عد قعییت کمتر

با همین فرمان خواهیم رفت [نر نرمک ونزوئال!]

Legend
یک ثبات هستهای ظریف!

نقشه فرار

More Scenarios

Expected Future

چقدر ممکن است به خاطر یک توافق[ ،که از جگئیاتش هیچ نمایدانایم] چناان ثبااتی
شکل بگیرد که مثال متوسس دالر را در سا صفر به زیر  20تومان برساند و تورم را به
زیر 20درصد؟! جواب خیلی کم متمایل به صفر!

نقشه فرار

پایدارتر و محتملتر

More Scenarios

More Scenarios

More Possibility

احتما وقوع کمتر
ناپایدارتر و محتملتر

جنگ سردِ اقتصادیِ سیاستزده!

Less Possibility

ناپایدارتر و نامحتملتر

کووید 21؛ بحران جدید با یک کرونای دیگر!

More Scenarios

از یک سو کشورها و مناطقی مانند آمریکا ،چین ،روسیه ،اروپا ،خاورمیانه و ...و از سوی دیگر «فراز»هاایی
مانند دشمنان اقتصادی ،دشمنان سیاسی ،رقبا اقتصادی ،رقبای سیاسی ،شرکای اقتصادی ،شارکای سیاسای ،مناافع
مشتر  ،تماد منافع ،نفت ،آب و ...همه عدمقطعیتهایی است که ترکیب آنها بسیار محتمل اسات و یاک
دهها میادلهی دهها مجهولی طی ی و کی ی ایااد کرده که «عد قعییت» در آن بیداد میکند.

نقشه فرار

Multi-Unknown Equation

شیوع ویروس کرونا یک تغییار بنیاادی در شارایس اجتمااعی و باه تباع آن ،اقتصاادی،
تکنولوژیکی ،فرهنگی و حتی سیاسی در کل جهان ایااد کرد .اما احتماا وقاوع چناین
بمرانی در سا  1400بسیار پایین است .در طو تاریخ ،احتما وقوع دو موج سنگین که
موجب ایااد تغییرات بنیادین شود در یک دهه وجود نداشته است.

نقشه فرار

!Doubled Shock

More Scenarios

عد قعییت بیشتر

14.00 Escape Plans

Scenarios

!Unexpected Stability

پایدارتر و نامحتملتر

احتما وقوع بیشتر

More Scenarios

More Scenarios

سناریوهای محتملِ پیشِ رو

Hybrid Scenarios for Iranian Businesses

Less Uncertainty & Risk

پایدارترین و ممتملترین سناریوی مرتبس با حوزه کسب و کار ،ادامه روند گرشته با اندکی شیب کمتر
یا بیشتر است .اگر همچنان اصرار دارید ،مانند سا ها و دهههای قبل ،به بهانه و در انتظار یک یا چناد
«رویداد بیرونی» مثل انت ابات ،وضعیت برجام و ...دست روی دست بگرارید و چشم به راهِ یک تمو
یا معاگه در شرایس موجود و به تبع آن در کسب و کار خود باشید ،در اشتباه بگرگی هستید...
ممتملترین سناریو ،تکرار روند سا گرشته و پایدارترین شاخص« ،تور ونزوئالیی» است!

احتما وقوع

}”{“Could Be” + “What if” + “How to

%

[ماتریس عد قعییت]

محورهای افلی و فرعی چه چیزی را نشان میدهند؟

[]Uncertainty Matrix

توفیهها
[نقشههای چهاردهگانه فرار]

For 1400

عبارت «عد قعییت» «قطعی»تارین ویژگای
این روزهاست؛ بهترین ابگارِ تدوین سناریو در
این شرایس «ماتریس عدم قطعیت» است که بر
مبنای دو ممور «دانستهها» و «نادانستههاا»
شکل میگیرد و زمین بازی ما در ساا پایشِ
رو را در چهار منعقه افلی تعیین میکند.

