


 مقدمه

( را اعالال  کالرد         91-زمانی که چین در شهر ووهان شناسایی مواردی از ابتالی به ویروس کرونای جدید )کووید               

ترین تحوالت فالرهالنال الی         ترین و پیچیده  کرد که این اتفاق ممکن است باعث یکی از سخت         هیچکس تصور نمی  

بهداشتی و اقتصادی چند دهه اخیر شود؛ اما در مدت نسبتا کوتاهی این بیالمالاری ویالروسالی          -اجتماعی  پزشکی 

های مختلفی مواجه کرد. عالالوه     های جدی در حوزه  کشور( را باچالش     911دنیاگیر شد و جامعه بشری )بیش از         

-های جسمی و روحی وارده بر انسان که در جای خود جبران ناپذیر و تأسف              هایی اعم از تلفات و آسیب     بر آسیب 

گذاری فیزیکالی و از       های بکار گرفته شده در کشورهای مختلف مانند قرنطینه  فاصله         بار است  به دلیل سیاست    

ای است کاله    گونهای در جهان شده است. وسعت این تأثیر به         های اقتصادی گسترده  این قبیل  باعث توقف فعالیت    

فرهن ی( ناشی از این بیالمالاری در          -بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تغییرات اقتصادی )و حتی اجتماعی            

الملاللالی در     وکارهای بین وکارها  به خصوص کسب   های اکثر کسب  های اخیر بی سابقه است. به یقین فعالیت        دهه

دیده و یالا    های مختلفی چون منابع انسانی  زنجیره تأمین  بازاریابی و فروش آسیب     تری و در حوزه   سطح گسترده 

 باشد.های اجتماعی میها  رویکردها و مسئولیتها  ن رشوکار  تکنولوژیهای کسبنیازمند بازن ری در مدل

ای بزرگ دنیا از همان ابتدا شروع به بررسی و مطالعه این تحوالت و تبعات حال و آیالنالده آن                     مؤسسات مشاوره 

ها قالرار  ها و مقاالت در اختیار شرکت  لیستها  چک وکارها نمودند و نتیجه کار خود را به شکل گزارش         روی کسب 

هالای  اندرکاران و خبرگان صنایع به جای انجا  پالووهالش         ها اساتید دانش اه و دست    دادند. خوشبختانه بعد از سال     

-تکراری )و کمتر هدفمند و کاربردی(  در این دوره بیشتر بر این محتوا تأکید نموده و با ترجمه و گاهی بالومالی            

 های اقتصادی پرداختند.دهی مدیران ارشد کشور و بن اهسازی آنها به آگاهی
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مشاوران کسب و کار ”تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مجموعه 
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 91سال است تولید محتوای به روز و برگرفته از            4که حدود    ( IBCالمللی )  وکارهای بین مجموعه مشاوران کسب  

شرکت مشاوره ای بزرگ دنیا را آغاز کرده است )و آن را رای ان در وبسایت و شبکه های اجتماعی در اخالتالیالار                          

وکالارهالای   کرونا و کسب” عالقه مندان قرار داده است(  چهارمین شماره از فصلنامه الکترونیکی خود را به موضوع            

تالوانالد   المللی می وکارهای بین ها و کسب  اختصاص داده است. ال وگیری و استفاده از تجربیات شرکت         “  المللیبین

های ایرانی باشد. امیدواریم این تالش هم گامی کوچک در جهت حل مشکالت موجود و آتالی              راهی برای شرکت  

 های ایرانی باشد.شرکت

-اندرکاران  دیدگاهمندان و دستگذاری این فصلنامه با عالقه    از خوانندگان محتر  خواهشمندیم عالوه بر اشتراک      

( یا از طریالق   ibc.consulting2020@gmail.comدر وبسایت یا ایمیل ) ارتباط با ماهای خود را از طریق بخش  

 ما در اختیار ما قرار دهند. اینستاگرا و   تل را در  IBC_CO@آی.دی 
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 صفحه فهرست

61 

67 

مطمئن شوید که رابطه با مشتریان تا 

 بعد از کرونا ویروس دوام داشته باشد.

استراتژی برند خودتان را برای دوران کرونا 

  ویروس تنظیم کنید

های  پاسخ به تأثیر ویروس کرونا بر زنجیره

 تأمین
44 

نگاهی جهانی به چگونگی تغییر رفتار 

زمان با شیوع ویروس  کننده هم مصرف

 99-کووید
52 
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پیماید، نوع بشر مجبور به نوآوری و تغییر مسیییر   سراسر جهان را می 99-همینطور که موج کووید 

ایم این است کیه افیراد و       ای که اکنون در آن ایستاده  نقطه  فراتر از کار و زندگی خود شده است.        

کنیم که نشیان    بینی را ارائه می   پیش  9تر خواهند شد. در اینجا       ها در جهان پساکرونا مقاوم    شرکت

 دهد جهان ما پس از پشت سر گذاشتن دنیاگیری چگونه خواهد بود.می

 IBC Weblogibc-co.com 5مشاوران کسب و کارهای بین المللی 

-هنوز زمان زیادی ن ذشته است که ما از لمس صفحاله          

-توانستیم با آن بکنیم  ذوق    ها و کارهایی که می    نمایش

اغلب ما را نسبت باله هالر           91-شدیم. اما کووید   زده می 

تواند بیماری را منتقل کالنالد         سطح قابل لمسی که می    

 ها و تعامالت بدون تماسافزایش واسطه -1
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هالای  رود که ما صفحات را کمتر لمس کنیم و بیشالتالر از رابال           است  بنابراین در جهان پساکرونا انتظار می       

هالای پالرداخالت      صوتی و ابزارهای بینایی ماشینی استفاده کنیم. پیش از دنیاگیری  ما شاهد گسترش گزیناله  

خواهند سطالو   های موبایل بودیم. با این حال  همزمان با افزایش تعداد افرادی که می  بدون تماس در دست اه   

پرداخت برای کاالها و خدماتی که نیاز به تماس فیزیکی ندارند  طالرفالداران    کمتری را لمس کنند  این گزینه    

ها و  های صوتی و بینایی ماشینی باشیم که چهره       رود که شاهد گسترش راب     بیشتری خواهد یافت. انتظار می     

 دهد تا میزان تماس فیزیکی را محدود کند.های حرکتی را در صنایع مختلف تشخیص میژست

 بینی برای جهان پساکرونا  پیش 9
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سبب شده است که مرد  خود را به کار کردن از خانه و در تنهایی وفق دهند. این ویالروس بالا                 91-کووید

ها  تمریالنالات و      های دیجیتال برای برگزاری جلسات  درس     حلجمعی ما برای یافتن راه    مجبور کردن دسته  

سایالر کالارهالا در        

خانه  به بسیاری از    

دهالد  ما اجازه مالی   

که امکان استمالرار    

برخی از این کارها    

را در جالالهالالان        

پساکرونا محتالمالل    

بدانیم. من متوجاله     

شد  که مسافالرت    

کردن باله سالایالر        

کشورها تنها بالرای    

شرکالت در یالک       

جلسه همیشه ضروری نیست  و دریافتم که تماس تصویری برای تما  انواع جلسات )بله تما  آنهالا  حالتالی        

گیری اجتماعی دخالتالر      تواند به یک اندازه مفید باشد. به برکت لزو  فاصله برای جلسات هیئت مدیره( می    

 اولین درس پیانوی خود را در طول یک تماس ویدئویی آموخت و با کمال تعجب خیلی خوب پیش رفت.

 های دیجیتالتقویت زیرساخت -2
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آموزیم به مالا  هایی که از این تجربه میبینیم. درس صورت واقعی میها در دوره دنیاگیری را به  ما قدرت داده  

های آتی را با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء و کالن داده تحت           توانیم دنیاگیری خواهد گفت که چطور می    

نمایند چراکاله ایالن      بهتری را فراهم می     های هشدار اولیه  های ملی یا جهانی سیستم    نظر ب یریم. اپلیکیشن   

توانند افرادی را کاله عالالیالم         ها می اپلیکیشن

شیوع ویروس را دارند گزارش داده و ردیابالی         

های توان با استفاده از داده    کنند. بنابراین می   

( GPSسیستم تعیین موقعیت جغرافیایالی )       

افراد در معرض خطر و افرادی که با آنهالا در         

اند را برای نشالان دادن شالیالوع           تعامل بوده 

-بیماری  ردیابی نمود. هر کدا  از این تالش        

ها باید به دقت اجرا شالونالد تالا از حالریالم                 

ها جلوگیری شود. با این حال  این کالار مالزایالای               خصوصی افراد حفاظت شده و از سوءاستفاده از این داده         

 دهد.  های آتی ارائه میبسیاری را برای نظارت مؤثرتر و مقابله با دنیاگیری

 نظارت بهتر با استفاده از اینترنت اشیاء و کالن داده -3

هرچه سریعتر بتوانیم یک داروی مؤثر و ایمن برای درمان و یک واکسن برای جلوگیری از ابتالی به کوویالد          

های آینده تولید و توزیع کنیم  این بیماری سریعتر مهار خواهد شد. هوش مصنوعی شریالک                 و ویروس   91-

آلی برای توسعه دارو است     ایده

های انسالان   تواند تالش زیرا می 

را تسریع و تکمیالل نالمالایالد.          

هالای  واقعیت کنالونالی  تالالش      

آینده بالرای کالاربالرد هالوش          

مصنوعی در توسعه دارو را باله       

 دهد.ما نشان می

 دارو با کمک هوش مصنوعی  توسعه -4
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های پزشکی مبنی بر پزشکی از راه دور یا مشاوره مجازی دریالافالت               هایی را از متخصصان مراقبت    آیا ایمیل 

های پزشالکالی    ها و سایر مطب   منظور کنترل ترافیک انسانی در بیمارستان     اید؟ بسیاری از متخصصان به    کرده

شان هستالنالد کاله       رسانی به بیماران  درحال اطالع 

هالای  توانند از طریق تماس ویدئویالی مشالاوره        می

تالوانالد   الز  را دریافت کنند. مراقبت از راه دور می         

جای ازدحا  مرد  در مطب دکتالر یالا مالراکالز              به

درمانی  خدمات بالینی را بدون ویزیالت حضالوری          

ارائه دهد. برخی از مراکز درمانی پیش از شالیالوع             

-تا حدودی این خدمات را ارائاله مالی           91-کووید

ویوه در  دادند  اما درحال حاضر عالقه به این کار به        

گزینی اجتماعالی الالزامالی       مناطقی که طر  دوری   

 شده  افزایش یافته است.

 پزشکی از راه دور  -5

کاری کرد که     91-وکارها پیشتر وارد حوزه فروش آنالین شده بودند  کووید        رغم اینکه بسیاری از کسب    علی

خرید آنالین نداشتنالد بالا      وکارهایی که گزینههرگز پیش از آن این حجم خرید آنالین وجود نداشت. کسب 

شدند  و آنهالایالی     فروپاشی مالی مواجاله    

دادند در   ارائه می که چنین امکالانالی را       

پیشنهادات بودند.  تالش برای تالقالویالت       

وکارهالایالی   کسب  91-پس از کالوویالد      

رقالالابالالت بالالاقالالی    خواستالنالد در     که می 

-حفظ فروشال الاه   بمانند  حتی با وجالود     

هالالایالالی بالالرای   راههای فیزیالکالی خالود        

خواهند یافت  و     داشتن خدمات آنالین   

موج تالقالاضالاهالا       منظور انطالبالاق بالا       به

های حمل و نقل و تحویل کاال را بهبود خواهند داد  خواه به دلیل ترجیح فروشنده خواه مقابلاله بالا         سیستم

 های آتی.دنیاگیری

 خرید آنالین بیشتر  -6
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ها دریافتالنالد   شوند. شرکتها به ویروس مبتال نمی ربات

توانند از ما حمایت کنند و      ها می که درحال حاضر ربات   

نقش مهمی در جهان پساکرونا یا در طول دنیالاگالیالری       

آینده ایفا کنند  چه در تحویل خواروبار یالا پالذیالرش              

ی کالار    وظایف خطیر در مراکز درمانی یا بالرای اداماله          

 ها.کارخانه

 ها اتکای بیش از پیش به ربات -7

کنندگان رویدادهای حضوری که مجبور شدند به صورت دیجیتال فعالیت کنالنالد              دهندگان و شرکت  سازمان

دریافتند که هر دو نوع رویداد مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای مثال  من مرتبًا در مذاکرات مربوط به                      

هوش مصالنالوعالی در      »ی این هفته با موضوع      کنم. جلسه  فناوری در مجلس نمایندگان در لندن شرکت می       

به صورت مجازی برگزار شد و بسیار خوب پیش رفت و افراد بیشتری نیز در آن شرکت کردند. مالا    «آموزش

کنندگانی از سراسر جالهالان     عالوه شرکت برعکس رویداد حضوری با مشکل کمبود ظرفیت مواجه نشدیم  به         

طور کامل جای زین شالود  امالا        به  91-کنم که رویداد حضوری پس از کووید      بینی نمی داشتیم. هرچند پیش   

معتقد  برگالزارکالنالنالدگالان       

هایی را خواهنالد    رویدادها راه 

های دیجیتال  یافت که جنبه  

بتواند رویدادهای حضوری را    

تکمیل نماید. من افالزایالش        

شدید رویدادهای ترکالیالبالی      

بالیالنالی    )هیبریدی( را پیالش     

کنم که در آن بخشی از       می

صالورت حضالوری     رویداد به 

هالا  برگزار شود و سایر بخش    

صورت دیجالیالتالال ارائاله        به

 گردد.

 افزایش رویدادهای دیجیتال  -8
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شالان باله     های مورد عالقاله ها و طرفداران ورزشی باید با این واقعیت کنار بیایند که ورزش          رویدادها  سازمان 

های الکتالرونالیالکالی     اند. اما ورزش طور کامل لغو شدهاند یا بهیا به حال تعلیق درآمده 91-دلیل شیوع کووید 

در تلویزیالون پالخالش         9رانی فرمول های الکترونیکی مسابقات اتومبیل   درحال پیشرفت هستند. حتی نسخه     

باله     »ورزشالی «نیستند  اما یک خروجالی         9ها مشابه مسابقات سنتی فرمول    شوند و هرچند این نسخه    می

دهالالد. بالالرعالالکالالس    مالالرد  مالالی  

رویدادهای ورزشالی غالالالب         

رویدادهای ورزش الکترونیکالی    

توانند به فضالای     به راحتی می  

آنالین منتقل شوند. همالچالون       

کالنالم   بینی می رویدادها  پیش 

درجالالایالالی کالاله رویالالدادهالالای     

های دیجیتال  فیزیکی با گزینه  

شوند  مالا شالاهالد        تکمیل می 

هالای  افزایش پالوشالش ورزش     

ترکیبی )هیبریدی( خواهالیالم       

 بود.

 های الکترونیکیرشد ورزش -9

برد و باله    ها و صبوری ما را تحت فشار قرار دهد  اما مقاومت ما را نیز باال میممکن است سیستم 91-کووید

ای را در هن ا  ضرورت توسعه دهیم. در جالهالان پسالاکالرونالا                های جدید و خالقانه   حلدهد راه ما اجازه می  

هایی را در زمان مبارزه با ویروس آموختیم  به کار ببندیم و دنیایمان را تبالدیالل                 کنم که درس  بینی می پیش

 بینید؟به جای بهتری کنیم. شما در آینده چه می

 

 

 Forbesمنبع: 

مشاوران کسب و کار ”تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مجموعه 

 باشد و  انتشار آن با ذکر منبع بالمانع است.می“ (IBCهای بین المللی  )
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کند. این همان چالشی است که با موج جدید ویروس کرونا ایجادشده                چیز تغییر می    در یکی دو هفته همه    

سرعت   شود  اما منحنی به     دهد. دنیاگیری به آهست ی آغاز می       به رشد نمایی خود ادامه می       91-است. کووید 

 کند. و ایجاد اختالل می –رود  باال می

ها در سراسر جهان در وضعیت بحرانی قرار          گذارد. شرکت   این وضعیت تأثیر حادی روی کارگران و اقتصاد می        

مدت چه سمت و سویی خواهد گرفت. مسئله           بینی کند که اقتصاد در میان        تواند پیش   کس نمی   دارند. هیچ 

شود؛ ما همچنین باید به منحنی یادگیری شتاب دهیم و فورًا به نتیجه                  فق  به واکنش مؤثر محدود نمی      

 آوری بخش تجاری را در آینده بهبود بدهیم. برسیم تا قادر باشیم تاب

  19-های افراد در واکنش به کووید اولویت
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وکار و    شوند و پیامدهای بسیار زیادی برای کسب          اساسًا بحرانی انسانی است: افراد بیمار می          91-کووید

شود. در حین تالش رهبران برای        روز بر قدرت آن افزوده می       جامعه به همراه دارد و از نظر نمایی نیز روزبه         

در حال حاضر و      91-های مرد  باید مقد  و محوری باشد. برای مبارزه قاطع با کووید             اتخاذ واکنش  اولویت  

 ن اه کنید(. 9در آینده  هفت اولویت اصلی ضروری است )به شکل 

 شتاب بخشیدن به کار هوشمند -1

ها   دهد چراکه این مدل     را تشکیل می    91-پذیر بخش مهمی از مبارزه با شیوع کووید         های کاریِ انعطاف    مدل

ازجمله برای کارکنانی که مجبور به ماندن در محل کار هستند.              –دهند    تماس با محی  کار را کاهش می      

در مراحل آغازین این      –از جمله کمیسیون و پارلمان اتحادیه اروپا            –ها    ها و سازمان    بسیاری از شرکت  

 بحران به دورکاری و برگزاری جلسات مجازی روی آوردند.

