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ملخص الدراسة:
كان جلائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ،)19 -تأثــرات غــر مســبوقة علــى العــامل؛
فــإىل جانــب األزمــة الصحيــة واإلنســانية احلــادة الناجمــة عــن تفشــي الفــروس ،يواجــه
املســؤولون التنفيذيــون يف جميــع أنحــاء العــامل حتديــات اقتصاديــة هائلــة ،منهــا :صدمــات
الطلــب علــى الســلع واخلدمــات (النقــص أو الزيــادة الكبــرة يف الطلــب) ،وانقطــاع سالســل
التوريــد ،والبطالــة ،والركــود االقتصــادي .و ُيضاعــف مــن خطــورة هــذه التحديــات حالــة عــدم
اليقــن الشــديدة ،ســواء فيمــا يتعلــق باملــدى الزمنــي املتوقــع للســيطرة علــى الفــروس أو
تأثرياتــه احملتملــة علــى االقتصــادات القوميــة.
ويف حــن تســبب تفشــي فــروس كورونــا يف خســائر باهظــة لبعــض الشــركات ،فقــد جنــح
البعــض اآلخــر يف مواجهــة التداعيــات الســلبية لتفشــي الفــروس ،وبــدأ يف االنطــاق نحــو
التعــايف وحصــاد مكاســب االســتجابة اجليــدة لألزمــة .وهــو األمــر الــذي يعنــي أنــه برغــم مــا
عــد -يف
ُيمثلــه تفشــي فــروس كورونــا مــن حتــدٍ خطــر للعديــد مــن الشــركات ،فإنــه ُي ّ
الوقــت نفســه -فرصــة ثمينــة لبعضهــا ،واألمــر ال يتوقــف علــى مــدى جنــاح شــركات القطــاع
اخلــاص يف االســتجابة بفعاليــة ومرونــة لألزمــة احلاليــة فحســب؛ بــل يعتمــد أيضــً علــى مــدى
قدرتهــا علــى وضــع خطــة ُت ّ
مكنهــا مــن االســتعداد اجليــد للجائحــة التاليــة.

تصاعــدت وتــرة تعامــل املديريــن التنفيذيــن مــع األزمــات يف اآلونــة األخــرة ،ووفق ـاً ملســح  PwCالعاملــي لألزمــات
لعــام  ،2019فــإن مــا يقــرب مــن ســبعة مــن كل عــرة قــادة للــركات ( )%69قــد واجهــوا أزمــة واحــدة عــى األقــل
عــى مــدار الســنوات الخمــس املاضيــة ،يف حــن أن الــركات التــي توظــف أكــر مــن  5000موظــف ،مــن امل ُرجــح أن
تكــون قــد تعرضــت ألكــر مــن خمــس أزمــات ،يف املتوســط أزمــة واحــدة كل عــام(.)1
ومــع أنــه قــد يكــون صحيحـاً أن مديــري األعــال ســبق أن واجهــوا العديــد مــن األزمــات داخــل رشكاتهــم؛ فــإن جائحــة
كورونــا فريــدة مــن نوعهــا يف العديــد مــن الجوانــب ،ســواء بســبب نطاقهــا العاملــي أو تداعياتهــا االقتصاديــة الخطــرة،
وهــو مــا يفــرض أعبــاء ضخمــة عــى رشكات القطــاع الخــاص.
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أو ًال :تحديات ضاغطة للقطاع الخاص خالل جائحة كورونا
تخلــق األزمــات -عمومـاً -حالــة مــن عــدم اليقــن ،وتولــد ظروفـاً غــر عاديــة ،تــؤدي إىل اســتنزاف مــوارد الــركات
التــي تكــون يف حاجــة ماســة إىل اتخــاذ قــرارات رسيعــة اســتنادا ً إىل معلومــات محــدودة وغــر متســقة يف بعــض
األحيــان ،حيــث يص ُعــب -يف كث ـرٍ مــن األحيــان -تحديــد النطــاق الكامــل لألزمــة أو تأثرياتهــا املحتملــة.
ويفــرض تفــي فــروس كورونــا تحديــات غــر
مســبوقة عــى كافــة الــركات؛ فعــى النقيــض
مــن األزمــة املاليــة العامليــة لعــام  ،2008فــإن
اإلجــراءات التــي تتخذهــا الــركات يف الوقــت
الحــايل ليســت رضوريــة فقــط لبقائهــا يف
الســوق وضــان اســتمرارية أعاملهــا ،ولكــن
أيضــاً لصحــة وســامة موظفيهــا وعمالئهــا.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن غيــاب املعلومــات
املؤكــدة حــول موعــد انتهــاء أزمــة كورونــا ،يف
ظــل مــا تشــهده بعــض الــدول التــي تســتعد
لتخفيــف القيــود ،مــن ظهــور موجــات جديــدة
مــن العــدوى ،يفــرض ضغوطــاً إضافيــة عــى
الــركات يف جميــع أنحــاء العــامل( .)2وميكــن
اســتعراض أبــرز التحديــات التــي تفرضهــا أزمــة
كورونــا عــى القطــاع الخــاص عــى النحــو
التــايل:
 -1تعطُّــل سالســل التوريــد :يكشــف تفــي فــروس كورونــا عــن هشاشــة سالســل التوريــد العامليــة ،التــي تعنــي
اعتــاد العديــد مــن الــركات عــى أنظمــة مرتابطــة بشــكل وثيــق .ومــع أن هــذا النظــام قــد يكــون مفيــدا ً خــال
الظــروف العاديــة ،لــدوره املحــوري يف تعزيــز الكفــاءة وتقليــل التكاليــف؛ إال أنــه يعنــي وجــود مســاحة محــدودة للغايــة
للمنــاورة يف حالــة األزمــات واالضطرابــات ،وقــد متتــد التبعــات عــر أقاليــم جغرافيــة متنوعــة ،حيــث يــؤدي اضطــراب
سلســلة التوريــد يف إقليــم جغــرايف معــن ،إىل إحــداث تأخــر يف جــزء آخــر مــن السلســلة ،وذلــك يف إقليــم جغــرايف
آخــر ،خاصــة مــع نفــاد املخــزون الحــايل ،وعــدم كفايــة التنويــع يف اســراتيجيات املصــادر .ويف هــذا اإلطــار ،اضطــرت
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العديــد مــن الــركات العاملــة يف صناعــة الســيارات ،عــى ســبيل املثــال ،إىل إغــاق مصانعهــا بســبب عــدم قدرتهــا عــى
الحصــول عــى قطــع الغيــار مــن الصــن ،نتيجــة إغــاق الحــدود وتوقــف حركــة الطــران(.)3
 -2تغيــر نظــم العمــل :تكشــف تقديــرات منظمــة العمــل
الدوليــة عــن أن قرابــة  25مليــون وظيفــة يف العــامل
معرضــة للضيــاع نتيجــة تفــي فــروس كورونــا ،يف ظــل
األزمــة االقتصاديــة الراهنــة ،وقيــام بعــض الــركات
بترسيــح العاملــة( .)4عــى الجانــب اآلخــر ،ســاهمت أزمــة
كورونــا ،ومــا اســتتبعها مــن فــرض الحكومــات قيــودا ً
صارمــة عــى حريــة الحركــة واالنتقــال ،يف تبنــي العديــد
مــن الــركات نظــم العمــل عــن بُعــد ،كــا طبقــت رشكات
أخــرى أمناطـاً متنوعــة مــن العمــل املــرن ،متثَّــل بعضها يف
الــدوام لفــرة قصــرة ،وأيــام العمــل التبادليــة ،واإلجــازات
مدفوعة األجــر(.)5
وبقــدر مــا ســاهمت هــذه النظــم يف مســاعدة الــركات عــى مواصلــة أداء مهامهــا ،والحفــاظ -يف الوقــت نفســه-
عــى ســامة وصحــة موظفيهــا ،وتوفــر تكلفــة انتقــاالت املوظفــن مــن وإىل العمــل؛ فإنهــا ارتبطــت بتحمــل بعــض
الــركات أعبــاء إضافيــة تتعلــق بتوفــر أنظمــة وتقنيــات تُ َ ّكــن املوظفــن مــن إنجــاز أكــر قــدر مــن أعاملهــم عــن
بُعــد ،وتســاعدهم يف التواصــل مــع بعضهــم بعض ـاً ومــع العمــاء واملديريــن دون الحاجــة إىل االتصــال املبــارش.