ممور افقی شرایس ممیطی [برونسازمانی] و فیرقابل کنتر را نشان میدهد که بیانگر «عد قعییت و ریسک» است .بار روی
این ممور« ،احتما وقوع» به سمت راست بیشتر و به سمت چپ کمتر میشود.
ممور عمودی شرایس درونسازمانی و قابل کنتر ما را نشان میدهد که بیانگر «میزان دانستههای سازمان» اسات .بار روی ایان
ممور« ،عد قعییت و ریسک» به سمت پایین بیشتر و به سمت باال کمتر میشود.
بنابراین درصدهای بگرو انگلیسی در هر منطقه ،نشاندهنده حدود «احتما وقوع عد قعییت» است.

[ %۳0 ،%20 ،%10و .]%40

در منطقه 40درصدی ،که بیشترین عدمقطعیت و با بیشترین احتما وقوع وجود دارد ،ما بیشترین نیااز را باه «نقشاههاای فارار»
داریم .به همین دلیل با دوممور دیگر [ثبات  /تغییر] و [درونسازمانی  /برونسازمانی] این نقشههای پیشنهادی ،دستهبندی شدهاند.

این یک پیش بینی اقتصادی نیست!...

چه نشستهاید؟!
توپ در زمین شماست!

در سا صافر ،اطالعاات درون ساازمانی مهام اسات ،آنهاا را
ساااماندهی کنیااد .اسااتفاده از دادههااای دیایتااالی خااود و
یکپارچهسازی آنها با سایر سیستمهای سازمان یکی از مهمترین
اقداماتی است که بطور قطع «میدانید» باید اناام دهید.
در این مورد هیچ «عد قعییتی» وجود ندارد :تاو در زماین
شماست؛ بیرون از سازمان شما ،دانساتههاایی وجاود دارد کاه
باید آنها را به دست آورید ،زیرا بسیاری از رقبای شما به آنهاا
دسترسی دارند و پیروز میدان کسی است که سریعتر و موثرتر
از این اطالعات «بهرهبرداری» کند.

 -حافی

مگر «بهبود اوضاع» دست ماست؟!

بله دقیقا! سالهاست به بهانههای م تلف مثل تمریم ،کرونا و بسیاری از «عوامل بیرونای»
دیگر ،دست از برنامهریگی و اقدام ،کشیدهایام اماا تملیالهاا و توصایههاای ایان مقالاه
میگوید ،در سا صفر ،ب ش عمدهای از بهبود اوضاع به عهده ماست یعنی با پرداختن باه
«عوامل درونی» میتوانیم «اوضاع» خود را «بهبود» بب شیم! [چهارده نقشه فرار را ب وانید]

همین  %10اطالعات کامل از درون و بیرون ،را به عناوان
زیرساختهای اصلی و قطعای کساب و کاار خاود قارار
دهید و سعی کنید در چیدن دیگر «خشت»های کساب و
کار از این چارچوبها کمتر فاصله بگیرید اما...
 ...پیش از آن «تمام دانستههای خود را به چالش بکشید!»
فرض کنید خالف آنها اتفاق میافتد ،اما و اگرهای آنها را
بررسی کنید ،با «شش کاله ت کر» آنها را ارزیابی کنیاد،
تا پ ته و توسعهیافته شوند ،روی آنها ایدهپردازی کنیاد و
از آنها به «استراتژیهای خالق» برسید.
داشتن استراتژی خالق ن ستین نقشه فرار از سا صفر است...

احتماال اطالعات زیادی در اطراف شما هست
که قابل دسترسی است اما شاما از آنهاا فافال
بودهاید .به دست آوردن این اطالعات از طریق
مطالعه ،پژوهش و ...مهمترین اقدام شماست.
برخی از این اطالعات خریادنی و بسایاری از
آنها اطالعاتی است کاه بصاورت رایگاان باا
کمی جستاو به دست میآید اماا تااثیر قابال
توجهی در تصمیمات و هدفگاراریهاای شاما
در سا جدید خواهد داشت.

اطالعات درونسازمانی خود را
تقویت کنید

بوی «بهبود» زِ اوضاع جهان میشنو ...

پای بر جای سِ ت بگذارید!

