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ها را می دانیم«دانسته»همه 
«!حقایق را به چالش بکشید»

هایی وجود دارد که آنها را نمی دانیم«دانسته»
«پس با تالش و همکاری کنید دانسته های خود را کامل کنید»

هایی وجود دارد«نادانسته»نمی دانیم چه 
«!با سناریونویسی، وارد بازی جنگ شوید»

![از نقشه های فرار بهره بگیرید]

.هایی در مورد آنچه داریم وجود دارد«نادانسته»
«فرضیات موجود را پیدا کنید و آنها را آزمایش کنید»

Challenge Truths Collaborate

Use Scenario and 
War Gaming

Find & Test
Assumptions

...!این یک پیش بینی اقتصادی نیست
ه چا . ما اقتصاددان نیستیم؛ ما یک سازمان حرفه ای و خبره مشاور کسب و کارهاای باگرو و متوساس هساتیم    

نرانی، سامینار،  بسیار بوده و هست پیش بینی های اقتصادی که توسس اقتصاددانان کشور در قالب بیانیه، مقاله، سا  
.منتشر شده است... کپشن و

« ساا  فا ر  »کاه در اینااا   1400ما در این اینفوگرافیک، با تلفیق سناریوها و گاررگاه هاای ممتمال در ساا      
باا  « عاد  قعییات  »سالی کاه پار از   . نامیدیم، به توصیه های عملیاتی برای سازمان ها و بیگنس های ایرانی رسیدیم

به چهارده نقشه فارار رسایدیم   Could Beو What ifدرواقع با تلفیق سناریوهای . باالست« احتما  وقوع»
.ی دهدپیشنهاد م« شکست کمتر»یا « موفقیت بیشتر»را با « سا  ف ر»گرر از [ How to]« چگونگی»که 

!سا  ف ر است، بترس از خعر نابودی
:چرا سا  صفر؟ چرا باید یکسا  بیشتر کار کنیم؟ به دالیل زیر

رای جباران آن،  پس امسا  ب! باید تصور کنیم که اکثر کسب و کارهای ایرانی سا  گرشته اصال کار نکرده اند( 1
.باید یکسا  بیشتر کار کنیم

یعنی هرچاه گرشاته اسات را    . را در سا  جدید متصور شد« روز از نو روزی از نو»از منظری دیگر می توان ( 2
!ار کنیمدر این صورت هم باید بیشتر ک. فراموش کنیم و به بهانه صفر شدن سا ، مثل گرشته فکر نکنیم

چاه  ! ته ایمدر عمر خود گرف« اشانتیون»انگار یکسا  . اما آنچه می تواند تنها فرصت باشد این نشانه سوم است( ۳
م گرفته ایام  فرصتی از این بهتر؟ اکثر سازمانها به بهانه کرونا، امسا  را هم مثل پارسا  رها کرده اند ولی ما تصمی

!فرار رو به جلوکنیم؛ « فرار»بیشتر، حرفه ای تر و بهتر کار کنیم تا از این سا ، 

!چرا نقشه فرار؟
؟[Flight]فراریا [ Fight]مقابله: همواره دو پرسش استراتژیک کالن در مواجهه با تهدید وجود دارد

ه دالیال  باال باشد، تهدیدها بگرو و جهانی باشد و ما سالیان سا  ب« احتما  وقوع»زیاد با « عدم قطعیت ها»وقتی 
...اما فرار، نقشه می خواهد. است[ Flight]« فرار»رسیده باشیم، بهترین گگینه « ضیف انباشته»م تلف به یک 

Reform
[تغییر و اصالح]

Form
[ثبات]

Introvertive
[اقدامات درون سازمانی]

Extravertive
[اقدامات برون سازمانی]

!چه نشسته اید؟
!توپ در زمین شماست

احتماال اطالعات زیادی در اطراف شما هست 
که قابل دسترسی است اما شاما از آنهاا فافال   

ق به دست آوردن این اطالعات از طری. بوده اید
.مهمترین اقدام شماست... مطالعه، پژوهش و

برخی از این اطالعات خریادنی و بسایاری از   
ا آنها اطالعاتی است کاه بصاورت رایگاان با    
ل کمی جستاو به دست می آید اماا تااثیر قابا   

توجهی در تصمیمات و هدفگاراری هاای شاما    
.در سا  جدید خواهد داشت

ماندن در وضییت آخر
اگر یک سازمان با فرهنگ بازاری یا رقابتی بودید

سعی کنید در بازار باقی بمانید

More Touchpoints

More Experience
Keep Going!

