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آشوب بزرگ
چگونه کسب وکارها با روزهای بحرانی مقابله می کنند؟

آدریان وولدریج





ــتاری  ــر ویراس ــج مدی ــان وولدری ــنده: آدری ــاره  نویس درب
اکونومیســت و همچنیــن نویســنده ســتونی در ایــن نشــریه 
ــام جــوزف آلویــس شــومپیتر اقتصــاددان  ــه ن اســت کــه ب
اتریشــی- امریکایــی نام گــذاری شــده اســت. وولدریــج 
پیش تــر در دفتــر واشــنگتن دی ســی به عنــوان دبیــر 
ــون  ــتون لگزینگت ــود و در س ــه کار ب ــغول ب ــه مش تحریری
به عنــوان  او همچنیــن مدت هــا  یادداشــت می نوشــت. 
بــرای  بریتانیــا  بخــش  و  مدیریــت  بخــش  گزارشــگر 
اکونومیســت فعالیــت کــرده اســت. ازجملــه کتاب هایــی کــه 
ــرکت:  ــه »ش ــوان ب ــت می ت ــته اس ــون نوش ــج تاکن وولدری
انقالبــی«، »خــدا  ایــده  تاریخچــه مختصــری از یــک 
بازگشــته اســت« و »انقــالب چهــارم: مســابقه جهانــی بــرای 

تحول دولت« اشاره کرد.

دربــاره  تصویرگــر: بــرت رایــدر تصویرگــِر ســتوِن شــومپیتر 
اســت کــه هــر هفتــه بــه قلــم آدریــان وولدریــج در 
ــن  ــی از ای ــود. برخ ــاپ می ش ــت چ ــه اکونومیس هفته نام

تصاویر در این مجموعه مورداستفاده قرارگرفته اند.
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پیشگفتار

جهان در دست کارآفرینان
 

مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

مدیر مسئول ماهنامه آینده نگر

ادبیــاِت مدیریــت مملــو از اســتعاره هایی اســت کــه به ســرعت و چاالکــی اشــاره 
ــی مثــل »ســریع تر«، »خــارج از  ــر کتاب هــای حــوزه کســب وکار، عنوان های دارد. اکث
کنتــرل«، »بــا ســرعت روبه جلــو«، »ســرعت تفکــر« و »بیــدار شــو« را در خوددارنــد. 
ــاوره  ــز مش ــد، مرک ــاب آورده ان ــن کت ــت در ای ــان اکونومیس ــه محقق ــاس آنچ ــر اس ب
بوســتون از شــرکت هایی می گویــد کــه خودشــان را بــا »تســریع کننده ذهــن« وفــق 
می دهنــد. بنیــاد مطالعاتــی مکنــزی از شــرکت ها می خواهــد کــه »نــرخ متابولیکــِی« 
ــر  ــه شــرکت ها دیگ ــا اصــرار دارد ک ــد. مدرســه کســب وکاِر کلمبی ــاال ببرن خــود را ب
ــود را روی  ــز خ ــد تمرک ــه بای ــند بلک ــدار باش ــِی پای ــای رقابت ــال مزای ــه دنب ــد ب نبای
روش هــای دســتیابی بــه فرصت هــای لحظــه ای قــرار بدهنــد. جایــی در میــان ســطور 
ایــن کتــاب مثالــی گویــا از وضعیت امــروز شــرکت داری در جهــان آمده اســت:»هدف، 
ــه  ــی اســت ک ــاخت قایق ــدف س ــه ه ــدق نیســت بلک ــک خن ــا ی ــه ای ب ــاخِت قلع س

می تواند در آب های خروشان با بیشترین سرعت، مسیریابی کند.«
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ــد،  ــان می ده ــده نش ــاب آم ــن کت ــه در ای ــت ک ــه اکونومیس ــات موسس تحقیق
ــای  ــتند: نیروه ــا هس ــِس قدیمی ه ــاًل برعک ــروزی کام ــرکت های ام ــن ش موفق تری
انســانِی کمــی دارنــد و بــا ســرعت نــور کار می کننــد. بازهــم بایــد بــه آمارهــای فصــل 
اول همیــن کتــاب اســتناد کــرد کــه روایــت می کنــد به طــور نمونــه شــرکت فــوالد 
ــه کار  ــانی را ب ــروی انس ــزار نی ــاً 250ه ــال 1901 تقریب ــکا در س ــده امری ایاالت متح
گرفــت کــه تعــداد آن هــا از یــک ارتــش زمینــی و دریایــی هــم بیشــتر بــود. در پایــان 
ــوک  ــه 51هــزار و 564نفــر رســید، فیس ب ــروی کار گــوگل ب ســال 2014، تعــداد نی
نیــز 8هــزار و 348نفــر و توییتــر 3هــزار و 600نفــر اســتخدام کــرده اســت. ده شــرکت 
برتــر دنیــا معمــوالً از شــش بانــِک برتــر دنیــا، ســود بیشــتری بــه دســت می آورنــد 
ــال  ــوک در س ــد. فیس ب ــتخدام می کنن ــروی کار اس ــر نی ــزار نف ــد ه ــا چن ــا تنه ام
ــر  ــا 13نف ــرد و تنه ــت می ک ــتاگرام پرداخ ــرای اینس ــارد دالر ب ــدود 1میلی 2012 ح
اســتخدام کــرده بــود درحالی کــه تــا آن زمــان یــک قـِـران هم ســود نداشــت. دو ســال 
بعــد نیــز 20میلیــارد دالر بابــت واتــس اَپ پرداخــت کــرد کــه تنهــا 55کارمنــد داشــت 

و درآمد آن حدود 20میلیون دالر بود. 
ایــن کتــاب کــه پیــش روی شــما قرارگرفتــه، روایتــی از شــرکت داری مــدرن و 
کارآفرینــی در قــرن جدیــد اســت. در مهم تریــن تحلیــل ایــن کتــاب می خوانیــد کــه 
شــرکت ها هــرروز باهوش تــر می شــوند و یــاد می گیرنــد بــا کمــک فنــاوری اطالعــات 
تعــداِد کارمنــداِن تمام وقــِت خــود را بــه حداقــل برســانند. ایــن دســت آورد مدیریتــی 
ــادی  ــداد زی ــه تع ــای این ک ــرکت ها به ج ــد، ش ــادآوری می کن ــه ی ــت ک ــی اس بزرگ
کارمنــد اســتخدام کننــد و بــه دنبــال کار بــرای آن هــا باشــند، بازارهایــی بــرای خــرِج 
اســتعداِد آن هــا پیــدا می کننــد. کار آن هــا، ایــن اســت کــه مشــتری های خــود را از 
ــات، از  ــه خدم ــرای ارائ ــپس ب ــد و س ــدا می کنن ــف پی ــن های مختل ــق اپلیکیش طری
نیروهــای انســانی کــه منتظــر کار هســتند، می خواهنــد کــه پــای کار بیاینــد. 
ــه  ــروی کار را ب ــال هســتند، بیشــترین نی ــات، فع ــه در بخــش خدم ــرکت هایی ک ش
ایــن شــکل دارنــد، یعنــی در صــورت نیــاز، نیــروی کار را فرامی خواننــد: اوبــر 
ــدی در  ــرکت هن ــد؛ ش ــه کار فرامی خوان ــی را ب ــده تاکس ــک رانن ــاز ی ــض نی به مح
صــورت نیــاز، کارگــران را بــرای تمیــز کــردن به جایــی می فرســتد. شــرکت 
ــه  ــان را ب ــذای موردنظرت ــه غ ــرض ده دقیق ــکو در ع ــپون راکت در سانفرانسیس اس
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ــه  دســتتان می رســاند. شــرکت شــیپ هــم به محــض این کــه ســفارش بدهیــد، هدی
موردنظرتان را در کاغذ کادو می پیچد و به مقصد موردنظر پست می کند. 

دنیــای شــرکت داری تغییــر کــرده، همان طــور کــه دریکــی از اصلی تریــن 
نظریه هــای کتــاب پیــش روی شــما، مشــخص می شــود شــرکت هایی کــه تقاضاهــای 
ــتند.  ــش هس ــال افزای ــز در ح ــش نی ــاِد دان ــد در اقتص ــش می دهن ــه ای را پوش لحظ
ــش از  ــتقل، بی ــروی مس ــون نی ــک 10میلی ــه کم ــس ب ــرکت اُِدک ــه ش ــور نمون به ط
ــه  ــز ب ــی نی ــرکت کوئیرک ــد. ش ــش می ده ــول روز پوش ــرکت را در ط ــون ش 3میلی
کمــک نیروهــای کارِی مســتقل، محصــوالت جدیــد را روانــه بــازار می کنــد. شــرکت 
تانــگال از آن هــا بــرای آژانس هــای تبلیغاتــی اســتفاده می کنــد. شــرکت های 
ــرکت ها  ــن ش ــد؛ ای ــتفاده می کنن ــاوره اس ــرای مش ــراردادی ب ــراِن ق ــف از کارگ مختل
خیلــی ســریع طبیعــِت اســتخدام کارگــران را بــه هــم می ریزنــد و وظایــف پیچیــده ای 
ــر  ــز تغیی ــی ماهیــت شــرکت ها نی ــد حت ــن رون ــد. در ای ــا محــول می کنن ــه آن ه را ب
کــرده؛ آن هــا بــه مراکــِز عقــد قــرارداد تبدیل شــده اند و تخصــص اصلی شــان 

هماهنگ سازی میان مشتری و فروشنده و درعین حال تضمیِن کیفیت است. 
ــو  ــه تکاپ ــم ب ــد ه ــت می کنن ــی پرداخ ــوق کم ــه حق ــرکت هایی ک ــی ش حت
ــد.  ــی بمانن ــک باق ــان چاب ــود، همچن ــروی کار خ ــردِن نی ــر ک ــا الغ ــا ب ــد ت افتاده ان
شــرکت فاکســون به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده قــراردادی و همچنیــن ســازنده 
اکثــر کامپیوترهــای اپــل، 1میلیــون ربــات روانــه بــازار کــرده اســت. شــرکت نایــک در 
ــزان  ــه می ــود را ب ــرارداِد خ ــراِن ق ــداد کارگ ــا 2013 تع ــال های 2012 ت ــه س فاصل
ــی اســت کــه ایــن شــرکت در  ــا 9درصــد کاهــش داد. ایــن در حال 106هــزار نفــر ی
همیــن فاصلــه زمانــی بــا افزایــش 16درصــدِی ســود و افزایــش 5درصــدِی درآمدهــا 
همــراه بــود و در ضمــن دریکــی از کم درآمدتریــن کشــورهای جهــان فعالیــت 

می کند. 
ایــن کتــاب واقعیتــی جــذاب در دنیــای کســب وکارهای نویــن را بیــان می کنــد. 
بــه گفتــه نویســندگان کتــاب بهتریــن شــرکت ها آن دســته ای هســتند کــه خودشــان 
ــد  ــت می کنن ــات را دریاف ــن اطالع ــد و به روزتری ــر می دهن ــرر تغیی ــورت مک را به ص
ــن اطالعــات، مناســب ترین اســتراتژی ها را داشــته باشــند. جایــی در  ــا در ســایه ای ت
همیــن کتــاب آمــده کــه جــف بــزوس مؤســس شــرکت آمــازون، نامــه هرســاله بــرای 
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ســهام داراِن شــرکتش را بــا عبارتــی شــروع می کنــد کــه در نخســتین نامــه در ســال 
اســت«،  اینترنــت  روِز  اولیــن  هنــوز  »امــروز  اســت،  به کاربــرده  نیــز   1997
ــد  ــا بای ــتیم ام ــن هس ــاًل خوش بی ــد کام ــد: »هرچن ــز می نویس درAmazon.com  نی
هرلحظــه بــه هــوش باشــیم و بــرای شــرایط اضطــراری خودمــان را آمــاده نگه داریــم.« 
ــوک در  ــه فیس ب ــی ک ــاب، زمان ــن کت ــی همی ــای تحقیق ــاس یافته ه ــر اس ــم ب بازه
ــی زود  ــاده، خیل ــراه عقب افت ــن هم ــت تلف ــازار اینترن ــد از ب ــه ش ــال 2012 متوج س
ــد وفــق داد: در عــرض یــک ســال نیمــی از درآمدهــای  ــا شــرایط جدی خــودش را ب
تبلیغاتــِی خــود را از راه تلفــن همــراه بــه دســت آورد. نتفلیکــس خیلــی زود خــودش 
ــا ســه  ــد کســب وکار مطابقــت داد. شــرکت اینفوســیس هــر دو ی ــا شــرایط جدی را ب
ــع  ــا مان ــد ت ــم می کن ــدداً تنظی ــن مج ــه پایی ــاال ب ــز را از ب ــار همه چی ــال، یک ب س
ــوب  ــه دل آش ــان را ب ــد خودش ــروز بای ــای ام ــود. برنده ه ــره وری اش بش ــش به کاه

بیندازند تا بازنده فردا نباشند. 
امــا بایــد یــادآوری کــرد کــه شــاید مهم تریــن دســت آورد ایــن کتــاب رســیدن 
ــب وکار را  ــای کس ــدرن، مدل ه ــوب های م ــن آش ــت. ای ــوب« اس ــه »آش ــه نظری ب
ــه  ــی ک ــتراتژی های درهم وبرهم ــت و اس ــان صنع ــای می ــد؛ و مرزه ــرورو می کنن زی
ــاًل  ــی دارد. قب ــر م ــه را از میان ب ــتفاده قرارگرفت ــب وکار مورداس ــت در کس سال هاس
تصــور مــا ایــن بــود کــه ناشــران و شــرکت های اینترنتــی بــه دنیاهــای متفاوتــی تعلــق 
ــروز  ــا ام ــی. ام ــای کابل ــرکت های تلویزیون ه ــراه و ش ــن هم ــرکت های تلف ــد. ش دارن
همــه آن هــا باهــم ادغام شــده اند:یکی از شــرکت های کارآفرینــی مکزیکــی کــه 

مدیکال نام دارد از طریق تلفن توصیه های پزشکی را ارائه می دهد. 
ــور  ــته تص ــزد. درگذش ــم می ری ــه ه ــم ب ــنتی را ه ــدگاه س ــک دی ــاب ی ــن کت ای
ــا امــروز  ــروش کاال و خدمــات اســت. ام ــه معنــای ف ــم کســب وکار اساســاً ب می کردی
شــرکت ها در مدل هــای کســب وکاِر مشــارکتی، پیشــرو هســتند و هــر کاری از اجــاره 
ــرای  ــی  ب ــرای خــودرو و ایربی ان ب ــپ کار ب ــی کوتاه مــدت )زی ــازه زمان ــک ب کاال در ی
ــه  ــاب ب ــده در کت ــه ذکرش ــک نمون ــد. ی ــام می دهن ــهام را انج ــم س ــا تنظی ــاق( ت ات
موضــوع کــوچ ســرفینگ مربــوط اســت. ایــن ســایت بــه کاربــران خــود ایــن امــکان را 
ــگان، جــای خــواِب  ــوازِی رای ــِی مهمان ن ــن شــبکه اجتماع ــق ای می دهــد کــه از طری
رایــگان بــرای دو یــا ســه نفــر فراهــم کننــد. فلیکــر، توییتــر و لینوکــس همگــی بــا 
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ــی در  ــه جهان ــک جامع ــر، ی ــا نف ــی میلیون ه ــزاران و گاه ــِی ه ــوان جمع ــک ت کم
فضــای مجــازی خلــق می کننــد. درگذشــته فــرض می کردیــم کــه تولیــد صنعتــی بــه 
معنــای تولیــد انبــوه و انبــار کــردِن آن در قفســه مغازه هاســت. امــا حــاال »تولیــد در 
ــگ  ــد فان ــی ان ــگ ل ــد هنگ کن ــرکت هایی مانن ــرد، ش ــورت می گی ــاز« ص ــورت نی ص
ــزان  ــه می ــا ب ــد ت ــدگان می گوین ــه عرضه کنن ــد و ب ــت می کنن ــفارش ها را دریاف س

موردنیاز تولید کنند. 
آن چنان کــه در ایــن کتــاب آمــده اســت، آشــوب بــزرگ بــه آن دســته از جامعــه 
ــی  ــه زمان ــی ک ــان بخش ــد؛ هم ــت آموز دارن ــه دس ــه جنب ــد ک ــدا می کن ــت پی دس
ــر  ــا از آن در براب تحصیل کرده هــا و افــراد ثروتمنــد در آن دورهــم جمــع می شــدند ت
ــی  ــاف و اتحادیه های ــا اصن ــد؛ آن ه ــت کنن ــد، مراقب ــان دائمــی« می نامن آنچــه »طوف
ــد و در  ــکل گرفته بودن ــه ای ش ــاًل حرف ــورت کام ــطی به ص ــه در قرون وس ــد ک بودن

عصر صنعتی، خود را احیا می کردند. 
ــه گفتــه ایــن کتــاب، اتحادیه هــا و اصنــاف، همگــی از مدل هــای کســب وکارِی  ب
مشــابه تابعیــت می کردنــد. آن هــا اعضــای خــود را در جوانــی اســتخدام می کردنــد و 
دوره هــای فشــرده و طوالنی مــدِت کارآمــوزی بــرای آن هــا می گذاشــتند کــه در ایــن 
ــراِن  ــوِد رهب ــه خ ــد ک ــول می ش ــا مح ــه آن ه ــره ای ب ــای روزم ــب کاره ــا اغل دوره ه
اصنــاف تمایلــی بــه انجــاِم آن هــا نداشــتند؛ در ایــن فراینــد، کســانی کــه ضعیف تــر 
ــار زده  ــازی کن ــی از ب ــد به کل ــان می دادن ــود نش ــری از خ ــد کمت ــا تعه ــد ی بودن
می شــدند، امــا آن دســته ای کــه باقــی می ماندنــد، امنیــِت شــغلی را به عنــوان پــاداش 
دریافــت می کردنــد و گاهــی هــم به عنــوان اســتاد مشــغول بــه کار می شــدند؛ همــه 
ــر ای شــان جبــران می کــرد. امــا اکنــون ایــن  ــی را ب این هــا، ســختِی کاِر دوراِن جوان
ــره را  ــای روزم ــیاری از کاره ــد، بس ــای جدی ــت. تکنولوژی ه ــده اس ــدل، منسوخ ش م
ماشــینی کــرده و جایــی کــه زمانــی منبــع درآمــِد فعــاالِن اصنــاف بــود دیگــر ورودِی 
جدیــد نمی پذیــرد. شــرکت ها در سرتاســر جهــان بازیکنــاِن کوچک تــر را بــه میــدان 
ــا را  ــرده قیمت ه ــا را وادار ک ــز آن ه ــده نی ــای مصرف کنن ــد تقاض ــت. رش آورده اس

کاهش بدهند. 
ــاف و  ــورد اصن ــی در م ــدگاه قابل توجه ــاب دی ــن کت ــم ای ــب مه ــی از مطال دریک
ــگاه ها را  ــوان دانش ــاید بت ــد ش ــه می گوی ــت. به طوری ک ــده اس ــار ارائه ش ــه تج جامع
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قدیمی تریــن اصنــاِف جهــان دانســت کــه اکنــون متحــول شــده اند و از جوامعــی کــه 
ــورت  ــش را به ص ــه دان ــده اند ک ــی تبدیل ش ــه جوامع ــد ب ــری بودن ــال یادگی در ح
طبقــه طبقــه و از طریــق ماشــین ها تولیــد می کننــد: از میــان 1میلیــون و 400هــزار 
مربــی مدیریــت در دانشــگاه های ایاالت متحــده امریــکا، حــدود 500هــزار نفــر بــرای 
خــود جایــی مشــخص دارنــد و می تواننــد ارتشــی بــرای خــود تشــکیل بدهنــد. ایــن 
تنهــا یــک چشــمه از موجــی اســت کــه بــه ســمت مــا می آیــد. فنــاورِی دیجیتالــی 
بــه ســتاره های ســخنران ایــن امــکان را می دهــد کــه از طریــق ویدئوهــا و در کســری 
ــا  ــته ب ــه درگذش ــی ک ــد. کارهای ــدا کنن ــی پی ــر دسترس ــا نف ــه میلیون ه ــه ب از ثانی
دســت انجــام می شــد مثــل نمــره دادِن بعــد از امتحانــات و دســته بندِی دانش آمــوزان، 
ــوب هایی  ــن آش ــا چنی ــود. ام ــام می ش ــا انج ــک کامپیوتره ــه کم ــی ب ــون همگ اکن
حداقــل بــه گفتــه نویســندگان کتــاب پیــش روی شــما، هزینه هایــی نیــز بــه دنبــال 
خواهــد داشــت: هــزاران دانشــگاه ضعیــف تنهــا بــه ایــن خاطــر کارشــان بــه تعطیلــی 
می کشــد کــه دانشــجویان می فهمنــد می تواننــد دوره هــای بهتــری را بــا هزینه هــای 
ــود و  ــن گســترده انجــام می ش ــای آنالی ــق دوره ه ــن کار از طری ــد، ای ــری ببینن کمت
ــزار  ــتنفورد برگ ــا اس ــاروارد ی ــد ه ــی مانن ــگاه های بزرگ ــوی دانش ــز از س ــب نی اغل

می شود. 
ــد،  ــزرگ می خوانی ــرکت های ب ــت ش ــب از وضعی ــی جال ــاب گزارش ــن کت در ای
ــی در رأس کار، حســابداری  ــزرگ جهان به طوری کــه اشــاره می کنــد چهــار شــرکِت ب
را بلعیده انــد و تکنولوژی هــای جدیــد در کــِف ماجــرا نیــز حســابداری را فاقــد ارزش 
ــد؛  ــود قرارگرفته ان ــتری های خ ــار مش ــی تحت فش ــرکت های حقوق ــت. ش ــرده اس ک
ــن  ــوند. در ای ــل می ش ــار را متحم ــترین فش ــی بیش ــرکت های چندملیت ــژه ش به وی
ــی وزد؛  ــی م ــه جهت ــاد در چ ــد ب ــد بگوین ــر می توانن ــراد جوان ت ــا اف ــرایط تنه ش
ــد از  ــرار می گیرن ــی مورداســتفاده ق اپلیکیشــن هایی کــه در مــدارس حقــوق آمریکای

سال 2004 تاکنون بیش از 40درصد کاهش یافته است. 
امــا بازهــم بایــد در نظــر داشــت کــه محصــول ایــن تغییــرات اتفاقــی تــازه اســت. 
ــرا، در  ــن ماج ــه همی ــی مشــابه ب ــه الگوی ــد ک ــادآوری می کنن ــاب ی نویســندگان کت
تجــار و اصنــاف نوظهــوِر قــرن بیســتم ماننــد مدیریــت مشــاوره، تکــرار شــده اســت. 
چنیــن  نمونه هــای  هســتند.  رفتــن  بیــن  از  حــال  در  متوســط  مشــاوره های 
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شــرکت هایی بســیار هســتند. حــاال گروه هــای جدیــدی بــه بــازار ورود کرده انــد کــه 
ــد و تــالش می کننــد شــکل جدیــدی از مشــاوره  ــا مدل هــای قدیمــی چالــش دارن ب
ــزو  ــروپ ج ــت گ ــس تلن ــوم و بیزن ــد ادن مک کال ــد. شــرکت هایی مانن ــه بدهن را ارائ
ــه باعــث شــده اند ارزش شــرکت های مشــاوره ای  شــرکت های مشــاوره ای هســتند ک
ســنتی از بیــن بــرود. ایــن شــرکت ها اغلــب مشــاورهای آزاد و مســتقل را در اختیــار 
می گیرنــد و ایــن مســئله بازهــم شــرایط کار شــرکت های مشــاوره ای را تحــت تأثیــر 
ــت  ــان جذابی ــرای زن ــتر ب ــد بیش ــاوره ای جدی ــرکت های مش ــن ش ــد. ای ــرار می ده ق
دارنــد. کســانی کــه می خواهنــد از کــودکان خــود مراقبــت و پرســتاری کننــد اغلــب 
ــا مــدل شــرکت های ســنتی کــه می گوینــد چندیــن ســاعت وقــت بگذاریــد تــا در  ب
ــد  ــوند و نمی توانن ــو نمی ش ــد، هم س ــدا کنی ــت پی ــی دس ــت مال ــه امنی ــش ب قبال

شرایط آن ها را بپذیرند. 
ــاب  ــن کت ــت. ای ــوط اس ــاد مرب ــا در اقتص ــگاه دولت ه ــب به جای ــه جال ــا نکت ام
تأکیــد می کنــد کــه بزرگ تریــن آشــوب، دامــن بزرگ تریــن صنــف را گرفتــه اســت؛ 
ــر هســتند، از  ــا درگی ــی از بدبختی ه ــا ترکیب ــا ب ــن روزه ــا ای ــی. دولت ه بخــش دولت
ــده، از  ــادگار مان ــه ی ــر ای شــان ب یک ســو بدهی هــای ســنگینی از دولت هــای قبــل ب
ــش  ــر افزای ــه مهم ت ــتند و از هم ــه رو هس ــی روب ــرِی عموم ــا بی مه ــر ب ــوی دیگ س
ــت  ــی، دست به دس ــدان دولت ــران و کارمن ــره وری از کارگ ــش به ــرای افزای ــات ب مالی
ــرایط،  ــن ش ــت. در همی ــرده اس ــخت ک ــا س ــرای دولت ه ــرایط را ب ــم داده و ش ه
ــه  ــِی دولتــی نســبت ب ــرای بخــش خدمات نوآوری هــا در عرصــه فنــاوری شــرایط را ب
ــِی  ــِت اصل ــت و هوی ــال، ماهی ــرای مث ــت. ب ــرده اس ــر ک ــی، بغرنج ت ــش خصوص بخ
بوروکراســی کنتــرل و انتشــار اطالعــات اســت کــه بــه خاطــر قانــون مــور ، انقالبــی در 
آن بــه پــا شــده اســت. نهادهــای دولتــی ســعی می کننــد از امپراتــوری بوروکراتیــک 
ــه و  ــه به صــورت داوطلبان ــد ک ــر شــکل بدهن ــه ســازمان هایی تغیی خــارج شــوند و ب
ــه ها  ــن، مدرس ــد. دراین بی ــت می کنن ــی فعالی ــش خصوص ــب وکارهای بخ ــد کس مانن
ــل  ــه داخ ــدم ب ــا ق ــوند و کامپیوتره ــارج می ش ــود خ ــگی خ ــکل همیش ــز از ش نی
کالس هــا می گذارنــد؛ دانش آمــوزان آموزش هــای اولیــه خــود را از طریــق آی 
ــردی و از  ــورت ف ــد به ص ــالش می کنن ــا ت ــد و معلم ه ــت می کنن ــان دریاف پدهایش
طریــق کامپیوتــر، آموزش هــای الزم را در اختیــار دانش آمــوزان خــود بگذارنــد. 
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دکترهــا هــم از طریــق حس گرهایــی کــه از راه دور ارتبــاط برقــرار می کننــد وضعیــت 
ــا کمــک دســتگاه های پیشــرفته تشــخیص می دهنــد  بیمــاران را رصــد می کننــد و ب

که کدام بخش از جراحی شان نادرست بوده است. 
ــرای  ــاب ب ــی کت ــت. حت ــعه یافته اس ــای توس ــی از دنی ــی مثال های ــا همگ این ه
ــه  ملموس تــر شــدن ایــن واقعیت هــا تأکیــد می کنــد اگــر چنیــن چیزهایــی بعیــد ب
نظرتــان می رســد، کافــی اســت نگاهــی بــه اطــراف خــود بیندازیــد و ببینیــد تاکنــون 
ــا 2014  ــال های 2010 ت ــه س ــا در فاصل ــت بریتانی ــاده اســت. دول ــی افت ــه اتفاقات چ
تصمیــم گرفــت انــدازه خدمــاِت مدنــِی دائمــی را 17درصــد کاهــش بدهــد؛ به عــالوه 
در ایــن مــدت بیــش از 14هــزار مجموعــه از داده هــا را منتشــر کــرده کــه بزرگ تریــن 
پورتــال داده هــا در جهــان بــه شــمار می آیــد. کشــور اســتونی موفــق شــده بــا اســتفاده 
از خدمــات جی پــی اس بیــش از 10هــزار مرکــز زبالــه غیرقانونــی را شناســایی کنــد و 
افــرادی را بــرای پاک ســازی بــه آن مناطــق ارســال کنــد. مرکــز ســالمِت نیویــورک 
هــم موفــق شــده تنهــا بــا اســتفاده از مانیتورهایــی کــه امــکاِن رصــِد اوضــاع از راه دور 

را فراهم می کنند، 30درصد به خدمت رسانِی خود به بیماراِن ُمسن بیفزاید. 
ایــن ماجراهــا، به ناچــار در ســطح جامعــه و ســازمان ها تأثیــری مخــرب بــر جــای 
ــه و  ــدی قرارگرفت ــِع قدرتمن ــای ذینف ــلطه گروه ه ــر س ــی زی ــذارد. بخــش دولت می گ
ــته اند و  ــی داش ــای دولت ــر گروه ه ــی در براب ــرد موفق ــون عملک ــا تاکن ــن گروه ه ای
ــش  ــالح بخ ــرای اص ــا ب ــانده اند. تالش ه ــی نش ــه کرس ــی ب ــود را به خوب ــد خ عقای
ــدرت  ــرده اســت. هرچــه ق ــای بزرگــی را شــعله ور ک ــش جنگ ه ــون آت ــی تاکن دولت
ــه  ــال هرچ ــود. به هرح ــر می ش ــز مهیب ت ــش نی ــن آت ــود، ای ــتر می ش ــاوری بیش فن
متوســِط ســنِی جمعیــت بــه ســمت افــراد باانــرژی تــر پیــش مــی رود و شــرکت های 
بخــش خصوصــی فعال تــر می شــوند، فشــار بــرای افزایــش بهــره ورِی بخــش دولتــی 

بیشتر می شود و آن ها ناگزیر به این سمت حرکت می کنند.
ــه اســت: دولت هــا دیگــر در  ــر یــک جمل ــد ب ــاب تأکی ــن کت ــی ای محصــول نهای
عرصــه اقتصــاد هیــچ حضــور موفقــی نخواهنــد داشــت و ایــن کارآفرینــان هســتند که 
ــگران  ــن کنش ــف در ذه ــک توصی ــن ی ــر همی ــاید اگ ــد. ش ــان را اداره می کنن جه
اقتصــادی ایــران بخصــوص در بخــش دولتــی کشــور مؤثــر باشــد، بتــوان در انتظــار 

تحوالت اقتصادی بزرگی در جامعه ایران نشست. 



سرآغاز 

کارآفرین سایه
این کتاب را بخوانید تا نیازی نباشد که یک هفته به داووس بروید 

ــش  ــردازش معنای ــه پ ــز ک ــود و وهم انگی ــی راز آل ــایه؟ ترکیب ــنده س نویس
حداقــل بــرای چنــد دقیقــه ذهــن هــر مخاطــب ســاکن کشــوری توســعه نیافته 
را بــه خــود مشــغول می ســازد و اندکــی پــس از کشــف رمز ایــن راز لبخنــدی 

ظریف را روی صورتش می نشاند. 
ــه ولــی در آنســوی  ــرای توســعه ن اینجــا در میــان خــاک و غبــار تــالش ب
اقیانوس هــا یعنــی دقیقــا در قلــب  صنعــت قدرتمنــد نشــر و هنــر رشــک برانگیز 
ــت  ــدن در هوی ــان ش ــاخص آن پنه ــه ش ــده ک ــاد ش ــغلی ایج ــندگی ش نویس

دیگران است. 
ــق  ــق خل ــتانی موف ــا داس ــان ی ــن اســت: نویســنده ای رم ــب کار چنی ترتی
ــرای ادامــه داســتان هایش صــف می کشــند ولــی  ــی ب می کنــد و ناشــران جهان
عطــش جامعــه بــرای خوانــش ایــن داســتان ها بیشــتر از ســرعت نویســنده در 
خلــق اســت. بــه همیــن جهــت نویســندگانی دیگــر بــدون نــام اصلــی خــود و 
بــا نــام نویســنده اول، جلدهــای بعــدی رمــان را می ســازند و ناشــر آنهــا را در 
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ــتند.  ــان هس ــندگان، سایه نویس ــته دوم نویس ــد. دس ــرور می فروش ــازار کرورک ب
ــتایش برانگیزتر از  ــم گیرتر و س ــاری چش ــی آث ــی گاه ــه حت ــانی ک سایه نویس
اثــر اول خلــق می کننــد ولــی ترجیــح می دهنــد کــه نامشــان بــه میــان نیایــد 
چراکــه ممکــن اســت کســی حتــی یک ســنت هم بــرای خوانــدن داســتان هایی 

با نام آنها هزینه نکند. 
دورتــر از عالــم سراســر معنــای نویســندگی و در عرصــه یکپارچــه زحمــت 
ــران )  ــا در ای ــده اند. اینج ــل ش ــایه تبدی ــان س ــه کارآفرین ــه ب ــب وکار هم کس
همــه کشــورهای توســعه نیافتــه بــا اقتصــادی بی رحمانــه دولتــی و بروکراتیــک( 
ــت  ــذاب و پرزحم ــت ج ــه غای ــب وکاری ب ــه کس ــند ک ــس می کش ــانی نف کس
راه انــدازی می کننــد ولــی ترجیــح می دهنــد تــا دهــه هفتــم و هشــتم 
عمرشــان دیــده نشــوند، کمتــر در چشــم  باشــند و رفتــاری میــان »عــارف« و 
»مــرد اقتصــاد« در پیــش گیرنــد. اینهــا شــاید همــان کارآفرینــان ســایه باشــند 
ــان  ــا در می ــان تنه ــد و نامش ــی می دهن ــد کاالی ــر تولی ــان را برس ــه عمرش ک
ــه  ــادی ک ــود. در اقتص ــرده می ش ــرام ب ــه احت ــم ب ــای ترحی ــطور اعالمیه ه س
ــام کارآفرینــان ســایه  ــد، ن ــگاه کارمنــدی و غضــب اداری حــرف اول را می زن ن
ــان  ــان ناگه ــی میراث ش ــه بررس ــا در هنگام ــه دقیق ــان ک ــان عمرش ــه در زم ن
ــرت  ــان آرزوی مغف ــه برایش ــتند ک ــدگان هس ــن آین ــد و ای ــرزبان ها می افت س
می کننــد و ســاکنان زمــان حــال هیــچ خبــری از وجــود و حضورشــان ندارنــد. 
ــه  ــه »مــاک«، علــی اکبررفوگــران خالــق کارخان اصغرقندچــی موســس کارخان
»بیــک«، محســن آزمایــش موســس کارخانــه »آزمایــش« و بســیاری دیگــر را 
می تــوان لیســت کــرد کــه چنیــن بودنــد. همگــی بــه ســختی زیســتند و بــه 
ــل  ــع نق ــن جم ــان همی ــی از می ــد. یک ــف دادن ــرش را از ک ــر عم ــادگی ثم س
می کــرد:» کارآفرینــی در کشــورهای توســعه نیافتــه همیــن اســت و بــس کــه 
ــه سرنوشــت  ــه ک ــن.« البت ــزن و بیشــتر کار ک ــر حرف ب ــر دیده شــو، کمت کمت
ــه نویســندگان ســایه می شــود کــه هــم هســتند و هــم  همگــی آنهــا شــبیه ب
نیســتند و بایــد هرلحظــه شــکر خــدا برنــد کــه ناگهــان بــه صاعقــه تصمیمــی 

دولتی اموالشان چوب حراج و مصادره نخورد. 
ــان و گوشــه گیری بیــش از  ــان ســرزمین های شــرقی، عرف ــه رســم مردم ب
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ــوی  ــل از س ــار حداق ــن رفت ــه ای ــد ک ــت دارد. هرچن ــرای کار قیم ــو ب تکاپ
نویســندگان اکونومیســت نــه قابــل درک و نــه شایســته تقدیــر اســت.  
نویســندگان اکونومیســت در کتــاب پیــش روی شــما تــا ســرحد امــکان از کار 
ــر  ــی دیگ ــا از جهان ــته اند. آنه ــدرن نوش ــب وکار م ــاب و کس ــده ن ــه، ای خالقان
ــه  ــای خالقان ــور دیدگاه ه ــب وکار روی مح ــه کس ــی ک ــد جای ــرف می زنن ح
ــر  ــه فک ــاید ب ــی ش ــد و حت ــز می زن ــن جاب ــه ذه ــی ب ــه گاه ــتوار اســت ک اس

کارخانه داری در هند برسد.
کارآفرینــان  کــه  می دهنــد  نشــان  کتــاب  ایــن  در  اکونومیســتی ها   
ــه  ــان را ب ــا محصوالتشــان بازارهــای جه ــد از ســایه خــارج شــوند و ب می توانن
ــوری  ــون کش ــم و خ ــان خش ــه در می ــور ک ــد. همانط ــه کنن ــان اضاف قلمرش
ــار گلخانه هــای خــود می ســازند  ــرودگاه در کن ــی صادرکننــدگان گل ف آفریقای
تــا رنــگ و بــوی نــاب تولیداتشــان را بــه اروپــا صــادر کننــد یــا اینکــه در هنــد و 
ــه  ــی آورد ک ــربر م ــتارت آپی س ــان اس ــودکان کار، ناگه ــج ک ــه الی رن در الب
زندگــی یــک اســتان را تغییــر می دهــد. کارآفرینــی و سایه نشــینی دو مفهــوم 
ــد هم نشــین  ــران می توان ــه ای در تضــاد اســت کــه تنهــا در اقتصــادی شــبیه ب
شــود. کارآفرینــی همــان ســاختن »پادشــاهی شــخصی« و دور از رخــوت اداری 
ــرای  نظام هــای اقتصــادی کارمنــد صفــت اســت.هر کارآفریــن تــاج و تختــی ب
خــود می ســازد و در قلمــر خــود تــا می توانــد ایــده و ابتــکار خلــق می کنــد و 
ــداران در سراســر  ــه ثمــر عمــرش را در دســتان خری ــن زنده اســت ک ــه همی ب

جهان ببیند. 
امــا در اقتصادهــای کمتــر توســعه یافتــه، دولت هــا بــه جــان »پادشــاهی« 
ــه  ــو را ب ــر تکاپ ــک عم ــی، ی ــم برهم زدن ــد و در چش ــراد می افتن ــخصی اف ش
خــاک می نشــانند.  قندچــی و روفوگــران از میــان زنــدگان و جعفــری و 

آزمایش هم از جمع مردگان سندی براین ادعاد هستند. 
کارآفرینــی انگیــزه و شــوق می خواهــد و البتــه که نویســندگان اکونومیســت 
تأکیددارنــد کــه علــم و خالقیــت هــم بــه ایــن ارکان افــزوده شــوند. کارآفرینــی 
ــه آن و  ــک کاال در ارائ ــق ی ــه شــوق خل ــه هم ــایه ممکــن نیســت چراک در س
ــی  ــرای کارآفرین ــی ب ــزه کاف ــر انگی ــت. اگ ــدن اس ــه ساخته ش ــی ب فخرفروش
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ــه آن  ــرای مطالع ــوی  ب ــتداللی ق ــر اس ــد و اگ ــاب را بخوانی ــن کت ــد، ای نداری
می خواهیــد بــه ایــن جملــه یکــی از نویســندگان کتــاب دقــت کنیــد:» مطالعــه 
5 ســاعت مقاالتــی از ایــن کتــاب، بهتــر از یــک هفته حضــور در داووس اســت.« 

شاید شما هم از سایه خارج شدید. 
بهراد مهرجو
سردبیر ماهنامه آینده نگر 
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زلزله ای در دنیای کسب وکار
ــود  ــتی را ناب ــان هس ــک از جه ــه ای کوچ ــا گوش ــا تنه ــن زلزله ه بزرگ تری
ــش  ــد و آن بخ ــاد می مانن ــان آب ــی همچن ــت بخش های ــا در نهای ــد ام می کنن
ــای  ــا در دنی ــن روزه ــه ای ــه ای ک ــا زلزل ــد. ام ــاد می کنن ــاره آب ویران شــده را دوب
کســب وکار رخ می دهــد، بزرگ تــر از آن اســت کــه گوشــه دیگــری از کســب وکار 
در امــان بمانــد و دوبــاره بتوانــد آن بخــش را بــه شــکل گذشــته اش در بیــاورد. 
ــه ای  ــب وکار رخ داده »زلزل ــای کس ــژه در دنی ــا به وی ــا در دنی ــن روزه ــه ای آن چ
ــاد  ــزرگ« ی ــوب ب ــوان »آش ــا عن ــاب از آن ب ــن کت ــه در ای ــت ک ــم« اس عظی
ــب وکار در  ــای کس ــه دنی ــت ک ــن اس ــاهده ای ــل مش ــِت قاب ــت. واقعی شده اس
ــج  ــان وولدری ــا آشــوب های بســیاری همــراه شده اســت. آدری ــر ب ســال های اخی
ــزرگ« تــالش  نویســنده ســتون »شــومپیتِر« اکونومیســت در کتــاب »آشــوب ب
ــد.  ــی کن ــب وکار را بررس ــای کس ــوب در دنی ــن آش ــل ای ــه ها و دالی ــرده ریش ک
آشــوب بــزرگ دالیــل بســیاری دارد. اینترنــت بــا ســرعتی باورنکردنــی در حــال 
ــترش  ــرعتی گس ــن س ــا چنی ــا ب ــک از تکنولوژی ه ــون هیچ ی ــت، تاکن ــد اس رش
نیافتــه بودنــد. بازارهــای نوظهــور نیــز به نوبــه خــود ســلطه غــرب بــر ابتــکارات و 
ــا چالش هایــی روبــه رو کرده انــد. تکنیک هــای هوشــمندانه  همچنیــن تولیــد را ب
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در  کــرده  وادار  را  شــرکت ها  نیــز  باصرفــه«  »ابتــکارات  نظیــر  مدیریتــی 
ــدر پیشــرفته شــده اند  قیمت گذاری هــای خــود تجدیدنظــر کننــد. ربات هــا آن ق
ــوالت  ــن تح ــا ای ــد. ام ــات راه یافته ان ــش خدم ــه بخ ــا ب ــف کارخانه ه ــه از ک ک
ــه ای در دنیــای کســب وکار  ــد و زلزل همگــی هم زمــان دست به دســت هــم داده ان
ــن  ــتخوش ای ــه دس ــت ک ــب وکار نیس ــط کس ــن فق ــه ای ــد. البت ــا کرده ان ــه پ ب
آشــوب بــزرگ شده اســت؛ کل حیــات بشــری تحــت تأثیــر ایــن آشــوب بــزرگ 

قرار گرفته است. 
ــد  ــدگان را تولی ــدی از برن ــه جدی ــودش طبق ــا خ ــراه ب ــزرگ هم ــوب ب آش
ــا و  ــیا میلیاردره ــاًل آس ــنا هســتند: مث ــوز ناآش ــا هن ــر آن ه ــه اکث کرده اســت ک
مدیرعامل هــای زِن بیشــتری نســبت بــه اروپــا در خــود جــای داده اســت. طبقــه 
ــگاه های  ــت: دانش ــا روی کار آمده اس ــار آن ه ــز در کن ــدگان نی ــدی از بازن جدی
قدیمــی کــه هنــوز اصــرار دارنــد بــا سیســتم گچ وتختــه بــا دانشــجویان خــود کار 
ــار رقابت هــای جدیــد نمی رونــد؛ و آن دســته از  کننــد؛ شــرکت هایی کــه زیــر ب
ــوب  ــد. آش ــی می کنن ــی زندگ ــای قدیم ــوز در دنی ــه هن ــب وکار ک ــی کس اهال
بــزرگ همــه را وادار کــرده یــا خودشــان را بــا وضعیــت جدیــد وفــق بدهنــد یــا 
ــر  ــغل دیگ ــه ش ــغلی ب ــد از ش ــه بای ــد ک ــی دریافته ان ــران به خوب ــد: کارگ بمیرن
بپرنــد تــا بتواننــد هم چنــان کســب درآمــد کننــد و موسســه ها آموخته انــد کــه 
ــانی  ــروز کس ــای ام ــا در دنی ــند. برنده ه ــف باش ــری منعط ــر تغیی ــر ه در براب
هســتند کــه خودشــان را در معــرض ایــن زلزلــه بــزرگ قــرار می دهنــد تــا بــه 

شکلی خالقانه ویران و از نو ساخته شوند. 
ــت  ــم اس ــیار مه ــروز بس ــای ام ــزرگ در دنی ــوب ب ــه های آش ــتن ریش دانس
چراکــه بــا رکــود بــزرگ و بحران هــای بــزرگ اقتصــادی همــراه شده اســت. ایــن 
ــر  ــردم را تغیی ــی م ــتانداردهای زندگ ــرب، اس ــای غ ــی در دنی ــای مال بحران ه
داده اســت و بــه زودی شــیوه زندگــی در سرتاســر دنیــا را نیــز تغییــر خواهــد داد. 
ــد.  ــرم کنن ــت وپنجه ن ــره ای دس ــرات نامنتظ ــا تغیی ــد ب ــرروز بای ــدان ه کارمن
ــا شــاهد  ــی باشــند. و م ــی انقالب ــد پاســخگوی ابداعــات و ابتکارات شــرکت ها بای
همــه ایــن تحــوالت هســتیم کــه بــا ســرعتی باورنکردنــی در برابر چشــمانمان رخ 
ــن  ــه ای ــرده هم ــالش ک ــود ت ــذاب خ ــم ج ــا قل ــج ب ــان وولدری ــد. آدری می ده
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ــخ  ــش پاس ــن پرس ــه ای ــت ب ــد و در نهای ــرار بده ــی ق ــورد بررس ــوالت را م تح
ــد. او  ــه می کنن ــای پرآشــوب مقابل ــا روزه ــور ب ــه کســب وکارها چط ــد ک می ده
بــه مدیــران کســب وکارها و کارکنــان آن هــا یــاد می دهــد چطــور بــه شــیوه ای 
خالقانــه در رونــد آشــوب بــزرگ قــرار بگیرنــد و به عنــوان یــک برنــده از میــدان 

خارج شوند. 

