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 ای جدید، نه فقط یک برنامهبازگشت پس از قرنطینه: عضله

 

 مهای الزتواند به ایجاد توانمندیمی فرماندهیبازگشت )پس از قرنطینه( تنها یک فاز نیست؛ بلکه یک روش اجرای عملیات است. مرکز 

 « کمک کند.دوره عادی بعدیوکارها در »برای فعالیت کسب 

 1ترنفلز، مت ویلسونمیهیر مایسور، باب اس

 

را تحت تأثیر قرار داده است. عالوه بر مرگ برخی افراد و ترس ناشی   2020های سال  بینیتقریباً تمام پیش  19طی کمتر از چهار ماه، کووید  

 سابقه بوده است.  اند که سرعت و مقیاس آن در عصر جدید بیمواجه شده اختالالتی وکارهای سراسر جهان با گیری، کسب از این همه 

ها، بازگشت بسیاری از شرکت   ؟دوره عادی بعدی رسیدتوان به سالمت به  میکنند که چگونه  وپنجه نرم میها با این سؤال دست اکنون شرکت 

مند برای دستیابی به مدل عملیاتی باثبات، در دنیایی که های نظامای از گامدانند که باید اجرا شود: مجموعه ای میبه محیط کار را برنامه 

 منطقیهای ها، بازگشت به نسخه داد کافی در دسترس است یا مصونیت جمعی حاصل شده است. پیشنهاد بسیاری از این برنامه واکسن به تع

 گذشته است. 

برای مثال، مدیران اجرایی معتقدند به دلیل احتمال طغیان مجدد بیماری، ها است. های ذاتی همچنان در کمین این برنامه اما، عدم قطعیت

جدید درباره نحوه انتقال ویروس و افراد تحت تأثیر، ماهیت و مدت مصونیت و تغییر مداوم در کیفیت و دسترسی به تست و  دستاوردهای

، صرفاً استداللی ضعیف است که به . در حال حاضر، بهترین برنامه ممکندشوار است بسیار برنامه بازگشت قطعی،    ردیابی تماس افراد، تدوین

   بتاً مداوم نیاز خواهد داشت.اعتبارسنجی و تغییر نس

خواهند آن را از وری واقعی بوده است و نمیاز نظر برخی افراد، رویدادهای اخیر، پیشران بهره عدم قطعیت مهم بعدی، آینده دورکاری است. 

درصد از  8دره سیلیکون، تنها  بنگاه برتر 15در  های فراوان برای اجرای دورکاریپس از تالش دهدها نشان میبررسیاما دست بدهند. 

 خواهند دوباره دورکاری را امتحان کنند و چند سال به عقب برگردند. ها نمی کنند. این شرکتکارکنان دورکاری می

ناپذیر آن هستند: خرید کنندگان و آثار اجتنابل در میان مصرفدیجیتا ها شاهد تغییررفتار مشتریان، سومین عامل ناشناخته است. شرکت

های قبلی گیری از بین برود، این مشتریان به روشدرصد افزایش یافته است. اما مشخص نیست اگر این همه  60ها آنالین در برخی دسته 

 ن خواهد شد.گیری منجر به آفرینش انواع جدیدی از مشتریااین همه خرید خود باز خواهند گشت یا 

توان وکارها را نمی ها، گام بعدی در واکنش کسب ها و نیاز به آزمون و یادگیری سریع برای پشت سر گذاشتن آنبا توجه به این عدم قطعیت

سریع  سازیجذب عدم قطعیت و یکپارچه بنگاه در ای« جدید تصور کنیم: توانایی بهتر است آن را مانند توسعه »عضله یک فاز در نظر گرفت. 

ها بر گیری ها و بنا نهادن تصمیمتمایل به تغییر برنامه  « باشد که ویژگی آن2تند انقباضباید » عضلهاین  ها با مدل عملیاتی شرکت.آموزه 

»کند های به بافت نیز های بلندمدت و مدیریت از طریق تغییرهای ساختاریبرای تنظیم برنامه این عضله، های مربوط به آینده است. فرضیه 

   نیاز دارد.انقباض« 

کنند تا بازگشایی کامل نیز به فعالیت خود ادامه دهند، شاید این امر از طریق واکسن یا مصونیت جمعی  ها تالش میبسیاری از شرکت 

های یدبخش درباره آزمایشکنند که تا آن زمان آماده باشد. اما با وجود اخبار نوای پیکربندی میدر ضمن، منابع خود را به گونه   پذیر شود.امکان

