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  مقدمه:
او را تحت تاثير قرار داده است بلكه ديگر  بهداشت اپيدمي است كه نه تنها سالمت انسان و يك ويروس كرونا 

خوش تغيير ساخته و مشخص  و مديريت را دست سازمانبه هاي مهم زندگي اجتماعي از جمله مباحث مربوط حوزه

سازي روابط  به هماهنگقادر  تا چه ميزان  ها سازمانو وضعيت كنوني جهان تا چه زمان ادامه خواهد يافت اين نيست 

اثرات يك بحران در  چرا كه بايد توجه كرد كه    ؟! بود  خواهندسازماني با محيط اطراف خود را  درون سازماني و برون

  د.ياببا اتمام واقعه نيز تداوم مي ، حتي هر جامعه

  به طور ها و كنندگان سازمان ادارهشناسان، مشاوران، حقوقدانان و در دوران پساكرونا نقش روانشناسان، جامعه

ها و بسياري  در سازمانهايي  و از طرفي فرصت  هااين دوره، چالشدر  لذا    شود،هاي علوم رفتاري برجسته مي رشته كلي  

ايجاد اين نوشتار بدنبال لذا  .كردويژه در دوران پساكرونا بايد به آن توجه  كه ه استآمد وجود از كسب و كارها ب

و شايد تلنگري هم براي   باشدمي سازمان و مديريت در دوران پساكرونافتمان تحول و تغيير در مفاهيم مرتبط با گ

ها باشد تا آمادگي مواجهه با مسائل جديد و احصاي راهكارهاي منطقي و علمي در برخورد  مديران و مسئولين سازمان

  دي خالصه كرد: كلياصلي و محور سه توان در ميباشند. اين موارد كليدي را را داشته با اين نوع متفاوت بحران  
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 مديرانراهبردي و راهبري وظايف الف) 

هاي  برداشتبسياري از تغيير پارادايمي دانست كه انگار قرار است  ي براي سيمنتوان شروع دوران كرونا را مي

ذهني و تفسيري كه تاكنون از سازمان و مديريت در افكار صاحبنظران اين علوم وجود دارد را با خود ببرد و شايد هم  

هاي زيادي كه به برخي  طوفاني به پا كند و طومار سازمان اين نسيم، ، ١اي مبتني بر اصل پروانه ، اي نزديكدر آينده

اند را  توجه بوده سازي خود، بياند و همچنين به هشدارهاي محيطي و ايمنكرده تفكرات سنتي و پيش پا افتاده عادت 

جايگزين كند. اين دقيقا همان كاري است كه  را نفس و نوآور تازه هايها، سازمانبا خود درنوردد و به جاي آن

  آورد.   ويروس كرونا بر سر بشريت مي

  و  مديرانبدانيم، ضروريست عالي را يكي از وظايف كليدي مديران راهبردي  ريزي اگر برنامهدر اين رابطه، 

راهبردي    ريزيهمواره برنامه   (كرونا) بايد٢هيبريدي   بحراناين  تبعات    مديريت  براي مواجهه و  سازمان  هاياستراتژيست

پساكرونا بسيار كوتاه و  هاي عمر راهبردها در سازمانبرخي اعتقاد دارند بدليل اينكه از طرفي را مدنظر قرار دهند، 

ريزي راهبردي، اعتبار و كارايي خود را از دست  ي برنامههاي سلسله مراتبي و رسمي شده ، سيستمتر خواهد شدكوتاه

ي  خواهند داد و مديران بايد به سمت هدايت راهبردي پيش بروند، آنها بر اين باورند كه مديران پيوسته بايد از آينده

- هاي اين دوران به جاي دانشسازماندر نهايت اينكه    كنند.حركت  پيامدگرا  به سمت تفكر  خود تصويرسازي كنند و  

  خواهند داشت. اي ويژه  هاي حكيم جلوهمدار بودن، بايد بر مبناي حكمت اداره شوند، بنابراين سازمان

  

  

  

  

  

 
هاي سيستم منجر گردد و اين سنگ بناي تئوري بيني نشده در ستاده تواند به نتايج وسيع و پيشاي به اين معناست كه تغيير جزئي در شرايط اوليه مياثر پروانه ) ١