مترجمان: 
نسیم بنایی / مریم عربی





مقدمه  

عصر شومپیتر
آدریان وولدریج 

اکونومیست 

ــرن  ــه ق ــور میان ــگاه های نخبه مح ــتانداردهای دانش ــاس اس ــر اس ــر ب ــی اگ حت
بیســتم هــم حســاب کنیم، جــوزف شــومپیتر1 چیــزی بیش از یــک دســت وپاُچلُفتی 
ــت از  ــه می توانس ــی ک ــا جای ــد، ت ــی کن ــت رانندگ ــاد نگرف ــت ی ــود. او هیچ وق نب
ــوان  ــه به عن ــالی ک ــده س ــرد و در هج ــی دوری می ک ــفرهای هوای ــا و س هواپیماه
اســتاد اقتصــاد در هــاروارد مشــغول تدریــس بــود، تنهــا یک بــار قــدم بــه زیرزمینــی 
گذاشــت کــه کمبریــج را بــه بوســتون وصــل می کنــد. او آنقــدر بــا ابزارهــای نوظهــور 
ــک نســخه از  ــی ی ــه حت ــود ک ــه ب ــی بیگان ــتگاه فتوکپ ــن و دس ــذ کارب ــد کاغ مانن
شــاهکار خودبــا عنــوان »کاپیتالیســم، سوسیالیســم و دموکراســی« را پیش از ارســال 
ــکا  ــده آمری ــت ایاالت متح ــر اداره پس ــت. اگ ــگاه نداش ــودش ن ــزد خ ــر ن ــرای ناش ب
قابــل اعتمــاد نبــود، کتابــی کــه از محدودیت هــای صالحیــت حکومت هــا می گویــد 

ممکن بود برای همیشه ُگم شود.
1.  Joseph Schumpeter
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باوجــود همــه ایــن حرف هــا، شــومپیتر یکــی از بزرگ تریــن پیــام آوراِن 
ــود کــه قــرن بیســتم دودســتی تحویــل جامعــه امــروز  ابتــکارات درهم گســیخته ب
ــرفت.  ــِق پیش ــع عش ــک مرتج ــوژی و ی ــر از تکنول ــِق متنف ــک عاش ــت: ی داده اس
شــومپیتر نخســتین کســی نبــود کــه بــا مشــاهدات اجتماعــی متوجــه ظهور آشــوب 
در بیــدارِی کاپیتالیســم و ســرمایه داری شــد. کارل مارکــس2 و فردریــش انگلــس3، 
ــوا  ــت دوِد ه ــخت اس ــه را س ــر آنچ ــه ه ــتند ک ــزی می دانس ــم را چی کاپیتالیس
ــریت را  ــم، بش ــه کاپیتالیس ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــز ب ــل نی ــاس کارلی ــد. توم می کن
قربانــی خــداِی پــول و مادیــات می کنــد. امــا او دیدگاهــش را بهتــر از دیگــران بیــان 
کــرد و گفــت کــه کاپیتالیســم، فراتــر از هــر چیــزی »طوفانــی همیشــگی از ویرانــِی 
خالقانــه« بــه پــا می کنــد کــه ایــن طوفــان هــر چیــز کهنــه ای را در جهــان زیــر و 
ــود  رو می کنــد و راه جدیــدی پیــش روی بشــریت می گشــاید. او به خوبــی دریافته ب

که شما نمی توانید بدون ویرانی به خالقیت دست پیدا کنید.
مارکــس بــر ایــن بــاور بــود کــه هــر آنچــه به عنــوان تناقــض درونــِی کاپیتالیســم 
مشــاهده می کنــد در یــک اتوپیــای سوسیالیســتی حــل خواهــد شــد. جــان مینــارد 
کینــز4 نیــز معتقــد بــود مدیریــِت ایــن امــر از طریــق یــک حکومــِت خیراندیــش، 
ــی  ــق مخف ــی منط ــوب ها نوع ــن آش ــه ای ــت هم ــومپیتر می گف ــت. ش ــن اس ممک
ــه  ــه خــرج می دهنــد کــه ب ــه گفتــه او، کارآفرین هــا همیشــه ابتکاراتــی ب ــد. ب دارن
ــی از  ــکارات موج ــن ابت ــد. ای ــی می بخش ــی موقت ــان مزیت ــر رقبای ش ــا در براب آن ه
آشــوب را بــه همــراه خــود خواهــد آورد، چراکــه رقبــا تــالش می کننــد خودشــان را 
ــی را  ــز چیزهای ــه ها نی ــد و موسس ــق دهن ــب وکار وف ــِد کس ــم انداِز جدی ــا چش ب
دســت کاری می کننــد تــا بــا حقایــِق جدیــد هماهنــگ شــوند. کارآفرین هــا به جــای 
اینکــه کارگــر باشــند، انقالبی هــای تاریــخ هســتند؛ مردمــی کــه هــر تعادلــی را از 
تعــادل خــارج می کننــد و آینــده را بــه زیــر ســلطه خواســته ها و خیــاالِت خویــش 

فرا می خوانند.
در ســال 2009 مجلــه اکونومیســت تصمیــم گرفتــی ســتونی جدیــد درزمینــهٔ 
ــا  ــتون بریتانی ــد س ــتون مانن ــن س ــدِل ای ــود م ــرار ب ــد؛ ق ــی کن ــب وکار معرف کس

2.  Karl Marx
3.  Frederick Engels
4.  John Maynard Keynes
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ــمی  ــه اس ــا چ ــد. ام ــا )Charlemagne( باش ــکا )Lexington( و اروپ )Bagehot(، آمری
ــن ســتون  ــر ســر نام گــذاری ای ــد روی آن می گذاشــتند؟ یــک بحــث آتشــین ب بای
در گرفــت. برخــی از نــام جیمــز ویلســون5 مؤســس روزنامــه حمایــت می کردنــد کــه 
ــد  ــناخته می ش ــوکار ش ــردی نیک ــوان ف ــم به عن ــود و ه ــق ب ــری موف ــم تاج ه
)مجســمه مرمریــِن او در کــه در البــی مجلــه اکونومیســت قــرار دارد، تجــارت آزاد و 
ــفانه  ــا متأس ــد(. ام ــادآوری می کن ــه ی ــای تحریری ــه اعض ــه هم ــی را ب خوداتکای
ویلســون نامــی غیراحساســی اســت کــه بــرای بریتانیایی هــا یــادآور هارولــد 
ویلســون6 و بــرای آمریکایی هــا یــادآور وودرو ویلســون7 اســت؛ و ایــن نام هــا خــون 
ــه  ــی زود ب ــومپیتر خیل ــام ش ــا ن ــدازد. ام ــان نمی ان ــه جری ــس ب را در رگ هیچ ک
ذهــن همــه آمــد و بالفاصلــه بــه آن رأی مثبــت دادنــد. اگــر دوران بعــد از جنــگ، 
ــا وارد  ــد. کارآفرین ه ــومپیتر باش ــر ش ــد عص ــدرن بای ــد، دوره م ــز باش ــر کین عص
مرحلــه ای حیاتــی شــده اند. تغییــرات بــا ســرعت زیــادی اتفــاق می افتــد و آشــوب 
ــماری در  ــوب های بیش ــاهد آش ــته ش ــه گذش ــود. در دو ده ــدا می ش ــور پی ــه وف ب
ــی،  ــول زندگ ــارزه در ط ــرای مب ــا ب ــوب ها نه تنه ــن آش ــم؛ ای ــع بوده ای ــه صنای هم
ــای  ــن و مدل ه ــی ممک ــه چیزهای ــا را ب ــب دارایی ه ــه اغل ــد بلک ــروری بوده ان ض
ــک  ــه ی ــک ب ــدِد کوچ ــوب های متع ــد. آش ــدل کرده ان ــدان ب ــه زن ــب وکار را ب کس
آشــوب بــزرگ اضافــه می شــوند: آشــوبی بــزرگ نــه از جنــس »جامعــه ســنتی« کــه 

مارکس از آن صحبت می کرد بلکه از جنس خوِد کاپیتالیسم.
چنــد مثــال آمــاری را در نظــر بگیریــد. دو ســوِم شــرکت هایی کــه در فهرســت 
ــن  ــون از ای ــد اکن ــال 1970 آمده بودن ــون در س ــه فورچ ــِر مجل ــرکت برت 500 ش
فهرســت ناپدیــد شــده اند )و برخــی ماننــد پــن اَم8، آرتــور آندرســن9 و بئــر اســترنز10 
ــاس  ــر اس ــز ب ــا نی ــغلِی مدیرعامل ه ــِر ش ــده اند(. متوســط عم ــد ش ــی ناپدی ــه کل ب
همــان فهرســت 500 شــرکتِی فورچــون11، از 10 ســال در ســال 2000 بــه کمتــر از 

5.  James Wilson
6.  Harold Wilson
7.  Woodrow Wilson
8.  Pan Am
9.  Arthur Andersen
10.  Bear Sterns
11.  Fortune

مقدمه
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پنــج ســال در امــروز رســیده اســت؛ لئــو آپوتکــر12 کمتــر از یــک ســال به عنــوان 
مدیرعامــِل هاولت-پــاکارد13 مشــغول بــه کار بــود. متوســط عمــِر شــغلِی کارگــران 
خرده فروشــی در آمریــکا )کــه اکنــون از تعــداد کارگــراِن بخــش تولیــد نیــز بیشــتر 
اســت( بســیار کمتــر و معــادل ســه ســال اســت؛ آن هــا حتــی یــک چتــر نجــاِت 
طالیــی هــم ندارنــد. نــرخ تغییــِر رهبــرِی شــرکت های عمومــی در آمریــکا در دوراِن 
ــیده  ــا 2012 رس ــال های 1965 ت ــه س ــد در فاصل ــه 40 درص ــی ب ــِت دارای بازگش
اســت. احتمــال تجربــه بدنامــی در آن فرصــِت پنج ســاله نیــز از 20 درصــد در ســال 
ــا  ــی و ی ــا بی پ ــوز ی ــه شــرکت نی ــه 84 درصــد در امــروز رســیده اســت: ب 1994 ب
ــود،  ــزرگ رخ داده ب ــود ب ــه رک ــد. در ســال 1937 ک ــر کنی ــر وودز فک شــرکت تایگ
متوســط عمــر یــک شــرکت در S&P500 بــه 75 ســال رســیده بود. امــا ایــن رقــم تــا 

سال 2011 به 18 کاهش پیداکرده است.
قــرن 21 تاکنــون دو بحــراِن بــزرگ را ایجــاد کــرده اســت. در فاصلــه ســال های 
2001 تــا 2002، شــعبه هایی از شــرکت های پیشــرو ماننــد انــرون14، ورلــد کام15 و 
ــا 2008،  ــال های 2007 ت ــه س ــی فروپاشــیدند. در فاصل ــه کل ــور آندرســون16 ب آرت
بانــک ســرمایه گذاری بــرادران لمــان17 بــه کلــی فروپاشــید و جرقــه بدتریــن بحــران 
اقتصــادی در نیمــه قــرن را روشــن کــرد؛ بــه دنبــال آن تریلیون هــا دالر ســرمایه بــه 
هــوا رفــت و جــورج دبلیــو بــوش18 را کــه اصــاًل احساســاتی نبــود و مشــی بــازار آزاد 
را دنبــال می کــرد وادار بــه تــراز مالــی دو تــا از ســه کارخانــه بــزرِگ خودروســازِی 
ــه روی  ــرکت هایی ک ــدازه ش ــود به ان ــه ب ــار گفت ــومپتیر یک ب ــرد. ش ــی ک آمریکای
زمیــن وجــود دارد، همزمــان شــرکت هایی در حــال پوســیدن در پــای آن هــا 

هستند. حاال زمین باارزش تر از هر زمان دیگری است.

نیروهای عامل آشوب خالقانه
چــه نیرویــی، طوفــان آشــوب های خالقانــه را بــه پــا کــرده اســت؟ ســه مــورد 

12.  Leo Apotheker
13.  Hewlett-Packard
14.  Enron
15.  World Com
16.  Arthur Anderson
17.  Lehman Brothers
18.  George W.Bush
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از همــه برجســته تر و مهم تــر اســت: فنــاوری اطالعــات به ویــژه اینترنــت، بازارهــای 
ــه  ــی اســت ک ــود نیروی ــوع خ ــوارد در ن ــن م ــک از ای ــر ی ــی و جهانی شــدن. ه مال
می توانــد زمیــن را بــه لــرزه درآورد. حــاال ایــن ســه مــورد باهــم، آشــوبی بی ســابقه 
بــه پــا کرده انــد. فنــاوری اطالعــات همــان تغییراتــی را بــرای دنیــا بــه ارمغــان آورد 
کــه فنــاورِی ماشــین در عصــر ویکتوریایــی بــه همــراه داشــت. قــدرت حســابگرِی 
کامپیوتــری بــا ســرعتی باورنکردنــی در حــال افزایــش اســت. بــر اســاس برآوردهــای 
ــده از 5  ــه ش ــی اضاف ــر جهان ــه ذخای ــه ب ــری ک ــت کامپیوت ــم ظرفی ــزی، حج مکن
اکســافالپ19 )هــر اکســافالپ معیــاری بــرای اندازه گیــری قــدرت کامپیوتــری اســت 
ــش از 20  ــه بی ــال 2008 ب ــود( در س ــه ش ــه« ترجم ــه عالم ــه »ی ــد ب و می توان
اکســافالپ در ســال 2012 و حــدود 40 اکســافالپ در ســال 2014 رســیده اســت. 
شــومپیتر یک بــار از کاپیتالیســم به خوبــی یــاد کــرد چراکــه باعــث شــد ابریشــم در 
عــرض ســه قــرن از یــک کاالی تجمالتــِی نــادر کــه صرفــاً در اختیــار ملکه هــا قــرار 
ــه آن دسترســی  ــل شــود کــه هــر دختــری ب ــی تبدی ــی همه جای ــه کاالی داشــت ب
پیــدا کنــد. تلفن هــای همــراه تنهــا در عــرض دو دهــه، از اســباب بازی های 

بچه پولدارها به ابزار روزانه سه چهارم از کِل مردِم دنیا تبدیل شد.
چیــزی کــه درگذشــته بــا عنــوان انقــالِب ســرعت شــناخته می شــد بــه لطــف 
اینترنــت، ســرعتی چندبرابــر پیــدا کــرد. تنهــا 70 ســال طــول کشــید تــا تلفــن بــه 
ــا  ــا 50 ســال طــول کشــید. ام ــرق تنه ــرای ب ــد. ب ــدا کن ــا راه پی ــه آمریکایی ه خان
اینترنــت تنهــا یــک دهــه زمــان بــرد: تــا ســال 2010 تعــداد کامپیوترهایــی کــه بــه 
اینترنــت وصــل بودنــد از تعــداد انســان های روی زمیــن بیشــتر شــد. خــوِد اینترنــت 
هــم بــا ســرعتی باورنکردنــی در حــال تغییــر اســت؛ ایــن ســرعت آنقــدر 
عجیب وغریــب اســت کــه گاهــی بــه نظــر می رســد ماننــد مهاجمــی بــه ســوی مــا 
ــته  ــرد. درگذش ــان را بگی ــا جان م ــت ت ــد اس ــه مترص ــر لحظ ــرده و ه ــه ک حمل
اینترنــت جنبــه اجتماعــی نداشــت امــا حــاال بــه یــک رســانه اجتماعــی تبدیل شــده 
و دیگــر بــه میــز وابســته نیســت، کافــی اســت یــک تلفــن همــراه در اختیــار داشــته 
باشــید. این هــا همــه مراحــل تکامــل اینترنــت هســتند. امــروز همــه افــراد و اشــیا 
ــه  ــف تعبی ــیا مختل ــه در اش ــی ک ــای کوچک ــد. کامپیوتره ــت غوطه ورن در اینترن
19.  exaflops
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ــد و  ــر می کنن ــایبری را پ ــای س ــی و دنی ــای فیزیک ــاِن دنی ــکاِف می ــده اند ش ش
به این ترتیب وجهه ای پایان ناپذیر به اقتصاد اطالعات می بخشند.

قوانیــن دنیــای کســب وکار کــه بشــر در طــول دهه هــا بــه آن عــادت کــرده بــود 
دوبــاره بــه دســت اینترنــت نگاشــته شــده و موازنــه قــدرت بــه کلــی تغییــر پیداکرده 
اســت، قــدرت از اقتصــاد قدیــم بــه اقتصــاد جدیــد منتقل شــده اســت. شــرکت هایی 
ــای  ــد –آگهی ه ــون کنن ــع را دگرگ ــب صنای ــام جوان ــا تم ــد ت ــاد می آین از ناکجاآب
ــازه  ــکایپ21(، مغ ــای از راه دور )اس ــت20(، تماس ه ــده )کریگ لیس ــته بندی ش دس
)گــوگل23(،  جســت وجو  بــرای  کتاب خانه هایــی  )آی تیونــز22(،  موســیقی 
فروشــگاه های محلــی )ای بـِـی24(، خدمــات تاکســی )اوبــر25(- و دالیــل خوبــی هــم 
وجــود دارد کــه ثابــت می کنــد ایــن رونــد بــا ســرعت بیشــتری ادامــه پیــدا خواهــد 
کــرد. شــرکت های کوچــک می تواننــد بــا اتصــال بــه فضــای ابــر26 بــه کامپیوترهــای 
بــزرگ و ابررایانه هــا متصــل شــوند؛ شــرکت های محلــی تنهــا بــا یــک کلیــک روی 
دیــده  کامپیوترشــان جهانــی می شــوند؛ شــرکت هایی کــه هیــچ گاه  مــوس 
نمی شــوند هــم کافــی اســت در یوتیــوب یــا توئیتــر عضــو شــوند. در همیــن فاصلــه، 
ــای  ــیدگی و ظرفیت ه ــورش رس ــه ام ــا ب ــته ت ــه کار گماش ــا را ب ــت لویاتان ه اینترن
بالقــوه اش را بالفعــل کننــد. فــروش ســاالنه شــرکت های گــوگل، آمــازون، فیســبوک 
ــاالی 1 میلیــارد دالر  ــه ب ــدازی شــدند ب ِــی در پنــج ســال نخســتی کــه راه ان و ای ب
ــروش  ــه ف ــال ب ــد از 20 س ــل27 بع ــر و گمب ــرکت پراکت ــل ش ــا در مقاب ــید. ام رس
ــارد دالر  ــی 1 میلی ــروِش رؤیای ــه ف ــال ب ــد از 100 س ــون دالر و بع ــاالنه 1 میلی س

رسید. در اقتصاد جدید همه چیز دگرگون شده است.
ــه در دوران مارکــس  ــرار دارد، همان طــور ک ــن آشــوب ق ــون ای ســرمایه در کان
قــرار داشــت. بازارهــا، پــول بیشــتری را نســبت بــه گذشــته کنتــرل می کننــد: طبــق 
محاســبه موسســه شــرکت ســرمایه گذاری ایاالت متحــده آمریــکا، حجــم پولــی کــه 

20.  Craigslist
21.  Skype
22.  iTunes
23.  Google
24.  eBay
25.  Uber
26.  Cloud
27.  Procter & Gamble
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ــال  ــارد دالر در س ــود از 135 میلی ــرل می ش ــی کنت ــای آمریکای از ســوی صندوق ه
ــی  ــه های مال ــت. موسس ــیده اس ــال 2013 رس ــون دالر در س ــه 15 تریلی 1980 ب
ــد  ــرار می دهن ــار ق ــل تحت فش ــه فص ــل ب ــزارش فص ــرای گ ــرکت ها را ب ــا ش نه تنه
ــه آن هــا وارد می کننــد کــه حکــِم  ــار شــوک هایی نیــز ب بلکــه هرچنــد وقــت یک ب
زلزله هــای ویرانگــری را دارد. مشــکالتی کــه در فاصلــه ســال های 08-2007 بــرای 
اقتصــاد پیــش آمــد، مســائل امنیتــِی ویــژه ای را بــه همــراه داشــت کــه بســیاری از 
ــان را از  ــر شغل ش ــا نف ــث شــد میلیون ه ــرد و باع ــران ک شــرکت ها را از اســاس وی

دست بدهند.
ــروی  ــومین نی ــر س ــک یکدیگ ــه کم ــرمایه ب ــای س ــال و بازاره ــالب دیجیت انق
انقالبــی را تشــدید کرده انــد: جهانی شــدن. یکپارچــه شــدِن جهانــی بــی ســال های 
1980 تــا 2007 ســرعت زیــادی گرفــت و بــه اوج خــود از اواخــر قــرن نوزدهــم تــا 
ــا  ــال های 2007 ت ــه س ــه در فاصل ــادی ک ــزرگ اقتص ــران ب ــید. بح ــان رس آن زم
ــن اتفــاق  ــرای مدتــی کنــد کــرد؛ ای 2008 رخ داد، ســرعت این یکپارچه ســازی را ب
به طــور ویــژه در بخش هــای مالــی رخ داد چراکــه بانک هــا تــالش می کردنــد 
ذخایــر خــودر ا افزایــش بدهنــد امــا اکنــون ایــن ســرعت گرفتــن دوبــاره آغــاز شــده 
اســت. اقتصــاد جدیــد، اقتصــادی اســت کــه تولــِد جهانــی دارد: شــرکت هایی ماننــد 
ــده(  ــا تأسیس ش ــوئدی ها و دانمارکی ه ــط س ــتونی و توس ــه در اس ــکایپ28 )ک اس
ــدن،  ــه جهانی ش ــوند. البت ــل ش ــی تبدی ــای اینترنت ــه غول ه ــان ب ــد ناگه می توانن
ــا  ــرروز ده ه ــد. ه ــه شــمار می آی ــز ب ــی در اقتصــادی »قدیمی»نی ــک اصــِل طالی ی
ــه ثبــت  ــت ب ــود و در مال ــده می َش ــا دی هــزار کشــتی کــه روی آن هــا پرچــم پانام
رســیده اند بــا ضمانــت لنــدن و کارگرانــی از هــر گوشــه دنیــا، کاالهایــی را از یــک 

گوشه دنیا به گوشه ای دیگر منتقل می کنند.
ایــن ســه نیــروی محرکــه تغییــر هــرروز بــا ســرعت بیشــتری بــه چرخــش در 
ــا  ــه ســرعت آن ه ــد ک ــه می کن ــوژی را تجرب ــد. گــوگل شــبکه هایی از تکنول می آین
100 برابــر بیشــتر از پهنــای بانــِد معمولــی اســت. سیســکو29 ادعــا کــرده 
مســیریاب های جدیــِد آن می تواننــد در عــرض چنــد ثانیــه به انــدازه تمامــی 

28.  Skype
29.  Cisco
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ــد.  ــتجو کنن ــکا، جس ــده آمری ــره ایاالت متح ــه کنگ ــذِی کتابخان ــخه های کاغ نس
ــان  ــای اقتصــاد جه ــوان یکــی از گوشــه های پوی ــاه در آســیا به عن رشــد ســطح رف
باعــث شــده تریلیون هــا دالر پــول بــه بدنــه نظــام مالــی جهــان تزریــق شــود و در 
نتیجــه بــه منبــع دیگــری بــرای رشــد و درعین حــال ناپایــداری تبدیل شــده اســت. 
یکپارچه ســازی جهانــی نیــز کــه بعــد از بحــران ســال های 2007 و 2008 متوقــف 
ــکاج گمــاوات30 اســتاد  ــه شــده اســت: پان ــاره از ســر گرفت ــون دوب ــود، اکن شــده ب
دانشــگاه کســب وکار اســترن و همچنیــن یکــی از طرفــداران سرســخِت جهانی شــدن، 
ــک  ــود نزدی ــان خ ــه پای ــه ب ــش از آن ک ــی بی ــازی جهان ــت یکپارچه س ــد اس معتق
باشــد بــه آغــاز کار نزدیــک اســت. ســرمایه گذاری خارجــِی مســتقیم )FDI( تنهــا 9 
ــِی  ــک اینترنت ــد، ترافی ــکیل می ده ــت را تش ــرمایه گذاری های ثاب ــد از کل س درص
بین المللــی نیــز تنهــا 20 درصــد از کل ترافیــک اینترنتــی دنیــا را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. رایــد هافمــن31 مؤســس و عضــو هیــات مدیــره لینکدیــن32 
هشــدار داده کــه هرچنــد مفاهیمــی نظیــر جهانی شــدن و تکنولــوژی ظاهــراً زیــاد 
مورداســتفاده قــرار می گیرنــد امــا در مقایســه بــا تأثیــر درازمدت شــان، در حقیقــت 

خیلی کم به آن ها توجه شده است.
دنیــا پیش ازایــن نیــز در بحران هــای پویایــی بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت: 
از آن زمــان کــه مارکــس نگــران بــود هرچیــز مــادی، دوِد هــوا شــود تــا زمانــی کــه 
شــومپیتر روی »ابدی»بــودِن تخریــب خالقیــت بــا طوفــان ســرمایه تأکیــد می کــرد. 
ــه  ــت و آن را ب ــل گرف ــزون را تحوی ــرعت حل ــا س ــادی ب ــی، اقتص ــالب صنعت انق
ــک  ــه ی ــل کــرد. حتــی شــاید آن را ب ــو تبدی ــک لوکوموتی ــا ســرعت ی اقتصــادی ب
موشــک تبدیــل کــرد: والــت روســتو33 یکــی از اقتصاددان هــای پیشــرفته در حــوزه 
رشــد اقتصــادی از اســتعاره موشــک بــرای توصیــف جامعــه صنعتــی اســتفاده کــرده 
اســت؛ از نظــر او جامعــه ای کــه صنعتــی می َشــود، پرتابــی موشــکی خواهــد داشــت. 
ــده  ــاد ایاالت متح ــرزه درآورد، اقتص ــه ل ــم را ب ــای کاپیتالیس ــزرگ، پایه ه ــوب ب آش
آمریــکا را بــه رکــود کشــاند و فاشیســت ها را در آلمــان، ایتالیــا و اســپانیا بــه پیــش 

30.  Pankaj Ghemawat
31.  Reid Hoffman
32.  LinkdIn
33.  Walt Rostow
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رانــد. امــا همان طــور کــه جــان هــگل34 می گویــد، انقالب هــای پیشــین در عرصــه 
تکنولــوژی، مطابــق بــا الگویــی خــاص پیــش می رفتنــد: انفجــار ناگهانــِی یــک ابــداِع 
تأثیرگــذار در کانــوِن تکنولوژی هــا )نظیــر بخــار یــا بــرق( همــراه بــا تــالش بی وقفــه 
کارآفرین هــا بــرای پیشــبرِد زیرســاخت ها، صنایــِع پیشــین را به گونــه ای درمــی آورد 

که تحت فرماِن تکنولوژِی جدید قرار بگیرند.
ــی ممکــن اســت  ــوژِی دیجیتال ــار قضیــه کمــی متفــاوت اســت: تکنول ــن ب ای
به جــای این کــه آرام شــود و بعــد ثبــات پیــدا کنــد، نوعــی آشــوب پایــدار ایجــاد 
ــد  ــه می گوی ــور35 اســت ک ــون م ــال، قان ــون در عصــر دیجیت ــن قان ــد. مهم تری کن
ــه  ــوان ب ــار تعــداد ترانزیســتورهایی کــه می ت ــا هــر دو ســال، یک ب هــر 18 مــاه ت
ــای  ــورد دنی ــون م ــر می شــوند. قان ــرد، دو براب ــری وصــل ک ــک تراشــه کامپیوت ی
فنــاوری اطالعــات را دگرگــون کــرده اســت؛ امــروز، ظرفیــت محاســبه اِی هــر تلفن 
ــتر از کِل  ــر بیش ــت( 1000 براب ــود اس ــا موج ــای آن ه ــارد ت ــه 2 میلی ــراه )ک هم
ــون اُِم آن  ــز یک میلی ــه آن نی موسســه ماساچوســت در ســال 1965 اســت و هزین

به شمار می آید.
ــا ســرعِت صنعــت  ــود اگــر صنعــت خــودرو ب ــار بیــل گیتــس گفتــه ب یک ب
کامپیوتــر پیشــرفت می کــرد، خیلــی زود ســوار بــر خودروهایــی می شــدیم کــه 
قیمــت آن هــا تنهــا 25 دالر بــود و بــا یــک لیتــر بنزیــن، 1000 مایــل مســافت را 
طــی می کردنــد. امــروز چنیــن رویــداد بزرگــی آغــاز شــده اســت. شــرکت اوبــر36 
کــه در ســال 2009 راه انــدازی شــده، بــه غولــی جهانــی تبدیل شــده کــه درآمــد 
ــوده اســت؛ ایــن شــرکت در 48  ــا ســال 2014 معــادل 18 میلیــارد دالر ب آن ت
ــه لطــف پیشــرفت  کشــور دنیــا فعالیــت می کنــد و همــه ایــن کارهــا را تنهــا ب
ــما  ــرای ش ــن ها ب ــد: اپلیکیش ــام می ده ــی رانی انج ــت تاکس ــوژی در صنع تکنول
ــه راننده هــا نیــز ایــن  ایــن امــکان را فراهــم می کننــد کــه تاکســی بگیریــد و ب
ــده تاکســی  ــک رانن ــه ی ــام مســیریابی ب ــق نظ ــه از طری ــد ک ــکان را می دهن ام
تبدیــل بشــوند. گــوگل بــه دنیــا تولیــد خودروهایــی اســت کــه می تواننــد بــدون 
ــه  ــرده ک ــاد ک ــکان را ایج ــن ام ــه بُعدی ای ــاپ س ــد. چ ــت کنن ــده حرک رانن

34.  John Hagel
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اندام هــای درونــِی بــدِن انســان نیــز چــاپ شــوند. ربات هــای فوق العــاده 
باهــوش، در دفترهــای کاری حکومــت می کننــد و حتــی می تواننــد امــور 

داخلی را انجام بدهند.
اینترنــت اشــیا37 تقریبــاً هــر جســم فیزیکــی را بــه بـَـرده ای مجــازی تبدیــل 
کــرده و از ایــن طریــق عجیب تریــن تخیــالِت جادوگــراِن باســتانی را بــه 
نویســندگان کتاب هــای علمی تخیلــی ِگــِره زده و رنــگ واقعیــت بــه آن بخشــیده 
ــی و  ــی پشــت چراغ هــای راهنمای ــا صف هــای طویل اســت. درحالی کــه خودروه
ــوای  ــای ه ــمند دم ــکلی هوش ــه ش ــاختمان ها ب ــد؛ س ــاد کرده ان ــی ایج رانندگ
ــد؛  ــگ می کنن ــط هماهن ــود در محی ــای موج ــداد آدم ه ــا تع ــق ب ــود را مطاب خ
ــا  ــند و ب ــوش کار می درخش ــاران فرام ــرای بیم ــرص ب ــمنِد ق ــته های هوش بس
درخشــش خــود زمــاِن مصــرف را یــادآوری می کننــد؛ زمیــِن کــِف بیمارســتان به 
محــض اینکــه فــردی بیمــار یــا ســال خورده بــه زمیــن می خــورد و توانایــی بلنــد 
ــه  ــمندی ک ــزار هوش ــد؛ اب ــالع می ده ــتان اط ــه کادر بیمارس ــدارد، ب ــدن ن ش
ــی  ــه کالری های ــه ب ــا توج ــمارند و ب ــان را می ش ــتند قدم های م ــا هس ــراه م هم
ــای  ــد؛ دســتیاران مجــازی کاره ــا هشــدار می دهن ــه م ــم ب ــه مصــرف کرده ای ک
روزانــه مــا را دنبــال می کننــد و بــرای قرارهــای کاری مــان برنامه ریــزی می کننــد. 
چیــزی تــا آن روز نمانــده کــه به جــای چــاپ ســه بُعدی، یــک شــیء ســه بعدِی 
فیزیکــی از چــاپ بیــرون بیایــد. حتــی چیــزی تــا آن روز نمانــده کــه ایــن چــاپ 

سه بُعدی به فرماِن بشر تغییر شکل هم بدهد.

از کینز تا شومپیتر
چطــور می توانیــم ایــن تغییــرات آنــی را درک کنیــم؟ شــاید بهتریــن راه ایــن 
باشــد کــه بــه دنیــای بعــد از جنــگ جهانــی دوم نگاهــی بیندازیــد و ببینیــد از آن 
موقــع تاکنــون چــه شــکلی بــه خــودش گرفتــه اســت. دنیــای پــس از جنــگ بــر 
ســه ســتون اســتوار بــود: کاپیتالیســم مدیریتــی، سیاســت سوســیال دموکراتیک و 
ــم  ــرای کاپیتالیس ــی راه را ب ــم مدیریت ــدرت. کاپیتالیس ــور ق ــرب مح ــادل غ تع
ــده؛ و  ــیال دموکراتیک متالشی ش ــت های سوس ــت؛ سیاس ــرده اس ــی بازک کارآفرین
37.  Internet of Things
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ــه ســمت کشــورهای  ــری ب ــه شــکل اجتناب ناپذی ــای اقتصــادی ب ــز فعالیت ه مرک
نوظهــور به ویــژه آســیا درحرکــت اســت. ایــن تغییــرات منجــر بــه رهایــی برخــی 
دیوهــای آشــوب گری شــده اســت کــه در ســال های مدیریتــی و هژمونــی 
سوســیال دموکراتیک غربــی در زنــدان بوده انــد؛ به ویــژه دیوهــای نابرابــری، 

هویت سیاسی و یأس وجودی.

عصر کارآفرینی
دولت هایــی کــه در دوره رکــود بــزرگ38 دســتخوش آشــوب شــدند، کاپیتالیســم 
ــوِل  ــه »غ ــم را س ــد. روح کاپیتالیس ــی کردن ــم مدیریت ــن کاپیتالیس آزاد را جایگزی
بــزرگ« تشــکیل می دادنــد. غــول کســب وکارهای بــزرگ از اقتصــاد در مقیاس هــای 
ــدا  ــی پی ــای صنعت ــر بخش ه ــی ب ــلطه کاف ــا س ــد ت ــره را بردن ــت به ــترده نهای گس
ــون؛ دو  ــزرِگ خــودرو و تلویزی ــر صنعــت نفــت؛ ســه ســازنده ب ــد: هفــت خواه کنن
ــد کــه صــدای خفتــه  ــری. غــول اتحادیه هــای تجــاری ادعــا می کردن غــوِل کامپیوت
کارگــران هســتند؛ 30 درصــد از کارگــران آمریکایــی و 80 درصــد از کارگران ســوئدی 
متعلــق بــه اتحادیه هــا هســتند. غول هــای دولتــی بزرگ تریــن نقششــان ایــن بــوده 
کــه تــا جــای ممکــن خــرج کننــد تــا رونقــی بــه صنایــع بخــش خصوصــی ببخشــند؛ 
درواقــع آن هــا تــالش کرده انــد بــا تحریــِک تقاضــا، اقتصــاد را بــه گــردش دربیاورنــد 
ــه  ــی ب ــد. مــردم واکنش هــای متفاوت ــان کار و ســرمایه ایجــاد کنن ــی می و توافق های
ــزرگ خــدا را شــکر  ــت39 اقتصــاددان ب ــی گالبری ــا داشــتند. جــی ک ــن غول ه قوانی
ــرِک  ــروی مح ــوان نی ــا به عن ــای »کارآفرین ه ــزرگ ج ــرکت های ب ــه ش ــد ک می کن
ــی  ــخص خاص ــچ ش ــت: »هی ــته اس ــه نوش ــد. او پیروزمندان ــی« را گرفته ان کارآفرین
به عنــوان یــک نابغــه، ســفر بــه مــاه را برنامه ریــزی نکــرد. ایــن کاِر یــک ســازمان و 
بروکراســی بــود«. شــومپیتر بــا انــدوه فــراوان دراین بــاره معتقــد اســت کــه 
کاپیتالیســم نیــز ماننــد دولــت، شــکلی بوروکراتیــک بــه خــود گرفتــه بــود. امــا اکثــر 
ــاره  ــاده درب ــت س ــک حقیق ــا ی ــا تنه ــه این ه ــه هم ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــراد ب اف

جهان بوده است. آوریل هریمن40 از نسل بارون های آمریکایی می گوید:

38.  Great Depression
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40.  Averill Harriman
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مثــل  واژه هایــی  مقهــوِر  دیگــر  کشــور  ایــن  در  مــردم 
ــه  ــد ک ــت را پذیرفته ان ــن حقیق ــردم ای ــوند... م »برنامه ریزی»نمی ش
ــته  ــه داش ــد برنام ــور بای ــل کش ــراِد داخ ــک اف ــد تک ت ــت همانن دول

باشند.
مشابه این قضیه در خارج از ایاالت متحده آمریکا نیز صادق بود.

