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 و  شرکت

 خطر کردن

 یک اجبار و نه تنها یک تصمیم
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تمام انتظارات مربوط به سال  19کوید  ،در کمتر از چهار ماه

و ترسی  را به پایان رسانده است. با از دست رفتن زندگی ها 2020

که به خاطر پاندمیک ایجاد شده مشاغل دنیا با افت خاصی روبرو 

شده اند و در مقیاس وسیع و با سرعت باال دنیای مدرن ما را 

 درگیر خود ساخته اند.

شرکت ها در هر جای دنیا اکنون با این مسئله دست به گریبانند 

که چگونه می توانند به دوره ی نرمال آتی دست پیدا کنند. خیلی 

از افراد در مورد برگشت به محل کار به عنوان یک تصمیم صحبت 

تصمیمی که در آن نیاز است که سری مراحل می کنند. 

کارآمد در دنیا ثابت و  سیستماتیک انجام شوند تا به نوعی مدل

دست پیدا کنیم جایی که بتوان به واکسن ها و ایمنی جمعی نائل 

شویم. در اکثر موارد این تصمیمات نشانگر برگشت به شکل خاصی 

 از گذشته است. 

تحقق بخشیدن به این تصمیمات عدم قطعیت موجود ممکن است 

ک طرح یرا به تعویق بیاندازد. مدیران می پذیرند که سخت است 

به خاطر احتمال برگشت  برگشت مشخصی در این زمینه ارائه شود

کشف در مورد اینکه چگونه ویروس منتقل می شود و بیماری و 

چگونه فردی را مبتال می سازد. همچنین اصل ویروس و تداوم 

ایمنی و تغییرات پیوسته ای که در کیفیت و موجودیت تست و 

این کار را بسیار سخت  ی تماس برای ما مشخص می شودنحوه

 می کند. بهترین طرح و تصمیم ممکن در این روزها این است که 

یک برنامه ی متغیری که نیازمند تغییر و درجه بندی جدید و 

 مستمر می باشد در این زمینه ارائه شود.

عدم قطعیت بحرانی دیگر در اینجا در مورد آینده دورکاری می 

حوادث اخیر ما را به یک بهره باشد. برخی احساس می کنند که 

وری واقعی سوق داده است.  چیزهایی که نمی خواهند از دست 

بروند . با این حال آنها نشان می دهند که تغییر عمده ای به سمت 

دورکاری صورت گرفته که چشم اندازهای متعدد کاذبی را به 

، در واقع بیشترین (Sillicon Valley)وَلی سیلیکون  همراه دارد. 

تجربه را در این زمینه داشته است اما بعد از تالشهای زیادی که 

ارتباطات مخابراتی انجام گرفت تحقیقات نشان داد  برای  اجرای 

شرکت راس جدول فقط هشت درصد از کارمندان به  15که در 

صورت دورکار فعالیت داشتند. این شرکت ها تمایلی به تکرار این 

 شته و دوست ندارند به عقب برگردند.تجربه ندا

رفتار مشتری در واقع یک فاکتور ناشناخته ی سوم محسوب می 

شود. شرکت ها  روند خود را عوض کرده و به سمت دیجیتالی 

کردن مشتریان  پیش می روند و اثرات باورنکردنی در این زمینه 

درصد برای  60فراهم می شود. بدین ترتیب که خرید آنالین تا 

درصد از مشتریان  20رخی از اقالم افزایش داشته و بیشتر از ب

توانسته اند اخیراً تغییر انالین در ایاالت متحده در برخی از برندها 

رویه دهند. اما مشخص نیست که چه موقع این پاندمیک کاهش 

پیدا می کند و آیا اینکه این مشتریان به روش قدیمی برمی گردند 

از مشتریان را در مشاغل موجود معرفی یا پاندمیک نوع جدیدی 

 کرده است.