   ها باعث تغييرات عظيم خواهد شدآنها، نقاطي وجود دارند كه تغييري اندك در نظمي اعتقاد بر آن است كه در تمامي پديده آشوب است. در نظريه آشوب يا بي

،  دهد.شود كه داراي تمامي تبعات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي ميباشد و در واقع كل سيستم را تحت تاثير قرار مي) بحران هيبريدي به بحراني گفته مي ٢

  دهد.ابعاد را تحت تاثير خود قرار ميي كه همه شودجنگ رواني محسوب مينوعي تر به زبان ساده  نبردين اهمچنين 
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  هاي انساني سازمانسرمايهمديريت  )ب

ي انساني و رفتار فردي،  ها ، سرمايهدچار تغيير جدي خواهد شدكه سازمان هر ي عنصر تشكيل دهنده ترين مهم

هاي  ي سرمايهزدگغم و  مانند افسردگي ييهاآسيبها خواهد بود. در دوران كرونا و پساكرونا گروهي و سازماني آن

را از  شان يكي از همكاران صميمييا  خانواده (مختص كساني كه يكي از اعضاي ١، اختالل سوگ انساني در سازمان

(به دليل اينكه در دوران كرونا اختالفاتي در   افراد پرخاشگريو  كند. همچنين خشماند) شيوع پيدا مي دست داده 

ر پساكرونا تشديد  ها وجود دارد كه در دوران كنوني ممكن است اين اختالفات خاموش باشد اما د درون خانواده 

اي خواهند داشت. روابط  انتظارات ويژهها كاركنان و كارگران سازماندر دنياي پساكرونايي،  .يابدافزايش مي شود) 

ك  و اين ي  ، روابط عاطفي بسيار تحت تاثير قرار خواهد گرفتفردي، جايگزين روابط گروهي و تيمي خواهد شد

همچنين با توجه به افزايش دوركاري كاركنان،  چالش جدي براي مديران خواهد شد كه بايد براي آن فكري بكنند. 

نگرند و با كوچكترين اشتباه يا ضعف  بسياري از مديران در شرايط دوركاري با ديد منفي به كاركنان خود مي

ي كنند كه اين رويكرد موجب تضعيف رابطه مثبت كارها را متهم به كمآن   ، ممكن است عملكردي از سوي كاركنان

  وري گردد.  ي بين كارمند و مدير و كاهش بهرهكار

پراكنده تبديل  و شايد كار بيشتر در خانه و بطور  ماني كه محيط يكپارچه كسب و كار به يك شبكه فرد به فرد  ز

شرايط جديد مي بايست    قبلي خود به كار ادامه دهد. در  سيستم مديريت تواند با  ميطبيعي است كه سازمان ن  ،شودمي

سازمان افزايش يابد چرا كه به دليل انجام دوركاري ميزان كنترل مديران بر عملكرد كاركنان كاهش   سطوح عمودي

هاي چند نفره و گذاشتن يك  يافته و رفع اين مشكل تنها با افزايش سطوح عمودي سازمان و تقسيم افراد به گروه 

ول براي هر گروه كه به طور مستقيم با مدير واحد مربوطه در ارتباط باشد ممكن است. همچنين يك دستورالعمل  مسئ

عملياتي شامل روش و الزامات دوركاري در شركت توسط مديران تدوين و به همه كاركنان ابالغ گردد. چنانچه  

ت، اين تغييرات به صورت مكتوب به آنها اعالم  شرح وظايف يا اختيارات افراد نيز در شرايط جديد تغيير نموده اس

  گردد.

