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های به مدل ،حفظ سازمان خود، رهبران برای واکنش سریع نسبت به محیط در حال تغییر و 19سابقه کووید در بحران جهانی شدید و بی 

 ند.رادنیاز عملیاتی جدیدی 

 

شده با شوند. مدیران با تکیه بر ساختارها و فرایندهای تثبیتهای فراوان با نتایج مختلف مواجه میها با عدم قطعیتدر حالت نرمال، سازمان

های  شده برای مدیریت ریسکو حمایت از قمارهای حساببرای کاهش عدم قطعیت  شوند. این ساختارها و فرایندها  ها مواجه میاین چالش

اما، در بحران باقی انجام کارها جواب های شدید، عدم قطعیت میمانده طراحی شده است.  برسد و روش عادی  به سطح غایی خود  تواند 

به ندرت پاسخدهد. در چنین شرایطی، مدلنمی یی که فرایندهای مناسبی  هاسازمانهستی  گو خواهد بود و  های عملیاتی مدیریت سنتی، 

 شود.ندارند، با تهدید مواجه می 

گیری کرد. بحران سالمتی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، از نظر هر دو  توان با »بزرگی« و »مدت زمان« اندازهعدم قطعیت را می 

ریتی جدیدی برای حفظ عملیات خود در این شرایط نیاز دارند. بزرگی  ها به مدل مدیرو، سازمانسابقه بوده است. ازاین در دنیای مدرن بی   معیار

زمان ، بدین معنا است که این مدل عملیاتی باید امکان یادگیری مستمر و واکنش منعطف همها در این بحران عدم قطعیت پیش روی سازمان 

وکار انتظار  ریزی کسبلگران شده است و فعاالن حوزه برنامهبینی تحلیبا تغییر وضعیت را فراهم کند. مدت این بحران، بسیار بیشتر از پیش

وکار باید اجزای اساسی این مدل عملیاتی را در کنار هم قرار دهند،  شرایط بحرانی فعالیت کنند. بنابراین، رهبران کسبدارند مدتی طوالنی در  

 د. هدایت کنن عدم قطعیت شدیدای که بتوانند سازمان خود را در شرایط  گونه به 

 عدم قطعیت شدید درک 

های مشابه مواجه ها در گذشته نیز با بحران شرکت  زنند.ها برای حفظ بقای خود دست و پا میبه واسطه شدت این بحران، بسیاری از سازمان

ت سایبری، فساد مالی، ها نیز معموالً حمالوکار. منبع ایجاد بحران های متوالی کسببار یا شکستهای ناشی از حوادث مصیبت؛ بحران اندشده

هایی که اقدامات اثربخشی در مواجهه با وکار، ناتوانی در حفظ ایمنی و بالیای طبیعی یا انسانی بوده است. بنگاهالگوهای نامناسب کسب

 اند. ها سقوط کردهاند و سایر بنگاه اند، نجات یافته بحران انجام داده

کند؛ که اغلب جدید و ناآشنا است. بحران ناشی از کرونا،  و نتایج دشوار مواجه می  ت شدیدعدم قطعیها را با  سازمان  های وجودی،بحران 

 از سوی دیگر، بسیار شدیدتر از آن بحران است. دارد.  2009ـ2008های اقتصادی گذشته مانند بحران مالی شباهت فراوانی به بحران 

های بزرگ را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است و مدیران برای  ان از سازم  گیری کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن، بسیاریهمه

کنند. شدت و سرعت این بحران  گذاری عمومی و رفتار مشتریان تالش می مواجهه با تغییرات ایجادشده در محیط سالمت عمومی، سیاست 

درصدی برای   2.1، نرخ رشد  2019ه است؛ در گزارش اکتبر  منعکس شدالمللی پول از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا  در برآورد صندوق بین

کاهش درصد    ـ 8.0به    2020و در ژوئن    ـ 5.9به    2020بینی در آوریل  گیری کرونا، این پیش بینی شده بود. با شروع همهپیش   2020سال  

