آيا رهبران بصيرت روشني براي بحران هاي آينده دارند ؟
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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
پیدا کنند .جهان آینده ما جهانی است که بر اساس میزان شناختمان از توانایی ها و انعطاف پذیری ها شکل گرفته است .
افزایش عدم قطعیت نسبت به آینده و رکود اقتصادی  ،رهبران آینده را ملزم به تدوین استراتژی بلند مدت برای بهبود
وضع موجود و آینده سازمان خود می سازد  .در ادامه ،ترجمه این مقاله بنا دارد که راهکارهایی عملی برای پس از
بحران ارائه نماید .
ازآنجايكه همهگيري کوويد 19-اقتصاد جهانی را متزلزل و شيوه اداره زندگی،شغل ،و تجارت ما رامختل كرده است ،
رهبران در تالشند تا بيدرنگ نتايج آن را مديريت كنند .اما همانطور که تاريخ ثابت كرده است  ،الزم است برای آنچه که در
آينده رخ خواهد داد نيزآماده شويم .رهبران بلندپرواز مانند آبراهام لينکلن ،فرانکلين دالنو روزولت  ،وينستون چرچيل ،و

1

نلسون ماندال به سادگي به تهديدهاي حتمي ييش رويشان واكنش نشان نداده و به وراي افق هاي تاريك مي نگريستند .آنها با
غلبه بر اين چالشها و به سهم خود ،مردم را با الهام بخشي برای آيندهای بهتر راهنمايی میکردند.
بينش ،خصوصا" درزمان يک بحران به عنوان يک مسئله جهانی و منظم ضروری است .تورم اقتصادی که در حالت عادی
به  5سال زمان نياز دارد تا اتفاق بيفتد در زمان بحران ممکن است طی چند هفته ياچند ماه بروز نمايد  .خطوط گرايش ها ،
مانند ارتباط از راه دور ،پزشکی از راه دور ،خريد آنالين ،و رسانه های ديجيتال مصرف کننده  ،بصورت معجزه آسايی
سريع شدهاند .زنجيرههای تامين جهانی شکسته شدهاند ,احتماال ارائه خدمات بهداشت و درمان به روشهايی که حتی طرح
درمانی اوباما که در دهه گذشته به تصويب رسيده است را بی اهميت جلوه دهد تغيير خواهد کرد.ممکن است بسياری از
مشتريان  B2Bشما از بين بروند و مصرف کنندگان نهايی B2Cبيکار شوند .برخی از فرضيات اساسی نهفته در مدل
کسبوکار فعلی شما ممکن است (به زودی)تجديد نظر شده و تغيير کنند .
به طور خالصه امکان دارد محيط کسب و کار يک تا دوسال بعد از همه گيری کوويد19-کامال" با قبل از شروع اين
بحران متفاوت باشد .
شما بايستی همين االن خودتان را برای تغيير آماده کنيد  ،و يک تصوير ذهنی بلند مدت از آنچه که آرزو داريد در پنج يا
 ۱۰سال آينده به آن تبديل شويد ،داشته باشيد .شما نياز داريد برای شکل دادن به تفکرتان در کوتاه مدت و ميانمدت بر
روی شمال حقيقيتان تمرکز کنيد .شايد اکنون درک اين مسئله کمی دشوار باشد  ،اما بذر صنايع بزرگ آينده در حال ريشه
گرفتن است.
به اپل  20سال پيش بيانديشيد که به خوبی برای رسيدن به رويای آی پد و آی فون شروع به برنامهريزی کرد  ،زيرا
تجارت کامپيوتر درآن زمان به دليل سقوط دات کام ها تحت فشار زيادی قرار گرفته بود .
البته ،هيچکس توپ کريستالی ندارد (حتی استيو جابز) ،اگر چنين چيزی وجود داشت ما در اين شرايط نبوديم .اما در حالی
که نمیتوانيد پيشبينی کنيد چه چيزی با قطعيت کامل بوجود می آيد  ،میتوانيد وضوح بيشتری در مورد تواناييتان و به
آنچه تبديل خواهيد شد تصور کنيد ،طرحی را خلق کنيد که با آن زندگی کنيد و سپس آن را اجرايی کنيد  .اين فرآيند  ،در
کتاب جديد ما به نام راهنمای آينده  ،به تفصيل وچگونگی دستيابی به آن توضيح داده شده است .

