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المقدمة

ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــدًا ب ــًا فري ــاره عام ــخ باعتب ــب التاري ــام 2020 كت ــل الع ــد دخ لق
معنــى. جائحــة كورونا-كوفيــد - 19 التــي ضربــت العالــم بأســره، جعلتنــا نواجــه وضعــًا غيــر 
مألــوف للغايــة للمــرة األولــى فــي التاريــخ، وواصلــت األنبــاء الــواردة عالميــًا فــرض شــعور 
باالســتياء ســواء علــى المتضرريــن أو  متخــذي القــرارات. ونتيجــة لذلــك بــدأت االقتصــادات 
ــادي  ــو االقتص ــي النم ــؤ ف ــدوث تباط ــن ح ــاء ع ــع ورود أنب ــلبية م ــرات الس ــب للتأثي تتأه
الصينــي. يبــدو أن األشــخاص والحكومــات والمؤسســات والشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

لــم يكونــوا علــى درايــة بتوقــع مــا هــو آت.

ــه  ــام ب ــن القي ــن التنفيذيي ــى المديري ــن عل ــا يتعي ــتعراض م ــة اس ــذه المقال ــي ه ــم ف يت
ــروس  ــي في ــن تفش ــراد م ــه كأف ــن أن نتعلم ــا يمك ــد - 19  وم ــد كوفي ــا بع ــة م ــي مرحل ف
ــر بعــض األشــياء  ــا. ربمــا تتغي ــا مــن خاللهــا إدارة حياتن ــا بالطريقــة التــي يتســنى لن كورون
بينمــا البعــض اآلخــر لــن يطــرأ عليــه أي تغييــر. ســيكون مــن األهميــة بمــكان معرفــة الفــرق 

ــح. ــار الصحي ــار المس واختي

الحاجة إلى اليقين المطلق - ال أكثر

ــا إلــى  ــا علــى الرغــم مــن ميلن ــدرك أنن مــا نحتاجــه للتوصــل إلــى ســالم داخلــي هــو أن ن
التعامــل مــع الحيــاة اليوميــة علــى أنهــا بمثابــة أمــور حتميــة، إال أننــا بحاجــة إلــى وقفة مع 
الــذات. نحــن نخطــط لرحالتنــا مســبقًا بشــكل كاف، ولدينــا جــداول زمنيــة لــكل شــيء، ولدينــا 
ميزانيــات، ولدينــا أيًضــا الميزانيــة الصفريــة )ميزانيــة تتســاوى فيهــا النفقــات مــع الدخــل(، 
والتنبــؤات، ومــا إلــى ذلــك. وفــي ظــل كل هــذه األدوات والتقنيــات المتاحــة لنــا، نميل إلى 
التعامــل مــع الحيــاة اليوميــة فــي األعمــال والحيــاة الحكوميــة والحيــاة الشــخصية كمــا لــو 
أن كل شــيء نخطــط لــه، يــكاد أن يحــدث. وإذا لــم يحــدث هــذا الشــيء فــال بــد مــن وجــود 

شــخص مــا أو شــيء مــا يجــب إلقــاء اللــوم عليــه.

ــدرك  ــث ن ــد، حي ــوم جدي ــا مفه ــل علين ــوف يط ــد - 19   س ــة كوفي ــد جائح ــا بع ــاة م ــي حي ف
مــن خاللــه أنــه بغــض النظــر عــن مــدى كفاءتنــا أو تميزنــا فــي التخطيــط ، فلــن يتســنى 
لنــا مطلقــًا معرفــة مــا ســيحدث فــي المســتقبل القريــب أو البعيــد. سنســتمر فــي وضــع 
ــل.  ــر وال أق ــب- ال أكث ــط فحس ــرد خط ــط كمج ــع الخط ــل م ــد أن نتعام ــا الب ــط ولكنن الخط
ــات أن  ــدرك المؤسس ــث ت ــار حي ــر واألخط ــب المخاط ــط لتجن ــدة التخطي ــف ح ــر أن تخ المنتظ

ــوب.  ــو المطل ــو النم ــًا  نح ــي ُقدم ــي المض ــل ف ــداف يتمث ــق األه ــط لتحقي التخطي

علــى المســتوى المؤسســي ســتصبح التوقعــات أقل أهميــة وســيتم العمل بهــا كمبادئ 
توجيهيــة فحســب. سيســتمر تنامــي أهميــة الخطــط االســتراتيجية. ســتصبح ردود الفعــل 
الــواردة مــن الســوق هــى األكثــر أهميــة. ســيتم تحديــد مقيــاس النجــاح مــن قبــل أولئــك 
الذيــن يتبعــون اســتراتيجية الجــذب بــداًل مــن اســتراتيجية الدفــع. يتيــح نمــوذج الجــذب الــذي 
أســتحدثته شــركة ) تويوتــا( فيمــا يســمى اآلن بنظــام )االســتثمارات منخفضــة القيمــة( أو 
)LEAN( أو انتهــاج سياســة )فــي الوقــت المحــدد( )JIT(  إمكانيــة الحصــول علــى التعليقــات 

بغض النظر عن مدى 
كفاءتنا أو تميزنا في 

التخطيط  لن يتسنى لنا 
معرفة ما سيحدث في 

المستقبل القريب أو 
البعيد

بعد كورونا ستصبح 
التوقعات أقل أهمية 

وسيتم العمل بها 
كمبادئ توجيهية 

فحسب وستزيد أهمية 
الخطط االستراتيجية

ــة أمــرًا  ــر اإلنترنــت مــن الســوق بشــكل مســتمر. ســيكون هــذا التوجــه بمثاب المباشــرة عب
حيويــًا للمؤسســات التخــاذ قــرارات مســتنيرة تلبــي احتياجــات وتوقعــات عمالئهــا.

ثبــت أن العديــد مــن سالســل التوريــد والصناعــات التحويليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم التــي 
تســتخدم منهجيــات المالحظــات التعقيبيــة هــذه أقــل عرضــة للمشــاكل مــن أولئــك الذيــن 
ــد  ــوفت( أح ــركة )مايكروس ــد ش ــؤ. ُتع ــى التنب ــر عل ــكل كبي ــاد بش ــي االعتم ــتمرون ف يس
األمثلــة التــي تمثــل تلــك المؤسســات. ففــي العــام 2017  أكــدت شــركة )مايكروســوفت( 
اســتخدامها للحــل المتمثــل فــي سلســلة التوريــد القائــم علــى اســتراتيجية الجــذب لتزويــد 

.)Surface (خــط منتجاتهــا الشــهير

ووفقــًا لمــا ذكــره رئيــس فريــق تكنولوجيــا المعلومــات بسالســل التوريــد العالميــة بشــركة 
ــبة 5٪  ــة بنس ــد العالمي ــلة التوري ــة سلس ــتويات خدم ــت مس ــد ارتفع ــوفت( فق )مايكروس