با ارائه این عدم قطعیت ها و دیگر شرایط موجود و نیاز برای 

آزمایش و یادگیری سریع برای پشت سر گذاردن موثر این شرایط، 

ما معتقدیم که مرحله ی بعدی در پاسخ به مشاغل را نمی توان 

این موارد نامحدود خواهند ماند به عنوان یک مرحله تصور نمود. 

بیشتر از اینکه در زمان به طور ثابت در نظر گرفته شوند. یکی از 

است که  یک اجبار جدید را مدلهای ذهنی بهتر در این جا این 

برای جذب عدم  توسعه دهیم یعنی یک توانایی وسیع و چشمگیر

قطعیت و هماهنگی در راستای مدلهای کاری فراهم شود. این 

بار بایستی به صورت ناگهانی اعمال شود به طوری که تمایل اج

برای تغییر طرح ها و تصمیم گیری های اساسی روی فرضیه های 

به کمک داده های موجود در مورد آینده با هماهنگی ارائه شده و 

مربوط به آنچه که اتفاق می افتد با جزئیات و به صورت مستمر 

عنوان مثال هر مکانی که معامالت به  مورد حمایت قرار گیرد. 

صورت می گیرد این موارد بررسی و کنترل شود. این اجبار گاهی 

جهش های آرام دارد تا بتوان طرح های طوالنی مدت را نیاز به 

تنظیم و از طریق انتقال های ساختاری و تغییرات مزبور مدیریت 

 الزم را انجام دهیم.

بمانند تا زمانی که یک اکثر شرکت ها سعی دارند معلق باقی 

ایمنی باال و بازگشایی کامل اتفاق بیفتد که البته این کار شاید با 

با این حال آنها در حال شکل دادن ارائه واکسن انجام پذیر باشد. 

و آماده سازی منابع موجود می باشند این کار پرخطر است. علی 

رغم خطرهای جدید که از مراکز درمانی به گوش می رسد یک 

درست زمانی که  بازگشایی کامل ممکن است ماهها طول بکشد.

البته اگر شرکت ها بایستی خود را با این واقعیت سازگار نمایند 

بخواهند باقی بمانند. اخیراً عالئم برگشت ویروس در آسیا باعث 

شده شرکت ها روی این تصمیم خود پابرجا بمانند که مجدداً به 

 نمایند.سرعت شرایط خود را بازنویسی 

ما چهار نیرو را که نتایج غیرقطعی آنها به سالهای در این مقاله 

پیش رو فرم و شکل می دهد را ارائه می دهیم بعالوه مراحلی که 

الزم است تا بتوانیم اجبار برگشت را ساختاربندی کنیم تا بتوانیم 

که  کنترلبه واسطه ی این نیروها به نتیجه برسیم خصوصاً مرکز 

زمانی که این  دهد. را افزایش هااین نیروایط می تواند در این شر

مرکز ساخته می شود و به سمت یک مدل عملکرد جدید در 

شرکت های نیرومند آماده یک دوره ی  .رودسازمان پیش می

جدیدی از رقابت هستند. ما نمی گوییم که این کار باعث می شود 

  این شرکت ها آینده شان تامین شود به این معنا که پاندمیک

بتواند این ایده را زیر سوال ببرد. اما بحث ما این است که ساختن 

برای این یک قوه ی اجبار برگشت در واقع نوعی انضباط صحیح 

 ود.بازه ی زمانی محسوب می ش
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نیز با این میلیون شغل از دست رفته و مشاغل دیگری که اضافه می شوند نیروی کار  10با 

 ضربه ی اقتصادی مواجه می شود.

 
 

 

دوران معمول بعدی را پایه ریزی می چهار نیرویی که 

 کنند.

توانند  یکه م روی، چهار ن19کوید  هرج و مرج چند ماه اولاز 

 عصر جدیدی را در مشاغل آتی فرم دهند عبارتند از: 

 تغییر شکل تقاضا

هیچکسی تاکنون نتوانسته متوجه شود که چطور پاندمیک 

اکنون خرید تقاضای آنالین را تغییر داده است. اکثر مشتریان 

 خود را برای سوپرمارکت ها به صورت آنالین انجام می دهند.