وقــد أعطــت بعــض الــركات األولويــة ملجموعــة مــن التطبيقــات اإللكرتونيــة التــي يتــم اســتخدامها بســهولة لعقــد
االجتامعــات االفرتاضيــة ،واالتصــال الفــوري ،وإجــراء مكاملــات الفيديــو الجامعيــة ،ومنهــا“ :زووم” و“ســاك”
و“ســكايب” واملنصــة الهنديــة ( )Flockأو التطبيــق الصينــي(.)6()DingTalk
إضافــة إىل ذلــك ،فقــد كان لنظــام العمــل عــن بُعــد عيــوب واضحــة ،مثــل :صعوبــة التنســيق والتعــاون بــن املوظفــن
خاصــة يف املهــام املشــركة ،إىل جانــب املخــاوف مــن ضعــف اإلنتاجيــة مــع وجــود تشــتيت يف املنــزل بســبب األطفــال،
فضـاً عــن مبالغــة بعــض الــركات يف عقــد االجتامعــات غــر الرضوريــة لتعويــض النقــص يف التواصــل املبــارش ،إىل
جانــب بعــض املخاطــر املتعلقــة بأمــن املعلومــات والبيانــات الخاصــة بالــركات(.)7
ا

 -3تضخــم االلتزامــات القانونيــة للــركات :أدت أزمــة كورونــا إىل تزايــد الضغــوط املطالبــة بحاميــة حقــوق العــال،
ليــس فقــط حاميــة صحتهــم الجســدية وتوفــر أدوات ومعــدات الحاميــة الشــخصية لهــم أثنــاء العمــل ،لكنهــا ارتبطــت
كذلــك بإعــادة النظــر يف مفهــوم الحاميــة مــن منظــور شــامل ،يتضمــن حاميــة صحــة العــال النفســية والعقليــة وكذلــك
حقوقهــم االقتصاديــة مــن خــال تقديــم تعويضــات العــال ،والتأمــن ضــد البطالــة ،واســتحقاقات التقاعــد ،واإلجــازات
املرضيــة املدفوعــة .ويف ظــل تعــرض العديــد مــن العــال ألزمــات اقتصاديــة حــادة ،مــن املرجــح أن تســتمر املطالبــات
مبراعــاة حقوقهــم يف األشــهر والســنوات املقبلــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،أصبحــت الــركات مطالَبــة بإيــاء مزيـ ٍـد مــن
االهتــام ملســائل مــن قبيــل تعزيــز مشــاركة املوظفــن وتحفيزهــم ،بغــض النظــر عــن مــكان عملهــم ،باإلضافــة إىل
زيــادة الحاجــة إىل تحســن قــدرة مديــري الــركات عــى اإلدارة بنــا ًء عــى النتائــج واألهــداف وليــس فقــط التواجــد
املكتبــي املعتــاد(.)8
 -4تشــكل منــاذج جديــدة لألعــال :كلــا تدهــورت األوضــاع االقتصاديــة ،ازداد تســا ُرع مــا أطلــق عليــه االقتصــادي
الشــهري “جوزيــف شــومبيرت” (“ ،)Joseph Schumpeterالتدمــر الخ ـاَّق” ( ،)Creative Destructionحيــث يتســبب
الركــود االقتصــادي يف تراجــع بعــض الصناعــات واألنشــطة االقتصاديــة ،وبــروز منــاذج أعــال وأنشــطة جديــدة ،وذلــك
بوتــرة أرسع مــا كانــت ســتحدث يف حــال اســتمر االقتصــاد القومــي يف النمــو مبعدالتــه الطبيعيــة.
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يف ضــوء ذلــك ،تســبب فــروس
كورونــا يف تراجــع قطاعــات
اقتصاديــة كــرى ،خاصــة قطاعــات
الســياحة والســفر والرتفيــه ،مــن بــن
أمــور أخــرى ،وهــو مــا ارتبــط بانتقال
رأس املــال والعاملــة ،إىل مجــاالت
وأنشــطة اقتصاديــة جديــدة(.)9
تغــر توجهــات املســتهلكني:
-5
ُّ

مــع تفــي فــروس كورونــا اضُّ طــر
النــاس إىل العمــل مــن املنــزل،
وتجنــب الســفر ،وامتنــع بعضهــم عــن
التســوق يف متاجــر البيــع بالتجزئــة،
وتوقفــوا عــن تنــاول الطعــام يف
املطاعــم ،وتــم إغــاق املتاجــر التــي
تبيــع املالبــس وغريهــا مــن املحــال
التجاريــة ومراكــز التســوق ،مــا أدى
إىل إعــادة تشــكيل عادات املســتهلكني،
التــي متحــورت مؤخــرا ً حــول تخزيــن
الســلع واملســتلزمات الرضوريــة.
إضافــة إىل ذلــك ،أصبــح املســتهلكون،
يف الوقــت الراهــن ،أكــر اعتيــادا ً مــن أي وقــت مــى عــى التســوق عــر اإلنرتنــت ،واتجــه الكثــرون إىل االعتــاد
عــى املنصــات اإللكرتونيــة للحصــول عــى الرتفيــه.
واســتتبعت التحــوالت الجاريــة يف عــادات وأمنــاط االســتهالك ،توســعاً يف بعــض الصناعــات وانكامش ـاً يف صناعــات
أخــرى ،وهــو مــا دفــع أصحــاب األعــال إىل تب ّنــي سياســات ومامرســات جديــدة للتكيــف مــع األوضــاع املســتجدة بفعــل
أزمــة كورونــا ،والتــي مــن املرجــح أن يســتمر تأثريهــا عــى معنويــات املســتهلكني وأولويــات اإلنفــاق ،ألشــهر عديــدة ،إن
مل يكــن لســنوات(.)10
ثانيًا :استجابة الشركات لتحوالت “عالم كورونا”
ميكــن تصنيــف أمنــاط اســتجابة الــركات للتحديــات التــي تفرضهــا أزمــة كورونــا يف فئتــن رئيســيتني ،أولهــا :مــا
ميكــن وصفــه بـ“أمنــاط االســتجابة التقليديــة” ،التــي ينــدرج ضمنهــا :تصفية االســتثامرات ،وتخفيــض التكاليــف ،وترسيح
العاملــة ،والتقــدم بطلــب الحصــول عــى الدعــم الحكومــي ،وذلــك مــن أجــل إحــداث تحســينات فوريــة يف األداء،
والتخفيــف مــن الخســائر الضخمــة التــي تتكبدهــا الــركات.
والخلقــة” لالســتجابة لألزمــة ،والتــي تقــوم باألســاس عــى
ّ
أ ّمــا الفئــة الثانيــة ،فتتضمــن مجموعــة مــن “األمنــاط املرنــة
اســتثامر الفــرص املتاحــة ،وتحويــل التحديــات إىل مكاســب ملموســة ،وذلــك عــر حزمــة مــن اآلليــات والتدابــر املرنــة
واملبتكــرة التــي تُ ِّكــن الــركات مــن تعظيــم أرباحهــا التجاريــة بالرغــم مــن أزمــة كورونــا ،والحفــاظ -يف الوقــت
نفســه -عــى ســامة موظفيهــا وعمالئهــا ،وتســاعد الــركات أيض ـاً عــى استكشــاف املهــارات والقــدرات والخــرات
الكامنــة داخلهــا .ومــن أبــرز االســراتيجيات واآلليــات غــر التقليديــة التــي تتبناهــا بعــض الــركات ملواجهــة أزمــة
كورونــا مــا يــي:
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 -1تشــكيل فريــق إدارة األزمة :تتطلب
االســتجابة الرسيعــة واملنســقة لألزمــات،
القيــادة مــن أعــى ألســفل ،بيــد أن
التكيــف مــع التغيــر غــر املتوقــع ،عــر
مجتمعــات مختلفــة ،يتطلــب أيضـاً اتخاذ
مبــادرات ال مركزيــة .وقــد قامــت بعــض
الــركات الصينيــة مبوازنــة النهجــن
بشــكل ف َّعــال ،حيــث حــددت إطــار عمــل
مــن أعــى ألســفل ،جنب ـاً إىل جنــب مــع
نهــج التكيــف مــن أســفل إىل أعــى.
يف هــذا الســياق ،تقــوم بعــض الــركات
بتقديــم تقريــر مبــارش إىل الرئيــس
التنفيــذي لقيــادة االســتجابة لألزمــة.
ويف أحيــان أخــرى ،شــكلت الــركات
فريق ـاً متعــدد الوظائــف مكلف ـاً بقيــادة
االســتجابة ألزمــة كورونــا ،وغالبــاً مــا
يكــون مســؤوالً عــن مجموعــة عــن
املهــام ،منهــا :ضــان صحــة املوظفــن
ورفاهيتهــم وقدرتهــم عــى أداء
أدوارهــم ،وتقديــر املخاطــر املاليــة
ووضــع خطــة للطــوارئ ،ومراقبــة
وتأمــن سلســلة التوريــد ،ومتابعــة عمليــات التســويق واملبيعــات ملواجهــة صدمــات الطلــب ،إىل جانــب التنســيق والتواصــل
مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيني ذوي الصلــة (.)11
يف ضــوء ذلــك ،شـكّلت مجموعــة ( ،)Huazhuالتــي تديــر  6000فنــدق يف  400مدينــة يف جميــع أنحــاء الصــن ،فرقــة
عمــل ملواجهــة األزمــة اجتمعــت يوميــاً ملراجعــة اإلجــراءات ،وإصــدار اإلرشــادات مــن أعــى إىل أســفل للمجموعــة
بأكملهــا ،مــع الســاح -يف الوقــت نفســه -للمديريــن التنفيذيــن للفنــادق بتكييــف التوجيــه املركــزي مبــا يتناســب مــع
أوضاعهــم املحليــة الخاصــة ،مــن حيــث نطــاق انتشــار الفــروس وتدابــر الصحــة العامــة املحليــة .باإلضافــة إىل ذلــك،
اســتفادت املجموعــة مــن منصــة املعلومــات الداخليــة الخاصــة بهــا ،وهــي عبــارة عــن تطبيــق يســمى (،)Huatong
للتأكــد مــن وصــول املعلومــات الرضوريــة إىل املوظفــن واملديريــن التنفيذيــن يف الوقــت املناســب(.)12
 -2تبــادل العاملــة و“االقتصــاد باملشــاركة” :قامــت بعــض الــركات مبنــح موظفيهــا إجــازات مدفوعــة ،وقــام البعــض
الثــاين بترسيــح العــال ،بينــا انتهجــت مجموعــة ثالثــة مــن الــركات نهجـاً أكــر ابتــكارا ً مــن خــال إعــادة تخصيــص
املوظفــن للقيــام بأنشــطة جديــدة وقيمــة ،مثــل :التخطيــط ملرحلــة التعــايف ،أو حتــى إقراضهــم لــركات أخــرى.