 خواهند زنده بمانند باید خود را با این شرایط تطبیق دهند. ها اگر میها طول بکشد؛ شرکتکلینیکی، بازگشایی کامل ممکن است ماه 
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یجاد عضله الزم اهای های آینده را شکل خواهد داد. همچنین گامها سالدر این مقاله، چهار نیرو تشریح خواهد شد که نتایج غیرقطعی آن

کند( بیان خواهد شد. به محض ایجاد این مرکز و این عضله را تقویت میکه  ایفرماندهیویژه مرکز به )برای مواجهه با این نیروها 

گیری البته، همه های دارای این عضله قوی آماده عصر جدید رقابت خواهند بود. سازی آن با مدل عملیاتی جدید سازمان، شرکتیکپارچه 

 . آن تصمیمی درست در دوره کنونی است  ، اما ایجاد« نخواهد کرد3همیشه ماندگار»ها را  ، شرکتعضلهاین  ویروس ثابت کرده است که ایجاد  

 دوره عادی بعدیدهنده چهار نیروی شکل

 وکار پدیدار شده است. دهنده عصر آینده کسب، چهار نیروی شکل19های اول کووید ماه آشوب  زا

 اضادگردیسی تق (1

مشتریان خرید آنالین اقالم سوپرمارکتی دو برابر شده است. تعداد اند. گیری کرونا بوده همه شاهد تغییر تقاضای آنالین به واسطه همه 

 درصد 40درصد افزایش یافته است. تقریبًا  25تا  20کنند به طور میانگین های دیجیتال برای انواع خدمات استفاده میمشتریانی که از کانال 

زمان با دیجیتال شدن مشتریان، کنند. همی است که برای اولین بار اقدام به خرید آنالین میمشتریان  مربوط به رشد کاالها و خدمات دیجیتال،  

 اند. های خرید آنالین خود را تغییر داده درصد خریداران آمریکایی، از زمان شروع کرونا، سایت 20تا  15یابد: وفاداری مشتری نیز اهمیت می

 شده است.  حمطر  2023تا    2020برانگیز است. سناریوهای فراوانی برای بازیابی اقتصاد کالن از اواخر  العاده چالشفوقریزی برای تقاضا،  برنامه 

بندی و قدرت بازیابی ها بوده است و این امر به معنای تفاوت در زمانهای خاص دولت گیری و واکنشهر بخش شاهد آثار خاصی از این همه 

به خاطر عدم قطعیت اقتصادی، بلکه به دلیل نگرانی از تنها نه ؛ ست. در مجموع، مصرف کاهش یافته استهای مختلف اتقاضا در بخش 

ترین بازیابی اقتصادی در چین اتفاق افتاده است تر. سریعهای گرانتر با خانواده به جای اقالم یا تجربه تعامالت ساده سالمت فردی و افزایش  

 ان قبل از قرنطینه است.  درصد کمتر از دور 20و هنوز مصرف 

 تغییر سریع در نیروی کار (2

مطالعات مؤسسه جهانی مکینزی ها میلیون شغل از دست رفته است و این روند ادامه دارد؛ نیروی کار در حال تحمل فشار اقتصادی است. ده 

درصد این مشاغل مربوط به  80سوم مشاغل ایاالت متحده در معرض مرخصی، کاهش حقوق و اخراج است. حاکی از آن است که یک

گیری درباره زمان و نحوه افزودن کارکنان به فهرست حقوق ترین چالش پیش روی کارفرمایان، تصمیمدرآمد است. شاید بزرگکارکنان کم 

 . باشدشرکت 

رند، در قرنطینه هستند، پرستاران کارکنانی که بیما ، ازجمله شوند. بسیاری از افرادالبته، در این شرایط برخی صنایع با کمبودهایی مواجه می

از سوی . توانند به کار خود بازگردندبه دلیل مسائل مربوط به سالمتی نمیپذیر در برابر بیماری، کودک و بزرگسال در منزل یا افراد آسیب

رت فروش دیجیتال در کارکنان فروش های جدید الزم در دوران پساکرونا مواجهند، مانند مهایابند که با کمبود مهارت دیگر، کارفرمایان درمی

B2B های دیگر.وری دشوار است و بسیاری مهارتوری در زمانی که سنجش بهره ، فنون مدیریت مبتنی بر بهره 