بینی شده است. همچنین پیشبرای تولید ناخالص داخلی آمریکا  درصد    ـ 4.3( نرخ رشد  2020شده )اکتبر  بینی ارائه یافت. در جدیدترین پیش

  بینی کرده است پیش  2020درصد را برای سال   ـ 4.4، نرخ رشد 2019درصدی اقتصاد جهان در سال  2.8المللی پول پس از رشد صندوق بین 

اجعه اتمی فوکوشیما، بر جوامع یا صنایع خاصی تأثیر هایی مانند طوفان کاترینا یا فبحران   .است  2009که بیش از دو برابر رکود اقتصادی سال  

 دهد.ها را نشان می های مختلف و سطح عدم قطعیت آن ، بحران 1بحران حاضر، جهانی است و آثاری پیچیده و بزرگ دارد. شکل    . امادگذاشتن
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 . مدت زمان و بزرگی بحران، عواملی مهم در تعیین میزان عدم قطعیت است. 1شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های عملیاتی موجود دلیل شکست مدل

هایی درباره  های وجودی در سطح سازمانی یا جامعه رایج است و آموزهافتد، اما بحران در مقیاس جهانی به ندرت اتفاق می   عدم قطعیت شدید

کنند و مدیران یک ریزی سالیانه فعالیت میهای برنامه ها با چرخههای عملیاتی موفق در طول دوره عدم قطعیت دارد. بسیاری از سازمان مدل

دربا سال،  در  بودجهبار  راهبردها،  عملیاتیبرنامه   و  ره  میتصمیم  های  و  گیری  کالن  اهداف  با  مطابق  را  سازمان  عملیات  سپس  و  کنند 

 شود.  کنند. به ندرت در طول دوره اجرای برنامه، اصالحی در آن انجام میشده مدیریت میای تعیینهای بودجهمحدودیت

ی عملیاتی موجود دیگر به مدیران در مواجهه  هاو مدل  ریزی سنتی را تضعیف کرده است، بسیاری از مفروضات چرخه برنامه 19بحران کووید  

دیگر در اقتصادی که ناگهان با چنین    2020مفروضات درآمدی مدیران برای سال  کند.  های ایجادشده کمک چندانی نمیاثربخش با چالش

مدیران ارشد برسد،    هایی که به دقت تهیه شده است، پیش از اینکه به دستبحرانی مواجه شده است، موضوعیت ندارد. گزارش وضعیت 

موقع به شرایط  یابند که فرایندهای موجود انعطاف الزم برای واکنش بهروزتری هستند، درمیشود. مدیرانی که به دنبال اطالعات به منسوخ می

 بحرانی امروز را ندارد. 

پذیری، قابلیت چیزی نیاز دارند: انعطاف   دانند به چه ها میبنابراین، روش کاری مدیران برای شرایط عدم قطعیت کنونی مناسب نیست. آن 

بنابراین،  ای طوالنی بدین روش عمل کنند.  اقدام جمعی و سریع، در سراسر سازمان و به محض بروز چالش. همچنین باید بتوانند در دوره

 دهد.  را می اند که به مدیران امکان همکاری با یکدیگر های عملیاتی جدیدی کردهها شروع به اجرای مدلبرخی سازمان 

 

 طوالنی

 19گیری کووید همه

زمان  ایهای منطقهناحیه جنگ

 )مدت(
 قطعیت شدیدعدم 

 کوتاه های وجودیبحران

 زیاد کم
 بزرگی



 

 

3 

 19ناشی از کووید  ریت در شرایط عدم قطعیت شدیدمدی

مدیران دوباره  مستلزم این است که  ،19کووید ایجادشده به واسطه شیوع محیط عملیاتی 

 را به چالش بکشند.و مفروضات خود خود را بررسی کنند  فرایندهای تفکر جمعی  

 

 هاغلبه بر چالش 

 دیکوو  وعیبه واسطه ش  جادشدهیا  یاتیعمل  ط یمح.  مدل عملیاتی جدید باید مشکالت اجرای عملیات در شرایط عدم قطعیت شدید را رفع کند