ويقــوم منــوذج “االقتصــاد باملشــاركة” عــى فكــرة قوامهــا األســايس نقــل املوظفــن بــدون عمــل بســبب األزمــة (عــى
ســبيل املثــال :رشكات الطــران والضيافــة) للعمــل ،مؤقت ـاً ،يف بعــض الــركات التــي لديهــا نقــص يف العاملــة بســبب
الطلــب املتزايــد (عــى ســبيل املثــال :رشكات الصحــة ،والخدمــات اللوجســتية ،وبعــض متاجــر البيــع بالتجزئــة).
ويق ـ ّدم هــذا النمــوذج فوائــد متعــددة لكافــة األطــراف .فمــن ناحيــة أوىل ،تســتفيد الــركات املتــررة مــن خــال
تخفيــض تكلفــة العاملــة لديهــا ،مــع قيــام الرشكــة املســتعينه مبوظفيهــا بدفــع أجورهــم .ومــن ناحيــة ثانيــة ،تعــوض
الــركات التــي تســتعني باملوظفــن النقــص الحــاد يف العاملــة لديهــا مــا يُســاعدها يف اســتمرار عملياتهــا وأنشــطتها.
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ومــن ناحيــة ثالثــة ،يســتفيد العــال مــن خــال تجنــب مخاطــر البطالــة ،وتتــاح لهــم الفرصــة أيضـاً لتطويــر مهاراتهــم
وتكويــن شــبكة عالقــات جديــدة( .)13ويُعــ ُّد هــذا النمــوذج التجــاري شــائعاً يف الصــن ،حيــث تتشــارك الــركات،
الدراجــات والســيارات ،ومؤخــرا ً املوظفــن .ومــن أبــرز الــركات التــي اتبعــت هــذا النهــج كل مــن:
أ -متاجــر التجزئــة وسالســل الســوبر ماركــت :مــن بينهــا سلســلة متاجــر التجزئــة ( )Hemaالتابعــة لـــركة “عــي بابــا”
( ،)Alibabaالتــي وجــدت نفســها تعــاين مــن نقــص حــاد يف القــوى العاملــة بســبب ارتفــاع الطلبــات عــى مبيعاتهــا،
مــا دفعهــا إىل ات ّبــاع خطــة مبتكــرة لـ“مشــاركة املوظفــن” ،مــن خــال االســتعانة بأكــر مــن  3000موظــف مؤقتـاً مــن
 40مطعـاً وفندقـاً ودار ســينام يعانــون مــن الركــود بســبب أزمــة كورونــا(.)14
وانضمــت رشكــة التجــارة اإللكرتونيــة الصينيــة ( )JD.comوكذلــك سلســلة الســوبر ماركــت األمريكيــة ( )Walmartإىل
االتجــاه نفســه ،حيــث وظفــت األخــرة أكــر مــن  150ألــف موظــف مؤقــت مــع تفــي فــروس كورونــا .ويف أملانيــا،
تـ َّم منــح موظفــي سلســلة مطاعــم الوجبــات الرسيعــة “ماكدونالــدز” اإلذن للعمــل يف سلســلة ( )Aldiاألملانيــة (سلســلة
متاجــر للســوبر ماركــت والهايــر ماركــت) عقــب إغــاق املطاعــم لالســتجابة للطلــب املتزايــد بشــكل ملحــوظ عــى
منتجــات البقالــة التــي توفرهــا مجموعــة ( )Aldiخــال جائحــة كورونــا(.)15
رسحــن مــن الخطــوط
ب -رشكات الطــران :يف الســويد ،ت ـ َّم تقديــم تدريــب رسيــع ألكــر مــن  1000مــن العــال امل ّ
الجويــة اإلســكندنافية ،حتــى يتمكنــوا مــن مســاعدة نظــام الرعايــة الصحيــة يف البــاد عــى مكافحــة جائحــة كورونــا.
ويف اململكــة املتحــدةُ ،عــرض عــى طاقــم وموظفــي رشكتــي ( )EasyJetو( )Virgin Atlanticللطــران ،مبــا يف ذلــك
آالف املدربــن ،فرصــة مؤقتــة للعمــل يف بعــض املستشــفيات(.)16
ج -رشكــة ( :)Amazonدخلــت أمــازون مؤخــرا ً يف رشاكــة مــع رشكــة “ليفــت” ( )Lyftاألمريكيــة املتخصصــة يف نقــل
الــركاب ،بهــدف االســتعانة بســائقي الرشكــة للعمــل يف املســتودعات أو يف توصيــل الطلبــات ،خاصــة مــع انخفــاض
الطلــب عــى رحــات رشكــة “ليفــت” بشــكل كبــر(.)17
 -3تنويــع األدوات لدعــم االســتقرار املؤســي :يتمثــل أحــد أمنــاط اســتجابة الــركات ألزمــة كورونــا يف تقديــم
املنتجــات والخدمــات نفســها (أو مــا شــابه) مــن خــال قنــوات عــر اإلنرتنــت ،ســواء مــن خــال رقمنــة املنتجــات
املاديــة ،أو مــن خــال خدمــة التســليم عــر اإلنرتنــت يف حالــة الخدمــات ،وذلــك عــر اســتخدام التجــارة اإللكرتونيــة
بــن الــركات والعمــاء  -املســتهلكني
( ،)B2Cأو إمتــام املعامــات التجارية
بــن الــركات ( )B2Bعــر املنصــات
اإللكرتونيــة .ومــن بــن الــركات
التــي اتّبعــت هــذه اآلليــة كل مــن:
أ -رشكــة مســتحرضات التجميــل
الصينيــة ( :)Lin Qingxuanاضطــرت

الرشكــة إىل إغــاق  %40مــن
متاجرهــا ،مبــا يف ذلــك جميــع
مواقعهــا يف مدينــة ووهــان “بــؤرة
تفــي فــروس كورونــا” ،مــا أدى
إىل تراجــع مبيعاتهــا بنســبة .%90
ومــع ذلــك ،أعــادت الرشكــة نــر
خــراء التجميــل بهــا كمؤثريــن عــى
اإلنرتنــت ،مســتفيدة مــن األدوات
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الرقميــة مثــل ( )WeChatللتواصــل مــع العمــاء وزيــادة املبيعــات عــر اإلنرتنــت .ويف يــوم عيــد الحــب ،أطلقــت الرشكــة
حدثـاً تســويقياً مبــارشا ً واســع النطــاق يضــم أكــر مــن مائــة خبــر تجميــل .وهــو مــا ســاهم يف زيــادة مبيعــات الرشكــة
يف فربايــر بنســبة  %120مقارنــة بالشــهر نفســه مــن العــام املــايض(.)18
ب -رشكــة ( )Nikeالرياضيــة العامليــة :بعدمــا اضطــرت إىل إغــاق أكــر مــن  5000متجــر يف الصــن ،رسعــان مــا
حولــت الرشكــة تركيزهــا إىل التواصل
مــع العمــاء رقميـاً ،ليــس فقــط عــن
طريــق طلــب املنتجــات مــن خــال
منصاتهــا اإللكرتونيــة ،بــل واصلــت
رســائلها للمتســوقني الذيــن تفاعلــوا
مــع تطبيقاتهــا املختلفــة ومــن بينهــا
تطبيقهـ�ا الجديـ�د(  (�Nike Train
 ،)ing Clubالــذي يُقــدم تدريبــات
لألعضــاء يف املنــزل .وخــال الفــرة
مــا بــن ديســمرب  2019ونهايــة
فربايــر  ،2020أعلنــت الرشكــة عــن
زيــادة بنســبة  %35يف مبيعاتهــا عــر
اإلنرتنــت يف الصــن مقارنــة بالفــرة
نفســها مــن العــام الســابق(.)19
ج -رشكات الخدمــات والضيافــة :قدمــت بعــض رشكات املرشوبــات واألطعمــة دعايــة افرتاضيــة عــر اإلنرتنــت مــا أدى
إىل مضاعفــة مبيعاتهــا .ونجحــت بعــض صــاالت األلعــاب الرياضيــة ومراكــز اللياقــة البدنيــة أيض ـاً يف التكيــف مــع
االســتهالك الرقمــي املتزايــد ،مــن خــال القيــام بتقديــم محتــوى للتامريــن الرياضيــة عــر اإلنرتنــت ،أو تنفيــذ برامــج
تدريبيــة عــر اإلنرتنــت عــى “فيســبوك اليــف” ( )Facebook Liveأو “زووم” ( )Zoomللحفــاظ عــى الصــات مــع
أعضائهــا ،ومســاعدتهم يف الحفــاظ عــى لياقتهــم البدنيــة(.)20
 -4توظيــف اإلمكانيــات املتاحــة
لتنويــع املنتجــات :يُض ِعــف تفــي

فــروس كورونــا الطلــب عــى العديــد مــن
املنتجــات والخدمــات .يف املقابــل ،يرتفــع
الطلــب عــى منتجــات أخــرى بشــكل
متزايــد .وقــد نجحــت بعــض الــركات يف
االســتفادة مــن هــذا التحــول مــن خــال
توظيــف البنيــة التحتيــة املوجــودة بالفعــل
يف تصنيــع منتجــات مختلفــة ،أو تقديــم