ــا  ــه دالل ه ــالدی، ب ــه 70 می ــر ده ــی در اواخ ــم مدیریت ــال، کاپیتالیس به هرح
ضربــه ای جــدی وارد کــرد. رشــِد قابــل پیش بینــی بــه رکــود تورمــی تبدیــل شــد. 
ــرکت های  ــتند: ش ــده ای هس ــای ناامیدکنن ــه کارآفرین ه ــد ک ــت کردن ــا ثاب دولت ه
دولتــی ماننــد بریتیــش لیلنــد41 افــراد بیشــتری را اســتخدام کردنــد تــا کاالهایــی 
ــع  ــژه در صنای ــران به وی ــی از مبتک ــد. ارتش ــد کنن ــر تولی ــر و بی کیفیت ت بُنُجل ت
ــِی قدیمــی را قلع وقمــع  ــاد کــه شــرکت های صنعت ــه راه افت ــری ب ــی و کامپیوت مال
ــول  ــول پائ ــه ق ــد. و ب ــای تجــاری ش ــِه اتحادیه ه ــاًل علی ــی کام ــکار عموم ــرد. اف ک
ــتورهای  ــادی »از دس ــد اقتص ــه رش ــد ک ــه دریافتن ــا رفته رفت ــر42، اقتصاددان ه روم
ــرای  ــت راه را ب ــِت بیشــتر!« عصــِر مدیری ــه از پُخ ــود ن ــر ناشــی می ش ــی بهت غذای

عصر کارآفرینی باز کرد.
کارآفرین هــا روی صندلــِی راننــده ماشــیِن کاپیتالیســِم جدیــد نشســته اند و آن 
ــِی راننــده  را هدایــت می کننــد؛ همان طــور کــه مدیرهــای بوروکراتیــک روی صندل
ــی از مشــاوران  ــی43 یک ــپ جمین ــد. ک ــیِن کاپیتالیســِم قدیمــی نشســته بودن ماش
مطالعــه ای انجــام داده و ادعــا کــرده در ســال 2010، تقریبــاً نیمــی )47 درصــد( از 
ــا  ــود را ب ــا خ ــا نه تنه ــن کارآفرین ه ــتند. ای ــن هس ــا کارآفری ــد دنی ــردِم ثروتمن م
ــن  ــا ای ــه آن ه ــت ب ــد )اینترن ــگام کرده ان ــا هم ــه روِز دنی ــدرن و ب ــای م تکنولوژی ه
ــد(  ــدی را وارد کســب وکار خــود کنن ــوژِی جدی ــر تکنول ــه ه ــد ک ــکان را می ده ام
ــف  ــه مخال ــرادی ک ــتند. اف ــگ هس ــم هماهن ــی ه ــِد تأسیس ــه ض ــه باروحی بلک
شــرکت های بوروکراتیــک هســتند اغلــب بــه دنبــال دنیــای اســتیو جایــز و ریچــارد 

برنسون44 هستند.

41.  British Leyland
42.  Paul Romer
43.  Cap Gemini
44.  Richard Branson
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واقعیــت ایــن اســت کــه غول هــای شــرکتی همچنــان حائــز اهمیــت خواهنــد 
ــش از  ــرروز بی ــد، ه ــا می کن ــه پ ــوب ب ــرایطی آش ــر ش ــه در ه ــت ک ــود. اینترن ب
ــرای  ــرکت ها ب ــن ش ــای ای ــا روس ــد. ام ــا درمی آی ــخیر لویاتان ه ــه تس ــته ب گذش
اینکــه زنــده بماننــد بایــد به جــای اینکــه ماننــد بوروکرات هــا عمــل کننــد، 
اقداماتــی مثــل کارآفرین هــا داشــته باشــند. بــرای مثــال، شــرکت نوکیــا45 بــه ایــن 
خاطــر از هــم پاشــید کــه ســعی می کــرد در دنیــای جدیــد طــوری رفتــار کنــد کــه 
ــرکت های  ــرد. ش ــر می ب ــه س ــی ب ــم مدیریت ــر کاپیتالیس ــان در عص ــی همچن گوی
ــه غول هــای شکســت ناپذیر تبدیــل می شــوند اغلــب آن  بزرگــی کــه ایــن روزهــا ب
دســته ای هســتند کــه مجــذوب چیزهایــی مثــل فنــاوری اطالعــات می شــوند؛ در 
ــچ  ــدون هی ــره هــم ب ــد. هیئت هــای مدی ــکار حــرف اول را می زن ــا ابت ــن بخش ه ای
احساســی گنــاه یــا پشــیمانی، هــر مدیــری کــه نتوانــد در ایــن مســیر حرکــت کنــد 
ــوی  ــرای الگ ــا ب ــالدی، دولت ه ــه 50 می ــد. در ده ــارج می کنن ــه کار خ را از گردون
ــرال  ــد جن ــی مانن ــرکت های بزرگ ــال ش ــه دنب ــودآگاه ب ــود ناخ ــرمایه گذارِی خ س
ــن  ــتارتاپ های کارآفری ــراغ اس ــه س ــا مســتقیم ب ــن روزه ــا ای ــد. ام ــور می رفتن موت

می روند.
ــی،  ــه ســمت کاپیتالیســِم کارآفرین ــی ب ــکان از کاپیتالیســم مدیریت ــن نقل م ای
بســیاری از شــرکت ها وادار کــرده در نــوع قراردادهــای خــود بــا کارگرانشــان 
تجدیدنظــر کننــد. ارل ویلیــس46 مدیــر بخــش کارگران در شــرکت جنــرال الکتریک 
ــرکت  ــدِف ش ــن ه ــران اصلی تری ــِت کارگ ــش امنی ــت: »افزای ــال 1962 گف در س
ــروز  ــا ام ــان حتمــاً از طــرف نســل خــودش حــرف مــی زد. ام اســت«؛ او در آن زم
ــس در روز  ــل نتفلیک ــس و مدیرعام ــد هستینگز47مؤس ــرده؛ ری ــر ک ــرایط تغیی ش
افتتاحیــه شــرکتش، خطــاب بــه کارگــران گفــت: »مــا یــک تیــم هســتیم نــه یــک 
خانــواده!« و ایــن را به عنــوان فرهنــگ شــرکتش معرفــی کــرد؛ ســپس بــه کارگرانش 

توصیه کرد از خودشان بپرسند:
اگــر یکــی از افــرادی کــه اکنــون اینجــا مشــغول بــه کار اســت بخواهــد 
ــرای شــغلی مشــابه در شــرکِت رقیــِب مــن تــرک کنــد و  ایــن کار را ب

45.  Nokia
46.  Earl Willis
47.  Reed Hastings
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ــرای مانــدِن او در نتفلیکــس مبــارزه کنــم، چــه کســی  مــن بخواهــم ب
خواهــد بــود؟ شــاید مــا بایــد تمــام تــاش خــود را بکنیــم تــا بتوانیــم 

ستاره ای برای این نقش داشته باشیم.
ــته  ــه هس ــراد را ب ــن اف ــد وفادارتری ــالش می کنن ــب ت ــور مرت ــرکت ها به ط ش
ــن هســته مرکــزی نقــش دی ان ای48 را در آن  مرکــزی خــود راه بدهنــد چراکــه ای
ــره مرکــزی در حــال کوچــک شــدن اســت  ــن دای ــه ای ــن فاصل شــرکت دارد. در ای
ــر  ــود. اکث ــر می ش ــیع تر و بزرگ ت ــب وس ــور مرت ــی به ط ــره بیرون ــه دای درحالی ک
ایــن کارگــران نیــز یــا موقتــی هســتند و یــا کوتاه مــدت و پاره وقــت کار می کننــد. 
نکتــه جالــب اینجاســت کــه حتــی وقتــی افــراد در هســته مرکــزی هــم عملکــردی 
ــت  ــا نهای ــل شــوند، ب ــر دوش شــرکت تبدی ــاری ب ــه ب ــی داشــته باشــند و ب ضعیف
ــه  ــد در ده ــان می ده ــی ها نش ــوند. بررس ــذف می ش ــره کار ح ــگی از دای ستم پیش
ــا  ــار کارفرم ــالگی دســت کم چه ــر در 65 س ــر نف ــور متوســط ه ــالدی، به ط 60 می

داشته است. امروز این رقم به هشت کارفرما در 30 سالگی رسیده است.

ملت های ورشکسته
خیــزش بازارهــای نوظهــور یــک تغییــر رادیــکاِل دیگــر را بــه نمایــش گذاشــته 
اســت. در 40 ســال گذشــته، اصلی تریــن فعالیت هــای اقتصــادی مربــوط بــه غــرب 
بــوده اســت، از رشــدهای ناگهانــِی اقتصــاد تــا ابتــکار و کارآفرینــی و مثبت اندیشــی 
ــت.  ــده اس ــه ش ــز وارون ــروز همه چی ــت. ام ــوده اس ــرب ب ــه غ ــق ب ــی متعل همگ
ــاد  ــد اقتص ــم در رش ــا، بازه ــوب ها و تنش ه ــه آش ــود هم ــور باوج ــای نوظه بازاره
ــرآورد  جهــان در ســال 2013 ســهم 68 درصــدی داشــته اند. موسســه آکســفورد ب
کــرده کــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــِی اقتصادهــای نوظهــور در چهــار ســال آینــده 
ــا  2.2 درصــد بیشــتر از اقتصادهــای توســعه یافته خواهــد بــود. موسســه ای دیگــر ب
عنــوان BCG ادعــا کــرده کــه اندونــزی به تنهایــی تــا ســال 2020 معــادل جمعیــت 
ــه  ــد. موسس ــه می کن ــود اضاف ــِط خ ــه متوس ــه طبق ــا ب ــرِی بریتانی ــون نف 68 میلی
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــی از رش ــاً نیم ــه تقریب ــرده ک ــی ک ــزی پیش بین مکن
جهان بیــن ســال های 2010 تــا 2025 تنهــا از 440 شــهر دنیــا در بازارهــای 
48.  DNA
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نوظهــور ناشــی خواهــد شــد؛ اکثــر ایــن شــهرها نیــز متوســط یــا کوچــک خواهنــد 
ــه  ــه طبق ــی ب ــال های آت ــده در س ــون مصرف کنن ــزاران میلی ــه ه ــود. درحالی ک ب
ــزر، ماشــین و  ــوِن خانگــی، یخچال فری متوســط ملحــق می شــوند، نخســتین تلویزی
بســیاری از لــوازِم دیگــر را بــرای خــود خریــداری می کننــد و بــرای همیشــه در ایــن 
خریــد کــردن وفــادار می ماننــد. حــاال مدیرهــا بایــد خــود را بــا تیانجین49)چیــن(، 

پورتو آلگرو50)برزیل( و جوماسی51)غنا( هماهنگ کنند.
ــرکت های  ــرروز ش ــرار دارد ه ــا ق ــور در آن ه ــای نوظه ــه بازاره ــورهایی ک کش
ــان  ــرکت از می ــِر 124 ش ــال 2013 َمق ــد. در س ــدازی می کنن ــری راه ان بلندپروازت
500 شــرکت برتــر در بازارهــای نوظهــور بــوده اســت. ایــن تعــداد نســبت بــه ارقــام 
ســال 2008 چنــد برابــر شــده بــود. شــرکت هایــر52 چیــن بــه بزرگ تریــن 
ــن  ــز بزرگ تری ــوآوی53 نی ــت؛ ه ــده اس ــا تبدیل ش ــی در دنی ــده لوازم خانگ تولیدکنن
ــق  ــک موف ــو54 در مکزی ــرکت بیمب ــت. ش ــری اس ــزات کامپیوت ــده تجهی تأمین کنن
ــرآورد  ــازار ایاالت متحــده آمریــکا بفرســتد. مکنــزی ب ــه ب شــده کاالهــای خــود را ب
ــش 45 درصــدی خواهــد  ــا ســال 2025، افزای ــن شــرکت ها ت ــه ســهم ای ــرده ک ک
ــی از  ــد یعن ــد ش ــل خواه ــرکتی تبدی ــای ش ــه اول غول ه ــه خان ــن ب ــت و چی داش

ایاالت متحده آمریکا و اروپا نیز پیشی می گیرد.
دنیــای نوظهورهــا همچنیــن انحصــاِر پولــِی غــرب درزمینــه ابتــکارات را نیــز به 
چالــش کشــیده اســت. بزرگ تریــن شــرکت های چندملیتــی بــه ســمت بازارهــای 
نوظهــور حرکــت می کننــد: بــه ســمت شــهرهایی ماننــد شــانگهای و بنگلــور کــه 
ــای  ــه مکان ه ــا ب ــع آن ه ــد. درواق ــهرت یافته ان ــی« ش ــهرهای الکترونیک ــه »ش ب
منظمــی در دِل بی نظمــی و آشــوب تبدیل شــده اند و تمامــی تجهیــزات و امکانــات 
بــرای پژوهــش و توســعه بــه ســمت آن هــا روانــه می شــود. برخــی از ایــن مراکــز، 
غول هــای بــزرگ و باورنکردنــی ای هســتند ماننــد مرکــز ســالمِت جنــرال الکتریــک 
و مقــِر سیســکو در شــرق کــه هــر دو در بنگلــور هســتند و یــا مرکــز پژوهــش و 

49.  Tianjin
50.  Porto Alegre
51.  Jumasi
52.  Haier
53.  Huawei
54.  Bimbo
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توســعه مایکروســافت کــه در پکــن قــرار دارد. شــرکت های دنیــای نوظهــور از روی 
ســِر شــرکت های غربــی می پرنــد و بــه ســودهای کالن به ویــژه بــه کمــک 
پول هــای موبایلــی )پرداخت هــا و جابه جایی هــای پولــی بــا موبایــل( دســت 
ــی  ــال حســاب بانک ــراِد بزرگ س ــا، 58 درصــد از اف ــاًل در کنی ــد: مث ــدا می کنن پی
ندارنــد و 60 درصــد از افــراد از سیســتم های پرداخــِت موبایلــی اســتفاده می کننــد. 
ــزار و  ــوود ســاالنه یک ه ــد: بالی ــم زده ان ــه ه ــی را ب ــگ صنعت ــادِل فرهن ــا تع آن ه
ــد  ــد می کن ــود تولی ــِب خ ــون مخاط ــارد و 600 میلی ــرای 3 میلی ــم ب 100 فیل
درحالی کــه هالیــوود تنهــا 600 فیلــم بــرای 2 میلیــارد و 600 میلیــون نفــر تولیــد 
ــی بهــره  ــات و تولیدات ــا از خدم ــن اســت کــه آن ه ــه ای ــن نکت ــد. مهم تری می کنن
ــن  ــی از ای ــای غرب ــه رقب ــاده ارزان اســت درحالی ک ــد و فوق الع ــد کــه جدی می برن
مــورد برخــوردار نبودنــد. مثــاًل آن هــا کامپیوترهــای 300 دالری و تلفــن همراه های 
30 دالری را در اختیــار افــراد جامعــه خــود قــرار می دهنــد کــه خدماتــی بــاارزش 

کمتر از 2 ِسنت55 در دقیقه را سرتاسر کشور ارائه می دهد.
ــه در حیطه هــای خــاِص دیگــری نیــز مورداســتفاده  ــن انقــالِب صرفه جویان ای
قرارگرفتــه اســت. ِدوی شــتی56 تنهــا بــا 3 هــزار دالر جراحــی قلــب انجــام می دهد 
ــا رقمــی بیــن 20 هــزار تــا 100  درحالی کــه در ایاالت متحــده آمریــکا ایــن کار ب
ــرِخ موفقیــِت آن به انــدازه بهتریــن  هــزار دالر انجــام می شــود و جالب تــر اینکــه ن
بیمارســتان های آمریکایــی اســت. ایده هــای درخشــانی نیــز از انتهــای هــرم ســر 
درآورده اســت. در هنــد ســفالگری بــه نــام مانســوخ پراجاپاتــی57 نوعــی 
ــاًل از  ــال کام ــن یخچ ــام دارد؛ ای ــول58 ن ــه میتی ک ــرده ک ــداع ک ــزی اب یخچال فری
نیــز  نمی کنــد. در کنیــا  برقــی مصــرف  و هیــچ  خــاِک ُرس ساخته شــده 
ــد از آن  ــواران می توانن ــه دوچرخه س ــد ک ــداع کرده ان ــیله ای را اب ــا وس کارآفرین ه
ــا پــدال زدن، موبایــل خــود را نیــز شــارژ کننــد. در  اســتفاده کننــد و همزمــان ب
فیلیپیــن فــردی موفــق شــده نوعــی باتــری بســازد کــه تنهــا بــه کمــک بطری های 
پالســتیکی و نــور خورشــید، انــرژی موردنیــاز بــرای روشــن نگه داشــتن المپ هــای 
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ــه ای  کلبه هــا را فراهــم می کنــد. در پــرو کــه وضعیــت رطوبــت و بارندگــی به گون
ــی طراحــی  عــذاب آور اســت، مهندســی در دانشــکده نوعــی بیلبوردهــای تبلیغات

کرده که می تواند هوای مرطوب را به آب نوشیدنی تبدیل کند.
دنیــای نوظهــور نیــز گرفتــاِر انقــالِب کارآفرینــی شــده اســت. زمانــی نه چنــدان 
ــا  ــات ی ــش خدم ــن در بخ ــغلی ام ــای ش ــور، روی ــای نوظه ــردم در بازاره دور م
ــای  ــه روی ــون هم ــد. اکن ــر می پروراندن ــی را در س ــزرگ چندملیت ــرکت های ب ش
ملحــق شــدن بــه یــک اســتارتاپ را دارنــد و یــا می خواهنــد خودشــان اســتارتاپی 
را راه انــدازی کننــد. کارآفرین هــای جوانــی را می بینیــم کــه در دنیــای نوظهورهــا 
ــق  ــود خل ــرای خ ــا را ب ــوی از کارآفرین ه ــبکه ای ق ــا ش ــد. آن ه ــت می کنن فعالی
ــا  ــد. آن ه ــت می کنن ــف فعالی ــای مختل ــا و کلوپ ه ــب گروه ه ــد و در قال کرده ان
ــن  ــانگهای در ای ــور و ش ــژه بنگل ــد، به وی ــود را دارن ــا خ ــیلیکون ولی ه ــی س حت
ــن دســت  ــی از ای ــداد کارآفرین های ــرروز تع ــد. ه ــه بســیار پیشــرفت کرده ان زمین

بیشتر می شود.

مرِگ مشکوِک سوسیال دموکراسی
هم زمانــی خیــزِش کاپیتالیســِم کارآفرینــی و تغییــر تعــادِل قــدرت از دنیــای 
قدیمــی بــه دنیــای جدیــد، تهدیــدی بــرای برندهــای سیاســی شــده که ســال های 
گذشــته و حتــی پــس از دوران جنــگ در غــرب حــرف اول را مــی زده اســت. ایــن 
ــر  ــه ب ــداد ریشــه در نوعــی اجمــاع و اتفاق نظــر دارد: ســازمان های بزرگــی ک روی
ــه  ــد و ب جوامــع ســلطه داشــتند، تکه هــای اقتصــاد ســرمایه داری را تقســیم کردن
خاطــر ثبــاِت اجتماعــی، دســت بــه برنامه ریــزی زدنــد. بیــل کلینتــون59 و تونــی 
بلــر60 بــه اجمــاع خوبــی دســت پیــدا کردنــد درحالی کــه آن هــا بعــد از فعالیت های 
ــا  ــد. ام ــرای تفرقه افکنــی روی کار می آمدن ــگان62 ب ــد ری ــارگارت تاچــر61 و رونال م
آشــوب بــزرگ بــه همــان انــدازه کــه شــکلی تــازه بــه اقتصــاد بخشــیده، سیاســت 
را هــم دســت کاری کــرده و شــکلی جدیــد بــرای آن طراحــی کــرده اســت. وارثــاِن 
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امــروِز اســطورهای دموکراتیــِک جدیــد و کارگــِر جدیــد بیــش از آن کــه بــه دنبــال 
برنامــه ای بــرای رام کــردِن ایــن آشــوب ها باشــند، غــرق در خاطــراِت نوســتالژیکی 

هستند که در دنیای جدید برای همیشه گم شده است.
نظمــی کــه از پیــش حاکــم بــود دیگــر موردحمایــت نیســت. انتخابــات نوبتــی 
دیگــر از مــد افتــاده: بیــن ســال های 1980 تــا 2011 میــزان انتخابــات نوبتــی در 
کشــورهای OECD به طــور متوســط 11 درصــد کاهش یافتــه اســت. بریتانیــا 
ــکلی  ــه ش ــر ب ــه کارگ ــه طبق ــوزه انتخابی ــه ح ــوری ک ــتین کش ــوان نخس به عن
ــات 2012  ــی در انتخاب ــِن اجتماع ــات پایی ــد از طبق ــا 57 درص ــوده وار دارد تنه ت
شــرکت کردنــد. عصــر ویکتوریایــی دوبــاره زنــده شــده امــا ایــن بــار بــه شــکلی 
نویــن. عضویــت در احــزاب در دنیــای توســعه یافته در حــال کاهــش اســت: تنهــا 
1 درصــد از بریتانیایی هــا در حــال حاضــر عضــو احــزاب سیاســی هســتند 
ــی  ــزاب سیاس ــردم در اح ــد از م ــش از 20 درص ــال 1950 بی ــه در س درحالی ک
ــی  ــه مدن ــود را در جامع ــه خ ــر ریش ــزاب، دیگ ــن اح ــع ای ــد. درواق ــو بودن عض
بی ریشــه  و  ضعیــف  سیاســِی  طبقــات  بــه  آن  به جــای  و  ازدســت داده اند 
ــتند  ــت نیس ــر دول ــی در براب ــردِم معمول ــر م ــتمداران دیگ ــده اند. سیاس تبدیل ش
بلکــه دولــت را در برابــر مــردِم معمولــی قــرار می دهنــد. دراین بیــن، واکنشــی کــه 
ــد  ــت و ض ــه سیاس ــت. علی ــزش ضدسیاسی هاس ــرد، خی ــکل می گی ــر ش ناگزی
سیاســت بــودن ایــن روزهــا فرهنــگ عمومــی را شــکل می دهــد. جــان اســتوارت63 
و اســتیون کولبــرت64 موفــق شــده اند حســابی سیاســتمداران را دســت بیندازنــد 
و از ایــن طریــق شــغلی بــرای خوددارنــد. راســل برنــد65 هــر بــار برنامــه ای ضــد 
ــد.  ــت وپا می کن ــود دس ــرای خ ــب را ب ــتری مخاط ــد بیش ــرا می کن ــت اج سیاس
اســت:  بخشــیده  تــازه  هم شــکلی  سیاســت  خــوِد  بــه  حتــی  این هــا 
ناسیونالیســت هایی ماننــد الکــس ســالموند66 و نیجــل فــاراژ67 در بریتانیــا تنهــا بــا 
ــای  ــرای دنی ــدی ب ــردم، چشــم انداز جدی ــرای م ــدرت ب ــه ق ــردن علی ــت ک صحب

سیاست ترسیم کرده اند.
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ــی، دچــار نوســان و ناآرامــی شــده اســت: دولت هــا  سیاســت بیــش از هرزمان
تقــال می کننــد کــه زنــده بماننــد، محبوبیــِت آن هــا دوِد هــوا می شــود و کنشــگران 
سیاســِی جدیــد، نظــاِم موجــود را بــه چالــش می کشــند. اقــدام در میــاِن اکثریــت 
ــم68 در  ــی نعی ــه موس ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــوار ش ــیار دش ــا بس ــرای دولت ه ب
کتــاب خــود بــا عنــوان پایــان قــدرت69 گفتــه، از میــان 34 عضــِو OECD در حــدود 
30 عضــِو آن، رئیــس دولــت مــورد مخالفت هــای مجلســی قــرار می گیــرد کــه از 
ــتاره های  ــد س ــد مانن ــزاب جدی ــود. اح ــری می ش ــیون رهب ــک اپوزیس ــوی ی س
ــه دار روی صحنــه ظاهــر می شــوند؛ آن هــا قــدرت خــود را از نارضایتی هــای  دنبال
موجــود می گیرنــد و تنهــا تخصصشــان ایجــاد آشــوب و اعتــراض اســت؛ درواقــع 

آن ها هیچ مهارتی در حل خالقانه مشکالت و ایجاد تغییر ندارند.
دســتاورد ایــن وضعیــت هــم تنگنــای غریبــی اســت میــان نفــرِت عمومــی و 
ــتاوردهای  ــی، دس ــات 2014 اروپای ــرض در انتخاب ــزاِب معت ــمی. اح ــکوِن رس س
ــا 25 درصــد از آرا در فرانســه  ــی ب ــه مل ــا داشــتند: جبه ــی در سرتاســر اروپ خوب
ــا  ــا )UKIP( در بریتانی ــه دســت آورد؛ حــزب مســتقل بریتانی ــگاه نخســت را ب جای
ــوئد و  ــرد؛ در س ــش ک ــدن را بنف ــت آورد و کِل لن ــه دس ــت را ب ــگاه نخس جای
دانمــارک نیــز احــزاب پوپولیســت، دســتاوردهای خوبــی داشــتند. امــا جالب اســت 
ــی  ــچ اتفاق ــی هی ــد گوی ــار می کردن ــوری رفت ــل ط ــا در بروکس ــه حکمران ه ک
نیافتــاده اســت. آن هــا بــه ژان کالد جانکــر70 دولت مــرِد اروپایــی بــرای ریاســت در 

کمیسیون اروپایی رأی دادند.
ــه در  ــوده ک ــِی آتشــینی ب ــای اعتراض ــاهد جنبش ه ــکا ش ایاالت متحــده آمری
قالــب جنبــش تــی پارتــی71 ظاهــر شــده و نظــام سیاســی را دگرگــون کرده اســت. 
ســال 1958 بــود کــه 73 درصــد از آمریکایی هــا گفتنــد بــه دولــت در واشــنگتن 
اعتمــاد دارنــد و اجــازه می دهنــد »هــر کاری صحیــح اســت انجــام بدهــد«، خــواه 
ــردم  ــا 10 درصــد از م ــا در ســال 2013 تنه ــع. ام ــر مواق ــا اکث ــرای همیشــه ی ب
چنیــن نظــری داشــتند. در ســال 2014 نیــز تنهــا 7 درصــد از مــردم گفتنــد از 
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نظــِر آن هــا کنگــره کارش را به درســتی انجــام می دهــد. به هرحــال، نظــاِم 
ــاس  ــد. احس ــدا می کن ــه پی ــب وکار ادام ــام کس ــا نظ ــه ب ــِل همیش ــی مث سیاس
ــکا  ــده آمری ــم ایاالت متح ــا و ه ــم اروپ ــد ه ــه می گوی ــود دارد ک ــی وج روزافزون
ــع و  ــای ذینف ــع گروه ه ــود؛ درواق ــد ب ــم خواهن ــای مه ــز از تصمیم گیری ه عاج
قدرتمنــد آن هــا را فلــج می کننــد. آن هــا در مقابــل تــالش می کننــد روی 
ــود:  رویه هــای سیاســی تمرکــز کننــد کــه ایــن کار نیــز موفقیت آمیــز نخواهــد ب
ــوب در  ــن آش ــد ای ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــزرگ اس ــوبی ب ــای آش ــز مهی همه چی

کالبدی خشمگین اما پوپولیست نمایان می شود.

سه اهریمن از قفس پریدند
آشــوب بــزرگ منجــر بــه رهایــی ســه دیــِو اهریمنــی در دنیــا شــده اســت؛ ایــن 
ــام  ــی به نظ ــوب ها یعن ــن آش ــوِر ای ــه موت ــدی ب ــیبی ج ــد آس ــیاطین می توانن ش

سرمایه داری وارد کنند؛ درواقع این ها منجر به آشوب در آشوب گر می شود.
نخســتین شــیطان، خیــزِش نابرابــری اســت: تمرکــز رفــاه و آســایش در غــرب 
بــه ســطحی رســیده کــه از اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم شــاهد آن 
نبوده ایــم. در حــال حاضــر 10 درصــد از جمعیــِت آمریــکا کنتــرِل ســرمایه و رفــاِه 
70 درصــد از مــردِم ایــن کشــور را در اختیــار دارد. ایــن دقیقــاً همــان رقمــی اســت 
کــه در ســال 1870 نیــز آمریکایی هــا بــا آن مواجــه بودنــد. در اروپــا ایــن رقــم بــه 
میــزان خیلــی جزئــی کــم شــده و بــه 63 درصــد رســیده، امــا به هرحــال در همــان 

مسیر درحرکت است.
ــرای افزایــش ایــن نابرابــری وجــود دارد، از افزایــش بازگشــت  دالیــل زیــادی ب
ســرمایه )توضیحــی کــه تومــاس پیکتــی72 اقتصــادداِن بــزرگ ارائــه کــرده( گرفتــه 
ــی از  ــا بخش ــت. ام ــده آورده اس ــت را پدی ــن وضعی ــات، ای ــرخ مالی ــش ن ــا کاه ت
توضیــح، در دل آشــوب بــزرگ قــرار دارد: پــاداِش ابداعــاِت تکنولوژیکــی بــا شــکاف 
جمعیتــی در ارتبــاط اســت. ســتاره های بــزرگ، پاداش هــای بزرگــی بابــت اســتعداد 
ــاِت  ــی از ابداع ــف ترکیب ــه لط ــز ب ــی از آن نی ــه بخش ــد ک ــت می کنن ــود دریاف خ
ــدن  ــد( و جهانی ش ــش می ده ــات را افزای ــا و ابداع ــاداِش مغزه ــه پ ــوژی )ک تکنول
72.  Thomas Piketty
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)کــه بــازار را گســترش می دهــد( اســت. اکثریــت کارگــران بــه خاطــر دســتمزدهای 
خــود تحت فشــار قــرار دارنــد. میانگیــِن اســتاندارد زندگــی در ایاالت متحــده آمریــکا 
از دهــه 70 میــالدی تاکنــون، راکــد بــوده اســت. بیــکارِی ســاختاری در اروپــا، بــه 
بیــش از 10 درصــد از جمعیــت ســرایت کــرده اســت. امــا دالیــل هرچــه باشــند، 
تأثیــری کــه روی جامعــه گذاشــته اند قابل لمــس اســت. کریســتیا فری لنــد73 
ژورنالیســت آمریکایــی کــه بعــداً سیاســتمدار شــد، بــه ایــن پدیــده »عصــر نخبگان« 

می گوید. تایلر کوان74 اقتصاددان، این پدیده را »برترِی متوسط« می نامد.
ــکانده  ــرمایه داری را خش ــام س ــه های نظ ــری، ریش ــزش نابراب ــن خی ای
ــردم  ــه م ــد ک ــر می رس ــه نظ ــروع ب ــی مش ــا زمان ــری تنه ــت: نابراب اس
احســاس کننــد فرصتــی بــرای جلــو افتــادن هــم دارند. امــا بســیاری از 
ــم  ــا فراه ــرای آن ه ــی را ب ــن فضای ــام چنی ــد نظ ــور می کنن ــردم تص م
ــل  ــود و در مقاب ــتر می ش ــرروز بیش ــا ه ــت آن ه ــج و زحم ــد. رن نمی کن
پــاداش کمتــری دریافــت می کننــد: پیکتــی می گویــد در حــال حاضــر 
ــش از  ــاروارد بی ــگاِه ه ــجوی دانش ــک دانش ــِن ی ــِد والدی ــط درآم متوس
450 هــزار دالر در ســال اســت؛ دانشــگاه هــم هــر آنچــه در تــوان دارد 
ــرروز  ــرکت ها ه ــد. ش ــن می زن ــه دام ــن روی ــه ای ــد و ب ــام می ده انج
ــه  ــد ک ــت می دهن ــه دس ــی ب ــای خصوص ــرای بازاره ــتری ب ــول بیش پ
به ناچــار تنهــا بــه گــروه خاصــی ســود می رســاند و درنهایــت بــه نفــع 

عموِم مردم نخواهد بود.
ــدف  ــاالری را ه ــاالری و شایسته س ــان مردم س ــور همزم ــری به ط ــش نابراب افزای
قــرارداده و باعــث ریشــه کنِی آن می شــود. لوئیــس برندیــس75 قاضــِی بــزرگ دادگاه 

عالِی آمریکا می گوید:
ــم  ــا می توانی ــیم ی ــته باش ــک داش ــه ای دموکراتی ــم جامع ــا می توانی م
رفاهــی متمرکــز در دســتان عــده ای کــم داشــته باشــیم. امــا نمی توانیــم 

هر دو را داشته باشیم.
ایــن تناقــض در دوره پــس از جنــگ حاصــل شــد؛ زمانــی کــه اقتصادهــا در حال 
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رشــد بودنــد، فرصت هــای تحصیلــی روبــه افزایــش بــود و نابرابــری نســبتاً 
ــیده و  ــود رس ــه اوج خ ــری ب ــه نابراب ــروز ک ــای ام ــا در دنی ــود. ام ــده ب فشرده ش
دولت هــا اســیِر پــوِل نقــد شــده اند، افــراد ثروتمنــد می تواننــد بــا پــول خــود نفــوذ 
ــد.  ــی کنن ــف الب ــراد و شــرکت های مختل ــا اف ــد و ب ــرای خودشــان بخرن سیاســی ب
ــه  ــد و نســبت ب ــرار می گیرن ــوارد ق ــن م ــر فشــار ای ــی زی ــراد معمول ــه اف درحالی ک
ــدود 400  ــال 2012 ح ــرادران کاچ76 در س ــوند. ب ــن می ش ــت بدبی ــای سیاس دنی
میلیــون دالر پــول توزیــع کردنــد تــا بــاراک اوبامــا را فریــب بدهنــد. یک نظرســنجی 
ــاور  ــه ایــن نتیجــه رســید کــه تنهــا 17 درصــد از آمریکایی هــا ب در ســال 2011 ب
ــا »رضایــت« آن هــا کارکــرده اســت و ایــن در مهــِد دموکراســی،  داشــتند دولــت ب

نتیجه ای شگفتی آور است.
بازگشــِت کارگــراِن یک بارمصــرف اســت. کاپیتالیســم  دومیــن شــیطان، 
ــود: یقه ســفیدها  ــان آورده ب ــه ارمغ ــت شــغلی ب ــی امنی ــا خــودش نوع ــی ب مدیریت
تمــام مــدِت عمــر خــود را بــرای جنــرال موتــور در دیترویــت یــا فیــات در ایتالیــا کار 
می کردنــد. امــا در دهــه 80، هــر آنچــه اتحادیــه تجــاری بــرای مراقبــت و نگهــداری 
از مشــاغل بــود در بخــش خصوصــی ویــران شــد. حــاال ایــن ناامنــی بــه شــغل های 
ــا خــود بــه قهقــرا  ذهنــی نیــز ســرایت کــرده و حتــی بخش هــای دولتــی را نیــز ب
ــر  ــد. ب ــت می ده ــه دس ــده ب ــری از آین ــی، تصوی ــش خرده فروش ــت. بخ ــرده اس ب
ــث  ــا باع ــته، خرده فروش ه ــه گذش ــز، در دو ده ــای نیویورک تایم ــاس گزارش ه اس
ــب  ــه 30 درصــد شــده اند. عواق ــت از 70 درصــد ب ــراِن تمام وق کاهــش ســهم کارگ
ایــن اتفــاق بــرای کارگــران در بهتریــن حالــت، کاهــش منافــع و ســاعت های کارِی 
ــت  ــود را از دس ــغل خ ــا ش ــت آن ه ــن حال ــا در بدتری ــت؛ ام ــی اس ــل پیش بین قاب

می دهند و اغلب مواقع نیز یک ماشین جای آن ها را می گیرد.
ــت و  ــه در ماهی ــت ک ــری اس ــع تغیی ــرف، درواق ــراِن یک بارمص ــش کارگ افزای
ــِی  ــکار مدیریت ــش اف ــاً در تاب ــغل ها عموم ــت. ش ــده اس ــاغل ایجادش ــت مش طبیع
جدیــد و تکنولوژی هــای جدیــد، نظــم دوبــاره ای می گیرنــد. تنظیــِم دوبــاره 
ــوی،  ــرکت های فرانس ــی از ش ــد. دریک ــکل باش ــی مش ــود نوع ــد به خودی خ می توان
زمانــی کــه بخــش مدیریتــی را تغییــر دادنــد و نیروهــای کارِی آن بخــش را کاهــش 
76.  The Koch Brothers
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ــه  ــه در فاصل ــن فاجع ــاد. ای ــاق افت ــرهم اتف ــت س ــی پش ــن خودکش ــد، چندی دادن
ســال های 2007 تــا 2008 رخ داد. یکــی از آن هــا در میــاِن یــک مالقــاِت کاری بــه 
خــودش خنجــر زد )البتــه نجــات پیــدا کــرد(. زنــی نیــز خــودش را از پنجــره دفتــر 
ــه پاییــن پــرت کــرد. او پیش ازایــن کار، در ایمیلــی بــه  کاری در طبقــه پنجاهــم ب
ــن  ــم... م ــودم را بکش ــب خ ــم دارم امش ــن تصمی ــود: »م ــته ب ــودش نوش ــدر خ پ
ــب  ــدد اغل ــای مج ــرم. »تنظیم ه ــرکت بپذی ــد را در ش ــم جدی ــن نظ ــم ای نمی توان
ــده اند و  ــر کاری خارج ش ــغل ها از دفات ــتند. ش ــی هس ــرات عمق ــانه ای از تغیی نش
ــه می کننــد. مــردم اغلــب  ــا حمل حــاال به تمامــی جنبه هــا و لحظه هــای زندگــِی م
تشــخیص نمی دهنــد چــه زمانــی مشــغول کارنــد و چــه زمانــی دیگــر کار 
نمی کننــد. کارهــای مرتبــط بادانــش بــه سرنوشــت کارهــای تولیــدی در یــک قــرِن 
پیــش دچــار شــده اســت. البته ایــن مســئله باعــث پیشــرفت در برخــی از بخش های 
ــود  ــراه خ ــه هم ــی ب ــی از نارضایت ــال موج ــا درعین ح ــت. ام ــده اس ــب وکار ش کس
ــده و  ــران تبدیل ش ــرای کارگ ــده ب ــئله ای پیچی ــه مس ــغل ها ب ــت. ش ــته اس داش

نمی توانند آن را از لحظات زندگی خود جدا کنند.
ــرت  ــت. ک ــرده اس ــدید ک ــه را تش ــن روی ــمند ای ــین های هوش ــزش ماش خی
وونــگات77 در نخســتین رمــان خــود بــا عنــوان پیانــوی نوازنــده78 )1952( پیش بینی 
کــرده بــود کــه صنعــت یک روز بــه یــک »آدم دهاتــِی شــگفت انگیِز ماشــینی»تبدیل 
خواهــد شــد. او در رمــان خــود، قصــه ناکجاآبــادی را می گفــت کــه در آن ماشــین ها 
کارهــای ذهنــی را در کنــار کارهــای یـَـدی انجــام می دهنــد و یــک ابرکامپیوتــر بــه 
ــی از  ــیار کم ــداد بس ــرد. تع ــات را می گی ــی تصمیم ــارده79 تمام ــکاک چه ــام اپی ن
ــا ایــن هــدف کــه تخصــص و مهــارت خودشــان را عملــی  مدیرهــا و مهندس هــا ب
ــک  ــی کوچ ــی در دنیای ــز گوی ــردم نی ــیاری از م ــوند. بس ــتخدام می ش ــد، اس کنن
زندگــی می کننــد کــه در آن کارشــان را انجــام می دهنــد، پــای تلویزیــون 

می نشینند و مانند خرگوش ها نیز زادوولد می کنند.
ــته  ــین های برجس ــر از آکادمیس ــی81 دو نف ــدرو مکاف ــون80 و ان ــک برایانلفس اری

77.  Kurt Vonnegut
78.  Player Piano
79.  EPICAC XIV
80.  Erik Brynjolfsson
81.  Andrew McAfee
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ــاِن  ــی فرم ــد چیزهای ــا می کنن ــین ها82 ادع ــا ماش ــابقه ب ــی در مس ــگاه ام آی ت دانش
اقتصــاِد نویــن را در دســت گرفته انــد کــه همزمــان باعــث ایجــاد نابرابــری و رکــوِد 
ــمند،  ــن های هوش ــا و اپلیکیش ــد ابزاره ــر تولی ــه خاط ــران ب ــود. مبتک ــوه می ش انب
پاداش هــای بســیاری دریافــت کرده انــد. امــا ایــن ماشــین ها باعــث کاهــش تقاضــا 
بــرای کارهــای معمولــی نیــز شــده اند. پژوهشــگران از دانشــگاه آکســفورد بــر ایــن 
باورنــد کــه نیمــی از شــغل های آمریکایــی در معــرض »خطــر جــدی« قــرار دارنــد 
و در عــرض یــک تــا دو دهــه آینــده، ربات هــا می تواننــد ایــن شــغل ها را از 

انسان ها بگیرند.
ــکِل  ــن ش ــت. عجیب تری ــی اس ــت سیاس ــش هوی ــز افزای ــیطان نی ــومین ش س
ــاهده  ــی ها مش ــد داعش ــی مانن ــای بنیادگرایان ــوان در دنی ــی را می ت ــت سیاس هوی
ــه  ــتند. البت ــان هس ــت خودش ــاندِن خالف ــی نش ــه کرس ــال ب ــه دنب ــه ب ــرد ک ک
نمونه هــای کمتــر افراطــی از هویــت سیاســی نیــز وجــود دارد کــه در دیگــر نقــاط 
ــواع آن اســت کــه ســعی دارد  دنیــا رواج دارد. ناسیونالیســِم اســکاتلندی یکــی از ان
قــدرت را بــرای خــودش توجیــه کنــد. ناسیونالیســم روســی نیــز ترکیبــی از خصومت 
بــا غــرب و وابســتگی بــه نیــاکان در دنیایــی ســاده اســت. هرچــه نظــام ســرمایه داری 
ــد  ــه عقای ــتر ب ــردم بیش ــرد، م ــرار می گی ــوب ق ــِق آش ــر منط ــت تأثی ــتر تح بیش

قدیمی مانند ناسیونالیسم یا هویت های دینی و قومی پناه می برند.

