز اجرای هرکدامشان را درک نمود. خیلی از تصمیمات عادی که از طریق چرخههای تصمیمات گرفتهابتدا، باید گونه

. در اینجا، آنها را به خاطر شودگرفته میها های فرعی سازمانحوزهدر شد امروزه، بخاطر ضرورت و ناچاری، فرماندهی گرفته می

 تواند دیگر تصمیمات را بگیرد.تر میداشته باشید. در عین حال، تنها یک گروه کوچکتر باسابقه

گروه »رسید. میاین مسئله چطور به نظر ، LSEGگیر کرونا، در کند که در اولین روزهای بروز بیماری همهدیوید اسکویمر توصیف می

کند. در رابطه با برخی از تصمیمات های احتمالی توجه می]اصلی[ مدیریت بحرانمان گروه بزرگی است که به خیلی از موقعیت

شود که گروه در گذشته، با آنها مواجهه نشده بود. ]از این رو،[ افراد مناسب را در گروه بسیار کلیدی، دریافتیم مسائلی مطرح می

«. هم آوردیم و خیلی سریع، برخی از این تصمیمات را گرفتیم؛ از نظر من، این وضعیتی خاص و البته، بسیار موثر بود کوچکی گرد

وجود داشت، اسکویمر به ارزش برگزاری بحثی صادقانه درمورد تصمیمات مهم اشاره  نظر اختالفکه  در چند موقعیت»، همچنین

کردند و نوعی حس وحدت و  تایید را و همه آن گیری نمودیمتیم ... پس از آن، تصمیمبحثی سالم و مفید داش از این رو،کند؛ می

 «.یگانگی بوجود آمد

دیگر راهبردهای با در رابطه با تصمیمات مهم و خطیر، پیش از وقوع بحران، این نوع اختالف سازنده بسیار مهم و حیاتی بود. همراه 

 نیز همچنان پابرجا باقی خواهد ماند. این اختالف ، سرعت دادن به فرآیند کار در آیندهگیریِ موید اعطای اختیار و موثر تصمیم

 

 ،ای کمیاببه عنوان سرمایه بدانیدترین منبع استعدادها را کمیاب

 انسانیی اهمیت توجه به سرمایه، ای کمیاببه عنوان سرمایه ضرورتی نداشته باشددر حال حاضر، بخاطر افزایش نرخ بیکاری، شاید 

. چرا درحال حاضر، تواند بر زندگی صدها میلیون کارگر تاثیر گذارد. فشار اقتصادی ناشی از بیماری کرونا میخاطرنشان کنیم را

CEOهمچون فناوری، دسترسی  -دانند چیزهای دیگر نگر میهای آیندهها باید توجه بیشتری به استعدادها داشته باشند؟ چون شرکت

ها، ها، توانمندیدر بکارگیری ذوق و شوق، مهارتتنها و مزیت پایدار  ثبات ندارند –لکیت معنوی و روابط با مشتریان به مواد خام، ما

 آورند. آراء و نظرات و خالقیت ریشه دارد که کارمندان همراه با خود به سر کار می

ترین کاستن از تعداد کارمندان راحتبازسازی کنیم.  توانیم وضعیتمان رااز طریق کارمندان، می»، MAFی آلین بجانی در به گفته

مبنای «. اند. در مورد وضعیت پیش رو، واضح است که کارمندان ارزشمندترین داراییانجام دهندتوانند ها میکه سازمان کاری است

ای از افراد برای مجموعه بودن بخشی رهبران سازماندهی، رهبری و الهامترین وظیفهها این است که بنیادیدیدگاه این مویداساسی 
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آفرینی های مناسب به منظور ارزشانجام دهند. این به معنی بکارگماردن افراد مناسب در نقش را تر از دیگر کارمنداناست تا کاری مهم

 . منتسب دانست و اقبال توان محقق شدنش را به شانساست که نمیاین مسئله آنقدر مهم  ؛است