أنــواع جديــدة مــن الخدمــات ،ومــن أبــرز
النــاذج يف هــذا املجــال كل مــن:
أ -رشكات تصنيــع الســيارات :قــام مص ّنعــو
الســيارات (مثــل :جــرال موتــورز ،وفورد)
بتعديــل بعــض خطــوط اإلنتــاج املتوقفــة
لديهــم لتصنيــع األجهــزة الطبيــة الالزمــة
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ملواجهــة فــروس كورونــا ،ومنهــا :أجهــزة
التنفــس الصناعــي .ومــع االنخفــاض الحــا ّد
يف مبيعــات الســيارات بالصــن ،تحولــت
رشكــة ( )BYDالعمالقــة للســيارات إىل إنتــاج
املاليــن مــن األقنعــة الطبيــة ومطهــرات اليــد
أســبوعياً(.)21
ب -رشكات املالبــس :اســتجابت آالف الرشكات
لنــداءات املســاعدة مــن املستشــفيات التــي
تواجــه نقصــاً يف اإلمــدادات الطبيــة،
وحولــت العديــد مــن رشكات املالبــس ،ومنهــا:
( )H&Mو( ،)Christian Sirianoمجــال
عملهــا إىل توريــد املزيــد مــن املالبــس
واألقنعــة الطبيــة(.)22
ج -رشكــة ( )Huamiالصينيــة :وهــي رشكــة
متخصصــة يف مجــال إنتــاج أجهــزة اللياقــة
البدنيــة واألجهــزة الذكيــة القابلــة لالرتــداء ،حيــث قامــت بتحويــل تركيزهــا الحــايل مــن اللياقــة البدنيــة إىل البيانــات،
حيــث توصلــت يف ينايــر املــايض ،مــن خــال مراجعــة بيانــات  115ألــف مســتخدم يف ووهــان واملناطــق املجــاورة خــال
الفــرة مــن يوليــو  2017إىل فربايــر  ،2020إىل وجــود شــذوذ يف البيانــات الخاصــة مبعــدل رضبــات القلــب أثنــاء النــوم
(تـ ّم العثــور عــى أمنــاط مامثلــة يف مــدن صينيــة أخــرى تزامنــت مــع االنتشــار املحــي للفــروس) .وتعمــل الرشكــة يف
الوقــت الحــايل عــى تطويــر نظــام إنــذار مبكــر لإلبــاغ عــن حــاالت شــاذة مامثلــة يف املســتقبل ،وهــو مــا قــد يُســاعد
عــى اســتباق تفــي فــروس آخــر(.)23
 -5إيجــاد مصــادر بديلــة لإليــرادات :تتعــرض الــركات يف ظــل أزمــة كورونــا لقيــود كثــرة عــى تدفــق اإليــرادات،
وقــد اعتمــدت بعــض الــركات عــى خيــارات مــن قبيــل :ترسيــح العاملــة ،وتخفيــض التكاليــف ،وطلــب الحصــول عــى
دعــم حكومــي .ومــع ذلــك فقــد ات ّبعــت بعــض الــركات أســاليب إبداعيــة لضــان تدفــق النقــد إليهــا .وإحــدى الطــرق
للقيــام بذلــك مــن خــال تقديــم ســعر منخفــض الشــراك طويــل األجــل يف خدمــة أو منتــج ،ومــن أبــرز النــاذج -يف
هــذا اإلطــار -مــا يــي:
أ -رشكــة الطــران املاليزيــة ( :)AirAsiaأطلقــت بطاقــة غــر محــدودة تســمح بالســفر غــر املحــدود عــر بلــدان معينــة
ملــدة عــام ،بســعر منخفــض  499رينجيــت ماليــزي (حــوايل  190دوالرا ً أســرالياً) .ومــن املرتقــب أن تجــذب صفقــة
منخفضــة التكلفــة للســفر غــر املحــدود العمــاء للطــران عــر الرشكــة ،مــا يســاعدها يف ضــان التدفــق النقــدي.
وهــذا يعنــي أيضـاً أن العمــاء ســيختارون الســفر عــر ( )AirAsiaعندمــا تفتــح الحــدود مــرة أخــرى ،مــا يُســهم يف
الحفــاظ عــى العمــاء(.)24
ب -رشكات الســياحة :تعمــل الوجهــات الســياحية وقطــاع الســياحة عــى ابتــكار ســبلٍ جديــدة لتحقيــق بعــض اإليــرادات
يف ظــل اإلحجــام عــن الســفر .فعــى ســبيل املثــال ،طــرح بعضهــا برامــج لــراء قســائم ماليــة يتــم ســدادها الحق ـاً،
ومنهــا“ :برنامــج أنــا أحــب مانشســر” ،وكذلــك برنامــج “اســتمتع يف منزلــك” ،لتقديــم محتوى مــن الجــوالت االفرتاضية
واألدلــة الصوتيــة للوجهــات الســياحية ،أو تقديــم محــارضات عــر اإلنرتنــت لتعليــم الطهــي عــى طريقــة املطاعــم أو
الفنــادق الشــهرية ،وملامرســة اليوجــا واالســتفادة مــن خدمــات امل ُنتجعــات الصحيــة ،وخدمــات توصيــل الطعــام مــن
املطاعــم(.)25
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وألغــى قطــاع الســياحة رســوم تغيــر موعــد الحجــز ،ليحــث الســائحني عــى تأجيــل رحالتهــم بــدالً مــن إلغائهــا .وقــد
تنازلــت الكثــر مــن سالســل الفنــادق الكــرى ،مثــل ماريــوت وآكــور ،عــن رســوم اإللغــاء ،وذلــك لضــان الحفــاظ عــى
التدفــق النقــدي والعمــاء فيــا بعــد.
ج -رشكــة ( :)Nikeأعلنــت أنهــا ســتجعل تطبيقهــا الجديــد الخــاص بالتدريبــات الرياضيــة املنزليــة (Nike Training
 ،)Clubالقائــم عــى االشــراك ومكتبتهــا التــي تضــم أكــر مــن  185مترين ـاً رياضي ـاً ،باملجــان يف الوقــت الحــايل،
وكشــفت أنهــا ســوف تقــوم عــر وســائل التواصــل االجتامعــي والتطبيقــات واملوقــع اإللكــروين بتقديــم نصائــح للعمــاء
حــول الحركــة والتغذيــة ،باإلضافــة إىل تقديــم الرشكــة خصومــات للمتســوقني لتشــجيعهم عــى االســتمرار يف الــراء(.)26
ثالثًا :تقييم فاعلية “إدارة أعمال األوبئة”
تفــرض جائحــة كورونــا تحديــات ضخمــة عــى كافــة الــركات ،ومثلــا تتســبب يف خســائر باهظــة لبعــض الــركات،
فــإن رشكات أخــرى تحقــق مكاســب وأرباحــاً طائلــة ،ويظــل األمــر مرهونــاً مبــدى نجــاح الــركات يف االســتجابة
بفاعليــة للتحديــات التــي تفرضهــا هــذه األزمــة.
 -1أبــرز الرابحــن والخارسيــن مــن أزمــة كورونــا :تســتفيد بعــض الــركات مــن األوضــاع التــي فرضتهــا أزمــة
كورونــا ،والتــي أدت إىل زيــادة الطلــب عــى منتجاتهــا ،كــا كانــت الــركات األكــر ربحيــة هــي األكــر قــدرة عــى
االســتجابة املرنــة لألزمــة ،مــن خــال تطويــع األوضــاع التــي تفرضهــا أزمــة كورونــا مبــا يتوافــق مــع مصالحهــا .ويف
املقابــل ،تتــرر رشكات أخــرى بشــدة بســبب سياســات التباعــد االجتامعــي ونقــص الطلــب عــى مبيعاتهــا ،وذلــك كــا
يتضــح فيــا يــي:
أ -أبــرز الــركات الرابحــة مــن األزمــة :يــأيت يف مقدمــة الــركات التــي تســتفيد مــن أزمــة كورونــا تلــك العاملــة يف
مجــال التجــارة اإللكرتونيــة ،يف ظــل قيــام النــاس بالتســوق عــر اإلنرتنــت بشــكل كبــر .وتوفــر األزمــة الحاليــة قــوة
دفــع جديــدة لتبنــي أرسع للتجــارة اإللكرتونيــة ،مــا ســاهم يف انتعــاش رشكات توصيــل األغذيــة واملرشوبــات واملطاعــم
عــر اإلنرتنــت ،مثــل ( )UberEatsو(.)27()Deliveroo
واســتفادت بعــض الــركات بصــورة
ملحوظــة ،ومنهــا :زووم ،ومايكروســوفت،
وجوجــل ،حيــث أدى الحجــر الصحــي،
والعمــل مــن املنــزل إىل زيــادة معــدل
الطلــب عــى مؤمتــرات الفيديــو
وبرامــج الدردشــة ،وقــد أكــد املتحــدث
باســم رشكــة مايكروســوفت حــدوث
زيــادة بنســبة  %500يف االجتامعــات
االفرتاضيــة ومكاملــات ومؤمتــرات
الفيديــو يف الصــن منــذ نهايــة شــهر
ينايــر املــايض.