در ادامه برخی    کنند و مفروضات خود را به چالش بکشند.  یخود را بررس  یتفکر جمع  یندها یدوباره فرا  رانیاست که مد  نی، مستلزم ا19

 های احتمالی پیش روی مدیران در این راه بیان شده است: دام

ممکن است شهود به دست آمده اند،  ها هرگز با بحرانی مشابه مواجه نشدههای آنبینانه: ازآنجاکه مدیران و سازمان سوگیری خوش  •

بینانه، فردی و جمعی، است. ممکن است  یری خوش ها نیاید. یکی از مشکالت رایج، سوگهای مدیریت سازمان به کار آنطی سال

وکار را به حداقل شده کسبینیبشیپ  یلیمدت زمان تعطیا  را جلو بیندازند  تاریخ درآمدهای احتمالی    داشته باشندمدیران تمایل  

تری نسبت به واقعیت  خواهند قبول کنند وضعیت چقدر بد است و سازمان با سناریوهای مالیمنمی توانند یا  . مدیران نمی برسانند

 پیش خواهد رفت. 

کند: نرخ گیرشناسی دائماً تغییر میهای مربوط به همهثبات است. دادهگیری کرونا، اطالعات بی ثباتی اطالعاتی: در دوره همهبی  •

شدت و مدت ایمنی ها، مدت زمان دوره انتقال بیماری و شدت و اثربخشی تستومیر، نسبت مبتالیان بدون عالمت،  ابتال و مرگ 

  ر ییسرعت و شدت تغ ریها تحت تأثآن نانیاطم تیکه قابل شود،نیز منجر می فیضع  یاقتصاد یهاداده  بهمشکل  نیبعد از ابتال. ا

توان  وکار اغلب مبتنی بر مفروضاتی درباره مسیر احتمالی رویدادها است. در بحران کنونی، نمی . راهبرد عادی کسبقرار گرفته است 

های آماری به تغییرهای نسبتاً کوچک در مفروضات متغیرهای  ریزی دست یافت. حساسیت مدل ترین« سناریوی برنامهحتملبه »م

بینی نرخ انتقال بیماری، نقش محوری در تعیین آثار بیماری دارد: جتی  برای مثال، پیشکند.  تری ایجاد میکلیدی، آسیب بزرگ

دارد و تغییری بنیادین در اقدامات احتمالی دولت و رفتار مردم ومیر  د در نرخ ابتال و مرگافزایش جزئی در این نرخ، افزایشی شدی

 کند. ایجاد می

پندارند، هایی که شفاف و مطمئن میثباتی اطالعات، رهبران باید این احتمال را در نظر بگیرند که داده های غلط: عالوه بر بی پاسخ •

کند که این توانند مفروضات خود را واقعیت قلمداد کنند، زیرا اطالعات جدیدی ظهور میمیممکن است کامالً غلط باشد. مدیران ن

به طور منظم مفروضات و درک خود از موضوع    ، در قالب الگوی یادگیری مستمر سازمان،کند. رهبران بایدمفروضات را باطل می 

های درست جایگزین کند؛ ایی نادرست را جذب و به سرعت با پاسخ های ابتدرا بازبینی کنند. مدل عملیاتی سازمان باید بتواند پاسخ 

 روزرسانی مفروضات خود باشند. های بههایی برای مدیران در نظر بگیرند تا به دنبال فرصتتوانند مشوق ها میسازمان

با توجه به شرایط بحرانی کنونی،  گیری مدیران شود. تواند باعث تأخیر در تصمیمکننده و متغیر میهای گیجدادهکننده: تحلیل فلج •

شود، زیرا  محسوب می  تصمیمتأخیر در این شرایط بحرانی، خود نوعی  ممکن است مدیران هرگز به تحلیل دقیق دست نیابند.  