ــون دوالر. ــات بمقــدار 250 ملي بينمــا انخفضــت المخزون

فكــر فــي القيــادة باســتخدام تطبيــق مثــل خرائــط )جوجــل( الــذي يوجــه المســتخدمين حول 
العالــم كل دقيقــة نحــو اكتشــاف حقيقــة وجــود طــرق مزدحمــة واالســتفادة مــن تلك 
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علينا البحث عن طرق 
تحسين أنفسنا لنصبح 
أفضل في االستجابة 
الحتياجات ومتطلبات 

سوق العمل

الدول التي تعاملت مع 
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عن األسباب الحقيقية 

سيكون أمامهم فرص 
أكبر للنجاح

بعد اآلن سيسعى 
الناس إلى الحفاظ 

على المدخرات المالية 
للتخفيف من المخاطر 

المحتملة

الحقيقــة وتجنــب الطــرق المزدحمــة. بمســاعدة مثــل هــذه التطبيقــات التــي تعتمــد علــى 
ــل  ــن، فمث ــم جمعهــا وتوزيعهــا علــى المســتخدمين النهائيي اإلشــارات الدقيقــة التــي يت
هــذه التطبيقــات مــن شــأنها أن تســاعد علــى الفــور فــي إيجــاد أســرع وأفضــل الطــرق 
إلــى الوجهــات ممــا يوفــر الوقــت والمــال. أولئــك الذيــن يتجنبــون اســتخدام مثــل هــذه 

ــان متأخريــن أو يتعثــرون فــي حركــة المــرور. ــا، قــد يصلــون فــي بعــض األحي التكنولوجي

إن البعــض مــن الذيــن يســتمرون فــي اســتخدام التقنيــات التــي ال تعكــس بشــكل واقعــي 
مــا جــري بالفعــل، بــل ويســتمرون فــي اســتخدام افتراضــات منقوصــة للســلوك البشــري، 
ــر قادريــن علــى تحقيــق شــيء. تكمــن الفكــرة األساســية فــي  قــد يجــدون أنفســهم غي
ــداًل مــن ذلــك، معرفــة كيــف  ــل ب ــم، ب ــة هــذا العال ــا بمــدى حتمي تقليــل مســتوى اعتقادن
ــي  ــوق ف ــات الس ــات ومتطلب ــتجابة الحتياج ــي االس ــل ف ــح أفض ــنا لنصب ــن أنفس ــن م نحس

الوقــت الفعلــي.

علــى المســتوى الفــردي ســيكون النجــاح أكثــر قابليــة للتحقيــق مــن قبــل أولئــك الذيــن 
ــبيل  ــى س ــة، - عل ــوم االجتماعي ــي العل ــر ف ــي التفكي ــي ف ــلوب العلم ــتخدمون األس يس
ــا  ــرة باعتباره ــكار المبتك ــط واألف ــي الخط ــر ف ــرورة التفكي ــر ض ــذا األم ــب ه ــال - يتطل المث
ــاًء عليهــا. سيســتمر النجــاح  ــد مــن القــرارات بن افتراضــات للمســتقبل، ســيتم اتخــاذ المزي
فــي االعتمــاد علــى االســتعانة بالمالحظــات التعقيبيــة كأداة للتحقــق مــن مــدى قــرب أو 

ــع.  ــن أرض الواق ــط ع ــد الخط بع

إن الــدرس الــذي تعلمنــاه مــن تجربــة جائحــة كوفيــد - 19 يتمثــل فــي أن تلــك الــدول التــي 
تعاملــت مــع الوبــاء مــن خــالل اســتخدام األســلوب العلمــي، قــد نجحــت بشــكل أفضــل مــن 
ــتوى  ــى المس ــرار. عل ــع الق ــات صن ــي عملي ــي ف ــر االجتماع ــتخدمت التأثي ــي اس ــك الت تل
الفــردي، نجــد أن أولئــك الذيــن يتخلــون عــن عقليــة توجيــه اللــوم ويبحثــون عــن األســباب 
الحقيقيــة، ســيكون أمامهــم فــرص أكبــر للنجــاح. يعتمــد نجــاح األفــراد بشــكل أكبــر علــى 
جلــب األســلوب العلمــي فــي التفكيــر إلــى مجــال العلــوم االجتماعيــة مــع الحفــاظ علــى 

الحــدس كضــوء ينيــر الســبيل. 

المخزون المؤقت ) االدخار( هو أسلوب جديد للحياة

ــا  ــه يجــب علين ــا أن ــة »وســادة ليــوم ممطــر«، تعلــم معظمن المخــزون المؤقــت هــو بمثاب
ــى  ــال. بالمعن ــذا المث ــي ه ــت ف ــزون المؤق ــي المخ ــرات ه ــتقبل؛ المدخ ــار للمس االدخ
ــك  ــث يمكن ــوع مــا، حي ــأن المخــزون المؤقــت هــو مســاحة مــن ن األشــمل يمكــن القــول ب
اســتيعاب تنــوع العالــم الالحتمــي الــذي نعيــش فيــه. يمكــن أن يكــون المخــزون المؤقــت 
عبــارة عــن وقــت فــراغ إضافــي، أو شــيء يمكــن اســتخدامه علــى الفــور، ولكــن إذا لــم يتم 

ــر. اســتخدامه فلــن يحــدث أي تأثي

ــرًا  ــة أم ــرات مالي ــى مدخ ــاظ عل ــيكون الحف ــالت س ــات والعائ ــركات والحكوم ــبة للش بالنس
ــة. فــي المفهــوم  ــة المحتمل ــًا، للحفــاظ علــى موقــف الفــرد خــالل األوقــات الصعب حتمي
الجديــد سيســعى النــاس إلــى الحفــاظ علــى المدخــرات الماليــة للتخفيــف مــن المخاطــر 
ــلوب  ــن أس ــزء م ــة ج ــة بمثاب ــن الحماي ــول م ــدر معق ــى ق ــول عل ــُيعد الحص ــة. س المحتمل

ــد - 19. ــة كوفي ــد جائح ــاة بع الحي

األشياء الصغيرة ذات التأثيرات الكبيرة

علــى الرغــم مــن أن األمــر قــد يبــدو غيــر منطقــي إال أن معظمنــا ُيــدرك أن أكبــر النــار مــن 
 »Wet Market« مســتصغر الشــرر، حيــث نجــد أن وبــاء كورونــا كوفيــد - 19، والــذي بــدأ فــي
ــة  ــي بداي ــم. فف ــاء العال ــع أنح ــاح جمي ــد اجت ــده اآلن وق ــن، نج ــان بالصي ــة ووه ــي مدين ف
األمــر، ظهــر كأحــد أعــراض االلتهــاب الرئــوي فــي نهايــة العــام 2019، حتــى تســبب فــي 
إحــداث فوضــى فــي جميــع أنحــاء العالــم. وبعــد فــوات األوان قــد ال يبــدو مــن المســتغرب 
أن نجــد الكائنــات الحيــة الدقيقــة تســبب تأثيــرات عالميــة كبيــرة. المــكان الــذي شــهد نشــوء 
ــاحة  ــن مس ــًدا م ــرة ج ــبة صغي ــد نس ــوق بالتأكي ــل الس ــوق. يمث ــرد س ــاء كان مج ــك الوب ذل

العالــم وســكان األرض.

