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های های جدید شیوع در اروپا و امریکا، بسیاری از شرکتبه کانون 19-با نزدیک شدن بحران بیماری کووید
این  حل برایهای آسانی پاسخخود هستند. درواقع  مقابلهسازی الگوی بزرگ به سرعت به دنبال آماده

بینی نیستند، تجربه قبلی در مورد آن وجود ندارد های این بیماری قابل پیشمسئله وجود ندارد زیرا پویایی
ها المللی برای سازمانهای بینیا سازمان هاتدول برای مقابله با آن توسط ای ساده و روانهو دستورالعمل

دانیم که شرایط در کشورهای مختلف با یکدیگر فرق دارد اما معتقدیم که این فرصت ارائه نشده است. می
رهای دیگری که چند در مناطق و کشو هاسازمان ها وجود دارد که از تجربیات دیگربرای بسیاری از شرکت

که چین در جایگاه اول  رسداند استفاده کنند. به نظر میگویی به شیوع کرونا بودهتر درگیر پاسخهفته پیش
اقتصادهایی قرار دارد که در حال بازگشت به شرایط عادی هستند. این برداشت ما از مشاهداتمان در زمینه 

اطمینان عمومی ایجاد شده است. اگرچه بهبود ها و محصوالت، افزایش تولید و افزایش جابجایی انسان
پدیدار شود  شیوعپذیری قرار دارد زیرا ممکن است که موج دیگری از این دوره بازیابی هنوز در مرحله آسیب

ر کنند و در اند در این دوره زمانی از مرحله پاسخگویی به بحران عبوهای چینی توانستهاما بسیاری از شرکت
 ریزی پس از بازیابی هستند.حال بازیابی و برنامه

های بازیابی خود بودند به های چینی که به دنبال تدوین برنامهمبتنی بر تجربیاتی که با پشتیبانی از شرکت
می  ها در مناطق مختلف جهان استخراج کنیم.درس اولیه را برای رهبران شرکت 12ایم دست آمده توانسته

ها اما بسیاری از این درسخاص خود را دارد  های اجتماعیو سنت های اداری و سیاسیکه چین نظام یمدان
 در مناطق مختلف جهان قابل استفاده هستند.

 های خود را مورد بازنگری قرار دهیدرو نگاه کنید و مستمرًا تالش. به پیش1

گیرند که این امر نیازمند بازنگری ا در پیش میمسیرهای بسیار پویایی رها دانیم بحرانهمانگونه که می
توجهی به بحران ها از مرحله بیها است. در این مسیر سازمانهای سازمانفکری و برنامه الگوهایمستمر 

ریزی و به برنامهنسبت رسند و پس از آن آن می تشخیصکنند سپس به مرحله کشف و کار خود را آغاز می
پس از آن  و کننداستراتژی بازیابی خود را تدوین می در مرحله بعد آنه .کننداقدام میتعیین پاسخ به بحران 

-دهند و نهایتًا به بازنگری و یادگیری از این تجربه میاستراتژی دوره پس از بازیابی را مورد بررسی قرار می

هدایت مدیرعامل به پیش پردازند. این فرآیند باید به سرعت انجام شود و به همین دلیل است که باید با 
سرعت سازمان ها در فرآیندهای پیچیده هماهنگی داخلی شود و رود تا مانع از گیر افتادن اقدامات و تالش

 گویی به شرایط در حال تغییر را بهبود بخشد.در پاسخ

و چنین اند رو نگریستههایی که به سرعت در حال  بازیابی هستند فعاالنه به پیشدر چین برخی از شرکت
که یک تولیدکننده پیشرو در  اند. به عنوان مثال در اولین مراحل شیوع، مستر کونگمراحلی را در نظر گرفته
داد و به های مسئله را به صورت روزانه مورد بررسی قرار میهای فوری است پویاییتولید نودل و نوشیدنی

های توزیع اصلی این شرکت وقوع مشکل در شبکهداد. ها را انجام میبندی مجدد تالششکلی منظم اولویت
(، تجارت آنالین بهآفالین ) O2Oهای توزیع آفالین بزرگ به بینی کرد و با تغییر رویکرد خود از کانالرا پیش

تالش کرد. با رصد مستمر  هاافتادگیعقبهای کوچک برای جبران فروشگاهایجاد ارتباط با الکترونیک و 
های مختلف این شرکت توانست زنجیره تأمین خود را به شکلی کامالً بازگشایی فروشگاههای برنامه
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درصد بازیابی شد و  50پذیر درآورد. درنتیجه زنجیره توزیع شرکت چند هفته پس از شیوع اصلی تا انعطاف
ین درصد هایی که در طول این دوره بازگشایی شده بودند را پوشش دهد. ادرصد از فروشگاه 60توانست 

 سه برابر رقبا در بازار بود.