زمانی را صرف تجسم آینده تان کنید
به طور ایدهآل ،شما بايد حدود  ۱۰تا  ۲۰درصد زمان خود در طول هفته و در عرض چند ماه آينده برای کاوش و تجسم اين
موضوع که سازمانتان پس از بحران چگونه ميخواهد باشد اختصاص دهيد ،البته این آرزو باید بر پایه چشم انداز بلند مدت شما
استوار باشد.
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با توجه به نيازهای ضروری حال حاضر  ،برخی از رهبران ممکن است وسوسه شوند تا مسئوليت اين نوع تفکر را به
ديگران محول کنند ،امابسيار با اهميت است که مدير عامل و ساير مديران کليدی سازمان که در مورد تخصيص منابع
تصميم می گيرند خودشان اينکار را به سرانجام برسانند .
در مورد تغييرات در موردمشتريان و بازارها و محيط کار و آنچه که نيست تحقيق و تفحص کنيد  .بر روی تقاضاهای
مشتريانتان تمرکز کنيد و اينکه چگونه تقاضاهای جديد و در حال تکامل آنها را برآورده خواهيد کرد ،تشديد محصوالت و
خدمات خود را در نظر داشته باشيدو نيز بر روی توانمندیهای کلی خود تمرکز کنيد.
از خودتان بپرسيد در پرتو اين تغييرات ،کسبوکار اصلی تان تا چه حد انعطافپذير خواهد بود .تهديدها و فرصتها را در
نظر داشته باشيد ،و نيز مولفههای پورتفوليو خود را که ديگر سود آور نيستند را جايگزين با فرصت های رشد جديد و
سرعت بخشيدن به آن ها کنيد .

یک استراتژی برای بازگشت تصویر ذهنی آینده به زمان حال تدوین کنید
با از قبل کار کردن  ،مسير آرزوهای بلند مدت خود را به ميانمدت (نقطه مرکزی پس از بحران) ،و از آنجا به امروز
تغيير دهيد .يک سری معيارها و نقاط عطف را در فواصل منظم در طول مسير  ،مهندسی معکوس کنيد .دليل شروع در
آينده و حرکت به سمت عقب اينست که ()۱به شما اين امکان را میدهد که بدون داشتن محدوديت مسيرتان را واضح و
روشن کنيد ()۲اين امر شما را وادار میکند تادر مورد دالرو سنت دقيق فکر کنيد که اين ()۳تصميم گيری اولويت در
سرمايه گذاری را تسهيل می کند .
برای مثال ،فرض کنيد که شما رئيس يک دانشگاه هستيد .شما میدانيد که يادگيری آنالين بخش مهمی از آينده شما خواهد
بود و در مدلهای جديدی از کسب و کارقرار خواهيد گرفت که به طور يکپارچه پيشنهادهای آنالين و شخصی را ترکيب
می کنند .آن آينده پيش از بحران در حال رشد است و اکنون که با عجله وارد دوران اصلی میشود ،شدت گرفتهاست.در
ابتدای سال تحصيلی جديد در پاييز ( 2021بدون شک شاهکار قابل تحسينی است) و تصور کنيد در آغاز سال تحصيلی
جديد در پاييز سال  2021چگونه آغاز خواهد شد .
پس از خود بپرسيد که چه چيزی بايد درست باشد و چه زمانی بايد به بهترين شکل ممکن اتفاق بيفتد .سيستمها بايد سر جای
خود باشند ،برنامههای درسی شکسته شوند  ،ادغام با خدمات متداول انجام گيرد ،افراد آموزشديده استخدام شوند .شايد
بتوانيد تمام معيارهای خود را در داخل برنامه ايجاد کنيد ،يا شايد الزم باشد با يک توسعه دهنده شريک شويد يا چيزی را از
بازار تهيه کنيد  .ترم تحصيلی  ۲۰۲۰که چند ماه ديگر آغاز خواهد شد  ،فرصت خوبی برای هدايت عوامل کليدی برنامه
مورد نظر شما خواهد بود.