با  ها اقدام کنند و  نشده ویروس را در پی دارد. مدیران باید بر اساس دانستهباری مانند گسترش کنترلنکردن، نتایج فاجعهاقدام

 روزرسانی کنند. دریافت اطالعات جدید، راهبرد خود را به 

ها( به شرایط عادی برای مدتی طوالنی )گاهی اوقات سالتوانند  ها معموالً نمی، سازمانعدم قطعیت شدیدخستگی سازمانی: در   •

کند. ممکن پایان مواجه میهایشان را با ریسک خستگی در مواجهه با تغییر مداوم و بیوکار بازگردند. این امر، مدیران و تیمکسب

تداوم عدم قطعیت  کردن احساسات اولیه،  ای در مدیران ارشد و کارکنان ایجاد شود. اما با فروکش  است در فاز ابتدایی بحران، انگیزه 
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فیزیکی مدیران آسیب می باعث خستگی سازمان می  و  به سالمت ذهنی  بدترین حالت،  اثربخشی  شود. در  باعث کاهش  و  زند 

 شود. تا تنزل سطح کلی کیفیت کارهای سازمان، میگویی سازمان کاهش سطح پاسخاز سازمانی، 

 

 ساختار سازمانی مناسب 

، باید برآوردی از بزرگی و مدت زمان بحران داشته باشند. در ابتدا، واکنش به موقع  عدم قطعیت شدیدگویی به  مدیران برای تعیین نحوه پاسخ

تواند به نحو مناسب به عدم قطعیت مداوم  می منتقل شوند که    پایداری  و متمرکز سازمان باید فعال شود. سپس رهبران باید به مدل عملیاتی

 ها واکنش نشان دهد. ها یا سالماهطی 

 سازی واکنش نسبت به بحران فعال

تر و با اثربخشی بیشتر نسبت به شرایط  تواند سریع ها میتر تشخیص دهند که در حالت بحرانی قرار دارند، سازمان آنهرچه مدیران سریع

 واکنش نشان دهد. عناصر اساسی این واکنش اثربخش به شرح زیر است: 

های عادی این است که مدیران ارشد درکی از انواع رویدادهایی هشدار زودهنگام: یکی از اصول عملیاتی اساسی در زمان  سامانه  •

ها امکان ایجاد سامانه مناسب پایش و هشدار زودهنگام را داشته باشند که ممکن است باعث ایجاد بحران شود. این امر به آن 

 خواهد داد.  

ای داشته باشند که به محض اعالم، بتوان درک مشترکی از بحران را به سرعت  ان باید ساختار سازمانیمرکز عصبی یکپارچه: رهبر •

طرح مدیریت بحران سازمان باشد، اما رهبران  تواند بخشی از  در آن ایجاد کرد و تصمیمات قاطعانه را اتخاذ کرد. چنین ساختاری می 

های وجودی مناسب نباشد. بنابراین، باید در شده برای بحران ساختارهای تعبیه  باید این آمادگی را هم داشته باشند که ممکن است

صورت نیاز، مدل عملیاتی جدیدی را بیافرینند. سازمان برای نظارت بر واکنش جامع نسبت به بحران به مرکز عصبی یکپارچه نیاز 

از مدیران که از اعتبار داخلی برای هدایت دارد. در چنین ساختاری، رهبر باید یک هسته درونی مشخص کند: گروهی کوچک  

باید قدرت تصمیم این رهبران  به بحران برخوردارند.  ارشد برای    گیری در طول بحرانواکنش سازمان نسبت  و پشتیبانی مدیر 

 .  را داشته باشند »قمارهای بزرگ«

ها در طول بحران را هدایت خواهد  اصول عملیاتی شفاف: در ابتدای امر مدیران باید رویکرد کالنی را مشخص کنند که اقدامات آن •

گیری در کرد. این رویکرد باید با اصول عملیاتی مشخص تشریح شود و در سطح سازمان منتشر شود. این اصول شفاف، تصمیم

 ستانداردهایی را برای سنجش اقدامات مدیریتی سازمان در اختیار قرار خواهد داد. طول بحران را هدایت خواهد کرد و ا 