قــال أرشــميدس منــذ فتــرة طويلــة ، »أعطنــي رافعــة طويلــة بشــكل كاف ونقطــة ارتــكاز 
ألضعهــا عليهــا، وســأحرك العالــم.« إن قاعــدة 80:20 المعروفــة أيضــًا باســم »مبــدأ باريتــو 
أو قانــون القالئــل الحيويــة، تنــص علــى أنــه بالنســبة للعديــد مــن األحــداث  يأتــي مــا يقــرب 

مــن 80% مــن التأثيــرات نتيجــة لـــ 20% مــن األســباب

فــي كثيــر مــن الحــاالت، ليــس 20% مــن األســباب هــي التــي تســبب ٪80 مــن النتائــج؛ بــل 
إن 1% هــي التــي ربمــا تســبب 99%. أو حتــى نســبة 0.01% التــي قــد تكــون الســبب فــي 
حــدوث كل شــيء آخــر. إن جائحــة كورونا-كوفيــد - 19 ُتعــد برهانــًا علــى صحــة قاعــدة 80:20

مــن األهميــة بمــكان أن نتعلــم مــن هــذا الــدرس المســتفاد، ففــي مجــال األعمــال 
ــع  ــين الوض ــل تحس ــن أج ــًا م ــيء تقريب ــالح كل ش ــاول إص ــة، نح ــاة اليومي ــة والحي والحكوم
الراهــن. لنأخــذ علــى ســبيل المثــال مــا يحــدث فــي العديــد مــن الدوائــر الحكوميــة عندمــا 
تظهــر الحاجــة إلــى التحســين. المســار التقليــدي والمتعــارف عليــه للعمــل، يتمثــل فــي  
محاولــة حــل كل هــذه المشــاكل علــى الفــور. فــي ظــل الوقــت المحــدود النجــاز العديــد 
مــن األشــياء فــي وقــت واحــد يتعيــن علينــا اضافــة المزيــد مــن المهــام إلــى فريــق العمــل 
الــذي يكــون بالفعــل مثقــاًل بأعبــاء أخــرى علــى كاهلــه. بمــرور الوقــت ، يــؤدي هــذا إلــى 
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إذا كنت تريد التفوق 
في العالم الجديد يتعين 

عليك تحديد األسباب 
الجذرية للمشكالت وحلها 

عندما ال نبحث عن 
األسباب الجذرية 

للمشكلة ونحاول 
مهاجمة األعراض يصبح 

التغيير مجرد تغيير

المزيــد والمزيــد مــن الضغــط علــى أفضــل العامليــن فــي المؤسســة حتــى يحيــن الوقــت 
الــذي يتدهــور فيــه أداؤهــم بســبب قلــة التركيــز، عــالوة علــى الوجــود المســتمر للعديــد 
مــن المشــكالت التــي لــم يتــم حلهــا. فــي جوهــر األمــر يجــب علــى المــرء أن يســأل عمــا إذا 
كان مــن الحكمــة أو حتــى مــن المنظــور العملــي، محاولــة حــل جميــع المشــكالت كمــا لــو 

كانــت موجــودة بشــكل مســتقل عــن بعضهــا البعــض. 

نظرية القيود

نظريــة القيــود هــي فلســفة إداريــة ظهرت فــي منتصــف الثمانينيات مــن القــرن الماضي. 
تقتــرح هــذه النظريــة، طريقــة مختلفــة فــي التفكيــر، اســتعان مبتكــر تلــك النظريــة بقناعته 
ــت  ــر، تثب ــر األم ــي جوه ــى« ف ــباب تتالق ــع األس ــى أن »جمي ــي إل ــي ترم ــاء، والت بالفيزي
النظريــة االعتقــاد البســيط المعــروف بيــن متخصصــي الجــودة فــي جميــع أنحــاء العالــم بأن 
مهاجمــة األســباب الجذريــة هــي الطريقــة للقضــاء علــى المشــكالت المتكــررة، والوصــول 
إلــى مســتويات أعلــى مــن اإلنتاجيــة. تكشــف مالحظــة بســيطة فــي الممارســات اليوميــة 
لألعمــال أننــا إمــا نفشــل فــي معالجــة األســباب الجذريــة القليلــة البســيطة، أو أننــا نخــدع 
ــه كأســباب  ــر المرغــوب في ــرات الموقــف غي ــع أســباب وتأثي أنفســنا مــن خــالل وصــف جمي
جذريــة. المحصلــة النهائيــة بــكل بســاطة، تتمثــل فيمــا يلــي: إذا كنــت تريــد أن  تتفــوق فــي 

العالــم الجديــد فيتعيــن عليــك تحديــد األســباب الجذريــة والقيــام بحلهــا.

إنها ليست األعراض - اكتشف السبب الجذري

ــر فــي المؤسســات هــي التــي  ــادرات التغيي ــا لـــ Gartner ، فــإن 34% فقــط مــن مب وفًق
ــداًل مــن  ــة ونحــاول ب تكللــت بالنجــاح  بشــكل واضــح. فعندمــا ال نبحــث عــن األســباب الجذري
ذلــك مهاجمــة األعــراض يصبــح التغييــر مجــرد تغييــر. أمــا إذا كنــت تســعى للنجــاح، فيجــب 
عليــك تحديــد الســبب الجــذري، واكتشــف ســبب وجــوده، وتحــدى بعــض االفتراضــات 

ــد. ــع جدي ــق واق ــم بخل ــم ق ــة، ث ــة المتأصل الخاطئ

المرونة/التكيف

تواجــه العديــد مــن المؤسســات معضلــة الحاجــة إلــى تلبيــة طلــب العمــالء مــع االضطــرار 
إلــى العمــل بمــوارد أقــل. تميــل الشــركات والحكومــات للتوجــه نحــو تقليــص حجمهــا. يحــدد 
اإلصــدار األخيــر مــن نمــوذج التميــز الحكومــي GEM 2.0 للحكومــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات 
ــي كل  ــة ف ــي »المرون ــة ف ــي والمتمثل ــز الحكوم ــدة للتمي ــزة واح ــدة، ركي ــة المتح العربي
شــيء«. وهــذا يتطلــب مــن الحكومــات ضمــان نتائــج مســتدامة مــن خــالل التحلــي بالمرونة 
والقــدرة علــى تلبيــة االحتياجــات والتوقعــات المتغيــرة ألصحــاب المصلحــة. أظهــرت مقالــة 
ــًا كبيــرًا فــي حجــم الحكومــة فــي  نشــرت عــام 2017 فــي مجلــة فوربــس أن »هنــاك تباين
ــجلت  ــا س ــد، بينم ــا يزي ــكندنافية 25% وم ــدول االس ــجلت ال ــث س ــم« حي ــاء العال ــع أنح جمي

اليابــان أقــل نســبة 6% تقريبــًا. 