چه کار می توان کرد؟
ــدازه  ــطح آن به ان ــت و س ــده اس ــوب ش ــی آش ــار نوع ــب وکار گرفت ــای کس دنی
 CNBC .ــت ــه اس ــل یافت ــود، تقلی ــش می ش ــگاه ها پخ ــه در فروش ــیقی هایی ک موس
هرســال »فهرســت آشــوب گر »خــود را از 50 شــرکتی منتشــر می کنــد کــه 
چشــم انداز کســب وکار را متحــول کرده انــد )ســه شــرکت برتــر در ســال 2014 بــه 
ترتیــب: اســپیس ایکــس83، »شــرکتی کــه می خواهــد شــما را بــه فضــا بفرســتد و 
اجتماعــی در مریــخ راه انــدازی کنــد »؛ واربــی پارکــر84، »کــه در حــوزه ماشــین های 

82.  Race Against the Machine
83.  SpaceX
84.  Warby Parker
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ــراِن  ــرای صنعت گ ــا ب ــی رس ــی85، »صدای ــد »؛ و اتس ــمی کار می کن ــش چش پوش
ــنواره هایی  ــال جش ــه هرس ــد ک ــود دارن ــی ای وج ــرکت های اینترنت ــک»(. ش کوچ
بــرای آشــوب برگــزار می کننــد و اکثــر اســتارتاپ های کوچــک و بــزرگ نیــز در آن 
بــرای  ایده هــای  بــا  تازه نفــس  نیروهــای  و  دانشــجویان  می کننــد.  شــرکت 
ــِی  ــای درس ــه واحده ــی ب ــئله حت ــن مس ــد و ای ــدان می آین ــه می ــوب گری ب آش

دانشگاه ها نیز سرایت پیدا می کند.
کامــاًل واضــح اســت. الزم اســت بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه آشــوب بــا خیزِش 
ــر دوش  ــط ب ــا فق ــن هزینه ه ــی آورد، ای ــار م ــه ب ــی را ب ــای گزاف ــود، هزینه ه خ
قربانیــان آشــوب تحمیــل نمی شــود )کــه البتــه ممکــن اســت هویــِت زندگــی خــود 
را در ایــن ماجــرا از دســت بدهنــد( بلکــه جامعــه به صــورت کلــی قربانــی می شــود 
ــی رود و  ــان م ــگی از می ــای همیش ــد. عادت ه ــت می ده ــود را از دس ــت خ و طاق
ــد. همــه مــردم صبــر و تحمــل  ــِب جدیــدی روی کار می آی عادت هــای عجیب وغری
خــود را از دســت می دهنــد. جــارون النیــر86 دانشــمنِد دنیــا کامپیوتــر یک بــار گفتــه 
ــردم در  ــتند». م ــرگردانی هس ــای س ــور، مگس ه ــون م ــِم قان ــردم در مره ــود »م ب

مرهِم آشوب هم حکِم همان مگس ها را دارند.
البتــه اگــر بتوانیــد بــه پاداشــی مشــخص و ملموس دســت پیــدا کنیــد، پرداخِت 
هزینــه بــرای تغییــر ارزشــش را خواهــد داشــت: اگــر قــرار باشــد بــه شــغلی بهتــر 
ــت  ــد دس ــی می کنی ــه در آن زندگ ــه ای ک ــد از خان ــد می توانی ــدا کنی ــت پی دس
بکشــید و بــه خانــه ای دیگــر برویــد. امــا اگــر قــرار باشــد تنهــا بــه آشــوب برســید 
چطــور؟ ایــن مســئله دقیقــاً همــان دغدغــه ای اســت کــه جمعیــِت جهــان امــروز بــا 
ــه  ــش اســت. طبق ــِت موجــود در حــال افزای ــی از وضعی ــه رو اســت. نارضایت آن روب
متوســط در حــال فروپاشــی اســت. فرقه هــای سیاســِی افراطــی بــه قدرت می رســند. 
هیجــان و ناآرامــی به جــز الینفــِک زندگــی تبدیل شــده اســت. دیگرکســی نگــراِن 
طوفــاِن مارکسیســم یــا ناسیونالیســم نیســت. آشــوب و رکــود وضعیتــی فاجعه بــار 

ایجاد کرده است.
چــه کار می تــوان انجــام داد تــا شــرایط قــدری آرام شــود؟ ســه راه حــل 

85.  Etsy
86.  Jaron Lanier
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ــتباه هســتند. نخســتین راه حــل  ــز اش ــا نی ــفانه آن ه ــا متأس ــده اســت. ام مطرح ش
می گویــد ترمــِز همــه ایــن نابودی هــای خالقانــه را بکشــیم. درواقــع ایــن فلســفه ای 
ــد. فرانســوا  ــم متحــد می کن ــِف راســت و چــپ را باه ــای مختل ــه بخش ه اســت ک
ــرد.  ــاز ک ــا ب ــرای چپ ه ــدان، راه را ب ــرای ثروتمن ــات ب ــش مالی ــا افزای ــد87 ب اوالن
ــی هســتند. جبهــه ناســیونال  ــه دنبــال تقویــت مرزهــای جنوب جمهوری خواهــان ب
فرانســه و UKIP در بریتانیــا بــه دنبــال خــروج از اتحادیــه اروپا و محدودیــِت مهاجرت 
ــِد اقتصــادی  ــه رش ــا ب ــد تنه ــز بگذاری ــای خــود را روی ترم ــر پ ــا اگ هســتند88. ام
آســیب وارد کرده ایــد بــدون اینکــه بــه آشــوب پایــان داده باشــید. فرانســه بــا بیکاری 
بــه شــکل انبــوه، کاهــش رشــد اقتصــادی و بی ثمــرِی بخــش دولتــی دســت وپنجه 
ــه دنبــال کارآفرینــی فرانســوی هســتید بهتــر اســت به جــای  ــرم می کنــد: اگــر ب ن
پاریــس در لنــدن یــا نیویــورک بــه دنبــال او باشــید. محافظــت از ســرزمیِن مــادری 
ــل از  ــکالتی مث ــد، مش ــاد می کن ــده ایج ــکالتی عدی ــز مش ــران نی ــر مهاج در براب
دســت رفتــِن ســرمایه ها و کمبــود نیــروی کار؛ ایــن در حالــی اســت کــه 

تکنولوژی های جدید راهی برای باز کردِن درهای بسته ندارد.
دومیــن راه حــل، بــر قــدرت کاِر تحصیــالت تأکیــد دارد. این یــک راه حــِل 
ــل  ــن راه ح ــق ای ــع منط ــت. درواق ــکاری اس ــکالِت بی ــِع مش ــرای رف ــیک ب کالس
ــم  ــا بتوانی ــت ت ــراد اس ــالت اف ــرمایه گذاری روی تحصی ــن راه، س ــد بهتری می گوی
ــن ماجــرا  ــم. البتــه بخشــی از ای ــد هدایــت کنی ــه ســمت مشــاغل جدی آن هــا را ب
ــایر  ــر از س ــد کمت ــدارک دانشــگاهی دارن ــه م ــرادی ک ــکاری در اف صحــت دارد: بی
افــراد اســت. امــا به هرحــال ایــن راه حــل، بیش ازانــدازه خوش بینانــه اســت. تبدیــل 
ــوار و  ــیار دش ــی کاری بس ــای آی ت ــه متخصص ه ــاله ب ــدن کاران 40 س ــردِن مع ک
تقریبــاً غیرممکــن اســت و عــالوه بــر آن چنــدان هــم ترغیب کننــده نیســت. مــوِج 
ــدازه  ــم به ان ــی را ه ــای ذهن ــه کاره ــد ک ــان می ده ــه نش ــکارات فناوران ــِد ابت جدی

کارهای یَدی تحت تأثیر خود قرارداده و این بسیار ناراحت کننده است.
ســومین راه حــل بــر وجــداِن ســرمایه داران و کاپیتالیســت ها تأکیــد دارد. 
ــراد  ــد )CSR(89؛ اف ــه کار بگیرن ــز ب ــی را نی ــئولیت های اجتماع ــد مس ــرکت ها بای ش
87.  Francois Hollande

88.   البته بریتانیا باالخره به برگزیت )خروج از اتحادیه اروپا( رأی مثبت داد و از آن خارج شد.
89.  Corporate Social Responsibility
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ثروتمنــد بایــد تمریــِن »بشردوســتی »کننــد؛ سیاســت گذاران بایــد از »ســرمایه دارِی 
 CSR جامع»حمایــت کننــد. بســیاری از شــرکت های بــزرگ روی تعهــدات خــود بــر
تأکیددارنــد. برخــی حتــی ســه گانه ای متفــاوت را معرفــی کرده انــد )مــردم، زمیــن، 
ســود(. در داووس ســال 1999 نیــز ایــن مســئله مطــرح شــد و بیــش از 3 هــزار نفــر 
از آن حمایــت کردنــد. ایاالت متحــده آمریــکا حتــی روز 25 فوریــه را بــرای 
ــرای آن  ــبز را ب ــی و س ــای آب ــه و رنگ ه ــر گرفت ــئله در نظ ــن مس ــت ای گرامیداش
انتخــاب کــرده اســت. در بریتانیــا نیــز نهــادی از شــرکت ها می خواهــد کــه گزارشــی 
ــرای  ــز فدراســیونی ب ــن نی ــد. چی ــه بدهن ــی و محیط زیســتی ارائ ــهٔ اجتماع درزمین

مسئولیت اجتماعِی شرکت ها راه اندازی کرده است.
ــی  ــه تزئین ــتر جنب ــددی دارد. CSR بیش ــکالت متع ــز مش ــث نی ــن بح ــا ای ام
ــای  ــورد فعالیت ه ــی در م ــذ روغن ــرده اســت: شــرکت ها در بورشــورهای کاغ پیداک
ــرای  ــف را ب ــای مختل ــگاران و نیروه ــی از روزنامه ن ــد و ارتش ــود می گوین ــوِب خ خ
نشــر آن هــا بــه کار می برنــد امــا درنهایــت همــان کارهــای همیشــگی خــود را انجــام 
می دهنــد. شــرکت بریتیشــن پترولیــوم90 متعهــد شــده کــه دنیایــی فراتــر از نفــت 
ــع  ــه خلیــج مکزیــک بشــود. درواق ــن نفــت ب ــع نَشــت میلیون هــا گال بســازد و مان
ــری  ــچ ثم ــل هی ــتند و در عم ــرکتی هس ــدای ش ــی پروپاگان ــتر نوع ــا بیش این ه
ــی  ــوند و حت ــت می ش ــن دست به دس ــب قوانی ــا در قال ــز آن ه ــی نی ــد؛ گاه ندارن
ــی کننــد. کاپیتالیســِم جامعــه  ــزرگ هــم نمی تواننــد آن هــا را اجرای شــرکت های ب
می توانــد به راحتــی بــه معکــوِس آن تبدیــل بشــود: وضعیــِت شــرکتِی ِدنجــی کــه 
ــازار خــارج می کنــد. ســرمایه دارِی وجدان محــور می توانــد  تازه واردهــای پویــا را از ب
تأثیــرات مخربــی روی اقتصــاد سیاســی نیــز بگــذارد: ایجــاد شــغل. هرچــه 
سیاســت گذاران و اهالــی کســب وکار بیشــتر بــه ســمت ایــن قوانیــن حرکــت کننــد، 
ــان در  ــین ها همچن ــای ماش ــد به ج ــا بتوانن ــود ت ــر می ش ــراد کمت ــتمزدهای اف دس
ــرای آن هــا کار کننــد. درواقــع می تــوان در قانونــی یک خطــی ایــن  مقــام انســان ب
)»جامع تــر«،  باشــد  بیشــتر  صفــت  هرچــه  داد:  توضیــح  را  وضعیــت 

»مسئولیت پذیرتر«، و سایر(، مشاغل کمتری ایجاد می شود.
ــزرگ، همزمــان دو کار را انجــام  ــوان انجــام داد؟ آشــوب ب پــس چــه کاری می ت
90.  British Petroleum (BP)



آشوب بزرگ54

ــاِن اقتصــادی؛ و  ــش نوس ــا افزای ــراه ب ــراد هم ــرای اف ــش خطــرات ب ــد: افزای می ده
فــردی شــدِن آن خطــرات، یعنــی افــراد بیشــتری در معــرض آن خطــرات می گیرنــد. 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــتری ب ــئولیت های بیش ــی دوم مس ــگ جهان ــد از جن ــا بع نهاده
ــی  ــه رقابت ــرای این ک ــرکت ها ب ــاال ش ــد. ح ــده گرفتن ــه عه ــم ب ــوارض کاپیتالیس ع
باقــی ماننــد، خودشــان خطراتــی را ایجــاد می کننــد. چالــش اصلــی ایــن اســت کــه 
راه کارهایــی بــه بزرگــِی مشــکالت معرفــی کنیــم: ایده هــای بــزرگ بــرای مقابلــه بــا 

آشوِب بزرگ.
ــر  ــاِل تغیی ــاِن در ح ــا جه ــود را ب ــی خ ــت های اجتماع ــد سیاس ــا بای دولت ه
ــه در آن  ــود ک ــده ب ــی طراحی ش ــرای جهان ــی ب ــت های دولت ــد. سیاس ــو کنن همس
ــه  ــرادی ک ــد. اف ــر، کار می کردن ــب بزرگ ت ــازمان های اغل ــرای س ــتری ب ــراد بیش اف
ــا قوانینــی کــه هــرروز در  خودشــان بــرای خودشــان کاری را دســت وپا می کننــد ب
ــا مشــکل مواجــه می شــوند. این کــه قوانیــن مالیــات هــرروز  حــال تغییــر اســت، ب
ــدِم  ــر ع ــه خاط ــراد ب ــود. بســیاری از اف ــام می ش ــا تم ــه ضــرر آن ه ــد ب ــر کن تغیی

تحمل همین تغییرات، دست به خودکشی زده اند.
کمتریــن کاری کــه دولت هــا بایــد انجــام بدهنــد ایــن اســت کــه ایــن 
آشــفتگی ها را برطــرف کننــد. آن هــا بایــد کارهــای بزرگ تــری نیــز انجــام بدهنــد: 
ایجــاد نهادهــای بــزرگ بــرای رفــاه، به ویــژه در بخش مراقبــت و ســالمت و همچنین 
ــکل  ــن مش ــد. بزرگ تری ــر باش ــیار مؤث ــد بس ــتمری بگیران، می توان ــش مس در بخ
ــل  ــرکت ها و مح ــر ش ــراد، ب ــِک اف ــای تک ت ــورها به ج ــر کش ــه اکث ــت ک ــن اس ای
کارشــان تکیــه کرده انــد. بدتریــن مــورد نیــز ایاالت متحــده آمریکاســت امــا نمونــه 
آن در کشــورهای اروپایــی نیــز یافــت می شــود. آن هــا بایــد ایــن عــادت را زیــر پــا 
بگذارنــد و به طــور مســتقیم بــا تک تــِک افــراد رابطــه برقــرار کننــد و بــا آن هــا وارد 
ــرای  ــی ب ــه کاف ــه بودج ــن اســت ک ــز ای ــر نی ــزرگ دیگ ــوند. مشــکِل ب ــه ش معامل

حقوق بازنشستگی فراهم نمی شود.
برخــی از دولت هــای آینده نگــر، وارد اقــدام و عمــل شــده اند. دولت هــای 
بریتانیــا و ایاالت متحــده آمریــکا طرح هایــی را بــرای بازنشســتگی معرفــی کرده انــد. 
ــا در  ــد ت ــاد کرده ان ــراد ایج ــرای اف ــی را ب ــا و محرک های ــن انگیزه ه ــا همچنی آن ه
ــی را  ــت اوبامــا اصالحات ــه بازنشســتگان همــکاری کننــد. دول ــوط ب برنامه هــای مرب
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درزمینــهٔ بهداشــت و ســالمت بــا عنــوان اوبامــا کیــر91در دســتور کار خــود قــرارداد 
ــورهای  ــا کش ــت(. ام ــث اس ــِل بح ــود، مح ــای خ ــا در ج ــداِم اوبام ــن اق ــه ای )البت
ــژه  ــر به وی ــورهای دیگ ــد. کش ــام بدهن ــتری انج ــای بیش ــد کاره ــعه یافته تر بای توس
کشــورهای اروپــای جنوبــی نیــز بایــد برنامه هــای خــود را در همیــن پیــش ببرنــد 

در غیر این صورت سقوط می کنند.
هــر فــرد در جایــگاه خــودش بایــد انتظــارات و توقعاتــش را تغییــر بدهــد: عصــر 
اســتقالِل کارگــران بــه عصــِر توجــه بــه افــراِد ارشــد در حــوزه اجتماعــی تبدیل شــده 
اســت. افــراد بایــد در عصــر جدیــد بداننــد تنهــا کســی کــه می تواننــد بــه او تکیــه 
کننــد، خودشــان هســتند. میلیون هــا نفــر می تواننــد کاری کــه شــما انجــام 
می دهیــد را انجــام بدهنــد؛ چــه چیــزی در ایــن ماجــرا شــما را خــاص و متفــاوت 
ــرای خــود تکــرار  ــار ب می کنــد؟ کارگــراِن امــروز بایــد ایــن جملــه را روزی هــزار ب
کننــد تــا هــر صبــح کــه از خــواب بیــدار می شــوند همچنــان شــغل خــود را داشــته 

باشند.
آن هــا بایــد بــه دنبــال جایــی باشــند کــه فقــط خودشــان بتواننــد در آن خدماتی 
ــی  ــد خدمات ــا نتوان ــه آن ورود کنــد ی ــد ب ــه کننــد و هیچ کــِس دیگــری نتوان را ارائ
ــود  ــای خ ــد در مهارت ه ــا بای ــد. آن ه ــه کن ــر از آن ارائ ــا ارزان ت ــریع تر ی ــر، س بهت
بــه روز باشــند. آن هــا بایــد یــاد بگیرند خودشــان را به بــازار بفروشــند )ایده هایشــان(: 
ــند، مهارت هــای خودشــان را  ــته باش ــبکه های خودشــان را داش ــی ش ــن یعن ای
تبلیــغ کننــد و بــه موفقیتــِی ویــژه خودشــان دســت پیــدا کننــد و حتــی خودشــان 
را بــه یــک برنــد تبدیــل کننــد. آن هــا همچنیــن باید مدیریــِت میــاِن ســرمایه گذاری 
ــزرگ،  ــوب ب ــف آش ــه لط ــع ب ــد. درواق ــز بیاموزن ــتراحت را نی ــه، کار و اس و هزین

هرکسی باید یاد بگیرد کسب وکار کوچکی برای خودش راه بیندازد.
البتــه چنیــن حرف هایــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــردم کامــاًل تنهــا هســتند. 
ــه  ــند و ب ــته باش ــی داش ــی اساس ــد نقش ــده اند می توانن ــه تأسیس ش ــی ک نهادهای
ــگاه ها  ــه ها و دانش ــد. مدرس ــت کنن ــود را مدیری ــِی خ ــد زندگ ــک کنن ــا کم آن ه
می تواننــد بــه افــراد یــاد بدهنــد کارآفریــن باشــند، توانایــی اداره زندگــی خودشــان 
را داشــته باشــند و کاری بــه کارفرماهــا و ســایر کارگــران نداشــته باشــند؛ آن هــا باید 
91.  Obamacare
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بــه دنبــال موسســه های بزرگــی باشــند کــه مشــاغل را بــرای آن هــا فراهــم می کنــد. 
مــردم همچنیــن می تواننــد اجتماعاتــی را تشــکیل دهنــد و در ســازمان ها خدمــات 
ــد و از  ــش دهن ــرات را کاه ــزان خط ــق می ــن طری ــا از ای ــد ت ــه کنن ــه ارائ داوطلبان
ــی،  ــراِن عصــر ویکتوریای ــوند. کارگ ــا ش ــز ره ــی نی ــزوا و تنهای ــد ان مشــکالتی مانن
نهادهایــی ماننــد جامعــه دوســتانه92 را راه انــدازی کردنــد تــا بتواننــد از خودشــان در 
برابــر خطــراِت مختلــف مراقبــت کننــد. البتــه بعــداً دولت هــای بــزرگ و اتحادیه های 
تجــاری، ماهیــت وجــودی را از ایــن نهادهــا ســلب کردنــد. حــاال کارگــران امــروزی 
ــکل آزاد و  ــه ش ــی ب ــتند. برخ ــان هس ــوع خودش ــی از ن ــال خالقیت های ــه دنب ب
ــن  ــد. ای ــاد می کنن ــان را ایج ــاف خودش ــال اصن ــد و درعین ح ــتقل کار می کنن مس
ــات  ــی ثب ــوب، اندک ــر از آش ــای پ ــند و در دنی ــه باش ــود بیم ــث می ش ــاف باع اصن
ــت  ــال کار اس ــه دنب ــه ب ــی ک ــود کس ــث می ش ــرایط باع ــن ش ــند. ای ــته باش داش
ــورها  ــی از کش ــرد. در برخ ــاد بگی ــازه ای ی ــای ت ــد و مهارت ه ــه روز باش ــه ب همیش
حتــی نهادهایــی نیــز بــرای افــرادی کــه مســتقل کار می کننــد، وجــود دارد کــه بــه 

آن ها امکان ادامه کار و برقرارِی ارتباط با سایر افراد را می دهد.
تضــادی جالــب نیــز در دل آشــوب بــزرگ وجــود دارد: نیروهایــی باعــث ایجــاد 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــال راه حل های ــده اند درعین ح ــا ش ــراف م ــای اط ــام در دنی ابه
آن ابهامــات و عــدم قطعیت هــا دارنــد. ســه دلیــل بزرگــی کــه رکــود تورمــی را در 
زندگــی افــراد ایجــاد کــرده افزایــش نســبِی هزینه هــای ســالمت، تحصیــل و مســکن 
ــه  ــد ک ــم می کن ــی را فراه ــه در دوره آشــوب ایجادشــده، فرصت ــی ک اســت. ابداعات
ــا  ــد ب ــاورِی اطالعــات می توان ــرد. انقــالِب فن ــرار می گی هــر ســه مشــکل مدنظــر ق
ــی  ــا حت ــد و ی ــل را کاهــش بده ــای ســالمت و تحصی ــره وری، هزینه ه ــش به افزای
می توانــد خدماتــی را در بخــش صنعــت ارائــه کنــد کــه باعــث افزایــش تولیــد بشــود. 
ــه کســانی  ــر اســت. تقریباًهم ــی معجزه گ ــاً نیروی ــات تقریب ــاوری اطالع ــالب فن انق
ــز  ــر شــخصی روی می ــک کامپیوت ــد ی ــی می کنن ــدان زندگ ــای ثروتمن ــه در دنی ک
ــد از  ــه اراده کردن ــان ک ــر زم ــد ه ــد و می توانن ــب خوددارن ــی در جی ــا حت ــود ی خ
ــه دنیــای از کتاب هــا در فضــای اینترنتــی دسترســی پیــدا کننــد و از  طریــق آن ب
ــرار  ــتفاده ق ــد و مورداس ــدا کنن ــد را پی ــه می خواهن ــه ک ــر آنچ ــوگل ه ــق گ طری
92.  Friendly Societies
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بدهنــد. بــه زودی آن هــا حتــی می تواننــد یــک دســتیار دیجیتالــی بــرای خودشــان 
داشــته باشــند کــه تمامــی کارهــای پیش وپــا افتــاده آن هــا را زمانــی کــه خودشــان 
ــز در  ــردم نی ــی از م ــه تعــداد روزافزون ــد، انجــام بدهــد. البت ــه ســفر کاری می رون ب
ــی و  ــی در نایروب ــردم حت ــد: م ــابهی برخوردارن ــای مش ــا از مزای ــای نوظهوره دنی
مومیــای هــم می تواننــد بــه لطــف تکثیــر موبایــل و آی پدهــای ارزان قیمــت )گاهــی 
ــدا  ــی پی ــردم93 دسترس ــگاه م ــه دانش ــرد( ب ــق می گی ــا تعل ــه آن ه ــه ب ــی یاران حت
 )IT( کننــد و از طریــق آن تحصیــل کننــد. به این ترتیــب فنــاوری اطالعــات

درعین حالی که برابری بخش بوده، یک نیروی آشوب گر نیز بوده است.
بزرگ تریــن دلیــل بــرای اینکــه می توانیــد پــای خــود را به جــای ترمــز روی گاز 
بگذاریــد و ســریع فرمــان را عــوض کنیــد ایــن اســت کــه مزایــا و منافــع از هزینه هــا 
بیشــتر اســت. عبــارت به یادماندنــی شــومپیتر کــه از ویرانگــرِی خالقانــه می گفــت 
ــه همــراه داشــته اســت: درواقــع عبــارت او نشــان می دهــد  تاکنــون آســیب هایی ب
ــِم  ــدازه بخــش خالقیــِت آن اســت. امــا در عال کــه بخــش ویرانگــِر کارآفرینــی به ان
ــادی از خالقیت هــا حتــی  ــر اســت. بخــش زی واقــع، خالقیــت از ویرانگــری، پیش ت
کوچک تریــن ویرانگــری را نیــز بــه همــراه نــدارد: درمان هــای جدیــد بــرای برخــی 
»ویرانگــری  از  وقتــی  امــا  فنــاوری.  پیشــرفت های  برخــی  یــا  بیماری هــا  از 
خالقانه»می گوییــم بیشــتر منظورمــان همراهــِی اولــی بــا دومــی اســت. در 
ــر  ــه خاط ــا ب ــری تنه ــت و ویرانگ ــان خالقی ــادل می ــرارِی تع ــر، برق ــای اخی دهه ه
ــر  ــا کمــی عقب ت ــوده اســت. ام ــدان ب ــای ثروتمن ــردم در دنی ــی و آســایش م راحت
بایســتید و همه چیــز را از عقــب به عنــوان یــک کل تماشــا کنیــد. در ایــن شــرایط 
قطعــاً می بینیــد کــه خالقیــت پیــروز اســت. در 20 ســال گذشــته تعــداد افــرادی 
ــداد  ــن تع ــوده و ای ــاد ب ــیار زی ــک بس ــدون ش ــد ب ــات پیداکرده ان ــر نج ــه از فق ک
همین طــور در حــال افزایــش اســت. در 20 ســال آینــده نیــز اســتانداردهای زندگــِی 
ــود بهــره ورِی  ــوژی باعــث بهب ــدا می کنــد چراکــه تکنول ــود پی طبقــه متوســط بهب
ــا گــذر  بخــش خدمــات می شــود. طوفانــی کــه شــومپیتر از آن صحبــت می کــرد ب

زمان از راه می رسد اما در عالِم واقعیت ما را به دنیای بهتری خواهد برد.

93.  People›s University
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راهنمایی برای این کتاب
ــام از واقعیت هــای مجــزا  ــا اله ــج ســال گذشــته و ب ــن ســتون ها در طــی پن ای
ــذاب،  ــاب ج ــک کت ــی از ی ــزرگ، رونمای ــوف ب ــک فیلس ــرگ ی ــده اند: م نوشته ش
اســتعفای یــک مدیرعامــل و نظایــر آن. امــا در همــه آن هــا تـِـِم ویرانگــرِی خالقانــه 
وجــود دارد و همیــن امــر آن هــا را منســجم کــرده اســت. گلچیــن و تنظیــِم دوبــاره 
ــن  ــب ای ــت. به این ترتی ــده اس ــز ش ــا نی ــتر آن ه ــاِد بیش ــث اتح ــتون ها باع ــن س ای
ــه  ــد ب ــی می خواهن ــد همگ ــه دارن ــی ک ــزا و متفاوت ــِر مج ــِم ظاه ــتون ها علیرغ س
ــوبی را  ــن آش ــا چنی ــرا دنی ــد. چ ــخ بدهن ــش پاس ــک پرس ــه ی ــجم ب ــکلی منس ش
ــتند؟ و  ــانی هس ــه کس ــوب چ ــن آش ــای ای ــا و بازنده ه ــد؟ برنده ه ــه می کن تجرب
ــزرگ انجــام بدهیم-به عنــوان  ــا ایــن آشــوب ب ــه ب ــرای مقابل چــه کاری می توانیــم ب
ــان برســد و  ــه پای ــرار نیســت ب ــراد؟ البتــه آشــوب هیــچ گاه ق ــت و اف شــرکت، دول
مدیریــت را بــه پایــان برســاند: مــن چنــد ســتون نیــز بــرای پرســش های همیشــگی 

درباره قدرت، کار و فلسفه به انتهای کار اضافه کرده ام.
نخســتین بخــش نگاهــی بــه مربی هــای آشــوب دارد. پیتــر دراکــر94 ویژگی هــای 
ــرای شناســایی  ــا همــکار خــود شــومپیتر داشــت: ظرفیتــی ب مشــترِک بســیاری ب
ــد  ــا. رونال ــب عبارت هــای گوی ــدِن آن هــا در قال رویه هــای مهــم اجتماعــی و گنجان
ــرد: اصــاًل چــرا  ــای کســب وکار مطــرح ک ــواس95 اساســی ترین پرســش را در دنی ک
ــم  ــاز داری ــت نی ــِی مدیری ــت های مرئ ــه دس ــا ب ــرا م ــد؟ چ ــود دارن ــرکت ها وج ش
ــد؟  ــام بده ــا را انج ــیاری از کاره ــد بس ــازار می توان ــِی ب ــت های نامرئ ــی دس وقت
ســی کی پراهــاالد96 و کلــی کریستنســن97 زیرشــاخه های فکــرِی بســیاری در عالــِم 
کســب وکار راه انداختنــد. پراهــاالد »درآمــد را در کــف هــرم قــرارداد »و کریستنســن 
ــواب  ــت ج ــن وضعی ــور در ای ــوب گر چط ــر و آش ــای ویرانگ ــه ایده ه ــان داد ک نش
می دهنــد. امــا در ژانویــه 2008 بــود کــه غول هــای ویرانگــری خودشــان را در برابــر 
رقیــب جدیــدی یافتنــد کــه از جنــس »کســی کــه در می زنــِد« والتــر وایــت98 بــود. 
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برکینــگ بــد99 تنهــا شــوی تلویزیونــِی خــوب نبــود. بلکــه به خوبــی نشــان مــی داد 
چطــور می تــوان یــک اســتارتاپ ویرانگــر را بــه غولــی در عرصــه کســب وکار تبدیــل 

کرد.
بخــش دوم ایــن کتــاب بــه نیروهــای ویرانگــر می پــردازد: شــرکت های بازارهــای 
می بخشــد؛  تأسیس شــده  پیــش  از  صنایــِع  بــه  نــو  شــکلی  کــه  نوظهــور 
ــی ارزش را کشــف  کارآفرین هــای »المــاس دیوانه«کــه ارزِش اقتصــادِی چیزهــای ب
ــای  ــد مدیره ــان می دهن ــه نش ــراِن داده ک ــر و تحلیل گ ــای مدی ــد؛ ربات ه کرده ان
ســنتی دیگــر بی ربــط هســتند؛ و مدل هــای کســب وکاِر روزهــای نخســتیِن صنعــت 
ــرای  ــی ب ــی چالش ــه همگ ــی ک ــرکت های دولت ــی و ش ــِت خصوص ــد مالکی مانن

شرکت های دولتی ایجاد کرده اند.
ــر  ــن تغیی ــای ای ــا و بازنده ه ــودِن برنده ه ــگفت آور ب ــاره ش ــش درب ــومین بخ س
ــا  ــر می شــوند و م ــدان هــرروز ثروتمندت ــن واقعیــت کــه ثروتمن ــد. ای بحــث می کن
فقــط آب در هــاون می کوبیــم، حقایــق جالبــی را در خــود دارد. برخــی از بزرگ تریــن 
ــان( هســتند  ــژه زن برنده هــای ایــن ماجــرا، کارآفرین هــای بازارهــای نوظهــور )به وی
کــه اکنــون می تواننــد بــا دنیــا ماننــد یــک صــدف خوراکــی رفتــار کننــد. برخــی از 
گروه هایــی کــه درگذشــته صرفــاً در حاشــیه بودنــد اکنــون وارد جنبه هــای جدیــِد 
ــت  ــا واقعی ــمار آورد. ام ــه ش ــده ب ــا را بازن ــوان مدیرعامل ه ــده اند. نمی ت ــی ش زندگ
اســت:  نهفتــه  تلخــی  قصه هــای  آن هــا  ولخرجی هــای  در  کــه  اســت  ایــن 
ــد کمــی  ــد و نمی توانن ــت بســیار کمــی دارن ــه گذشــته وق ــا نســبت ب مدیرعامل ه
ــد؛ آن هــا همچنیــن تحت فشــار گروه هــای قدرتمنــد  ــرای خودشــان بگذارن وقــت ب
قــرار دارنــد. مشــابه ایــن امــر در مــورد دانشــگاه ها نیــز صــدق می کنــد: نهادهایــی 
ــه جنــرال  ــه چیــزی شــبیه ب کــه بایــد در کانــون اقتصــاد دانــش باشــند اکنــون ب
ــرای محصــوالت  ــا را ب ــا قیمت ه ــالدی تبدیل شــده اند: آن ه ــه 70 می ــور در ده موت
ــش  ــا دان ــه دنی ــاوت ب ــه شــکلی متف ــا ب ــای م ــد. نخبه ه ــاال می برن ــر، ب بی کیفیت ت

نزدیک می شوند.
ــر  ــم در عص ــور می توانی ــه چط ــردازد ک ــش می پ ــن پرس ــه ای ــاب ب ــپس کت س
آشــوب، زنــده بمانیــم و پیشــرفت کنیــم. بخــش چهــارم نگاهــی بــه شــرکت ها دارد. 
99.  Breaking Bad
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برخــی از شــرکت ها بــه روش هــای قدیمــی چنــگ می زننــد: ایــن مســئله در مــورد 
ــد. برخــی دیگــر از  ــاًل صــدق می کن ــی کام ــِی آلمان برخــی از شــرکت های خانوادگ
شــرکت ها نیــز روش هــای افراطــِی مــدرن را تجربــه می کننــد: برخــی از شــرکت ها 
ماننــد ایربی ان بــی100 و زیپــکار در ایــن زمینــه پیشــرو هســتند؛ برخــی هــم ماننــد 
جنــرال الکتریــک و یونیلــور101 مطابــق توصیــه پاراهالــد رفتــار می کننــد و درآمــد 

خود را در کِف هرم قرار می دهند.
واکنــش بســیاری از شــرکت های بــزرگ ایــن بــوده کــه آغــوش خــود را بــه روی 
ــب  ــای عجی ــته اند: عنوان ه ــاز گذاش ــروزی ب ــِب ام ــِی عجیب وغری ــای مدیریت مده
ــق  ــن طری ــا آن هــا از ای ــر ارشــِد خالقیــت( می دهنــد و ت ــان خــود )مدی ــه کارکن ب
ــزرگ  ــداد کمــی از شــرکت ها ب ــا تع ــت هســتند. ام ــدر بااهمی ــد چق احســاس کنن
ــرار  ــی ق ــد و الزم دارد موردبررس ــه می طلب ــی ک ــان جدیت ــکل را باهم ــن مش ای
داده انــد. پائــول پُلمــن102 مدیرعامــل یونیلــور معتقــد اســت شــرکت او بــرای اینکــه 
ــد رویکــرد درازمــدت داشــته  ــل نگرانی هــا در مــورد ســرمایه داری بایســتد بای مقاب
باشــد. امــا مشــکل پلمــن ایــن اســت کــه بــه منتقــداِن کاپیتالیســم اجــازه می دهــد 
ــر  ــد. شــاید رویکــرِد بهت ــی، مســئله را مطــرح کنن ــب ســازمان های غیردولت در قال
بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه افــراِد فعــال در حــوزه کســب وکار ایــن اســت کــه 
ــارزه  ــگ مب ــه فرهن ــد و در جبه ــومپیتر وام بگیرن ــود را از ش ــرِی خ ــای رهب ایده ه
ــکوت  ــد س ــح می دهن ــب وکار ترجی ــوزه کس ــال در ح ــراد فع ــیاری از اف ــد. بس کنن
هــم  برخــی  و  می کننــد  بوق وکرنــا  در  را  مســئله  بقیــه  درحالی کــه  کننــد 
کلیشــه های شــرکتی بــرای آن هــا می ســازند. آن هــا بایــد نمونــه ای پویــا و 
ــِت بشــری  ــا محصــوِل خالقی ــن کار تنه ــرای کســب وکار بســازند و ای ــت ب درحرک
خواهــد بــود کــه پلورالیســم سیاســی را نیــز تضمیــن می کنــد. تنهــا از ایــن طریــق 

است که قوانین دولت و خصومت ها آن ها را با خود نابود نمی کند.
ــه  ــه هم ــردازد. البت ــا می پ ــده دولت ه ــوژه مأیوس کنن ــه س ــم ب ــش پنج بخ
ــاخت های  ــاد زیرس ــی در ایج ــی حیات ــا نقش ــت. دولت ه ــد نیس ــم ب ــا ه خبره
ســرمایه داری داشــته اند: وزارت دفــاع ایاالت متحــده آمریــکا، اینترنــت را پــرورش 

100.  Airbnb
101.  Unilever
102.  Paul Polman
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ــات  ــکارات و ابداع ــنه ابت ــه تش ــد ک ــان داده ان ــا نش ــی از نهاده ــت. برخ داده اس
هســتند: ســوئد کــه زمانــی پایتخــت سوسیالیســِم بــزرِگ دولتــی بــود اکنــون بــه 
کارآفرین هــای بخــش خصوصــی اجــازه می دهــد ایده هــای خــود را بــرای 
ــوب،  ــای خ ــن خبره ــه ای ــود هم ــا باوج ــد. ام ــرح کنن ــت مط ــاِه دول ــاِت رف نج
ــر دارد: دولت هــا بعــد از چنــد دهــه جنــگ،  ــد جنبــه ای همه گی ــر ب بازهــم خب
ــا تأکیــد  بیــش از گذشــته مداخلــه جــو شــده اند و شــرکت ها به جــای این کــه ب
بــر اصــول لیبرالیســم بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان بدهنــد، بــه بــازی گرفتــِن 
کِل نظــام را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد. این خبــر به ویــژه در ایاالت متحده 
ــده اســت. واشــنگتن دوســِت صمیمــی کاپیتالیســم  ــکا بســیار مأیوس کنن آمری
ــای  ــی پ ــی وقت ــت: حت ــان نیس ــِت جمهوری خواه ــِت دول ــر پایتخ ــده و دیگ ش
مشــکالِت جمعــی بــه میــان می آیــد دیگــر کامــاًل فلــج می شــود و هنگامی کــه 
منافــع گروه هــای ذینفــع در میــان باشــد، دیگــر راه حلــی بــرای مشــکالتی ماننــد 
ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها نــدارد. امــا ایــن مشــکل، محــدود بــه واشــنگتن 
ــاز داشــتند.  ــه گواهــی نی ــا 5 درصــد از مشــاغل ب نیســت. در ســال 1950 تنه
امــروز 30 درصــد از شــغل ها بــه گواهــی نیــاز دارنــد. شــما نمی توانیــد به عنــوان 
طــراِح داخلــی در فلوریــدا کارکنیــد مگــر اینکــه دو ســال مطالعــه )کــه هزینــه 
ــت  ــه دول ــا طرحــی اســت ک ــه این ه آن بســیار باالســت( داشــته باشــید و هم

پایه ریزی کرده است.
ــرادی بررســی  ــگاه اف ــزرگ را از ن ــران چطــور؟ بخــش ششــم آشــوب ب و کارگ
می کنــد کــه در لبــِه تیــز و بُــراِن تیــغ قــرار دارنــد. یکــی از نمونه هــای تأثیرگــذار 
ــوان در سانفرانسیســکو مشــاهده کــرد؛ در ایــن  از بیــدارِی دعــوای طبقــات را می ت
ــه داخــِل شــهر،  ــر هجــوم کارگــراِن فنــاوری ب شــهر ســاکن های همیشــگی در براب
ــش قیمــِت مســکن و همچنیــن  ــراد باعــث افزای ــن اف ــد چراکــه ای شــورش کرده ان
ــوب  ــأ آش ــا منش ــع آن ه ــده اند. درواق ــی ش ــوِس خصوص ــات اتوب ــیس خدم تأس
شــده اند. امــا ناامیــدی در ایــن بخــِش پرســروصدا نیســت بلکــه تیــره روزی مختــِص 
ــده  ــث ش ــرروزه باع ــای ه ــد. هماهنگی ه ــکوت می کنن ــه س ــت ک ــرادی اس آن اف
بســیاری از کارگــران دســت بــه خودکشــی بزننــد. فنــاوری اطالعــات می توانــد شــما 
ــای  ــرکت ها راه حل ه ــد. ش ــل کن ــتمزد تبدی ــرای دس ــاعته ب ــرده 24 س ــه ب را ب



آشوب بزرگ62

ــا مشــکل را تشــدید  ــه گاهــی تنه ــد ک ــه کرده ان ــن مشــکل ارائ ــرای ای مختلفــی ب
کــرده اســت. امــا کارگــران بایــد یــاد بگیرنــد نوعــی اســتراتژِی زمانی داشــته باشــند؛ 
آمریکایی هــا بــه ایــن اســتراتژی، شــانه خالــی کــردن می گوینــد. ایــن شــاید نوعــی 
دعــوت بــه تنبلــی باشــد. امــا واقعیــِت آن یعنــی ســرباززدن از مالقات هــای 
بی هــدف و واکنــش نشــان دادن بــه چیزهــای بی هدفــی کــه تنهــا انــرژی مــا را از 

بین می برد.
ــه  ــدِف آن ارائ ــه ه ــود ک ــدی می ش ــتون هایی جمع بن ــا س ــه ب ــن مجموع ای
راه حــل بــرای مشــکالِت همیشــگِی مدیریتــی اســت. شــما چطــور بــه قــدرت دســت 
پیــدا می کنیــد؟ قــدرت بــرای آنــان کــه آن را در اختیاردارنــد چــه می کنــد؟ چــرا 
ــارد104  ــت ریچ ــر103 و کی ــک جاگ ــد می ــره مانن ــدرِت دونف ــان ق ــی از صاحب برخ
همچنــان می تواننــد بــه حیــات خــود ادامــه بدهنــد درحالی کــه اتحــاد دونفره هایــی 
ماننــد جــان لنــون105 و پائــول مکارتنی106فرومی پاشــد؟ چــرا مــا همچنــان برخــی از 
ــای  ــا هزینه ه ــن تأخیره ــم ای ــه می دانی ــم درحالی ک ــر می اندازی ــه تأخی ــا را ب کاره
ــا  مخربــی را بــه همــراه دارد؟ هیــچ شــکی نیســت کــه آشــوب های بــزرگ مــا را ب
مشــکالِت جدیــد و تأثیرگــذار مواجــه می کنــد. امــا طبیعــت انســان هیــچ گاه تغییــر 
نمی کنــد: شــما می توانیــد داده هــای بــزرگ را در اختیــار افــراِد مشــغول در 
ــا  کســب وکارها و همچنیــن هــوش مصنوعــی بگذاریــد امــا برخــی مســائل پیش وپ
ــا  ــد توجــه م ــی نیازمن ــوِل آشــوب بیــش از هرزمان ــد. غ ــار بزن ــا را کن ــاده آن ه افت
اســت و البتــه اهالــی کســب وکار نیــز بایــد کمــی وقــت بگذارنــد و بــا اندیشــه های 

بزرِگ فیلسوف ها آشنا بشوند.