  

 
قراري، احساس پوچي  خشم و گيرد. فردي كه به تازگي سوگوار شده است حاالت و افكاري شامل بيختالل سوگ در دسته اختالالت افسردگي قرار ميا ) ١

يل به مرگ براي پيوستن اندازد، تمارفته ميدستصر دانستن خود در مرگ او، دوري از عواملي كه او را به ياد عزيز از و مق نپذيرفتن مرگ اونفرت ناشي از فقدان، 

  .كندعالقگي به آينده را تجربه مياعتمادي به ديگران، احساس تنهايي، سردرگمي در مورد هويت شخصي و بيبه عزيز از دست رفته، بي
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  سازمان:و بيروني ساختارها و فرايندهاي دروني ) ج

اهداف كسب و كار هستند و در شرايط دوركاري اهميت  در هر سازماني، بستري براي رسيدن به  فرايندها 

داخلي يا خارجي بودن آنها اهميت   در شرايط كنوني(كرونا و پساكرونا)،  كنند. در برخورد با فرايندهادوچندان پيدا مي

در   فرايندهاي خارجي، اولويت با اصالح پيدا مي كند. با توجه به اينكه كسب و كار در شرايط بحراني قرار داشته

كسب  ماندگاري  تري در  رنگ  به طور مستقيم با مشتريان كسب و كار در ارتباط است و نقش پر، چرا كه  استسازمان  

ازاريابي، فروش، لجستيك و خدمات پس  توزيع، بتامين، مانند  ي دارند. بنابراين فرايندهاي در شرايط كرونايي و كار

تا جاي ممكن بدون    كنوني،  اي تغيير نمايند كه ضمن حفظ مشتريانبايست مهندسي مجدد شده و به گونه از فروش مي

توانند با كاهش ساعت كاري و برگزاري جلسات به  مديران ميلذا  را داشته باشندحضور مستقيم كاركنان قابليت اج

   كاركنان خود را نيز حفظ نمايند. صورت آنالين، سالمت اين بخش از 

بدليل  خود خواهند شد و آنها  كسب و كاري محيطبسيار جدي و متفاوت پساكرونايي شاهد تغيير هاي سازمان

  توان نميكه  خواهند بودها دوري از شبه واقعيت  و هاي بيشتررو شدن با واقعيتروبه نيازمند نفعان، ذيتغيير انتظارات 

  سازي هوشمندبه سمت  تباطي و جهان ارتباطات  به عبارتي با توجه به اينكه تكنولوژي ارگرفت.  هم ناديده  نقش وب را  

    اني و وظايف خود را بررسي كنند.زمند اين هستند كه خود را بازخو يانپساكرونايي هاي رود سازمان بيشتر پيش مي

است به نام   ايي اين جمله، مسئلهنكته بيشتر رويكرد نهادي به خود خواهند گرفت.  ي پساكرونايي هاسازمان

با اين  چون يك انتظاراتي داشته است و در جامعه، . يعني مخاطب اجتماعي از سازمان» مخاطبان انتظارات«برآوردن 

احساس برداشت ديگري از  بنابراين مخاطبان ، تغيير پيدا كرده استنيز ، وظايف سيستم و سيستم كاري تغيير محيط

  سياسي،  سيستم به  ديگر االن. است كرده تغييرنيز سازمان  دارند و انتظاراتشان از خودشان، جامعه وسازمان وظايف 

قبلي باشد. اين تغيير به معناي  همان سازمان  تواند  نمي  سازمان ديگرو    دارند  ديگري  نگاه  … و  زيستي  محيط  اقتصادي،

  تر شده است. تر و عميقبه صورت افقي و عمومي گسترده انبهتر يا بدتر نيست. يعني انتظارات مخاطب

ري را بايد بپذيرند، بعبارتي در توليد  در برابر سالمت و بهداشت جامعه مسئوليت بيشتها همچنين سازمان

در سازمان پساكرونايي كمترين اثري از جلسات طوالني،   را بايد بكار برند. ١محصوالت خود استراتژي بازاريابي سبز 

خاصيت و همچنين مديران پروازي خواهد بود و جاي خود را به جلسات از راه دور و الكترونيكي خواهد داد.  بي

  تر خواهد بود.رويكردي مجازي بايد به خود بگيرند، بنابراين نقش فناوري اطالعات بسيار پررنگها آموزش 

 
  .شودها و اقدامات محيط دوستانه يك كارخانه توليدي يا يك شركت ارائه دهنده خدمات را شامل ميبازاريابي سبز تمامي فعاليت ) ١
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قوانين  متاسفانه  دوران كرونا نشان داد كه  به بازاريابي ديجيتالي خواهد داد،  بازاريابي چهره به چهره جاي خود را  