در مورد برخی از اقالم تعداد مشتریانی که اکنون از کانالهای 

درصد افزایش یافته  25تا  20دیجیتالی استفاده می کنند بین 

است و مشتریان دیجیتالی که اولین بار اقدام به این نوع خریدها 

درصد در کاالها و خدمات دیجیتالی رشد  40کرده اند تقریباً 

ی مشتریان به سمت خرید دیجیتالی داشته اند. با تغییر رویه 

تا  15آن طرف قضیه هم دست به کار شده است. یعنی حدود 

کسبه آمریکایی وب سایت های خود را از شروع درصد از  20

 تغییر داده اند. 19کوید 

در تغییر به سمت دیجیتال به هیچ عنوان جهانی نشده است. 

از مشتریان درصد  13امور بانکی آمار مکنزی نشان می دهد که 

خرده فروش انتظار می رود که بیشتر از خدمات بانکی موبایل 

 درصد از این موارد کمتر استفاده می کنند. 7استفاده کنند و 

تصمیم گیری برای این نوع تقاضا کمی چالش برانگیز است. اکثر 

در  2023تا  2020از اواخر سناریوهای بهبود اقتصاد کالن 

اثرات خاص خود را داشته و از  دست بررسی هستند. هر بخش

پاندمیک و واکنش دولت تاثیرات زیادی گرفته است. این مسئله 

ما را به تغییرات وسیعی در زمان بندی و قدرت بهبود در تقاضا 

سوق می دهد. فرضیه ی کلی در اینجا نه تنها نتیجه ای مبنی 

بر عدم قطعیت اقتصادی وسیع منجر می شود بلکه نگرانی های 

ی را در مورد سالمت اشخاص و ترجیح افراد برای ارتباطات زیاد

موارد گران و دور از انتظار هدایت ساده تر با خانواده بیشتر از 

بهبودی اقتصادی در چین یکی از سریعترین موارد در می کند. 

بیست ولی هنوز میزان مصرف اقالم  دنیا محسوب می شود.

 ی باشد. درصد پایین تر از قبل از شیوع بیماری م

 تغییرات سریع در نیروی کار

با ده میلیون شغل از دست رفته و موارد بیشتری که در راه است 

این قاعده مستثنی نبوده و تحت تاثیر فشارهای  نیروی کار نیز از

اقتصادی قرار می گیرد. مطالعات جدیدی که موسسه جهانی 

شغل های مکنزی نشان داده است که بیشتر از یک سوم از 

آمریکا نسبت به مرخصی ها و قطع حقوق و تعلیق نیرو آسیب 

درصد از این  85کارگرانی که درآمد کمی دارند پذیر هستند. 

بزرگترین چالشی که شغل ها را به خود اختصاص داده اند. 

کارفرماها با آن مواجه هستند تصمیم گیری در مورد این است 

 لیست حقوق اضافه کنند.که چه موقع و چگونه کارگران را به 

برخی از صنایع کمبودهایی را تجربه می کنند. اکثر افراد نمی 

توانند به خاطر مسائل مربوط به بهداشت و سالمت به کار خود 

برگردند. مثالً کارمندانی که مریض هستند یا قرنطینه هستند و 

ه هستند. اما کارفرماها نیز یا نسبت به بیماری حساس تر از بقی

متوجه شده اند که بخشی از مهارت های الزم در شرایط کنونی 

د. مثل مهارت در فروش دیجیتال در تامین کوتاه مدت می باش

زمینه خرید و فروش و معامالت بین مشاغل و نیروی کار در 

مربوط به آنها و همچنین تکنیک های مدیریتی که بر اساس 

به سختی اندهی شده اند در زمانی که بهره وری بازدهی باال سام

به دست می آید و چندین عامل دیگر....
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اکثر تغییراتی که اعمال می شوند نیروی کار را سردرگم می 