وارتفــع ســعر ســهم “زووم” بنســبة كبــرة
للغايــة ( ،)%131يف الوقــت الــذي تشــهد
أســواق األســهم يف جميــع أنحــاء العــامل
تراجعــاً تاريخيــاً مــع ازديــاد املخــاوف
مــن الركــود االقتصــادي( .)28وباملثــل،
شــهدت رشكــة “أمــازون” طفــرة كبــرة
ا
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يف أعاملهــا التجاريــة ،مــا دفعهــا إىل
التخطيــط لتوظيــف  100ألــف شــخص يف
جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة بــدوام
كامــل وجــزيئ ،لتلبيــة طلبــات التوصيــل
املتزايــدة للزبائــن(.)29
وباملثــل ،شــهدت الــركات العاملــة يف
إنتــاج املعــدات الطبيــة (مثــل :أجهــزة
التنفــس الصناعــي ،واالختبــارات،
واملطهــرات ،واألقنعــة الطبيــة) طفــر ًة
ملحوظــ ًة يف أنشــطتها ،كــا انتعشــت
رشكات األدويــة ،وخدمــات الصحــة عــن
بُعــد ،حيــث يقــوم األطبــاء يف بعــض
الحــاالت بإجــراء الكشــف عــن بُعــد،
واملتابعــة يف بعض الحــاالت عرب الهواتف،
أو مــن خــال مكاملــات الفيديــو ،وهــو
مــا يُعــرف بـ“الطــب عــن بعــد” (Online
 )Medicineأو ( .)Telemedicineوقــد
زادت زيــارات الخدمــات الصحيــة عــن
بُعــد يف الواليــات املتحــدة يف شــهر مــارس املــايض ،بنســبة  ،%50وأبلــغ مقدمــو الطــب عــن بُعــد مثــل ( )Teladocعــن
زيــادة يف طلبــات مكاملــات الفيديــو إىل أكــر مــن  15ألفــاً يف اليــوم(.)30
هــذا باإلضافــة إىل انتعــاش الــركات العاملــة يف مجــال أجهــزة اللياقــة البدنيــة ،وخاصــة الــركات التكنولوجيــة التــي
ت ُقــدم معــدات اللياقــة البدنيــة املتصلــة باإلنرتنــت ،مثــل )Ergatta FightCamp( :و( )Tonalو( )Mirrorحيــث تســمح
الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه الــركات للمســتخدمني بتلقــي تعليــات مبــارشة أو مســجلة مــن خــراء متخصصــن،
بطريقــة تفاعليــة(.)31
يف الســياق ذاتــه ،انتعشــت املنصــات والشــبكات الرقميــة املتخصصــة يف مجــال البــث الرتفيهــي واأللعــاب ،وعــى رأســها
رشكــة “نتفليكــس” التــي أضحــت املــاذ األول للرتفيــه والعــروض الســينامئية والتليفزيونيــة يف أوقــات الحظــر املنــزيل
املفــروض بســبب كورونــا .وتســجل “نتفليكــس” و“أمــازون
برايــم فيديــو” و“ديــزين بلــس” زيــادة كبــرة يف نســب
املشــاهدة ،وتحقــق منصــات األلعــاب عــر اإلنرتنــت أيض ـاً
إقبــاالً قياســياً(.)32
ومــع تزايــد املخــاوف جــراء فــروس كورونــا ،فإنــه ليــس من
املســتغرب أن يــزداد الطلــب عــى خدمــات رشكات التنظيــف
املهنيــة التــي تتــوىل مهام تعقيــم املكاتــب واملطاعــم واملنازل،
وقــد كشــفت رشكــة ( )Columbusاألمريكيــة املتخصصــة
يف تنظيــف الــركات ،عــن زيــادة كبــرة يف الطلــب عــى
خدماتهــا مــع تفــي فــروس كورونــا(.)33
ومــن الواضــح أن الــركات الرابحــة هــي التــي نجحــت يف
توظيــف التقنيــات الحديثــة للرتويــج ألعاملهــا ،وبــرف
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النظــر عــن التجــارة اإللكرتونيــة؛ فقــد انتعشــت الــركات التــي تُق ـ ّدم خدمــات التعلــم عــن بُعــد ،واأللعــاب ،والبــث
املبــارش ،والرتفيــه االفــرايض ،والتطبيــب عــن بُعــد والتكنولوجيــا الصحيــة والتأمــن ،وبرامــج العمــل عــن بُعــد واتصاالت
املؤسســات(.)34
ب -أبــرز الــركات املتــررة مــن األزمــة :أثّــرت أزمــة كورونــا عــى بعــض القطاعــات االقتصاديــة بصفــة مبــارشة ،وعــى
رأســها قطاعــات التجزئــة التقليديــة واملحــات التجاريــة التــي اضُّ طــرت إىل اإلغــاق ،وكذلــك قطــاع الطــران بعــد
تعليــق أغلــب الــدول حركــة الطــران للح ـ ّد مــن انتشــار الفــروس ،ومــن املتوقــع أن تحتــاج صناعــة الطــران العامليــة
إىل مــا يصــل إىل  200مليــار
كمســاعدة طارئــة ،وطالبــت
رشكــة “بوينــج” األمريكيــة
بتقديــم  60مليــار دوالر
ملســاعدة رشكات الطــران،
حيــث اضطــرت إىل ترسيــح
آالف العــال( .)35وتتوقــع رابطة
الســفر األمريكيــة فقــدان مــا
يقــرب مــن  5ماليــن وظيفــة
متعلقــة بالســفر ،أي أكــر مــن
 %25مــن العاملــن بالقطــاع
داخــل الواليــات املتحــدة(.)36
وكان قطــاع الســياحة والضيافة
مــن أبــرز القطاعــات املترضرة
بســبب فــروس كورونــا ،حيــث
توقــف معظــم مشـغّيل الســفن الســياحية عــن العمــل ،وتــم إغــاق جميــع منتجعــات التزلــج يف غالبيــة الــدول األوروبيــة
ررت املطاعــم والفنــادق بســبب سياســات اإلبعــاد االجتامعــي ،وتوقــف حركــة
بشــكل نهــايئ لهــذا املوســم ،كــا ت ـ ّ
الســياحة والطــران.
هــذا باإلضافــة إىل تــرر صناعــة الرتفيــه ودور الســينام العامليــة التــي تعتمــد عــى الطــرق التقليديــة ،وتقــدر قيمــة
خســائرها بـــ 5مليــارات دوالر ،مــع تناقــص إيــرادات شــباك التذاكــر بشــكل كبــر والقيــود عــى اإلنتــاج( ،)37وقــد توقفــت
رشكــة “والــت ديــزين” األمريكيــة عــن دفــع رواتــب أكــر مــن  100ألــف موظــف ،أي نحــو نصــف القــوة العاملــة
بالرشكــة ،بســبب الصعوبــات املاليــة التــي تُواجههــا يف ظــل اإلغــاق الناتــج عــن تفــي فــروس كورونــا( .)38هــذا إىل
جانــب تــرر قطــاع الرياضــة مــع توقــف أو تأجيــل األحــداث واألنشــطة الرياضيــة املحليــة والعامليــة ،وهــو مــا يعنــي
خســائر كبــرة للــركات العاملــة يف مجــال اإلعــام والطــب الريــايض ومــا يرتبــط بهــا مــن أنشــطة مســانِدة(.)39
وكانــت رشكات النفــط والغــاز مــن أبــرز املترضريــن مــن أزمــة كورونــا ،مــع الرتاجــع غــر املســبوق يف الطلــب العاملــي
والقيــود عــى اإلنتــاج ،األمــر الــذي أ ّدى إىل انخفــاض األســعار إىل مســتويات تاريخيــة ،ومــا اســتتبع ذلــك مــن خســارة
املليــارات مــن أســعار أســهم رشكات النفــط والغــاز الكــرى يف أســواق املــال العامليــة ،وهــو مــا يُكبــد رشكات الطاقــة
خســائر باهظــة دفعتهــا إىل خفــض وتحجيــم خطــط إنفاقهــا الرأســايل عــى مرشوعاتهــا الجديــدة(.)40
 -2عوامــل نجــاح الــركات يف إدارة أزمــة كورونــا :تكشــف أزمــة كورونــا عــن فشــل الكثــر مــن الــركات ،حتــى
الكــرى منهــا ،يف التعامــل مــع الصدمــات التــي تتســبب فيهــا األزمــة ،وعــدم نجاحهــا يف مواكبــة التحــوالت واســعة
النطــاق يف الطلــب واالســتجابة لتوقعــات العمــاء.
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وبالرغــم مــن أن جانبـاً كبــرا ً مــن املكاســب أو الخســائر
التــي تتعــرض لهــا الــركات يف ظــل أزمــة كورونــا ،يعــود
إىل طبيعــة التأثــرات غــر املســبوقة لألزمــة ومخاطرهــا
الشــديدة عــى الصحــة العامــة ،ومــا ارتبــط بذلــك
مــن فــرض الحكومــات إجــراءات تقييديــة عــى حركــة
األفــراد؛ فــإن ذلــك ال ينفــي أهميــة دور اإلدارة الناجحــة
لبعــض الــركات ،والتــي مكّنتهــا مــن التغلــب عــى
األزمــة ،واالســتفادة مــن الفــرص التــي أتاحتهــا .ومــن
أبــرز العوامــل التــي ت ُســهم يف نجــاح بعــض الــركات
يف إدارة أزمــة كورونــا مــا يــي:
أ -االســتجابة املبكــرة واملرنــة لألزمــة :بحكــم التعريــف،
لألزمــات مســار ديناميــي للغايــة ،يتطلــب إعــادة صياغــة
مســتمرة للنــاذج وخطــط العمــل .ويُعــ ُّد التكيــف مــع
االحتياجــات الحاليــة ،واتخــاذ قــرارات رسيعــة ،والتخــي
عــن خطــط العمــل التقليديــة ،وتجربــة طــرق جديــدة
إلنجــاز األعــال التجاريــة؛ مــن العوامــل الرئيســية
لنجــاح بعــض الــركات يف إدارة أزمــة كورونــا.
وبالرغــم مــن أن القــادة قــد يكونــون مرتدديــن بشــكل
مفهــوم يف اتخــاذ إجــراءات جوهريــة ،نظــرا ً لحالــة
عــدم اليقــن الواضحــة وغيــاب املعلومــات الدقيقــة؛ فــإن الــركات التــي أدركــت بشــكل اســتباقي التهديــد ،وقامــت
باالســتجابة املبكــرة لــه ،هــي التــي متكّنــت مــن تحقيــق النجــاح.