هایی که به اهمیت . شرکتباشندتصمیمات تجاری  و دیگر شدهاستراتژیک انتخاب هایی گزینههمه مبنایافراد بااستعداد باید 

کارانشان توانمندی زیادی داشته باشند. برند، درحالی که، شاید همکنند توانایی همکارانشان را از یاد میکارمندانشان توجهی نمی

 آید.ها، بوجود میهایی را به سرمایه تبدیل کنند که از این شوک اقتصادی یا دیگر شوکتوانند فرصتآنها نمی

 ی بجانی، توانایی بکارگیری استعدادهادورکاری است. به گفته  ناشی ازها افزایش دسترسی به استعدادهای جدیدِ یکی از این فرصت

شان را تغییر دهند. این بحران برانگیز بوده است، چون مردم مجبورند محل زندگیدر سراسر جهان همیشه برایمان )خاورمیانه( چالش

این وضع را تغییر خواهد داد. طی دوازده تا بیست و چهار ماه آینده و حتی پس از آن، افرادی را از اسکاتلند، مِین یا توکیو استخدام 

بود که باالخره، رخ داد، اما نه ای عجیب شان نخواهند داشت. در گذشته، این ایدهو آنها نیازی به تغییر محل زندگی -خواهیم کرد 

 با سرعت زیاد.

ها بیشتر اهمیت دارند و باعث ارتقاء درجه و اند که کدام یک از نقشها درحال بررسی این مسئلهیک فرصت دیگر: برخی از شرکت

شود تا بتوانند تصمیم بگیرند، همچون تصمیمات مهم تاثیرگذار بر مشتریان. برخی از ها میهبران در آن نقشافزایش اختیارات ر

های کنند یا اینکه، در خط مقدم عملیاتها را هدایت میترند و عملیاتهستند، اما بیشترشان چند پله پایین C یرهبران در مجموعه

« موفقیت»ترین مفید واقع شود. مهم ،ای دور همتواند حتی تا آیندهوران بحران کنونی میی رهبران در دسازمان، مشغولند. تجربه

مجهز نمودن رهبران جدید  و -اغلب، کارمندانی که با مشتری سر و کار دارند  -های پیش از وقوع بحران در تغییر تجزیه و تحلیل

های جدید، به آن نیاز دارند. در حال رفع نیازهای مشتریان به روش های جدیدی است که آنها برایها و فناوریها، دادهبه مهارت

 ها در خود هستند در ابتدای راهند. هایی که درحال پدید آوردن این توانمندیحاضر، شرکت

منظور پشت سر دار، با کارمندانشان ارتباط برقرار کنند. به البته، این تغییرات تنها زمانی رخ خواهند داد که رهبران به شکلی معنی

ها ضروری است؛ همچنین، پذیری، داشتن حس همدردی و شفقت برای کمک به گروهگذاردن بحران، رهبری با آگاهی، آسیب

 تواند زمینه را برای بهبود شرایط مهیا کند. می

 

 چگونگی رشد کردن؟

بینی کند که چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد، بهبود تواند پیشبه طور حتم، بحران کنونی روزی از بین خواهد رفت. هیچکس نمی

وضعیت به چه شکلی خواهد بود یا اینکه، بهبود شرایط به نفع چه کسی تمام خواهد شد. باتوجه به آسیب ناشی از بیماری کرونا به 

 . داددانیم این است که این مسئله به زودی رخ نخواهد نها چیزی که میزندگی خیلی از مردم، ت

اند، چون باوجود اینکه، آوریشان منابع حتمی تابباید به سه ویژگی سازمانی دیگر هم اشاره کنیم که همه ،به طور مختصر در اینجا،

 آوری اهمیت خواهد داشت. است، به طور حتم، هنوز هم، تاب نامشخصآینده 

ای از افراد خارج از سازمانشان، ی گستردهها روی حمایت شبکهی شرکت. همهبر اکوسیستمنتخاب یک طرز فکر مبتنیا .1