. در میان کارکنان بخش اداری می بینیم که دورکاری به کنند

برخی در حقیقت  است.عنوان شکل جدیدی از کار پذیرفته شده 

و هشیاری  باضافه زمان و انعطاف باالتردر قبال بهره وری بیشتر 

که به خاطر رفت و آمدهای پراسترس و طوالنی مدت ایجاد می 

دیگران انتظار ندارند که به کار هستند.  شوند کامالً هیجان زده

برگردند. در حقیقت برای آنها عدم حرکت به سمت دفتر کار با 

جدا کردن کار از زندگی در واقع منبع بزرگی از استرس محسوب 

هایی که هر دو شاغل هستند استرس مضاعف زوج می شود. 

اگر مدارس نتوانند در طی چند ماه دارند و این باعث می شود 

. در نهایت اینکه چون استرس کار را نیز افزایش دهند باز شوند

کار شرکت ها سعی دارند مدل های جدیدی از دورکاری و 

آنالین را تست کنند و چالشهای جدیدی نیز در این رابطه رخ 

می دهد مثل فرهنگ های مختلف و وسیعی که برای این دو 

گروه از کارگران رخ می دهد با هنجارهای خیلی متفاوت و 

 انتظارا متفاوتی که آنها از کارفرمایان در تیم سالمتی دارند. 

 تغییر در قوانین

قانونگذاران و دولتمردان در تمام دنیا از فلسفه های متنوعی از 

مثالً سوئد روی انجام ایمنی باال  .بهداشت عمومی بهره می برند

کشورها با استانداردهای و دسته جمعی تمرکز می کند. اکثر 

ت در آمریکا ایال 13ملی مطابقت نمی کنند. مثاًل بهداشت 

 10ایالت تجمع بیش از  24با تجمع مردم مخالفند، هستند که 

 50الی  20ایالت اجازه داده اند  10نفر را ممنوع کرده اند و 

نفر و نه بیشتر دور هم جمع شوند. بقیه نیز کامالً ممنوعیت 

ت نداده اند. تغییر های خود را برداشته اند یا اصال اقدامی صور

رسد. دامنه واضح تر به نظر میبین شهرها و کشورها حتی 

وسیعی از اعتقادات اجتماعی و واقعیت های اقتصادی و 

در واقع زمینه ساز این انتخاب ها همچنین چالش های سیاسی 

از نظر جغرافیایی وسیع می برای رهبرانی که شغلشان بوده اند. 

وا تامین این ثبات می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.  باشد

رهبران مشاغل به طور آگاهانه نگرانند که از کارمندان خود به 

هنگام اتخاذ این تدابیر، حمایت الزم را انجام دهند. آنها می 

دانند که نیاز است به بخشی از بهره وری دست یابند تا بتوانند 

 آینده شرکت را تضمین کنند.

 زایش اطالعات در مورد پروتکل ها جهت ایمنیاف

 19تالش های علمی و پزشکی بسیار وسیع با تمرکز روی کوید 

توانسته اند نگرش های مهمی را ارائه نمایند که می تواند 

مستقیماً روی روند پاسخگویی شرکت ها تاثیر مستقیم داشته 

وج باشد. به عنوان مثال مطالعات جدیدتر نشان داده اند که ا

بیشترین قابلیت انتقال در واقع یک روز قبل از شروع عالیم 

ذرات معلق هوا گسترش است در آن لحظه برخی از فرم های 

یافته و باعث انتشار ویروس می شود. دیگر مطالعات به شیوع و 

اشاره می کند و تقسیم پدیده ی گسترش بیماران بدون عالمت 

را به دریافت اطالعات پنجره ی دیگری است که ما انتقال عمده 

اخیر در رابطه با ناقل ناآگاه از ویروس هدایت می کند. مورد 

در یک رستوران است که در مجاری تهویه عطسه  19کوید 

 کرده و باعث انتشار ویروس به افراد دیگر در رستوران شده است.