ويف الوقــت نفســه ،توفــر اســراتيجيات االســتجابة املرنــة التــي تســتهدف توظيــف البنيــة التحتيــة التنظيميــة مبــا
يتناســب مــع اتجاهــات الســوق الناشــئة ،فرصـاً كبــرة للــركات يف مواجهــة أزمــة كورونــا ،ســواء ارتبــط بذلــك تعديــل
بنيتهــا التحتيــة ،أو مجموعــة منتجاتهــا  /خدماتهــا ،أو طريقــة توصيلهــا إىل املســتهلكني .إضافـ ًة إىل ذلــك ،تُ ثِّــل أزمــة
كورونــا لحظــة مناســبة للتعامــل املــرن مــع نظــم وأســاليب العمــل ،وتكييــف العمليــات واإلجــراءات القامئــة مــع الحلــول
املتاحــة يف وقــت األزمــة(.)41
ب -مركزيــة دور القيــادة :خــال األوقــات العاديــة ،يكــون القــادة قادريــن عــى التعامــل بشــكل ســلس ،ولكــن يف أوقات
األزمــات تــزداد الحاجــة إىل القيــادة .والقــادة الذيــن يتفوقــون هــم أولئــك الذيــن يتواصلــون بوضــوح ،وهــدوء وقــوة،
ويكونــون -يف الوقــت نفســه -قادريــن عــى التخطيــط عــى املــدى الطويــل ،واتخــاذ اإلجــراءات الحاســمة املناســبة(.)42
إضافــة إىل أن القائــد الف َّعــال هــو الــذي يكــون قــادرا ً عــى إظهــار املرونــة يف التعامــل مــع املوظفــن ،خاصــة مــع
اضطرارهــم للعمــل خــال وجــود أطفالهــم يف املنــزل بعــد إغــاق املــدارس ودور الحضانــة ،مــا يجعــل مــن الــروري
أن يركــز القــادة عــى النتائــج بــدالً مــن مراقبــة األنشــطة(.)43
يف ضــوء ذلــك ،فــإن القيــادة ال تعنــي اتخــاذ إجــراءات رمزيــة فحســب ،ولكــن الرتكيــز عــى القضايــا الحقيقيــة
مــن خــال التواصــل املســتمر واتخــاذ القــرارات الحاســمة املتعلقــة بالعمــل واإلدارة واإلنتــاج والعالقــات مــع العمــاء
واملورديــن والجمهــور بشــكل عــام(.)44
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ج -إظهــار التعاطــف والدعــم :يجــب وضــع حاميــة املوظفــن وتوفــر الدعــم الــازم لهــم مادي ـاً ومعنوي ـاً عــى رأس
أولويــات الــركات .والقائــد الحقيقــي يف هــذه األزمــة هــو الــذي يســتطيع تقديــر مخــاوف املوظفــن بشــأن وظائفهــم
ومســتقبل تطــور أعاملهــم ،وكذلــك مراعــاة قلقهــم بشــأن رفاهيــة أرسهــم وأصدقائهــم ومدخراتهــم الشــخصية.
وت ُعتــر اإلجــراءات التــي تتخذهــا الــركات ملســاعدة املوظفــن ،مســألة رضوريــة ليــس فقــط مــن منطلــق مســؤوليتها
االجتامعيــة ،ولكــن ألن ذلــك س ُيســهم يف زيــادة والء العاملــن وتعظيــم اإلنتاحيــة ،والحفــاظ عــى الســمعة الطيبــة
للــركات لســنوات عديــدة قادمــة(.)45
وقــد أظهــرت الكثــر مــن الــركات التعاطــف والدعــم ملوظفيهــا ،حيــث ســمحت رشكــة “وال مــارت” ألي عامــل خاضــع
للعــزل الطبــي بالبقــاء يف املنــزل ،والحصــول عــى إجــازة مدفوعــة األجــر ،وأعلنــت أنهــا ســتدفع مكافــآت نقديــة خاصــة
يبلــغ مجموعهــا  550مليــون دوالر للعاملــن املؤقتــن ،البالــغ عددهــم  150ألــف عامــل .وتقــدم رشكــة “ســتاربكس”
العــاج املجــاين لجميــع العــال ،أمــا رشكــة “أمــازون” فقــد أطلقــت صنــدوق إغاثــة بقيمــة  25مليــون دوالر لســائقي
التوصيــل واملوظفــن املوســميني وســط تفــي فــروس كورونــا ،بهــدف مســاعدة املوظفــن “الذيــن يُعانــون مــن
مشــكالت ماليــة خــال هــذه الفــرة الصعبــة”(.)46
وعندمــا طلبــت رشكــة “مايكروســوفت” مــن بعــض موظفيهــا العمــل مــن املنــزل ،قامــت بــدالً مــن تخفيــض رواتبهــم،
بدفــع أجــور منتظمــة كاملــة لهــؤالء املوظفــن البالــغ عددهــم  4500موظــف بالســاعة خــال هــذه الفــرة مــن انخفــاض
الحاجــة لخدماتهــم(.)47
د -التواصــل باســتمرار وشــفافية :يف ظــل تعقــد األوضــاع والتدفــق الكبــر يف البيانــات واملعلومــات ،ومــع اضطــرار
املاليــن للعمــل مــن املنــزل؛ يصبــح التواصــل بوضــوح وشــفافية أمــرا ً ال غنــى عنــه .ويُعـ ُّد التواصــل املتكــرر بــن مديــري
الــركات واملوظفــن إلطالعهــم عــى أي تحديثــات بخصــوص الفــروس ،مــن املمكــن أن تؤثــر عــى جــدول أعاملهــم،
مــن العوامــل الرئيســية لطأمنــة املوظفــن ،وجعلهــم عــى درايــة بــكل مــا يحــدث .ويكــون ذلــك مــن خــال تواصــل
مديــري الــركات مــع الســلطات املحليــة ،ونقــل توصياتهــا الصحيــة برسعــة إىل املوظفــن لضــان االمتثــال ألحــدث
اإلرشــادات.
ونجــح بعــض مديــري الــركات يف االســتفادة مــن التطبيقــات التكنولوجيــة ،باعتبارهــا وســيلة جيــدة للتواصــل مــع
املوظفــن .ومــن خــال تســجيل اجتامعــات العمــل وجعلهــا متاحــة للجميــع يف املؤسســة عــر منصــة اتصــاالت داخليــة
بســيطة ،تتعــزز قيمــة الشــفافية
فيــا يتعلــق باملعلومــات األساســية
التــي يحتاجهــا املوظفــون ،وبالتــايل
تــزداد الثقــة ،ويتوافــر الوضــوح
بشــأن عمليــة اتخــاذ القــرار
(املســؤوليات واملســاءلة) .إضافــة إىل
أن التواصــل املتكــرر مــع املوظفــن،
مينحهــم االطمئنــان بــأن املديــر
يتابــع املوقــف عــن كثــب ،ويقــوم
بتعديــل اســتجابة الرشكــة يف ضــوء
ذلــك .ومــن الواضــح أن أزمــة
كورونــا تُ ثِّــل فرصــة مهمــة للعديــد
مــن مديــري الــركات لتعزيــز
الثقــة يف والتفويــض للموظفــن(.)48
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وباملثــل ،فــإن الــركات التــي نجحــت كانــت هــي األكــر حرص ـاً عــى التواصــل بشــفافية وبشــكل مبكــر ومبــارش مــع
عمالئهــا ،حيــث ميكــن للعمــاء أن يتعاطفــوا مــع الــركات التــي تواجــه أزمــة ،طاملــا يتواصــل املســؤولون فيهــا معهــم
برصاحــة وشــفافية .ووفقـاً ملجلــة “هارفــارد بيزنــس ريفيــو” ،فإنــه إذا انفصــل العمــاء عــن العمــل الــذي يتــم مــن وراء
الكواليــس لخدمتهــم ،فإنهــم يصبحــون أقــل تقديــرا ً للخدمــات التــي تقــدم لهــم ،لــذا فمــن الــروري جعــل العمــاء
عــى درايــة بالخطــوات التــي تتخذهــا الــركات للتخفيــف مــن املخاطــر ،وكذلــك اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا ملســاعدة
املجتمــع(.)49
هـــ -تعزيــز االســتقاللية :أدت الرصامــة التنظيميــة إىل تفاقــم مشــكالت سالســل التوريــد عــر مجموعــة واســعة مــن
الــركات يف مناطــق جغرافيــة متفرقــة ،مبــا يف ذلــك رشكــة “تويوتــا” للســيارات و“هاســرو” املتخصصــة يف األلعــاب.
عــى جانــب آخــر ،نجحــت مجموعــة ( ،)Haierواحــدة مــن أكــر الــركات املصنعــة لألجهــزة املنزليــة يف العــامل ،يف
التغلــب عــى هــذه املشــكلة ،ويرجــع الفضــل يف ذلــك بشــكل كبــر إىل التصميــم التنظيمــي املميــز للرشكــة.
وعــى مــدار ســنوات طويلــة ،طــورت الرشكــة -ومقرهــا الرئيــي يف تشــينجداو بالصــن -نفســها ليــس كتنظيــم هرمــي
مــن أعــى ألســفل ،ولكــن كمجموعــة مــن وحــدات األعــال ذاتيــة اإلدارة ،حيــث ُمنــح لــكل مديــر تنفيــذي لفــرع مــن
فــروع املجموعــة املنتــرة حــول العــامل ،ســلطة توظيــف العــال ،والتحكــم يف عمليــة التوزيــع ،باإلضافــة إىل االســتقاللية
الكاملــة يف تقديــم املنتــج النهــايئ للمســتهلكني ،مــا مينحهــم القــدرة عــى إجــراء تعديــات رسيعــة ،خاصــة يف أوقــات
األزمات.