103.  Mick Jagger
104.  Keith Richard
105.  John Lennon
106.  Paul McCartney



فصل اول

مربی های آشوب



آشوب بزرگ64

آماده برای پرواز
شومپیتر کیست و چه کرد؟

ــود.  ــراد می ش ــتقیِم اف ــِد مس ــع دی ــه مان ــود دارد ک ــب وکار وج ــزی در کس چی
خیــزش کســب وکار جدیــد بــه یــک سلســله انتقــادات بی رحمانــه دامــن زد. آنتونــی 
ــه شــرکت  ــوپ1 در کتــاب شــیوه ای کــه اکنــون زندگــی می کنیــم2 )1875( ب ترول
جعلــِی راه آهــن پرداخــت. آپتــون ســینکلر3 در کتــاب جنــگل4 )1906( بــه صنعــت 
بســته بندی گوشــت در شــیکاگو کــه شــکلی نامتعــارف داشــت، اشــاره کــرد. هــرروز 
بــر تعــداد روزنامه نگارانــی کــه در حــوزه کســب وکار آمریکایــی دســت بــه افشــاگری 

می زنند اضافه می شود.
ــد.  ــی کســب وکار نیــز ایــن خصومت هــا را پذیرفته ان تعــداد قابل توجهــی از اهال
برخــی نیــز واکنش هــای جالبــی نســبت بــه یکدیگــر داشــته اند. بــرای نمونــه، پیــام 
آخــر هنــری فریــک5 بــه انــدرو کارنگــی6 همــکار خــود در صنعــت فــوالد ایــن بــود: 
»بــه او بگوییــد در جهنــم می بینمــش؛ همان جایــی کــه هــر دو نفرمــان می رویــم.« 
بســیاری از افــرادی کــه در کســب وکارهای بــزرگ مشــغول هســتند خودشــان را بــا 
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ــا از ایــن طریــق بتواننــد روح از  ــد ت فعالیت هــای بشردوســتانه نیــز ســرگرم کرده ان
دست رشــته خــود در جریــان پول ســازی را دوبــاره احیــا کننــد. جوشــش احساســاِت 
ضــِد کســب وکار امــروز همچنــان رایــج اســت. در نظــر بســیاری از فعــاالن 
محیط زیســتی، کســب وکارها مســئوِل چپــاوِل کــره زمیــن هســتند. در نظــر 
بســیاری از فعــاالِن شــرکتی نیــز، افــراِد فعــال در کســب وکارها فرشــتگانی هســتند 

که تنها برای نجات خودشان، کار خیر انجام می دهند.
ــِد  ــاِت ض ــم، احساس ــقوط کمونیس ــگان7 و س ــالب تاچر-ری ــف انق ــه لط ــا ب ام
کســب وکار دیگــر ماننــد گذشــته، فراگیــر نیســت. به جــای آن نوعــی رنِجــش بــرای 
ــه  ــان را ب ــختی خودش ــرکت ها به س ــود دارد. ش ــب وکار وج ــا کس ــردن ب ــت ک رقاب
ــی  ــار و اهال ــوری تج ــز ط ــتمداران نی ــد. سیاس ــه می کنن ــی ارائ ــهرونداِن جهان ش
کســب وکار را می ســتایند کــه گویــی تنهــا آفریننــدگاِن شــغل در جهــان هســتند. 
ــل  ــرای ح ــایلی ب ــوان وس ــب وکارها به عن ــه کس ــی ب ــک جهان ــل و بان ــازمان مل س
ــوزه  ــه در ح ــرادی ک ــارکوزی8بین اف ــوال س ــد. نیک ــگاه می کنن ــکالت ن ــِی مش تمام
ــراِن  ــد و معامله گ ــاد می کنن ــغل ها را ایج ــه ش ــد ک ــت می کنن ــب وکار فعالی کس

مالی که تنها انتقام می گیرند تمایز قائل می شود.
جــوزف شــومپیتر یکــی از معــدود نخبگانــی بــود کــه کســب وکار را بــه شــکلی 
مســتقیم می دیــد. او فعــاالن در کســب وکارها را قهرمان هایــی خوانده نشــده و 
ــالِت  ــته ها و تخی ــق خواس ــه از طری ــی ک ــردان وزنان ــت: م ــده می دانس ــده نش دی
خــود بــه شــکلی نــاب، کارآفرینــی می کننــد و از ایــن طریــق مســئول توســعه های 
بی خطــری در تاریــخ بشــر هســتند؛ آن هــا باعــث ترویــج غنــای توده هــا می شــوند. 
ــه  ــود. البت ــم ب ــر ابریش ــب ذخای ــت اول صاح ــه الیزاب ــود: »ملک ــه ب ــار گفت او یک ب
ــا  ــود ام ــا نمی ش ــرای ملکه ه ــم ب ــره ابریش ــامل ذخی ــم ش ــای کاپیتالیس موفقیت ه
آن هــا را در اختیــار دخترانــی در کارخانه هــا قــرار می دهــد و در مقابــل نیــز آن هــا 
ــورت  ــه به ص ــرمایه داری، ن ــه س ــس روی ــد... پ ــری می کنن ــش کمت ــالش و کوش ت
تصادفــی بلکــه برحســب مکانیــزِم درونــی اش، اســتانداردهای زندگــِی توده هــا را بــاال 
ــه  ــت ک ــب وکار می دانس ــخ کس ــورد تاری ــی در م ــومپیتر چیزهای ــا ش ــرد.« ام می ب

7.  Thatcher-Reagan
8.  Nicolas Sarkozy
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ــر کســب وکارها،  ــراِد درگی ــب اف ــه اغل ــاد نمی کشــید. او می دانســت ک ــا را فری آن ه
گرفتــار نوعــی شــیفتگِی ظالمانــه هســتند؛ اکثــر آن هــا بــه دنبــال رویاهــای خــود 
بــرای ســاخت »پادشــاهِی خصوصــی« خودشــان هســتند و هــر کاری از دستشــان 

بربیاید انجام می دهند تا رقبای خود را لِه کنند.
توانایــی شــومپیتر بــرای دیــدِن حقایــق کســب وکار بــرای مــا دلیلــی کافــی بــود 
کــه ایــن ســتون را بــه نــام او بــه ثبــت برســانیم. امــا توانایــی او بــر فلســفه ای عمیــق 
از ســرمایه داری بناشــده بــود. او مدعــی بــود کــه ابتــکارات، در کانــوِن پیشــرفت و 
توســعه اقتصــادی قــرار دارنــد. ایــن مســئله بــه کســب وکارهای جدیــد ایــن فرصــت 
ــال  ــا درعین ح ــوند ام ــن ش ــی جایگزی ــب وکارهای قدیم ــا کس ــه ب ــد ک را می ده
ــد داشــته  ــکاری جدی ــق نمی شــوند ابت ــن ماجــرا موف ــه در ای کســب وکارهایی را ک
باشــند )یــا شــریک دولتــی بــرای خودشــان پیــدا نمی کننــد(، محکــوم می کنــد. او 
در معروف تریــن عبــارِت خــود، ســرمایه داری را بــه »طوفــاِن همیشــگِی ویرانگــرِی 

خالقانه« ربط داده است.
در نظــر شــومپیتر، کارآفرین هــا همــان کســانی هســتند کــه باعــث وزِش ایــن 
طوفــان می شــوند. او بایــد خــودش ایــن واژه را دست به دســت می کــرد تــا 
جنبــه ای عمومــی پیــدا کنــد و بــرای اینکــه عملکــرِد اصلــِی کارآفریــن را مشــخص 
کنــد گفــت: کاِر کارآفریــن جابه جــا کــردِن هرچنــد دردنــاک منابــع و حرکــت دادِن 
آن بــه ســمت نقاطــی کــه ثمربخش تــر هســتند. البتــه او می دانســت کــه 
به انــدازه کســب وکارهای کوچــک، خــالق  بــزرگ می تواننــد  کســب وکارهای 
ــد  ــی مانن ــِط مدیریت ــای متوس ــد از طبقه ه ــا می توانن ــه کارآفرین ه ــند و اینک باش

کالس های دانشگاهی در دنیای واقعی ظهور کنند.
شــومپیتر در ســال 1883 متولدشــده و شــهروند امپراتوری اتریشی-مجارســتانی 
اســت. او در تمــام 18 ســالی کــه در هــاروارد بــود هیــچ گاه رانندگــی فرانگرفــت و 
تنهــا یک بــار از زیرگذرهــای کمبریــج بــه بوســتون اســتفاده کــرد. ســاعت ها جلــوی 
ــودن  ــه در ایــده جنتلمــن ب ــا لباســی مناســب بپوشــد و این گون آینــه می ایســتاد ت
ــر  ــای معاص ــخصی در دنی ــی ش ــته های او امضای ــود نوش ــود. بااین وج ــده ب غرق ش
ــت.  ــرده اس ــس ک ــتخوانش لم ــت و اس ــده را باپوس ــد او آین ــر می رس ــه نظ دارد، ب
ــال  ــش در س ــد از مرگ ــه، بع ــرِی خالقان ــاِن ویرانگ ــورد طوف ــده او در م ــه ای چراک
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1950، شــدیدتر شــد و در دهــه 70 میــالدی بــا رکــود تورمــی، بــه اوج خــود رســید. 
ــه  ــرکتی ک ــر ش ــد و ه ــم دادن ــت ه ــی دست به دس ــای مال ــرکت ها و مهندس ه ش
خــوب کار نمی کــرد را تکه پــاره کردنــد. دولت هــا دســت خــود را از گلــوی اقتصــاد 
برداشــتند و کمــی آســان تر گرفتنــد. صنعــت وابســته بــه ســرمایه به کلــی منهــدم 
شــد، صنعــت کامپیوتــر انقالبــی بــزرگ بــه پــا کــرد و عمــر شــرکت ها بــه شــکلی 
ــط 24  ــور متوس ــا 1981 به ط ــال های 1956 ت ــه س ــد. در فاصل ــاه ش ــب کوت عجی
ــه  ــا در فاصل ــدند. ام ــارج ش ــون خ ــِر فورچ ــرکِت برت ــِت 500 ش ــرکت از فهرس ش
ســال های 1982 تــا 2006 ایــن رقــم بــه 40 رســید. لــری ســامرز9 معتقــد اســت 

شومپیتر به مهم ترین اقتصادداِن قرن 21 تبدیل خواهد شد.

یک پیامبر و یک الگوی اجتماعی
حتــی پیامبــر قــدرِت خالقانــِه ســرمایه داری هــم می دانســت کــه موفقیت هــای 
ــاًل  ــود کــه شــرکت های موفــق کام ــزل اســت. او معتقــد ب ــاًل متزل کاپیتالیســم کام
ــده  ــا ایجادش ــول قرن ه ــه در ط ــتند ک ــده هس ــِی پیچی ــی بوم شناس ــته به نوع وابس
ــش  ــترک و افزای ــِر مش ــرکت های ذخای ــاره ش ــیاری درب ــته های بس ــت. او نوش اس
ســهام در بــازار دارد. او همچنیــن می دانســت کــه ســرمایه داری بــا موفقیــِت خــودش 
ویــران می شــود. او نگــران بــود کــه مبــادا »طبقــه جدیــد« بوروکرات هــا و نخبــگان 
تصمیــم گرفته باشــند روِح حیــواِن ســرکِش کاپیتالیســم را رام کننــد. و او همچنیــن 
ــتمداران  ــا سیاس ــه ب ــب وکار، همیش ــوزه کس ــق در ح ــراد موف ــه اف ــود ک ــران ب نگ

توطئه می کنند تا وضعیت موجود را حفظ کنند.
ــده او در  ــود و اشــتباهاتی هــم می کــرد. ای ــه شــومپیتر مصــون از خطــا نب البت
مــورد چرخــه دراِز کســب وکار در برابــر محــِک زمــان، تــاب نیــاورد. او کامــاًل نســبت 
ــود. او  ــن ب ــود، بدبی ــت رک ــر وضعی ــرای تغیی ــی ب ــای دولت ــتفاده از هزینه ه ــه اس ب
ــد از  ــال بع ــا 65 س ــت. ام ــده می گرف ــی را نادی ــی دموکراس ــود اصالح ــدرِت خ ق
مرگــش، قهرمــاِن حــوزه ابتــکار و کارآفرینــی اســت و نزدیک تریــن فــرد بــرای ایــن 

ستون در حوزه کسب وکار مدرن به شمار می آید.

9.  Larry Summers
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یادآورِی دراکر
پیتر دراکر10 سلطاِن مربی های مدیریت باقی خواهد ماند

ــیاری  ــای بس ــه دوگانه ه ــت ب ــای مدیری ــی، دنی ــت طبیع ــک وضعی در ی
تقســیم بندی می شــود؛ تئوریســین ها در برابــر محافظــه کاران، مربی هــای 
ــت »علمــی«  ــان مدیری ــر آکادمیســین های بازنشســته، حامی ــات در براب تبلیغ
در برابــر حامیــاِن مدیریــِت »انســانی«. امــا در نوامبــر 2009 اتفاقــی افتــاد کــه 
همــه این هــا را دورهــم جمــع کــرد؛ آن هــا بــه خاطــر جشــن تولــد صدســالگِی 
ــا عنــوان »پــدر  پیتــر دراکــر دورهــم جمــع شــدند؛ مــردی کــه اغلــب از او ب
مدیریــت مــدرن« و »بزرگ تریــن اندیشــمند حــوزه مدیریــت در جهــان« یــاد 

می شود.
ایــن جشــن ها در تمامــی نقــاط دنیــا برگــزار شــد امــا در چنــد شــهر دنیــا 
پررنگ تــر بــود؛ در ویــن کــه محــل تولــد دراکــر بــود، در کالیفرنیــای جنوبــی 
کــه او ســال های طالیــی زندگــی اش را در آنجــا گذرانــده بــود و در چیــن کــه 
ــر  ــه دیگ ــخنران ها ب ــه س ــت. البت ــته اس ــادی داش ــیار زی ــر بس ــوذ و تأثی او نف
افــراد مهــم در حــوزه مدیریــت نیــز اشــاره کردنــد: ریــک وارن11مربــی مدیریــت 
و  رئیس جمهوری هــای دموکــرات  دیویــد گرگــن12 مشــاور  و  آمریــکا  در 

جمهوری خواه در آمریکا.

10.  Peter Drucker
11.  Rick Warren
12.  David Gergen
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ــت:  ــرارداد و نوش ــود ق ــد خ ــر را روی جل ــری از دراک ــی آر13 تصوی ــه اچ ب مجل
ــما  ــه ش ــوب ب ــد در دوران آش ــور می توان ــرِد او چط ــرد؟ خ ــه کار می ک ــر چ »پیت
ــس  ــر در آن تدری ــه دراک ــا ک ــت14 در کالیفرنی ــد؟«. دانشــگاه کلیرمون کمــک کن
می کــرد، ادعــا کــرده کــه دو نهــاد مهــم همچنــان شــعله علــم را در ایــن زمینــه 
ــو15 و  ــی ایت ــر و ماساتوش ــر دراک ــت پیت ــه مدیری ــته اند: مدرس ــن نگه داش روش
ــد شــبکه ای در جوامــع  ــن نهادهــا و موسســه ها ســعی دارن موسســه دراکــر16. ای
مختلــف ایجــاد کننــد و ایده هــای دراکــر را بــه شــکلی اصولــی در حــوزه مدیریــت 
گســترش بدهنــد. آن هــا حتــی کارگاه هایــی دارنــد کــه بــا عنــوان »بســته دراکــر« 

معرفی می شود و مورداستفاده قرار می گیرد.
امــا چــرا دراکــر همچنــان از چنین شــهرتی برخوردار اســت؟ بخشــی از پاســخ 
ــاره مدیریــت قــرار دارد. صنعــت مشــاوره مدیریتــی در  در احساســات مــردم درب
یــک قــرن گذشــته جــزء موفق تریــن صنایــع بــوده اســت. زمانــی کــه دراکــر در 
دهــه 40 میــالدی ایــن ســوژه را مطــرح کــرد، هنــوز مردابــی بیــش نبود. مــدارِس 
کســب وکار در برابــر مــدارِس حرفــه ای، ضعیــف و بی اهمیــت شــمرده می شــدند. 
موسســه مکنــزی تنهــا یــک دهــه ســابقه مشــاوره مدیریتی در کســب وکار داشــت 
و گــروه مشــاوره بوســتون17 هنــوز وجــود خارجــی نداشــت. مقامــات در جنــرال 
موتــور حتــی دراین بــاره کــه دراکــر بتوانــد جایــی بــرای چــاپ مطالعــه ارزشــمنِد 
خــود از ایــن شــرکت پیــدا کنــد، تردیــد داشــتند. مطالعــه ای کــه دراکــر انجــام 
ــی  ــید کس ــر می رس ــه نظ ــد ب ــت و بعی ــام داش ــرکت18 ن ــوم ش ــود مفه داده ب

عالقه ای به آن نشان بدهد.
امــا امــروز آن مــرداب به آبشــار نیــاگارا تبدیل شــده اســت. مدارس کســب وکار 
زبــان زِد خاص وعــام شــده اند و نخبــگاِن بســیاری را بــه جهــان تحویــل داده انــد. 
صنعــت مشــاوره مدیریــت ســاالنه هــزاران میلیــارد دالر درآمــد دارد. کتاب هــای 
ــد.  ــرار می گیرن ــا ق ــن کتاب ه ــوالً در فهرســت پرفروش تری ــی معم ــوزه مدیریت ح

13.  Harvard Business Review(HBR)
14.  Claremont Graduate University
15.  Peter Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management
16.  Drucker Institute
17.  Boston Consulting Group
18.  Concept of Corporation
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ــه  ــزار دالر ب ــد 60 ه ــخنرانی می توانن ــر س ــم درازای ه ــت ه ــای مدیری مربی ه
دست بیاورند.

ــن صنعــت  ــراِن ای ــاده، کارب ــی کــه افت ــات خوب ــن اتفاق ــا باوجــود همــه ای ام
بــزرگ همچنــان از نوعــی هیجــاِن حــاد رنــج می برنــد. بخشــی از ایــن ماجــرا بــه 
ایــن خاطــر اســت کــه صنعــت کســب وکار مدیریــت همیشــه شــکاِر افراِد ســودجو 
و متقلــب بــوده اســت. امــا دلیــل دیگــر ایــن ماجــرا در چیــزی اســت کــه بــه آن 
ــتادهای  ــاوران و اس ــتند. مش ــد آن هس ــب وکارها فاق ــد و کس ــف« می گوین »ک
مــدارِس کســب وکار ایده هــای بزرگــی را کشــف می کننــد مثــِل احیــای 
مهندســی کــه خیلــی زود دوِد هــوا می شــود و یــا از کارخانه هــای عجیب وغریبــی 

می گویند که ناگهان نابود می شود.
پیتــر دراکــر کامل تریــن پادزهــر بــرای ایــن هیجانــات اســت. او نابغــه ای بــود 
ــارد  ــان مین ــتاین19، ج ــگ ویتگنش ــت لودوی ــه موردحمای ــال های اولی ــه در س ک
ــی از  ــود مثال های ــای خ ــت. او در بحث ه ــرار گرف ــومپیتر ق ــوزف ش ــز و ج کین
تاریخــی قرون وســطی یــا ادبیــاِت قــرن هجدهــِم انگلســتان مــی آورد. او بیــش از 
ــی از  ــت و نســل های مختلف ــرار گرف ــازی ق ــن ب ــه ای ــن نقط ــال در باالتری 60 س
ــار مــد نشــوند. او به صــورت  ــا گرفت رئیس هــا و مدیرعامل هــا را نصیحــت کــرد ت
ــزرگ  ــای ب ــه رویه ه ــب وکار را ب ــه کس ــای روزان ــرد چالش ه ــالش می ک ــدام ت م
اجتماعــی و اقتصــادی نظیــر خیــزِش »کارگــراِن دانــش« و تجدیــد حیــاِت آســیا 

مرتبط کند.
امــا دراکــر بیــش از پادزهــر بــرای وضعیــت هیجــان بــود. او پیامبری نیــز برای 
مدیریــت بــود. او همیشــه ادعــا می کــرد مدیریــت حکــِم موتــوِر محــرِک پیشــرفت 
انســانی را دارد: »عضــوی در بــدن کــه ســازمان و تالش هــای انســانی را بــه اجــرا 
ــود کــه مدیریــِت علمــی  ــار ادعــا کــرده ب تبدیــل می کنــد.« او حتــی چندیــن ب
»قوی تریــن و بادوام تریــن ابــزار همــکارِی آمریکایــی اســت کــه در جهــان غــرب 
مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت.« او بــه شــکلی خســتگی ناپذیر، امپراتــوری 
مدیریــت را ادامــه داد. از دهــه 50 بــه بعــد نیــز توصیه هایــش را در کنــار 
ــد  ــرد. او تأکی ــه می ک ــز ارائ ــی نی ــرکت های ژاپن ــه ش ــی ب ــرکت های آمریکای ش
19.  Ludwig Wittgenstein
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داشــت کــه مدیریــت خــود به انــدازه بخــش کســب وکار بــرای بخــش اجتماعــی 
حائــز اهمیــت اســت. او کســی بــود کــه جنبــش کلیســاهای بــزرگ را راه انداخــت. 
ــر دوش می کشــد یک ســوِم دانشــجویانش را از  ــام او را ب مدرســه مدیریــت کــه ن

خارج از دنیای کسب وکار وام گرفته است.

افتخار دیده بان
امــا مهم تریــن دلیلــی کــه مــردم هنــوز بــرای دراکــر حرکــت قائــل هســتند 
ایــن اســت کــه نوشــته های او در دنیــای امــروز کامــاًل معنــادار و مرتبــط اســت. 
ــا از  ــه در ســال 1946 چاپ شــده، نه تنه ــد ک ــوِم شــرکت را می خوانی ــی مفه وقت
ــه  ــه متوج ــد بلک ــد می آیی ــه وج ــده ب ــش از آین ــاره پیش بینی های ــت او درب دق
ــروز هســتند.  می شــوید مشــکالت مدیریتــِی امــروز چقــدر مشــابه مشــکالِت دی
بخشــی از ایــن ماجــرا بــه ایــن خاطــر اســت کــه هرچنــد نظریه پــردازان مدیریــت 
ــای  ــع این طــور نیســت: موقعیت ه ــم واق ــا در عال ــد ام ــم توســعه ای می دانن را عل
ــه  ــا ب ــه این ه ــود. و هم ــر می ش ــف ظاه ــای مختل ــابهی در زمان ه ــه مش دوگان
ــه ای بیــن مــدارِس مدیریتــِی  ــِی خالقان ایــن خاطــر اســت کــه دراکــر حــد میان
ــه  ــد ن ــانی می دی ــازمان های انس ــه س ــرکت ها را به مثاب ــود. او ش ــده ب ــب دی رقی
ــد  ــال تأکی ــا او درعین ح ــد. ام ــد می کنن ــادی تولی ــای اقتص ــه داده ه ــی ک منابع
ــه در  ــب وکار و چ ــش کس ــه در بخ ــانی چ ــازمان های انس ــه س ــه هم ــت ک داش
ــه بایــد هدفــی مشــخص داشــته باشــند و اقداماتــی جــدی  بخش هــای داوطلبان
ــی در  ــه آن انجــام بدهنــد. دراکــر می گفــت مــردم از واژه مرب ــرای دســتیابی ب ب
ــرادِف آن کمــی ســخت  ــد چــون تلفــظ واژه هــای مت ــن مورداســتفاده می کنن ای
ــمنداِن  ــدود اندیش ــزو مع ــوز ج ــر، او هن ــد دراک ــد از تول ــرن بع ــک ق ــت. ی اس
ــه  ــی« را برایــش ب ــد واژه »مرب ــدون ذره ای تردی ــوان ب مدیریتــی اســت کــه می ت

کاربرد.
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چرا شرکت ها وجود دارند؟
رونالد کواس اقتصادداِن برنده جایزه نوبل پایه ای ترین پرسش 

را در زمینه کسب وکار مطرح کرد

ــای  ــزی به ج ــرا چی ــت: »چ ــن اس ــش ای ــن پرس ــوف ها بنیادی تری ــرای فیلس ب
ــادل  ــن مع ــت، دنیوی تری ــردازاِن مدیری ــرای نظریه پ ــود دارد؟«20 ب ــز وج هیچ چی
ایــن اســت: »چــرا شــرکت ها وجــود دارنــد؟ چــرا همه چیــز در بــازار انجــام 

نمی شود؟«
امــروز اکثــر افــراد در اقتصــاد بــازار زندگــی می کننــد و برنامه ریزی هــای 
ــود  ــود. بااین وج ــته می ش ــرن 21 دانس ــادی ق ــه اقتص ــن فاجع ــزی، بزرگ تری مرک
ــده ای  ــی های برنامه ریزی ش ــود را در بوروکراس ــِی کاری خ ــراد زندگ ــیاری از اف بس
ــه  ــِی خــود را ب ــازار کار، زندگ ــا به جــای ب ــد. آن ه ــام شــرکت ســپری می کنن ــه ن ب
ــه اهــداِف  ــرای رســیدن ب ــز ب ــالِش آن هــا نی کارفرماهــا وابســته می کننــد. تمــام ت
اســتراتژیک و برنامه ریزی شــده شــرکتی اســت. شــرکت جــان جاکــوب آســتور21 او 
را بــه ثروتمندتریــن مــرد آمریــکا در ســال های 1840 تــا 1849 تبدیــل کــرد امــا 
شــرکت او هیــچ گاه بیــش از تعــداد کمــی از افــراد نبــود. امــا امــروز همه چیــز تغییــر 
ــن  ــا دالر از ای ــد و میلیون ه ــتخدام می کنن ــر اس ــزاران کارگ ــرکت ها ه ــرده؛ ش ک

طریق سود به دست می آورند.

20.  Why is there something rather than nothing?
21.  John Jacob Astor
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دی اچ رابرتســون22 یکــی از اقتصاددان هــای برجســته می گویــد کــه چــرا 
ایــن »جزیره هــای قــدرِت آگاهانــه« در »اقیانــوس ناآگاهــِی شــرکتی« نجــات 
پیــدا کرده انــد؟ در اقتصــاد کالســیک نمی تــوان پاســخی بــرای ایــن پرســش 
پیــدا کــرد. آدام اســمیت23 در کتــاب ثــروت ملــل24 توصیف هــای جالبــی از 
کار دارد امــا هیــچ گاه بــه رئیســی کــه در ایــن شــرکت ها افــراد را اســتخدام 
و آن هــا را مدیریــت می کنــد، اشــاره نمی کنــد. نفــری بعــد از اســمیت حتــی 
بــه ایــن حــد از ماجــرا نیــز اشــاره نکــرد، یعنــی بعــد از او، کاًل همه چیــز را 
نادیــده گرفتنــد. آن هــا ترجیــح می دهنــد به جــای جزیــره روی دریــا تمرکــز 

کنند.

چه کسی راز جعبه سیاه را می داند؟
ــاِت اقتصــادی  ــب نظری ــی مســائل در جــای خــودش در قل ــه به تمام ــردی ک م
ــن  ــامبر 2010، جش ــدش را در روز 29 دس ــالگرد تول ــن س ــت صدمی ــه داش توج
ــدا  ــد. او ابت ــی بردن ــواس پ ــد ک ــوغ رونال ــه نب ــر ب ــی دی ــا خیل ــت. اقتصادی ه گرف
ــال 1932  ــخنرانی اش در س ــل در س ــرکت ها به تفصی ــاره ش ــود را درب ــه خ اندیش
ــه او  ــتی ب ــس به درس ــت. هیچ ک ــال داش ــا 21 س ــان او تنه ــرح داد. در آن زم ش
ــداد. پنــج ســال بعــد، او کتــاب طبیعــت شــرکت25 را منتشــر کــرد. ایــن  گــوش ن

کتاب هم زیاد خوانده نشد.
امــا آقــای کــواس بی تفــاوت از ایــن مســائل بــه ســعی و تــالش خــود ادامــه 
ــه او در زمینــه »مشــکالت هزینه هــای اجتماعــی« بنیــاِن  مــی داد: دومیــن مقال
فکــرِی انقالب هــای تجدیــد قوانیــن را در دهــه 80 میــالدی گذاشــت. درنهایــت، 
ــور ویلیامســون26 را  ــل اولی ــی مث ــروان و دنباله روهای ــای کــواس ارتشــی از پی آق
بــرای خــودش دســت وپا کــرد کــه ایده هــای او را موردبررســی قراردادنــد. او در 
ــودش  ــه خ ــل را ب ــزه نوب ــود جای ــده ب ــاله ش ــه 80 س ــال 1991 درحالی ک س
ــدی در  ــر خــود حــرام کــرد و کتــاب جدی ــا او اســتراحت را ب اختصــاص داد. ام

22.  D.H. Robertson
23.  Adam Smith
24.  The Wealth of Nations
25.  The Nature of the Firm
26.  Oliver Williamson
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ســال 2011 روانــه بــازار کــرد کــه دربــاره »چیــن چگونــه کاپیتالیســت شــد؟« 
به تفصیل نظراتی را ارائه می کرد.