به فصلی بودن ویروس متمرکز شده یافته های بحرانی اخیر نیز 

با رسیدن تابستان  19افت سریع در مورد کوید  اند. امید برای

ویروس در نیمکره شمالی در حقیقت کاهش یافته است. در آسیا 

دوباره برگشته و علیرغم شروع تابستان با انتقال بیشتر در 

مناطق گرمتر در دنیا مواجه شده ایم. فعالیت اقتصادی بیشتر و 

. این کاهش فاصله ی اجتماعی باعث برگشت ویروس شده است

گسترش درسهای مهمی را برای شرکت ها به ارمغان داشته 

شده نتوانسته بیماران است. هر برنامه ی مداخله ای که تنظیم 

بدون عالمت را نادیده بگیرد. بایستی یک تمرکز واقعی روی 

مده اند تسهیالت موجود و اینکه چگونه آنها به این شکل درآ

رد تنگناهای مهمی که در صورت بگیرد. نگرانی های اولیه در مو

و به طور مسلم رو به امر تست بیماران وجود داشته به تدریج 

کاهش است. این خبر خوب درست با ورود طیف وسیعی از آیتم 

های تست مواجه شده است. تست کردن در واقع یک امر بحرانی 

در هفته ها و ماههای آتی محسوب می شود چون تعداد 

کارفرمایانی که سعی می کنند برگشت مطمئن و امنی را به 

فزایش است. کارفرمایانی که با فراهم کنند نیز رو به امحل کار 

استفاده از تست های واکنش زنجیره ای پلیمری جدید جلو می 

روند و بیشتر از تست های سرولوژیکی اینفورماتیو استفاده می 

کنند. همچنین موارد جدید دیگری نیز در این زمینه استفاده 

می شوند. همه ی اطالعات جدید باید به شرکت ها کمک کنند 

گذاری و شیفتی کردن فاصله را برای ند راهنماهایتا بتوان

 کارمندان و توسعه ی مدل های دورکار و آنالین به کار گیرند.

هر حرکت بایستی فوراً مورد ارزیابی قرار گیرد و به عنوان یک 

به جز مواردی که مرکز اما کار سخت و ضروری تعریف گردد. 

 می تواند آن را به طور جدی بپذیرد. کنترل

 له سازی برای عکس العمل و انعطاف پذیریعض

جنگ را ساماندهی کنند بیشتر شرکت ها توانسته اند یک اتاق 

تا بتوانند با بهبود شرایط هماهنگ شوند و از پاندمیک باز گردند. 

اما این کافی نیست چون به عنوان مثال آنها روی طرح های 

تر باز گردنداند تاکتیکی متمرکز شده اند تا بتوانند مردم را به دفا

تا بتوانند مغازه ها را دوباره باز کنند و زمانی که قرنطینه به 

پایان می رسد دوباره به جاده ها و مسیر قبلی باز گردند. شرکت 

را به مراکز عصبی برگشتی سوق دهند ها بایستی از اتاق جنگ 

در واقع  کنترلکه کامالً برای این کار مهیا شده اند. چنین مرکز 



5 

اختار قابل انعطافی محسوب می شود که روی مهارت یک س

های رهبری مهم و ظرفیت های سازمانی متمرکز گردیده و به 

دهد و کمتر آنها گذر از حوادث را میرهبران بیشترین شانس 

این مسئله باعث ارائه را درگیر واکنش های مختلف می سازد. 

مدیریت وسیع و توانمند سازی رهبران و کارشناسان برای 

ارزیابی راهکارهای سریع هدایت می شود. تا بدین ترتیب 

بهترین راهکارهای موثر ارائه شده و ما را به سمت تغییرات 

محیطی سوق دهد بدنبال این قضیه ما بررسی می کنیم تا 

و ، چگونه کار می کند تچیس د مرکز کنترلببینیم عملکر

 تکنولوژی الزم و سودمندی موجود چه چیزهایی هستند. 