علــى الرغــم مــن أن نســبة موظفــي القطــاع العــام مقابــل إجمالــي القــوى العاملــة فــي 
الدولــة ســتظل مرتفعــة علــى المــدى القصيــر فــي العديــد مــن البلــدان، إال أن العديــد مــن 
الحكومــات ســتبدأ فــي العمــل بأعــداد أقــل مــن القــوى العاملــة، لتلبيــة المطالــب الملقاة 
علــى عاتقهــا فــي العقــد المقبــل. ستســتمر الحكومــات - وخاصــة فــي البلــدان الناميــة 
- فــي مواجهــة معضلــة توظيــف األشــخاص مــن أجــل الضمــان الوظيفــي واألمــان فــي 

 )SME’s( ــرة والمتوســطة المعيشــة، مقابــل تمكيــن المزيــد والمزيــد مــن الشــركات الصغي
مــن الوجــود واالزدهــار. ســيكون هــذا األخيــر هــو الطريــق لتحقيــق النجــاح.

ــتخدام  ــا اس ــيتعين عليه ــة، س ــر مرون ــون أكث ــركات أن تك ــات والش ــنى للحكوم ــي يتس لك
طــرق مختلفــة للتنفيــذ بشــكل أســرع لألهــداف قصيــرة المــدى وطويلــة المــدى. سيســتمر 
التحــول الرقمــي فــي االنتشــار وســيصبح العديــد مــن الخدمــات أكثــر تكامــاًل، ومــع ذلــك 
فــإن التحــول إلــى المرونــة يتطلــب مــن الحكومــات مراجعــة تدفــق العمليــة بشــكل كامــل 
ــم إنشــاؤها  ــات التــي ت ــع التــي تعمــل بشــكل خفــي«: تلــك العملي والبحــث عــن »المصان
ــًا  ــر حجم ــات األصغ ــتقوم الحكوم ــاءة. س ــدم الكف ــن ع ــة ع ــرات الناجم ــع التأخي ــل م للتعام
بتوظيــف عــددًا أقــل مــن النــاس فــي نهايــة المطــاف. وفــي ظــل الشــراكات بيــن 
ــاص،  ــاع الخ ــى القط ــف إل ــن الوظائ ــد م ــتنتقل العدي ــاص)PPP(  س ــام والخ ــن الع القطاعي
حيــث مــن الممكــن أن يكــون هنــاك أمــان وظيفــي أقــل ومســتويات أعلــى مــن المســاءلة. 

ــن العــام والخــاص. ــن القطاعي ــدة بي ســتظهر نمــاذج شــراكة جدي

فــي كتــاب Extreme Government Makeover ، يقــوم كيــن ميلــر، بطــرح حالتيــن لتحســين أداء 
الحكومــة لتحقيــق المزيــد فــي ظــل وجــود المــوارد الحاليــة. فــي المثــال األول تــم تقليــص 
الوقــت الــالزم إلصــدار المبالــغ المســتردة للضرائــب فــي إدارة اإليــرادات بواليــة ميســوري 
بنســبة ٪80 ، بينمــا فــي المثــال الثانــي  تــم تخفيــض أوقــات االنتظــار فــي مكاتــب إدارة 
الســيارات بمقــدار النصــف. تــم تصــور نموذجــي التحســين فــي التحــول إلــى المؤسســة 
األقــل حجمــًا مــن خــالل تحليــل األســباب الجذريــة لفتــرات االنتظــار الطويلــة. وكشــف التحليــل 
ــع األعمــال، تلــك  ــل هــذه الموافقــات وتجمي ــق أمــام تدفــق مث الشــامل عــن وجــود عوائ
ــن  ــم م ــدات أعماله ــة وح ــة لحماي ــي الحكوم ــة موظف ــى حاج ــزى إل ــي ُتع ــق الت العوائ
األخطــاء والهفــوات وإلقــاء اللــوم فــي نهايــة المطــاف. زادت خطــة التحســين مــن وتيــرة 

العمــل  داخــل القســم وخلقــت عالقــة أكثــر انســجامًا مــع المتعامليــن.

ــت  ــي بن ــادئ الت ــاع المب ــا اتب ــيتعين عليه ــرعة س ــة والس ــركات بالمرون ــى الش ــي تتحل لك
ــل  ــى جع ــادئ إل ــذه المب ــدف ه ــا. ته ــاص به ــغيل الخ ــام التش ــا( نظ ــركة )تويوت ــا ش عليه
ــكل  ــات بش ــين الخدم ــيتم تحس ــه. س ــب إنتاج ــا يج ــارة لم ــة اإلش ــون بآلي ــن يطالب المتعاملي
أكبــر عــن طريــق تقليــص أوقــات االنتظــار، ومــن ثــم، عــدم الحاجــة فــي النهايــة إلــى بعــض 

ــري. ــال البش ــن رأس الم ــواع م األن

حتى تكون الحكومات 
أكثر مرونة يتعين 

عليها استخدام طرق 
مختلفة للتنفيذ بشكل 
أسرع لألهداف قصيرة 

المدى وطويلة 
المدى

في العصر الجديد 
سيصبح تطوير الذات 

أكثر اعتمادًا على 
الفرد وسيستمر 

تنامي الدورات 
االفتراضية 

الذكاء االصطناعي 
ليس جديًدا كما 

يظن البعض فقد 
كان موجودًا منذ 

الثمانينيات من القرن 
الماضي
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الذكاء االصطناعي وانعدام االستقرار الوظيفي

الــذكاء االصطناعــي )AI( ليــس جديــًدا كمــا نظــن؛ فقــد كان موجــودًا منــذ الثمانينيــات مــن 
القــرن الماضــي. اليــوم مكنــت القــوة الحاســوبية ألجهــزة الكمبيوتــر واألجهــزة المتصلــة 
ــن  ــوم بي ــاس الي ــوازن الن ــد. ي ــا الجدي ــن واقعن ــزءا م ــح ج ــن أن يصب ــي م ــذكاء االصطناع ال

ــات. ــادة والروبوت ــة القي ــيارات ذاتي ــي والس ــذكاء االصطناع ال

 ُتَعــرِّف موســوعة )بريتانيــكا( الــذكاء االصطناعــي بأنــه »قــدرة الكمبيوتــر الرقمــي أو 
الروبــوت -الــذي يتــم التحكــم فيــه عــن طريــق الكمبيوتــر- علــى أداء المهــام التــي ترتبــط 
ــي  ــذكاء االصطناع ــارًا لل ــر انتش ــتخدامات األكث ــون االس ــد تك ــة«. ق ــات الذكي ــادًة بالكائن ع
ــن  ــة م ــن متاح ــم تك ــدة ل ــى رؤى جدي ــل إل ــات وتتوص ــل البيان ــي تحل ــات الت ــي التطبيق ه
قبــل. تشــمل التطــورات فــي الــذكاء االصطناعــي جميــع جوانــب الحيــاة بــدءًا مــن تمكيــن 
الصناعــات لتقديــم المزيــد ممــا يحتاجــه العمــالء وأقــل ممــا ال يحتاجــه العمــالء، مــن أجــل 