ها این مسئله ترین شرکتآفرینی کنند. موفقنمایند تا ارزشآنها همه با هم همکاری می -کنند فروشندگان و شرکا حساب می

. آنها با دشان استی عملکرد خوها بیشتر مثل گسترش دامنهدر این سطح، شرکتدهند، را تا سطحی کامال جدید ارتقاء می

بر تر مبتنیاندیشند و پیوندهای عمیقآفرینی میهای ارزشخرند، با هم درمورد فرصتتری را به جان میهای بزرگریسک ،هم

کیه بر این روابط، به دنبال پیدا نمودن استعدادها هایی که در آنها این روابط وجود دارند با تکنند. شرکتایجاد می را اعتماد

ها هم آورند تا این خالءها را پر کنند. دیگر شرکتهایی را بدست میگیرند و دادههستند و همچنین، چم و خم کار را یاد می

شرکا از آنها فاصله  شوند که وقتی به کمک شرکای به اصطالح، استراتژیکشان نیاز دارند،درست زمانی از خواب غفلت بلند می

 گیرند. می

کند تا ها یادآوری میها را به شرکت. این بحران اهمیت استفاده از حقایق و بینشداده پر ازهای فناوریِ غنی استفاده از پلتفرم .2

دارای منبع »ها آید، خیلی از شرکتها به میان میگیری ادامه دهند. هنوز هم، وقتی بحث از دادهآنها بتوانند همچنان به تصمیم

نیستند تا به آنها کمک کنند تا از زوایای مختلف، مشکالت را بررسی نمایند. در  ییا شرکای اکوسیستم« حقیقت مشخص
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های هایی را استخراج نمایند که در سیستمها مجبورند فرآیندهای پیچیده را به هم پیوند دهند و دادهعوض، برخی از سازمان

مان را های کیفیت زندگیها و تجزیه و تحلیلآوری، سازماندهی، تفسیر و بکارگیری دادهد. توانایی جمعی قدیمی وجود دارداده

 هایی که بتوانند این مسئله را محقق کنند پیش خواهند افتاد.در آینده تعریف خواهد کرد. شرکت

ها و نیز خیلی از مردم بخاطر تجاربی که در شرکتگیر کرونا، افراد شاغل، . پس از بیماری همهیاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم .3

رمهارت یادگیری چگونگی اَبَها کارمندانشان را با اند، عملکرد متفاوتی خواهند داشت. سازماندوران بحران کرونا کسب کرده

 -موفقیت کسب کنند  نیز، وسیله، کارمندان خواهند توانست رشد ویادگیری، انطباق و تغییر سریع، مجهز خواهند نمود؛ بدین

و البته، تعداد خیلی کمی از آنها، امروزه در این زمینه مهارت دارند. پس از پشت سر گذاردن بحران کرونا، آنها فرصتی طالیی 

به عنوان یک کاتالیزور، دوباره  ،خواهند داشت تا برای تمام ابعاد چگونگی یادگیری، همچون استفاده از یادگیری اینترنتی

 زی کنند. آنها باید با تمام توان، از این فرصت بهره ببرند. ریبرنامه

های کاری پیشینسرعت ببخشند و روندهای ها به خودشان بیایند، به روالبحران بیماری کرونا باعث شده که رهبران و سازمان .4
یابند ها دارند درمیما برخی از سازمانها را به کام مرگ فرو برد، ا. باوجود اینکه، بیماری کرونا خیلی از انسانجدیدی ایجاد کنند

توانند از این فرصت بهره ببرند و به کارمندان، مشتریان و حتی جوامعشان کمک که از طریق داشتن عملکردی متفاوت، می

دیدار پیابد و وضعیت عادی دوباره گیر پایان میبینی کند که چه زمان یا چگونه این بیماری همهتواند پیشکنند. هیچ کس نمی

خواهد  مهمیگیرند، به آنها مزایای فرامی هایی کهشان هستند و درسها درحال سازماندهی آیندهشرکت با این حال، ،شودمی

 داد. 