If You Can’t Go Outside

Go Inside!
Keep the

Ball Rolling!

!؛ بحران جدید با یک کرونای دیگر21کووید 
ادی، شیوع ویروس کرونا یک تغییار بنیاادی در شارایس اجتمااعی و باه تباع آن، اقتصا       

ناین  اما احتماا  وقاوع چ  . تکنولوژیکی، فرهنگی و حتی سیاسی در کل جهان ایااد کرد
ن که در طو  تاریخ، احتما  وقوع دو موج سنگی. بسیار پایین است1400بمرانی در سا  

.موجب ایااد تغییرات بنیادین شود در یک دهه وجود نداشته است

Doubled Shock!

More PossibilityLess Possibility

محورهای افلی و فرعی چه چیزی را نشان می دهند؟
بار روی  . تاس« عد  قعییت و ریسک»و فیرقابل کنتر  را نشان می دهد که بیانگر [ برون سازمانی]ممور افقی شرایس ممیطی 

.به سمت راست بیشتر و به سمت چپ کمتر می شود« احتما  وقوع»این ممور، 
ایان  بار روی . اسات « میزان دانسته های سازمان»ممور عمودی شرایس درون سازمانی و قابل کنتر  ما را نشان می دهد که بیانگر 

.به سمت پایین بیشتر و به سمت باال کمتر می شود« عد  قعییت و ریسک»ممور، 
.  است« احتما  وقوع عد  قعییت»بنابراین درصدهای بگرو انگلیسی در هر منطقه، نشان دهنده حدود 

%[.  40و %  ۳0، 20%، 10%]
« ه هاای فارار  نقشا »وجود دارد، ما بیشترین نیااز را باه   بیشترین احتما  وقوع و با بیشترین عدم قطعیت درصدی، که 40در منطقه 

.شده انداین نقشه های پیشنهادی، دسته بندی[ برون سازمانی/ درون سازمانی ]و[ تغییر/ ثبات ]به همین دلیل با دوممور دیگر . داریم

![نر  نرمک ونزوئال]با همین فرمان خواهیم رفت 
ی شیب کمتر پایدارترین و ممتمل ترین سناریوی مرتبس با حوزه کسب و کار، ادامه روند گرشته با اندک

ناد  چیا و در انتظار یک و د هه های قبل، به بهانه سا  ها اگر همچنان اصرار دارید، مانند . یا بیشتر است
تمو  یکچشم به راهِ دست روی دست بگرارید و ... مثل انت ابات، وضعیت برجام و« رویداد بیرونی»

...در اشتباه بگرگی هستیدباشید، یا معاگه در شرایس موجود و به تبع آن در کسب و کار خود 
!است« تور  ونزوئالیی»شاخص، ممتمل ترین سناریو، تکرار روند سا  گرشته و پایدارترین 

Expected Future

!یک ثبات هسته ای ظریف
تی چناان ثباا  [ که از جگئیاتش هیچ نمای دانایم  ]چقدر ممکن است به خاطر یک توافق، 

تومان برساند و تورم را به 20شکل بگیرد که مثال متوسس دالر را در سا  صفر به زیر 
!جواب خیلی کم متمایل به صفر! درصد؟20زیر 

Unexpected Stability!

[ف ر+ چهارده ]

BANik © “Business Escape Plan 1400”, White Paper
Sources: Mckinsey, BGC, HBR, Bloomberg, Business Insider, The Economist.
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!پای بر جای سِ ت بگذارید
اطالعات کامل از درون و بیرون، را به عناوان  % 10همین 

زیرساخت های اصلی و قطعای کساب و کاار خاود قارار      
های کساب و «خشت»دهید و سعی کنید در چیدن دیگر 

...کار از این چارچوب ها کمتر فاصله بگیرید اما
«!دتمام دانسته های خود را به چالش بکشی»پیش از آن ... 