در چطور می تواند همه زوایا را  کنترلپیش بینی: مرکز 

 نظر بگیرد.

ماه در محل  18تا  12مرکز کنترل مدیریت بایستی به مدت 

مستقر باشد. ماموریت اصلی آنها این است که رابطه ی نزدیکی 

هایی برقرار کنند که توسط چهار نیروی فوق مخابره را با سیگنال

بیایید موارد متغیر تقاضای مشتری را در نظر بگیریم. می شوند. 

ت ها بایستی بعنوان مثال متناقض شرک سیگنال هایظهور با 

موانعی در پیش رو مواجه می شوند باید بدانند که اگر آنها با 

خواهد شد. بدانند که کانال های کجا هستند و کجا این راه باز 

برای اعمال یک برنامه ی حساب شده مدیران بایستی سیگنال 

و بعد تصمیم  های یک شیفت دیجیتالی را کنترل و ارزیابی کنند

گیری کنند که چطور می توانند این بخش ها را تحت تاثیر قرار 

 دهند. 

، گرایش عالئم دیگر احتماالً از وفاداری به برند ایجاد می شوند

مصرف کنندگان به برخی از برندها در مقابل دیگر برندها می 

کدام تواند کلیدی باشد در مورد این مسئله که نشان دهد مردم 

ی فیزیکی و دیجیتالی را انتخاب کنند. با بازگشایی حرکت ها

اطالعات بیشتری را در مورد فروشگاهها ریزاطالعات می تواند 

محل های خاص و نحوه ی صرف هزینه ها به ما ارائه دهد. این 

گیری در مورد بازگشایی محل داده ها می توانند باعث تصمیم

ی دیجیتالی های فروش و ارائه تصمیمات برای بهبود تجربه 

ظرفیت نیروهای شوند. شرکت ها همچنین نیاز دارند در مورد 

فروش مثل فروش دیجیتالی برای کسانی که به طور حرفه ای 

در این زمینه کار می کنند را فراهم سازند. آنها بایستی این 

های ظرفیتی را سریعاً از طریق آموزش، کنترل و فاصله

نوع راهنمای موثری روی  فاکتورهای دیگر از بین ببرند. هیچ

فروش در زمان پاندمیک منتشر نشده است. شرکت ها لزومًا 

بایستی تجربه کنند تا ببینند چه کارهایی را بایستی انجام دهند 

جایگاه یادگیری خود تفکیک نمایند. و بعد یافته های خود را 

برای اینکه متوجه شویم مشتریان چه چیزی می خواهند شرکت 

ربه مشتری دیجیتالی و بدون تماس را داشته ها بایستی تج

باشند که این مسئله مستلزم همگام شدن و هماهنگ شدن با 

 می باشد.  ITساختارهای 

 دو تیم

مرکز کنترل مدیریت می تواند این نیازها را از طریق دو تیم 

دف مشخص اصلی شناسایی کند: اوالً اینکه یک تیم تحویل با ه

و واضح شروع به کار کند و بعد از کار یافته های خود و یادگیری 

نمونه ای های موجود را مشخص سازد. این مسئله از رویکرد 

متفاوت است. در حقیقت یک طرح عالی و خوب را بایستی 

پیشنهاد کرد و بعد سعی نمود که آن را به مرحله ی اجرا رساند. 

از تجربه ی تیم تحویل الزم است تا دوم اینکه یک تیم رو به جلو 

یاد بگیرد و از منابع دیگر موارد تکمیلی را گرفته و اجرا نماید. 

