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 سخن مشاور مدیریت 

 

بینش و چشم انداز رهبران در دوران کرونا به شدت تغییر کرده و در تالشند تا آمادگی بیشتری برای پس از این دوران 

شکل گرفته است .   ها  پیدا کنند .جهان آینده ما جهانی است که بر اساس میزان شناختمان از توانایی ها و انعطاف پذیری

اقتصادی   آینده و رکود  به  قطعیت نسبت  برای بهبود   ،افزایش عدم  بلند مدت  استراتژی  تدوین  به  ملزم  آینده را  رهبران 

می سازد   آینده سازمان خود  و  موجود  ادامه.  وضع  از    ،در  برای پس  راهکارهایی عملی  که  دارد  بنا  مقاله  این  ترجمه 

 ه نماید .ئارا  بحران

را    19-کوويد  يگيرهمه  كهازآنجاي جهانی  شيوه    متزلزلاقتصاد  و  شغلزندگی،اداره  و  را  تجارت،  است  ما  كرده  ،  مختل 

، الزم است برای آنچه که در كرده است . اما همانطور که تاريخ ثابت آن را مديريت كنندند تا بيدرنگ نتايج رهبران در تالش

، وينستون چرچيل، و   دالنو روزولت  نيفرانکلآماده شويم. رهبران بلندپرواز مانند آبراهام لينکلن،  نيزآينده رخ خواهد داد  
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  باها . آنهاي تاريك مي نگريستند افق به وراي   ه ويش رويشان واكنش نشان نداديبه سادگي به تهديدهاي حتمي  نلسون ماندال 

 کردند. ای بهتر راهنمايی میبرای آينده الهام بخشي، مردم را با و به سهم خود هالبه بر اين چالش غ

تورم اقتصادی که در حالت عادی  ضروری است.    منظمجهانی و  مسئله  يک بحران به عنوان يک    زماندر  خصوصا"  ،بينش

،  گرايش ها . خطوط ممکن است طی چند هفته ياچند ماه  بروز نمايد  سال زمان نياز دارد تا اتفاق بيفتد در زمان بحران 5به 

بصورت معجزه آسايی  ،    ديجيتال مصرف کنندهرسانه های  مانند ارتباط از راه دور، پزشکی از راه دور، خريد آنالين، و  

حتی طرح  که    هايیبه روشاحتماال ارائه خدمات بهداشت و درمان    ,اندهای تامين جهانی شکسته شدهاند. زنجيرهشدهسريع  

ممکن است بسياری از .که در دهه گذشته به تصويب رسيده است را بی اهميت جلوه دهد تغيير خواهد کرد  اوبامادرمانی  

. برخی از فرضيات اساسی نهفته در مدل  بيکار شوند  B2Cنهايی   از بين بروند و مصرف کنندگان  شما    B2B  مشتريان  

 . تجديد نظر شده و تغيير کنند )به زودی(وکار فعلی شما ممکن است کسب

دارد  به طور خالصه کار  امکان  و  دوسال    محيط کسب  تا  گيری    يک  همه  از  از شروع19-کوويدبعد  قبل  با   اين   کامال" 

  .  باشدبحران متفاوت  

بلند مدت از آنچه که آرزو داريد در پنج يا    تصوير ذهنی  يک    و،  تغيير آماده کنيد  برای    ان راهمين االن خودتبايستی    شما

بر    مدتمدت و ميان  تفکرتان در کوتاه  به    شکل دادنشما  نياز داريد برای    .داشته باشيد  ،تبديل شويدآينده  به آن    سال    ۱۰

در حال ريشه آينده  ، اما بذر صنايع بزرگ  درک اين مسئله کمی دشوار باشد  د. شايد اکنون  ي تمرکز کن   روی شمال حقيقيتان  

 گرفتن است. 

اپل   بيانديشيد    20به  پيش  به خوبی  سال  فون  که  آی  و  پد  آی  به رويای  برنامه  برای رسيدن  به  زيرا    کرد  ريزیشروع   ،

 .  ه بود تحت فشار زيادی قرار گرفتها سقوط دات کام  درآن زمان به دليل تجارت کامپيوتر 

. اما در حالی  اگر چنين چيزی وجود داشت ما در اين شرايط نبوديم،  حتی استيو جابز()   ردکس توپ کريستالی نداالبته، هيچ 

به   در  مورد تواناييتان و  توانيد وضوح بيشتریمی   ،وجود می آيد  بينی کنيد چه چيزی با قطعيت کامل بتوانيد پيشکه نمی