«دانسته»هایی وجود دارد که آنها را نمیدانیم
«پس با تالش و همکاری کنید دانستههای خود را کامل کنید»

همه «دانسته»ها را میدانیم
«حقایق را به چالش بکشید!»

Unknown
Knowns

Known
Knowns

Collaborate

ما اقتصاددان نیستیم؛ ما یک سازمان حرفهای و خبره مشاور کسب و کارهاای باگرو و متوساس هساتیم .چاه
بسیار بوده و هست پیشبینیهای اقتصادی که توسس اقتصاددانان کشور در قالب بیانیه ،مقاله ،سا نرانی ،سامینار،
کپشن و ...منتشر شده است.
ما در این اینفوگرافیک ،با تلفیق سناریوها و گاررگاههاای ممتمال در ساا  1400کاه در اینااا «ساا فا ر»
نامیدیم ،به توصیههای عملیاتی برای سازمانها و بیگنسهای ایرانی رسیدیم .سالی کاه پار از «عاد قعییات» باا
«احتما وقوع» باالست .درواقع با تلفیق سناریوهای  What ifو  Could Beبه چهارده نقشه فارار رسایدیم
که «چگونگی» [ ]How toگرر از «سا ف ر» را با «موفقیت بیشتر» یا «شکست کمتر» پیشنهاد میدهد.

سا ف ر است ،بترس از خعر نابودی!

چرا سا صفر؟ چرا باید یکسا بیشتر کار کنیم؟ به دالیل زیر:
 )1باید تصور کنیم که اکثر کسب و کارهای ایرانی سا گرشته اصال کار نکردهاند! پس امسا برای جباران آن،
باید یکسا بیشتر کار کنیم.
 )2از منظری دیگر میتوان «روز از نو روزی از نو» را در سا جدید متصور شد .یعنی هرچاه گرشاته اسات را
فراموش کنیم و به بهانه صفر شدن سا  ،مثل گرشته فکر نکنیم .در این صورت هم باید بیشتر کار کنیم!
 )۳اما آنچه میتواند تنها فرصت باشد این نشانه سوم است .انگار یکسا «اشانتیون» در عمر خود گرفته ایم! چاه
فرصتی از این بهتر؟ اکثر سازمانها به بهانه کرونا ،امسا را هم مثل پارسا رها کردهاند ولی ما تصمیم گرفتهایام
بیشتر ،حرفهایتر و بهتر کار کنیم تا از این سا « ،فرار» کنیم؛ فرار رو به جلو!
چرا نقشه فرار؟!
همواره دو پرسش استراتژیک کالن در مواجهه با تهدید وجود دارد :مقابله [ ]Fightیا فرار []Flight؟
وقتی «عدم قطعیتها» زیاد با «احتما وقوع» باال باشد ،تهدیدها بگرو و جهانی باشد و ما سالیان سا به دالیال
م تلف به یک «ضیف انباشته» رسیده باشیم ،بهترین گگینه «فرار» [ ]Flightاست .اما فرار ،نقشه میخواهد...

Challenge Truths

Less Possibility

More Possibility

همه چیز را «فوری و مهم» بدانید

«اکوسیستم» رشد خلق کنید

بستر رشد خود را فراهم کنید .برای این کار ساعی کنیاد یاک
اکوسیستم رشد و تعالی خلاق کنیاد .اکوسیساتم در درجاه او
یک سیستم است کاه بادون مادیریت مساتقیم ،تاا حاد قابال
توجهی کار خود را اناام میدهد و در درجه دوم تعامل جدی،
و منظم با ممیس دارد.
برای داشتن اکوسیستم ،فقس به پتانسیلهای درون سازمانی خود
اکتفا نکنید ،پارتنرهای بیرونی داشته باشید .بر تعاامالت B2B
بیشتر تمرکگ کنید .از برونسپاری فافال نشاوید و پلتفارمهاای
اطالعاتی ،اجتماعی و حرفهای را فراموش نکنید.