دارید  کارکنان می          چنانچه هنوز سخت    دورکاری را برقرار کنید.    وانند   افزار الز  را در اختیار ن ت
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ها بای    منظور دسترسی به داده      نمایش و داک استیشن را موقتًا به خانه ببرند. به              تجهیزاتی مانند صفحه  

 Slack   Trello, Googleنظیر    –تنظیم شود. ابزارهای همکاری        VPNهای اضافی از طریق        مسیردهی

Hangouts   وJamboard –                باید برای جلسات مجازی در دسترس باشند. این نکته بسیار مهم است که کار

هوشمند مبتنی بر اعتماد است  یعنی هرکس کار خودش را بدون حضور فیزیکی انجا  خواهد داد. این                      

گذاری در    حال  سرمایه   شود  بلکه نیازمند توسعه و پرورش فعاالنه است. بااین            فرهنگ به کسی اعطا نمی     

پسا بحران هزینه     »هنجار جدید «ها مجبورند اکنون برای       کند  چراکه شرکت    فناوری و فرهنگ تغییر می    

 های کاری جدید ارائه دهند. کنند و معیاری را برای مدل 

سات حضوری را برگزار کنید         جلسات مجازی را جایگزین جلسات حضوری کنید.       تنها زمانی جل

برای مثال  جلسات کوتاه       –های ایمنی برگزار شود        که چاره دی ری ندارید. این جلسات باید با احتیاط          

کنندگان رعایت شود  از ماسک محافظتی استفاده شود و اتاق از تهویه              باشد  حداقل فاصله الز  بین شرکت     

 مناسب برخوردار باشد.

شتیبانی           اندازی کنید.   های چابک مجازی را راه      تیم ک مهم است. با پ ستقیم برای کار چاب تعامل م

های کاری چابک را بدون حضور در کنار هم            توانند مدل   ها می   فنی مناسب و چند دستورالعمل ساده  تیم       

حفظ کنند. گا  اول ایجاد تابلوهای مجازی و قرار دادن رویدادهای مربوط به تیم چابکی بر روی آن است                     

های بسیار بزرگ باید به        صورت ایستاده. تیم    ها و گفت و پیرامون امور گذشته  به          نظیر جلسات  بررسی  

های ضروری میان واحدها از طریق جلسات نمایندگان          تر تقسیم شوند؛ در این صورت بحث        های کوچک   تیم

کنندگان در هر جلسه تجربیات کار        شود. بهتر است در آغاز جلسات  شرکت        تر مدیریت می    های کوچک   تیم

منظور بهبود منحنی یادگیری با دی ران به اشتراک ب ذارند. صمیمیت اجتماعی در طول                مجازی خود را به   

دهد یکدی ر را بهتر بشناسند و در نتیجه در هن ا  دورکاری               جلسات و بعدازآن  به اعضای تیم اجازه می        

تواند در طول یک قهوه مجازی صورت ب یرد. این             همکاری بهتری داشته باشند. برای مثال  معاشرت می        

ها باید    بندی  های شفافی برای همکاری روزانه خود داشته باشند. این زمان             بندی  ها باید قواعد و زمان       تیم

تر و جلسات تیمی       های گروه کوچک    شامل تعیین زمان برای کار فردی  برای تعویض نفرات و برای بحث             

 باشد.
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های   های مسافرت داخلی باید پیوسته با دستورالعمل      . سیاست های مسافرت هماهنگ شوید     با سیاست 

ملی هماهنگ باشد. باید به کسانی که حضورشان در خ  مقد  واقعًا حیاتی است و کسانی که حضور                        

 ای شود. شان چندان ضروری نیست  توجه ویوه فیزیکی

 . سالمت و بهداشت را تقویت کنید -2

 ها از همان مرحله نخست شیوع اقدامات پیش یرانه بهداشتی را اتخاذ کردند. بسیاری از شرکت

د به   اتخاذ عادات بهداشتی و سالمتی جدید و تلنگر زدن به کارکنان.             عادت دارن سرعت به    مرد  

ها باید مرتبًا نکات بهداشتی کلیدی را گوشزد کنند  نظیر              عادات سابق خود بازگردند؛ بنابراین شرکت       

توان مثالً با     وشوی صحیح دست و در صورت لزو  نظارت بر اجرای صحیح این نکات. این کار را می                    شست

نمایش یا از طریق ارسال         افزودن یادآوری روی صفحه     

نوتیفیکیشن روی موبایل کارکنان انجا  داد. نصب            پوش

پوسترها در مکان مناسب نیز یادآوری مفیدی محسوب           

 –تریا  دستشویی و آسانسور          شود  مثالً در کافه       می

 هایی که رعایت بهداشت در آنها بسیار مهم است. مکان

د مانع سرایت شود؛ یعنی افزایش        حفظ فاصله فیزیکی مناسب می    بهبود بهداشت محل کار.      توان

های تمیز    های کاری  حضور تعداد اندک افراد در یک دفتر و افزایش نوبت             فضا میان کارکنان در تما  محی      

 کردن و گندزدایی.

سیاری از شرکت  حمایت و نظارت بر سالمت کارکنان.         سنجی روزانه و معاینه توس       ها تاکنون تب  ب

 اند. پزشک شرکت را در دستور کار قرار داده

حفظ فاصله امن مؤثرترین راه برای مهار ویروس است.               گیری فیزیکی.      اطمینان از فاصله   

های   تریا  کافه  سایر محی      گیری حداقلی را تضمین کنند باید کافه        توانند فاصله   ها نمی   که شرکت   درصورتی

 اجتماعی و حتی محی  کار و مراکز تولیدی را تعطیل نمایند.
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 .خطر افراد را کاهش دهید -3

کننده   آمادگی شرکت در برابر غیبت کارکنان  برای تعیین میزان سقوط اقتصادی ناشی از دنیاگیری  تعیین              

است. زمانی یک شرکت در معرض خطر است که تعداد مشخصی از کارکنان یک شرکت بیمار شده و                        

غیبت کنند و درنتیجه امور عادی شرکت به حالت تعلیق درآید. این وضعیت دقیقًا به همان اندازه                          

نظیر مدیر    –زمان طوالنی حضور نداشته باشند        ساز است که مدیران یا کارکنان کلیدی برای مدت           مشکل

های   سو  هزینه   حسابداری که مسئولیت مشتریان عمده را بر عهده دارد  یا مدیر خریدی که مسئول یک                 

کارکنانی را که در     Goodyearدهد. برای مثال  شرکت       مواد است. سازمان خوب این خطرات را کاهش می        

وکار ضروری هستند  شناسایی نمود و چرایی و چ ون ی           همه واحدها و مناطق عملیاتی برای استمرار کسب       

 ها در بدترین سناریوی ممکن را تحلیل کرد. پر کردن آن موقعیت

BCG                    های سنی    یک ابزار طراحی سناریو را برای آلمان توسعه داده که تعداد مبتالیان را برحسب گروه

های سنی در     توانند محل کار و گروه      ها می   کند. شرکت   بینی می   ای و ایالتی پیش     مختلف در سطح منطقه   

ریزی کنند. اعمال زودهن ا  این       معرض خطر را در نقاط مختلف شناسایی نموده و از قبل برای آن برنامه               

 دهد که موج شیوع را کنترل کنند. ها این امکان را می موقع  به شرکت اقدامات و مداخله به

ر اساس       های حیاتی را تشخیص داده و موردحمایت قرار دهید.              نقش تمامی کارکنان باید ب

سرعت   بندی شوند. افرادی که قابلیت جای زینی با یکدی ر را دارند به            شایست ی و نه ساختار سازمانی  دسته     

جای زینی    توانند به سه دسته اصلی تقسیم شوند: حیاتی  قابل          دهند که می    های ذیصال  را شکل می      دسته

 یا در معرض خطر. برای هر گروه باید تدابیر متفاوتی اتخاذ شود.

اندازد. این    وکار را به خطر می        دسته کارکنان حیاتی شامل هرکسی است که فقدانش استمرار کسب              

های ضروری هستند. مسئله اصلی میزان اهمیت این افراد برای               کارکنان کامالً متخصص یا واجد مهارت      

وکار است. دسته افراد در معرض خطر  دربرگیرنده افرادی است که ریسک                ادامه فرایندهای اساسی کسب   

کنند یا از     تواند شامل افرادی باشد که زیاد سفر می          ابتالی آنها در جریان کار باالتر است. این دسته می           

گردند. این دسته همچنین شامل کارکنان داخلی است که تماس زیادی با مرد  دارند                 مناطق پرخطر بازمی  

 تریا. اولویت برای این گروه  کاهش خطر ابتالست. نظیر کارکنان بخش پذیرش یا کافه
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د نیازمند        ها، خطر ابتال را کاهش دهید.          با تقسیم کردن تیم    همه کارکنانی که نقش حیاتی دارن

صورت مجازی باشد.     تواند شامل برگزاری جلسات صرفاً به       اقدامات حفاظتی ویوه هستند. چنین اقداماتی می      

های   کارکنان حیاتی در صورت امکان نباید از یک فضای مشترک استفاده کنند و بهتر است در ساختمان                  

شود. این کارکنان همچنین در       مجزا مشغول به کار باشند. همین اقدامات برای کارکنان کلیدی اعمال می            

 ها برای مراقبت از فرزندانشان نیازمند کمک هستند. هن ا  تعطیلی مدارس و مهدکودک

بدین معنی که تیم الف برای        –شوند باید تقسیم شوند       هایی که از کارکنان حیاتی زیادی تشکیل می          تیم

تواند   یک هفته از خانه کار کند  درحالیکه تیم ب در محل کار حضور دارد و برعکس. اجرای همین اصل می                   

 های چرخشی متعدد. خطر سرایت را در فرایند تولید کاهش دهد  برای مثال از طریق برقراری شیفت

های حفاظتی پشتیبان نیز برای جای زینی کارکنان          حلباید راه ریزی اضطراری.   کارمندان و برنامه  

ها شامل استخدا  مجدد کارکنان بازنشسته یا بازگشت به کار                حل  کلیدی وجود داشته باشد. این راه       

 کارکنان سابق است.

 

 پذیری نیروی کار را مدیریت کنید. انعطاف -4

های خود را به طرز چشم یری کاهش          ها به دلیل کاهش شدید تقاضا  تولید و ظرفیت           بسیاری از شرکت  

دادند. برقراری تعادل مناسب میان اتخاذ اقدامات ضروری برای بقای شرکت و عمل بر اساس مسئولیت                    

های بالقوه    بستان-اجتماعی در قبال نیروی کار  بسیار دشوار است. مدیریت اجرایی باید این موضوع و بده                

صراحتاً از اصول     –مدت پس از بحران را به بحث ب ذارد             مدت و صعود یا رصد میان        بین نقدین ی کوتاه  

 حمایت کنید. 91-اصلی کارکنان  حتی در طول بحران کووید

ریزی نیروی کار      ها تاکنون از برنامه      وکار بر نیروی کار را تحلیل کنید. بسیاری از شرکت               تأثیر کسب 

مدیره   حال  کیفیت این فرایند در میان هیئت          اند. بااین   ویوه برای بلندمدت استفاده کرده       استراتویک  به 

مدت در میانه     های کوتاه   ریزی نیروی کار استراتویک نیازمند ترکیب برنامه         یکسان نیست. ابزارهای برنامه   

صورت ماهانه یا     ماه آینده  عرضه و تقاضای نیروی کار باید به           91تا    1این بحران بسیار پویا هستند. برای       
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بدترین وضعیت  وضعیت میانه و بهترین وضعیت  بر            –حتی هفت ی مشخص شود. سناریوهای مختلف         

های محرک عملی برای تمامی        باید دربرگیرنده مدل    –زمان و شدت بحران        اساس درجات متفاوت مدت   

کنند و برای مثال     کارگیری کارکنان ایجاد می    های شغلی باشد. آنها مبنایی را برای الزامات به              مرتبه

دهند. شرکتی که در      درصدی درآمدها بر روی مرتبه شغلی الف یا ب را نشان می                01پیامدهای کاهش   

کارمند برای ماه می نیاز دارد که یعنی  در            9011کارمند دارد. این شرکت به        1910نشان دادیم     1نمایه  

حال  تقسیم کردن این رقم بر اساس مشخصات و            نفر کارمند اضافی وجود دارد. بااین       010سطح شرکت    

بینی شود.    دهد که باید بیش از ظرفیت یا کمتر از ظرفیت واقعی پیش              هایی را نشان می     مکان شغل  حوزه  

ها   تر بررسی کنید. بر این اساس  شرکت        کند  بنابراین باید عمیق     نفر چیز زیادی را آشکار نمی       010میان ین  

 ای را توسعه دهند. بینانه توانند معیارهای واقع می

سازی تأثیر و شناسایی معیارهای مدیریت بحران            های پیشرفته برای شبیه      یک بانک اروپایی از تحلیل     

ریزی نیروی کار استراتویک  اطالعات واقعی را در سناریوهای بسیار پویا ارائه                  کند. برنامه استفاده می 

 دهد. می
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تیم واکنش سریع باید همه اقدامات کارکنان        نیروی کار موجود را با شرایط فعلی سازگار کنید.           

کارگیری   توان با به    مرتب  با بحران را به نحو تن اتنگ با مدیران خ  هماهنگ کند. نیروی کار را می                     

مدت  نظیر    مدت و بلندمدت سازگار نمود. گا  نخست اتخاذ اقدامات کوتاه                مدت  میان   اقدامات کوتاه 

ها   های مالی دولت است. شرکت       ها و کمک    مدت و جستجو برای حمایت       های کاری کوتاه    هزینه  کمک

کاری را به کارکنان خود ارائه دهند.          توانند پیشنهاد مرخصی بدون حقوق یا پرداخت اضافه           همچنین می 

 گیری کنند. توانند از وظایف خود کناره راحتی می کارمندان موقت به

مدت  نظیر کوچک کردن محی  کار است.         کفایت این اقدامات  گا  دو  اتخاذ اقدامات میان         در صورت عد   

 های بازنشست ی زودهن ا   باید مدنظر قرار گیرند. های موردقبول اجتماعی  نظیر مدل گزینه

غاز به کار           استخدام را با تقاضای موقت انطباق دهید.       آ کمبود نیروی کار به دلیل به تعویق افتادن 

های بال    مدت از طریق کارمندان موقت  نظیر کارورزان  جبران شود. پست           تواند در کوتاه    نیروهای جدید  می  

 تصدی باید تا جای ممکن با نیروهای داخلی پر شود.

دهی   تواند فرصت خوبی برای سازمان    اضافه ظرفیت می  از بیکاری موردی، کارکنان را مدیریت کنید.        

هایی از کارکنان جهت آمادگی برای        توان از آن برای بازآموزی بخش       آموزش کارمندان باشد. همچنین می    

 انتقال دیجیتال استفاده کرد.

 پرده ارتباط برقرار کنید با همدلی بی -5

ن رند. عمدتًا به دلیل تحول پویای این بحران  عد  اطمینان            عنوان تهدیدی بزرگ می     به  91-همه به کووید   

 ای دارد. زیادی وجود دارد؛ بنابراین رواب  کارکنان در طول این زمان اهمیت ویوه

همه کارکنان باید مرتبًا از سوی مدیریت اجرایی              های ارتباطی را شناسایی کنید.           کانال

های ارتباطی است که به همه کارکنان به آن دسترسی             روزرسانی شوند. گا  ضروری اول شناسایی کانال        به

رسانی به کارکنان و سهامداران خود  از بستر             ای ملی چین  برای اطالع        هتل زنجیره   Huazhuدارند.  

استفاده نمود. داشتن کانال بازخورد برای کارمندان نیز اهمیت دارد          Huatongاطالعاتی خود در اپلیکیشن  

 .91برای مثال  یک خ  تلفن دائم برای همه سؤاالت مربوط به کووید 
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مدیریت بحران و ارتباطات در زمره وظایف         دهی کنید.     یک ساختار ارتباطی شفاف را سازمان      

مدیر اجرایی بهترین گزینه      –رهبری است؛ یعنی پیش از هر چیز باید یک فرد خاص را در سطح اجرایی                  

ها را ارسال نماید. رابطه فردی با کارکنان در             روزرسانی  داشته باشید تا چندین نوبت در هفته به           -است  

دهد که مهره     کند و به همه نشان می       طول این فاز اهمیت دارد. انجا  این کار قابلیت اطمینان را منتقل می            

کند. کورت دِلبِن  معاون اجرایی مایکروسافت شخصًا برای           باارزشی هستند و احساس یکدلی را تقویت می        

های سفر و اقدامات پیش یری         فرستد و به آنها در مورد دورکاری  محدودیت            همه کارکنان ایمیل می    

کند. ساندرا پیچای  مدیر اجرایی و روت پورات مدیر ارشد مالی گوگل از کارمندان                       رسانی می   اطالع

 خواستند در این شرای  سخت از یکدی ر حمایت کنند و نقش مهم این شرکت در جامعه را تقویت کنند.

در همه    91-حتی اگر در مورد کووید     آموزش دهید.     99-به کارکنان و مدیران در مورد کووید       

کنند  به این معنا نیست که کارکنان از آخرین اطالعات باخبر هستند. شرکت باید                    ها صحبت می    رسانه

های مقامات بهداشتی یا سازمان جهانی          های جدید و اطالعیه      های منظم در مورد پیشرفت       روزرسانی  به

های اجتماعی    بهداشت را از طریق ایمیل یا جلسات مجازی تاالر شهر  به اطالع کارکنان برسانند. رسانه                  

شود. این مسئله نشان از وظیفه اساسی          منبع اصلی اخبار جعلی است که باعث بروز ترس و وحشت می              

 ها در فیلتر کردن اخبار و انتشار اطالعات مهم و دقیق به کارکنانشان دارد. شرکت

 در کنار یکدیگر باشید.   -6

 –و شکستن منحنی شیوع  قبول مسئولیت توس  همه افراد است                 91-تنها راه مدیریت بحران کووید     

 ها در قبال کارکنان و شرکای تجاری. کارکنان در قبال همکاران  شرکت

عهده رهبران است که همچون فانوس دریایی یا ستاره شمالی  راه            رهبران خود را آماده کنید.    بر 

اند. رواب     عبور از سرزمین ناشناخته را نشان دهند. این ندای درک و همدلی است. بسیاری از مرد  ترسیده                

ها باید از طریق      کند که به مسیر پیش رو چشم بدوزند. شرکت           همدالنه و آگاهانه به کارمندان کمک می       

کنند  بران یزند. ابراز همدلی نسبت به        آموزش و هدایت  حساسیت مدیران را که استرس زیادی تحمل می           

خصوص در    های آنها  مثل مرخصی بدون حقوق یا مراقبت از کودکان  به            کارکنان و درک مشکالت و ن رانی     

 شرای  پرفشار از اهمیت زیادی برخوردار است.
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در هر بحرانی درک متقابل اهمیت دارد. این تنها راه          شان حمایت کنید.    های  از کارکنان و خانواده   

سرعت و بدون رعایت تشریفات اداری انجا  گیرد. مدیران خ  مستقیم              حلی است که باید به      تشخیص راه 

پذیرتر را تعیین کنند تا         باید بتوانند در زمان لزو  تصمیماتی اتخاذ کنند  مثاًل ساعات کاری انعطاف                

ها همچنین    کارکنان بتوانند در طول روز از کودکان خود مراقبت کنند و بعدازظهرها سر کار بروند. شرکت                

صورت که بسترهایی را فراهم نمایند تا کارکنان بتوانند بهترین               توانند به یکدی ر کمک کنند  بدین        می

 دهی کنند. های عملی را به اشتراک ب ذارند یا راهکارهای مراقبت از کودکان را سازمان ایده

شترک و مقطعی را در همکاری با سایر              حل  توان راه   میها.    ساخت و تقویت اکوسیستم    های م

سوپرمارکت   Hemaبا    Yunhaiyaoو    Xibiها برقرار نمود. برای مثال  متصدیان رستوران چینی             شرکت

کارمند شوند. صدها نفر از        11111کنند تا مانع اخراج          همکاری می  Alibabaای تحت مالکیت       زنجیره

فروشی آنالین    ها کار کنند  توس  خرده       توانستند در رستوران    ها نمی   کارکنانی که به دلیل محدودیت     

استخدا  شدند تا تقاضای فوری آنها برای نیروی کار اضافی را برآورده سازند و با کمک آنها پاسخ وی موج                   

 ناگهانی تقاضا خرید باشند.