. اين فرآيند ، در  ی کنيد و سپس آن را اجرايی کنيد  طرحی را خلق کنيد که با آن زندگتصور کنيد،    تبديل خواهيد شد  آنچه  

 . چگونگی دستيابی به آن توضيح داده شده است وبه تفصيل ،  راهنمای آينده به نام   جديد ما کتاب

 زمانی را صرف تجسم آینده تان کنید 

برای کاوش و تجسم  اين   ماه آيندهدر عرض چند در  طول هفته و درصد زمان خود  ۲۰تا  ۱۰شما بايد حدود آل، به طور ایده

بلند مدت شما   بر پایه چشم انداز  البته این آرزو باید،تصاص دهيد خموضوع که سازمانتان پس از بحران چگونه ميخواهد باشد ا

باشد.   استوار  
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ر را به اين نوع تفک   مسئوليت  ، برخی از رهبران ممکن است وسوسه شوند تا  نيازهای ضروری حال حاضر  با توجه به  

اما کنند،  محول  مديگران  که  است  اهميت  با  منابع  بسيار  تخصيص  مورد  در  که  سازمان  کليدی  مديران  ساير  و  عامل  دير 

  تصميم می گيرند خودشان اينکار را به سرانجام برسانند .

. تفحص کنيد  تحقيق و  نيست  آنچه که  و  بازارها و محيط کار  تغييرات در موردمشتريان و  تقاضاهای بر    در مورد  روی 

محصوالت و تشديد    ها را برآورده خواهيد کرد، چگونه تقاضاهای جديد و در حال تکامل آن   و اينکه    مشتريانتان تمرکز کنيد

 های کلی خود تمرکز کنيد.  و نيز بر روی توانمندیدر نظر داشته باشيدخدمات خود را 

را در    هاپذير خواهد بود. تهديدها و فرصتوکار اصلی تان تا چه حد انعطافکسب  ،در پرتو اين تغييرات  از خودتان بپرسيد 

باشيد داشته  مولفه نظر  نيز  و  ديگر  ،  که  را  پورتفوليو خود  و  های  جديد  های رشد  فرصت  با  جايگزين  را  نيستند  آور  سود 

 سرعت بخشيدن به آن ها کنيد .

   تدوین کنید به زمان حالیک استراتژی برای بازگشت تصویر ذهنی آینده 

قبل  با   بلند مدت خوداز  آنجا به امروز  از بحران(   پس  مرکزینقطه  مدت )به ميان  را  کار کردن ، مسير آرزوهای  از  ، و 

کنيد. دليل شروع در  مهندسی معکوس  ،  و نقاط عطف را در فواصل منظم در طول مسير    معيارها. يک سری  تغيير دهيد

به سمت عقب  آينده و   امکان را می(۱اينست که )حرکت  اين  بدون داشتن محدوديت مسيرتان را واضح و    کهدهد  به شما 

دقيق فکر کنيد کهکند  می  وادار شما را    امراين  (۲)  روشن کنيد   در  تصميم گيری  (۳)اين    تادر مورد دالرو سنت  اولويت 

 می کند .  سرمايه گذاری را تسهيل

دانيد که يادگيری آنالين بخش مهمی از آينده شما خواهد برای مثال، فرض کنيد که شما رئيس يک دانشگاه هستيد. شما می

که به طور يکپارچه پيشنهادهای آنالين و شخصی را ترکيب    از کسب و کارقرار خواهيد گرفت    های جديدی  بود و در مدل 

اکنون که با عجله وارد دوران  می از بحران در حال رشد است و  آينده پيش  آن  در  است.گرفته  شدتشود،  می  اصلیکنند. 

پاييز   در  قابل تحسينی است()  2021ابتدای سال تحصيلی جديد  ت  بدون شک شاهکار  آغاز سال  در  حصيلی  و تصور کنيد 

 .  چگونه آغاز خواهد شد  2021جديد در پاييز سال 

ها بايد سر جای پس از خود بپرسيد که چه چيزی بايد درست باشد و چه زمانی بايد به بهترين شکل ممکن اتفاق بيفتد. سيستم

برنامه باشند،  درسیخود  شوند    های  با  شکسته  ادغام  گيرد،  انجام  متداول  آموزشخدمات  افراد  شايد  ديده  ،  شوند.  استخدام 

خود را در داخل برنامه ايجاد کنيد، يا شايد الزم باشد با يک توسعه دهنده شريک شويد يا چيزی را از   معيارهایبتوانيد تمام  