دیــدگاه اصلــی در مــورد دلیــِل وجــوِد شــرکت ها ایــن بــود کــه رفتــِن مــدام بــه 
بازارهــا می توانــد هزینه هــای بســیار گزافــی را بــه همــراه داشــته باشــد. شــما بایــد 
ــد و  ــره کنی ــا مذاک ــا و قرارداده ــورد قیمت ه ــد، در م ــتخدام کنی ــی را اس کارگران
بــرای  مناســب  ابــزاری  شــرکت ها  بدهیــد.  انجــام  را  بســیاری  فعالیت هــای 
ــدت  ــای کوتاه م ــه قرارداده ــدت هســتند، درحالی ک ــای درازم شــکل گیرِی قرارداده
ــدازه  ــن ان ــا ای ــا ت ــی بازاره ــا وقت ــب دردســر و زحمــت محســوب می شــوند. ام اغل
ــد؟  ــا را نگیرن ــای آن ه ــوند و ج ــر نش ــرکت ها بزرگ ت ــرا ش ــتند، چ ــد هس ناکارآم
البتــه آقــای کــواس تأکیــد کــرده کــه حتــی ایــن جوامــِع بــا برنامــه و کوچــک نیــز 
ــه  ــت ب ــی رقاب ــد. نوع ــال دارن ــه دنب ــی ب ــای گزاف ــزرگ می شــوند هزینه ه ــی ب وقت
میــدان آمــده تــا میــان ایــن شــرکت ها و بازارهــا تعــادل برقــرار کنــد: کارآفرین هــا 
شــرکت های کوچــک را خلــق می کننــد امــا به محــض این کــه هزینه هــا بــاال 

می رود شرکت های بزرگ دیگر رقابت پذیر نخواهند بود.
ــرده  ــن ک ــروزی را روش ــرکت های ام ــم انداِز ش ــدر چش ــرکت چق ــت ش طبیع
اســت؟ آقــای کــواس زمانــی کــه جــوان بــود یعنــی در ســال 1931 تــا 1932 بــه 
قلــِب دنیــای صنعتــِی آمریــکا ســفرکرده بــود؛ او در آن زمــان شــیفته شــرکت های 
ــود. او کتاب هــا را رهــا کــرد و از کارگــران می پرســید چــرا کارشــان  کاری شــده ب
را انجــام می دهنــد. او حتــی اقتصاددان هــای همــکاِر خــودش را ســرزنش می کــرد 
ــذرد، روی  ــب وکار می گ ــِی کس ــای واقع ــه در دنی ــای آنچ ــای تماش ــرا به ج ــه چ ک
تخته ســیاه را خط خطــی می کننــد. پــس منطقــی اســت کــه ایــده خــودش را هــم 

باهمان استاندارد موردبررسی قرار بدهیم.
ــن مشــکالِت کســب وکاِر  ــت برخــی از پیچیده تری ــای کــواس عل نظریه هــای آق
مــدرن را توضیــح می دهــد. برخــی از گروه هــای کســب وکاری در دنیــای نوظهورهــا 
را در نظــر بگیریــد، مثــاًل گــروه تاتــا27 در هنــد و هلدینــگ کاک28 در ترکیه. بســیاری 
ــد و  ــرمایه داری می دانن ــِی س ــای ابتدای ــا را نمونه ه ــی، این ه ــاهده گراِن غرب از مش

27.  Tata group
28.  Koc Holding
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ــه  ــا را ب ــه ورود آن ه ــما هزین ــی ش ــا وقت ــد. ام ــده می گیرن ــا را نادی ــت آن ه درنهای
ــه  ــی ک ــود. درجای ــادار می ش ــاًل معن ــا کام ــور آن ه ــد، حض ــی می کنی ــازار بررس ب
اعتمــاد بــه موسســه ها بســیار نــادر اســت، طبیعــی بــه نظــر می رســد کــه 
شــرکت ها به ســوی صنایــع دســت درازی کننــد. و درجایــی کــه ســرمایه و بــازار کار 
ــرکت ها  ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــول ب ــم معق ــود نیســت، بازه ــی موج ــدر کاف به ق

سرمایه را به وفادارها به خودشان، اختصاص بدهند.
ــدرِت  ــی از ق ــا بخش ــال تنه ــای انتق ــر هزینه ه ــواس ب ــای ک ــز آق ــا تمرک ام
شــرکت ها را توضیــح می دهــد. ارتــش جدیــدی از اقتصاددان هــای نئو-کواســی راه 
افتــاده کــه نظریــات مختلــف را در ایــن زمینــه موردبررســی قــرارداده اســت. آن هــا 
ــوند  ــام می ش ــرکت ها انج ــر در ش ــن خاط ــه ای ــا ب ــا نه تنه ــه فعالیت ه ــد ک معتقدن
کــه بازارهــا بــا شکســت همــراه هســتند، بلکــه بــه خاطــِر موفقیــِت قطعــی در خــوِد 
شرکت هاســت: آن هــا می تواننــد بــه مجموعــه ای از منابــع اشــاره کننــد کــه 
شــرکت ها بــه آن دسترســی دارنــد درحالی کــه بازارهــا رنــِگ آن هــا را هــم 
ــق  ــم را تولیــد و خل ــرد عل ــه شــکلی منحصربه ف نمی بیننــد. شــرکت ها می تواننــد ب
ــا  ــدت ب ــکارات در درازم ــد ابت ــی کنن ــد پیش بین ــن می توانن ــا همچنی ــد. آن ه کنن
ــد.  ــرآورده نمی کنن ــا را ب ــا تقاضاه ــرکت ها تنه ــع ش ــد؛ درواق ــه می کنن ــا چ بازاره
به این ترتیــب، نظریــه »شکســِت بــازار« کــه از ســوی کــواس معرفی شــده بــا 

نظریه »مزایای سازمانی« کامل می شود.
همــه این هــا بــدون شــک »طبیعــت شــرکت« را پیچیــده می کنــد. امــا 
ــوان دانشــجو در  ــش به عن ــواس ســال ها پی ــای ک ــه آق درعین حــال از تصمیمــی ک
ــده  ــد: او می خواســت به جــای نادی ــت می کن ــت، حمای ــدن گرف مدرســه اقتصــاِد لن
ــت  ــد؛ او می خواس ــی کن ــرود و آن را بررس ــل آن ب ــه داخ ــیاه، ب ــه س ــِن جعب گرفت
ــد.  ــردازی نکن ــا نظریه پ ــد و تنه ــرار بده ــک موردبررســی ق کســب وکارها را از نزدی
آیــا می تــوان امیــدی داشــت کــه دانشــجویان امــروزی مســیر او را در دنیــای واقعــی 

دنبال کنند؟
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اندیشمندی بزرگ چطور روی دنیا اثر گذاشت؟

ــاب  ــی در ب ــود را مقاالت ــای خ ــی از کتاب ه ــه یک ــی ک ــمن زمان ــرت هیرش آلب
ــد. او اندیشــمندی  تعــدی30 نامیــد، کامــاًل می دانســت از چــه چیــزی حــرف می زن
ــوم مــالل آور فعالیــت می کــرد. او کــه در  ــود کــه در عل ــی ب ارســطویی و غیرمعمول
ــا  ــگ نازی ه ــال 1933 از چن ــود، در س ــده ب ــا آم ــه دنی ــن ب ــال 1915 در برلی س
گریخــت و در پاریــس، لنــدن و تریســت )شــهری در شــمال شــرقِی ایتالیــا( مشــغول 
ــِی  ــگ داخل ــه جنبــش ضــد موســولینی ملحــق شــد، در جن ــل شــد، ب ــه تحصی ب
اســپانیا بــرای جمهوری خواهــان مبــارزه کــرد، تــا ســقوط فرانســه در ســال 1940 
در ارتــش فرانســه خدمــت کــرد، برای ســاخِت »راه هــای زیرزمینــی« بــرای مهاجران 
کمــک کــرد، بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد، بــه ارتــش پیوســت و در نورنبــرگ به عنوان 
ــا  ــی کــه در طــول ســال ها ب مترجــم فعالیــت می کــرد. ایــن اندیشــمند، روح جهان

آن آشنا شده بود را وارد نوشته های خود می کرد.
ــاد  ــناس اقتص ــرد، کارش ــت وپا ک ــودش دس ــرای خ ــدا ب ــه او در ابت ــی ک عنوان
توســعه بــا تمرکــز بــر آمریــکای التیــن بــود امــا خیلــی زود بــه حیطه هــای دیگــری 
ــودش  ــِم خ ــِر عل ــاخه های دیگ ــه زیرش ــا ب ــدِی او نه تنه ــن تع ــرد، ای ــز ورود ک نی

29.  Albert Hirschman
30.  Essays in Trespassing
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ــد  ــر مانن ــِی دیگ ــاخه های علم ــه ش ــد بلک ــوط می ش ــرکت ها مرب ــه ش ــد نظری مانن
علــوم سیاســی و تاریــخ اندیشــه را هــم در برمی گرفــت. آقــای هیرشــمن هیــچ گاه 
ــتگِی آن را  ــه شایس ــد درحالی ک ــاد نش ــل اقتص ــزه نوب ــت جای ــه دریاف ــر ب مفتخ
داشــت. شــاید بــه ایــن خاطــر کــه دســته بندی کــردِن نوشــته های او کار دشــواری 
ــراِن  ــرای جب ــگاه پرینســتون ب ــارات دانش ــد انتش ــر می رس ــه نظ ــال ب ــود. به هرح ب

مافات، بیوگرافِی 768 صفحه ای به قلِم جرمی آدلمن31 را تهیه کرده است.
معروف تریــن کتــاب آقــای هیرشــمن، خــروج، صــدا و وفــاداری: واکنش هــا بــه 
ــر  ــال 1970 منتش ــه در س ــت ک ــا32 اس ــازمان ها و دولت ه ــرکت ها، س ــش ش کاه
کــرد؛ ایــن کتــاب همان طــور کــه در زمــان انتشــارش خواندنــی بــود، اکنــون نیــز 
ــرای  ــم ب ــت گذاران و ه ــرای سیاس ــم ب ــا، ه ــرای مدیره ــم ب ــت؛ ه ــی اس خواندن
نخبه هــا. هیرشــمن معتقــد بــود کــه افــراد دو واکنــش نســبت بــه ناامیــدی دارنــد. 
ــا پــای خودشــان رأی بدهنــد )خــروج( یــا می تواننــد بماننــد و گالیــه  می تواننــد ب
ــده  ــده در ایاالت متح ــش تعیین ش ــِت از پی ــه موقعی ــروج همیش ــدا(. خ ــد )ص کنن
آمریــکا بــوده اســت: آمریکایی هــا به ســرعت عصــای خــود را برمی دارنــد و راه 
می افتنــد. خــروج حتــی در حرفــه اقتصــادی هــم یــک موقعیــِت پیش فــرض اســت. 
ــه  ــش در مدرس ــن33و همکاران ــون فریدم ــد، میلت ــر ش ــاب او منتش ــه کت ــی ک زمان
ــد. آن هــا  ــد بودن ــوری خــروج در مناطقــی جدی ــدازی امپرات شــیکاگو ســرگرم راه ان
ــرار  ــا ف ــد از آن ه ــردم بای ــد اگــر مــدارس دولتــی، فاســد هســتند پــس م می گفتن

کنند.
هیرشــمن مســائل و مشــکالتی را دربــاره فرقــه »خــروج« مطــرح کــرد. گاهــی 
ایــن کار نوعــی تعــدی بــه وضعیــت موجــود بــه شــمار می آیــد. دیکتاتورهــا بیشــتر 
عمــر خواهنــد کــرد، اگــر شــجاع ترین منتقــداِن آن هــا زمین بــازی را تــرک کننــد و 
بــه خــارج برونــد )مثــاًل کوبــا از مهاجــرت به عنــوان وســیله ای بــرای ایجــاد امنیــت 
اســتفاده می کنــد، گویــی مهاجــرت، ســوپاِپ امنیــت اســت(. شــرکت های انحصــاری 
ــی  ــا جایگزین ــرکِش آن ه ــتریاِن س ــر مش ــت اگ ــد داش ــری خواهن ــِی راحت ت زندگ
ــه ذهــن  ــه نیــاگارا ب ــا قطــار ب پیــدا کننــد. ایــده ایــن کتــاب در ســفری مخــوف ب

31.  Jeremy Adelman
32.  Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States
33.  Milton Friedman
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ــه ایــن نتیجــه رســید کــه راه آهن هــای کشــور  آقــای هیرشــمن خطــور کــرد: او ب
وضعیــت بســیار بــدی دارنــد و هــرروز نیــز بدتــر می شــوند تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه 
مشــتریان به جــای ســروصدا بــه جاده هــای غیــر ریلــی پنــاه برده انــد و بــه عبارتــی 

فرار کرده اند.
ــی  ــدارس دولت ــد. م ــت کن ــز تقوی ــش را نی ــه کاه ــد چرخ ــروج می توان خ
ــوند و  ــلیم ش ــخت گیر تس ــن س ــر والدی ــد اگ ــدا می کنن ــری پی ــت بدت وضعی
فرزنــدان خــود را بــه مــدارس دیگــری بفرســتند. هیرشــمن همیشــه نگــران بــود 
ــری را ایجــاد کنــد:  ــد دنیــا بســیار بدت کــه مبــادا حــد خفیفــی از خــروج بتوان
ــم  ــوالً ه ــه معم ــا ک ــا تنبل ه ــرا ب ــا و اســتثماِر فق ــر بی کفایت ه ــا ب ــِم ضعف »ظل
طوالنی مــدت می شــود و هیــچ مفــری جــز فــرار نــدارد.« )او ایــن جمــالت را بــه 
زبــان انگلیســی کــه زبــاِن ســومش محســوب می شــود نوشــته و برخــالف بقیــه 
اقتصاددان هــا، خیلــی بهتــر از زبــان مــادری اش نوشــته اســت(. خــروج می توانــد 
ــا ســرمایه گذاری روی  ــال داشــته باشــد. اگــر ب ــه دنب ــز ب ــی نی هزینه هــای گزاف
شــرکتی شــروع کنیــد کــه عملکــرد ضعیفــی دارد، بهتــر اســت شــیوه مدیریــت 
خــود را تغییــر بدهیــد تــا اینکــه بــه فــروش ســهام روی بیاوریــد و چــوب حراجی 

به آن بزنید.
آقــای هیرشــمن در مســئله خــودش گزافه گویــی هــم کــرده اســت. شــواهد و 
ــز باشــد و  ــد انرژی بخــش نی ــه انتخــاب می توان ــد ک ــن این طــور نشــان می ده قرائ
درواقــع محرکــی بــرای دیگــران بشــود. بــرای مثــال سلســله مــدارس خصوصــی کــه 
در ســال های 1988 تــا 2009 در ســوئد راه انــدازی شــد نه تنهــا بــرای دانش آمــوزاِن 
ــز  ــی را نی ــدارس دولت ــاع م ــود اوض ــه بهب ــه جرق ــود، بلک ــوب ب ــه ها خ آن مدرس
روشــن کــرد. البتــه نکتــه اصلــی کــه آقــای هیرشــمن بــه آن اشــاره داشــت ایــن 
نبــود کــه خــروج، بــد اســت بلکــه می خواســت بگویــد »خــروج« و »صــدا« در کنــار 
هــم نتیجــه خوبــی بــه دســت می دهنــد. اصالح گــران بهتــر می تواننــد ســاختمانی 
در حــال ریــزش را تعمیــر کننــد، اگــر ســاکنان آن، محــل را تــرک کــرده باشــند. 
ــود کــه تنهــا روی خــروج تأکیــد داشــتند و  مشــکل فریدمــن و دوســتانش ایــن ب
نمی دانســتند خــروج و صــدا همزمــان باهــم می تواننــد عملکــرد مناســبی داشــته 

باشند.
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ــی  ــزوده اســت. مشــتری ها خیل ــدرت خــروج و صــدا اف ــدرن به ق ــوژِی م تکنول
راحــت می تواننــد ابــزار متوســط را رهــا کننــد و بــه ســراغ ابــزار پیشــرفته تر برونــد. 
ــانِی  ــه خدمات رس ــراض ب ــرای اعت ــن ب ــی آنالی ــد ارتش ــن می توانن ــا همچنی آن ه
ــاًل می جنگنــد. آن هــا خــروج  ــد. البتــه شــرکت ها هــم متقاب ــه راه بیندازن ضعیــف ب
ــد.  ــا کنن ــدت امض ــای درازم ــد قرارداده ــردم می خواهن ــد و از م ــوار کرده ان را دش
ــد.  ــر می گیرن ــود در نظ ــه خ ــادار ب ــراد وف ــرای اف ــی ب ــن پاداش های ــا همچنی آن ه

همه این ها باعث می شود تا خروج و صداها کمتر باشد.

جیغ بزن یا برو
آقــای هیرشــمن آن قــدر دربــاره موضوعــات مختلــف نوشــته اســت کــه دیــدِن 
بیوگرافــِی 768 صفحــه ای او عجیــب بــه نظــر نمی آیــد. او حتــی ایده هــای قدیمــِی 
ــه ایجــاد »رشــد  همــکاراِن اقتصــاددان خــود را در زمینــه نیــاز کشــورهای فقیــر ب
متعــادل« بــه چالــش می کشــید و نظــری مخالــف ایــن را مطــرح می کــرد. او حتــی 
ــاز  ــم ب ــرای کاپیتالیس ــتان ها راه را ب ــه پروتس ــان ک ــان و مورخ ــده جامعه شناس ای
کردنــد بــه چالــش کشــید. او معتقــد بــود کــه منتســکیو34 به عنــوان یــک اندیشــمند 
بهتریــن راه را بــرای جلوگیــری از ناآرامی هــای اجتماعــی معرفــی کــرده کــه همــان 

سرگرم کردِن افراد به پول درآوردن است.
ــا  ــی ســِد راه پیشــرفت م ــاور اســت کــه »نوعــی بی تفاوت ــن ب ــر ای اکونومیســت ب
شــده اســت«. آقــای هیرشــمن عقایــد ارزشــمندی دراین بــاره دارد. او در کتــاب هنــر 
ــه موضوعــات مهمــی اشــاره کرده اســت و ســه مــورد ســد راه  ــاره ب واکنــش35 دراین ب
ــی  ــای قبل ــیاری دارد و پاداش ه ــای بس ــات هزینه ه ــر )اصالح ــته: خط ــان ها دانس انس
را بــه خطــر می انــدازد(؛ انحــراف )اصالحــات بــه افــرادی کــه مایــل بــه کمــک کــردن 
هســتند، آســیب می رســاند(؛ و پوچــی )مشــکالت آن قــدر بــزرگ هســتند کــه 
ــش  ــل گرمای ــک دلی ــدون ش ــا ب ــام داد(. این ه ــا انج ــل آن ه ــوان کاری در مقاب نمی ت
جهانــی، داروهــای غیرقانونــی و بســیاری از دیگــر مســائل را نشــان می دهــد. 

خوشبختانه، خروج آقای هیرشمن نمی تواند صدای او را خاموش کند.

34.  Montesquieu
35.  The Rhetoric of Reaction
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دانیل بِل36  یکی از بزرگ ترین جامعه شناساِن سرمایه داری بود

از دانیــل بــل پرســیدند در چــه زمینــه ای تخصــص دارد؛ او پاســخ داد: »تعمیــم 
دادن«. آقــای بــل زندگــِی متنوعــی داشــت. او در نیویــورک بــزرگ شــد و آن قــدر 
فقیــر بــود کــه گاهــی بــرای تأمیــن غــذای روزانــه اش مجبــور بــود رفتگــری کنــد. 
ــه  ــت ب ــِج ماساچوس ــورژوازی در کمبری ــایش ب ــی اش را در آس ــود اوزندگ بااین وج
پایــان رســاند. او 20 ســال از عمــرش را در شــغل روزنامه نــگاری صــرف کــرد؛ بیشــتِر 
آن نیــز دبیــر بخــش کار در فورچــون بــود تــا اینکــه باالخــره بــه دانشــگاه راه یافــت. 
هنــری لــوس37 رئیــس او کــه از رفتــِن نویســنده محبــوب و ســتاره اش دلســرد شــده 
ــت،  ــوالی، آگوس ــن، ج ــل آورد: ژوئ ــار دلی ــی رود. او چه ــرا م ــید چ ــود از او پرس ب

سپتامبر.
ــا از  ــه ت ــرد. س ــد می ک ــودش رش ــا خ ــان ب ــم دادن همزم ــه تعمی ــه او ب عالق
ــان  ــه اوســت: پای ــار پــس از جنــگ در عرصــه جامعه شناســی متعلــق ب بهتریــن آث
ــوژی38 )1960(، ظهــور جامعــه پســاصنعتی39 )1973( و تناقضــات فرهنگــِی  ایدئول
کاپیتالیســم40 )1978(. از میــان 100 کتــاب تأثیرگــذاِر بعــد از جنــگ جهانــی دوم، 

36.  Daniel Bell
37.  Henry Luce
38.  The End of Ideology
39.  The Coming of Post-Industrial Society
40.  The Cultural Contradictions of Capitalism
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دو کتاب متعلق به آقای بل است.
بســیاری از دیدگاه هــای آقــای بــل به انــدازه همــان روزی کــه آن هــا را مطــرح 
کــرد، مرتبــط بــه نظــر می آینــد. بــرای نمونــه، حرکــت از کاپیتالیســم صنعتــی بــه 
ــکا  ــش در آمری ــا پی ــه او دهه ه ــود ک ــائلی ب ــزو مس ــده ج ــم مصرف کنن کاپیتالیس
مطــرح کــرد و هنــوز هــم در چیــن و هنــد در جریــان اســت. جالــب اینجاســت کــه 
ــا و  ــه ایده ه ــرد ک ــتباه می ک ــه ای اش ــم به گون ــت ه ــتباه می گف ــی اش ــی وقت او حت
اندیشــه های جدیــدی را کلیــد مــی زد. چنــد ســاعت وقــت گذاشــتن پــای آثــار او 
ــه  ــودن مــی ارزد )و البتــه خطــر زخمــی شــدن ب ــدازه یــک هفتــه در داووس ب به ان

خاطر اسکی هم ندارد(.
پایــان ایدئولــوژی، چشــم انداز سیاســِی جهــاِن پــس از جنــگ ســرد را 30 ســال 
ــاور بــود کــه  پیــش از پایــان جنــگ ســرد توصیــف می کــرد. آقــای بــل بــر ایــن ب
ــتم رخ داده  ــرن بیس ــت ق ــه نخس ــه در نیم ــی ک ــزرِگ ایدئولوژیک ــای ب درگیری ه
بودنــد دیگــر رونــدی فرسایشــی پیــدا کرده انــد. بــه نظــر او سیاســِت نویــن دربــاره 
دولت هــای خســته کننده خواهــد بــود نــه جنــِگ ایــده آل هــا. زمانــی کــه او در آن 
قــرار داشــت تقریبــاً از ایــن بدتــر نمی شــد: دهــه 60 میــالدی کــه یکــی از بدتریــن 
ــل  ــای ب ــا آق ــک اســت. ام ــاِت ایدئولوژی ــه لحــاظ اتهام ــکا ب ــخ آمری ــا در تاری دهه ه
راســت می گفــت و کمونیســم بــه آخــر خــط رســیده بــود. در چیــن، کمونیســم راه 
را بــرای بــازار لنینیســم بازکــرده بــود. در روســیه نیــز بــا دزد ســاالری41 جایگزیــن 

شده بود.
آقــای بــل یــک دهــه و کمــی بعــدازآن را نیــز صــرف کتابــی بــزرگ کــرد: ظهــور 
ــی کــرد کــه نقــل  ــد معرف ــاب اصطالحــی جدی ــن کت جامعــه پســاصنعتی؛ و در ای
ــده  ــاب مطرح ش ــن کت ــه در ای ــی ک ــیاری از دیدگاه های ــد. بس ــی ش ــل علم محاف
ــِن  ــگ باخت ــش و رن ــراِن دان ــزش کارگ ــات، خی ــه خدم ــد ب ــت از تولی ــر حرک نظی
ــوان تازگــِی  ــی، ایــن روزهــا آن قــدر آشــنا هســتند کــه می ت کشــمکش های طبقات
آن هــا در ســال 1973 را به راحتــی فرامــوش کــرد. البتــه آقــای بــل نتوانســت یکــی 
از مهم تریــن انقالب هایــی کــه اطرافــش در جریــان بــود را شناســایی کنــد: حرکــت 

Kleptocracy  .41)دولتی که عامه مردم را فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخِص طبقه حاکم می کند(
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از کاپیتالیســم مدیریتــی بــه ســرمایه دارِی کارآفرینــی چیــزی بــود که او می توانســت 
به راحتــی در فورچــون مشــاهده کنــد امــا از آن غافــل مانــد. شــاید ایــن هزینــه ای 
بــود کــه بایــد بــه خاطــر کنــار زدِن رئیســش )لــوس( و رفتــن بــه دانشــگاه پرداخــت 

می کرد.
ــی  ــه جنگ ــود ک ــد ب ــد. او معتق ــوز زنده ان ــای او هن ــر ایده ه ــیاری از دیگ بس
ــدازه  ــه همــان ان ــِی قدیمــی را گرفتــه اســت و البتــه ب جدیــد جــای جنــگ طبقات
دل آزار بــود: بــرای مثــال اصولــی کــه میــان برابــری و شایسته ســاالری در تحصیــالت 
تکمیلــی مشــاهده می شــد. او همچنیــن پیش بینی هایــی داشــته در زمینــه شــادی 
کــه ایــن روزهــا نیــز بســیار مطــرح اســت. افــراد هرچــه بــر اســاس شایســتگِی خــود 
ــِت  ــِل وضعی ــه روی تردمی ــال دارد ک ــتر احتم ــند، بیش ــر باش ــزش آزادت ــرای خی ب

اجتماعی با دیگران مسابقه بدهند.
ــتین  ــود. نخس ــم ب ــی کاپیتالیس ــاِت فرهنگ ــل، تناقض ــای ب ــاب آق ــن کت بهتری
مســئله ای کــه او در ایــن کتــاب مطــرح کــرد ایــن بــود کــه کاپیتالیســم می توانــد بــا 
ــر  ــکاِن وجــودِی خــودش را زی ــد، ماهیــت خــودش و ام ــد می کن ــوری کــه تولی وف
ســؤال ببــرد. همان طــور کــه ماکــس وبــر42 نیــز پیش تــر مطــرح کــرده، کاپیتالیســم 
خواصــی دارد؛ یعنــی بــه کاِر ســخت و زیــاد و صرفه جویی هــای بســیار بســتگی دارد 
و پاداش هــای آن دیــر بــه دســت می آینــد. امــا مصرف گرایــِی عصــر حاضــر، 
اشــتهای افــراد را بــرای پاداش هــای آنــی و ارائــه بی منطــِق خــود، بازکــرده اســت. 
ــی  ــاس نگران ــت آن احس ــل از باب ــای ب ــه آق ــت ک ــزی اس ــان چی ــاً هم ــن دقیق ای

می کرد.
امــا ایــن بحــث چنــدان موفــق از آب درنیامده اســت. علیرغــم تناقضــاِت فرهنگِی 
آقــای بــل و تناقضــات اقتصــادِی کارل مارکــس43 بازهــم کاپیتالیســم بــا تمــام قدرت 
ــز  ــت نیویورک تایم ــس چیره دس ــتون نوی ــس44 س ــد بروک ــت. دیوی ــان اس در جری
ــر باشــد.  ــد در اقتصــاد مؤث ــورژوا می توان ــرِد ب معتقــد اســت حتــی کوکتــِل یــک ف
ــارد  ــر ریچ ــر س ــرادی نظی ــط اف ــر توس ــال اخی ــد س ــرکت ها در چن ــن ش موفق تری

42.  Max Weber
43.  Karl Marx
44.  David Brooks
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برســنون )ویرجیــن(، اســتیو جابــز )اپــل(، و بــن کوهــن45 و جــری گرین فیلــد46 )بــن 
انــد جــری( تأسیس شــده اند کــه چنــدان چهــره غیردینــی هــم نبوده انــد. 
شــرکت های فنــاوری ماننــد گــوگل به راحتــی می تواننــد بــا اهــداف خــاِص 
دانشــگاهی هماهنــگ بشــوند. امــا آقــای بــل در یــک مــورد بــه نظــر می رســد علــم 
ــد  ــراد را وادار کن ــی اف ــادا مصرف گرای ــه مب ــود ک ــران ب ــته اســت: او نگ ــب داش غی

بیش ازحد توان خود وام بگیرند و در بازپرداخت آن با مشکل روبه رو بشوند.
ــب بیشــتری  ــم غی ــت« عل ــاِه دول ــِی رف ــه »تناقضــاِت فرهنگ ــی در زمین او حت
ــی کــه در ســال 1965  ــری را پیش بینــی کــرد. در ژورنال داشــت و چیزهــای مهم ت
ــود. رفــاه دولتــی تنهــا در  راه انــدازی کــرد، ایــن بحــث تــا مدت هــا ســوژه ای داغ ب
صورتــی بــه دســت می آیــد کــه فــرِد ایجادکننــده آن بتوانــد هزینــه آن رفــاه را نیــز 
بپــردازد. امــا تقاضــای گروه هــای ذینفــع از دولــت افزایــش پیــدا می کنــد و 
ــد.  ــازه بدهن ــوِب ت ــای خ ــا وعده ه ــد ت ــو می افتن ــه تکاپ ــتر ب ــتمداران بیش سیاس
ــا  ــک پذیری ی ــرای ریس ــردم ب ــل م ــود، تمای ــتر می ش ــت بیش ــاه دول ــه رف هرچ

مراقبت از خودشان نیز بیشتر نادیده گرفته می شود.

ضربه های پیاپی از مردِم مختلف
ــر درآورد.  ــول کار او س ــل در ط ــای ب ــای آق ــن دیدگاه ه ــی از الهام بخش تری یک
مارکــس،  اقتصــادی  نظریــاِت  برخــالف  ادعــا می کــرد  ایــده خــودش  در  او 
ــد.  ــل می کنن ــی عم ــول متفاوت ــا اص ــق ب ــه مطاب ــف در جامع ــای« مختل »قلمروه
)آقــای بــل همیشــه خــودش را »در اقتصــاد، سوسیالیســت؛ در سیاســت، لیبرالیســت 
و در فرهنــگ، محافظــه کار« می دانســت(. او می گفــت شــاید کاپیتالیســم به راحتــی 
در کنــار اقتدارگرایــِی چینــی دوام بیــاورد، همان طــور کــه کنــاِر دموکراســی 
ــن  ــه ای ــد داشــته باشــیم ک ــد امی ــم بای ــا ه ــا شــاید م ــت. ام ــرار گرف ــی ق آمریکای

دانشمند »همه چیزدان« در این یک مورد اشتباه کرده است.

45.  Ben Cohen
46.  Jerry Greenfield
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مربِی کف هرم
مرگ سی کی پراهاالد دنیا را از اندیشمندی بزرگ در حوزه مدیریت 

محروم کرد

کویمباتــور کریشــنارو پراهــاالد47 کــه در دنیــا بانــام ســی ِکی شــناخته 
ــودش  ــل خ ــت در نس ــوزه مدیری ــمنداِن ح ــن اندیش ــی از خالق تری ــود یک می ش
بــود. او انقالبــی بــه پــا کــرد کــه اندیشــه دربــاره دو ســوژه تحــت تأثیــر آن قــرار 
ــهمی  ــن س ــی کی همچنی ــاد. س ــعه اقتص ــب وکار و توس ــتراتژی کس ــت: اس گرف
ــد،  ــزرگ در دنیــای ابداعــات و ابتــکارات داشــت. ستایشــگران او لژیونرهــا بودن ب
مدیــراِن برخــی از شــرکت های بــزرگ، روســای ســازمان های غیردولتــی و 

خالقان استارتاپ های نامنظم.
آقــای پراهــاالد بــا دو اثــر مهــم و راهگشــا وارد صحنــه مدیریــت شــد، نخســت 
مقالــه »قصــِد اســتراتژیک48« )1989( و دومــی »صالحیــت هســته ای شــرکت49« 
)1990(؛ کــه هــر دو مقالــه نیــز در اچ بــی آر بــه چــاپ رســید. او همچنیــن کتابــی 
ــا  ــا را ب ــه این ه ــده50 )1996( دارد و هم ــرای آین ــت ب ــوان رقاب ــا عن ــروش ب پرف
ــت.  ــر درآورده اس ــته تحری ــه رش ــل51 ب ــری هم ــابقش گ ــجوی س ــک دانش کم

47.  Coimbatore KrishnaraoPrahalad
48.  Strategic Intent
49.  The Core Competence of the Corporation
50.  Competing for the Future
51.  Gary Hamel
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»صالحیــت هســته ای شــرکت« همچنــان یکــی از مقــاالت مهــم اچ بــی آر اســت 
که به طور مرتب چاپ می شود.

آقــای پراهــاالد شــیوه تمرکــز بر اندیشــه اســتراتژیک را بــه شــکل تأثیرگذاری 
تغییــر داد. او معتقــد بــود کــه شــرکت ها نه تنهــا بایــد بــه دنبــال حفــظ جایــگاه 
ــِت  ــا در جه ــِف بازاره ــرای بازتعری ــد ب ــه بای ــند بلک ــود باش ــازاِر موج ــود در ب خ
منافــع خودشــان، ســرمایه گذاری کننــد. از نظــر او، چنیــن کاری نیــاز بــه توســعه 
نقــاط قــوت دارد، مثــاًل لجیســتیک یــا کوچک ســازی بایــد در دســتور کار 
ــب  ــرکت های رقی ــه ش ــتند ک ــی هس ــا کارهای ــرد؛ این ه ــرار بگی ــرکت ها ق ش
بایــد آن  تقلیــد کننــد. ســپس شــرکت ها  نمی تواننــد به ســادگی  عمومــاً 
ــی  ــه همــراه اهداف ــروازی را ب ــه اوج خــود برســانند و نوعــی بلندپ مهارت هــا را ب
ــدی  ــن ترفن ــا چنی ــا ب ــد. آن ه ــال کنن ــد، دنب ــول می کن ــت را متح ــه صنع ک
می تواننــد کارگرانشــان را نیــز بــرای خودشــان حفــظ کننــد. او بــه شــرکت های 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــو54 اش ــون53 و کوماتس ــونی52، کن ــد س ــیاری مانن ــِی بس ژاپن

دقیقاً چنین کاری کرده اند.
ــرل  ــه کنت ــرای ب ــن شــرکت ها ب ــِی ای ــر توانای ــاالد به شــدت تحــت تأثی پراه
درآوردِن ایده هــای کارکنانشــان قرارگرفتــه. کمــی بعــد، او شــیفته دنیــای ابداعات 
ــرای خالقیــت  ــود ابتــکارات شــرکت محــور راه را ب و ابتــکارات شــد. او معتقــد ب
اهالــی  و  بــا مشــتری ها  ایــن مســیر  بازکــرده و شــرکت ها می تواننــد در 
کســب وکار، همــکاری کننــد. او همچنیــن توجــه ویژه ای بــه ارتِش کســب وکارهای 

کوچک داشت که دنیای شرکتی را بازتعریف می کردند.
ــه  ــام داد او را ب ــکار انج ــتراتژی و ابت ــه اس ــاالد در زمین ــه پراه ــی ک کارهای
ــی از  ــره برخ ــوی از هیئت مدی ــوان عض ــرد. او به عن ــل ک ــزرگ تبدی ــتاره ای ب س
شــرکت های برجســته در دنیــا مشــغول بــه کار شــد؛ در بســیاری از دیگــر 
ــه اش اوراکل55 و  ــوان مشــاور فعالیــت داشــت نمون ــز به عن ــزرگ نی شــرکت های ب
ــن  ــرض ای ــر را در مع ــرکت های غول پیک ــن ش ــب ای ــور مرت ــس56. او به ط فیلیپ

52.  Sony
53.  Canon
54.  Komatsu
55.  Oracle
56.  Philips
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پرســش قــرار مــی داد کــه »آیــا می تواننــد بــرای آینــده رقابــت کننــد«. هزینــه 
ــا در  ــن خانه ه ــزو بزرگ تری ــای او ج ــود و خانه ه ــام آور ب ــخنرانی های او سرس س

میشیگان و کالیفرنیا به شمار می آمدند.
ــادری اش  ــرزمین م ــمت س ــه س ــه او را ب ــدی اش همیش ــه هن ــه رگ وریش البت
ــود،  می کشــاند. او جــزو اعضــای مهــِم بســیاری از شــرکت های برجســته هنــدی ب
ــتقِل  ــی و مس ــرکت های کارآفرین ــی از ش ــه یک ــور57 ک ــدو اینترپرن ــه اش هن نمون
ــود. درواقــع او به نوعــی میــان دنیــای ثروتمنــد و پیشــرفته ای کــه در آن  هنــدی ب
زندگــی می کــرد و دنیــای فقیــری کــه در آن بزرگ شــده بــود، معلــق مانــده بــود. 
ــن  ــاید همی ــد و ش ــته باش ــدی داش ــیر ج ــر مس ــد او تغیی ــث ش ــئله باع ــن مس ای
جریــان جرقــه الهام بخش تریــن کتــاب او را زد. کتــاب ثــروت در کــِف هــرم: 
ریشــه کنِی فقــر از طریــق ســود58 )2004( نقطــه آغــازی بــرای مبــارزه بــا دو نــوع 
ــود: شــرکت های غول پیکــری کــه بشــریت را نادیــده می گرفتنــد  تنبلــی نخبه هــا ب
و بشردوســت هایی کــه هــر ســودی را امــری کثیــف در دنیــا می دانســتند. او معتقــد 
بــود در دنیــای فقــرا تریلیون هــا دالر ســرمایه معلــق وجــود دارد و ســپس نشــان داد 
ــای توســعه یافته و حتــی در کشــور  ــد شــرکِت خــالق و مبتکــر در دنی چطــور چن
ــد کــه  ــل کنن ــی تبدی ــه مصرف کننده های ــراد را ب ــن اف ــق شــده اند ای خــودش، موف

دائم پول می دهند.
کتــاب در زمــان مناســبی منتشــر شــد. در آن زمــان شــرکت ها تــازه نســبت بــه 
ابتــکارات فنــاوری و اصالحــات اقتصــادی آگاه شــده بودنــد و آغــوش خــود را به روی 
ــا اعتمادبه نفــس  ــرده. شــرکت ها در آن کشــور ب ــر بازک ــای کشــورهای فقیرت بازاره
ــز از محدودیت هــای توســعه  ــد. دانشــگاهی ها نی ــه بودن در مســیر توســعه قرارگرفت
ــتقبال  ــورد اس ــود م ــه های خ ــن اندیش ــا ای ــاالد ب ــد. پراه ــده بودن ــی آگاه ش دولت
ــل  ــد بی ــتانی مانن ــی بشردوس ــت و حت ــرار گرف ــد ق ــژه هن ــور به وی ــای نوظه بازاره
ــی های  ــی از کرس ــل یک ــازمان مل ــد. س ــکان می دادن ــت ت ــرای او دس ــس ب گیت

کمیسیون بخش خصوصی و توسعه را به او اختصاص داد.
ــرد؟ او  ــل ک ــی تبدی ــِر خالق ــن متفک ــه چنی ــاالد را ب ــای پراه ــزی آق ــه چی چ

57.  Indus Entrepreneurs
58.  The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits
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ــانی را  ــای درخش ــرد و ایده ه ــی بگی ــود پیش ــکاران خ ــد از هم ــق ش ــور موف چط
مطــرح کنــد؟ او در مســیر موفقیــت خــود، در نظریــه مدیریــِت دنیــای تحــت ســلطه 
آمریــکا، فــردی خارجــی بــود. او در شــرایطی خــاص بــه دنیــا آمــده بــود، زندگــی 

کرده بود و بزرگ شده بود.
نــگاِه ایــن فــرِد خارجــی، موردبررســی افــراد نخبه قــرار گرفــت. پراهاالد همیشــه 
بــا یــک همــکار فعالیــت می کــرد و هیــچ گاه دربــاره یــک ســوژه، بیــش از دو مقالــه 
نمی نوشــت. این هــا باعــث شــده بــود کارش هیــچ گاه بــه پایــان نرســد. او ایده هــای 
خــودش را در پنــاه ایــده قبلــی موردبررســی قــرار نمــی داد و آن هــا ِکــش نمــی داد. 

او حتی پاسخی برای منتقدان نسبت به میاِن هرم، ارائه نکرد.

موعظه به جای تمرین
ــد.  ــت های او ش ــدود شکس ــی از مع ــه یک ــر ب ــاالد منج ــِی پراه ــا بی حوصلگ ام
ــدازی  ــا59 را راه ان ــزار پراج ــرکت نرم اف ــت ش ــم گرف ــه او تصمی ــود ک ــال 2000 ب س
کنــد. ایــن شــرکت قــرار بــود بســتری آزمایشــی بــرای ایده هــای او فراهــم کنــد. او 
به ویــژه متعهــد شــده بــود کــه اطالعــات را در اختیــار افــراد معمولــی قــرار بدهــد. 
امــا درنهایــت ایــن شــرکت، میلیون هــا دالر از ســرمایه او را بلعیــد. چنــد ســال بعــد 
نیــز مجبــور شــد چــوب حــراج بــه آن بزنــد. درنهایــت نیــز بــه ایــن نتیجــه رســید 

که برای این کار ساخته نشده است.
امــا ایــده ای کــه او در روزهــای نخســتین مطــرح کــرد، نــکات مهمــی را درون 
ــکلی  ــه ش ــان را ب ــاد داد خودش ــا ی ــرکت های دنی ــن ش ــه بزرگ تری ــود دارد. او ب خ
نویــن ارائــه کننــد. او بــر قابلیت هــا تأکیــد داشــت. او بــه همــه آموخــت کــه جهــان 
ــراد  ــد. اف ــکار ببینن ــت و ابت ــروز خالقی ــرای ب ــی ب ــوان محل ــعه را به عن درحال توس
ــاالد  ــی کی پراه ــا س ــد ام ــهم دارن ــت س ــای مدیری ــای نظریه ه ــیاری در دنی بس

بی شک یکی از نادرتریِن آن افراد است.

59.  Praja
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متفاوت بیندیش
کلی کریستنسن قوانینی برای مبتکران مطرح می کند. 

اما آیا ابتکار، آموختنی است؟

ابتــکار، جــام مقــدس60 دنیــای امــروز اســت. دولت هــای کشــورهای ثروتمنــد 
ــد.  ــتفاده می کنن ــی اس ــود تورم ــرکوب رک ــرای س ــیله ای ب ــوان وس از آن به عن
دولت هــای کشــورهای فقیــر نیــز آن را وســیله ای بــرای افزایــش ســرعِت رشــد 
ــدی  ــا آن را کلی ــاط دنی ــه نق ــب وکار در هم ــی کس ــد. و اهال ــادی می دانن اقتص

برای نجات می بینند.
همیــن ابتــکار در پوشــش جــام مقــدس باعــث می شــود کلــی کریستنســن 
ــای کریستنســن در ســال  ــم. آق ــاد61 ببینی ــه ســر گااله ــرد ب ــن ف را نزدیک تری
1997 مثــل شــوالیه ای از مدرســه کســب وکار هــاروارد ســربر آورد و بــا مطالعــات 
ــا عنــوان موقعیــِت حیص وبیــِص مبتکران62اصطــالح »ابتــکار  خــود در کتابــی ب
ــر63 و  ــف دای ــراه ج ــه هم ــز ب ــال 2011 نی ــرد. در س ــی ک ــوب گر« را عموم آش
هــال گرگرســن64 مطالعــه ای بــا عنــوان دی ان ای متبکــر65 انجــام داد و در ایــن 

60.  Holy Grail

Sir Galahad  .61)شوالیه ای که قرار بود به جام مقدس دست پیدا کند(
62.  The Innovator›s Dilemma
63.  Jeff Dyer
64.  Hal Gregersen
65.  The Innovator›s DNA
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مطالعــه تــالش کــرد مــا را بــه درون ذهــن مبتکــِر موفــق ببــرد. آن هــا چطــور 
کســب وکار خــود را انجــام می دهنــد؟ چــه تفاوتــی بــا آدم هــای معمولــی دارنــد؟ 

و شرکت ها چه درس هایی از عادت های ذهنِی آن ها می گیرند؟
آقــای کریستنســن بــه همــراه همــکاران خــود پنــج عــادت ذهنی را فهرســت 
کرده انــد کــه ویژگــِی مبتکــران آشــوب گر را تشــکیل می دهــد: معاشــرت 
کــردن، پرســیدن، مشــاهده، ایجــاد شــبکه و تجربــه کــردن. بــه نظــر می رســد 
مبتکــران اســتعداد باالیــی در مرتبــط کــردِن چیزهــای به ظاهــر غیــر مرتبــط 
ــه  ــی ب ــازون و ای ب ــا بررســی آم ــا ب ــارک بنیــوف66 تنه ــار م ــد. نخســتین ب دارن
ــارد دالر  ــده Salesforce.com رســید و حــاال همیــن شــرکت ســاده، 19 میلی ای

ارزش دارد.
ایــن خالقیت هــا زمانــی بــه دســت می آیــد کــه بتوانیــد تجربــه خودتــان را 
گســترش بدهیــد. آقــای بینــوف زمانــی کــه دلفین هــا شــنا می کــرد بــه یکــی 
ــه در  ــی ک ــون67 زمان ــو مورت ــرد. ج ــدا ک ــت پی ــود دس ــذاب خ ــای ج از ایده ه
مالــزی میــوه ای شــبیه بــه انبــه می خــورد، ایــده نوشــیدنی ســالم بــه ذهنــش 
رســید. کریستنســن و همکارانــش ثابــت کرده انــد کــه اگــر افــراد در کشــورهای 
خارجــی زندگــی کــرده باشــند 35 درصــد بیشــتر احتمــال دارد کــه ایده هــای 
جدیــد بــه ذهنشــان خطــور کنــد. البتــه ایــن قانــون یــا وحــی منــزل نیســت. 