دازهتری را برآورده کنید.     هدف بزرگ  گیری میزان تأثیری که اقتصاد کالن از بحران کنونی متحمل           ان

تواند این پیامدهای منفی را کاهش         شده  غیرممکن است  اما اهمیت دارد. مشارکت اجتماعی شرکت می           

دهد. مسئله اصلی بر سر اهداف است. منافع همه ذینفعان در بلندمدت  به نحو ناگسستنی به یکدی ر پیوند                  

خواهند چه نقشی ایفا کنند و        ها باید برای خودشان مشخص کنند که در این زمینه می            خورده است. شرکت  

ای هدف خود را فراتر از صرف کسب سود             ها به نحو فزاینده     رویکردهای آنها در حال تغییر است. شرکت       

کمکی   Alibabaمحیطی آنها در حال رشد است. برای مثال               دانند و درنتیجه تأثیر اجتماعی و زیست        می

 میلیون دالری برای تأمین وسایل پزشکی در اختیار مقامات استان هوبئی قرار داده است. 944

باعث تقویت کار هوشمند شده است. این            91-کوویدبه آمادگی دیجیتال خود سرعت ببخشید.         

های کار هوشمند را تنظیم نمایند. نکات زیر در             کند تا رویه    ها فراهم می    شرای  فرصتی را برای شرکت     

 کند. ای پیدا می کنند  اهمیت ویوه زمانی که بسیار از کارکنان از خانه کار می

این امر صرفًا با ارائه موبایل و         افزار موردنیاز را تأمین کنید.         نیازها را تخصیص دهید و سخت      

Weblogibc-co.com 20  مشاوران کسب و کارهای بین المللیIBC 

http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/


 19-های افراد در واکنش به کووید اولویت

های سنجش فشار روی شبکه        شود؛ بلکه ثبات شبکه نیز اهمیت دارد. آزمون         هدفون به کارکنان محقق نمی    

حل پشتیبان نیز     دهند. داشتن راه    ها زیر بار سن ین به عملکرد خود ادامه می           کند که سیستم    تضمین می 

 ضروری است.

رنامه   افزارها و ابزارهای مناسب را فراهم کنید.            نرم زارها و ب و کنفرانس برای تیم         اب های ویدئ

کند. این ابزارها برای کارکنان نیز اهمیت دارد  چراکه امکان               مجازی  همکاری از راه دور را تسهیل می         

 کند. ها را فراهم می های مشترک و بازیابی آن دسترسی امن به فایل

عادت دورکاری را         افراد خود را برای آمادگی دیجیتال آموزش دهید.           سیاری از افراد تجربه و  ب

ندارند؛ بنابراین الز  است که آموزش دیجیتال و ابزارهای خودآموزی برای سطو  مختلف )مبتدی                       

پیشرفته( در اختیار هر تیم یا بخش قرار گیرد. این آموزش باید تا جای ممکن با یادگیری دیجیتال و                         

های خود را در جوامع کاربردی به         توانند یادداشت   برنامه آموزشی مقدماتی انطباق داشته باشد. کارکنان می       

 اشتراک ب ذارند.

شتیبانی فنی باید در محل حضور            های تعیین   تیمهای پشتیبانی فنی بسازید.       تیم شده برای پ

 گیرد. راحتی انجا  می داشته باشند تا مطمئن شوند دورکاری به

 های افراد یک تیم واکنش سریع برای اولویت

ای مستقیم  هدفمند و      شیوه  اکنون به   ها این است که هم       از منظر افراد تنها راه برطرف کردن این چالش          

های افراد است که با همراهی        فعاالنه عمل شود. این امر مستلز  وجود یک تیم واکنش سریع برای اولویت             

کنند. اعضای تیم واکنش سریع هر روز با یکدی ر           های مجازی در جهت هفت نکته عملی باال اقدا  می           گروه

دهند. هماهن ی    گیری برخوردارند و مستقیمًا به مدیران ارشد گزارش می          شوند  از حق تصمیم     هماهنگ می 

المللی تضمین شود. پیش از اینکه عنان امور از              های بین   ای باید برای شرکت      جهانی و ترتیبات منطقه    

 جلو عمل کنید. دستمان خارج شود  باید فعاالنه و با ن اه روبه

ها همچنین باید برای      البته باید در کنار هفت نکته عملی  اقدامات سریع موقتی را نیز اجرا کنیم. شرکت                

مدت ناشی از بحران آمادگی داشته باشند  بدترین سناریوها را نیز طراحی کنند تا جلوتر از                      سقوط میان 
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از موج حرکت کنند و برای بدترین نتیجه ممکن آماده باشند. این تنها راه آموختن از بحران و ظهور                          

 ازاین وقایع است. قدرتمند پس

حال ایم. بااین   های شرکتی است در یک دهه اخیر شاهد بوده              ترین چالش یکی از بزرگ     91-کووید

ها داشته باشد تا راه خود را در این           تواند نقش بسزایی درکمک به شرکت    های مؤثر مبتنی بر افراد می حل  راه

تواند به منحنی یادگیری سرعت دهد و به نحو پایدار              می  91-های بحران کووید    بحران پیدا کنند. درس   

از طریق برقراری کار هوشمند  ایجاد فرهنگ اعتماد  افزایش مهارت و             –آوری شرکت را بهبود ببخشد        تاب

تواند به جلوگیری از فرسودگی ناشی از بحران بیانجامد در عوض             های جدید. همه اینها می      جستجو برای راه  

افراد تیم واکنش را به شریکی شایسته برای            –به حضوری قدرتمند در دوران پس از بحران کمک کند             

 ازآن تبدیل کنید. وکار و کارکنان در دوران بحران کرونا و پس کسب

 

  bcg.comمنبع: 
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 کنند رفتارهایی که به رهبران در مواجه با بحران کمک می
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وکارها تغییر دراماتیالکالی    های رهبران کسب ها و مسئولیت های گذشته منتهی به روزهای فعلی  نقش      در هفته 

  مدیران ارشد و مدیران اجرایی به دنبال رشد سازمانی با تمرکالز             91داشته است. قبل از شیوع بیماری کویید       

بر شکوفایی نوآوری  ایجاد سرمایه و کسب سهم بازار بودند. امروز اما بسیاری از این مدیران بالایالد سالریالعالاً                         

مشالکالالت     -ها و حفظ نقدین ی اتخاذ کنند. موانع متعددی پیش روست            تصمیماتی در راستای کنترل هزینه    

هالای     هالا و اولالویالت         که دامنه نقش    -های عملیاتی   آمده در زنجیره تأمین  کمبود نیروی کاری  چالش         پیش

های آنالهالا      مدیران را متحول خواهد کرد. به خاطر داشته باشیم که با تما  این احواالت  مدیران و اعضای تیم                  

کنند و خانواده خودشان را در این دوراِن دنیاگیالری            های سالمت و ایمنی هستند  از دور کار می          پی یر مسئله 

 کنند. حمایت می

رسد  انتقالی آسان نخواهد بود. تما  آنهایالی کاله مسالئالولالیالت دارنالد در                  گونه که به نظر می  این اتفاق آن  

طور کامل در آنها زبدگی رهبری ندارند  به آزمون کشیده خواهند شد و منحنی یادگیری بالا     هایی که به    زمینه

 پیش خواهد رفت. شیب بیشتری به
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ایم  تیم پووهش ما در مالجالمالوعاله            هزار ارزیابی که در میان مدیران ارشد انجا  داده          19با در نظر داشتن     

ghSMART   شان رفتار مشخص را خودشان و تیم 4پیش برود و رهبران نیز باید  آموخته که در بحران به

اتکا و سهیم شدن در        به وجود بیاورند. تصمیمات سریعی باید در زمینه دقت  تطبیق شجاعانه  تحویل قابل             

هایی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت  به شما کمک خواهد کرد که            جهت اثرگذاری اتخاذ شود. تاکتیک     

 گری ایفا کنید. چ ونه رهبران خودتان را به سمت این رفتارها سوق دهید و نقش مربی

 : با دقت و سریع تصمیم بگیرید1رفتار 

طور روزآمد در حال تغییر است و شاید بتوان گفت در عرض هر ساعت با وضعیتی متفاوت روبرو                    وضعیت به 

نمایند که چه مالواردی     کنند  مشخص می هستیم. بهترین مدیران سریعاً اطالعات در دسترس را تحلیل می      

های شناختی به اوج      گیرند. در طی یک بحران  مسئله        از اهمیت باالیی برخوردار است و تصمیمات قاطع می        

ها به نالهالایالت       یابند و احساسات و ن رانی ها با هم تضارب می رسد  اطالعات ناقص است  منافع و اولویت        می

های پیچیده که باله        ای محتمل است  برآمده از تمایلی طبیعی در سازمان          رسد. ناتوانی در تحلیل نتیجه       می

وکالار     عقالنیت جمعی متکی هستند. رهبران باید مقاومت را بشکنند تا سازمان را معطوف به ادامه کسالب                  

مدت و بلندمدت را با تمرکز بر مقوالت مهم افالزایالش دهالنالد.                   حال احتمال موفقیت میان     نمایند و درعین  

 گیری سریع  حیاتی است. پذیر برای تصمیم توسعه یک چارچوب ساده و مقیاس

 شما و رهبران شما باید:

 مورد را شناسایی کنید و با آنها در میان ب ذارید. در ابالتالدای              5الی    0. بین    ها را تعریف کنید     اولویت

ها تأمین ایمنی و مراقبت از کارکنان  نقدین ی مالی  حفظ مشتریان و تالداو                 بحران  یکی از این اولویت    

ها آگاه است و       کنند را مستند کنید  مطمئن شوید که رهبری از آن           عملیاتی است. مسائلی که بروز می      

 اصالحات روندی را طی بروز رویدادها عملی کنید.
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 شخص چه تعارضاتی میان اولویتهای هوشمندی را برقرار کنید.  بستان-بده شده روی    های م

ها اضطراری است؟ باید چه انتخابی بالیالن            یک از آن    شود و کدا     خواهد داد؟ کدا  اولویت مهم تلقی می      

جای فکر کردن به تما  احتماالتی که امالکالان ظالهالور دارنالد             بقای امروز و موفقیت فردا انجا  داد؟ به       

 کنند. بستان استفاده می-عنوان مکانیسم برقراری بده های خودشان به بهترین رهبران از اولویت

 مشخص کنید که چه کسی تصمیم نالهالایالی را        “  اتاق جنگ” در ها را مشخص کنید.    گیرنده  تصمیم

طور شفاف ب ویند که باله چاله           گیرد. خ  مقد  را توانمند کنید تا در هر امکانی تصمیم ب یرند و به                می

چیزی  چه زمانی و برای چه کسی نیاز دارند. ال وی عمل شما باید به نحوی باشد که تصمیمات را باله                       

 سمت پایین هدایت کنید و از انتقال تصمیمات به باال خودداری کنید.

 شتباه روی خواهالالد  گا گرایی را تشویق کنید و اشتباهات را با تنبیه جریمه نکنید.   عمل های ا

 کند. دهد که اقدا  نکردن و عمل نکردن در برخی نقاط وضعیت را بدتر می داد اما پووهش ما نشان می

 

 : شجاعانه خودتان را تطبیق دهید.2رفتار 

گیرند. از منابع متفاوت و مختلفی اطالالعالات و ورودی دریالافالت                    رهبران قوی از شرای  متغیر سبقت می      

هالای مالوردنالیالاز        دانند و به دنبال استخدا  تخصص ترسند که اعتراف کنند  نمی وجه نمی   هیچ  کنند و به    می

 هستند. شما و رهبران شما باید:

    عمل کارهایی را نباید بکنید.        تصمیم بگیرید که چه های بزرگ را مالالتالالوقالالف       ها و هزینه    ابتکار 

“ انالجالا  نالخالواهالیالم داد          ” هایی که با عالنالوان          بندی کنید. انتخاب     ای اولویت   رحمانه  طور بی   کنید و به  

 رسانی کنید. اطالع

 شتند دی ر          فعالیتهای دیروز خودتان را فراموش کنید.          نقشه هایی که تا دیروز نتیجه در بردا

جلالو    های جدید برای حرکت روبه      یابند و برنامه    سرعت تطبیق می    مفید نخواهند بود و بهترین رهبران به      

 دهند. را توسعه می
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              .های اضالالطالالراری      در موقعیت ارتباط قدرتمندی را در خط مقدم مواجه با بحران ایجاد کنید

ضروری است که تصویری واضح و دقیق از اتفاقات واقعی داشته باشیم. رهبالران فالارا از مالوقالعالیالت               

کنالد مسالئالول        های متفاوت را پیشاپیش داشته باشند؛ فرقی نمی         خودشان باید توانایی ارزیابی موقعیت    

ایالد.     کنید یا ناظر یک داروخاناله       یک زنجیره تأمین هستید  یک شرکت مدیریت پسماند را مدیریت می          

ای از رهبران و اینفلوئنسرهای محلی ایجاد کنید که دانش عمیقی از تالأثالیالر                  یک راه آن است که شبکه     

تالوانالد     کنندگان  کارکنان و ذینفعان دی ر داشته باشند. فناوری می           بحران بر احساسات مشتریان  تأمین    

ها و بهتریالن     ها  نوآوری   حل  تما  این افراد را در کنار هم بنشاند  در درون خودتان فکر کنید  مسائل  راه              

هایالی    ها و سازمان    های خودشان را در طول اکوسیستم       عملکردها را شناسایی کنید. رهبران مؤثر گیرنده       

 دهند.   کنند بس  می که رهبری می

 : با اطمینان پیش بروید3رفتار 

ها و عالوامالل خالارج از           گیرند  حتی اگر بسیاری از چالش بهترین رهبران مالکیت را در بحران به عهده می   

دهند تا بر عملکالرد نالظالارت       شده تطبیق می  ها تمرکز تیم را با معیارهای جدید خلق         ها باشد. آن     کنترل آن 

 پذیری را ایجاد کنید. داشته باشند و فرهنگ مسئولیت

 طور روزآمد داشته باشید و همیشه نسبیت          ها را در داشبورد خودتان به       ای از اولویت    مجموعه

اولویت اصلی خودشان را مستند کالنالنالد           5. رهبران در تما  دوران باید        به آن هوشیار عمل کنید    

صفحه یا کمتر( و مالطالمالئالن             )در یک نیم   

راستا هستند.    شوند که اهداف باالتر نیز هم     

ها بازبینی کنید    واسطه اولویت   عملکرد را به  

طور   پذیر نبود  حداقل به     اگر روزانه امکان    -

و مطمئن شوید که رهبران ایالن          -هفت ی

های مسالتالقالیالم باله           اطالعات را با گزارش   

گالذارنالد. فالهالرسالت اهالداف              اشتراک می 

دستیابی را در انتهای هالرروز یالا هالر          قابل

 هفته مرور کنید.

 های کلید عملکرد و معیارهای متفاوت دیگری را برای ارزیابی عملکیرد در نیظیر                    شاخص

هالای   معیار را برای هر هفته در نظر داشته باشید و در مورد هرکدا  گزارش 5الی    0در حدود   بگیرید.   

 مستمر ارائه دهید.
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               .کا  رهبالالران    برای تحویل قابل  ذهن و جسم خودتان را در شرایط آماده به جنگ نگه دارید ات

باید توان آن را داشته باشند که خودداری کنند و کمی متانت به خرج دهند حتی اگر بسیاری دی ر در                    

کنارشان کنترل امور را از دست بدهند. یک روتین از مراقبت شخصی را ایجاد کنید: رژیم غذایی سالالم      

های مواجه را در نالظالر    ورزش  تمرکز  یا هر کاری که به نظرتان مفید بشد. انرژی  احساسات و مکانیسم            

 ب یرید

 منظور اثرگذاری مشارکت کنید. : به4رفتار 

سالمت تیم خودمان ارجحیت ندارد. رهبران اثرگذار شرای  اعضای تالیالم      های بحران  هیچ کاری به در زمان 

طور روشن و عمیق  دهند و به  یابند و به افراد ان یزه می       شناسند اما راهی را می      پرت کن را می     و موارد حواس  

گذارند. این نکته اندکی به تأمل زیادتری نیاز دارد  چالون اگالرچاله                   اهداف و اطالعات جدید را در میان می       

سالمت است اما بحرانی اقتصادی نیز در پی داشته است. رهبران شالمالا بالایالد                      بحرانی مربوط به   91کویید

 طور مستمر بازخوانی کنند. زا به های جدید را برای اطمینان از مطابقت با زمان و تغییر تنش اولویت

 شما و رهبران شما باید:

   نفر از آنها برای یک بررسی کوتاه ارتبالاط           5طور روزانه با      حداقل به ها مرتبط باشید.       با اعضای تیم

برقرار کنید و در طول ماه روزهالا را           

برای هر شخص مشالخالص کالنالیالد.            