فرصت خوبی برای هدايت عوامل کليدی برنامه    ،ديگر آغاز خواهد شد    که چند ماه  ۲۰۲۰. ترم تحصيلی  بازار تهيه کنيد  

 اهد بود.  مورد نظر شما خو

 



4 
 

 آماده باشید ی بودن کسب و کارتان برای یادگیری و محور

گيری، کنترل و بررسی  اندازهبطور رسمی  ، مطمئن شويد که پيشرفت خود را  به تغييرات سريع محيط کاری خود    با توجه  

ها و تجربيات  کنيد، دادهها را در دنيای واقعی آزمايش میکنيد. زمانی که آن کنيد. در ابتدا، شما بر روی فرضيات کار میمی

 استراتژی خود را تنظيم کنيد.   ديدگاه وگيريد، ها خواهيد داشت. براساس آنچه ياد میبيشتری برای اثبات يا رد آن

کنيد  های قوی و ضعيفی که دريافت میکنيد، بايد به سيگنالمی  تالشمدت و بلند مدت خود اهداف ميان در راستای ی که زمان

در برابر    فرضياتتان  . اين کار به درجه خاصی از فروتنی نياز دارد، چون شما احتماال بايد پس از اين کهداشته باشيدتوجه  

برخی   شدند،  تست  شکست  و  قطواقعيت  بگيريداز  بکار  را  چابکی  عياتتان  و  سرعت  موفقيت.  به    يسترمز  بايد  شما  که 

 یکرده و به شکل دادن آن ادامه م  ینيخود را دوباره بازب  نش يکار ، شما ب   نيبا انجام اياد بگيريد.  مداوم و منظم  ،سرعت

 .ديده

   با بینش خود آشنا کنیدتیم خود را 

توانند به در مورد آينده بهتری که می  تانها به ديدگاه  خواهيد آنافراد و سهامداران شما بايد فداکاری کنند، بنابراين شما می 

خواهيد باشيد انداز بلند مدت از آنچه میآل، شما در حال حاضر يک چشم . در حالت ايدهاعتقاد داشته باشند  آن دست يابند،  

 بخش با هدف و نسبتا ثابت است. که امروزدر آن هستيد، الهام  "ترن هوايی"داريد که در مقايسه با

کسب يک  که  حالی  میدر  ماموريتوکار  بين  نزديکی  ارتباط  شود،  موفق  صريح  ماموريت  يک  داشتن  بدون  و  تواند  ها 

 ها وجود دارد.  حاشيه

به باالترين تغيير و تحوالت تاثير گذار در  شرکت جهانی را شناسايی کرد که Innosight"  ۲۰" ، شرکت ما ۲۰۱۹در سال 

ها بود. برای مثال، مشترک آننقاط  بود  که به تازگی تقويت شده  گذاری  اين دهه دست يافتند. ما متوجه شديم که يک هدف

" چين اعالم کرده بود که به  Tencentشرکت"  .بود    زيمنس اخيرا يک ماموريت صريح برای خدمت به جامعه را پذيرفته

وکار گاز طبيعی  خود را از يک کسبدانمارک  "    Ørested آوری برای رفاه اجتماعی است، در حالی که "بال ايجاد فن دن

ميليارد در سال   ۳و سود خالص خود را تا حدود  تغيير داد  cutting    به يک شرکت انرژی بادی پيشرفته  مبارزهدر حال  

کند، بلکه به را تشويق به اجرا می  افراد خودبه عنوان يک شرکت سبز نه تنها  "    Ørested " افزايش داد. ديدگاه بلند مدت  

 کند تا استراتژی خود را بر روی هدف حفظ کنند.  رهبرانش کمک می

های موجود هستيد و تقريبا همه شما  ا چالش . بسياری از شما در حال مبارزه ببرآورد دقيق بحران فعلی غير ممکن است  

توانيد زمان الزم  . ممکن است احساس کنيد که نمیمی گيريد را اتخاذ کنيد زمان جنگ  تصميمی که درمجبور خواهيد بود که 

روزانه شرکت را مديريت می کنند    کنيد. اما رهبرانی که    ايجادانداز و ايجاد يک مسير استراتژيک را  برای ايجاد يک چشم

 پذيرتر از قبل هستند، بيرون خواهند آمد.  تر و انعطافهايی که قویشرکتبه عنوان از بحران  پسانداز روشنی دارند،و چشم