مبتکران به شکل های مختلفی به ایده های خود می رسند.
مبتکــران به طــور مــدام از خودشــان می پرســند چــرا چیزهــا بــه شــکلی 
ــرکت های  ــی از ش ــس یک ــر68 مؤس ــام هانت ــوند. ویلی ــام نمی ش ــاوت انج متف
دارویــی زمانــی کــه می خواســت جراحــی قلــب انجــام بدهــد از پزشــک خــود 
ــاِم  ــرای التی ــی ب ــری از داروی ــا بات پرســید چــرا در حیــن جراحــی، همــراه ب
ــرا  ــید چ ــودش می پرس ــن69 از خ ــد نیلم ــد. دیوی ــتفاده نمی کنن ــم اس زخ
ــر  ــه دردس ــه ب ــد و هم ــم می کنن ــود را گ ــای خ ــافران بلیت ه ــی مس وقت
می افتنــد، یــک کــد الکترونیکــی بــه آن هــا داده نمی شــود تــا از ایــن 

66.  Marc Benioff
67.  Joe Morton
68.  William Hunter
69.  David Neeleman
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مشکالت جلوگیری شود؟
ایــن پرســش های مــدام، ریشــه در نوعــی اســتعداد در مشــاهده دارد. کــوری 
ــای  ــوزش زبان ه ــرای آم ــوب ب ــای محب ــه از فیلم ه ــرکتی دارد ک ــد70 ش رای
ــه  ــرد ب ــل کار می ک ــه در برزی ــی ک ــده او زمان ــد. ای ــتفاده می کن ــی اس خارج
ــان انگلیســی  ــه زب ــر ب ــه بهت ــود کســانی ک ذهنــش رســید. او متوجــه شــده ب
ــروِف ســتاره های ســینما را تکــرار  ــا و جمله هــای مع ــد، واژه ه صحبــت می کنن
ــراد پیت71آن قــدر  ــرای آن هــا ب ــه جمله هــای معلم هــای مدرســه. ب می کننــد، ن
ــد.  ــاد بگیرن ــی ی ــان انگلیس ــه زب ــش را ب ــریع جمله های ــه س ــت دارد ک جذابی

به این ترتیب آقای راید نیز برنامه آموزشی بر همین اساس تهیه کرد.
ــرون  ــای بی ــا دنی ــد مبتکــران ارتباطــی ب ــا می کنن ــا این کــه بســیاری ادع ب
نمی گیرنــد، بایــد بگویــم کــه آن هــا شــبکه های اجتماعــِی بســیار قــوی برقــرار 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــبکه ای می بینن ــکل ش ــه ش ــز را ب ــا همه چی ــد. آن ه می کنن
در آن شــبکه بــه ایده هــای جدیــد و کاربــردی دســت پیــدا کننــد. بــرای مثــال 
مایــکل الزاریدیــس72 در یــک برنامــه بــرای عقــد قــرارداد ناگهــان بــه ایــده ای 
جدیــد از طریــق یــک ماشــیِن کوکاکــوال دســت پیــدا کــرد. روســای بســیاری از 
شــرکت های مبتکــر از کارمنــدان خــود می خواهنــد کــه بــا دانشــمندان 
ــی بســیاری از مشــکالت خــود را از  ــد. آن هــا حت ــرار کنن ــاط برق ــف ارتب مختل
طریــق همیــن روابطــی کــه بــا کارشناســان به صــورت شــبکه ای برقــرار 

می کنند از میان برمی دارند.
ــه  ــه تجرب ــی ب ــا حت ــه هســتند. آن ه ــل تجرب ــران درعین حــال بســیار اه مبتک
کــردن، اعتیاددارنــد. جــف بــزوس مؤســس آمــازون از دل همیــن تجربه هــا اکنــون 
موفــق شــده چنیــن شــرکت بزرگــی را بــه پــا کنــد کــه حتــی در ســیلیکون ولــی 
امــروز نیــز حرف هایــی بــرای گفتــن دارد. کمتــر پیــش می آیــد کــه ایــن تجربه هــا 
ــدازی  ــرکت ها راه ان ــی ش ــد. گاه ــاق بیفتن ــی اتف ــروف، شانس ــی و به قول مع ناگهان
ــه ایــن نتیجــه می رســند کــه بایــد سیســتم آن  ــه ب می شــوند و بعــد از یــک تجرب

را تغییر بدهند.

70.  Corey Wride
71.  Brad Pitt
72.  Michael Lazaridis
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به حرف مامانت گوش کن
ــزان  ــن می ــه باالتری ــرکت هایی ب ــد ش ــن معتقدن ــر و گرگرس ــن، دای کریستنس
ــِک  ــی را در تک ت ــج ویژگ ــن پن ــه ای ــد ک ــدا می کنن ــت پی ــت دس ــکار و موفقی ابت
افــراد فعــال در خوددارنــد )آن هــا چندیــن شــرکت مختلــف را در بــازار موردبررســی 
ــن  ــا خالق تری ــد ت ــود را می کنن ــالش خ ــام ت ــرکت ها تم ــن ش ــد(. ای ــرار داده ان ق
ــد کســی را اســتخدام  ــار می خواه ــر ب ــزوس ه ــای ب ــد. )آق ــراد را اســتخدام کنن اف
کنــد از او می پرســد چــه چیــزی را ابــداع کــرده اســت(. درعین حــال ایــن 
شــرکت ها تــالش می کننــد افــراد را وادار بــه مشــاهده و پرســش گری کننــد. یکــی 
از شــرکت های خودروســازِی ژاپنــی بــه نــام کینــس73از فروشــندگان خــود 
ــرکت های  ــد. ش ــاهده کنن ــتری ها را مش ــِد مش ــط تولی ــاعت ها خ ــد س می خواه

اینترنتی نظیر گوگل نیز فرایندی مشابه دارند.
کریستنســن و همکارانــش مطالعــات بســیاری انجــام دادنــد تــا نشــان بدهنــد 
ــی  ــان، اهداف ــر جه ــرکت های خــالق در سرتاس ــر ش ــی اســت. اکث ــکار، آموختن ابت
ــه  ــی ک ــز(. زمان ــد )اســتیو جاب ــرار داده ان ــدا در دســتور کار خــود ق ــزرگ را از ابت ب
ــن شــرکت 37  ــل فعالیــت می کــرد میــزان ابتــکارات ای ــز در شــرکت اپ ــای جاب آق
درصــد بــود. امــا در فاصلــه ســال های 1985 تــا 1998 کــه او از ایــن شــرکت رفــت، 
ایــن رقــم بــه 30 درصــد کاهــش پیــدا کــرد. وقتــی او دوبــاره بازگشــت، ایــن رقــم 
ــادر اســت. و برخــالف  ــه 52 درصــد رســید. به هرحــال دی ان اِی مبتکــر، بســیار ن ب

محصوالت جابز، نمی توان همه را یکجا داشت.

73.  Keyence Corporation
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ساخته شده برای همیشه
جیم کالینز74 با به کارگیرِی چیزهایی که در سخنرانی هایش می گوید

بر فراز قله ایستاده است

چــرا برخــی از شــرکت ها ســال ها دوام می آورنــد و برجســته تر می شــوند 
ــز  ــم کالین ــد؟ جی ــد و می میرن ــگ می بازن ــی زود رن ــر خیل ــی دیگ ــه برخ درحالی ک
فعالیــت خــود را در عرصــه مدیریــت بــا همیــن موضوع شــروع کــرد: دوام شــرکت ها. 
ــر  ــه نظ ــی زد، ب ــرف اول را م ــودش ح ــه خ ــه در حرف ــش از دو ده ــه او بی ازآنجاک

می رسد پرسیدِن این پرسش از او، درست ترین کار باشد.
ــه  ــری ارائ ــد از دیگ ــی بع ــروش را یک ــای پرف ــده کتاب ه ــق ش ــور موف او چط
بدهــد؟ جدیدتریــن کتــاب او بــا عنــوان انتخابــی بــرای بزرگــی75 در هــر کتابخانــه ای 
یافــت می شــود. کتــاب قبلــِی او بــا عنــوان بــزرگ بــودن خــوب اســت76 بیــش از 4 
میلیــون نســخه بــه فــروش رفــت. و او چطــور موفــق شــده چنیــن نفــوذی از عالــم 
ــودا77  ــو توی ــال 2009 آکی ــه در س ــرای نمون ــد؟ ب ــته باش ــا داش ــر رئیس ه ــب ب غی
رئیــس شــرکت تویوتــا صنعــت خودروســازی را شــوکه کــرد؛ او اعــالم کــرد کتــاب 
ــن نتیجــه رســیده  ــه ای ــده و ب ــز را خوان چطــور مقتــدر ســقوط می کنــد78 از کالین

74.  Jim Collins
75.  Great by Choice
76.  Good to Great
77.  Akio Toyoda
78.  How the Mighty Fall
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ــای  ــه آق ــت ک ــقوطی اس ــه س ــج مرحل ــه از پن ــن مرحل ــرکتش در چهارمی ــه ش ک
کالینز به آن اشاره کرده است.

بخشــی از پاســخ در زمــان آن قــرار دارد. ساخته شــده بــرای همیشــه79)1994( 
ــو  ــا را از ن ــد و آن ه ــاره کن ــرکت ها را تکه پ ــت ش ــه توانس ــد ک ــی ش ــی معرف زمان
مهندســی کنــد. بــزرگ بــودن خــوب اســت )2001( در بحبوحــه ناامیــدی کــه بــه 
خاطــر حادثــه 11 ســپتامبر 2001 دامــن آمریــکا را گرفتــه بــود، پادزهــری قــوی بــه 
شــمار می رفــت. چطــور مقتــدر ســقوط می کنــد )2009( نیــز همزمــان بــا ســقوط 

برادران لمان و ورشکستگِی جنرال موتور روانه بازار کتاب شد.
ــت  ــوزه مدیری ــز در ح ــای کالین ــارت آق ــز در مه ــخ نی ــری از پاس ــش دیگ بخ
بازمی گــردد. او کوهــی از داده هــا را فراهــم می کنــد و هــر ادعایــی کــه می کنــد را 
بــر پایــه آن داده هــا مطــرح می کنــد. در آخریــن کتــاِب او، ضمیمــه ای وجــود دارد 
کــه روش شناســی و چالش هــای او بــرای رســیدن بــه هــدف نیــز آورده شــده اســت. 
ــه اصطالحــات  ــد. ازجمل ــد می کن ــز تولی ــده نی ــه او مجموعــه ای از لغــات پیچی البت
ــر  ــروار«، »مفهــوم جوجه تیغــی«، »تأثی ــز »اهــداف پشــمالو و بی پ ــه او نی موردعالق

چرخ لنگر« و »رهبران سطح پنجم« است )هیچ سؤالی نپرسید!(.
پیــام اصلــِی او کــه در طــول رونــق و ورشکســتگِی جهــان همچنــان پابرجاســت، 
ــن پرســش اســت  ــال ای ــه دنب ــه شــکل تحســین برانگیزی، یکنواخــت اســت. او ب ب
کــه روســای بــزرگ چطــور شــرکت های خــود را اداره می کننــد. او بعــد از چندیــن 
دهــه مشــاهده بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه سخت کوشــی و پشــتکار بیــش از نبــوغ 
ــرِف  ــود را ص ــر خ ــال ها عم ــه س ــتند ک ــی هس ــای او مردان ــت. قهرمان ه ــر اس مؤث
ــع  ــد. درواق ــان نبوده ان ــای خودش ــال ارتق ــه دنب ــد و ب ــان کرده ان ــاخت سازمانش س
ــه  ــته بندی و ارائ ــو، بس ــی ن ــی را در ادبیات ــی جهان ــعی دارد پیام ــز س ــای کالین آق
کنــد. او معتقــد اســت همــه می تواننــد موفــق باشــند امــا تــا زمانــی کــه بــه قوانیــِن 
الزم و البتــه ممکــن، توجــه داشــته باشــند. بــرای شــرکت هایی کــه زنــان و مــرداِن 

نابغه کمی دارند، این خبری دلگرم کننده خواهد بود.
آقــای کالینــز هــر آنچــه را در ســخنرانی های خــود می گویــد، بــه کار می گیــرد. 
ــد به صــورت متمرکــز  ــا بتوان او شــغل های بســیار حتــی در دانشــگاه را نپذیرفــت ت
79.  Built to Last
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ــزی  ــه چی ــردازد: چ ــدی بپ ــش کلی ــن پرس ــه ای ــودش در زمین ــات خ ــه مطالع ب
ــورادو رفــت و تیمــی  ــادری اش در کل ــه شــهر م ــد. او ب شــرکت ها را ضعیــف می کن
هم ســو و هم فکــر بــا خــودش آمــاده کــرد و بــه کمــک آن هــا هــر چهــار یــا پنــج 
ــازار کــرد. درواقــع او تــالش کــرد وقــت خــود را  ــه ب ســال کتــاب جدیــدی را روان
صــرف کارهــای خالقانــه کنــد. او ایــن قانــون را در تمامــی مراحــل زندگــِی خــودش 
بــه کاربــرد، حتــی زمانــی کــه می خواســت تفریــح کنــد یــا بنویســد هــم قضیــه بــه 
همیــن شــکل بــود. او شــیفته کوه پیمایــی بــود و یک بــار کوهــی را در یوســمیت80 
در عــرض 24 ســاعت فتــح کــرد؛ درحالی کــه کوهپیمایــان حرفــه ای معمــوالً ســه 

روز برای این کوه وقت می گذارند.
ــن  ــکاری مورت ــا هم ــه ب ــرای بزرگیک ــی ب ــوان انتخاب ــا عن ــاب او ب ــن کت آخری
ــر موفق تریــن شــرکت های آمریکایــی تمرکــز دارد )مثــاًل  هانســون81 نوشته شــده، ب
ــه  ــاب ب ــن کت ــته اند(؛ ای ــی داش ــرد خوب ــهام، عملک ــازار س ــه در ب ــرکت هایی ک ش
آشــوب و بحــران نیــز می پــردازد. آقــای کالینــز دوره ای را مطالعــه می کنــد )2002-

1972( کــه نســبت بــه امــروز بــه نظــر آرام می آیــد )او بــه مطالعــه بــر پایــه داده هــا 
ــب وکارهایی  ــا کس ــه ب ــرده ک ــاب ک ــرکت هایی را انتخ ــا او ش ــت(. ام ــه داش عالق
ــوِب  ــد و از آش ــروکار دارن ــی س ــازی و هواپیمای ــات، داروس ــاوری اطالع ــر فن نظی

بیش ازاندازه، بسیار آسیب دیده اند.
آقــای کالینــز برخــی از رایج تریــن عقایــد را بــه چالــش می کشــد. آیــا همان طــور 
ــی  ــد رهبران ــوب می توان ــر از آش ــای پ ــد، روزه ــور می کنن ــردم تص ــر م ــه اکث ک
ــر. بســیاری از  ــاالً خی ــد؟  احتم ــل بده ــع تحوی ــه جوام برجســته و عاشــق خطــر ب
رهبرانــی کــه کالینــز در مطالعــات خــود بــه آن هــا اشــاره می کنــد حتــی بــه شــکلی 
ــری  ــر هن ــودش تصوی ــاق خ ــس در ات ــل گیت ــند. بی ــر می هراس ــه از خط بیمارگون
ــی  ــه حت ــد ک ــادآوری کن ــه همــه و خــودش ی ــا ب ــود ت ــرده ب ــزان ک ــورد82 را آوی ف

نابغه ها هم گاهی اشتباه می کنند همان طور که بعداً فورد اشتباه کرد.
دومیــن رازی کــه آقــای کالینــز بــر آن تأکیــد دارد ایــن اســت کــه ابتــکار تنهــا 

80.  Yosemite
81.  Morten Hansen
82.  Henry Ford
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ــی  ــه او موردبررس ــرکت هایی ک ــد. ش ــاب می آی ــه به حس ــه همیش ــت ک ــری اس ام
ــر  ــد و امــروزی شــاید تنهــا یــک نســل عقب ت ــه مدل هــای جدی ــرارداد نســبت ب ق
ــه نظــر می رســد یــک  ــرارداده، ب ــد. شــرکت هواپیمایــی کــه او موردبررســی ق بودن
نســخه قدیمــی از شــرکت های امــروزی اســت کــه در زمــان خــودش پیشــرو نیــز 

بوده است.

آن جالل و جبروت را چه شد؟
جریــان آقــای کالینــز قــدری پیچیــده اســت. دیگــر مربی هــای مدیریتــی کــه 
شــرکت ها را تشــویق کرده انــد خودشــان را بــرای »تحــول« تکه پــاره کننــد، 
ــه  ــد ک ــی بوده ان ــرکت های کم ــد. ش ــار آورده ان ــه ب ــدی ب ــات ج ــیب ها و صدم آس
تــالش کرده انــد بــه شــیوه فنــی پیــش برونــد و شکســت خورده اند؛ عمومــاً بــا ایــن 
ــاب  ــن کت ــد. بااین وجــود بســیار ســخت اســت کــه آخری روش، شکســت نمی خورن
کالینــز را بخوانیــد و دچــار تردیــد نشــوید. آیــا نتیجه گیری هــای او درســت اســت؟ 
غول هــای  به عنــوان  خــودش  کتاب هــای  در  او  کــه  شــرکت هایی  از  برخــی 
ــوروال84، ســیرکت  ــاکارد83، موت ــت پ ــود ماننــد هاول ــی کــرده ب شکســت ناپذیر معرف
ســیتی85 و فنــی مــی86 اکنــون دیگــر از شــکوه و جــالل خــود افتاده انــد. ســیرکت 
ــی  ــود، ورشکســته شــده اســت. فن ــی ب ــوازم الکترونیک ــروش ل ــه خرده ف ســینی ک
مــی کــه از ســوی دولــت آمریــکا نیــز حمایــت می شــد اوضاعی بدتــر از ورشکســتگی 

دارد.
امــا این هــا بــه معنــای بــی ارزش بــودِن دیدگاه هــای آقــای کالینــز نیســت؛ امــا 
ــوزه  ــای ح ــیاری از کتاب ه ــر هســتند. بس ــرد ضعیف ت ــا می ک ــه او ادع ــا ازآنچ آن ه
ــد. آقــای کالینــز از خــردورزِی خــود  کســب وکار از دقــِت زیــاد خــود، ســود می برن

سود می برد.

83.  Hewlett-Packard
84.  Motorola
85.  Circuit City
86.  Fannie Mae



آشوب بزرگ96

مدرسه افسارگسیختگی
بهترین سریال تلویزیونی )برکینگ بد87(، درجه یک ترین چاشنِی 

کسب وکار نیز است

دالیــل واضحــی بــرای تماشــای برکینــگ بــد وجــود دارد: بــرای اولیــن بــار، ورود 
اعتیــادآور هالیــوود بــه تلویزیــون، قابــل توجیــه اســت. امــا دلیــل کمتــر واضحــی 
نیــز وجــود دارد: ایــن فیلــم یکــی از بهتریــن مطالعــاِت در دســترس دربــاره ابعــاِد 
ــزار  ــه ای 90 ه ــاروارد هزین ــانس در ه ــدرک فوق لیس ــت. م ــدرن اس ــب وکار م کس
ــد  ــراه خواه ــه هم ــما ب ــرای ش ــت رفته( ب ــِد ازدس ــال درآم ــه دو س دالری )به اضاف
ــه قیمــت  ــد را ب داشــت. می توانیــد یــک نســخه لوکــس از پنــج فصــل برکینــگ ب

209 دالر و 99 سنت بخرید یا یک نسخه معمولی را زیر 80 دالر پیدا کنید.
برکینــگ بــد کــه آخریــن قســمت آن در روز 29 ســپتامبر روی آنتــن مــی رود88، 
ــال  ــراد تق ــر اف ــرده و اکث ــورش ب ــه آن ی ــود ب ــه رک ــد ک ــی رخ می ده در آمریکای
می کننــد درآمــد خــود را در وضعیتــی ایســتا نگه دارنــد امــا عــده ای از کارآفرین هــا 
در ایــن همیــن فضــا مثــل پادشــاه زندگــی می کننــد. قهرمــان داســتان یعنــی والتــر 
وایــت89 یــک معلــم شــیمی دبیرســتان اســت کــه در کارواش نیــز به عنــوان شــغل 
ــرد، از  ــه بیمــاری ســرطان در وجــود خــودش می ب ــی ب دوم، کار می کنــد. وقتــی پ
87.  Breaking Bad

88.  این گزارش مربوط به سپتامبر 2013 است.
89.  Walter White
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خــواب زمســتانی بیــدار می شــود: تصمیــم می گیــرد وارد کســب وکار پرســوِد 
متامفتامیــن بشــود تــا بتوانــد خــرج بیمــاری اش را بپــردازد و دراین بیــن خانــواده اش 

را ترک می کند.
زندگــِی حرفــه اِی بعــدی آقــای وایــت، دو جنبــه از زندگــی کارآفرینــی را نشــان 
می دهــد: موفقیت هــای تأثیرگــذار و شکســت های تأثیرگــذار. او خیلــی ســریع 
ــی  ــد: »می دان ــرش می پرس ــد. او از همس ــف می کن ــودش کش ــری را درون خ تاج
اگــر ناگهــان تصمیــم بگیــرم دیگــر کار نکنــم چــه اتفاقــی می افتــد؟ کســب وکاری 
ــا او  ــرد.« ام ــان اوج می گی ــد، ناگه ــزدک90 بیای ــد در فهرســت ن ــه می توان ــزرگ ک ب
خیلــی زود متوجــه می شــود اداره کســب وکاری بــزرگ متفــاوت از راه انــدازی 
اســتارتاپ اســت و ماننــد خیلــی از افــراد دیگــر،  قربانــی توافقاتــی می شــود کــه در 

تفکر کارآفرینی خودش در نظر گرفته است.
نخســتین درســی کــه می تــوان از برکینگ بــد گرفــت ایــن اســت کــه 
کســب وکارهای در حــال رشــد، از نقاطــی برمی خیزنــد کــه انتظــار نمــی رود. آقــای 
وایــت از مهــارت خــودش در شــیمی بهــره می گیــرد تــا انقالبــی بی پــروا در صنعــت 
متامفتامیــن بــه پــا کنــد )او پیــش از آنکــه معلــم بشــود؛ محقــق بــوده اســت(. او 
تنهــا نیســت. ویلیــام تورندایــک91 از مدرســه هــاروارد بیزنــس، روی هشــت رئیــس 
ــی  ــی داشــته، مطالعات ــرد خوب ــا در شــاخص S&P 500 عملک ــه شــرکت های آن ه ک
ــه  ــتند ک ــی هس ــا خارجی های ــه آن ه ــه هم ــده ک ــه ش ــت. او متوج ــام داده اس انج
دیدگاه هــای جدیــد را وارد صنعتشــان کرده انــد. کلیتــون کریستنســن نیــز از 
همیــن مدرســه معتقــد اســت کارآفرین هــای بــزرگ از »لنــزی متفــاوت« بــه جهــان 
پیرامــون خــود نــگاه می کننــد. همین طــوری بــود کــه بیــل گیتــس بعــد از اخــراج 
از دانشــگاه، بــه نــگاه متفــاوت خــود بــه صنعــت کامپیوتــر موفــق شــد مایکروســافت 

در شهر آقای وایت راه اندازی کند و بعد به سیاتل بیاید.
ســه نکتــه وجــود دارد کــه بــه معلــِم قصــه مــا کمــک می کنــد دیدگاهــی نــو 
نســبت بــه کســب وکار پیــدا کنــد. نخســتین نکتــه، بلندپروازی هــای بســیار اســت. 
خــودش می گویــد کــه در »کســب وکار متامفتامیــن« یــا »کســب وکار پــول« نیســت. 

90.  Nasdaq
91.  William Thorndike
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ــه  ــت. او ب ــه کاالس ــه ب ــه، عالق ــن نکت ــت. دومی ــوری« اس ــب وکاِر امپرات او در »کس
دنبــال تولیــد کاال )متامفتامیــن( مــی رود و ســعی دارد کســی به غیــراز برنــِد او، برنــد 
ــتعداد را  ــت. او اس ــاد اس ــت و اتح ــز عضوی ــه نی ــومین نکت ــد. س ــری را نشناس دیگ
دریکــی از دانش آمــوزان قدیمــی اش کــه اکنــون بــه معامله گــِر مــواد مخــدر 
ــی  ــد. او حت ــا او شــکل می ده ــی ب ــد و روابطــی صمیم تبدیل شــده، کشــف می کن

قراردادهایی برای توزیع آماده می کند.
بازهــم آقــای وایــت تنهــا نیســت. دلیلــی وجــود دارد کــه مــردم از امپراتورهــای 
کســب وکار ســخن می گوینــد: ســرمایه داراِن بانفــوذی ماننــد روپــرت مــرداک92 بــه 
ــروی  ــد قلم ــاده می کنن ــان را آم ــوند و خودش ــل می ش ــد تبدی ــزارهای روز بع س
بعــدی را تصاحــب کننــد. اســتیو جابــز بــه ایــن خاطــر موفــق شــد از مایکروســافت 
پیشــی بگیــرد کــه در تکمیــل محصــوالت اپــل بســیار ســخت کوش بود. متحدشــدن 
ــج و  ــری پی ــل ل ــروز اســت مث ــای کســب وکاِر ام ــن اصــول در دنی یکــی از مهم تری
ــا  ــاکس ی ــن و س ــی گلدم ــر و حت ــی مانگ ــت و چارل ــا وارن باف ــن93 ی ــرگئی بری س

هاولت و پاکارد. این کار گاهی به نظر ضروری می آید.
ــز نشــان  ــر نی ــی واضح ت ــای مخــرب در کســب وکار را خیل ــد نیروه ــگ ب برکین
ــا  ــب ب ــور مرت ــی رود. او به ط ــن م ــکارش از بی ــت باهم ــای وای ــه آق ــد. رابط می ده
ــرار  ــی در زندگــی خــود برق ــد تعادل توزیع کننده هایــش درگیــری دارد. و او نمی توان
ــت.  ــرده اس ــتر ک ــکالتش را بیش ــد، مش ــب وکار جدی ــن کس ــور او در ای ــد. حض کن
ــن  ــا بهتری ــه اش ب ــی رابط ــی رود. حت ــن م ــی از بی ــکارش به کل ــه اش را باهم رابط

توزیع کننده اش نیز آسیب می بیند. زندگی اش هرلحظه پیچیده تر می شود.

دروغ بزرگ و گستاخی
ــرار  ــتان ها تک ــه داس ــه در هم ــت ک ــی اس ــای معمول ــا، گره ه ــه این ه ــا هم ام
می شــود. از میــان رفتــن روابــط میــان افــرادی کــه باهــم کار می کننــد بــه لطــف 
اســید خودخواهــی، طمــع و تــرس، جــزو مشــکالِت همیشــگِی کســب وکار اســت: 
می توانیــد بــه انــواع روابطــی کــه میــان افــراِد مشــغول در یــک کســب وکار وجــود 

92.  Rupert Murdoch
93.  Sergey Brin
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داشــت و به مــرور از بیــن رفتــه، فکــر کنیــد. کم رنــگ شــدِن روابــط میــان 
ــان  ــا نش ــی از پژوهش ه ــت: یک ــج اس ــری رای ــز ام ــا نی ــرکت ها و توزیع کننده ه ش
ــع  ــت از مناب ــرل و مراقب ــران کنت ــد نگ ــا گفته ان می دهــد 80 درصــد از مدیرعامل ه
خودشــان هســتند. کریستنســن دریکــی از یادداشــت های خــود می گویــد هــر بــار 
ــد  ــه نمی توانن ــد ک ــش را می بین ــده ای از هم عصران ــذارد ع ــه دانشــگاه می گ ــدم ب ق
بیــن کار وزندگــی، تعادلــی درســت برقــرار کننــد: »روابــط شــخصی آن هــا در حــال 
نابــودی اســت؛ حتــی اگــر چشــم انداز کارِی درخشــانی داشــته باشــند.« آقــای وایــت 
ــد کــه هــر  ــا خــودش تکــرار می کن ــزرگ« را ب ــن »دروغ ب ــادی ای ــی ع حتــی خیل

آنچه از دستش برآمده برای خانواده اش انجام داده است.
ــت:  ــج اس ــیار رای ــب وکار بس ــز در کس ــت نی ــای وای ــت آق ــن شکس بزرگ تری
گســتاخی )غــرور(. هرچــه موفق تــر می شــود؛ آســیب پذیرتر نیــز می شــود. 
هرچــه قوانیــن بیشــتری را زیــر پــا می گــذارد، بیشــتر تصــور می کنــد کــه حــق 
ــر  ــی آورد، طمع کارت ــت م ــه دس ــروت ب ــتر ث ــه بیش ــت. و هرچ ــودش اس ــا خ ب
ــران  ــد رهب ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــذاری وج ــای تأثیرگ ــود. پژوهش ه می ش
بیــش از پیــروان، قوانیــن را زیــر پــا می گذارنــد. نمونه هــای شــرکتِی بســیاری در 
ایــن زمینــه وجــود دارد. بــه نظــر می رســد دنیــای کســب وکار، وضعیــت 

نگران کننده ای دارد.
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چالش نوظهور
آنتوان ون اگمل1 معتقد است شرکت ها در کشورهای ثروتمند 

هنوز نتوانسته اند خیزش بازارهای نوظهور را دریابند

بازارهــای نوظهــور بــرای آنتــوان ون اگمــل بســیار مهربــان بوده انــد. شــرکت او 
کــه مدیریــت بازارهــای نوظهــور2 نــام دارد، بیــش از 13میلیــارد دالر ســرمایه را در 
ــر  ــه ه ــد ب ــه می توان ــار دارد ک ــدر اعتب ــام او آنق ــار دارد. ن ــا در اختی ــن بازاره ای
سیاســتمدار بانفــوذ و تاجــر قدرتمنــدی دسترســی پیــدا کنــد. ایــن شــخصیت بــه 
قــدری در ایــاالت متحــده آمریــکا قابــل احتــرام اســت کــه بــه عنــوان رئیــس بنیــاد 
ملــی رادیــو نیــز انتخــاب شده اســت. در واقــع جایــگاه او برابــر بــا یکــی از 
ــم:  ــور بگویی ــید اینط ــر باش ــاید بهت ــت. ش ــان بریتانیاس ــس اعی ــای مجل صندلی ه

آقای ون اگمل اصطالح »بازارهای نوظهور« را بر سر زبان ها انداخت. 
ــر  ــت. ه ــباع شده اس ــب وکار، اش ــی کس ــالِح اهال ــه اصط ــازار ب ــا ب ــن روزه ای
نویســنده ای در حــوزه کســب وکار ســعی دارد رقیبــی بــرای دنیــا تخــت اســت3 یــا 
دم دراز4 تولیــد کنــد. هــر مشــاور مدیریتــی نیــز بــه دنبــال خلــق اصطالحــی جدیــد 
ــد  ــی ترفن ــع نوع ــات، در واق ــن اصطالح ــت. ای ــراد اس ــایر اف ــا س ــت ب ــرای رقاب ب

1.  Antoine van Agtmael
2.  Emerging Market Management
3.  The World is Flat
4.  The Long Tail



103 چالش نوظهور

مربی هــا مشــاوره مدیریــت بــرای برندســازِی شــخصی اســت: در واقــع آن هــا تــالش 
می کننــد ایده هــای خــود را جــال بدهنــد و بــا واژه هــا و اصطالحــات جدیــد آن هــا 
را عرضــه کننــد. یــک اصطــالح خــوب می توانــد بــه انــدازه فــروش چنــد میلیــون 

دالرِی یک کتاب و یا دستمزدهای کالن یک سخنرانی، ارزش داشته باشد. 
»بازارهــای نوظهــور« نیــز یکــی از آن اصطالحــات اســت کــه طــوری خــودش را 
در اعمــاق ذهــن مــا دفــن کــرده گویــی هیــچ گاه یــک چالــش فکــری نبوده اســت. 
پیــش از آنکــه آقــای اگمــل ایــن واژه را ابــداع کنــد، بــه ایــن منطقــه یــا »جهــان 

سوم« و یا »دنیای در حال توسعه« می گفتند. 
»جهــان ســوم« بــرای بانک دارهــا ماننــد ســوراخ موشــی بــود کــه ارزش 
ســرمایه گذاری نــدارد. بــه قــول آقــای اگمــل، ایــن اصطــالح تصاویــِر »پلی اســترهای 
ــوروی  ــای دوره ش ــایع، تراکتوره ــاد ش ــت، فس ــباب های ارزان قیم ــل و ول، اس ش
ــی  ــای غرب ــرد. دولت ه ــادر می ک ــن متب ــه ذه ــیل زده« را ب ــای س ــابق و برنج ه س
»دنیــای در حــال توســعه« را جایــی می دیدنــد کــه بایــد کمک هــای بســیار را بــه 
ــی و  ــج اهدای ــک گونی هــای برن ــه کم ــد ب ــه بای ــه ای ک ــرد؛ منطق ــه ک آن روان

برنامه های توسعه اقتصادِی غربی، از فقر نجاتش داد. 
اگمــل معتقــد اســت بســتر ذهنــی ویــژه ای کــه داشــته باعــث شــده بــه کمــک 
ــت.  ــزرگ شده اس ــد ب ــاند. او در هلن ــش بکش ــه چال ــی را ب ــرات قالب ــن تفک آن، ای
ــزی  ــا اندون ــن کشــور ب معلم هــای او در مدرســه همیشــه از پیوندهــای تاریخــی ای
می گفتنــد. او بعــداً بخشــی از ســهام برخــی از شــرکت های بــزرگ هلنــدی ماننــد 
فیلیپــس و یونیلــور را خریــداری کــرد. اگمــل بیــش از یــک دهه در بخــش خصوصی 
ــدا  ــت پی ــی دس ــک جهان ــرمایه گذاری در بان ــه س ــت ب ــا در نهای ــت ت کار کرده اس

می کند. 
ــر کشــورهای در حــال  ــک داری در براب ــت بان ــِز صنع ــا او از شــیوه تحقیرآمی ام
توســعه، بســیار معــذب و ناراحــت بــود. )یکــی از روســای بانک هایــی کــه او در آن 
کار کرده بــود، یــک بــار گفتــه بــود »هیــچ بــازاری خــارج از ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــی  ــک جهان ــِی بان ــعه دولت ــیوه توس ــل از ش ــود، اگم ــن وج ــا ای ــدارد«(. ب ــود ن وج
ــرمایه گذاری  ــی در س ــش خصوص ــدرِت بخ ــغ ق ــه او مبل ــده بود. رفته رفت ــته ش خس
و تأثیــر بــاالی آن در رشــد اقتصــادی شــد. امــا چطــور می توانیــد بانک هــای بــزرگ 
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دنیــا را وادار کنیــد در جهــان ســوم ســرمایه گذاری کننــد؟ امــا او باالخــره بــا تغییــر 
مســیر ســرمایه گذارِی خــود در بــرادران ســالومون5، بــه لحظــه نــاِب »اوِرکا اوِرکا«6 
ــده در  ــای مأیوس کنن ــرمایه گذاری در بازاره ــای س ــه ج ــرا ب ــرد: چ ــدا ک دســت پی

»بازارهای نوظهور« سرمایه گذاری نکنید؟
تقریبــاً 30 ســال از آن روز می گــذرد و آقــای اگمــل هنــوز هــم نســبت بــه آینده 
ــام  ــن و ویتن ــادی چی ــد اقتص ــاهد رش ــت. او ش ــبین اس ــور خوش ــای نوظه بازاره
ــا  ــالح او ب ــه از اصط ــده ک ــور دی ــای نوظه ــی را در بازاره ــت. او قهرمان های بوده اس
آغــوش بــاز حمایــت کرده انــد و خودشــان را از زمیــن بلنــد کرده انــد. )ناشــِر جدیــد 
او در چیــن، نــام کتــاب را از »ســده بازارهــای نوظهــور7« بــه »دنیــا جدیــد اســت8« 
تغییــر داده اســت(. از همــه جالب تــر اینکــه او شــاهد تولیــد بزرگ تریــن و بهتریــن 
ــه  ــون ب ــن شــرکت ها اکن ــعه بوده اســت. ای ــال توس شــرکت ها در کشــورهای در ح
ــاوری،  ــل شــده اند کــه در زمینه هــای مختلفــی ماننــد فن ــی تبدی لژیونرهــای جهان
طراحــی و بازاریابــی، دنیــا را رهبــری می کننــد. شــرکت ســمکس9 مکزیــک 
ــا و  ــزرگ در بریتانی ــرکِت ب ــن ش ــکا، دومی ــیمان در آمری ــرکت س ــن ش بزرگ تری
ــوان  ــان اســت. شــرکت ایســر10 تای ــازی در جه ــزرگ سیمان س ســومین شــرکت ب
تــالش می کنــد خــودش را بــه دومیــن شــرکت تولیدکننــده کامپیوترهــای شــخصی 
ــده کاغــذ و  ــن و ســودآور ترین تولیدکنن ــل، بزرگ تری ــد. آراکــروز11 برزی ــل کن تبدی
ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــروم12 ب ــه گازپ ــی ب ــل حت ــتمال کاغذی در دنیاســت. اگم دس
ــرکت های  ــر ش ــی ب ــه حت ــرکتی ک ــد؛ ش ــاره می کن ــا اش ــده گاز در دنی کنترل کنن

نفت غربی نیز چیره شده است.
ــی  ــه زمان ــور ک ــرب همان ط ــه غ ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــل ب ــای اگم ــون آق اکن
قــدرت  نیــز  اکنــون  نادیــده می گرفــت،  را  نوظهــور  بازارهــای  ظرفیت هــای 
قهرمان هــای شــرکتِی ایــن منطقــه را دســت کم گرفته اســت. ایــن شــرکت ها 

5.  Salomon Brothers

6.  یافتم، یافتم
7.  The Emerging-Market Century
8.  The World is New
9.  CEMEX
10.  Acer
11.  Aracruz
12.  Gazprom
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دیگــر فقــط در ســطح محلــی مطــرح نیســتند. آن هــا برنــدی جهانــی بــرای خــود 
ســاخته اند: سامســونِگ کره جنوبــی، یکــی از بهتریــن تولیدکننــدگان قطعــات 
الکترونیکــی در دنیاســت )در دســته بندِی اگمــل، کره جنوبــی جــزء بازارهــای 

نوظهور است(. 

در حال ظهور و در پشت صحنه
اگمــل معتقــد اســت نمی تــوان بــه ایــن راحتــی کشــورهای ثروتمنــد و پیشــرفته 
ــی در  ــه تجــارت جهان ــد ک ــرد. او می دان ــور آگاه ک ــای نوظه ــن دنی ــزش ای را از خی
ــه  ــد ک ــن می دان ــد داشــت. او همچنی ــراه خواه ــه هم ــود ب ــه س ــرای هم ــت ب نهای
دســت رنِج دنیــای نوظهــور نبایــد صــرِف نادانــی و ضررهــای کشــورهای توســعه یافته 
ــه  ــد بشــود. ســاموئل هانتینگتــون13 امیــد داشــت »برخــورد تمدن هــا« ب و ثروتمن
ــه نقاطــی در  ــکار برســد. او ب ــه ابت ــت ب ــدل شــود و در نهای ــه« ب ــی خالقان »تصادف
ــای  ــای واکنش ه ــه ج ــا ب ــه در آن رقابت ه ــد ک ــاره می کن ــادی اش ــخ اقتص تاری

دفاعی، الهام بخِش خالقیت شده است.
ــد و  ــت بی ح ــه کاری و حمای ــه محافظ ــت ک ــته ای اس ــران آن دس ــه او نگ البت
ــد  ــل می گوی ــد. اگم ــرار داده ان ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس ــد داخل ــر از تولی حص
آمریــکا و متحدانــش زمانــی در قلــه جهــان قــرار داشــتند و ایــن زمان نســبتاً طوالنی 
ــن و  ــا چی ــاری درســت ب ــد رفت ــه نتوانن ــی اســت ک ــون طبیع ــز بوده اســت، اکن نی
ــر بداننــد. او  ــا خــود براب ــه لحــاظ اقتصــادی ب ــا آن هــا را ب اندونــزی داشته باشــند ی
ــدر  ــور چق ــای نوظه ــش دنی ــد چال ــردم نمی دانن ــر م ــت اکث ــد اس ــن معتق همچنی
جــدی اســت. شــاید آن هــا روزی متوجــه »بازارهــای نوظهــور« بشــوند کــه اکثــر 

این بازارها، کاماًل بر بازار جهانی تابیده اند. 