دورکاری به هنجاری جدید تبدیل شده است.   در میان کارکنان اداری،  شود.تغییرهای دیگری نیز وجود دارد که باعث سرگردانی نیروی کار می 

وآمدهای طوالنی ی ناشی از توقف رفتزمانجویی  حفظ سالمت روانی و صرفه و نیز  ناشی از دورکاری  پذیری بیشتر  وری و انعطافبهره   ازی  برخ

کنند: نداشتن تجهیزات اداری در منزل و ناتوانی در تفکیک کار شماری میاند. برخی برای بازگشت به محل کار لحظه زده و پراسترس، هیجان

د ماه آینده بازگشایی نشود، های شاغل، استرس بیشتری دارند و اگر مدارس طی چنزوج شود. و زندگی باعث ایجاد استرس در این افراد می

آزمایند، ممکن است های جدید دورکاری و کار در محل شرکت را میها مدلیابد. درنهایت، با توجه به اینکه شرکتها افزایش میاسترس آن
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از  بسیار متفاوت اراتو انتظ های کامالً متفاوت برای این دو گروه کارکنان، با هنجارهاهای جدیدی پیش بیاید، مانند خرده فرهنگچالش 

 جانب کارفرمایان و مسائل مربوط به سالمت تیم.

 تغییر مقررات (3

کنند؛ برای مثال، سوئد روی دستیابی به های متنوعی درباره بهداشت عمومی استفاده میهای سراسر جهان، از فلسفه گذاران و دولتقانون

ایالت در ایاالت متحده همه  13ای سالمت ملی یکسانی ندارند؛ برای مثال بسیاری از کشورها، استانداردهکند. مصونیت جمعی تمرکز می

ها سایر ایالتدانند. نفر را مجاز می 50تا  20ایالت تجمع  10اند و نفر را ممنوع کرده  10ایالت تجمع بیش از  24اند، ها را ممنوع کرده تجمع

های اقتصادی تفاوت بین شهرها و کشورها بیش از این است. عقاید اجتماعی، واقعیت  اند.اند یا هیچ اقدامی نکرده ها را برداشته تمام محدودیت

 ها شده است.های سیاسی باعث این تفاوتو چالش 

برانگیز است. نقاط مختلف بسیار چالشها در چندین منطقه جغرافیایی فعالیت دارد، تضمین سازگاری بین وکار آنبرای رهبرانی که کسب 

دانند که برای حفظ آینده ها میر نگران حفظ کارکنان خود و در عین حال تضمین پیروی از مقررات هر منطقه هستند. آنوکارهبران کسب

 وری دست یابند.های خود باید به سطح مناسبی از بهره شرکت

 حفظ ایمنیهای افزایش اطالعات درباره پروتکل (4

گویی ینش شایان توجهی ایجاد کرده است که تأثیری مستقیم بر نحوه پاسخ، ب19اقدامات گسترده پزشکی و علمی متمرکز روی کووید 

در این روز، افتد؛ ها دارد. برای مثال، مطالعات جدیدتر نشان داده است که اوج انتقال بیماری، یک روز قبل از بروز عالئم اتفاق میشرکت

کنند. به شیوع بیماری به واسطه بیماران بدون عالمت اشاره می العاتدهد. سایر مطذرات معلق در هوا، گستره انتشار ویروس را افزایش می

 گشاید. ای جدید برای یادگیری درباره این ویروس میگذاری سایر رویدادهایی که باعث انتقال بیماری شده است، پنجره به اشتراک

تابستان در نیمکره شمالی، امید به کاهش سریع تعداد  نزدیک شدنهای مهم روی فصلی بودن بیماری متمرکز شده است. با سایر یافته 

تر فروکش کرده است: در آسیا، با وجود شروع تابستان، ویروس دوباره در حال شیوع است و انتقال ویروس در نقاط گرم 19مبتالیان کووید 

های شیوع مجدد ویروس بوده است. پیشران گذاری فیزیکی نیز یکی از جهان رو به افزایش است. افزایش فعالیت اقتصادی و کاهش فاصله 

تواند بیماران بدون عالمت و در مراحل ابتدایی بیماری  ای ایجاد کنند، نمی هر نظام مداخله ها دارد: های مهمی برای شرکتاین مسائل، آموزه 

 را نادیده بگیرد. 