ــط. ــة فق ــة قليل ــة لقائم ــة الفوري ــة والترجم ــة الطبيعي ــى اللغ ــرف عل التع

تزخــر مواقــع  اإلنترنــت ووســائل اإلعــالم بالمعلومــات التــي تفيــد بــأن الــذكاء االصطناعــي 
ــذا  ــيكون ه ــة. س ــرين القادم ــنوات العش ــي الس ــف ف ــن الوظائ ــد م ــغل العدي ــوف يش س
ــاك آراًء متناقضــة حــول  ــة. إال أن هن ــف الحالي ــد مــن الوظائ ــا بالنســبة للعدي القــول صحيًح
تأثيــرات الــذكاء االصطناعــي علــى أســواق العمــل. تســرد مقالــة ُنشــرت فــي )فوربــس(  
لعــام 2019 مجموعــة متنوعــة مــن الســيناريوهات اإليجابيــة والســلبية. تزعم الســيناريوهات 
اإليجابيــة وجــود تأثيــر إيجابــي بحــت للــذكاء االصطناعــي، حيــث ســتعوض الوظائــف الجديــدة 
التــي أســتحدثنها تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي الوظائــف المفقــودة. هنــاك شــيء واحــد 
ينبغــي توضيحــه، وهــو أنــه بالفعــل ســتكون هنــاك خســائر. أولئــك الذيــن ليــس بمقدورهم 
أو ليــس لديهــم الرغبــة فــي تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم للتعامــل مــع العصــر الجديــد، 
ــى  ــا إل ــو التكنولوجي ــًا نح ــر توجه ــابة األكث ــال الش ــول األجي ــع دخ ــة م ــون، خاص ــوف يعان س
ــي  ــم الذات ــة التعل ــى عملي ــاح عل ــيرتكز النج ــراد س ــادة واألف ــبة للق ــل. بالنس ــوق العم س

ــد.  ــاة والقــدرة علــى اســتخدام التقنيــات الجديــدة لتحقيــق المزيــد مــن الفوائ مــدى الحي
ســوف تتســع الفجــوة بيــن الفقــراء واألغنيــاء، ممــا يجلــب المزيــد مــن التحديــات لســكان 

دول العالــم.

 المرونة المؤسسية

ــة  ــي مواجه ــد ف ــكل جي ــف بش ــة التكي ــي »عملي ــس ه ــاء النف ــا علم ــا عرفه ــة كم المرون
الشــدائد أو الصدمــات أو المآســي أو التهديــدات أو كافــة األشــياء الجوهريــة التــي تجلــب 
التوتــر ». لقــد درس العديــد مــن المؤلفيــن المشــهورين أمثلــة للمؤسســات التــي صمــدت 
ــوم  ــاب ت ــو كت ــك، ه ــت ذل ــي تناول ــب الت ــهر الكت ــن أش ــن. م ــارات الزم ــة اختب ــي مواجه ف
بيترز)الســعي نحــو التميــز ) In Search of Excellence   الــذي ُنشــر فــي الثمانينيــات ، وكتــاب 
“Built to Last” للمؤلــف Collins’ Jim و الــذي ُنشــر فــي عــام 1994 والجــزء المكمــل لــه 

ــام 2001.  ــي ع ــر ف ــذي  ُنش “Good to Great” ال

ــم  ــي ت ــا، والت ــر تاريخه ــابقة عب ــات س ــت نجاح ــي حقق ــات الت ــم المؤسس ــد أن معظ نج
ــدة أو  ــا الجي ــى نتائجه ــاظ عل ــي الحف ــلت ف ــد فش ــب ق ــك الكت ــي تل ــا ف ــارة اليه اإلش
حتــى وجودهــا. ينــص المنتــدى االقتصــادي العالمــي علــى أن متوســط   العمــر المتوقــع 
للشــركات هــو 40 إلــى 50 عاًمــا. صــاغ نيكــوالس نســيم طالــب مصطلــح »مكافحــة 
الهشاشــة« )منــع انهيــار المؤسســة(. فهــو يطــرح مفهومــًا لذلــك بــأن »بعــض األشــياء 
تســتفيد مــن الصدمــات؛ فهــي تزدهــر وتنمــو عندمــا تتعــرض للتقلــب والعشــوائية 

ــن«.  ــدم اليقي ــر وع ــرة والمخاط ــب المغام ــوط وح ــراب والضغ واالضط

ُتعــرَّف المرونــة علــى أنهــا »مقاومــة الصدمــات والبقــاء علــى الوضــع الحالــي«. إن 
»مكافحــة الهشاشــة« هــي حالــة أعلــى ومرغــوب فيهــا أكثــر مــن المرونــة. وقــد كشــفت 
ــك الشــركات  ــدول وكذل ــد مــن ال ــد19- عــن مــدى هشاشــة اقتصــادات العدي جائحــة كوفي
واألســر واألفــراد. لكــي تصمــد وتكــون مقاومــًا للهشاشــة، تقتــرح Uve Techt الخطوتيــن 

ــن:1 “ التاليتي

يجــب إعــداد النظــام بحيــث يتــم اســتيعاب االخفاقــات )الحتميــة( بمــا يحقــق الحــد األدنــى 
مــن الضــرر.

فــي نفــس الوقــت، يجــب الحصــول علــى أقصــى عائــد مــن النجاحــات. بعبــارة أخــرى يجــب 
أن تلعــب بأقــل المخاطــر وأعلــى العوائــد.

الرابحون والخاسرون

علــى الرغــم مــن أنــه قــد يبــدو األمــر وكأنــه ســيناريو يــوم القيامــة، إال أنــه ال تــزال هنــاك 
ــي  ــن تفش ــن ع ــن الناجمي ــدم اليقي ــب وع ــن التقل ــتفيد م ــي ستس ــات الت ــض المجموع بع
فيــروس كورونــا. قــد ينتهــي األمــر بمــزودي خدمــة اإلنترنــت ببيــع المزيــد مــن الخطــوط 
واالتصــاالت عاليــة الســرعة، والســيما فــي ظــل التوجــه الســائد لألفــراد والمــدارس نحــو 
»العمــل مــن المنــزل ». قــد تكــون هنــاك ضــرورة لكبــرى شــركات تكنولوجيــا المعلومــات 
لتوفيــر قــدرات جديــدة وأعلــى للحكومــات لتمكيــن نطــاق أكبــر مــن بيئــات العمــل المنزليــة. 
ــد  ــة، وق ــر المالي ــة أوغي ــة المالي ــن الناحي ــتفيًدا م ــة مس ــة الصحي ــال الرعاي ــون مج ــد يك ق

يــزداد الطلــب علــى بعــض األدويــة.