 حالت بحران: اکتشاف، طراحی، اجرا عملیات در 

گیری سریع و نیز تغییر جامع در شیوه مدیریتی سازمان است. سبک عملیاتی مدیران برای جلسه، مباحثه مستلزم تصمیمرویدادهای شتابان،  

تحول شرایط بحرانی متناسب باشد. این تناسب به معنای تسریع فرایندهای موجود برای برآورده کردن اطالعات الزم برای    و اقدام باید با

 های کامالً جدید است.  مدیران نیست، بلکه به معنای آفرینش رویه 

ینی مداوم مفروضات است. مدیران به جای  کشد و مستلزم یادگیری مستمر و بازب، الزامات عملیاتی سازمان را به چالش می عدم قطعیت شدید

باید به جای بازبینی  هاآنتدوین برنامه و تضمین تعهد سازمان به این برنامه، باید تغییرهای پویا و پیچیده را درک کنند و به آن پاسخ دهند. 

  همچنین هی شده است: اکتشاف، طراحی، اجرا.  دگیری را برگزار کنند که حول سه محور سازمان ای ایستا، جلسات مکرر تصمیمای برنامه دوره

کاوش کنند و اقدامات شناسی کنند، پیامدهای عملی آن را بررسی کنند، نحوه تحول شرایط را  باید با همکاری هم وضعیت موجود را آسیب

 مناسب را طراحی و اجرا کنند.
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سازمان با شرایط در حال تحول ناشی از بحران را تضمین کند. ای تکرار شود که تناسب واکنش  چرخه یادگیری و بازطراحی باید به اندازه

 یک از مفروضات سازمان را مقدس بدانند.  مدیران باید مفروضات موجود را به چالش بکشند و نباید هیچ

باشند. برای مثال،  های تخصصی  مدیران برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به دانش تخصصی نیاز دارند و باید فعاالنه به دنبال دریافت مشاوره

 گیرشناسی( نیاز دارند.  گیری کرونا به مشاوره بیرونی )در زمینه همهمدیران برای ارزیابی مسیر همه

 

مدیران به جای تدوین برنامه و تضمین تعهد سازمان به این برنامه، باید تغییرهای پویا و پیچیده  

 را درک کنند و به آن پاسخ دهند. 

 

را باید  از راهحلهسازمان همچنین  به چالش بکشد. یکی  را  پیشنهادی  ارزیابی  های  برای  ایجاد »تیم قرمز«  این کار،  برای  های پیشنهادی 

ام نیز از تست  بیهای پیشگامی مانند مایکروسافت و آی بینانه است. شرکتمفروضات خوشهای احتمالی یا  تصمیمات مدیران، شناسایی ضعف

 کنند.زیرساخت امنیتی خود استفاده میهای قرمز برای تیم

سابقه انجام دهند؛ اقداماتی جسورانه و سریع که در حالت عادی پرخطر به نظر  سابقه، مستلزم این است که رهبران اقدامات بی های بیبحران 

ر در صورت تغییر شرایط را داشته  اند باید آمادگی تغییر مسیو سریع متمرکز شده   عملی  گیریتصمیمرسد. مدیران، در عین حال که روی  می

برای حل  توان  بندی شود. ابتدا باید اقداماتی برای تعدیل سناریوهای »بدترین حالت« انجام شود و نیز می باشند. همچنین، اقدامات باید اولویت

بحران وجودی، مدیران باید به راحتی   . در هزینه را به سرعت انجام داداقدامات کممسائلی که ممکن است در هریک از سناریوها اتفاق بیفتد،  

 تصمیمات هوشیارانه بگیرند و اقدامات سنجیده را برای مواجهه با بحران انجام دهند. 