 های باال به پایین. استفاده از رویکردی سازگار و پایین به باال برای تکمیل تالش2

بینی های سریع و هماهنگ نیازمند رهبری باال به پایین هستند. اما سازگار شدن با تغییرات پیشپاسخ
-ازمند انجام اقدامات غیرمتمرکز است. برخی از شرکتهای زیادی دارند نیپویاییدر جوامع مختلف نشده که 

های چینی به شکل اثربخشی این دو رویکرد را با هم سازگار کردند و چارچوبی باال به پایین ایجاد کردند که 
 پرداختند.در آن کارکنان شرکت نیز به نوآوری می

یک گروه اقدام بحران تشکیل داد که به  کندشهر چین اداره می 400هتل را در  6000که  هازهوبه عنوان مثال 
-پرداختند و خطوط راهنمای باال به پایینی را برای کل زنجیره تدوین میها میصورت روزانه به بررسی رویه

براین، این شرکت پلتفرم اطالعاتی داخلی خود را تقویت کرد و اپلیکیشن موبایلی به نام کردند. عالوه
Huatong ترین زمان ممکن ه کارکنان و فرنچایزهای آن اطالعات الزم را در سریعساخت تا مطمئن شود ک

در اختیار خواهند داشت. این امر به فرانچایزها اجازه داد تا خطوط راهنمای متمرکز ابالغ شده را با موقعیت 
 ند.محلی خود در حوزه بیماری و اقدامات اتخاذ شده توسط دولت برای مدیریت بیماری به خوبی سازگار کن

 تالش کنید و امنیت برای کارکنان شفافیت. برای ایجاد 3

مخصوصًا وقتی که موقعیت و اطالعات در دسترس مستمرًا در حال تغییر  شفافیت،ها ایجاد کردن در بحران
هایی در چنین موقعیت کار سختی است.هستند و منطقی نمایی برای مبتال شدن افراد در آن وجود دارد، 

های رسمی از طرف دولت وجود نداشته باشد، اطالعات ارائه شده متناقض یا ازتاریخ ممکن است توصیه
های جزئی نشده باشد. عالوه بر این، به واسطه گزارش اتگذشته باشد یا به اندازه کافی برای استفاده عملی

مختلفی در این های شوند زیرا دیدگاهشود افراد دچار ابهام و گیجی میها پخش میفراوانی که در رسانه
ها های جدیدی برای کار کردن را بپذیرند اما تا زمانی که آنها وجود دارد. کارکنان باید راهها و توصیهگزارش

-گیری کلی را به درستی تشخیص ندهند نمیاطالعاتی واضح و باثبات در مورد کارها نداشته باشند و جهت

 توانند این کار را انجام دهند.
اند. به عنوان ای چینی خطوط راهنما و پشتیبانی الزم برای کارکنان خود را به وجود آوردههبرخی از شرکت

هایی بسیار عملیاتی برای ها و رویهترین تولیدکننده لوازم آشپزخانه چین دستورالعملبزرگ Suporمثال 
رض ویروس در زمان توان به نحوه قرار نگرفتن در معها میکارکنان خود صادر کرده است که از جمله آن

-های غیرعادی اشاره کرد. عالوه بر این، این شرکت بررسیموقعیتهای اورژانسی برای انجام کارها و برنامه

ها را از همان مراحل اولیه شیوع در پیش گرفت و تجهیزات های آنهای الزم برای سالمت کارکنان و خانواده
امر به این شرکت فرصت داد تا به سرعت اقدام به شروع ها فراهم کرد. این پیشگیری الزم را برای آن

 کارهای خود کند و برخی از خطوط تولید خود را در هفته دوم فوریه بازگشایی نماید.
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 دهیدتخصیص  های مختلفبه فعالیت را  پذیر نیروی کارانعطاف به شکلی .4

های توانند فعالیتها( کارکنان نمیانوکارهایی که در فضای رقابتی شدیدی قرار دارند )مثل رستوردر کسب
های برخی از شرکت ،رایج خود را به صورت عادی انجام دهند. به جای دادن مرخصی بدون حقوق یا اخراج