اآلراء متضاربة 
حول تأثيرات الذكاء 
االصطناعي على 

الوظائف وأسواق العمل 

الحقيقة الثابتة أن الذين 
ليس لديهم الرغبة 

في تطوير معارفهم 
ومهاراتهم للتعامل مع 
العصر الجديد سيعانون  

سيرتكز النجاح على 
عملية التعلم الذاتي 
مدى الحياة والقدرة 

على استخدام التقنيات 
الجديدة

ستحتاج الحكومات 
الناجحة إلى تجديد 

نماذج أعمالها وخلق 
البيئة الالزمة لالبتكار
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ــزل فــي  ــة مفهــوم العمــل مــن المن قــد تصــل الحكومــات والشــركات التــي خاضــت تجرب
نهايــة األمــر، إلــى اســتنتاج مفــاده أن العمــل عــن ُبعــد والتعلــم عــن ُبعــد قــد يحــالن محــل 
الكثيــر مــن الهيــاكل الحاليــة ونمــاذج األعمــال والتشــغيل، ممــا يجعلهــا أقــل تكلفــة وأكثــر 

بســاطة وأفضــل وأكثــر مالءمــة للبيئــة.

ــة  ــي والرعاي ــم األساس ــر التعلي ــي توفي ــل ف ــي، وتتمث ــا ه ــات كم ــتظل أدوار الحكوم س
ــم  ــي يت ــة الت ــر الطريق ــوف تتغي ــن. س ــة للمواطني ــة االقتصادي ــر الرفاهي ــة وتوفي الصحي
بهــا تنفيــذ تلــك األدوار. فــي االقتصــادات المتقدمــة ، ســوف تنــأى الحكومــات عــن كونهــا 
مقــدم خدمــة، بينمــا ســتصب تركيزهــا بشــكل أكبــر علــى القيــام بــدور الجهــة المنظمــة.

نظــرًا ألن الحكومــات تهيمــن بصــورة أكبــر علــى نتائــج االقتصــاد مقارنــة بالقطــاع الخــاص، 
ــع  ــعاد المجتم ــان إس ــا وضم ــار اقتصاده ــن ازده ــد م ــي التأك ــرًا ف ــب دورًا كبي ــوف تلع فس
بأفضــل مــا يمكــن. ســتحتاج الحكومــات الناجحــة إلــى تجديــد نمــاذج أعمالهــا وخلــق البيئــة 
الالزمــة حيــث يمكــن للمؤسســات والشــركات الصغيــرة والمتوســطة القــدرة علــى االبتــكار. 
فــي حالــة حــدوث تباطــؤ فــي االقتصــاد أو ركــود عالمــي  يجــب أن تظهــر نمــاذج أعمــال 
ــد- 19  ــد كوفي ــا بع ــم م ــي عال ــاء ف ــل البق ــدرة ع ــالء. إن الق ــات العم ــة متطلب ــدة لتلبي جدي

ســيعتمد علــى االبتــكار والتعــاون واســتقاء تجــارب المتعامليــن. 

الخالصة

علــى الرغــم مــن أن جائحــة كوفيــد- 19 ُتعتبــر حديثــة العهــد فــي عالمنــا المعاصــر  إال أننــا 
ســنجد طرًقــا للبقــاء واالزدهــار. ســوف تتســع الفجــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء مــع ازديــاد 
ــم الدعــم  ــى الحكومــات لتقدي ــق ضغــوط عل ــى خل ــم. ســيؤدي هــذا إل الفقــر حــول العال
ــة،  والحكومــات الناجحــة هــي  ــن. قــد ال تكــون برامــج الضمــان االجتماعــي كافي للمواطني
التــي ســتكون قــادرة علــى خلــق المزيــد مــن الفــرص للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
فــي الوجــود. األعمــال الناجحــة هــي ذات االســتثمارات منخفضــة القيمــة. ســتكون المرونــة 
والتكيــف والقــدرة علــى التعامــل مــع )التقلبــات، وعــدم اليقيــن، والتعقيــد، والقيــود 
والغمــوض( هــى مفاتيــح النجــاح، يجــب التطــرق إلــى مفهــوم )الحمايــة مــن الهشاشــة( 

فــي الشــركات والحكومــة.

ــر  ــوف تتغي ــخصي. س ــر الش ــأن التطوي ــم بش ــاء باحتياجاته ــراد االعتن ــى األف ــيتعين عل س
أســواق العمــل بســبب التقــدم التكنولوجــي، وخاصــة الــذكاء االصطناعي. شــاغلو الوظائف 
ــل. إن  ــرص أفض ــم ف ــيكون لديه ــة س ــة الالزم ــم المعرف ــن لديه ــل الذي ــوق العم ــي س ف
المضــي ُقدمــًا نحــو األســلوب العلمــي فــي التفكيــر فــي نمــط الحيــاة االجتماعيــة ســيعود 
بالفائــدة علــى المجتمــع ككل. قــد تصبــح البيانــات بمثابــة الســلعة األكثــر تــداواًل خــالل الفترة 
المقبلــة فــي العالــم. ســيصبح الكثيــر مــن النــاس فــي العالــم أقــل انفاقــًا، ممــا يــؤدي 
ــل  ــى عم ــة إل ــى الحاج ــوف تتنام ــة، س ــع بالجمل ــة والبي ــع بالتجزئ ــاط البي ــر أنم ــى تغيي إل

المزيــد بمــوارد أقــل.
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No matter how 
efficient or 
distinguished we are 
in planning, we will 
never know what will 
happen in the near or 
far future

After COVID, 
expectations 
will become less 
important and 
will be used only 
as guidelines, and 
the importance of 
strategic plans will 
increase

We have to look for 
ways to improve 
ourselves in order 
to be better in 
responding to 
the needs and 
requirements of the 
labor market

Countries that 
have dealt with the 
epidemic through 
the use of the 
scientific method 
have succeeded 
better than those 
that have used social 
influence in decision-
making

who continue to rely heavily on forecasting.  Microsoft is one example of such an 

organization. In 2017, Microsoft reported using a pull-based supply chain solution to 

supply its famous Surface line of products. According to  Microsoft’s CTO of Global 

Supply Chain service levels increased by 5% while inventories decreased by 250 

million dollars. 

Think of driving using an application like Google maps that guide users around the 

world every minute to spot and make use of the fact that there are congested roads 

and avoid them. With the help of such applications that depend on minute signals 

collected and distributed to the end-users immediately helps find the fastest and 

best routes to destinations saving time and money. Those who avoid using such 

technology sometimes arrive late or get more stuck in traffic. To draw a parallel in 

business and government, those of us who continue to use technologies that do not 

give a pulse of what is actually going on and continue to use incomplete assumptions 

of human behavior could find themselves underachieving. The key idea is to reduce 

our level of belief of how deterministic this world is, and instead become better at 

reacting to market needs and demands in real-time.

Introduction

2020 has entered the history books as a unique year by all means. The COVID19 

pandemic that has hit the whole world and took it by surprise as we continued to 

be presented with a very unfamiliar situation around the world. For the first time in 

history, travel was almost banned, schools and universities and shopping malls have 

been closed. Layoffs, salary cuts, and the global news continued to impose a feeling 

of unease on those affected and those taking the decisions. As a result, economies 

started bracing for negative impacts with the  Chinese economic growth reported to 

have become negative. People, Governments, corporates and SME’s appear not to 

know what to expect.