ای    شناسیم جلالساله     رهبری که ما می   

های مستقیالم را       ای گزارش   دقیقه  01

هر جالمالعاله      Zoom از طریق برنامه    

کند. افراد نظرات خودشان را        ب زار می 

به همراه رویدادهای مهم به اشتالراک       

 کنند. ها را بیان می گذارند و ضعف می

        هر زمان که   هایتان، رویکردی عمیق داشته باشید.         برای سهیم شدن و مشارکت با اعضای تیم

رسد  اتفاقی که این روزها به دلیل دورکاری          شود و رهبران هیچ ورودی به دستشان نمی         ارتباط قطع می  

 کنند. بندی می دور از ذهن نیست  نتایج را بخش

           .تالوانالنالد    دانند کالاله نالالمالالی       بهترین رهبران می  هر زمان به کمک نیاز داشتید، کمک بخواهید

منظور پشالتالیالبالانالی از           کارها را خودشان انجا  دهند. ساختارهای تیم را شناسایی کنید و افراد به               تما 

 های مشخص منصوب کنید. تالش
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              .شتیالالبالالانالالی از     مطمئن شوید که مشتریان و کارکنان را مشترکا در تمرکز خود دارید برای پ

مشتریان: به سمت آنها حرکت کنید  با آنها ارتباط برقرار کنید اما یادتان باشد هیچ آسیبی به آنها وارد                    

نکنید. در مخازن مشتریان خودتان اطالعات را جستجو و مستند کنید. برای تقویت ارتباط با مشتریالان                   

توانید به مشتالریالان    و ایجاد اعتماد  تمرکز بر کارهای خودتان را فراموش کنید و ببینید واقعًا چ ونه می             

برای مثال با پیشنهاد خرید قسطی یا ارائه پیشنهادهای تخفیف که خدماتی را در آیالنالده                   -کمک کنید 

کند. برای حمایت از کارکنان: همدالنه رهبری کنید و بر ایمنی و سالمت آنها تمرکز کنیالد.                     تضمین می 

هالای مالادی باله         هایی را پیدا کنید تا کمک      دوستی در دوران متالطم شیوع پذیر است. راه          احساس نوع 

توانند کاری بکنند؛ مشاغلی مالانالنالد           کارکنان خ  مقد  ارائه دهید چون بسیاری از آنها از راه دور نمی            

 ن هبانان پارکینگ  سپورها و افراد دی ر.

 شالالت     موفقیت آوری و تقویت کنید.    های مثبت را جمع     پیام ها  رفتارهای مهربان  موانعی که پ

هالا   ها معطوف به سمت هدفی واال هستند مانند نجات جالان انسالان       اید. بسیاری از سازمان  سر گذاشته 

دهنده محتوای شالاد. هالر           ها جهت کار با کارایی باال  یا ارائه         تولید تجهیزات پزشکی  کمک به فروش اه     

تالریالن     هدفی که داشته باشید  قهرمانان روزانه خودتان را بشناسید. در این دوران استمرار کارایی بزرگ               

 تواند باشد. هدف می

 آموزش تیمتان برای رهبری بحران

های در حال تغییری که محدودیت عمل بسیالاری نالیالز       عنوان رهبرِ تعدادی از رهبران  شما میان اولویت        به

توانند رهبران شما را      گری می   های کوچک در حمایت و مربی       گذاری  دارید  در حرکت هستید. برخی سرمایه      

 ها را ارتقا دهد. پیش براند و اثربخشی آن با شتابی حداکثر به

ای کاله از زیالر        های بحران شما شناخت عمیقی از رهبران زیردستتان پیدا خواهید کرد. در لحظه              در لحظه 

ای خواهید ایستاد تا نفسی تازه کنید و به یاد بیاورید که چه کسانی در چه                  رگبار بحران خارج شدید  لحظه    

ها چ ونه تغییر کنند و اینکه آیا مدیران اجالرایالی    دورانی تالش کرد و چرا. تصور کنید که ممکن است نقش     

تر از همه اینکه  از خودتان بپرسید پس از ایالن بالحالران چاله             کنند. مهم    شما در جهت موفقیت حرکت می     

کسی را دور میز داشته باشید و پس از دوران بحران و ظهور هنجارهای جدید چه کسانی دور میز خواهنالد                     

 نشست.

 

 

 Harvard Business Reviewمنبع: 
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های   طور یکسان با سیستم      کننده و هولناک است. کشورها و جوامع به             گیج  91-تحوالت مداو  کووید   

کنند ضمن    ها سعی می    کنند و خانواده  وپنجه نر  می    بهداشتی و اقدامات سخت یرانه برای مهار آن دست         

ها و    دانیم که خانواده    حفظ امنیت خود و عزیزان  برخی از احساسات معمول را متعادل کنند. ما همچنین می              

اند  احتمااًل بیشترین ضربه را خواهند خورد. این          جوامعی که قباًل با مشکالت بهداشتی و اقتصادی روبرو بوده         

 .کند پنهان میهایی را که قبل از وقوع بحران وجود داشت   ها نابرابری نوع بحران

وکارشان را استمرار     در بخش خصوصی  رهبران در تالش هستند تا از کارکنان خود محافظت کنند  کسب                

ها در مورد     گیری کنند. اینترنت مملو از مشاوره برای شرکت         بخشند و در زمینه عد  قطعیت اقتصادی تصمیم  

 وکارها روش پاسخ برای کسب 4 -و اهداف شرکت 19-کووید
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های کارمندان  زنجیره تأمین و ارتباطات         موضوعات مختلفی ازجمله بهداشت  پارامترهای قانونی  سیاست       

تواند شفافیت اهداف اجتماعی      چگونه می شود     حد روبرو می    است. وقتی یک شرکت با این عد  قطعیت بی        

در پاسخ به     ومرج و بحران چیست؟     وکار در زمان هرج     خود را حفظ کند؟ نقش و مسئولیت کسب       

این سؤاالت  ما به بیانیه تجدیدنظر شده در میزگرد کاری که اخیرًا در مورد هدف یک شرکت بازن ری                       

 شده است  توجه داریم.

برای مدیران در مورد اهداف شرکت  ارزش مشترک  مسئولیت             FSG  (www.fsg.org  )بر اساس مطالعات     

ها در طی این بحران توفنده        شرکت و حقوق بشر  ما چهار اهر  را برای راهنمایی اهداف اجتماعی شرکت              

 ایم: جهانی شناسایی کرده

 وکارتان را اهرم کنید )بکار بگیرید( های اصلی کسب دارایی -1

فرد خود    های منحصربه   ها و قابلیت    ترین سهم یک شرکت در پرداختن به کرونا در استفاده از دارایی              باارزش

نهاد به    های مرد    های دولتی و سازمان     شود. سازمان   برای تأمین نیازهای فوری افراد و جوامع نمایان می          

تواند   کنند. این می    های فنی و ظرفیت تولید بخش خصوصی برای تأمین نیازهای مهم تکیه می                  مهارت

 اشکال مختلفی ب یرد:

     تولید محصول و اعطای کمک    ( های مالیProduct manufacturing and donations:)   تجهیزات

در بین کادر بهداشت و مرد  با تقاضای باالیی روبروست. این شرکت در پاسخ                  3Mحفاظتی شخصی   

 .کننده دستی کرد      دست اه تنفس و ضدعفونی     3Mهای    سریع به شیوع کرونا  شروع به ارائه ماسک         

ها و   برای برآوردن تقاضای رو به افزایش جهانی و کمک به آموزش دولت                         3M    همچنین

 دهد. کنندگان  تولید خود را افزایش می مصرف

      ( اصالح پیشنهادهای خدمات بیمار محورModifying patient-centric service offerings :)

های بزرگ بیمه مانند      گیرند  شرکت   منظور کاهش موانع مالی برای بیمارانی که تحت آزمایش قرار می        به

UnitedHealthcare   Humana    وCigna  های تشخیصی کرونا را برای       اکنون هزینه کامل آزمایش     هم

 دهند. اعضای خود  پوشش می
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      :کنولوژی و داروسازی تمرکز خود را بر روی               شرکت  تحقیق و توسعه و نوآوری های بیوت

طور فعال در تالش است تا         به  Abbottکنند.    آزمایش  درمان و درنهایت جلوگیری از کرونا تسریع می         

 های ویروس کرونا را بر روی پلتفرمهای مختلف تشخیصی مولکولی ایجاد کند. تست

  ای در درک و تجربه مرد  از این بحران  قدرت و       های بزرگ رسانه شرکتها:  ارتباطات و رسانه

تواند   تواند سودآوری را بران یزد  اما همچنین می        روزی می   ای شبانه   های رسانه   تأثیر زیادی دارند. تالش   

ای هدف محور باید از  موضوعات احساسی و            رفتار ضد تولید غیرمنطقی را القا کند. یک شرکت رسانه          

 های سنجیده  مبتنی بر علم را ارائه کند. اضطراب آور اجتناب کند و اطالعات و راهنمایی

 سخاوتمندی هنوز هم اهمیت دارد -2

های نقدی ابزار مهمی در حمایت از منابع موجود جامعه برای مبارزه با                 دقیقاً مانند بالیای طبیعی  کمک    

این دنیاگیری است. اقدامات بشردوستانه شامل شنیدن نیازهای جامعه  کمک به مؤسسات غیرانتفاعی                  

های محلی و جوامع      های مهم  توجه و تأکید بر جوامع محلی و اطمینان از رضایت دولت              برای حفظ فعالیت  

 توان انجا  داد. ازجمله مواردی است که می

های بشردوستانه در پاسخ به       دهد که کل هزینه     ها در حال پیشرفت هستند. بررسی اولیه نشان می           شرکت

از   ٪01ها و بنیادهای آنها بیش از          کرونا از یک میلیارد دالر در سطح جهان تجاوز کرده است و شرکت               

میلیون دالر در زمینه       915میلیون الی     15حدود    MasterCardدهند.    ها را شکل می      ها و کمک    وعده

که   Wellcome Trustگذاری کرده است و به برنامه             شراکت با بنیاد بیل و ملیندا گیتس سرمایه            

خبر از کمک به          Merckایجادشده است کمک نموده است.          91-ای برای مقابله با کووید        دهنده  شتاب

 مددکاران بهداشتی برای پلسخ مداو  داده است.

 ها   شفقت و دلسوزی در مقابل هزینه -3

های اساسی است     گیرند یکی از آزمون     کار می ها در مواقع نیاز برای کارکنان خود به          هایی که شرکت    روش

ها چ ونه در زمانی که کارکنان به خاطر تعطیل             دهد. شرکت را مورد قضاوت قرار می       که اهداف شرکت  

 توانند در محل کار حاضر شوند رفتار خواهند کرد؟ شدن دفتر  قرنطینه یا تعطیلی مدارس  نمی
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های موجودی هستند     ها در حال یادگیری در زمینه سیاست          بسیاری از شرکت   91-با شیوع بیماری کووید   

ها باید با یک رویکرد حساس و         گذارد. شرکت   که بر کارکنانی که بیشتر به حمایت نیاز دارند تأثیر منفی می           

 سازگارانه در مورد مرخصی استعالجی کارکنان و زمان شخصی  خ  پایین را متعادل کنند.

پذیرترین کارمندان خود هستند. هن امیکه        ها در حال حاضر طرفدار حمایت از آسیب            برخی از شرکت  

خود خواست تا در خانه کار کنند  این امر باعث کاهش نیاز به                 Puget Soundمایکروسافت از کارمندان    

 کارمندان سایت مانند رانندگان  کارگران کافه و پشتیبانی فنی سایت شد.

وقت که به کرونا      وقت و نیمه    تواند تا دو هفته حقوق کارمندان تما         والمارت در این هفته اعال  کرد که می       

اند یا در قرنطینه هستند  پرداخت کند. این کارمندان دی ر نیازی به استفاده از مرخصی خود                     مبتال شده 

فروشی( که با عالئم سرماخوردگی یا         ندارند به همین ترتیب  اپل برای کارمندان ساعتی )ازجمله خرده            

 دهد. شوند  مرخصی با پرداخت هزینه نامحدود را ارائه می آنفوالنزا مشابه کرونا بیمار می

لیفت که رانندگان خود را در قالب قراردادهای پیمانکاری به کار گرفته است  متعهد شده است که به                        

اند یا در قرنطینه هستند  کمک مالی بکند. این اقدامات فراتر از                 مبتال شده   91-رانندگانی که به کووید    

زمان با اطمینان از پرداخت مالی به رانندگان از سالمت جسمانی آنها نیز                  تعهدات پیمانکاری است و هم     

 کند. اطمینان حاصل می

 های سیستمی دارند حل مشکالت سیستمی نیاز به راه -4

هن امیکه ما از این بحران حاد عبور کنیم و به شرای  عادی بازگردیم  چ ونه هدف شرکت و تعهد                           

های بهداشت عمومی عملی      ها و سیستم    های بهداشتی و زیرساخت     بلندمدت آن در راستای بهبود مراقبت     

 کند؟ های شرکت را در آن راستا هدایت می شود و فعالیت می

توانند در ساختارهای جهانی مانند میزگرد ویوه جهانی بهداشت و ائتالف               ها می   در سطح جهانی  شرکت   

برای نوآوریهای آمادگی دنیاگیری شرکت کنند. این ساختار و ساختارهای دی ر برای کمک به                           

های نوظهور و همچنین اتخاذ یک رویکرد           گذاری در ایجاد اقدامات متقابل پزشکی علیه بیماری           سرمایه

های   های بهداشتی جهت پیش یری بهتر  تشخیص و پاسخ به بحران               متقابل صنعت در تقویت سیستم     

 شده است. بهداشتی ساخته
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های بسیاری را در      چالش  91-توان اظهار داشت که شیوع کووید       طور اختصاصی در مورد ایالت متحده می        به

ای برخوردار نیستند     میلیون آمریکایی که از هیچ بیمه       01برابر سیستم سالمت قرار داده است. نزدیک به          

های مزمن قرار دارند که تاکنون تشخیص داده نشده است یا هیچ اقدامی برای درمان                    در معرض بیماری  

آنها انجا  نشده است که به دلیل عد  دسترسی این افراد به خدمات سالمت قبل از شیوع بوده است. این                      

وضعیتی   91-کند. اگرچه در بسیاری از موارد ابتالی کووید          پذیری آنها را چندین برابر می        موضوع آسیب 

های درمان آنها از توان مالی آنها فراتر          معتدل دارند اما اگر این افراد به این بیماری مبتال شوند  صورتحساب    

 خواهد رفت.

های بهداشت عمومی  چه      های بهداشتی و سیستم     تواند صدایی مؤثر در تقویت مراقبت       بخش خصوصی می  

صرفه    به  در آمریکا و چه در سطح جهان باشد. عالوه بر پشتیبانی از بیمه درمانی در دسترس و مقرون                       

ای   های بهداشت عمومی شوند که برای مشاغلشان الز  است جامعه              توانند قهرمان سیستم    ها می   شرکت

توانند از پشتیبانی     سالم و سالم داشته باشند تا در آن فعالیت داشته باشند. رهبران بهداشت عمومی می                 

ها در    خود استفاده کنند تا اطمینان حاصل کنند که منابع الز  برای انجا  کار خود را قبل از وقوع بحران                    

صرفه  آموزش     به  دانیم که عواملی مانند مسکن ایمن و مقرون             اختیار داشته باشند. ما همچنین می        

صرفه و اشتغال پایدار بسیار بیشتر در سالمت و رفاه فردی و جامعه               به  دسترسی به مواد غذایی سالم مقرون     

 گذارد. تأثیر می

های   های واگیردار یا این نوع از نابرابری           ها در ایجاد تغییراتی که در مواجهه با بیماری              نقش شرکت 

اکنون   طور موجز این حقیقت را بیان کرده است: اگر هم           سیستمی  بسیار حیاتی است. جوزف پی. کندی به       

شود را شناسایی نکنیم  بعدها پاسخ یا         رسانی را باعث می     ها مسیری که شکست سیستم در خدمات        میلیون

 ها مشابه پانسمان اصابت گلوله با باندپیچی ساده خواهد بود. مواجه ما با این نوع از پدیده

 

  fsg.orgمنبع: 
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هایی پیرامون اختالل در نحوه کار  یادگالیالری و ارتالبالاط          ها و سخنرانی    من در طول یک دهه گذشته نوشته      

به رشد همکاری میالان   «مثابه نیروی کار ترکیبی جدید      ها به   ها و ربات    ها  گیگ   انسان»ا . من در مقاله        داشته

ها یا دستیاران دیجیتال اشاره کرد . در آنجا بیان کرد  که: سرعت تغییالر                  ها  ربات   وقت با گیگ    کارگران تما  

 هرگز چنین سریع نبوده  درعین حال دی ر هرگز آهسته نخواهد شد!

که مشغول آموزش از خاناله        هایمان کار کنیم  درحالی     کرد  این است که ما صرفًا باید در خانه          آنچه تصور نمی  

گانه بر بیاییم: یکی برای جلسات خودمالان            کنیم بفهمیم چطور همزمان از پس جلسات سه         هستیم تالش می  

 یکی برای رواب  زناشویی و جلسات خانوادگی و دی ری برای آموزش فرزندانمان در خانه!