های گزینه رود. این خبر خوب به واسطه از راه رسیدن ن میهای موجود در انجام تست، به تدریج از بیهای ابتدایی درباره گلوگاه نگرانی 

های آینده که تعداد بیشتری از کارفرمایان در تالش برای بازگشت ایمن به محیط کار ها و ماه تر برای انجام تست است. طی هفته گسترده 

های گذاری، تعیین شیفتر تنظیم رهنمودهای فاصله ها دای حیاتی خواهد بود. این اطالعات جدید باید به شرکتهستند، انجام تست، مسئله 

های ترکیبی جدید کار در محل شرکت/ دورکاری و ... کمک کند. تمام اقدامات باید به سرعت ارزیابی و در صورت نیاز کاری، توسعه مدل

 اصالح شود. 

 آوریگویی مناسب و تابایجاد عضله برای پاسخ

 برای اتاق جنگاین  رایزاند. اما این کافی نیست، اندازی کرده ، »اتاق جنگ« را راه بازیابی پساکروناها به منظور هماهنگی بسیاری از شرکت

 نمایندگانبازگرداندن    ای  اتمام تعطیلیپس از    یفروشخرده   یهافروشگاه   ییبازگشت افراد به دفاتر، بازگشا  یبرا  یکیتاکت  یهابرنامه   یمثال رو

 عیار برای بازگشت به کار گسترش دهند.تمام فرماندهیهای جنگ خود را به مراکز ها باید اتاقدر عوض، شرکت فروش تمرکز دارد. 

های سازمانی در آن متمرکز شده است و به رهبران های رهبری حیاتی و توانمندی ، ساختاری منعطف است که مهارتفرماندهیاین مراکز 

، در کل بنگاه اقتدار دارد و به رهبران فرماندهیها واکنش نشان دهند. مرکز  از رویدادها حرکت کنند نه اینکه نسبت به آندهد جلوتر  امکان می
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ها را حفظ کنند و تعمیق دهند و جلوتر از محیط در حلترین راه اثربخش، را به سرعت بیازمایند رویکردهادهد که این امکان را میو خبرگان 

 شود. کنند. در ادامه، چیستی این مرکز، چگونگی کارکرد آن، فناوری الزم برای آن و مزایای آن تشریح می حال تغییر حرکت

 . کندکنترل می، چگونه گوشه و کنار را فرماندهیمرکز بینی: پیش  (1

های منتشرشده از ها گوش دادن دقیق به سیگنالماه آینده وجود خواهند داشت. مأموریت اصلی آن 18تا  12احتماالً طی  فرماندهیمراکز 

های متناقض، زمان با ظهور سیگنالهمبرای مثال، برای مثال دگرگونی تقاضای مشتری را در نظر بگیرید. است. شده چهار نیروی بیان

های تغییر دیجیتال را پایش کنند و نحوه تأثیر این اگر با مانعی مواجه شدند، راه فرار کجاست. مدیران باید سیگنالها باید بدانند شرکت

 ها بر حوزه کاری خود را تعیین کنند.سیگنال

دهد افراد  نشان میرد: رغبت مشتریان به برخی برندها در مقایسه با سایر برندها، ها ممکن است از وفاداری به برند نشأت بگیسایر سیگنال

تواند اطالعات تفصیلی درباره خرد می هایها، داده زمان با بازگشایی فروشگاه خواهند انتخاب کنند. همچه سفرهای دیجیتال و فیزیکی را می

ها فروشیگیری آگاهانه درباره بازگشایی خرده تواند تصمیم ها میارائه کند. این داده   هاکرد در آنهای خاص و هزینه رد پای افراد در برخی سایت

 و بهبود تجربه دیجیتال را فراهم کند.

 های کارکنان فروش خود )مانند فروش دیجیتال برای نمایندگان فروش فیزیکی(ها همچنین به روشی برای درک شکاف توانمندیشرکت

ها رفع کنند. هیچ کتاب راهنمایی برای  گری و سایر اهرمها را از طریق آموزش مجازی، مربیبه سرعت این شکاف نیاز دارند. سپس باید

دهد و سپس ها باید تجربه کنند، بررسی کنند که چه راهی جواب می گیری یک بیماری وجود ندارد. شرکت فروش اثربخش در دوران همه 

های مشتری دیجیتال و بدون تجربه خواهد باید ها برای ارائه آنچه مشتری میی منتشر کنند. شرکتهای آموزشفرمهای خود را در پلت یافته 

 روزرسانی معماری فناوری اطالعات شرکت باشد. تماس را ایجاد کنند که ممکن است مستلزم به 