This article explores what executives need to do in the post COVID19 phase and what 

we as individuals can learn from the coronavirus outbreak in the way we manage our 

lives.  Some things will change while others will not. It will be important to tell the 

difference and to choose the right path.

The need for absolute certainty - No more

What we need to come to peace with is that although we tend to treat everyday life 

as deterministic, we need to stop. We plan our travels way ahead of time, we have 

schedules for everything, we have budgets, we also have the zero-based budget, 

forecasts, and on and on we go. With all these tools and techniques at our disposal, 

we tend to deal with everyday life in business, government and personal life as if 

everything we plan will almost happen. And if it doesn’t happen, then there must be 

someone or somebody or something to blame.

In life post COVID19, a new paradigm will emerge where we realize that no matter 

how good or great we are at planning, we will never be able to tell what’s going to 

happen in the near or far future. We will continue to have plans but we need to deal 

with plans as plans- no more, no less. Planning to avoid risks and perils will subside as 

organizations find out that planning to achieve the goals is the way forward towards 

the needed growth. At the organizational level, forecasts will become less relevant 

and act only as guidelines. Strategic plans will continue to grow in importance. What 

will become more relevant is feedback from the market. Success will be determined 

by those who follow a pull model rather than push one. A pull model like what 

Toyota created in what is now called lean or just in time (JIT)  allows for direct online 

continuous feedback from the market.  This will be vital for organizations to make 

better-informed decisions that meet the needs and expectations of their customers. 

Many supply chains and manufacturing industries around the world using such 

feedback mechanisms have been shown to be less prone to problems than those 
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Those who give up 
their blame mentality 
and look for real 
reasons have greater 
chances of success

After now people 
will strive to preserve 
financial savings to 
mitigate potential 
risks 

If you want to 
succeed in the new 
world, you have to 
identify the root 
causes of problems 
and solve them

When the root causes 
of a problem start 
and we try to change 
it

that causes everything else. The COVID19 pandemic is just one more evidence of the 

80:20 rule. 

The insight to be gained is important. In business, government, and everyday life 

we try to fix almost everything in order to improve a status quo. Take for example 

what happens in many government departments when the need for improvement 

arises. The traditional and almost universal path of action is to try to solve all these 

problems at once. With the limited time to attend to too many things at a time, we 

add further tasks to an already overloaded workforce or team. Over time this leads to 

more and more pressure on an organization’s best people till the time comes when 

their performance must deteriorate because of the lack of focus and the continuous 

existence of many unresolved problems. At the core of it, one should ask whether it is 

wise or even practical to try to resolve all problems as if they existed in independence 

from one another. The Theory of constraints is a management philosophy created 

in the mid 80’s of the last century. It proposes a different method of thinking. The 

creator of the theory used a belief in physics that “all causes converge”. In essence, the 

theory proves the simple belief known among quality professionals worldwide that 

attacking root cause(s) is the way to eliminate recurring problems and reach higher 

levels of productivity. A simple observation into everyday business practice reveals 

that we either fail to address the minor few root cause(s) or we mislead ourselves by 

calling all causes and effects of an undesirable situation as root causes. The insight is 

simple: If you want to thrive in the new world, identify and resolve the root causes. 

On the individual level, success will be more realizable by those who utilize the 

scientific method of thinking in social sciences.  This - for example- requires thinking 

of plans and innovative ideas as assumptions for the future upon which further 

decisions will be made. Success will continue to be based on using feedback as a 

tool to check how far or near from reality plans are. What Covid19 has taught us that 

those countries which dealt with pandemic using the scientific method succeeded 

better than those which used social influence in the decision-making processes. On 

the individual level, those who Stop the blame mentality and look for real causes will 

have higher chances of success. Individual success will depend more on bringing the 

scientific method of thinking to the social sciences field whilst keeping intuition as 

guiding light.

Buffering is the new way of life

A buffer is the “cushion for a rainy day”. As children, most of us have been taught 

that we should save for the future; The savings are the buffer in this example. In the 

broader sense, a buffer is a space of some sort whereby you can absorb the variability 

of the indeterministic world we live in. A buffer could be extra spare time, something 

that can be used on the spot, but if not, then no negative impact will happen. 

For businesses, governments, and families, maintaining financial buffers will be 

essential to sustain one’s position during potentially difficult times. In the new 

paradigm, people will seek financial buffers to alleviate potential risks. A reasonable 

amount of protection will be part of life post COVID19. 

The small things that have great impacts

Although it seems counterintuitive, most of us know that small things can have major 

impacts. COVID19 which started in a “wet market” in Wuhan - China is now all over the 

globe. What started as pneumonia symptoms at the end of 2019 has wreaked havoc 

around the world. In hindsight, It should not be strange that a microorganism causes 

global major impacts. The location where it had all started is a market. The market is 

definitely representing a very very small percentage of the area of the world and of 

the population of Earth. 

Archimedes long ago said, “Give me a lever long enough and a fulcrum on which 

to place it, and I shall move the world.”  The 80:20 rule also known as “The Pareto 

principle or the law of the vital few states that, for many events, roughly 80% of the 

effects come from 20% of the causes. In many instances, it is not 20% of the causes 

that cause 80% of the results; rather it is the 1% that causes 99%. Or even the 0.01% 
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In order to be 
more flexible, 
governments must 
use various methods 
to implement faster 
short-term and long-
term goals

In the new era, 
self-development 
will become more 
dependent on the 
individual and virtual 
cycles will continue 
to grow

Artificial Intelligence 
(AI) is not new as 
some people think 
it has been around 
since the 1980s

When the root causes 
of a problem start 
and we try to change 
it

and batching of work which was attributed to the need of government employees to 

protect their business units against mistakes and errors and eventually blame.  The 

improvement plan increased the flow of work through the department and created a 

more harmonious relationship with customers.  

To be lean and agile, businesses will have to follow the principles upon which Toyota 

built its operating system. These principles aim at making customers demand the 

signaling mechanism for what to produce. Services will be further improved cutting 

down the waiting times and eventually removing the need for some types of human 

capital.  

In this new era, self-development will become even more dependent on the 

individual rather than the employer. The growth of MOOCs will continue.  

Artificial Intelligence and job insecurity

Artificial intelligence (AI) is not that new; it has existed since the ’80s of the last century. 

Today, the computational power of computers and connected devices has enabled 

AI to become part of our new reality.  People today equate artificial intelligence with 

self-driving cars and robots. Encyclopedia Britannica defines artificial intelligence 

as “the ability of a digital computer or computer-controlled robot to perform tasks 

commonly associated with intelligent beings”. The most ubiquitous uses of AI may 

be the applications analyzing data and arriving at new insights not available before.  

Advances in AI are encompassing all aspects of life from enabling industries to 

offer more of what the customers need and less of what customers don’t to natural 

language recognition and instant translation just to list a few. 