های محیط کاری در طول عمرمان        ویروس کرونا در حال شتاب دادن به یکی از بزرگترین دگرگونی          

دهیم و البتیه      است. اینکه چگونه کارکردن، تمرین، خرید، یادگیری و برقراری ارتباط را انجام می             

 کنیم، برای همیشه تغییر خواهد کرد! در جایی که کار می

  تأثیر کروناویروس بر منابع انسانی و هنجار جدید کار
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توس  کالج    9101( نخستین بار در رسانه در سال         VUCAثبات  نامشخص  پیچیده و مبهم )       اصطال  بی 

ها   ها  بارها  فروش اه    جنگ ارتش استفاده شد. تنها با گذشت چند هفته از شیوع ویروس کرونا اکثر رستوران         

درصد از کارگران فارا از اینکه دارای عالیم کرونا بودند یا نه               00های ورزشی تعطیل شد  همچنین        و سالن 

ها متوقف    (  استخدا  Gartnerهای مؤسسه     به کار از خانه )دورکاری( ملز  یا تشویق شدند )طبق بررسی            

اند )مترجم: هم     میلیون آمریکایی برای تسهیالت بیکاری ثبت نا  کرده           0/0شد و تا همین هفته اخیر          

 میلیون آمریکایی رسیده است  سی و یکم فروردین(. 15اکنون این عدد به 

اما پرسش اصلی این است: این دگرگونی عظیم چه تأثیری بر محی  کار  شما  تیم شما و سازمان شما                        

  این  »تأثیر ویروس کرونا بر محی  کار      «دارد؟ نظرسنجی اخیر در مورد محی  کار در آینده با عنوان                

ها در مورد چ ون ی       رهبر نیروی انسانی در آمریکا پرسیده است. من برخی از بینش               051پرسش را از     

 گذار . ها را با شما به اشتراک می تکامل این هنجار کاری جدید درون سازمان

در ادامه به سه یافته برتر این نظرسنجی و نیز عقیده من در مورد اینکه چطور ویروس کرونا بسیاری از                         

 پردازیم. تسریع بخشیده  می 1111های کاری در آینده را برای سال  نوآوری

 

 گذاری در دورکاری تقویت آموزش و سرمایه -1

ها از طریق تشویق یا الزا  کارکنان به دورکاری در حال مقابله با دنیاگیری ویروس                 در سراسر جهان  شرکت   

کرونا هستند. با شیوع ویروس کرونا  دورکاری به هنجار جدید برای کارگران بدل شده است. ما نظراتی از                    

این اولین روز دورکاری و آموزش در خانه است ... من هرگز برای معلم شدن                   «شنویم:    این دست را می   

 »ها حقوق ب یرند! نا  نکرده بود  و حاال معتقد  معلمان باید مثل مدیرعامل ثبت

اند؟ پووهش ما      های دورکاری چه تمهیداتی اندیشیده        ها برای تدارک یکی از بزرگترین تجربه           شرکت

ها آموزش    پردازند مورد بررسی قرار داده و یکی از این راه           ها به دورکاری می     های مختلفی را که شرکت      روش

است. در نظرسنجی مربوط به محل کار آینده ما  با عنوان تأثیر ویروس کرونا بر محل کار  این سؤال                          

 »دهد؟ های الز  برای دورکاری موفق را ارائه می شرکت شما از چه طریقی آموزش«پرسیده شده که 
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شد  از آموزش کارکنان و آموزش مدیران گرفته تا مشاوره  مربی ری              ای را شامل می     ها طیف گسترده    پاسخ

 بن رید: 9ها. به تصویر  های آن های منابع کارکنان  برای دورکاران و خانواده اندازی گروه و حتی راه

اند. این راهنما     مایکروسافت یک گا  فراتر رفته است. آنها راهنمای دورکاری در وضعیت کرونایی را نوشته               

عنوان یک سند قابل ویرایش       در میان نیروی کار جهانی مایکروسافت توزیع شده و یک نسخه از آن هم به               

شان استفاده کنند. برای دسترسی به نسخه قابل ویرایش         های  در اختیار مشتریان قرار گرفت تا برای سازمان 

 به این لینک مراجعه کنید:

 https://www.microsoft.com/en-gulf/?ref=aka  

گوید   در مایکروسافت می    1  یکی از معماران این سند و از کارمندان بخش هدایت منعطف کار             9ریچل راسل 

ما این سند را طراحی کردیم تا از کارمندان دورکار خود در دوران شیوع حمایت کنیم که برای برخی                       «

کارکنان اولین تجربه دورکاری است و برای بسیاری دی ر دورکاری هنجار شده است. راهنمای ما شامل                    

منظور مدیریت زمان و سالمتی شماست و همزمان شامل                    کار فیزیکی و مجازی به        تنظیم محل  

1 Rachel Russell 
2 Flexible Work Lead 
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برای مدیران است. تجربه هرکس متفاوت است و به همین دلیل به ارائه منابع یادگیری و                   هایی  راهنمایی

شان را  اندازی کردیم تا کارکنان بتوانند سواالت       های یامر را راه     دهیم  مثالً گروه    فضاهای ارتباطی ادامه می   

های بکر خود را برای حفظ سالمت  تعهد و بارآوری مطر              شان را به اشتراک ب ذارند و ایده      بپرسند  روایات 

 »کنند.

کند: کار  خانه  فرزندان      راهنمای دورکاری مکانیک کار را با پیامدهای عاطفی مدیریت این امور متوازن می             

و مهمتر از همه مراقبت فردی. پووهش محی  کار آینده  فهرستی از راهبردهای موفق برای دورکاری را از                   

اجالس مجازی محی  کار آینده که اخیرًا برگزار شده  تلخیص کرده است. همچنین در این پووهش با                      

سال   91ریچل راسل و استیسی الیوت  مدیر ارشد ارتباطات در مایکروسافت و پیش ا  طر  دورکاری در                  

 ای صورت گرفته است. گذشته  مصاحبه
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 آینده کار در گرو آینده رفاه کارگر است -2

روند اصلی منابع انسانی که بیشترین اهمیت را در محی            91«ای در نشریه فوربس با عنوان          من در مقاله  

هایی که بر آینده کار تمرکز دارند چ ونه توس  اختالل               تشریح کرد  که شرکت      »9دارند  1111کاری  

روند. همه اینها مهم است  اما ما         الوقوع مشاغل  اتوماسیون و تغییرات جمعیتی نیروی کار  تحلیل می           قریب

 کماکان باید رفاه کارگران را در اولویت قرار دهیم!

امروز بیش از هر روز دی ری  آینده کار در گرو آینده رفاه نیروی کار است. در شرای  همیشه در راه کار                         

بودن  فشارهای موجود در مدیریت ادغا  کار و زندگی و درحال حاضر مقابله با ویروس کرونا  رشد اقتصاد                    

دیجیتال از طریق تأمین رفاه       

ترین راه کمک به        آنها مهم  

 کارگران است.

همانطور که سسیلیا تس  رهبر     

 PwCکت  استراتوی رفاه در شر   

ما متعهد به ایجاد     «گوید     می

رفاه برای افراد خود هستیم و        

تعریف ما شامل تندرستی جسمی  عاطفی  ذهنی و معنوی است؛ اما درحال حاضر ن اه شعاری به رفاه                      

گردیم که راهنمایی و پیشنهاداتی را در مورد عادات به افراد ارائه               ای تجویزی می    داریم  ما به دنبال نسخه    

ها بتوانند بر بانک عادت خوب باش  خوب کار کن  در                دهیم تا برای شکل دادن به هریک از این حوزه           

PwC 1تکیه کنند.«  

این تمرکز بر رفاه کارگران مخصوصًا از این بابت اهمیت دارد که کارگران در مواجهه با ویروس کرونا                         

سازمان شما با ن رانی فزاینده در      «اضطراب دارند. نظرسنجی محی  کار آینده ما این پرسش را مطر  کرد:             

   »طول دنیاگیری ویروس کرونا  چطور مواجه شده است؟

 

1 Top Ten HR Trends That Matter Most in the 2020 Workplace 
2 PWC Be well, work well Habit Bank  
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 نشان داده شده است. 1فهرست پیشنهادات ما در تصویر 

 وکار ویروس کرونا فرصتی است برای بازتعریف کسب -3

دنیاگیری ویروس کرونا اساسًا در حال تغییر چ ون ی زیست و تجارت ماست و انقالب صنعتی چهار  را                     

شود. در    هایی نظیر هوش مصنوعی و ابرپردازش موبایلی تقویت می              تسریع خواهد کرد که با فناوری       

تواند به نفع     ویروس کرونا چطور می   «نظرسنجی آینده محی  کار از رهبران منابع انسانی پرسیده شد که             

دهد که طبق آن برخی از رهبران منابع            ها را نشان می     طیفی از پاسخ    0تصویر    »وکار شما باشد؟    کسب

  اند. انسانی ویروس کرونا را یک فرصت تلقی کرده

کنندگان در این نظرسنجی پیرامون این نکته بود که ویروس کرونا چطور                 اظهارنظر بسیاری از شرکت    

وکار آنها و     های محصوالت  خدمات و مدل کسب         فرض  تواند فرصتی برای بازاندیشی در مورد پیش          می

همچنین آموزش متقابل و خلق محصوالت جدید باشد تا بتوانند برای دور بعدی دنیاگیری آمادگی                       

 بیشتری داشته باشند.

شاهدیم که ویروس کرونا در تعریف نقش شرکت  دورکاری  بازن ری در                1119با نزدیک شدن به سال       

 کند. دهنده عمل می ها  استخدا  مبتنی بر مهارت و تحول در یادگیری شرکتی  همچون یک شتاب مهارت

 گذاری روی افرادشان جسورانه عمل خواهند کرد مدیران اجرایی در حفاظت از و سرمایه
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 گذاری روی افرادشان جسورانه عمل خواهند کرد مدیران اجرایی در حفاظت و سرمایه

مدیر اجرایی    909ای را منتشر کرد که به امضای          بیانیه  Business Roundtableانجمن    1191اوت    91در  

 –ها  شرکا     کارگران  انجمن   –رسیده بود. آنها در این نامه اذعان کردند که همه گردانندگان یک شرکت                

پیش ویی است. در چند      گذار آنها واجد ارزش هستند. این بیانیه اکنون شبیه به            اندازه سهامداران سرمایه    به

کرد را    اذعان می   1191ها وجود داشتند که آنچه نامه آگوست          شماری از شرکت    های بی   هفته گذشته  نمونه  

 کنند. ثابت می

 عال  کرد که در این دوره که نیاز به امور خدماتی کاهش                مایکروسافت یافته است  حقوق     ا

 کند. کردند  پرداخت می کارگران ساعتی را که از محوطه شرکت محافظت می

 سهیالت مربوط به سالمت روان را                    استارباکس شخیص اضطراب ناشی از این بحران  ت با ت

تمدید کرد و جلسات درمانی را به تما  کارکنان آمریکایی و اعضای خانواده آنها تعمیم داد که از ششم                    

 آغاز شد. 1111آوریل 
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   وبالگStopTheSpread.org            که توس  کِن چنالت  مدیرعامل پیشینAmerican Express   و

ایجادشده است  از مدیران اجرایی       Guild Educationبنیان ذار    ریچل رومر کارلسون  مدیرعامل و هم     

منظور حمایت از بهبود اوضاع کرونا اقدا  به تأمین بودجه نیازهای               خواهد تا دوشادوش یکدی ر به       می

 های تنفسی و مایحتاج بیمارستانی نمایند. درمانی نظیر دست اه تنفس مصنوعی  دست اه

 دورکاری پس از بحران کرونا رشد چشمگیری خواهد داشت

FlexJobs    وGlobal Workplace Analytics     تخمین زدند که تعداد افراد دورکار بین           1191در سال

درصد رشد داشته     951ساله پایانی این بازه زمانی         5درصد در     44  با نرخ رشد     1111و    1115های    سال

 است.

این تازه آغاز ماجرا بود. دورکاری مهمانی است که پیش ما خواهد ماند! ویروس کرونا باعث شده است که                     

افزار   تر باشند. از حاال به بعد  اگر بتوانیم با استفاده از نر          ها  کارکنان و مدیران آنها با دورکاری راحت  شرکت

Zoom                        در یک پروژه جدید ارتباط برقرار کنیم  مطمئنًا لزو  سفر به محل مالقات و جلسه را زیر سؤال

 خواهیم برد.

وری کارگر نخواهد بود. در عوض ما نهایتًا بر           زمان رویارویی )زمان حضور فیزیکی( دی ر معیار سنجش بهره        

نتایج تمرکز خواهیم کرد! مدیران با پریدن در استخر استعدادهای متنوع جغرافیایی و قومی دورکاری را                   

 کنند. ازپیش به بخشی از فرهنگ خود تبدیل می بیش

 شد به هنجار بدل خواهد شد استخدام مبتنی بر مهارت که هنجار جدید تلقی می

ها حرکت خواهند کرد و       ها از استخدا  بر اساس پیشینه مدرک به استخدا  بر اساس مهارت              بیشتر شرکت 

 مشاغل کارآموزی بیشتری پدید خواهد آمد.

وکارها   در مورد چ ون ی تأثیر ویروس کرونا بر کسب         Infosys من پیشتر با راوی کومار  رئیس شرکت          

به طر     »فکر کردن با صدای بلند      «ای ان یزشی در لینکدین با عنوان            صحبت کرد . راوی در مقاله      

سابقه پرداخت؛ مثالً     هایش پرداخت. وی در این مقاله به بررسی تقابل تضادهای ناشی از اوضاع بی                 دیدگاه

مندی از مزایای ارتباط جهانی همراه با           رغم دورکاری یا نیاز به بهره          افزایش نیاز به همکاری علی       

 پذیری محلی. انعطاف
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هایی را برای بهبود اوضاع پساکرونا در           های اینجا و اکنون  برنامه       ها باوجود پرداختن به چالش       سازمان

های استعداد و دیجیتالی کردن زنجیره ارزش استعداد بخشی از              اند. تحول در مدل     دستور کار قرار داده   

 نقاط تمرکز مهم خواهد بود.

شان را  ها وظایف معمول    کند چراکه بیشتر شرکت     بینی می   کومار افزایش استخدا  مبتنی بر مهارت را پیش       

فرد انسانی همچون خالقیت و تفکر انتقادی         های منحصربه   ها نیز بر مهارت     ها واگذار نموده و انسان به ماشین 

پردازند و    ها به حل مسئله می      بینم که در آن ماشین      ای را می    من آینده «گوید:    کنند. کومار می    تمرکز می 

را به رهبر جنبش استخدا  مبتنی بر مهارت          Infosysکنند. این رویکرد       ها بر یافتن مسئله تمرکز می  انسان

های موردنیاز خود استخدا       ها و توانایی    کند  جایی که این شرکت متقاضیان را برحسب مهارت            بدل می 

های   کند تا مهارت    های متعددی در کشور همکاری می        با کالج   Infosysکند تا پیشینه مدرک آنها.         می

بینی دیجیتالی شدن گسترده محی  کار  در تالش است تا نیل              با پیش   Infosysمناسب را استخدا  کند.     

اندازی برنامه کارآموزی دیجیتال      به اهدافش را تسریع بخشد  برای این منظور این شرکت اخیرًا اقدا  به راه             

 کسب شغل  زمینه استحکا  مشاغل دیجیتال را فراهم نماید.-آموزان کالج نموده تا با آموزش برای دانش

 طور انقالبی متحول خواهد شد آموزش به

بینی   آورد. مراکز پووهشی و بازارها پیش        های نوین آموزش آنالین را به ارمغان می          هنجار جدید کار شیوه   

 رسد. میلیارد دالر می 015با رشد سه برابری به ارزش  1115کنند که بازار آموزش الکترونیکی تا سال  می

ها   شده بود. این برآورد قطعًا افزایش خواهد یافت  زیرا شرکت              بینی قبل از شیوع کرونا انجا          این پیش 

 ایم: ما پیشتر شاهد این تحول بوده ای جز ایجاد تحول بنیادین در آموزش شرکتی ندارند. چاره

 Walmart       در حال همکاری باStrivr              است تا با استفاده از فناوری واقعیت مجازی کارکنان خود را برای

 فروش در جمعه سیاه آماده کند؛

  های    مجموعه هتلBest Western     با همکاریMurison           درصدد است تا با استفاده از واقعیت مجازی

 های حل مسئله را آموزش دهد؛ به کارمندان بخش پذیرش مهارت
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 Home Depot                     برای آموزش کارکنان جدید در حین کار  یک اپلیکیشن موبایل را توسعه داده تا با

  هدف کاهش آموزش رودررو  اطالعات محصول را به آنها ارائه دهد.

های قدیمی خود را که        وکار رویه   روند  زیرا رهبران کسب      پیش می   همه این تدابیر با سرعت بیشتری به       

ازپیش به استفاده از آخرین         گذارند و بیش     شدت متکی بر یادگیری چهره به چهره است کنار می                به

 کنند. کننده برای آمورش در حین کار تمرکز می های مصرف فناوری

کریس پیری مدیر ارشد حقوقی پیشین مایکروسافت و رئیس مدرسه آنالین تحول بنیادین یادگیری معتقد               

کننده است  پیدا     های جدیدی را برای آموزش تجاربی که آموزنده و سرگر            وکار باید راه    است رهبران کسب  

سازی  واقعیت مجازی و واقعیت افزوده برای یادگیری شرکتی             گونه  کنند. این به معنای استفاده از بازی       

 است.

 ماهر سازی یا ماهرسازی دوباره کارکنان خواهند داشت-ها تمرکز زیادی بر باز سازمان

 Guardianو بیمه عمر      Amazon, SAP, Walmart, AT&T, PwCها نظیر     که برخی از سازمان     درحالی

اند  این    هایی را برای بازآموزی مهارت در بخشهای بزرگی از نیروی کار خود معرفی کرده                   تر برنامه   پیش

تواند   سویه است. این چالش می      های آموزشی یک    ها چیزی فراتر از طراحی برنامه       چالش برای اغلب شرکت   

کنند که از     ها اقدا  به خلق اکوسیستمی می        جای آن  شرکت    تر از هر برنامه دی ری باشد. به         بسیار بزرگ 

های تهیه فهرست  بازآموزی مهارت و کشف شرکای خصوصی            گیرد و به مهارت     هوش مصنوعی قدرت می   

 های تکنولوژی آموزشی اختصاص دارد. آپ جدید با مؤسسات آموزشی سنتی یا غیر سنتی و نیز استارت

یک از ما قادر نیستیم همچون گذشته کار کنیم. به             به هنجار جدید کار خوش آمدید. روشن است که هیچ          

کاران احتماالت بسیاری     در ذهن تازه  «کار     قول شونریو سوزوکی نویسنده کتاب ذهن استاد  ذهن تازه           

وکار باید تما  احتماالت را ببینیم  فهم         ما همچون رهبران کسب   ».  وجود دارد و در ذهن متخصصان  اندک      

درستی هدایت کنیم. این فرصتی است برای ما تا نشان             خود را به چالش بکشیم و این اختالل در کار را به            

های پیش رو به سفری       ها و ماه    رویم  چنان دریانوردی که در هفته       پیش می   دهیم در مواقع بحران چطور به     

 رود. ناشناخته می
 

 Forbesمنبع: 
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هزار قربانی تا اوایل ماه مارس  به یک رویداد مهم برای بشر تالبالدیالل                   911ویروس کرونای جدید با بیش از       

شد. این ویروس ابتدا در چین متمرکز بود  اما شیوع آن در کره جنوبی  ایتالیا  ایران و ایاالت متحالد نشالان                        

عنوان یک چالش جهانی ظاهرشده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. هرچنالد               اکنون به   داد که این ویروس هم    

هالای  سابقه را برای زنالجالیالره      ویروس کرونا بیش و پیش از هر چیز یک تراژدی انسانی است  ولی چالشی بی             

 تأمین جهانی ایجاد کرده است.