یک نقش کلیدی برای تیم رو به جلو این است که از استراتژی 

های میان مدت استفاده کند تا به نقاط هدف مشخص هدایت 

 شده و سازمان را به اجرای این ایده ها هر چه سریعتر هدایت

کند که احتماالً به طور نرمال احساس آسایش بیشتر حاصل می 

شود. نمونه ها می توانند شامل ارائه کانالهای فروش جدید، 

ارائه ی راهکارهای جدید و ایجاد مدل های شغلی شتاب دادن به 

بخش اصلی تست استرس جدید باشد. تیم رو به جلو می تواند 

ز روی انعطاف پذیری کبرای مدل های عملیاتی باشد که با تمر

چرخه ی تامین، انحالل شرکت، فرضیه هایی در مورد تقاضای 

مشتری، گسترش مدل عملیاتی کار اعمال می گردد. 

 

 

 

شرکت ها لزوماً بایستی تجربه کنند تا ببینند چه کارهایی را بایستی انجام دهند و بعد 

 یافته های خود را جایگاه یادگیری خود تفکیک نمایند.
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 پایگاه دادهپردازش سیگنال ها: 

برای اینکه عملکرد خوبی داشته باشیم مراکز کنترل مدیریت 

بایستی داده های موجود را از طیف وسیعی از منابع جمع آوری 

کند )نه فقط از عملکردهای خود بلکه از آژانس های بهداشت 

اقتصادی و اینکه این  گزارشات سیاسی و شاخص هایعمومی، 

اطالعات را در زمان واقعی بازسازی نموده و آن را به عمل نزدیک 

ی ل مدیریت با سیستم اطالعاتی چابک مکند. یک مرکز کنتر

ریعی در تغییرات س تواند به یک شرکت کمک کند تا پا به پای

گسترش ویروس حرکت  کند و بتواند به عنوان مثال به این 

خرید تعطیالت بدون واکسن شبیه سئواالت پاسخ دهد اینکه 

چیست؟ یا اینکه از پس برگشت ویروس در پاییز چگونه برآییم. 

شرکت ها به یک اطالعات دقیق و وسیع احتیاج دارند تا بتوانند 

وانند برای مشکالت راه حل بتاین داده ها را تسخیر کنند و 

درستی ارائه کنند. اکثر شرکت ها بیشتر از آنچه که الزم است 

را در اختیار دارند. آنها می توانند این منابع را سازماندهی کنند 

تا بتوانند یک تکنولوژی درست با ظرفیت مناسب را در طی چند 

 هفته نه چند ماه یا چند سال شکل دهند.

 

 

 

 انعطاف پذیری است.پاداش این کار 

برای رسیدن به نیروی برگشت باید در سازمان بتوانیم به طور 

عمده و اساسی انعطاف پذیری را پایه گذاری کنیم به عنوان 

مثال امروز سرمایه گذاران و شرکت ها سئواالت زیادی را در 

شرایط بهتری را ارائه مورد اینکه همکاران شغلی آنها می توانند 

کنند که این به نظر در چند سال بعد طرح میکنند یا خیر م

امکان پذیر است. سرمایه گذاری های عمده در انعطاف پذیری 

اکثر مشاغل محسوب شود به ابقا برای  بخش ضروری می تواند

شرط وجود پشتوانه های الزم برای برگشت آتی که احتماالً در 

 سال بعد یا دو سال بعد موجود باشد. 

ات مربوط به طرح های برگشت را بیشتر از اکثر شرکت ها جزئی

ظرفیت های موجود برای یک برگشت اعمال می کنند آنها 

 فوت 6صفحات گسترده را ارائه می کنند تا ببینند چند نفر 

فاصله را رعایت می کنند که این در یک دفتر کنترل می شود 

و مسیرهای یک طرفه در محل کار مورد بررسی قرار می گیرند 

ورد برای اتاق استراحت، اتاق ناهار و فضاهای عمومی نیز و این م

رعایت می شود. همه ی این کارها جز وظایف اصلی هستند ولی 

کافی نمی باشند. توانایی مدیران ارشد این است که روی کار 

ایجاد ظرفیت های باال تمرکز کنند تا بتوانند شرکت ها را توجیه 

 از این پاندمیک گذر کنند. نمایند تا طی دو سال آینده

 

 