 مدلی پایدار 

ها، بسته به موقعیت جغرافیایی و حوزه صنعتی  . سازمان عدم قطعیت شدیدای طوالنی با  شود؛ دورهگیری کرونا به ماه نهم خود نزدیک میهمه

ی مشتریان، هایی مانند کاهش تقاضااند؛ بحران های مختلف این بحران تجربه کردهلیت خود، اشکال مختلفی از عدم قطعیت را در زمانفعا

ثباتی اقتصادی  ها با بی های مختلف ارائه محصول و خدمت. اکنون، شرکتاختالل در زنجیره تأمین، کمبود موجودی و تغییر تقاضا در کانال

اند. به منظور مدیریت دوره بازیابی طوالنی، ساختارها و فرایندهای مدیریتی باید به مدل  مواجه شده  عدم قطعیت شدیدویه ناشی از  و وقایع ثان

 عملیاتی پایدار و بلندمدت تبدیل شود. 

های دیگری ، چالش شودسوزی در دفاتر مرکزی یک شرکت را تصور کرد. زمانی که آتش خاموش می توان آتشبرای شناخت این مسئله می 

دهی مجدد اهداف کالن و راهبرد خود باید مرکز عصبی یکپارچه  کنار شکل کند؛ از ارزیابی خسارت تا ازسرگیری عملیات. سازمان در بروز می 

عملیاتی    شود. سبکوکار، واگذار می خود را حفظ کند. البته پس از بحران، تصمیمات و اقدامات به مالکان قبلی خود، یعنی واحدهای کسب

ها به جای روزانه به صورت  ممکن است پس از بحران جلسات تیمشود.  گردد، اما تعدیل میایجادشده در شرایط بحرانی، به حالت عادی برنمی 

 پذیری الزم برای بازگشت به حالت قبل، در صورت لزوم، را داشته باشد.  هفتگی برگزار شود، اما باید انعطاف 

، 19د، تغییر خواهد کرد، اما پایش و هشدار زودهنگام همچنان اهمیتی حیاتی دارد. برای مثال، در بحران کووید  مسائلی که باید پایش شو

های فناوری اطالعات باید در پایش حمالت سایبری ممکن است دورکاری کارکنان در بسیاری از کشورها ادامه یابد. به همین دلیل، اداره

در صورت بازگشت کارکنان به محیط کار، فرایندهای تست و پایش باید انجام شود و در صورت شناسایی وه،  بسیار هوشیارانه عمل کنند. به عال

فرد مبتال، قرنطینه و درمان باید به سرعت انجام شود. تجربه کره و چین، اهمیت پایش در سطح کشور و واکنش سریع در بازیابی سالمت  

 دهد.عمومی و اقتصاد را به خوبی نشان می
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پس از پشت سر  آور باید بتوانند  های تابکنند. سازمان  بندیدر فعالیت در حالت بحران یا در مرحله بازیابی، رهبران باید اقدامات را اولویت

به دنبال فرصت بررسی گذاشتن شرایط بحرانی،  برای مثال،  باشند.  از شرکتها نشان میها  تابدهد بسیاری  از بحران مالی  های  آور پس 

اند و درصدد ادغام و اکتساب های جدید اقدام کردهشده در طول بحران، برای خرید داراییجوییبا استفاده از نقدینگی صرفه  2009ـ2008

 اند. بوده

ها ایجاد  شود، محیط عملیاتی دشواری برای مدیران و سازمان ، که بر اساس تازگی، بزرگی، مدت و سرعت تغییر تعریف میعدم قطعیت شدید

های عملیاتی جدید است.  های کاری جدید و مدلشرایطی که با تغییرهای بنیادین مواجه است، مستلزم اشکال جدید رهبری، روش کند.  می

اند، قدرت تحمل ابهام، سبک عملیاتی سریع و فرهنگ پاالیش، بازیبنی و بازنگری مستمر ت پشت سر گذاشته مدیرانی که بحران را با موفقی

های جدید، ساختار و فرایندهای مدیریتی نیز باید  برداری آن از فرصت را در خود توسعه خواهند داد. به منظور تضمین پایداری سازمان و بهره 

 با شرایط تطبیق داده شود. 
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