ها را فرض کنید خالف آنها اتفاق می افتد، اما و اگرهای آن
ی کنیاد،  آنها را ارزیاب« شش کاله ت کر»بررسی کنید، با 

نیاد و  تا پ ته و توسعه یافته شوند، روی آنها ایده پردازی ک
.برسید« استراتژی های خالق»از آنها به 

...ستن ستین نقشه فرار از سا  صفر ااستراتژی خالق داشتن 

اطالعات درون سازمانی خود را
تقویت کنید

در سا  صافر، اطالعاات درون ساازمانی مهام اسات، آنهاا را       
اسااتفاده از داده هااای دیایتااالی خااود و    . ساااماندهی کنیااد 

مترین یکپارچه سازی آنها با سایر سیستم های سازمان یکی از مه
.باید اناام دهید« می دانید»اقداماتی است که بطور قطع 

تاو  در زماین   : وجود ندارد« عد  قعییتی»در این مورد هیچ 
شماست؛ بیرون از سازمان شما، دانساته هاایی وجاود دارد کاه     

آنهاا  باید آنها را به دست آورید، زیرا بسیاری از رقبای شما به
موثرتر دسترسی دارند و پیروز میدان کسی است که سریعتر و

. کند« بهره برداری»از این اطالعات 

بدانید« فوری و مهم»همه چیز را 
ع تار،  فرایندهای تصمیم گیری برای اناام هر کار را ساری 
کنید چابک تر و بر مبنای الگوریتم های مش ص تعریف

مات در سا  صفر فرض کنید همه اقدا. تا زودبازده شوند
مااتریس آیگنهااور قارار    « فوری و مهام »شما در ب ش 

.گرفته اند

!پنجمین فرمان همچنان کار می کند
ه ، نوعی انعطاف و رشد همیشگی اسات کا  «یادگیری سازمانی»

اسات؛ هار ناوع    « شارای  »حداقل کاارکرد آن، در  و همام   
.شرایطی، حتی بمرانی ترین و ناپایدارترین شرایس

فرهنگ سازی و آموزش های فردی، تیمی و سازمانی در الیه های 
در [ Soft Skills]م تلف  به ویژه آموزش  مهاارت هاای نارم    

:را فراموش نکنید2021حوزه های برتر سا  

...پیوسته، هرچند آهسته
خدا را شکر این یک مورد را همه ماا  

یک پِیج ولاو ضاعیف در یاک    : داریم
! پلتفرم قوی

ا حمور در این پلتفرم ها را متناساب با  
ویژگی های هویتی و فرهناگ ساازمان   
خااود حفاای کنیااد، حمااور در چشاام 

اسااتراتژی. مشااتریان را حفاای کنیااد 
!Just Keep Going... ال  پشتی

هدفگذاری کوتاه مدت کنید
وقتی می دانایم، اطالعاات دقیقای از وضاعیت آنچاه باه عناوان        

از هرچاه  . ممصو  خلق کرده ایم، نداریم، درنگ جاایگ نیسات  
ر درست کنیاد و باا در نظا   « سرویس پکیج»برای ارائه دارید، 

. کنید« سیی و خعا»گرفتن حداقل های موجود، 
ه ری بلندمدت، هوشمندانهدف گرابه همین دلیل، در سا  صفر، 

، بااه مراتااب بهتاار، عملیاااتی تاار « فصاالی»هدفگااراری نیساات؛ 
دمادت تار   دست یافتنی تر و واقعی تر از تعیین اهداف ساالنه یا بلن

هرچیاگی کاه بتوانیااد از دور بفروشاید، کام خطرتاارین    . اسات 
.نیدرا با آن شروع ک« سعی و خطا»فرضیه ای است که می توانید 

!را فراموش نکنید« ابری»حاکمان 
، اطالعاات،  داده! اسات « حاکمیت اطالعاات »امسا ، سا  

و اصلی کسبزیربنایهستند اما « اَبری»هرچند ... دانش و
حاکماان  »یادتان باشد این روزهاا،  . کارها به شمار می روند

ه هستند زیرا ب... گوگل ها، آمازون ها، فیس بو  ها و« جهان
آنها اطالعات زیاادی  . ایمان آورده اند« حاکمیت اطالعات»

!ددارند، بدون آنکه پرسشنامه پُر کرده باشن« افراد»از 
و مدیریت تاربه مناابع  [ CXM]مدیریت تاربه مشتریان 