 دو تیم (2

آموزد. کند و از آن میدر راستای هدفی مشخص عمل می»تیم تحویل«  :توانند این نیازها را از طریق دو تیم درک کنندمراکز فرماندهی، می

« از تجربیات تیم تحویل 4مدارهای کامل و سپس تالش برای اجرای آن. »تیم برنامه این رویکرد، متفاوت با رویکرد رایج است: تدوین برنامه 

های راهبردی های حیاتی این تیم، بنا نهادن حرکتنقش  یکی از  کند.های سایر منابع تکمیل میآموزد و آن را با آموزه ها( میویژه شکست)به 

های فروش جدید، توان به برپایی کانال ها است. برای مثال میمدت بر نقاط محرک و پیش بردن سازمان برای اجرای سریع این ایده میان

 وکار جدید یا ادغام و اکتساب اشاره کرد. های کسب تسریع عرضه محصول جدید، ایجاد مدل

آوری زنجیره تأمین، نقدینگی، های اصلی مدل عملیاتی بنگاه را با تمرکز بر تاببخشتست حساسیت تواند مدار، همچنین میبرنامه  تیم

 . انجام دهدمفروضات مربوط به تقاضای مشتری و استواری مدل عملیاتی 

 هافرم دادهها: پلتپردازش سیگنال  (3

های های سالمت عمومی، ابالغیه ها از منابع مختلف )ازجمله عملیات خود، سازمانآوری داده جمعمراکز فرماندهی برای عملکرد مناسب به 

مرکز فرماندهی با سامانه اطالعاتی   های اقتصادی(، ترکیب بالدرنگ این اطالعات و ترجمه آن به اقدام نیاز خواهد داشت.سیاستی و شاخص

دهی به این سؤال که بدون واکسن، ع در دوره شیوع ویروس کمک کند: برای مثال، در پاسختواند به شرکت در همگامی با تغییر سریچابک می 

فرم اطالعاتی نیاز دارند که این ها به پلتخرید در روزهای تعطیل چگونه خواهد بود؟ یا برای مواجهه با شیوع دوباره بیماری در پاییز. شرکت

کند. گویی به مسائل کمک میکند و به پاسخهای مرتبط را مشخص میهای خاص، داده در صورت نقض آستانه آورد، ها را به دست میداده 

 دهی کنند.توانند این منابع را برای ایجاد توانمندی فناورانه چابک در چند هفته )نه چند ماه یا سال( سامانمیها بسیاری از شرکت 
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 ای جدید، نه فقط یک برنامهبازگشت پس از قرنطینه: عضله

 آوریپاداش: تاب (4

بیش از پیش درباره ها گذاران و شرکتسرمایه امروزه در سراسر سازمان خواهد بود. برای مثال، آوری ایجاد موفق این عضله، کلید ایجاد تاب

رسد طی چند سال آینده ادامه خواهد توانند در شرایط دشوارتری که به نظر میها میکنند که آیا شرکای تجاری آناین مسئله سؤال می

و  وکارها باشدبقای بسیاری از کسب برنامه  آوری باید بخشی مهم ازری واقعی روی تابگذاداشت، به تعهدات خود عمل کنند یا خیر. سرمایه 

 گیر الزم برای مواجهه با موانع پیش رو طی یک تا دو سال آینده را ایفا کند.نقش ضربه 

 کنند.یم  تمرکزبازگشت خود    یهابرنامه دقیق    اتیئجزروی تعیین  ،  به کاربازگشت    یبرا  الزم  یهاتوانمندی   جادیا  یها به جااز شرکت  یاریبس

متری در دفتر کار مستقر شوند، مسیرهای   2توانند با فاصله  کنند که میتعداد افرادی را تعیین میگسترده  های صفحه ها با استفاده از برنامه آن

و ورودی دفتر با شرایط کنونی را انجام  کنند و اقدامات الزم برای تطبیق اتاق استراحت، ناهارخوریطرفه را در محل کار طراحی مییک

های توان رهبران ارشد سازمان برای تمرکز مجدد روی ایجاد توانمندیدهند. این کارها حیاتی است، اما کافی نیست. می

 شوند.سالم خارج می گیربیماری همههایی را مشخص خواهد کرد که طی دو سال آینده از این پایدار، شرکت

 

 منبع:

Mysore Mihir, Sternfels Bob, Wilson Matt, 2020, Return: A new muscle, not just a plan, Mckinsey & 

Company 