It’s not the symptoms - go to the root cause

According to Gartner, only 34% of the change initiatives in organizations are a 

clear success. When we do not look for the root causes and instead try to attack the 

symptoms, change becomes only change. If you want to succeed, identify the root 

cause, find out why it exists, challenge some deep-rooted wrong assumptions, and 

then create a new reality.

Lean/agile

Many organizations face the dilemma of needing to meet their customer demand while 

having to operate with lesser resources. Companies and governments are moving 

towards becoming leaner. The most recent edition of the Government Excellence 

Model GEM 2.0 of the UAE federal government define one pillar of government 

excellence as “Agility in Everything”. This requires governments to ensure sustained 

outcomes by being flexible and able to meet the changing needs and expectations of 

the stakeholders. A 2017 article in Forbes found that “there was significant variation 

in the size of government worldwide” with Scandinavian countries scoring 25% and 

above whilst Japan scored the least at around 6%. Although in the short term the ratio 

of the public sector employees to a country’s total workforce will remain high in many 

countries; many governments will start to operate with lesser numbers of people to 

meet the demands placed on them in the next decade. Governments especially in 

underdeveloped countries will continue to be faced with the dilemma of employing 

people to guarantee jobs and life security, versus enabling more and more small and 

medium enterprises (SME’s) to exist and flourish. The latter will be the way to go for 

success. 

To become lean, Governments and companies will need to employ different methods 

to execute faster on both short and term goals. Digital transformation will continue 

to spread and many services will become more integrated.  Yet becoming leaner 

requires governments to review the flow of the overall process and look for “the 

hidden factories’: those processes that were created to deal with delays caused by 

inefficiencies. Leaner governments will employ fewer people eventually. With public-

private partnerships (PPP), many jobs will move to the private sector, where there 

could be less job security and higher levels of accountability. New public-private 

partnership models will emerge. 

In the book Extreme Government Makeover, Ken Miller presents two cases of 

improving government performance to make more with the existing resources. In 

the first example, the time needed to issue tax refunds at the Missouri Department 

of Revenue was cut by 80%, while in the second example waiting times at the 

Department of Motor Vehicle offices were cut by half. The two improvement 

examples of becoming lean had been conceived by analyzing the root causes of long 

waiting times. The thorough analysis revealed impediments to flow such sign-offs 
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Successful 
governments will 
need to revamp 
their business 
models and create 
the environment to 
innovate

Antifragility is a 
higher and more 
desirable state than 
resilience

Opinions are 
conflicting about the 
effects of AI on jobs 
and labor markets

The proven fact is 
that those who do 
not have the desire 
to develop their 
knowledge and skills 
to deal with the new 
era will suffer

Success will be 
based on lifelong 
self-learning and the 
ability to use new 
technologies

disorder, and stressors and love adventure, risk and uncertainty.” Resilience is defined 

as “resisting shocks and staying the same”. Antifragility is a higher and more desirable 

state than resilience. The COVID19 pandemic has revealed how fragile are the 

economies of so many nations as well as companies, families and individuals. In order 

to be antifragile, Uve Techt suggests the following two steps:”

1 The system must be set up so that (inevitable) failures are absorbed and cause 

minimal damage.

2 At the same time, it must get maximum payoff from successes.

In other words, it must play with low stakes and high returns.”

Winners and losers

Although it may look like a doomsday scenario, there are still some groups that would 

benefit from the volatility and uncertainty caused by the coronavirus outbreak. 

Internet service providers may end up selling more high-speed lines and connections 

as people and schools move towards “from home” environments. Big IT companies 

may be required to provide new and higher capabilities for governments to enable 

a larger scale of work from home environments. The healthcare industry may be a 

beneficiary financially or non-financially. Demand for certain medications may be on 

the rise. 

Governments and businesses that have experimented with the work from home 

concept may eventually come to the conclusion that remote working and remote 

learning may replace a lot of existing structures and business and operating models 

making them cheaper, simpler better and more environmentally friendly. 

The roles of governments will remain the same which is to provide basic education 

and healthcare and to provide for the economic well-being of the citizens. The way 

the role is being performed will change. In developed economies, governments will 

move away from being a service provider and focus more on the role of the regulator. 

The internet and media are rife with information that AI will take over many jobs in 

the next 20 years. This will be true for many existing jobs. There are contradicting 

opinions about the effects of AI on the job markets. A 2019 Forbes article lists a variety 

of positive and negative scenarios. The positive scenarios claim a net positive effect of 

AI where new jobs created by AI will more than offset the jobs lost.  One thing stands 

to be clear, there will be losses. Those who are not capable or willing to upgrade their 

knowledge and skills to deal with the new age will suffer, especially as younger more 

tech-oriented generations enter the job market. For leaders and individuals, success 

will be dependent on a lifelong self-learning process and the ability to use new 

technologies for more benefits. The gap between the poor and the rich will enlarge, 

bringing more challenges to the populations of the world countries. 

Organizational Resilience

Resilience as defined by psychologists is “the process of adapting well in the face of 

adversity, trauma, tragedy, threats or significant sources of stress”. Many renowned 

authors have studied examples of organizations that persisted in the tests of time. The 

well known books are Tom Peters’ In Search of Excellence published in the 1980’s, and 

Jim Collins’ “Built to Last” published in 1994 and its sequel “Good to Great” published 

in 2001. Down the line, most of the then successful organizations studied in these 

books failed to sustain their good results or even their existence. The World Economic 

Forum states that the average life expectancy of corporations is 40 to 50 years. 

Antifragility was coined by Nicholas Nassim Taleb. He defines it that “Some things 

benefit from shocks; they thrive and grow when exposed to volatility, randomness, 
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for SMEs to exist. Successful business will be the ones who will become lean. Agility 

and the ability to deal with VUCCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Constraints 

and Ambiguity) will be keys to success. In businesses and government, the concept 

of antifragility will need to be explored. 

Individuals will need to take care of their personal development needs. Job markets 

will change triggered by advances in technology, especially AI. The incumbents in 

the job market who are equipped with the necessary knowhow will have better 

opportunities.   A move towards the scientific way of thinking in social life will bring 

benefits to the society at large. Data may become the next big traded commodity in 

the world. Many people in the world will become frugal leading to changing patterns 

in retail and wholesale. The need for doing more with less will be exacerbated. 

As Governments have more control over the outcomes of the economy than the 

private sector,  they will play a big role in making sure their economy is flourishing. 

Ensuring the happiness of the society to the best that can be possible. Successful 

governments will need to renovate their business models and create the necessary 

environment where companies and SMEs can innovate. In the case of a slow down of 

the economy or a global recession, new business models will need to emerge to fulfill 

the demands of the customers. Survival in the post COVID19 world will depend on 

innovation, customer experience, and collaboration. 

Summary

Although the COVID19 pandemic is new to our modern day world, we will find ways 

to survive and thrive. The gap between the rich and the poor will widen with more 

people around the world becoming poor. This will create pressures on governments 

to provide support for citizens. Social security schemes may not be sufficient, and 

successful governments are the ones that will be able to create more opportunities 
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