 دهد که باید انتظار چه چیزی را داشته باشیم. تجربه چین نشان می

ای شالد تالا         شیوع اولیه و واکنش بعدی آن در چین حرکت انسان و فعالیت اقتصادی را محدود کرد و نمونه                 

های جامالع در مالورد          که داده   بدانیم با انتشار ویروس به سایر مناطق باید چه انتظاری داشته باشیم. درحالی             

دهالد تالا        وری و آثار اقتصادی کماکان در حال بروز است  مالحظات پیرامون چین بینشی را ارائاله مالی                    بهره

 متوجه چ ون ی تغییر شرای  و آثار احتمالی آن در سایر کشورها باشیم.

 های تأمین پاسخ به تأثیر ویروس کرونا بر زنجیره
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ها را ماللالز     ها و شرکت دولت چین )در سطو  مرکزی و محلی( در واکنش به ویروس کرونا در ابتدا کارخانه    

اکنون که چین در مهار ویروس در چنالدیالن نالاحالیاله         وآمد مرد  را محدود کرد. هم     به تعطیلی نمود و رفت    

را آغاز کرده است. این کارزار        «بازگشت به کار  »پیشرفت داشته  حکومت مرکزی چین یک کارزار تهاجمی         

های اصلی اسالت   ها برای بازسازی زیرساخت   شامل پشتیبانی مالی و تجهیزات پزشکی و نیز حمایت از تالش          

های مالحاللالی نالیالز           های تعطیل کمک کنند کارهای خود را از سر گیرند. حکومت             ها و کارخانه    تا به شرکت  

دهند که منجر به اِعمال رویکردهای متفاوت توس  شهر و    های خود را برای بازگشت به کار انجا  می   تالش

های نزدیک به مالرکالز        ها برای بازگشت به کار بیشتر در استان         شود. جای تعجب نیست که توصیه        استان می 

دهد که این مناطق باوجود مهار ویروس          شود  این مسئله نشان می      شیوع ویروس در استان هوبئی اعال  می      

کنند؛ اما خودِ استان هوبئی در جریان تالش مستمر بالرای      وپنجه نر  می    با آثار چشم یر این بیماری دست     

میلیون نفر را در این استان و مناطق حومه تحت تأثیر قرار داده  در سالطالح           51مهار ویروس که بیش از      

 شده است. وسیعی تعطیل

های بعد از توقف تولیالدات در سالال             دهد که فعالیت اقتصادی در چین در هفته         های موجود نشان می     داده

های اصلی  میزان مصرف انرژی است که پالس           تر از حد عادی است. یکی از شاخص          نوی چینی  بسیار پایین   

نیروگاه ساحلی برتر طبق      6از سال نوی چینی به حالت عادی بازن شته است. مصرف برق در طول سال در                 

فوریه  درصد کارکالنالانالی     91عالوه  طبق گزارش  درصد کاهش داشته است. به       41فوریه     19و    94گزارش  

تای دیال الر    91مانده و در  درصد باقی 51اند  زیر  پاالیش اه پتروشیمی برتر به کار بازگشته 01تا از  6که در  

 درصد است. 01تر از  پایین
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 ارزیابی تأثیرپذیری زنجیره تأمین: تولیدات الکترونیک

پویایی زنجیره تأمین در صنایع چین را تحت تأثیر قرار داده است. تولیدات الکترونیالک                    91-بیماری کووید 

گالیالرد.      های مربوط به زنجیره تأمین این صنعت احتمااًل در چین انجا  می             هاست. فعالیت    یکی از این نمونه   

شود )برای مثال  فلزات خاکی کمیاب در گوان وی( و به      مواد اولیه از مناطق مختلف این کشور استخراج می        

ها و بُردهای مدار چاپالی    گردد )برای مثال  تراشه      کنند  ارسال می    هایی که قطعات اصلی را تولید می        کارخانه

شده و قطعات مونتاژ شده پیش از تالرک کشالور از طالریالق            در هوبئی(. این قطعات به مراکز مونتاژ منتقل 

ترین بندر  احتمااًل برای مونتاژ و تست نهایی به مراکز مربوطه )مثالً در شان های یا گوان وو( ارسالال             نزدیک

 شود. می

گیرد تا حد زیادی خودکار است        هایی که در مراحل اولیه زنجیره تأمین  نظیر تولید تراشه  انجا  می             فعالیت

تا تأثیر ویروس در برخی مراحل به حداقل برسد. برای مثال  دو کارخانه بزرگ تولید تراشه در طول سالال                      

سالازی دیال الر  از جالملاله               حال  چندین کارخالاناله تالراشاله          نوی چینی به فعالیت خود ادامه دادند. بااین        

توانستالنالد     کنندگان اپل در بیرون از هوبئی  با تأخیر یا توقف تولید مواجه شدند  چراکه کارکنان نمی                 تأمین

هایی را در فرایند زنجیره تأمین تجربه کردند که           ها چالش   به محل کار خود بروند. عالوه بر این  برخی از آن           

 شد. مانع فعالیت آنها در تأمین مواد اولیه و اجرای تدارکات  می

مراحل بعدی زنجیره تأمین  نظیر مونتاژ نهایی  ممکن است با فشار کاری مواجه شده و نیالز نسالبالت باله                         

هایی که مونتاژ نالهالایالی را           های باالدستی تأمین  حساس باشند؛ بنابراین  جای تعجب نیست شرکت           آسیب

هالا     دهند  نظیر فاکسکان  با کمبود نیروی کار مواجه شوند  مخصوصاً به این دلیل که این شرکالت            انجا  می 

های تالحالت      کنند که برای رسیدن به محل کار خو مجبورند از استان اغلب از کارگران مهاجری استفاده می    

های تأمین اصاللالی       هایی شدیدتر است که یا جزو پای اه        ویوه برای شرکت    قرنطینه عبور کنند. این تأثیرات به      

 توجهی نیاز دارند  نظیر هیولت پاکارد چک کنبد. در چین هستند یا به حجم تولید قابل

یابد. تولیدات الکترونیک کاماًل جهانی است و مالنالجالر باله                  این تأثیرات فراتر از مرزهای چین گسترش می       

شود. برای مثال  مواد اولیه از آمریکای جنالوبالی یالا        هایی در زمینه جابجایی مواد اولیه در مناطق می     چالش

آید و مونتاژ در تایوان  ویتنا  یا کالره           شود  قطعات از کره جنوبی  ایاالت متحد یا تایوان می           آفریقا جابجا می  

ونقل و تدارکات و کمبود نیروی کالار    های حمل ن اه کنید.( محدودیت   9گیرد. )به نمودار        جنوبی صورت می  

های نزدیک زنجیره تأمین را با اختالل مواجه کرده           جابجایی مواد را در مرزهای چین محدود کرده و جریان         

شده بود و تا پالایالان فالوریاله بالا              فوریه تعطیل   91است. ترخیص کاال از گمرک در برخی از بندرها چین تا             

ونقل و تدارکات برجای گذاشالتاله اسالت.       ماندگی بزرگ در حوزه حمل کرد و یک عقب  ظرفیت کمتر کار می   

 دهند. ها با کاهش نیروی کار ادامه می افزون بر این  بسیاری از کشتی
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های آسیای جنوب شرقی بالرسالنالد.           موقع از چین و سایر کشورها به کارخانه         توانند به   درنتیجه  قطعات نمی  

ونقل از زمالیالن    های گوناگونی را بران یخته است  همچون تأمین منابع از ویتنا   انتقال حمل   این امر واکنش  

های چینی توقف داشت. قطعاتی که بیرون از            ونقلی که سابقاً در کارخانه      به هوا و تغییر مسیر خطوط حمل      

کنگ به سمت مقاصد جنوب شرقی آسیا تالغالیالیالر              شوند از اطراف محل توقف قبلی در هنگ         چین تولید می  

شده است. ایالن      ونقل تبدیل   کنگ به یک تن ه باریک برای حمل        های اخیر هنگ    اند  زیرا در هفته     مسیر داده 

دهد که در این صنعت پیچیده و جالهالانالی               ای را نشان می     مثال گویا  تنها بخشی از وضعیت گسترده      چند  

 شده است. اعمال

 درک تأثیرات در صنعت شما

اند  تأثالیالرات نالاشالی از            شده  های تأمین در بسیاری از صنایع در سطح جهانی یکپارچه           که زنجیره   ازآنجایی

ها انتظار دارند  فراتر رود. برای اینکه متوجه تأثیالرات             تواند ازآنچه بسیاری از شرکت      در چین می    91-کووید

( میزان وابست ی منطقه یا مالحالل شالمالا باله           9احتمالی در صنعت خود شوید  دو عامل را در نظر ب یرید:          

منظالور    دسترس در زنجیره تأمین شما به       ( موجودی قابل   1دیده در چین و       صادرات از مناطق تولیدی آسیب    

تنها زنجیره تأمین داخلی خود بلالکاله          ها اهمیت دارد که شما باید نه      های احتمالی. این نکته      مقابله با اختالل  

 رؤیت نیست  درک کنید. کنندگانتان را درجایی که چندان قابل زنجیره تأمینِ تأمین

Weblogibc-co.com 47  مشاوران کسب و کارهای بین المللیIBC 

http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/


های تأمین پاسخ به تأثیر ویروس کرونا بر زنجیره  

دهد که بر اساس تأثیرات در چالیالن  بالخالش        های مقدماتی نشان می   با در نظر گرفتن این دو عامل  تحلیل       

ن اه کنید(؛ گسترش بیالمالاری باله سالایالر            1الکترونیک در سطح جهان باالترین ریسک را دارد )به نمودار            

دهد. اگرچه سطح موجودی پایین       ها در صنایع را افزایش می       کشورها و مناطق احتمااًل وسعت و عمق آسیب       

دهد  اما در مقایسه با صنعت الکترونیک وابست ی کمالتالری          در صنعت خودرو آن را در معرض خطر قرار می         

های متمرکزتر در منطقه هوبئی دورنمایی را از صالنالایالعالی کاله                  به چین دارد. هرچند این تحلیل یا تحلیل        

دهد  اما هر شرکت باید با ن اه کاماًل جالزئالی خالطالر                 اند ارائه می    دیده  احتماالً از شیوع کرونا در چین آسیب      

ای خاص خود را تعیین نماید. برای مثال  یک شرکت باید به این عوامل توجه کند: سطح مالوجالودی           منطقه

(  فارا از اینکه تولید آن متکی به یک  دو یالا چالنالد         End2Endدر سرتاسر زنجیره تأمین از ابتدا تا انتها )     

تواند ظرفیت یا منابع جدید را باال ببرد؛ و اینکه به چین یا سالایالر مالنالاطالق         آسانی می منبع باشد؛ چطور به 

 تحت آسیب چه میزان وابست ی دارد.

 سناریوهای احتمالی پیشرو

در آینده  سناریوهای احتمالی دربرگیرنده تأثیرات جدی ایالن     91-به دلیل نامشخص بودن پیشرفت کووید     

-ایم است. به دلیل گسترش کوویالد   های تأمین جهانی  فراتر از آن چیزی که تاکنون دیده        ویروس بر زنجیره  

در کره جنوبی  ایتالیا و ایران  اختالل در زنجیره تأمین شبیه به اختالالتی است که در چین مشالاهالده      91
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محض اینکه مناطق تحت آسیب بهبود یابند و به تولید بازگردند  موج تقاضاها احتالمالاالً                  عالوه  به   کردیم. به   

 کند. های تأمین را با مجموعه مشکالت جدیدی درگیر می شود و زنجیره هایی در ظرفیت می منجر به چالش

ها باید شیوع ویروس در چین را پیش از شیوع جهانالی آن در                  عنوان نخستین گا  برای آمادگی  شرکت       به

ای در سراسر جهان در دست داشته باشند. چین )در درجاله       ای برای تأثیر شیوع منطقه  نظر ب یرند تا نمونه   

ونقل و تدارکات برای مهار ویروس محدود شد و           ها بود  حمل    ها و شرکت    اول هوبئی( شاهد تعطیلی کارخانه     

مند منجر به تأثیرات آبشاری گردید. تولید در هوبئی متوقالف شالد و                   ونقل و تدارکات نظا      پیوندهای حمل 

هایی که به این منطقه وابسته بودند  با کمبود قطعات و مالحالصالوالت مالواجاله شالدنالد.                         بسیاری از شرکت  

 ونقل و تدارکات از چین با تأخیر انجا  شد و عد  توازن در تجارت جهانی پدید آمد. حمل

توانند برای پاسخ به وضعیت پالیالش      ها می زمینه  شرکت عنوان یک پس با در نظر داشتن این تجربه اولیه به     

 رو دو سناریو را مدنظر قرار دهند:

            ر فعالیالالت   مدت.     سناریوی اول: محدود کردن انتشار به سایر مناطق، مهار در کوتاه اثرگذاری ب

ونقل و تدارکات(.      ها و اختالالت حمل     ها تأثیر است )نظیر تعطیلی       انسان محدود به مناطق مختلف با ماه      

عالالوه      کنند که ابتدا در سطح محلی در چین اتفاق افتالاد. باله                این مناطق همان شرایطی را تجربه می      

ونقل و تالدارکالات       شده است. اختالل جهانی در حمل        موجودی پایین و کمبودها در زنجیره تأمین تجربه       

شود؛ و نوسانات عرضه و تقاضا منجر باله     ها می باعث محدودیت در طرز کار و مجاری تولید برای شرکت    

 شود. ریزی و محدودیت ظرفیت می های برنامه چالش

      هالای     اثرگذاری بر فعالیت انسانی در بالخالش  .  0202سناریوی دوم: گسترش جهانی، مهار در اواخر

ونقالل و تالدارکالات(.          ها و اختالالت حمل شده است )همچون تعطیلی    مهم جهان با آثار بلندمدت تجربه     

جلوگیری از نقاط انسداد متعددی که در زنجیره تأمالیالن           

شود  فالارا از ایالنالکاله            شده شدید و سخت می      شناسایی

دهالنالد.      شان را انجالا  مالی      های  ها در کجا فعالیت     شرکت

گیری جهانی تبدیل شالود         محض اینکه ویروس به دنیا      به

ها  در سالراسالر جالهالان بالا              ها یا برخی از کارخانه      شرکت

شان و کمبود سراسالری  های های بلندمدت فعالیت   تعطیلی

ها با بالحالران       شوند. بسیاری از شرکت      موجودی مواجه می  

نقدین ی مواجه شده و به سمت ورشکستال الی کشالیالده             

 شوند. می
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 اتخاذ اقدامات فوری

 رهبران عملیات باید فوراً اقداماتی را برای واکنش به اختالالت زنجیره تأمین اتخاذ کنند.

               ریزی کنیید.    ایمنی افراد را حفظ کنید و سپس برای نیروی کار و دسترسی به امکانات برنامه 

حفظ ایمنی و سالمت کارکنان نخستین گا  در پاسخ به بحران است. پس از تأمین ایمنی نیروی کالار                      

ریزی کنند که کارکالنالان بالرای بالرقالرار               صورت که برنامه    توانند نتایج را تغییر دهند بدین       ها می   شرکت

هالا بالایالد در مالورد نالحالوه                 عالوه  شرکت   داشتن عملیات در کجا و چه زمانی کار خواهند کرد. به             ن ه

کارگیری امکانات تحت مالکیت خود  از جمله بهترین اقدامات برای تأمین ایمنی جهت محافظالت در       به

 ریزی کنند. مقابل ویروس و چ ون ی اجرای اصول بهداشتی در صورت شیوع محلی  برنامه

    شه زنجیره تأمین خود را تهیه کنید و هالالمالاله             بهخطرات تأمین.      رؤیتایجاد قابلیت سرعت نق

ها  ارزیابی کنید. شرکت    های مربوط به خطرات جغرافیایی را       ورودی( و    SKUهای موجودی انبار )      شناسه

را برای ترسیم نقشه زنجیره تأمین و ارزیابی ریسک تا زمانی که سالنالاریالوهالا                   «برج مراقبت »باید این   

 یابند  حفظ نمایند. توسعه می

   ک های زنجیره تأمین.     پذیری  برای ارزیابی و رفع آسیب      « اتاق جنگ » تجهیز را  »اتاق جنگ«ی

کارگیری استعدادهای مناسب که دارای اختیارات صریح در مالورد فالرمالانالدهالی و                ایجاد کنید که با به    

گیری هستند  به مقابله صحیح با بحران بپردازید. این تیم ضمن رصد کردن خالطالرات روزاناله               تصمیم

عالوه  مطمئن شوید که این تیم واکنش سریع را با رویکرد پالایالدار           اقدامات الز  را انجا  خواهند داد. به       

 کند. بلندمدت  متعادل می

 موجودی حیاتی  منظور حفظ عملکرد زنجیره تأمین اقدامات موقتی فوری را تصویب کنید.               به

کنندگان پشتیبان را برای قطعات اصلی  پیدا         کنندگان ارتباط برقرار کنید و تأمین       را انبار کنید  با تأمین    

عالوه  اطمینان حاصل کنید که تقاضا بالا          دیده تغییر دهید. به      ونقل را از مناطق آسیب      کنید. مسیر حمل   

 سازی شده است. تداو  محدودیت عرضه و تغییر ال وهای تقاضای سابق  مدیریت و بهینه

 های پیشرو اتخاذ اقداماتی برای هفته

های زنجیالره تالأمالیالن          سازی نیازمند اِعمال تغییرات اساسی در قابلیت        هرچند اقدا  فوری مهم است  آماده     

 های پیشرو توسعه یابد. است که باید در هفته

   آینده باید یابی جغرافیایی در واکنش به شرایط پیشرو.   تعدیل ظرفیت و منبع ارزیابی تقاضای 

یابی جغرافیایالی   یابی را در پی داشته باشد. این ارزیابی شامل تغییر احتمالی منبع  تعدیل ظرفیت و منبع  

کننده باید درک شود و تا حالد مالمالکالن                های تأمین   یا تأمین منابع از جغرافیاهای جدید است. ریسک        
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 کاهش یابد.        