در گروی داشتن اطالعات جاامع از افاراد   [ HXM]انسانی 
.است« آدم ها»یعنی 

حتما در سازمان خود اطالعاتی هرچند اند  از م اطباان  
باه حفای، جماع آوری، ارتقاا و     . داریاد [ درونی و بیرونی]

.به روزرسانی اطالعات مشتریان و همکاران ادامه دهید

رهبران بزرگ
!دارند« باور»های سازمان خود «باور»به 

اصلی سازمان شما اگار  « چرای»ارزش ها، شور و اشتیاق و در یک کالم 
ساازمان شاما هرچناد باه نظار      ! شما مُرده ایاد در وجود رهبران نباشد، 

می آید جریان خون دارد و نفس می کشد، یک جساد بایش نیسات زیارا     
.شده استمرگ مغزی 

ک ی سازمان را بیابید و اگر کارمند یا «چرا»اگر رهبر سازمان هستید، 
!شوید« هم چرا»سازمان هستید، سعی کنید با سازمان خود 

! خاود پایبناد باشاید   « ارزش های برند»در سخت ترین شرای  هم به 
اید هرچه و هرچقدر که باشد نب... بمران، ناپایداری اقتصادی، تهدیدها و

ایان ارزش هاا، باه ناوعی     . های سازمان فافال کناد  «خ  قرمز»ما را از 
ه گفتن هایی کا «نه»برند ما هستند؛ ممدودیت ها و « حصارهای عاشقانه»

ین هما . ما را نگد مشتریان ممبوب تر، جراب تر و متمایگ از رقبا می کناد 
جرابیت، مشتریان را برای ما حتای در شارایس بمرانای نگاه مای دارد و     
وفادارتر می کند و ایان یکای از بهتارین نقشاه هاای فارار از تهدیادها و       

.بمران ها و رمگ بقای بسیاری از کسب و کارها بوده است

سازمان خود را« سس مخصوصِ»
«فرهنگ برند»: درست کنید

سازمان  ها باهویت و فرهناگ . است« مکنگی»این عبارت 
منمصربه فرد، به یک سینرژی در خلاق برناد در نهان و   

آوری قلب م اطبان دست پیدا می کنند که نتیاه آن، ساود 
ای بر[ مشهود و نامشهود]و ارزش آفرینی مماعف و پایدار 

.  سهامداران است
دمیاادن یااک روح واحااد در سااازمان « فرهنااگ برنااد»

این موجاود  . شماست که از آن یک موجود زنده می سازد
تاار از سااازمانی اساات کااه  «توانمنااد»زنااده بااه مراتااب 

اگار بیارون، پُار از    . نادارد « جاان »دارد اما « موجودیت»
..کنید« توانمند»تهدید است، از درون خود را 

بشوید « ناوشکن»یا 
!بمانید« تخته شنا»یا 

. باقی نمانیاد [ SME]سازمان  کوچک و متوسس 
های در شرایس ناپایدار، بیشاترین ضاربه را ساازمان   

.کوچک و متوسس می خورند
ید باشا « ناو باگرو »در دریای طوفانی یا باید یک 

وی که در طوفان های سهمگین دوام بیاورید یا بر ر
!ودخود را نگه دارید تا طوفان تمام ش« ت ته»یک 

د، در اگر یک قایق یا لنچ کوچک یا متوسس باشای 
ز نقشاه فارار ا  . این طوفان در هم کوبیده می شاوید 

!طوفان همین است

! دیگر جواب نمی دهاد « رییس بازی»
کنید« تیم سازی»

یکاای از . ساااختار سااازمانی خااود را مُاادرن کنیااد  
زیرساخت های مهم سازمان های موفق و نوین، ساختار 

سااختارهای سانتی را کناار   . و فرایندهای نوین اسات 
را در سازمان خود جاری « فرهنگ نوین»بگرارید و 

اسات  مهمترین و اولین تغییر در نگرش رهبران. کنید
باه  « سلساله مراتاف فرمانادهی   »که سااختار را از  

.متمو  کنند« شبکه تیم های حرفه ای»

رشد خلق کنید« اکوسیستم»
یاک  برای این کار ساعی کنیاد  . بستر رشد خود را فراهم کنید

ه او  اکوسیساتم در درجا  . اکوسیستم رشد و تعالی خلاق کنیاد  
ل یک سیستم است کاه بادون مادیریت مساتقیم، تاا حاد قابا       