3

برای یادگیری و محوری بودن کسب و کارتان آماده باشید
با توجه به تغييرات سريع محيط کاری خود  ،مطمئن شويد که پيشرفت خود را بطور رسمی اندازهگيری ،کنترل و بررسی
میکنيد .در ابتدا ،شما بر روی فرضيات کار میکنيد .زمانی که آنها را در دنيای واقعی آزمايش میکنيد ،دادهها و تجربيات
بيشتری برای اثبات يا رد آنها خواهيد داشت .براساس آنچه ياد میگيريد ،ديدگاه و استراتژی خود را تنظيم کنيد.
زمانی که در راستای اهداف ميانمدت و بلند مدت خود تالش میکنيد ،بايد به سيگنالهای قوی و ضعيفی که دريافت میکنيد
توجه داشته باشيد  .اين کار به درجه خاصی از فروتنی نياز دارد ،چون شما احتماال بايد پس از اين که فرضياتتان در برابر
واقعيت و شکست تست شدند ،برخی از قطعياتتان را بکار بگيريد .سرعت و چابکی رمز موفقيتيست که شما بايد به
سرعت،مداوم و منظم ياد بگيريد .با انجام اين کار  ،شما بينش خود را دوباره بازبينی کرده و به شکل دادن آن ادامه می
دهيد.

تیم خود را با بینش خود آشنا کنید
افراد و سهامداران شما بايد فداکاری کنند ،بنابراين شما میخواهيد آنها به ديدگاه تان در مورد آينده بهتری که میتوانند به
آن دست يابند ،اعتقاد داشته باشند  .در حالت ايدهآل ،شما در حال حاضر يک چشمانداز بلند مدت از آنچه میخواهيد باشيد
داريد که در مقايسه با"ترن هوايی" که امروزدر آن هستيد ،الهامبخش با هدف و نسبتا ثابت است.
در حالی که يک کسبوکار میتواند بدون داشتن يک ماموريت صريح موفق شود ،ارتباط نزديکی بين ماموريتها و
حاشيهها وجود دارد.
در سال  ،۲۰۱۹شرکت ما " ۲۰ "Innosightشرکت جهانی را شناسايی کرد که به باالترين تغيير و تحوالت تاثير گذار در
اين دهه دست يافتند .ما متوجه شديم که يک هدف گذاری که به تازگی تقويت شدهبود نقاط مشترک آنها بود .برای مثال،
زيمنس اخيرا يک ماموريت صريح برای خدمت به جامعه را پذيرفته بود  .شرکت" "Tencentچين اعالم کرده بود که به
دنبال ايجاد فنآوری برای رفاه اجتماعی است ،در حالی که " " Ørestedدانمارک خود را از يک کسبوکار گاز طبيعی
در حال مبارزه به يک شرکت انرژی بادی پيشرفته  cuttingتغيير داد و سود خالص خود را تا حدود  ۳ميليارد در سال
افزايش داد .ديدگاه بلند مدت " " Ørestedبه عنوان يک شرکت سبز نه تنها افراد خود را تشويق به اجرا میکند ،بلکه به
رهبرانش کمک میکند تا استراتژی خود را بر روی هدف حفظ کنند.
برآورد دقيق بحران فعلی غير ممکن است  .بسياری از شما در حال مبارزه با چالشهای موجود هستيد و تقريبا همه شما
مجبور خواهيد بود که تصميمی که در زمان جنگ می گيريد را اتخاذ کنيد .ممکن است احساس کنيد که نمیتوانيد زمان الزم
برای ايجاد يک چشمانداز و ايجاد يک مسير استراتژيک را ايجاد کنيد .اما رهبرانی که روزانه شرکت را مديريت می کنند
و چشمانداز روشنی دارند،پس از بحران به عنوان شرکتهايی که قویتر و انعطافپذيرتر از قبل هستند ،بيرون خواهند آمد.
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