 رنامهونقل و تدارکات.       پذیری حمل   انعطاف های احتمالی را توسعه دهید تا برای تعالالطالالیالاللالالی            ب

گالا   « سالازی       ونقل و تدارکات آمادگی داشته باشید. از طریق سفارشی  های حمل  ها و کانال    بالقوه شیوه 

 ونقل و تدارکات انعطاف ایجاد کنید. های اضافی  در حمل یا افزودن شیوه »نهایی

    با بالالهالالبالالود مالالنالالاطالالق       ریزی کنید.      دیده، برنامه   مدت در مناطق آسیب     برای فاز بهبود کوتاه

شود. مدیریت زنجیره تأمالیالن و        های ظرفیت تبدیل می     های تأمین به محدودیت     دیده  محدودیت   آسیب

ونقل و تدارکات  برای فاز اول بهبودی از          کردن ظرفیت حمل    ریزی موجودی و در صورت لزو  قفل        برنامه

 اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

 تر های طوالنی اتخاذ اقداماتی برای دوره

زمالان بالا رشالد           ازپیش آشکار شود. هالم       پیوست ی تن اتنگ مناطق جهان بیش      هم  سبب شد به    91-کووید

 ها باید راهبرد زنجیره تأمین خود را تنظیم نمایند. های جهانی  شرکت ریسک

 منظور کاهش خطرات  گزینه تأمین منابع از مناطق متعدد را بسنجند. فراوانی               های بزرگ باید به     شرکت

یک نکته کلیدی است  زیرا خطر مرتب  با تولید متمرکز در یک مکان یا منطقه واحد مالمالکالن اسالت                       

 شد. بیشتر از چیزی باشد که درگذشته تصور می

 سازی مبتنی بر سناریو  شرای  عملالیالاتالی در       ها باید با اعمال دوقلوی دیجیتال قدرتمند و مدل          شرکت

 حال تغییر را در زمان واقعی ارزیابی کنند و همچنین سناریوهای مختلف اختالل را بسنجند.

       هالا و مالنالابالع            الز  است که موجودی از طریق ترسیم نقشه زنجیره تأمین دیجیتالی که شامل مؤلفاله

ای  چ ون ی    سازی چندمرحله   ها باید با استفاده از رویکرد بهینه        شود  تحت کنترل قرار گیرد. شرکت        می

 حفظ موجودی خود را برای جلوگیری از کمبودها تشخیص دهند.

  های تأمین و توزیالع خالود      ترین کانال ها برای مهم  ونقل و تدارکات باید درک شود. شرکت         خطرات حمل

 را بفهمند. «قوی سیاه»های جای زین را شناسایی کنند و تأثیرات احتمالی وقایع  باید خطوط و شیوه

ها  مالدیالریالت       های پیشرو شدیدًا نامشخص است. برای بسیاری از شرکت           در ماه   91-تأثیرات ناشی از کووید   

سالازی     ها  عاملی کلیدی است. حفظ ایمنی افراد و پالیالاده             مؤثر زنجیره تأمین در تعیین نحوه تحمل چالش       

ها باشد؛ بنابراین  با درک سناریوها و          کننده زنجیره تأمین  باید اولویت نخست شرکت        فوری اقدامات تثبیت  

مدت تاباوری داشته باشند و بالهالبالود         های کوتاه توانند در مقابل شوک ها می   اتخاذ اقدامات مناسب  شرکت   

 ریزی کنند. قدرتمندی را پایه
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کردن آن به نحو چشم یری در حال تغییر است             بینی  نحوه کسب درآمد و ان یزه هزینه         که خوش   درحالی

 های جهانی درحال اتخاذ رفتارهای جدیدی هستند. گاه کنندگان سراسر جهان با برقراری پناه مصرف

و توقف تلفات روزافزون انسانی هستند                91-ها مشغول مهار کووید      ها و سازمان    درحالیکه دولت  

کنند. کشورهای اروپایی     کنندگان در سراسر جهان تأثیرات اقتصادی ناشی از آن را کاماًل احساس می               مصرف

گیری را    بینی را دارند  درحالیکه چین با اینکه نخستین کشوری بود که بدترین تأثیرات دنیا                 کمترین خوش 

کنند  طورکه کشورها در منحنی شیوع حرکت می             ترین کشور است. همین      بینتحمل کرد  خوش    

حال  هنوز برای افزایش      اند  با این    های غیرضروری را متوقف کرده      کنندگان نیز در سرتاسر جهان هزینه   مصرف

تواند   جا جهش داشته  اما این تغییر هنوز نمی          مخارج دالیل زیادی وجود دارد. خرید آنالین تقریبًا در همه           

 ها را جبران کند. کاهش کلی در هزینه

 19-زمان با شیوع کووید کننده هم نگاهی جهانی به چگونگی تغییر رفتار مصرف
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کنندگان در    کشور کماکان درحال رصد کردن تمایالت مصرف         00های جهانی ما در        مجموعه نظرسنجی 

کشور اصلی تمرکز دارد که براساس اهمیت          90ای از     های زیر بر زیرمجموعه     طول این بحران است. داده     

 اند. بر جمعیت آنها انتخاب شده 91-اقتصادی و تأثیر کووید

کشور در سراسر     00کنندگان را که اکنون به        های مربوط به مصرف     از اواس  ماه مارس  مکینزی نظرسنجی     

کننده و رفتار اظهار شده را دریابد.             بر تمایالت مصرف     91-جهان رسیده  انجا  داد تا تأثیر کووید          

صورت هفت ی یا دوهفته یکبار تکرار شد.         صورت آنالین انجا  شد و بر حسب هر منطقه  به           ها به   نظرسنجی

ارزیابی نتایج بر مبنای کشور به کشور صورت گرفت تا جامعه آماری به لحاظ سنی و درآمدی/وضعیت                      

 اجتماعی اقتصادی  تعادل داشته باشد.
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 کننده تمایالت مصرف -1

هستند، نسبت به همتایان خود در آفریقا، آسیا          99-اروپایی که به شدت درگیر کووید       کشورهای

 بینی کمتری دارند.  طرز چشمگیری خوش و آمریکا، به

درصد افزایش یافته     50کنندگان در چین  در طول هفته گذشته به           بینی مصرف   الز  به ذکر است که خوش     

 است.

 9شکل 
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 کننده درآمد مصرف -2
 شان وارد شود.کنندگان انتظار دارند اثر منفی بزرگی بر درآمدهای درمجموع، مصرف

کنندگان در سطح جهان انتظار دارند که درآمد خانوادگی آنها در طول دو                  درصد مصرف   51تا    01بین  

درصد در بیشتر کشورها(       91هفته آینده همچنان کاهش داشته باشد  درحالیکه درصد کمی )کمتر از                

بینی را به افزایش       درصد  بیشترین خوش     01کنندگان چینی با     انتظار افزایش درآمد را دارند. مصرف       

ردیف بعدی کشورها شامل ایاالت متحد  اکثر کشورهای اروپایی  ژاپن و هند  به                 شان دارند.   درآمدهای

برزیل  آفریقای جنوبی      –درصد انتظار کاهش درآمدها را دارند. در آخرین ردیف کشورها             41تا    15میزان  

 درصد( انتظار کاهش درآمد را دارند. 60تا  54کنندگان ) درصد مصرف 51بیش از  –آلمان و کره 

 0تصویر 
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 کننده های مصرف هزینه -3

 شود. بینی مالحظه می ها به دلیل خوش در برخی مناطق انتظار افزایش هزینه

 3تصویر 

های مورد انتظار آینده شده است          کنندگان چینی منجر به افزایش اساسی در هزینه           بینی مصرف   خوش

شود. سایر کشورها  از جمله برزیل  ژاپن و پرتغال           همین وضعیت در اندونزی  نیجریه و هند نیز مشاهده می     

احتماالً به دلیل      –ها را دارند       به نسبت خوشبینی کمتری دارند  اما همچنان انتظار افزایش هزینه              

کنندگان اروپایی )ازجمله در ایتالیا        های ماندن در خانه. بیشتر مصرف       سازی ملزومات به دلیل توصیه      ذخیره

که   بینی کمتری دارند و درنتیجه هزینه کمتری را انتظار دارند. درحالی               اسپانیا  فرانسه و بریتانیا( خوش     

کنندگان اروپایی تمایل کمتری به       بینی بیشتری دارند  همچون مصرف      کنندگان ایاالت متحد خوش     مصرف

 هزینه کردن دارند.
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 ای از محصوالتمخارج خرید طبقه -4
کنندگان کماکان روی مایحتاج ضروری نظیر غذا  مایحتاج خانه  وسایل مراقبت               در سراسر جهان مصرف   

 کنند. های خان ی هزینه می فردی و نیز سرگرمی

 4شکل
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اند. برخی از     های غیرضروری را کاهش داده       کنندگان در سطح جهانی و به نحو چشم یری هزینه            مصرف

ترین   های خارج از خانه سریع       ها نظیر رستوران  پوشاک  کفش  لواز  جانبی  مسافرت و سرگرمی              دسته

شده   های فراگیر و جهانی ماندن در خانه و نیز انتظارات بیان             دهند. این رفتار با توصیه      کاهش را نشان می   

 ها  سازگاری دارد. کنندگان مبنی بر کاهش هزینه مصرف

ها شاهد افزایش هزینه      کنند  در برخی حوزه     طور که کشورها در امتداد منحنی شیوع پیشروی می           همین

های غیرضروری  از جمله خدمات         کنندگان چینی افزایش هزینه روی بعضی از دسته             هستیم. مصرف 

اند. عادات خرید آنها قبل  حین و پس از           اندا  و سالمتی را شروع کرده       مراقبت از حیوانات خان ی و تناسب     

وآمد   درصدی رفت   01دهد که رفتار خرید پس از نقطه اوج منجر به کاهش                   اوج دنیاگیری نشان می    

وآمد و مصرف برای       تر برای مواد غذایی شد  همچنین باعث کاهش رفت             حال سبد خرید بزرگ      درعین

درصد کمتر از ایا  پیشا کرونا(. در کره جنوبی و              51تا    41های بزرگ شد )     پوشاک و خرید از فروش اه     

 بر نشان از رشد دارد. اندونزی  سفارش و تحویل غذای بیرون

 
 

 وجود آمده از ماندگاری تأثیرات در زندگی شخصیانتظارات به -5

بر امور روزمره و مالی        99-کنندگان در سطح جهان انتظار تأثیرات بلندمدت کووید          مصرف

 شخصی را دارند.

کنند که اثر دنیاگیری برای بیش از دو ماه           بینی می   کنندگان در سطح جهان پیش      درصد مصرف   15بیش از   

دانند. حتی در چین و ایاالت متحد  بیش از           درصد این زمان را بیش از چهار ماه می          51حس خواهد شد و     

 11بین هستند  حدود       شان در بازسازی خوش    کنندگان در مورد قدرت اقتصادهای       درصد از مصرف    41

 51درصد معتقدند بیش از دو ماه طول خواهد کشید که زندگی روزمره به حالت عادی بازگردد و بیش از                      

درصد از    61درصد انتظار دارند امور مالیشان برای بیش از چهار ماه تحت تأثیر دنیاگیری باشد.                         

هستند )بریتانیا  فرانسه و آلمان( با اندکی          91-کنندگان کشورهای اروپایی که کمتر درگیر کووید         مصرف

درصد   911بینی بیشتر  انتظار دارند آثار مالی دنیاگیری بیش از دو ماه دوا  دارد. در مقابل  قریب به                  خوش

شان بیش از دو ماه       کنند که اختالل در زندگی روزمره       بینی می   کنندگان در ژاپن و کره جنوبی پیش        مصرف

 به طول انجامد.
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 5تصویر 
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 شود زمان چطور سپری می  -6

 شان را دارند.کنندگان همچنین انتظار تغییراتی در چگونگی سپری شدن زمان مصرف

 6تصویر 

 

کنندگان در سطح جهان انتظار دارند زمان کمتری را صرف کار کردن و زمان بیشتری را صرف                    اکثر مصرف 

کنند. چین یک     های اجتماعی می    هایی از جمله محتوای دیجیتال و ویدئویی  اخبار و رسانه               سرگرمی

کنندگان   گیری را تجربه کرده  مصرف      توجه است. باوجوداینکه این کشور بدترین تأثیرات همه         استثنای قابل 

 قصد دارند زمان بیشتری را در محل کار سپری کنند.

کنیم که چطور انتظارات  ادراکات و رفتارهای مرد  در طول             کننده  ارزیابی می    ما با رصد تمایالت مصرف    

های نظرسنجی ما در سطح کشوری را          کند. لطفًا عالوه بر نمودارهای این مقاله  داده          این بحران تغییر می   

 شود  مالحظه نمایید. روز می که مرتباً به

 

 McKinsey&Companyمنبع: 
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وکارها را مجبور به حفظ و ایجاد ارتباط با مشتریان کالرده  درحالالالیالکاله        کسب 91-دنیاگیری ویروس کووید  

وکارها اکنون با تنش میان فروش محصالوالت در شالرایال               شان را به حال تعلیق درآورده است. کسب        جهان

ها و ترجیحات مصرف را تغیالیالر داده          بسیار دشوار اقتصادی و توجه به تهدیدات جانی و معیشتی که اولویت           

 است  روبرو هستند.

گذاران جدیدتر و مشاغالل کالوچالکالتالر کاله مالحالصالوالت                   ویوه برای سرمایه  این تنش کامالً واقعی است  به     

های طوالنی کاهش شدید نقدین ی      کنند و احتمااًل از منابع کافی برای بقا در دوره         تر را فراهم می     غیرضروری

 برخوردار نیستند.

 96شبه دگرگون کرده است. در        های بزرگ و قدیمی را به معنای واقعی کلمه یک         ویروس کرونا حتی شرکت   

ها شلوع بود. تنهالا یالک      در آمریکا و کانادا طبق روال معمول دوشنبه   Nordstromفروش اه    001مارس   

کنندگان و کارکنان گفته شالده    ها برای دو هفته سوت و کور شد  چراکه به مصرف      روز بعد  همه آن فروش اه    

چنین وکار در زمان دنیاگیری این بود که برای کاهش خطر شیوع ویروس کرونا  در خانه بمانند. ماهیت کسب             

 است.

شود  مشاغل کوچکتر  جالدیالدتالر و        گیری اجتماعی باعث کاهش یا حذف تعامالت فردی می        زمانی که فاصله  

 توانند بکنند؟منظور تقویت رواب  با مشتریان چه کاری میپذیرتر بهآسیب
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وکارهالا   های کاری  تحقیقی و آموزشی در کسب      سال تجربه ترکیبی در زمینه      11گیری از نزدیک به     با بهره 

کننالدگالان کالمالک       ها و حفظ رواب  با مصرف  ها در تحمل بحران   دریافتیم که پنج راهبرد کلیدی به شرکت      

 کند:می

 (Humanize your companyانسانی کردن شرکت )

 (Educate about changeآموزش در مورد تغییر )

 (Assure stabilityاطمینان از ثبات )

 (Revolutionize offeringsدگرگون کردن پیشنهادات )

 (Tackle the futureتجهیز کردن آینده )

این راهبردها بخشی از چیزی است که به آن چارچوب اساسی           

 (HEART  ارتباط پایدار در زمان بحران مالی )        گالویالیالم. ایالن

دهد مبنی بر اینکه در دوران        هایی ارائه می  چارچوب رهنمون 

و چاله     -های پایدار  چه چیزهایی را به مشتریان ب وییم         بحران

کند کاله   چیزهایی را ن وییم. این چارچوب همچنین تأکید می        

شرکت برای حمایت از       مشتریان کنونی و بالقوه باید از برنامه      

 آنها و ارائه ارزش جدید مورد نیاز آنها  مطلع شوند. 

 

 کندچگونه کار می HEARTچارچوب 
هالای  های متنوع  از شرکالت    گیری از مثال  در این بخش با بهره    

شناسیم(گذاری وفادارانه( گرفته تا گاراژهای خودرو )یکی که در نیومکزیکو می            خدمات مالی بزرگ )سرمایه    

   اجزای چارچوب موردنظرمان را توضیح خواهیم داد.

 شرکت خود را انسانی کنید.

کند و در طول این زمالان  کنندگان بدانند که شرکت شما شرای  اجتماعی وخیم را درک می        ب ذارید مصرف 

 دهد.سخت بیش از سودآوری به مراقبت از آنها اهمیت می

هایی را که در جهالت کالمالک باله         اند  احساس همدردی کنید  و گا مبتال شده 91-با کسانی که به کووید   

های رسانه اجتمالاعالی شالرکالت و           اید  تشریح کنید. وبسایت    مشتریان  کارکنان و سایر سهامداران برداشته     

 فهرست ایمیل مشتریان بهترین وسیله برای انجا  این کار است.
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ها به جای کنار گذاشتن کارکنان  آنها را در قسمت تحویل غذا مجالددًا باله                 برای مثال  بسیاری از رستوران    

باله مشالتالریالان       Sugarfish آنجلس به نا  ای سوشی در نیویورک و لسگیرند. یک رستوران زنجیرهکار می 

سپاری خدمات تحویل غذا  تما  کارکنان مقابل پیالشالخالوان را در قسالمالت                   گفته است که به جای برون     

های شخصی مجددًا به کار گرفته است. استفاده از کارکنان آشنا با ارائه همان منوی غذای آشنا باله                     تحویل

کند تا احساس راحتی و اطمینان داشته باشند  و با یادآوری هرآنچه مشتریان پیالش از                 مشتریان کمک می  

 توان وفاداری را در آنها تقویت نمود.بحران درمورد رستوران دوست داشتند  می

در مثالی دی ر  نهادهای مالی درحال بخشیدن اقساط آتی هستند. این بهترین راه برای ارتقای اعالتالمالاد و        

های الز  برای پیش یری از ابتال به ویروس است و هالم  هایی که هم جزو احتیاط    نیت است. یکی از راه     حسن

عنصر تبلیغی مفیدی دارد این است از مشتریان بخواهید خودکار تبلیغاتی مؤسسه را که با آن معامالتشالان                  

کند که وفالاداری باله سالالمالت           را انجا  داده اند  نزد خود ن ه دارند. این خودکار به مشتریان یادآوری می              

جسمی و مالی آنهالا     

در طول زمان بحران    

کالنالد  و     کمک مالی  

وفاداری را پالس از       

عالالبالالور از بالالحالالران     

 کند.تقویت می

برای برقراری ارتباط   

با مشتالری درمالورد      

خواهید باله   آنچه می 

او پیشنهاد دهالیالد       

پیا  خود را مختصالر     

و شیک ن ه داریالد.      