توجهی کار خود را اناام می دهد و در درجه دوم تعامل جدی، 
.و منظم با ممیس دارد

زمانی خود برای داشتن اکوسیستم، فقس به پتانسیل های درون سا
B2Bعاامالت  بر ت. اکتفا نکنید، پارتنرهای بیرونی داشته باشید

تفارم هاای   از برون سپاری فافال نشاوید و پل  . بیشتر تمرکگ کنید
.اطالعاتی، اجتماعی و حرفه ای را فراموش نکنید

دی سازمان است اده کنی«هم چرا»از افراد 
باا  [ Passion]افرادی که بر مبناای شاور و اشاتیاق    

[ Purpose]اهااداف و مقصااود اصاالی سااازمان مااا 
و همراه می شوند، در شرایس ناپایدار ممیطی، متعهدتر
ان ها موثرتر عمل می کنند و این احتما  عبور ما از بمر

.را بیشتر و بیشتر می کند
تا جرب یا حفی و توسعه این سرمایه های انسانی، حقیق

یک سرمایه گراری مطمانن، ساودآور و پایادار بارای     
.سازمان شماست

1. Analytical thinking and innovation
2. Active learning and learning strategies
3. Creativity, originality and initiative
4. Technology design and programming
5. Critical thinking and analysis
6. Complex problem solving
7. Leadership and social influence
8. Emotional intelligence
9. Reasoning, problem solving and ideation
10. System analysis and evaluation

Ignore or Snooze

Schedule
& DO ASAP

Delegate or Delete

Do it NOW!

[ماتریس عد  قعییت]
[Uncertainty Matrix]

ی تارین ویژگا  «قطعی« »عد  قعییت»عبارت 
و در این روزهاست؛ بهترین ابگارِ تدوین سناری

ه بر است ک« ماتریس عدم  قطعیت»این شرایس 
« نادانسته هاا »و « دانسته ها»مبنای دو ممور 

شِ شکل می گیرد و زمین بازی ما در ساا  پای  
.تعیین می کندچهار منعقه افلیرو را در 

Scenarios

سناریوهای محتملِ پیشِ رو

% احتما  وقوع

توفیه ها
[نقشه های چهارده گانه فرار]

Legend

More Possibility

پایدارتر و محتمل تر

ناپایدارتر و نامحتمل ترناپایدارتر و محتمل تر

پایدارتر و نامحتمل تر

...زِ اوضاع جهان می شنو « بهبود»بوی 
حافی-

!جنگ سردِ اقتصادیِ سیاست زده
ی هاای «فراز»و از سوی دیگر ... از یک سو کشورها و مناطقی مانند آمریکا، چین، روسیه، اروپا، خاورمیانه و

یاسای، مناافع   مانند دشمنان اقتصادی، دشمنان سیاسی، رقبا اقتصادی، رقبای سیاسی، شرکای اقتصادی، شارکای س 
یاک  اسات و بسیار محتمل همه عدم قطعیت هایی است که ترکیب آنها ... مشتر ، تماد منافع، نفت، آب و

.در آن بیداد می کند« عد  قعییت»ایااد کرده که دهها میادله ی دهها مجهولی طی ی و کی ی 

Multi-Unknown Equation

احتما  وقوع کمتر احتما  وقوع بیشتر

عد  قعییت بیشتر

عد  قعییت کمتر

نقشه فرارنقشه فرار

نقشه فرارنقشه فرار

More Scenarios

More Scenarios

More Scenarios

More Scenarios

More Scenarios

More Scenarios

More Scenarios

Less Possibility

!دست ماست؟« بهبود اوضاع»مگر 
« یرونای عوامل ب»سالهاست به بهانه های م تلف مثل تمریم، کرونا و بسیاری از ! بله دقیقا

دیگر، دست از برنامه ریگی و اقدام، کشیده ایام اماا تملیال هاا و توصایه هاای ایان مقالاه         
ن باه  می گوید، در سا  صفر، ب ش عمده ای از بهبود اوضاع به عهده ماست یعنی با پرداخت

[انیدچهارده نقشه فرار را ب و]! بب شیم« بهبود»خود را « اوضاع»می توانیم « عوامل درونی»

Hybrid Scenarios for Iranian Businesses

{“Could Be” + “What if” + “How to”}