Extravertive
[اقدامات برونسازمانی]

از افراد «همچرا»ی سازمان است اده کنید

افرادی که بر مبناای شاور و اشاتیاق [ ]Passionباا
اهااداف و مقصااود اصاالی سااازمان مااا []Purpose
همراه میشوند ،در شرایس ناپایدار ممیطی ،متعهدتر و
موثرتر عمل میکنند و این احتما عبور ما از بمرانها
را بیشتر و بیشتر میکند.
جرب یا حفی و توسعه این سرمایههای انسانی ،حقیقتا
یک سرمایه گراری مطمانن ،ساودآور و پایادار بارای
سازمان شماست.

More Touchpoints

!Keep Going

More Experience

پیوسته ،هرچند آهسته...

خدا را شکر این یک مورد را همه ماا
داریم :یک پِیج ولاو ضاعیف در یاک
پلتفرم قوی!
حمور در این پلتفرمها را متناساب باا
ویژگیهای هویتی و فرهناگ ساازمان
خااود حفاای کنیااد ،حمااور در چشاام
مشااتریان را حفاای کنیااد .اسااتراتژی
ال پشتیJust Keep Going! ...

ماندن در وضییت آخر
اگر یک سازمان با فرهنگ بازاری یا رقابتی بودید
سعی کنید در بازار باقی بمانید

Reform

Form

[تغییر و اصالح]

[ثبات]
If You Can’t Go Outside

!Go Inside

Keep the
!Ball Rolling

«رییس بازی» دیگر جواب نمی دهاد!
«تیمسازی» کنید

[اقدامات درونسازمانی]

یا «ناوشکن» بشوید
یا «تختهشنا» بمانید!

سازمان کوچک و متوسس [ ]SMEباقی نمانیاد.
در شرایس ناپایدار ،بیشاترین ضاربه را ساازمانهای
کوچک و متوسس میخورند.
در دریای طوفانی یا باید یک «ناو باگرو» باشاید
که در طوفان های سهمگین دوام بیاورید یا بر روی
یک «ت ته» خود را نگه دارید تا طوفان تمام شود!
اگر یک قایق یا لنچ کوچک یا متوسس باشاید ،در
این طوفان در هم کوبیده میشاوید .نقشاه فارار از
طوفان همین است!

BANik International Group
Business Total Solution & Branding 360o

Introvertive

Think

BIG

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

این عبارت «مکنگی» است .سازمان ها باهویت و فرهناگ
منمصربه فرد ،به یک سینرژی در خلاق برناد در نهان و
قلب م اطبان دست پیدا میکنند که نتیاه آن ،ساودآوری
و ارزشآفرینی مماعف و پایدار [مشهود و نامشهود] برای
سهامداران است.
«فرهنااگ برنااد» دمیاادن یااک روح واحااد در سااازمان
شماست که از آن یک موجود زنده میسازد .این موجاود
زنااده بااه مراتااب «توانمنااد»تاار از سااازمانی اساات کااه
«موجودیت» دارد اما «جاان» نادارد .اگار بیارون ،پُار از
تهدید است ،از درون خود را «توانمند» کنید..

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

نمیدانیم چه «نادانسته»هایی وجود دارد
«با سناریونویسی ،وارد بازی جنگ شوید!»
[از نقشههای فرار بهره بگیرید!]

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

Use Scenario and
War Gaming

هدفگذاری کوتاهمدت کنید

وقتی میدانایم ،اطالعاات دقیقای از وضاعیت آنچاه باه عناوان
ممصو خلق کردهایم ،نداریم ،درنگ جاایگ نیسات .از هرچاه
برای ارائه دارید« ،سرویس پکیج» درست کنیاد و باا در نظار
گرفتن حداقلهای موجود« ،سیی و خعا» کنید.
به همین دلیل ،در سا صفر ،هدفگراری بلندمدت ،هوشمندانه
نیساات؛ هدفگااراری «فصاالی» بااه مراتااب بهتاار ،عملیاااتیتاار،
دستیافتنیتر و واقعیتر از تعیین اهداف ساالنه یا بلندمادتتار
اسات .هرچیاگی کاه بتوانیااد از دور بفروشاید ،کامخطرتاارین
فرضیهای است که میتوانید «سعی و خطا» را با آن شروع کنید.