-هرچالنالد مصالرف     

کنندگان قطعالاً باله      

دهند  اما بیش از اندازه بر آن تأکید نکنید. نهایتالًا مشالتالریالان                 وکار شما اهمیت می   کسب “  تری نر  جنبه” 

دهند. همچنین  ابراز همدردی بیش از حد ممالکالن           کنید اهمیت می  بیشتر به ارزشی که برای آنها خلق می       

 گویند  گم شود.های دی ر که همان چیزها را میاست ریاکارانه جلوه کند و در صداهای شرکت
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 .تان آموزش دهید کنندگان درمورد چگونگی تعامل با شرکتبه مصرف
به مشتریان درمورد همه تغییرات مربوط به عملکردتان از جمله ساعات کاری جدید  خاتماله تسالهالیالالت                     

تالوانالیالد    های سفارش اطالع دهید. هرچند می      کاهش کارکنان  در دسترس بودن خدمات مشتریان و گزینه        

برای توجیه لزو  این تغییرات به مقررات اضالطالراری دولالت       

صالورت  ای جلوه کند که شمالا باله       گونهاشاره کنید  اما اگر به    

فعاالنه و با ان یزه تأمین بیشترین منافع مشتریان دست باله            

 اید  بسیار بهتر است.این تغییرات زده

-می Apple و  Lululemonهایی نظیر   برای نمونه  شرکت  

ها نزدیک اسالت  لالذا        دانستند که تعطیلی اجباری فروش اه    

هالای خالود     پیش از دستور دولت اقدا  به تعطیلی فروش الاه        

کردند. این دو شرکت با استفاده از فهرست مشتریان خالود              

هالای  آنها را به خرید آنالین تشویق کردنالد  بالر سالیالاسالت               

بازگشت کاال و نیز خدمات پاسخ ویی تلفنی که به مشکالت          

 کنند  تأکید نمودند.های مشتریان رسیدگی میو پرسش

 

 

 های شرکت ادامه خواهد داشت.کنندگان اطمینان دهید که ارزشبه مصرف
های بسیار در عملکردتان  همچنان باله ارائاله چالیالزهالایالی کاله                 توضیح دهید که چطور با وجود دگرگونی      

وکالارهالا   دالیلی که مشتریان به جای سایر کسب  –دهید ورزند  ادامه می  شناسند و عشق می   مشتریانتان می 

عیب و نقص کاالها یا ماهیت متفکرانه خدمات        کنندگان برای کیفیت بی   کنند. اگر مصرف   از شما حمایت می   

 های ارزشمند را حفظ خواهید کرد.مشتری شما ارزش قائلند  به آنها ب ویید که چطور آن گزاره

های دقیق و مفید است  آموزش   یک استودیوی یوگا در واکوی ت زاس  که مفتخر به ارائه        0برای مثال  یوگا  

شده خبر داده است. کارکنان خدمالات خالودروی           های خود به جلسات تعاملِی آنالین و ضب        از تبدیل دوره  

Hans Wittler         در آلبوکرکِ نیومکزیکو که مفتخر به راحتی و امنیت است  در شرای  کنونالی خالودروهالا را

 گرداند.گیرد و پس از تعمیر به آنها بازمیبرای تعمیر از منزل مشتریان تحویل می

کند که گالزاره ارزشالی        کنندگان یادآوری می  توضیح این نکات اطمینان بخش اهمیت دارد  زیرا به مصرف         

 رود.از موانع تحمیلی این بحران فراتر می –ارزش شما برای آنها  –شرکت شما 
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کند. این   ی کتاب هنر جنگ  بیان داشت که هرج و مرج فرصتی برای نوآوری فراهم می              سون تسو  نویسنده  

هالای  های مختلف بازتاب داشته است. فراتر از اینکه به مشتریان اطمینان ببخشید که گالزاره               جمله در  دوره   

رو چاله    ارزشی شرکت شما همچنان باقی خواهد ماند  باید به آنها ب ویید که در مواجهه با دنیاگیری پیالش                 

 عبارتی  ضرورت مادر اختراع است.به –اید هایی پدید آوردهنوآوری

کنیالد. بالا پالیالشالنالهالاد             رسانی میبه مشتریان کنونی خود ب ویید که چ ونه به طرق جدید به آنها خدمت  

محصوالت و خدمات جدید برای حل مشکالت جدید  به مشتریان بالقوه دسترسی پیدا کنید. برای مالثالال         

ها  تصمیم به طبخ و   برای حل مشکل کمبود نان در فروش اهFuddruckers ای  همبرگرفروشی زنجیره 

های تولید مشروبات الکلی تصمیم به تالولالیالد          فروش مستقیم نان به مشتریان گرفته است. برخی از کارخانه          

کالنالنالده    اند تا با کمبود سراسری مواد ضدعفالونالی        های تقطیرشده گرفته  های دست از الکل   کنندهضدعفونی

 مبارزه کنند.

گذارند  امید را برای آنها باله       کنند و مشتریان خود را در جریان می       هایی که این اقدامات را اتخاذ می      شرکت

ها برای بهبود زندگی آنها در حال توسعه راههالای          بینند که چطور شرکت   آورند  زیرا مشتریان می   ارمغان می 

 کردن بیشتر یک شرکت به همراه دارد.ای را برای انسانیجدیدی هستند. انجا  این کار مزیت افزوده

 

 آینده را تجهیز کنید.
خواهید تغییرات عملکرد شرکت خود را مجدداً ارزیابی نمایید  یک جدول زمانی تعیالیالن      برای زمانی که می   

های بیشتری را وضالع     های دولتی تبعیت کنید  تا جای ممکن محدودیت       کنید. درحالیکه باید از محدودیت     

-کنید. به مشتریان نشان دهید که شالمالا مالی         

خواهید از آنچه برای منفعت مشتریان الز  است        

تواند فشار  ویوه اگر شرکت شما می    فراتر روید  به  

 مالی را تحمل کند.

تواند نشان دهد کاله باله طالرق           شرکت شما می  

-رفتن است  هرآن   مختلف در حال فراتر و باالتر     

ی ی تالجالرباله    ی امیدوارکننده چیزی که بر سویه   

کند. شفاف کنید که شرکالت     دنیاگیری اشاره می  

وکار خود مالوضالع درسالتالی         شما تازمان بازگشت شرای  به حالت عادی  در قبال تجدیدنظر در مدل کسب            

هایالی کاله     عالوه  بر درسبینی کرده است. به    دارد  این نشانه را منتقل کنید که شرکت شما طوفان را پیش           

هالا  ی دنیاگیری آموخته است  تأکید کنید. همچنین تأکید کنید که چطور این آمالوزه         شرکت شما از تجربه   

http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/


 مطمئن شوید که رابطه با مشتریان تا بعد از کروناویروس دوام داشته باشد

 IBC Weblogibc-co.com 66مشاوران کسب و کارهای بین المللی 

بخشد. بدین معنا که نشان دهید شرکت شالمالا در             عملکرد شرکت شما را پس از پایان دنیاگیری بهبود می         

مدتی که در حال حاضر مشتریان شما را   آن سوی طوفان با قدرت بیشتر برخواهد خواست. بهبودهای کوتاه  

وکار شرکت شما بدل خواهد شد. این کار بالاعالث          کند در آینده به بهبودهای دائمی در مدل کسب        راضی می 

 شود.ایجاد اعتماد به نفس می

نکته کلیدی در اینجا این است که به جای اینکه به وضعیت اجازه دهید عنان شرکت شمالا و مشالتالریالان                 

باارزشتان را به دست گیرد  نشان دهید که شرکت شما تا جای ممکن کنترل اوضاع را در اختیار گالرفالتاله                       

 است.

تالوانالنالد از      ها میمداری و آگاهی از آنچه مرد  در شرای  کنونی نیاز دارند  شرکتبا ن رش صحیح مشتری 

را باله        HEARTدل این بحران رواب  قدرتمندتری با مشتریان پدید آورند. در این زمان دشوار چالارچالوب           

کنندگان ارائه دهید. این کار حسن نیت بلند مدت را در مشتریان قدیمی پرورش نموده و باله آنالهالا             مصرف

 دهد تا در آینده با شما بمانند.اطمینان می

 

 

 Harvard Business Reviewمنبع: 
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گیری ویروس کرونا تما  زندگی ما را باال و پایین کرده اسالت.           ای تاریخی هستیم. دنیا      ما در حال تجربه لحظه    

 شود. ای دی ر بروزرسانی و اصال  می اند و هر آنچه اکنون درست است لحظه تغییرات با سرعت در حال وقوع

طور خالاص بسالیالار         داند پس از این بحران  جهان به چه صورتی خواهد بود اما یک چرخش به                کس نمی   هیچ

ایم که  ای پای گذاشته ایم و به دوره   ازحد را پشت سر گذاشته      سازی بیش محتمل خواهد بود: ما دوران شخصی      

 اجتماع و تفکر اجتماعی  کاالهایی ارزشمند و ناب خواهند بود.

های متالعالددی    ها و شرکت اکنون با سازمان   هم Storytelling and Comms Agencyعنوان مدیر ارشد اجرایی   به

طور دست اولی تالغالیالیالرات بالرنالدهالا و                  هایشان در حال صحبت هستم و به        ها و استراتوی    در مورد کمپین  

 کنم و از نزدیک شاهد تحول هستم. های برندها را تجربه می جای اه

 ابتدا ببینیم چه اتفاقی در جریان است.
بینم که بر ارائه ارزش به جوامع خالودشالان    ها را می   های بسیاری از شرکت     زا  مثال   در این دوره عجیب و تنش     

میلالیالون دالر شالروع کالرده اسالت تالا از                    911ای به ارزش      بوک برنامه   متمرکز هستند. برای مثال  فیس     

 Googleو  Microsoft Teamsکشور پشتیبانی کند. خدمات دیجیتالی مالانالنالد          01وکارهای کوچک در     کسب

Hangouts طور رای ان در اختیار کاربران قرارگرفته است. و بسیاری دی ر به 

  استراتژی برند خودتان را برای دوران کرونا ویروس تنظیم کنید

http://weblogibc-co.com/blog-standard/
http://weblogibc-co.com/blog-standard/


 استراتژی برند خودتان را برای دوران کرونا ویروس تنظیم کنید

در هر صنعتی که حضور دارید  اکنون زمان آن است که موضع داشته باشید و به نفع عمو  مشارکت کنیالد                  

-و حضور خودتان را در میان حاضران تثبیت کنید. برندها در سراسر جهان  در تما  صنایع  به دنالبالال راه                

افزارهای رای ان است. اکالنالون     هایی هستند که به وضعیت کمک کنند که شامل تهیه غذای تازه تا ارائه نر        

 عنوان بخشی از اجتماع تثبیت کنید و بیرون از تفکر رایج قد  بردارید. زمان آن است که خودتان را به

 

توانیییم بیرای       یابی برند حول این پرسش خواهد بود که: چگونه می         در آینده، تمرکز در جایگاه    

 اجتماع خودمان ارزش خلق کنیم؟

فرضیه من این است که این نوع از تفکر اجتماعی مهمان ما خواهد بود. در آینده  ضروری است که برنالدهالا             

در مورد نوع مشارکتشان در اجتماعی که درون آن فعال هستند  تصمیم ب یرند. مشتریان و مراجعان بالقوه                  

خالواهالنالد بالدانالنالد کاله               می

محصوالتی که توس  برندهای    

شونالد     موردعالقه آنها ارائه می   

توانند زندگی جمعی     چ ونه می 

 و اجتماع ما بهبود دهند.

به اعتقاد من  در آینده  ساخت      

یک تبلیغ مرتب  یا اجالرایالی        

سازی یک ایده مهیج  کالافالی        

نخواهد بود. دوران نالمالایالش          

خودتان به سر آمده است و از        

 های زیر پاسخ دهند: رود مشارکت داشته باشند و به پرسش ها انتظار می شرکت

 توانیم برای اجتماع خود انجا  دهیم؟ کار می ما چه 

 توانیم برای اجتماع خودمان انجا  دهیم؟ کاری است که فق  ما می چه 

 

 کاری باید انجام داد؟ برای شروع چه
 های بنیادین  بیانیه مأموریت و اهداف خود اختصاص دهید. ای را برای بازبینی ارزش لحظه

تواند به حل مشکالتی کاله         های خوب به دست بیاوریم که می        کار آسانی است اگر بخواهیم فهرستی از ایده       

اکنون با آن مواجه هستیم  کمک کند  مشکالتی که از کمبود ماسک تا توزیع دستمال تالوالالت گسالتالرده                      

 است.
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های بالنالیالادیالن و          ای در مورد ارزش     کنم که لحظه    ها بروید  از شما دعوت می       پیش از آنکه به سراا پرسش     

توانید در حالل مشالکاللالی کاله           اند و شما چ ونه می های بنیادین شما کد     کنید. ارزش    اهداف خودتان تأمل  

 همخوان با کار شماست  مشارکت کنید.

توانید ارتباط بالیالن افالراد       است  ببینید که چ ونه می“  ارتباط برقرار کردن” اگر ارزش بنیادین سازمان شما   

هالا یالا     ایجاد کنید. شاید ایده یک ابتکار عمل محلی به ذهنتان برسد که خدماتی را به سالازمالان دهالنالده                      

توانالد باله       دهد که با افراد مسن ارتباط برقرار کنند. یک نقطه تماس محلی یا شخصی می                 ها ارائه می    خیریه

 احساسات ایجاد شده در یک اجتماع و یکپارچ ی آن کمک کند.

هایی باشید که آموزش عمومی ادامه یالابالد یالا             است  شاید به دنبال راه    “  یادگیری” اگر ارزش بنیادین شما     

وکارهای مالحاللالی      های رای ان مرتب  را ارائه دهید یا حتی از افراد بخواهید با کسب              اخبار مرتب  و آموزش   

های یادگیری در      ارتباط داشته باشند تا فرصت    

 دسترس عمو  باشد.

 

 تحقیقات الزم را انجام دهید.
هایی را پیدا کنید که       زمانی را صرف کنید تا راه     

های دی ر در حوزه شما از آنالهالا بالرای            شرکت

ازآن جایال الاه      کنند و پس    انجا  امور استفاده می   

فالرد     خودتان را در شبکه مشارکت منحالصالرباله       

 مشخص کنید.

کاری است که فق  شما       از خودتان بپرسید: چه    

توانید آن را انالجالا  دهالیالد؟ آیالا کالار                     می

فردی وجود دارد که شرکت شما قالادر    منحصربه

به انجا  آن باشد؟ ما به چه چیزهایی دسترسی         

داریم که دی ران ندارند؟ بیشترین قدرت شالمالا        

توانید از این قدرت بالرای         کجاست و چ ونه می   

 مشارکت به منافع عمومی بهره ببرید.
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 استفاده کنید تا تصمیم بگیرید چگونه اقدام کنید RIDاز روش 
 Rاستفاده کنید تا شالما را باله سالمت            RIDبرای تصمیم در مورد اقداماتی که باید انجا  بپذیرند  از روش  

 ها باید از هر سه مورد برخوردار باشند. پذیری هدایت کند و تما  ایده انجا  Dاثرگذاری و  Iرب   

شتریان شما مرتب  است. حوزه ربط:  ای را انتخاب کنید که به سازمان و م

سئله             اثرگذار:  ای واقعالالی را حالالل        کاری را انتخاب کنید که اثرگذار باشد. به این معنی است که م

کنید. در حال حاضر افراد با ازدحا  اطالعات روبرو هستند و بیشتر بر ضروریات متمرکزند و به دنبالال ایالن        

 هستند که مسائل را سریع و اثرگذار حل کنند.

سب         پذیر:   انجام کالالاری را    وکار شما قابل انجا  باشد. چه    درنهایت به کارهایی فکر کنید که برای ک

 دهید؟ مدت انجا  و تحویل دهید؟ چه منابعی را برای این پروژه اختصاص می توانید در کوتاه می

 

 خواهید تعریف کنید به داستانی فکر کنید که می

خواهید تعریف کنید. این داسالتان بایالد باله       اگرچه این دورانی آشفته است  اما به داستانی فکر کنید که می        

های شرکت شما مرتب  باشد و به اجتماع و عضوی از اجتماع بودن شهرت یابد. در          محصول  اهداف و ارزش   

 کنیم: توانید از خودتان بپرسید اشاره می هایی که می ادامه به برخی پرسش

 خواهید مشتریانتان چه داستانی را درباره شما به دی ران تعریف کنند؟ می 

 کنید؟ آیا شما برای اشخاص  اجتماعات یا گروه خاصی از افراد ارزش خلق می 

 داستان جدید شما چه پیوندی با تاریخچه برند شما دارد؟ 

 این داستان را چ ونه تعریف خواهید کرد؟ 

هالا بالسیار زیالاد اسالت. حالضور             وکار  مسئولیت  عنوان رهبر یک کسب کنیم و به  دوران دشواری را تجربه می    

 داشتن و اقدا  عملی برای جامعه نیاز ضروری امروز است اما در آینده نیز بسیار پررنگ خواهد بود.
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