ریزی بازیابی تخصیص دادند یا های ارزشمند جدیدی همانند برنامهخالق چینی کارکنان خود را به فعالیت
 رض دادند.ها قها را به دیگر سازمانحتی آن

ای فرآیندهای رستوران، هتل و سینمای زنجیره 40به عنوان مثال در پاسخ به کاهش شدید درآمد، بیش از 
ها تأمین نیروی انسانی خود را بهینه کردند و بخش مهمی از نیروهای کاری خود را آزاد کردند. سپس آن

شکل گرفته بابا توسط علیکه  آنالینارکت سوپرمتازه تاسیس که یک مجموعه  این نیروها را در اختیا ِهما
این شرکت در آن دوره به شدت به نیروی انسانی برای ارائه خدمت نیاز داشت زیرا  .بود قرض دادند

نیز  JDو  Ele ،Meituanهمانند  O2Oهای آنالین به شدت افزایش پیدا کرده بود. بازیگران سفارش
 ها قرض گرفتند.نیروی انسانی موردنیاز خود را از رستوران

 خود را تغییر دهید های فروش. آمیخته کانال5

های اند با محدودیتفروشی مستقیم فرد به فرد در مناطقی که با شیوع ویروس مواجه شدههای خردهشبکه
های فروش جدیدی را در پیش گرفتند و وکارهای چابک چینی به سرعت تالشفراوانی مواجه گشتند. کسب

 استفاده کردند. B2Bو  B2Cهای جدیدی در حوزه از کانال
های خود را در طول درصد از فروشگاه 40مجبور شد  شرکت تولید لوازم آرایشی لین کینگیوانبه عنوان مثال 

حال شرکت همه مشاوران هایی که در ووهان وجود داشت(. بااینببندد )از جمله همه فروشگاه دوره بحران
ها را به کار گرفت تا تبدیل به افراد اثرگذار آنالینی شوند که از ابزارهای دیجیتالی شگاهزیبایی خود در این فرو

برای ترغیب مشتریان به صورت مجازی و فروش آنالین استفاده کنند. درنتیجه فروش این  چتهمانند وی
 شرکت نسبت به سال گذشته در ووهان دو برابر شد.

 استفاده کنید ی خودگی کارکنان و شرکاهای اجتماعی برای هماهن. از شبکه6

-های چینی که به دنبال دورکاری و مواجهه با شرایط پیچیده موجود برای هماهنگی بودند از پلتفرمشرکت

 چت برای هماهنگی کارکنان و شرکای خود استفاده کردند.های اجتماعی همانند ویهای شبکه
ای را برای افزایش لباس خواب در چین است برنامهترین تولیدکننده بزرگ که لیدیبه عنوان مثال کازمو

 گسترشهای اجتماعی خود را چت در پیش گرفت و از کارکنان خواست که حلقهفروش خود از طریق وی
-بندی فروش جدیدی را بین همه کارکنان خود ایجاد کرد )حتی مدیرعامل و رئیس هیئترتبه ،دهند. شرکت

 ر به همه کارکنان انگیزه داد تا در این فرآیند مشارکت داشته باشند.مدیره( و این ام

 آماده شوید تر از چیزی که انتظار دارید. برای بازیابی سریع7

دهد که نرخ هفته پس از شیوع اولیه، چین در مراحل اولیه بازیابی قرار گرفت. آمارها نشان می 6تنها 
درصد به  43سنگ نیز از فزایش است. به شکلی مشابه مصرف زغالجابجایی افراد و کاالها در چین در حال ا
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اند. فروش اموال دهد که برخی از خطوط تولید کار خود را آغاز کردهدرصد رسیده است و نشان می 75
 غیرمنقول نیز افزایش پیدا کرده است.

بینی کرد، تجربه چین سناریویی زمانی بحران اقتصادی در دیگر کشورها را پیش توان عمق و طولاگرچه نمی
ها باید برای آن آماده شوند. با در نظر گرفتن زمان الزم برای تدوین، گذارد که شرکتروی ما میرا پیش

گویی به در زمان پاسخریزی بازیابی باید های بزرگ، برنامههای جدید در شرکتکارگیری سیاستتوزیع و به
 آغاز شده باشد.بحران 

وکار خود مواجه مدت با بحران جدی در کسبونقل بزرگ چینی که در کوتاهمثال یک شرکت حملبه عنوان 
 ،نیروی انسانی تعداد آورد. به جای کاهشرو ریزی برای آمادگی بلندمدت شده بود در این دوره به برنامه