حاکمان «ابری» را فراموش نکنید!

امسا  ،سا «حاکمیت اطالعاات» اسات! داده ،اطالعاات،
دانش و ...هرچند «اَبری» هستند اما زیربنای اصلی کسب و
کارها به شمار میروند .یادتان باشد این روزهاا« ،حاکماان
جهان» گوگلها ،آمازونها ،فیسبو ها و ...هستند زیرا به
«حاکمیت اطالعات» ایمان آورده اند .آنها اطالعات زیاادی
از «افراد» دارند ،بدون آنکه پرسشنامه پُر کرده باشند!
مدیریت تاربه مشتریان [ ]CXMو مدیریت تاربه مناابع
انسانی [ ]HXMدر گروی داشتن اطالعات جاامع از افاراد
یعنی «آدمها» است.
حتما در سازمان خود اطالعاتی هرچند اند از م اطباان
[درونی و بیرونی] داریاد .باه حفای ،جماعآوری ،ارتقاا و
بهروزرسانی اطالعات مشتریان و همکاران ادامه دهید.

ارزشها ،شور و اشتیاق و در یک کالم «چرای» اصلی سازمان شما اگار
در وجود رهبران نباشد ،شما مُردهایاد! ساازمان شاما هرچناد باه نظار
میآید جریان خون دارد و نفس میکشد ،یک جساد بایش نیسات زیارا
مرگ مغزی شده است.
اگر رهبر سازمان هستید« ،چرا»ی سازمان را بیابید و اگر کارمند یاک
سازمان هستید ،سعی کنید با سازمان خود «همچرا» شوید!
در سختترین شرای هم به «ارزشهای برند» خاود پایبناد باشاید!
بمران ،ناپایداری اقتصادی ،تهدیدها و ...هرچه و هرچقدر که باشد نباید
ما را از «خ قرمز»های سازمان فافال کناد .ایان ارزشهاا ،باه ناوعی
«حصارهای عاشقانه» برند ما هستند؛ ممدودیتها و «نه»گفتنهایی کاه
ما را نگد مشتریان ممبوبتر ،جرابتر و متمایگ از رقبا میکناد .هماین
جرابیت ،مشتریان را برای ما حتای در شارایس بمرانای نگاه مایدارد و
وفادارتر میکند و ایان یکای از بهتارین نقشاههاای فارار از تهدیادها و
بمرانها و رمگ بقای بسیاری از کسب و کارها بوده است.

پنجمین فرمان همچنان کار میکند!

«یادگیری سازمانی» ،نوعی انعطاف و رشد همیشگی اسات کاه
حداقل کاارکرد آن ،در و همام «شارای » اسات؛ هار ناوع
شرایطی ،حتی بمرانیترین و ناپایدارترین شرایس.
فرهنگسازی و آموزشهای فردی ،تیمی و سازمانی در الیههای
م تلف به ویژه آموزش مهاارتهاای نارم [ ]Soft Skillsدر
حوزههای برتر سا  2021را فراموش نکنید:

More Uncertainty & Risk

ساااختار سااازمانی خااود را مُاادرن کنیااد .یکاای از
زیرساختهای مهم سازمانهای موفق و نوین ،ساختار
و فرایندهای نوین اسات .سااختارهای سانتی را کناار
بگرارید و «فرهنگ نوین» را در سازمان خود جاری
کنید .مهمترین و اولین تغییر در نگرش رهبران اسات
که سااختار را از «سلساله مراتاف فرمانادهی» باه
«شبکه تیمهای حرفهای» متمو کنند.

Unknown
Unknowns

Known
Unknowns

فرایندهای تصمیمگیری برای اناام هر کار را ساریعتار،
چابکتر و بر مبنای الگوریتمهای مش ص تعریف کنید
تا زودبازده شوند .در سا صفر فرض کنید همه اقدامات
شما در ب ش «فوری و مهام» مااتریس آیگنهااور قارار
گرفتهاند.

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
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