ساعته براي   ٢٤ قول وزير صمت براي اعطاي مجوزهاي هاي دولتي كم نداريم. شاهد مثال، دست و پاگير در سازمان

در حالت معمول  وزارت صمت مجوزهايي كه باشد. اين در حالي است كه مي هاتوليد مواد خاص در برخي كارگاه 

اعطا كند و تواند ميتري را به علت شرايط بحراني و خاص در ظرف مدت كوتاهشد ميظرف مدت چند ماه صادر 

ي  ها ها بحران را به فرصت تبديل كرده و پتانسيل نهفته دستگاهكه ويروس كرونا در برخي بخش دهد اين نشان مي

ما وجود دارد كه با زمان كمتري به  دولتي هاي دستگاه  اين توان دركه  توان گفتبنابراين مي دهد را نشان مي دولتي

  .  اجازه ايجاد اشتغال بدهندو كارآفرينان  قتصادي فعاالن ا

توانيم دولت را  يروس منحوس كرونا نشان داد كه اندازه كاركنان دولت نيز بسيار زياد است و ما ميوهمچنين 

. به روش كاربرد الكترونيكي و مجازي مديريت كنيمو توسط كاركنان چند مهارته و كارآمد و يا تر خيلي سبك

را درك كنند و دولت را به معناي واقعي  دولت و نهادها بايد اهميت جدي دولت الكترونيك بنابراين در اين دوران، 

باشند، شايد شرايط    يي كاملكارمندان بايد با فضاي دولت مجازي و الكترونيك آشناو البته    الكترونيكي مديريت كنند

بتوانند  بايد  يدولتهاي سازمانبه نحوي برسد كه افراد تا مدت موقتي امكان خروج از منازل را نداشته باشند و 

 .پاسخگوي نيازهاي آن باشند
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  پيشنهاداتي براي مديران: 

  ها، مستندسازي و ثبت تجربيات ارزشمند است چرا كه اگر بحراناينگونه  نكته حائز اهميت در مواجهه با شرايط  

اقدامات كنترلي و اصالحي انجام شده و تجربه شده توسط مديران و مالكين كسب وكار در قالب يك پروتكل  

مشخص مستندسازي نگردند در صورت تكرار شرايط بحراني، كسب و كار به دليل نداشتن استراتژي و دستورالعمل  

  خواهد شد. مواجهه، مجددا تا رسيدن به شرايط پايدار دچار ضررهاي مادي و معنوي 

ها را انجام دهند. اينگونه حتي در  هاي كاري خود را در اولويت قرار داده و آن فوريتدر اين شرايط، مديران 

طور مثال فضاي كاري شركت را از آفالين به آنالين برده و  توان رشد داشت. به هم مي كرونا و پساكرونايي شرايط 

 .تامين نيازهاي مشتريان نيز فراهم كنندهاي پشتيبان و آنالين را براي سيستم

بويژه در   شركت IT هايها بايد به آن توجه كنند تقويت سيستميكي ديگر از نكات مهمي كه مديران شركت 

نيروها مجبور به دوركاري هستند، ارتباطات مجازي در همه امور  اكثر به دليل آنكه  امر آموزش و توجيه كاركنان 

ها رخ  شركت IT هايگسترش پيدا كند. براين اساس اگر اختاللي در سيستمبايد  گذاريه حتي امور مالي و سرماي

رسان قرار بگيرند. با توجه به اين مهم، اكنون فرصت بسيار مناسبي دهد، ممكن است مورد حمالت سايبري و آسيب 

 .و ساخت و طراحي يك پلتفرم براي كل مجموعه است IT براي ارتقاء سيستم هاي

كار  توان خود را ب يهمه مديران و كاركنان سازمان، بايد، مباشد كه اكنون در شرايط خاصي قرار داري يادمان

و شهرت آن را   دهند هاي سازمان خود را ارتقاتوانايي بايست ميها آن .ندخوبي انجام ده  به خود را  هايو كار رندگي

تا وظيفه خود را به نحو احسن نسبت به جامعه و كشور خود انجام  ندا؛ زيرا همه فراخوانده شده نددر جامعه بيشتر كن

  ند.ده

 