ها و بهبود مهارت های داخلی،تشویق کرد که از زمان خود برای ارتقای سیستماین شرکت کارکنان خود را 
 کارگیری در دوره بازیابی و پس از آن اقدام کنند.طراحی محصوالت و خدمات جدید برای به
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 های بازیابی متفاوتی باشیدهای مختلف منتظر سرعت. در بخش8

. از شوندهای متفاوتی بازیابی میهای محصول مختلف با سرعتها و گروهچندان عجیب نیست که بخش
ارزش ها در نظر گرفت. در زمان شدت گرفتن شیوع در چین، اوتی را برای آنفد رویکردهای متبای این رو

افزار و تجهیزات و خدمات های پیشرو همانند نرمها کاهش پیدا کرد اما بخشسهام در همه بخش
ها نبیمارستانی تنها چند روز پس از شیوع بازیابی شدند و پس از آن نرخ صعودی افزایش قیمت سهام آ

ها با سرعت کمتری این کار را انجام دادند اما در طول چند هفته به سطوح قبلی بقیه بخش آغاز شده است.
-ونقل، خردههایی که به شدت در این مسیر آسیب دیده بودند از جمله حملخود بازگشتند. برخی از بخش

درصد  5دهند هنوز حداقل شکل میدرصد از بازار سرمایه در بازار سهام چین را  28فروشی و انرژی که 
 دهند.های محدودی از بازیابی را از خود نشان میتر از سطوح قبلی خود هستند و نشانهپایین

 

های وکارشان تنظیم کنند و شرکتها باید رویکردهای خود را مبتنی بر کسباین بدین معناست که شرکت
شان تنظیم نمایند. به عنوان مثال یک شرکت هلدینگی بزرگ بزرگ نیز باید رویکرد خود را براساس بخش

بخشی به انتقال بلندمدت آمیخته محصول از این بحران برای سرعت ی آمادهتولیدکننده نوشیدنی و غذا
خود در چین استفاده کرد، مثآلً این شرکت تمرکز خود را بر محصوالت مرتبط با سالمت، غذاهای وارداتی و 

 نالین قرار داد.های فروش آکانال

     صنایع دارای 
 عملکرد پایین

دیگر 
 صنایع

در صنایع مختلف چین با  19-های بازیابی از کوویدپویایی
 هم متفاوت است

 مارس فوریه ژانویه

صنایع دارای 
 عملکرد باال

ان
دار

هام
 س

مع
جا

ده 
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 بگردید بین مشکالتهایی در . به دنبال فرصت9

باعث ها های اقتصادی چین اثر گذاشته است، اما در برخی از حوزهبر همه بخش یتا حداگرچه بحران 
، تجارت الکترونیک B2Cتوان به تجارت الکترونیک ها میاین حوزه ازجملهافزایش تقاضا شده است. 

B2Bهای اجتماعی، محصوالت بهداشتی، بیمه سالمت و دیگر جلسات از راه دور، شبکه ، خدمات برگزاری
به این نیازها پاسخ  سرعتبه چینمختلف صنایع در برخی از بازیگران اصلی  های محصول اشاره کرد.گروه
 اند.گفته

خدمات خود را در حوزه است میلیارد دالر  28که یک پلتفرم ویدئویی اجتماعی با ارزش  کوایشو مثالعنوانبه
با  در چین های ویدئوییشرکتها ارائه کرده است. آموزش آنالین برای جبران تعطیلی مدارس و دانشگاه

آموزان آنالین ملی را برای دانشابری  هایاند تا خدمات برگزاری کالسهمکاری کرده وزارت آموزش چین
از زمان تعطیلی خود برای ارائه خدمات محصوالت  ایزنجیره هایرستورانشرکت همچنین یک  فراهم کنند.

 نمود. صرفها را در خانه پخت و توان آنغذایی نیمه آماده استفاده کرد که می

 دتان تنظیم کنی. استراتژی بازیابی خود را بر اساس شرایط محلی10

ارائه شده توسط  مرتبط با بیماری و خطوط راهنمایهای ای بهداشت و سالمت، پویاییهای منطقهسیاست
به نقطه با هم متفاوت هستند و الزامًا از  کند که نقطهرا برای بازیابی ایجاد می هاییپویاییها دولت

پذیر نیازمند یک رویکرد انعطاف وضعیتیکنند. تعامل با چنین ها تبعیت نمیجغرافیایی شرکت موقعیت
 است.