وخــال أزمــة كورونــاُ ،منحــت كل رشكــة الســلطات الالزمــة لتعديــل سالســل التوريــد الخاصــة بهــا وفقــاً للمعرفــة
املتخصصــة واملعلومــات املحدثــة ،مــا مكّنهــا مــن التــرف برسعــة ملنــع توقــف عملياتهــا ،األمــر الــذي ســاعد مجموعــة
( )Haierككل عــى التعــايف برسعــة أكــر مــن منافســيها ،ومتكنــت مــن تنفيــذ  %99.8مــن طلبــات عمالئهــا طــوال شــهر
فربايــر املــايض ،مــع  %60مــن املنتجــات املصنعــة يف مصانــع خــارج الصــن(.)50
و -االلتــزام باملســؤولية االجتامعيــة :إن قيــام الــركات بتحمــل مســؤولياتها أمام املجتمــع ،يعترب من املامرســات الجيدة
مــن الناحيــة األخالقيــة ،غــر أن هنــاك عالقــة قويــة بــن األنشــطة الخرييــة التــي تقــوم بهــا الــركات مــن ناحيــة،
واألداء املــايل املســتقبيل ،وتحســن العالقــات مــع الســلطات الحكوميــة ،وتعزيــز ســمعتها يف الســوق مــن ناحيــة أخــرى.
والــركات التــي ت ُســهم يف التخفيــف مــن الضغــوط التــي يواجههــا املجتمــع أثنــاء حــاالت الطــوارئ الصحيــة وغريهــا
مــن األزمــات والكــوارث
الطبيعيــة ،مــن املرجــح
أن ت ُحقــق أداء أفضــل
بعــد ذلــك مــن الــركات
التــي ال تفعــل ذلــك.
ولألعــال الخرييــة
التــي تقدمهــا الــركات
املحليــة تأثــر قــوي
بشــكل خــاص ،وتلقــى
مردودهــا اإليجــايب يف
وســائل اإلعــام التقليديــة
والجديــدة.
وقــد ســاهمت العديــد
مــن الــركات بالفعــل
يف دعــم املجتمعــات
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املحليــة خــال املراحــل األوىل
مــن األزمــة .فعــى ســبيل املثــال،
تربعـ�ت رشكـ�ة( (�Hubei Huang
 )gangللتنميــة الزراعيــة بالصني،
بـــ( 220طنــاً) مــن الخــروات
للعائــات يف املناطــق األكــر
تــررا ً .وأنشــأت مجموعــة
“عــي بابــا” ( )Alibabaصنــدوق
إمــداد طبــي بقيمــة  144مليــون
دوالر للمستشــفيات يف مقاطعــة
هــويب الصينيــة ،وكشــف “اتحــاد
ووهــان الخــري” أنــه نجــح يف
جمــع أكــر مــن  400مليــون
دوالر ،كتربعــات مــن الــركات
الخاصــة يف أقــل مــن أســبوعني
مــن انتشــار الفــروس لدعــم
املجتمعــات املحليــة املتــررة(.)51
وتقــوم العديــد مــن الــركات
واملطاعــم والفنــادق يف مختلــف أنحــاء العــامل بتوفــر خدمــات النقــل املجــاين للعاملــن يف املستشــفيات ،كــا تقــدم
الوجبــات املجانيــة لألطقــم الطبيــة التــي تقاتــل ضــد الفــروس ،كــا توفــر الفنــادق أماكــن إلقامــة موظفــي الرعايــة
الصحيــة ،وكذلــك املواطنــن الخاضعــن للحجــر الصحــي ،ويتــرع عــدد مــن الرؤســاء التنفيذيــن وكبــار التنفيذيــن
يف الــركات برواتبهــم لدعــم املحتاجــن .وتقــوم رشكات االتصــاالت العامليــة بتوفــر خدمــات مجانيــة مــن باقــات
اإلنرتنــت واملكاملــات لعمالئهــا ،خاصــة مــن الطــاب وكبــار الســن ،ويتنــازل بعضهــا عــن رســوم الدفــع املتأخــر ،ووقــف
اإلنهــاء املؤقــت للخدمــة ،خاصــة للعمــاء غــر القادريــن عــى دفــع الفواتــر(.)52
رابعًا :كيف تستعد مؤسسات األعمال للوباء القادم؟
يف الوقــت الراهــن ،مثــة تســاؤالت كثــرة بشــأن مســتقبل العديــد مــن الــركات ،ومــدى جدواهــا بعــد انتهــاء جائحــة
كورونــا ،مبــا يف ذلــك رشكات الســياحة والضيافــة وصناعــات األحــداث .ويف الوقــت نفســه ،تحقــق بعــض الــركات
أرباح ـاً ومكاســب ضخمــة بســبب ارتفــاع الطلــب عــى منتجاتهــا وخدماتهــا .األمــر الــذي يجعــل مــن الــروري عــى
جميــع الــركات العمــل عــى تحديــد موقعهــا املحتمــل بعــد انتهــاء األزمــة الراهنــة ،وذلــك مــن خــال التفكــر يف
الــدروس التــي ميكــن اســتخالصها مــن جائحــة كورونــا ،واالســتعداد الجيــد لألزمــة القادمــة .وال يعنــي ذلــك االســتعداد
النفــي والفكــري فحســب ،بــل التخطيــط الحقيقــي الحتــال حــدوث أزمــة أخــرى يف أي وقــت.
يف هــذا اإلطــار ،تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف عــام  ،2017كتــب “بيــل جيتــس” ،املؤســس املشــارك لرشكــة مايكروســوفت،
مقــال رأي يف مجلــة “بيزنــس إنســايدر” ،حــذر فيــه مــن أن الوبــاء التــايل قــد يكــون “ســالة شــديدة العــدوى ومميتــة
مــن األنفلونــزا” ،وأكــد “بيــل جيتــس” أن األوبئــة هــي أكــر التحديــات التــي قــد يعرفهــا العــامل يف الســنوات القليلــة
املقبلــة ،مطالبـاً املجتمــع الــدويل بــرورة وضــع آليــات وأدوات وبروتوكــوالت للتعامــل مــع األوبئــة دون إغــاق االقتصاد.
وأشــار إىل أن األمــر نفســه ينطبــق عــى الــركات التــي يجــب أن تعتــر األوبئــة خطــرا ً حتمي ـاً ،متام ـاً مثــل املخاطــر
األخــرى( .)53يف هــذا الســياق ،ميكــن للــركات اتخــاذ عــدة خطــوات لالســتعداد للجائحــة التاليــة ،ومــن بينهــا مــا يــي:
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 -1تشــكيل فريــق إدارة األزمــات ومتكينــه :إن فــروس كورونــا ليــس تحدي ـاً ملــرة واحــدة ،ومــن املمكــن حــدوث
موجــات أخــرى النتشــار الوبــاء الحــايل ،ورمبــا أوبئــة أخــرى أشــد فتــكاً يف املســتقبل .األمــر الــذي يعنــي أن تحقيــق
النجــاح النهــايئ يف مواجهــة هــذه األوبئــة يتطلــب االســتعداد الجيــد واالســتباقي ،وذلــك ألن االســتعداد لألزمــة التاليــة
(أو املرحلــة التاليــة مــن األزمــة الحاليــة) ،يف الوقــت الراهــن ،أكــر فاعليــة مــن االســتجابة لهــا عندمــا تحــدث األزمــة
بالفعــل(.)54
وهنــاك العديــد مــن الــركات التــي لديهــا خطــة الســتمرارية األعــال ،ولكــن ليــس لديهــا بالــرورة خطــة إلدارة
األزمــات ،ومتيــل بعــض الــركات أيض ـاً إىل االســتجابة بشــكل “تفاعــي” وليــس “اســتباقياً” مــع األزمــات .لــذا مــن
الــروري أن تحــرص الــركات عــى تشــكيل فريــق لالســتجابة للطــوارئ واألزمــات ،يتكــون مــن املمثلــن عــن
التخصصــات املختلفــة ،إىل جانــب اإلدارة العليــا ،بحيــث يكــون مســؤوالً عــن تحديــد كيفيــة إدارة األزمــات ،وتقييــم نقــاط
القــوة والضعــف يف اســتجابة الــركات ،وكذلــك تطويــر مقاربــة العتامدهــا يف أزمــات مشــابهة يف املســتقبل .ومــن املهم
أن يتــم تحديــد مســؤوليات كل عضــو يف الفريــق ،مــع منحهــم الصالحيــات الالزمــة لالســتجابة الكاملــة والرسيعــة بغــض
النظــر عــن طبيعــة األزمــة أو مــدى خطورتهــا( .)55مــع الســعي لتحقيــق أعــى مســتوى مــن املرونــة عنــد النظــر يف كيفيــة
تنفيــذ ســيناريوهات مختلفــة ،وكيــف ســتؤثر هــذه الســيناريوهات عــى املوظفــن واملورديــن والعمــاء(.)56
 -2اســتثامر األزمــة الراهنــة يف إحــداث التغيــر املرغــوب :يســتدل البعــض مبقولــة الخبــر االقتصــادي “بــول
رومــر”“ :إن األزمــة قــوة دفــع رهيبــة ،ال ت ُضيعهــا” ،حيــث ميكــن أن تســلط األزمــة الضــوء عــى نقــاط الضعــف يف
الرشكــة ،والتــي قــد ال تكــون واضحــة خــال أوقــات االنتعــاش االقتصــادي .ورمبــا تشــر نقــاط الضعــف إىل الحاجــة إىل
تجديــد الرشكــة ملنتجاتهــا وأســاليب عملهــا ،وقــد ت ُســهم األزمــة يف فهــم احتياجــات العمــاء ،وتطويــر أســاليب الوفــاء
بهــا بشــكل أكــر .لــذا مــن الــروري أن يتعامــل القــادة مــع األزمــة باعتبارهــا فرصــة جيــدة لخلــق شــعور باإللحــاح
داخــل الــركات ،عــى نحــو يدفــع إىل إحــداث التغيــر املرغــوب عــى نطــاق واســع(.)57
ومــن الــروري أن تكــون الــركات واقعيــة يف تقديــر اآلثــار املحتملــة لألزمــة عــى أعاملهــا وموظفيهــا وعــى سالســل
التوريــد ،ألن هــذا هــو الســبيل الوحيــد لالســتعداد بشــكل أفضــل للتغــرات الحتميــة يف الســوق بعــد الســيطرة عــى
الجائحــة.