ای در چین دارد( رویکرد میلیارد دالر که توزیع گسترده 10یک شرکت لبنی چینی )با ارزش  مثالعنوانبه
های شهرهای مختلف تنظیم کرده است. این شرکت زیرساختای و بازیابی خود را بر اساس شرایط منطقه

ر بود در محصوالتی که قرا مثالعنوانبهزنجیره تأمین خود را نیز بر همین اساس اصالح نموده است. 
-تحت تأثیر قرار گرفته وجود داشتند به کارخانه شدتبههایی تولید شوند که در مناطق جغرافیایی کارخانه

 این شرکت و تخصیص بودجه های بازاریابیدر مناطق با شدت تأثیر کمتر واگذار شده است. فعالیت ییها
 ها تنظیم شده است.تریان و نیازهای آنسرعت بازیابی، شرایط مش ازجملهای نیز متناسب با شرایط منطقه

 . به سرعت برای نیازهای جدید نوآوری کنید11

هایی را برای نوآوری فراتر از ایجاد توازن جدید در سبد محصوالت، نیازهای جدید مشتریان نیز فرصت
اما  گیرندی میبه خود گارد دفاع گیرند هایی که مورد تهدید بحران قرار میکند. بسیاری از شرکتفراهم می

 اند.به نوآوری پرداخته نیز های موجود در بازارهای چینی حول فرصتبرخی از شرکت

 Ant Financialکار است اما در پاسخ به بحران، شرکت صنعت بیمه معموالً صنعتی محافظه مثالعنوانبه
یکی از نیازهای مشتریان پوشش رایگان ویروس کرونا را نیز به محصوالت خود اضافه کرد. این اقدام به 

سایت آن ارائه شده حال آگاهی مشتریان از بسته محصوالت این شرکت که در وبداد و درعینپاسخ می
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های سالمت این شرکت نسبت به ماه درصدی فروش بیمه ۳۰این کار باعث افزایش داد. بود را افزایش می
 گذشته شد. 

 گرفته است را تشخیص دهیدهای جدیدی که در مشتریان شکل . عادت12

بحران سارس  مثالعنوانبهیابند پس از آن نیز پایدار هستند. برخی از تغییراتی که در دوره بحران شکل می
از این  یککدامباعث افزایش تجارت الکترونیک در چین شد. هنوز خیلی زود است که مشخص کنیم 

از: حرکت از  اندعبارتاحتماالت قوی در این زمینه  ها در بلندمدت پایدار خواهند بود اما برخی ازعادت
 .B2Bهای دیجیتال و افزایش کانال آموزش آفالین به سمت آنالین، تحول در ارائه خدمات سالمت

-بخشی به تالشها در حال سرعتها و مناسبتخدمات جشن دهندهارائهوکار چینی یک کسب مثالعنوانبه

خود برای های تبلیغی و دیگر فعالیتهای آفالین ت. این شرکت پویشهای خود برای تحول دیجیتال اس
چت و مشارکت با های ویمتوقف کرده است و منابع خود را روی بازاریابی دیجیتال، برنامهرا روز ولنتاین 

 برداری از مزایای رفتارهای جدید مشتریان در دوره شیوع قرار داده است.برای بهره O2Oهای پلتفرم

های آمریکایی یاد گرفت. از چین، کره، ایتالیا و نهایتًا شرکتتوان ها را میبدون شک بسیاری از درس
-میمعطوف های دیگر مناطق کارگیری درسهایی که توجه جدی به یادگیری، کدگذاری دانش و بهشرکت

تغییر سریع و نوسانات زیاد  وکارشان حمایت کنند. در دنیایی با نرختوانند از کارکنان و کسبکنند بهتر می
 سازی کرد.از دوره مدیریت بحران پیاده تری پسچنین رویکردهای سازگاری را باید به شکل گسترده



 

 

 

 

 

 

قبلی  هایتوانید شمارهوکار خود در دوران بحران کرونا میاطالعات بیشتر درباره مدیریت کسببرای کسب 
از کانال تلگرام و یا صفحه لینکدین موسسه رسا به آدرس زیر دریافت را « وکارویروس کرونا و کسب»مجموعه 

 نمایید:

 آدرس کانال تلگرام موسسه رسا:
https://t.me/RasaHumanResource 

 آدرس صفحه لینکدین موسسه رسا:
https://www.linkedin.com/company/35574741 

 توانید با ما در ارتباط باشید:برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت مشاوره می
www.rasa-hr.com 

021- 22 37 0477 
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