 -3االســتعداد ملرحلــة التعــايف
خــال الفــرة الراهنــة :إن

العديــد مــن الــركات ترتكــب
خطــأ يف قضــاء وقــت طويــل يف
مرحلــة االســتعداد واالســتجابة
لألزمــة ،وغالبــاً مــا تتغافــل عــن
مرحلــة التعــايف ،التــي تركــز
يف أبســط أشــكالها عــى كيفيــة
انتقــال الرشكــة إىل العمــل كاملعتــاد
حينــا تبــدأ األزمــة يف التباطــؤ أو
االنتهــاء .وحينهــا ال بــد أن تتوافــر
للرشكــة نظــرة ثاقبــة ليــس فقــط
لكيفيــة أدائهــا أثنــاء األزمــة (تقييــم
االســتجابة) ،ولكــن مــدى اســتعدادها
باألســاس ملواجهــة األزمــة (تقييــم
االســتعداد) (.)58
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ومــع أ ّن بعــض الــركات ت ُعطــي األولويــة لإلجــراءات قصــرة املــدى عــى املبــادرات طويلــة املــدى ،فقــد يكــون مــن
املفيــد أن يتــم اســتغالل الــركات لألزمــات يف صياغــة اســراتيجية طويلــة املــدى ،تعمــل مــن خاللهــا عــى تشــجيع
املوظفــن عــى تحديــث األنظمــة الداخليــة ،وتحســن مهاراتهــم ،وتطويــر منتجــات وخدمــات جديــدة ،لتكــون عــى
اســتعداد أفضــل عنــد التعــايف مــن األزمــة .ووفق ـاً لبعــض التقديــرات ،فــإن الــركات التــي لديهــا خطــة عــى املــدى
البعيــد ،ت ُحقــق منــوا ً ســنوياً أعــى بنســبة  4نقــاط مئويــة خالل فــرة االنكــاش( .)59وقــد اســتفادت بالفعل سلســلة مطاعم
عامليــة مــن وقــت حظــر التجــول واإلغــاق ،بالتخطيــط لعــرض جديــد مــن األطبــاق شــبه الجاهــزة ،مــا ســاعدها عــى
االســتمرار يف التواصــل مــع عمالئهــا(.)60
ورمبــا يكــون مــن املفيــد أن تقــوم الــركات بدراســة تجــارب بعــض الــدول التــي تعرضــت لألزمــة وفــرة االنتعــاش
خــال مراحــل مبكــرة ،ومــن بينهــا :الصــن ،وكوريــا الجنوبيــة .ومــن خــال دراســة مــا يحــدث يف أســواق هــذه الــدول،
ميكــن لقــادة الــركات التنبــؤ بشــكل أفضــل بالتحديــات التــي مــن املحتمــل أن تواجههــم ،وســبل التغلــب عليهــا(.)61
 -4تعزيــز مرونــة الــركات والقــدرة عــى التكيــف :فاجــأ فــروس كورونــا جميــع الــركات تقريبــاً ،والعديــد
منهــا معــرض لخطــر االنكــاش عــى املــدى الطويــل .ونتيجــة لذلــك ،س ـتُضطر الــركات إىل إعــادة تقييــم عملياتهــا
واســتثامراتها ،وإعــادة توجيههــا لالســتعداد للوبــاء التــايل ،مــا يتطلــب زيــادة مرونتهــا ،وتعزيــز قدرتهــا عــى التعامــل
مــع الصدمــات املفاجئــة يف الطلــب يف املســتقبل .وهــذا مــا فعلتــه رشكــة “ 3إم” ( )3Mبعــد وبــاء ســارس ،2003 - 2002
عندمــا بــدأت يف االســتعداد للطفــرة القادمــة يف الطلــب عــى أقنعــة التنفــس (.)N95
ويف حــاالت أخــرى ،بــدالً مــن االرتفــاع املفاجــئ يف الطلــب ،ســيكون التهديــد األكــر للــركات هــو تعطــل العمليــات.
وميكــن أن تشــمل الحلــول املقرتحــة -يف هــذا الصــدد -تدريــب العــال للتدخــل بــدل زمالئهــم يف حالــة حــدوث زيــادة
كبــرة يف نســب الغيــاب بســبب الوبــاء ،إىل جانــب العمــل عــى تحديــد ســيناريوهات لسلســلة التوريــد البديلــة ،مــن
خــال تنويــع مواقــع التصنيــع ،والبائعــن املعتمديــن ،وقنــوات التوزيــع ،ومكاتــب املبيعــات ،مــع العمــل عــى رقمنــة أكــر
عــدد ممكــن مــن العمليــات يف سالســل التوريــد(.)62
 -5االلتــزم مببــادئ الشــفافية واملكاشــفة :ينبغــي عــى الــركات أن تكــون صادقــة فيــا يخــص األزمــة التــي متــر
بهــا ،خاصــة إذا كان اللــوم يقــع عليهــا ،ومــن الــروري تزويــد العمــاء مبعلومــات واضحــة حــول مــا حــدث بالضبــط،
والضوابــط الجديــدة التــي ســتوضع محــل التطبيــق .ولــن يكــون الــرأي العــام متســامحاً إذا الحــظ أن الرشكــة أخفقــت
يف القيــام بواجباتهــا للتقليــل مــن
األرضار ،أو االســتعداد ملواجهــة األزمــات
الخطــرة ،أو إذا مل تكــن الرشكــة صادقــة
يف مؤمتراتهــا الصحفيــة ،أو بياناتهــا
املعلنــة ،أو يف أســوأ األحــوال ،إذا أعطــت
األولويــة لألربــاح عىل حســاب البــر(.)63
لــذا فــإن األســاس يف االســتعداد للوبــاء
التــايل يكــون بالتــزام الــركات مببــدأ
الشــفافية يف التعامــل مــع أصحــاب
املصلحــة الرئيســيني؛ ألن ذلــك ميكــن
أن يعــزز الثقــة لديهــم ،ويحافــظ
عــى الصــات القامئــة بــن الــركات
وموظفيهــا وعمالئهــا ومورديهــا واملجتمع
ككل.
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 -6تدعيــم قــدرات التنافســية
التكنولوجيــة للــركات :إن التطــور

التكنولوجــي يُعيــد تشــكيل هيــاكل
الصناعــات ،وبيئــة األعــال ،وأمنــاط
الوظائــف ،وتوجهــات املســتهلكني .يف
ضــوء ذلــك ،فــإن الــركات التــي ســتكون
أكــر قــدرة عــى االســتعداد بشــكل جيــد
للجائحــة التاليــة ،هــي التــي ســتنجح يف
توظيــف التطــور التكنولوجــي عــى نحــو
يعظّــم مكاســبها ،وذلــك من خــال محاولة
توقــع املســتقبل ،عــر إجــراء محاكاة بشــأن
التأثــر املحتمــل للتطــور التكنولوجــي عــى
احتياجــات العمــاء ،واتجاهــات الطلــب
عــى املنتجــات ،وكيفيــة تلبيــة هــذا الطلب.
هــذا باإلضافــة إىل بنــاء ســيناريوهات
مســتقبلية بشــأن تأثــر التكنولوجيــا عــى الوظائــف ،وارتبــاط ذلــك بنســب البطالــة وطبيعــة الوظائــف املســتحدثة
واملهــارات املطلوبــة ،وذلــك ألنــه يف حــال ســاهمت التكنولوجيــا يف زيــادة دعــم الــركات لنظــام العمــل عــن بُعــد،
فســوف تكــون لذلــك عواقــب مهمــة عــى املعــدات والعقــارات املكتبيــة ،وإعــادة تصميــم املنــازل ،والنقــل ،وغريهــا مــن
القطاعــات(.)64
 -7النهــج التعــاوين يف مواجهــة املشــكالت املشــركة :ال ميكــن مواجهــة األوبئــة القادمة ومــا يرتتب عليهــا من مخاطر
تكنولوجيــة واقتصاديــة واجتامعيــة ملحــة بــدون عمــل جامعــي .ومــع ذلــك ،فــإن االنكــاش االقتصــادي املرتقــب قــد
يُشــعل التوتــرات االجتامعيــة ،ويقلــل مــن قــدرة الحكومــات عــى االســتجابة بشــكل جيــد للجائحــة التاليــة .لــذا ،يحتــاج
قــادة األعــال إىل لعــب دور اســتباقي يف معالجــة التحديــات التــي تواجــه مجتمعاتهــم ،مــن خــال التعــاون مــع جميــع
أصحــاب املصلحــة ،واالنتقــال مــن املناقشــة إىل العمــل(.)65
ختامــاً ،ميكــن القــول إن الظــروف
الفريــدة التــي ترتبــط بأزمــة كورونــا
تجعــل مــن الصعــب عــى كبــار
املديريــن التنفيذيــن تطبيــق خطــوات
عمــل مامثلــة أو إجــراءات روتينيــة
ســابقة للتعامــل مــع األزمــة الراهنــة،
ولكــن مــن الــروري التأكيــد عــى أنه
إذا كان مــن واجــب القــادة االهتــام
بالقضايــا قصــرة املــدى خــال أزمــة
كورونــا؛ فــإن الفــرص الحقيقيــة
تنتظــر الــركات التــي ينجــح قادتهــا
يف صياغــة رؤيــة واضحــة للمســتقبل،
ويضعــون الخطــط الالزمــة لالســتعداد
لألوبئــة القادمــة.
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