13.  Samuel Huntington
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فروشگاه توده ها
تاجرها در دراگون مارت14 دوبی همه نیازهای طبقه متوسِط 

دنیای نوظهور را برآورده می کنند

ــا  ــای داده و ب ــود ج ــا را در خ ــد دنی ــز خری ــگفت انگیزترین مراک ــی از ش ــی برخ دوب
آن هــا خودنمایــی می کنــد: مرکــز خریــد امــارات15 کــه درون آن فضایــی شــیب دار بــرای 
اســکی دارد و مرکــز خریــد دوبــی16 کــه آکواریومــی غول پیکــر در آن قــرار دارد. امــا اگــر 
کســی چشــم ســومی بــرای دیــدِن آینــده داشته باشــد، جذاب تریــن مرکــز خریــد همانــی 
ــه آن ســر می زننــد: 20 دقیقــه رانندگــی از  اســت کــه کمتریــن گردش گــران خارجــی ب

مرکز شهر، در حاشیه پروژه های ساختمان سازِی نیمه کاره، درست وسط بیابان. 
تزئیــن ســاختمان دراگــون مــارت نســبت بــه اســتانداردهای دوبــی بــه نظــر بســیار 
ضعیــف می آیــد. معمــار آن تــالش کــرده ســاختمانی شــبیه بــه اژدهــا بســازد؛ امــا آنچــه 
در نهایــت تحویــل داده انــد ســاختمانی بــا چنــد منحنــی در ســقف ها و کمــی قــوس در 
ورودِی  در  نیــز  سیم پیچی شــده  و  فلــزی  اژدهایــی  به عــالوه،  بوده اســت.  داخــل 
ــا  ــت. ب ــگ پیچیده اس ــره ای طالیی رن ــه دور ک ــه ب ــورد ک ــم می خ ــه چش ــاختمان ب س
وجــود همــه ایــن ضعف هــای ظاهــرا، دراگــون مــارت بســیار کاربــردی اســت. رنگی تریــن 
ــزرگ چینــی هســتند. نخســتین چیــزی کــه  ــن ســاختمان، پرچم هــای ب تزئیــن در ای

14.  Dragon Mart
15.  Mall of the Emirates
16.  Dubai Mall
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فــرد در ورودی ایــن ســاختمان در دهــان دراگــون می بینــد ایــن جملــه اســت: »مرکــز 
بزرگ ترین کاالهای بهداشتی در خاورمیانه17« 

امــا ایــن بــازار اژدهاگونــه، هــر چــه در تزئیــن ســاختمان کــم گذاشــته، در انــدازه و 
ــی  ــد چین ــز خری ــن مرک ــارت بزرگ تری ــون م ــت. دراگ ــران کرده اس ــود جب ــِی خ پویای
ــت و  ــل( اس ــر )0.75 مای ــعت آن 1.2کیلومت ــت: وس ــور چشم بادامی هاس ــارج از کش خ
ــه کار هســتند. اینجــا شــما می توانیــد از  3هــزار و 950 واحــد مغــازه در آن مشــغول ب
شــیر مــرغ تــا گوشــت آدمیــزاد تهیــه کنیــد؛ از خوراکــی تــا تبلــت و موبایــل. دخترانــی 
ــجاده های  ــاب« و س ــای »حج ــد، لباس ه ــن دارن ــه ت ــرت ب ــن و تی ش ــلوار جی ــه ش ک
نمــاز می فروشــند. مهاجــران چینــی کــه حتــی نمی تواننــد یــک کلمــه عربــی صحبــت 
ــی  ــای عرب ــه روی واژه ه ــوری را روب ــم ن ــند: قل ــوان را می فروش ــای قرآن خ ــد، قلم ه کنن
می گیــرد و صدایــی کامپیوتــری آن را بــرای شــما می خوانــد، حتــی می توانــد آن را بــه 

چندین زبان زنده دنیا ترجمه کند. 
ــای  ــه در مغازه ه ــی ک ــد و کاالهای ــباع کرده ان ــد را اش ــز خری ــه مرک ــی ک مغازه های
ــز  ــر مراک ــد. اکث ــار شــده اند همگــی برچســب برندهــای ناآشــنایی روی خــود دارن تلنب
خریــد دنیــا پــر از لــوازم دست ســاز چینــی اســت کــه یــک مغــز غربــی آن هــا را طراحــی 
و بــه عنــوان برنــد ارائــه کرده اســت. دراگــون مــارت دنیایــی متفــاوت را بــه شــما معرفــی 
ــِی  ــه رگ هــای خون می کنــد: شــرکت های چینــی کــه کاالهــای ارزان قیمــت خــود را ب
ــز  ــق مراک ــق از طری ــن تزری ــز ای ــات نی ــب اوق ــد؛ اغل ــق می کنن ــی تزری ــارِت جهان تج
خریــدی ماننــد همیــن دراگــون مــارت در خاورمیانــه و آفریقــا انجام می شــود. شــرکت ها 
ــه  ــل18 )ک ــگ وی ــوت گریندین ــل گ ــس داب ــدات جی زی ایک ــتند: تولی ــوع هس ــز متن نی
ماشــین آالِت ســاختمانی می فروشــد(، اســنو وایــت پرینســس تریدینــگ19 )کــه فــرش 
می فروشــد(. شــرکت های بیشــماری نیــز در حــوزه قطعــات الکترونیکــی فعالیــت 

می کنند که ابزارهایی ارزان قیمت با برندهای عجیب وغریب روانه بازار می کنند. 
ــد.  ــی کرده ان ــی و ارزان ــف کارای ــان را وق ــارت خودش ــون م ــد دراگ ــی مانن بازارهای
شــرکت کشــتیرانِی اقیانوســِی چیــن20 مرکــز لجیســتیکِی عظیمــی در کنــار ایــن مرکــز 

17.  Zhong Dong Sanitary Ware Centre
18.  JZX Double Goats Grinding Wheel Manufacturing
19.  Snow White Princess Trading
20.  China Ocean Shipping Company (COSCO)
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ــازار کنــد. آن هــا  ــه ب ــد را از چیــن روان ــه کاالهــای جدی ــد بالفاصل ــا بتوان ــد دارد ت خری
می تواننــد بــا قیمتــی پاییــن، کاالهــای خــود را بــه هــر نقطــه ای در دنیــا صــادر کننــد. 
کارگرانــی کــه در ایــن مغازه هــا کار می کننــد نیــز در بخشــی از مرکــز خریــد کــه بــرای 

چینی ها مهیا شده، زندگی می کنند. 
مشــتری ها از عمده فروش هــا خریــد می کننــد و کارگــران مهاجــر هــر روز 
آن هــا را بــرای معاملــه شــکار می کننــد. اینجــا مرکــز خریــدی اســت کــه فروشــگاهی 
بــه نــام دوبــی را می ســازد و حفــظ می کنــد. در ایــن بخــش، جمعیــت روبــه افزایشــی 
ــام  ــد انج ــز خری ــن مرک ــه در ای ــی ک ــر معامالت ــد. اکث ــی می کنن ــا زندگ از چینی ه
می شــود، توجــه را بــه خــود جلــب می کنــد: دوربیــن دیجیتالــی 99درهــم )27دالر( 
ــای  ــت، ج ــی اس ــت تبلیغات ــا قیم ــه این ه ــم )190دالر(؛ البت ــل 700دره ــا تردمی ی

چانه زدن هم دارد. 
می تــوان دراگــون مــارت را بــه راحتــی بــه ســخره گرفــت. اشــیاء زشــت و بی ریختــی 
ــرکت های  ــت. ش ــر کرده اس ــه ها را پ ــده، قفس ــتیکی ساخته ش ــورت پالس ــه ص ــه ب ک
بســیاری وجــود دارنــد کــه تخصــص آن هــا تولیــد همیــن کاالهــای ارزان و بُنُجــل اســت. 
ــا کرم هــای چربی ســوز  ــده ی ــی مثــل صابون هــای الغرکنن گاهــی حتــی کاالهــای قالب
ــز  ــی اش نی ــوع قالب ــزی از ن ــر چی ــود. ه ــدا می ش ــی پی ــای فروش ــان کااله ــز در می نی

وجود دارد.
ــز  ــِن آن نی ــده گرفت ــد، نادی ــز خری ــن مرک ــودِن ای ــخره ب ــود مس ــا وج ــا ب ام
ــت.  ــر دور داش ــی را از نظ ــدگان چین ــن تولیدکنن ــوان ای ــت. نمی ت ــه اس احمقان
ــتری های  ــن مش ــن و هیجان انگیزتری ــرای جذاب تری ــاز ب ــورد نی ــوازم م ــا ل آن ه
ــق  ــه طب ــی ک ــا؛ گروه ــِط نوظهوره ــه متوس ــد، طبق ــم می کنن ــان را فراه جه
ــن  ــرد. ای ــر می گی ــر را در ب ــارد نف ــش از 2میلی ــزی، بی ــای موسســه مکن برآورده
ــی  ــول کاف ــراد پ ــن اف ــد. ای ــرج می کنن ــول خ ــون دالر پ ــاالنه 6.9تریلی ــراد س اف
ندارنــد کــه بــه مرکــز خریــد امــارات برونــد؛ امــا آنقــدر طمــع کار هســتند کــه در 
مرکــز خریــد مخصــوِص طبقــه متوســط بــه دام بیفتنــد. بســیاری از کاالهایــی کــه 
ــای  ــد میزتحریره ــود مانن ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــد ب ــز خری ــن مرک در ای
پالســتیکی و مبلمــان دم دســتی، نشــان از رویــای ایــن طبقــه بــرای حرکــت بــه 
ــا، در چشــم  ــه باالدســت خــود دارد. آشــغال های پالســتیکِی غربی ه ســمت طبق
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این افراد جایگزین مناسبی برای به نمایش گذاشتن الکچرِی متوسط هاست. 

تولد دوباره جاده ابریشم
دراگــون مــارت بــه شــکلی نمادیــن، رابطــه میــان دولــت و ســرمایه دارِی کارآفرینــی 
ــگاه کــرد:  ــف ن ــه ایــن دو هماننــد دو قطــب مخال ــوان ب ــه نمایــش می گــذارد. می ت را ب
هرچــه از یکــی از آن هــا »بیشــتر« داشته باشــید، ناگزیــر از دیگــری »کمتــر« خواهیــد 
ــد هم ســطح  ــا می توانن ــه آن ه ــد ک ــی نشــان می ده ــه خوب ــا ب ــن بازاره ــا ای داشــت. ام
شــوند. شــرکت های دم دســتِی دولتــِی چینــی تــالش می کننــد خودشــان را بــه 
ــای می شــود  ــه بازاره ــا روان ــدِی آن ه ــای تولی ــی برســانند. کااله ــزرگ غرب ــای ب غول ه

که هزاران نفر از طبقه متوسط به آن هجوم می آورند. 
ــا  ــارت در دنی ــی تج ــیرهای قدیم ــاره مس ــد دوب ــه تول ــارت ب ــون م ــالوه، دراگ به ع
گواهــی می دهــد، مســیری بــه نــام »جــاده ابریشــم21«. تخصــص جــاده ابریشــِم قدیمــی 
در کاالهــای لوکــس و الکچــری بــود. امــا تخصــص جــاده ابریشــم جدیــد، در کاالهــای 
بنجــل و پالســتیک های فشــرده اســت. دوبــی در ایــن بیــن بــه عنــوان میزبــان 
ــال  ــه دنب ــی ب ــرمایه گذاران در دوب ــد. س ــا می کن ــی ایف ــم و حیات ــی مه ــا، نقش چینی ه
ســاخت فرودگاه هایــی هســتند تــا بتواننــد بــه جــای کشــتی از آن هــا بــرای حمل ونقــل 
ســریع تر اســتفاده کننــد. در واقــع آن هــا در عــرض هفــت ســاعت، کاالی مــورد نیــاز را 

به دست مردم در دوبی می رسانند. 
ــه  ــن ب ــد و از چی ــز دور می زن ــا را نی ــی اروپ ــه راحت ــا ب ــن کااله ــه ای ــر اینک جالب ت
آفریقــا می رســد. در واقــع مســیر جدیــدی نیــز در ایــن بیــن خلــق شده اســت. 
ــا  ــد. آن ه ــه می دهن ــد ادام ــه تولی ــان ب ــای خودش ــا طراحی ه ــی ب ــرکت های چین ش
ــابه آن را در  ــد مش ــعی می کنن ــد و س ــش را می بینن ــودهای کالن ــارت و س ــون م دراگ

سایر نقاط دنیا راه بیندازند. 
ــا مشــکل »فضــا« مواجــه نیســتند.  ــی ب ــی در دوب ــد جهان ــای جدی ــن قهرمان ه ای
ــار  ــا وســعتی بیشــتر در کن ــدی را ب ــد بع ــز خری ــازندگان مدت هاســت ســاخت مرک س
ــن  ــره زمی ــه دور ک ــه ب ــزی ک ــای فل ــد اژده ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــاز کرده ان ــی آغ قبل

پیچیده بود، حلقه را تنگ تر می کند. 
21.  Silk Road
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ابداع آسیایی
ایده های باصرفه از شرق به غرب می آیند

ــد  ــط تولی ــال 2009 وارد خ ــه از س ــت ک ــین دنیاس ــن ماش ــو22 ارزان تری ــا نان تات
شده اســت. گــروه تاتــا یکــی از مــورد احترام تریــن گروه هــای تولیــدی در هنــد اســت 
ــه  ــه ای ک ــات باصرف ــن ابداع ــت. چنی ــا کرده اس ــه پ ــور ب ــن کش ــی در ای ــه انقالب ک
خــودروی 2هــزار دالری تنهــا یکــی از آن هاســت، کاالهــای ارزان قیمــت را در اختیــار 
تمامــی مصرف کننــدگان معمولــِی هنــدی و چینــی می گــذارد. مهندس هــای آســیایی، 
ــا در  ــد. هزینه ه ــق می کنن ــا خل ــد آن ه ــا حــذف زوای ــا را ب ــدِی غربی ه ــای تولی کااله
ــا  ــه دنی ــای مقرون به صرف ــه ایده ه ــد ک ــدا می کن ــدری کاهــش پی ــه ق ــن شــرایط ب ای
را فتــح می کننــد. خــودروی نانــو می توانــد ســرآغاز چیزهــای جدیــدی در هنــد باشــد 

همان طور که تویوتا در ژاپن جرقه چیزهای جدیدی را روشن کرد. 
ــراه شــد.  ــا مشــکالتی هم ــدا ب ــان ابت ــن معجــزه کوچــک از هم ــه ای افســوس ک
کشــاورزان و مزرعــه داران کــه نســبت بــه تاتــا موتــور اعتــراض داشــتند ایــن شــرکت را 
ــر  ــی دیگ ــه ایالت ــدی ب ــای هن ــی ازایالت ه ــود را در یک ــد خ ــط تولی ــد خ وادار کردن
ــی از  ــه برخ ــود البت ــز نب ــدان موفقیت آمی ــی چن ــای ابتدای ــد. فروش ه ــا کن جابه ج
خودروهــا ظاهــراً فــروش موفقــی داشــته اند. مشــتریان روســتایی تمایــل بســیار کمــی 
ــد. شکســت  ــای ارزان قیمــت نشــان می دهن ــه خودروه ــا ب ــرای حرکــت از تراکتوره ب

22.  TATA NANO
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ــش از  ــه بی ــات مقرون به صرف ــا ابداع ــد. آی ــاد می کن ــی را ایج ــش های عمیق ــو پرس نان
اندازه رواج پیدا کرده اند؟ آیا شرکت های غربی می توانند دمی بیاسایند؟

ــه ایــن پرســش، پاســخ منفــی بدهنــد:  ــد کــه می تواننــد ب دو کتــاب وجــود دارن
ابــداع معکــوس23 از ویــژای گوینــداراژان24 و کریــس تریمبــل25، و ابداع جــگاد26 از ناوی 
رادجو27، جیدیــپ پرابــو28 و ســیمون آهوجــا29. گوینــداراژان در کتــاب خــود ایده هــا و 
ــاب  ــا کت ــد. ام ــک مطــرح می کن ــرال الکتری ــرای جن ــه ای ب ــای مقرون به صرف توصیه ه
ابداعــات جــگاد دربــاره ایــن موضــوع، بســیار کامل تــر و جامع تــر اســت )جــگاد واژه ای 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــن کتاب ه ــت(. ای ــه اس ــات خالقان ــای ابداع ــه معن ــدی ب هن
ــم  ــت و علیرغ ــرح اس ــا مط ــای نوظهوره ــر دنی ــه در سرتاس ــات مقرون به صرف ابداع
ــن مفهــوم  ــرای توصیــف آن، ای شکســت مربی هــای مدیریــت در ایجــاد اصطالحــی ب
ــد  ــرار می کنن ــز اق ــت نی ــای مدیری ــه مربی ه ــاال هم ــت. ح ــر شده اس ــاًل همه گی کام

که این مفهوم، دنیای ثروتمندان را نیز تغییر می دهد. 
شــرکت های چندملیتــی ایده هــای توســعه اِی کشــورهای نوظهــور را وام گرفتــه و 
آن هــا را در کشــورهای غربــی نیــز اشــاعه می دهنــد. شــرکت هارمــان30 یــک شــرکت 
ــد،  ــد می کن ــا را تولی ــوص خودروه ــی مخص ــتم های صوت ــه سیس ــت ک ــی اس آمریکای
ایــن شــرکت بــا همیــن ایده هــا وارد بازارهــای نوظهــور شــده و بــه کمــک مهندس های 
ــد.  ــه می ده ــزار ارائ ــن اب ــرای ای ــه ب ــاده و کم هزین ــای س ــی، طرح ه ــدی و چین هن
ــود.  ــام کرده ب ــا ثبت ن ــوان مشــتری در تویوت ــه عن ــال 2009 ب ــان در س شــرکت هارم
ــی از  ــه یک ــرای نمون ــت، ب ــز شده اس ــکی نی ــت پزش ــی وارد صنع ــئله حت ــن مس ای
شــرکت های آمریکایــی ابــزاری را تولیــد می کــرد کــه امــکاِن دیــدِن اندام هــای 
ــن  ــز ای ــی نی ــرکت های چین ــون ش ــا اکن ــرد ام ــم می ک ــار را فراه ــدن بیم ــِی ب داخل
وســیله را تولیــد کرده انــد و آن را در اختیــار کشــورهای فقیــر قــرار داده انــد. وال مارت31 
نیــز ســعی دارد بــرای رقابــت بــا مغازه هــای کوچــک در آرژانتیــن، برزیــل و مکزیــک، 

23.  Reverse Innovation
24.  Vijay Govidarajan
25.  Chris Trimble
26.  Jugaad Innovation
27.  NaviRadjou
28.  JaideepPrabhu
29.  Simone Ahuja
30.  Harman
31.  Wal-Mart
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ایده های جدیدی را به بازار عرضه کند. 
نگرانــی اصلــی کــه در ایــن زمینــه در میــان شــرکت های غربــی وجــود دارد ایــن 
ــرکت های  ــرر ش ــه ض ــود را ب ــای موج ــد بازاره ــی می توان ــتراتژی فعل ــه اس ــت ک اس
فنــاورِی گران قیمــت پیــش ببــرد. چــرا وســیله ای را بــه قیمــت 10هــزار دالر خریــداری 
کنیــم وقتــی نمونــه مشــابه و ســاده تر آن بــه قیمــت هــزار دالر تولیــد می شــود؟ ایــن 
نــگاه بســیار بدبینانــه اســت. جنــرال الکترونیــک بــازار جدیــدی را در میــان دکترهــا راه 
انداختــه تــا بتوانــد ابــزار الکترونیکــی ارزان خــود را بــه فــروش برســاند؛ پیــش از ایــن 
ماجــرا، تنهــا بیمارســتان ها می توانســتند چنیــن کاالهایــی را تهیــه کننــد. عــالوه بــر 
ــر  ــه نظ ــه ای ب ــز کار عاقالن ــا نی ــن ماجراه ــردِن ای ــا ک ــتادن و تماش ــاکت ایس آن، س
ــرکت های  ــوند، ش ــا نش ــوند ی ــرا بش ــواه وارد ماج ــی خ ــرکت های غرب ــد. ش نمی رس

آسیایی در نهایت کاالهای مقرون به صرفه خود را تولید می کنند. 
ــای  ــت تراکتوره ــدی اس ــرکت هن ــک ش ــه ی ــدرا32 ک ــدرا و ماهین ــرکت ماهین ش
ــه  ــه دل بقی ــرس را ب ــد و ت ــی می فروش ــاورزان آمریکای ــه کش ــیاری را ب ــک بس کوچ
شــرکت های فعــال در ایــن بخــش می انــدازد. شــرکت چینــِی هایــر33 نیــز محصــوالت 
بســیاری از تهویــه هــوا تــا ماشــین های ظرفشــویی روانــه بــازار کــرده و ایــن طریــق بــا 
شــرکت های غربــی رقابــت می کنــد. در ایــن رقابت هــا نیــز قیمــت محصــوالت پاییــن 
می آیــد. شــرکت هایــر برخــی از محصــوالت را بــا نصــف قیمــت روانــه بــازار می کنــد 
تــا از ایــن طریــق ســهم بیشــتری در ایــن بــازار داشته باشــد. در واقــع ایــن شــرکت بــا 
همیــن ترفنــد موفــق شــده در عــرض دو ســال، 60درصــد از بــازار آمریــکا را تصاحــب 
کنــد. برخــی از شــرکت های غربــی بــرای اینکــه محصــوالت خــود را گســترش بدهنــد 
ــاز  ــورد نی ــازار م ــدا ب ــا ابت ــع آن ه ــد. در واق ــور روی می آورن ــای نوظه ــه بازاره ــدا ب ابت
ــرای مراحــل بعــدی و  ــد، ب خــود را پیــدا می کننــد و بعــد از اینکــه آن را محــک زدن

ورود جدی به بازار اقدام می کنند. 
ــرای  ــه ای ب ــای خالقان ــد ایده ه ــالش می کنن ــا ت ــای دنی ــا در همه ج کارآفرین ه
کاهــش هزینــه پیــدا کننــد. ویویـَـن فونســیکا34 سیســتم پیامکــی راه انــدازی کــرده کــه 

32.  Mahindra & Mahindra
33.  Haier
34.  Vivian Fonseca
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بــه افــراد فقیــر و دیابتــی کمــک می کنــد بیمــاری خــود را کنتــرل کننــد. جیــن ِچــن35 
رئیــس یکــی دیگــر از شــرکت های معــروف تــالش می کنــد گرم کن هــای ارزان قیمــت 

ویژه نوزادان را به کشورهایی مانند هند و دیگر بازارهای نوظهور عرضه کند. 
ایــن رونــد بــدون تردیــد ســرعت می گیــرد. غــرب روزهــای متفاوتــی در پیــش روی 
ــه دردســر  ــا ریاضــت اقتصــادی کــه در آن طبقــه متوســط ب خواهــد داشــت، روزهایــی ب
ــدود  ــر ح ــال حاض ــد. در ح ــو می کن ــا تکاپ ــش هزینه ه ــرای کاه ــت ب ــد و دول می افت
ــه بیمــه درمانــی دسترســی ندارنــد؛ 60میلیــون نفــر نیــز هنــوز  50میلیــون آمریکایــی ب
حســاب بانکــی ندارنــد. ایــن افــراد بــه دنبــال راه هــای جدیــدی بــرای صرفه جویــی در پــول 
ــا دل و  ــودن را ب ــه ب ــای مقرون به صرف ــی، پیام ه ــکده های غرب ــیاری از دانش ــتند. بس هس
جــان پذیرفته انــد )البتــه آن هــا بــه چیزهایــی بــه جــز شــهریه های خــود فکــر می کننــد(. 
راه انــدازی  را  بــودن  مقرون به صرفــه  تخصصــی  آزمایشــگاه  کالرا36  ســانتا  دانشــگاه 
کرده اســت. دانشــگاه کمبریــج نیــز برنامه هــای جامعــی در ایــن زمینــه در نظــر 

گرفته است. حتی دولت اوباما نیز دفتر کاری در این زمینه راه اندازی کرده بود. 

مبارزه با صرفه جویی به وسیله صرفه جویی
جهانــی شــدن، شــرکت های غربــی را وادار کــرده ارزش بیشــتری بــرای پــول ایجــاد 
ــوند،  ــه می ش ــی مواج ــرکت های چین ــا ش ــی ب ــی وقت ــرکت های آمریکای ــد. ش کنن
ــزاری را در  ــال، اب ــدن در عین ح ــی ش ــد. جهان ــا ندارن ــش قیمت ه ــز کاه ــاره ای ج چ
ــز در  ــداع نی ــز اب ــا مراک ــی از آن ه ــد. برخ ــرار می ده ــی ق ــرکت های غرب ــار ش اختی
کشــورهای نوظهــور راه انــدزای کرده انــد. بــرای مثــال پپســی کو37 در ســال 2010 یــک 
نمونــه از آن هــا را در هنــد راه انــدازی کــرد. بســیای از شــرکت های غربــی در همیــن 
ــای خــود  ــد. رینالت-نیســان38 از مهندس ه ــی، ماهیگــری می کنن ــِن خــالِق جهان ذه
ــش  ــرای کاه ــی ب ــن ایده های ــد و ژاپ ــه، هن ــورهای فرانس ــرده در کش ــت ک درخواس
هزینــه ارائــه بدهنــد. هندی هــا در ایــن مســابقه برنــده شــدند. تاتــا نانــو شــاید دنیــا را 

تغییر نداده باشد اما بی شک ابداعی مقرون به صرفه است. 

35.  Jane Chen
36.  Santa Clara University
37.  PepsiCo
38.  Renault-Nissan
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بپر روی تردمیل
شرکتی در افریقای جنوبی ایده های درخشانی برای 

بهبود وضعیت سامت دارد

پیچیده تریــن مشــکلی کــه حرفــه بهداشــت و ســالمت بــا آن مواجــه اســت چگونگــی 
برقــراری تعــادل میــان بهبــود وضعیــت ســالمت و درمــان بیماری هــا اســت. همان طــور 
ــا  ــر. ام ــه ارزان ت ــان اســت؛ و البت ــر از درم ــود، پیشــگیری بهت ــه می َش کــه همیشــه گفت
نیروهــای غیرقابــل مهــار و قدرتمنــدی مقابــل ایــن کلیشــه وجــود دارد. فــرد بیمــار بــه 
مــداوای ســریع و آنــی نیــاز دارد. حرفــه بهداشــت و ســالمت نیــز ارزش و جایگاه بیشــتری 
ــه. و اکثــر مــا نیــز طمــع کار و  ــا یــک متخصــص تغذی ــل اســت ت ــرای یــک جــراح قائ ب
کوتاه بیــن هســتیم: پــس چــرا خودمــان را از بســیاری از لذت هــای آنــی و مضــر محــروم 

کنیم، وقتی می توانیم پاداش های اندِک آن را به چیزهای دیگری جبران کنیم؟
ــع بهبــود وضعیــت ســالمت می شــود. حــق  ــی اســت کــه مان ــن دلیل ــن اصلی تری ای
بیمــه در آمریــکا از ســال 2010 تــا کنــون 9درصــد افزایــش یافته اســت. در اقتصادهــای 
نوظهــور، کامیابــی و موفقیــت یعنــی بیشــتر خــوردن و کمتــر عــرق ریختــن؛ یعنی پشــت 
ــه همیــن خاطــر  ــدون دغدغــه لمیــدن و تنبلــی کــردن. ب ــا آســایش و ب میزهــای کار ب
اســت کــه مــردم در ایــن کشــورها بیشــتر بــه بیماری هایــی نظیــر ســکته قلبــی و دیابــت 
مبتــال می شــوند. ســازمان بهداشــت جهانــی39 پیش بینــی کــرده میــزان چنیــن 

بیماری هایی تا یک دهه آینده بیش از 17درصد افزایش پیدا کند. 
برخــی از سیاســتگذاران بــه دنبــال ابــزار جدیــد هســتند: اقتصــاِد رفتــاری. 

39.  The World Health Organisation
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اقتصاددان هــای رفتــاری بــه دنبــال راه هایــی بــرای »تلنگــر زدن« بــه افــراد هســتند تــا 
بســتنی های شــیرین و پــر از قنــد را بــه زمیــن بیندازنــد و در عــوض یــک ســیب گاز 
ــاره  ــا درب ــود تصمیم ه ــر: بهب ــاب تلنگ ــندگان کت ــتین40 از نویس ــد. کاس سانش بزنن
ســالمت، رفــاه و شــادی41 اســت کــه در دفتــر بــاراک اوبامــا در کاخ ســفید کار می کــرد. 
ــا  ــد ت ــزه می ده ــران انگی ــه کارگ ــالمت، ب ــت و س ــه بهداش ــا در زمین ــای اوبام قانون ه
ــد کامــرون42 نخســت وزیر )پیشــین(  ــد. دیوی ــر انجــام بدهن ــز بهت کارهــای خــود را نی

بریتانیا نیز انجمنی در همین راستا برای تلنگر زدن به افراد راه اندازی کرده بود.  
ــر از خودشــان  ــه بهت ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــراد ای ــه اف ــز ب ــاوری نی ــان، فن هم زم
مراقبــت کننــد. تجهیــزات بــرای رصــد کــردِن وضعیــت ســالمتی نیــز ارزان تــر و بــرای 
اســتفاده نیــز آســان تر شــده اند: فیلیپــس اپلیکیشــنی را راه انــدازی کــرده کــه بــه کمــک 
ــد  ــی مانن ــد. برنامه های ــری می کنن ــب را اندازه گی ــش قل ــزان تپ ــد2 43 می ــن آی پ دوربی
هلت والــت44 کــه شــرکت مایکروســافت طراحــی کــرده بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد 
ــد از  ــا، می توانی ــر این ه ــد. عالوه ب کــه هــر روز وضعیــت ســالمتی خــود را بررســی کنی
شــبکه های اجتماعــی نیــز اســتفاده کنیــد تــا بهتریــن راه کارهــا بــرای تناســب انــدام را 
ــد کــه  ــرار بدهن ــی ق ــد شــما را موقعیت ــن می توانن ــن شــبکه ها همچنی ــد؛ ای ــدا کنی پی
بیشــتر بــرای تناســب انــدام تــالش کنیــد. اگــر میــزان کاهــش وزن خــود را بــه صــورت 
ــرای اینکــه کمتــر خجالــت  عمومــی در شــبکه های اجتماعــی اعــالم کنیــد، احتمــاالً ب

بکشید، بیشتر تالش می کنید و هیچ گاه شکست نمی خورید. 
آمریــکا تــازه بــه ایــن تلنگرهــای ســاده و کوچــک روی آورده اســت. برخــی از بزرگ تریــن 
موسســه های بیمــه ســالمت ســعی می کننــد انگیزه هایــی بــرای افــراد تحــت پوشــش خــود 
پیــدا کننــد. اکثــر آن هــا پاداش هایــی را بــرای افــرادی در نظــر گرفته انــد کــه ســالمتی خــود 
ــوزی  ــا چربی س ــون ی ــار خ ــد فش ــی مانن ــه نکات ــد و ب ــک می کنن ــب چ ــورت مرت ــه ص را ب
توجــه دارنــد. برخــی نیــز فرمول هــای جدیــدی طراحــی کرده انــد. مثــاًل وســایل باشــگاهی یــا 
تجهیــزات ســالمتی را کــه در منــزل نیســت قابــل اســتفاده اســت، بــا تخفیــف بــه مشــتریان 
خــود ارائــه ِمی دهنــد. برخــی دیگــر نیــز مربی هــای بــه صــورت ایمیلــی در اختیــار مشــتریان 

40.  Cass Sunstein
41.  Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness
42.  David Cameron
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خــود قــرار می دهنــد. شــرکت ســونیک بوم45 ترکیبــی از فناوری هــای مــدرن و دســتگاه های 
فشارســنج را بــه کار برده اســت: افــراِد تحــت پوشــِش ایــن شــرکت می تواننــد از طریــق ابــزار 
ــه  ــی خــود را ب ــم حیات ــه شــده وضعیــت عالئ ــز و ذره بینــی کــه در کفش های شــان تعبی ری
ــر  ــتارتاپ هایی ظاه ــب اس ــز در قال ــرکت ها نی ــی از ش ــد. برخ ــک کنن ــب چ ــورت مرت ص
ــن  ــی از ای ــای فعال ــد. نمونه ه ــی می کنن ــزه دادن معرف ــرای انگی ــی ب ــه ایده های ــده اند ک ش

شرکت ها در ایاالت متحده آمریکا مشغول به کار هستند. 
شــاید تعجــب کنیــد امــا یکــی از جذاب تریــن شــرکت های فعــال در زمینــه ایجــاد 
انگیــزه و اجــرای برنامه هــای تشــویقی، در یکــی از اقتصادهــای نوظهــور شــکل 
ــبورگ47  ــکاوری46 در ژوهانس ــام دیس ــه ن ــی ب ــی. گروه ــای جنوب ــت: افریق گرفته اس
برنامــه ای را طراحــی کــرده کــه بــه کمــک آن وضعیــت ســالمت بــه طــور کامل بررســی 
ــرد هرچــه  ــی ف ــازی و ســرگرمی اســت؛ یعن ــک ب ــه ی ــه شــبیه ب ــن برنام می شــود. ای
بیشــتر ورزش کنــد، غذاهــای ســالم تهیــه کنــد یــا بــه اهــداف مشــخصی برســد، امتیــاز 
ــه شــما مراحــل مختلفــی را طــی  ــن برنام ــه دســت خواهــد آورد. در ای ــز ب بیشــتر نی
ــی  ــد )تمام ــب می کنی ــاز کس ــد و امتی ــش می روی ــی پی ــه طالی ــی ب ــد از آب می کنی
پاداش هــا متناســب بــا وضعیــت تماســب انــدام شماســت و بــه شــما انگیــزه پیشــرفت 
می دهــد(. عــالوه بــر آن، اگــر کارتــان را خــوب انجــام بدهیــد پاداش هــای کوتاه مــدت 

و درازمدتی نیز دریافت می کنند؛ مثاًل یک تعطیالت شگفت انگیز و راحت. 
شــرکت دیســکاوری تــا کنــون بــا بســیاری از دیگــر شــرکت ها نیــز ارتبــاط برقــرار 
کرده اســت؛ مثــاًل بــا یکــی از عطاری هــای زنجیــره ای در افریقــای جنوبــی همــکاری 
می کنــد و فــرد می توانــد در صــورت دنبــال کــردن برخــی از دســتورات خــاص، بــه 
ــا  ــی ب ــکاوری حت ــد. دیس ــدا کن ــت پی ــاری دس ــن عط ــدی ای ــای 25درص تخفیف ه
ــای  ــبرِد برنامه ه ــرای پیش ــرده و ب ــرار ک ــاط برق ــز ارتب ــی نی ــرکت های هواپیمای ش
ــز  ــن شــرکت همه چی ــرد. ای ــره می گی ــز به ــا نی ــای آن ه تشــویقِی خــود از تخفیف ه
را بــه صــورت کامــل رصــد می کنــد؛ مثــاًل آیــا فــرد بــه ورزشــگاه مــی رود یــا فقــط 
ــه همه جــا، باعــث شــده  کارت عضویــت می گیــرد. در واقــع دسترســی دیســکاوری ب
بــا ســند و مــدرک پیــش بــرود ؛ اعضــاِی فعــال در ایــن شــرکت، بســیار کمتــر از ســایر 

45.  SonicBoom
46.  Discovery
47.  Johannesburg
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ــر و  ــتان و دکت ــری  را صــرف بیمارس ــه کمت ــان و هزین ــار می شــوند و زم ــراد بیم اف
درمان می کنند. 

ایــن مــدل کاری باعــث شــده شــرکت دیســکاوری از »مــردی تنبــل بــا یــک میــز« در 
ــود.  ــل ش ــد تبدی ــزار کارمن ــا 5ه ــه ب ــن شــرکت های بیم ــی از بزرگ تری ــه یک ــال 1992ب س
ــا شــرکت های  ــر آن ب ــالوه ب ــذارد. ع ــدی می گ ــای جدی ــه بازاره ــدم ب ــن شــرکت ق حــاال ای
آمریکایــی بســیاری نیــز ارتبــاط برقــرار کرده اســت. ایــن مــدل حتــی بــه دیگــر صنایــع نیــز 
ــد،  ــی می کنن ــر رانندگ ــه بی خط ــی ک ــه رانندگان ــودرو ب ــای خ ــاًل بیمه ه ــت؛ مث رسیده اس
ــراد نصــب می شــود  ــن اف ــزاری در ماشــین ای ــه می دهــد )اب ــن ارائ ــرای بنزی ــی ب تخفیف های

که نوع رانندگی و سرعت را بررسی می کند(. 

نیازهای اولیه
ــعی  ــه س ــای خالقان ــور ایده ه ــد چط ــان می ده ــکاوری نش ــرکت دیس ــه ش قص
ــرکت های  ــته، ش ــال گذش ــد. در 30س ــون کنن ــور را دگرگ ــای نوظه ــد بازاره دارن
هنــدی بــه کارشناســاِن خبــره پــردازش اطالعــات و شــرکت های چینــی بــه اســاتید 
ــدی را راه  ــوج جدی ــد م ــل شــده اند. دیســکاوری می توان ــه تبدی ــِد مقرون به صرف تولی
ــی ایجــاد  ــرای شــرکت ها و رهبــران غرب ــز ب ــی را نی بینــدازد و در نتیجــه چالش های
ــد.  ــت می کنن ــالمت فعالی ــت و س ــده بهداش ــات پیچی ــه خدم ــه در زمین ــد ک کن
ــد  ــد ناچــار بودن ــل شــرکت دیســکاوری می گوی ــور48 موســس و مدیرعام ــان گ آدری
روی پیشــگیری بــه جــای درمــان تمرکــز کننــد چــرا کــه پزشــک های بســیاری در 
ــا بیمه هــای خصوصــی  افریقــای جنوبــی فعالیــت می کننــد: حتــی آن دســته کــه ب

کار می کنند سهمی کمتر از یک جی پی49 در ازای هر هزار نفر دارند. 
ــور  ــای نوظه ــش روی بازاره ــز پی ــد نی ــی جدی ــکاوری، چالش ــه دیس ــه قص البت
ــه  ــی را در همــه ایالت هــای خــود ب ــن ابداعات ــد چنی ــا چطــور می توانن می گــذارد. آن ه
ــای  ــد درس ه ــور می توانن ــای نوظه ــا در اقتصاده ــال دولت ه ــر ح ــه ه ــد؟ ب کار ببرن
ــا و مشــوق هایی  ــد انگیزه ه ــد؛ دیگــر شــرکت ها می توانن بزرگــی را از دیســکاوری بگیرن
بــرای تلنگــر زدن بــه مشــتریان خــود پیــدا کننــد و رفتــار آن هــا را تغییــر بدهنــد. هــم 

مردم سالم تر می شوند و هم بودجه کمتری صرف می شود. 
48.  Adrian Gore
49.  GP
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موردی علیه چرندیات جهانی شدن
سرانجام بارقه هایی از جهانی شدن مشاهده شد

جفــری کروتــر50 ســردبیر اکونومیســت بیــن ســال های 1938 تــا 1956، 
همیشــه عــادت داشــت خبرنــگاران جــوان را اینطــور نصیحــت کنــد: »ســاده بنویس 
ــد  ــث جدی ــاهد مباح ــون ش ــود و اکن ــده مانده ب ــر او زن ــد«. اگ ــه کن ــد مبالغ و بع
دربــاره جهانــی شــدن51بود حتمــاً نصیحــت خــود را تغییــر مــی داد. بحــث اصلــی در 
جریــان کــه خــوب یــا بــد بــودن آن را مــورد بررســی قــرار می دهــد. امــا بــه نظــر 
ــد، اینکــه  ــاق نظــر دارن ــورد اتف ــک م ــی شــدن در ی ــر ســر جهان می رســد همــه ب
جهانــی شــدن بــی بــرو برگشــت، عملــی انجام شــده اســت: دنیــا یکنواخــت اســت، 
ــی اداره  ــرکت های جهان ــتی ش ــت ُمش ــه دس ــا ب ــد ی ــی52 باش ــام( فریدمن ــر )ت اگ

می شود اگر )نائومی( کلینَین53 باشید. 
پانــکاج گمــاوات54 از مدرســه کســب وکار در اســپانیا جــزو معــدود کســانی اســت 
ــش از یــک دهــه، ســاده کننده ها و  ــث شــد. او بی کــه باالخــره وارد ایــن مبح
مبالغه گــران را بــه رگبــار آمــار و ارقــام بســت. حــاال او ماجــرا را در کتابــی بــا عنــوان 
ــی  ــدن زندگ ــی ش ــبِه جهان ــا در دوره ش ــه م ــرده و گفت ــخص ک ــان3.0 55 مش جه
ــا را  ــاِن م ــادی زم ــعه اقتص ــن توس ــد مهم تری ــه می خواه ــی ک ــر کس ــم. ه می کنی

بشناسد باید این کتاب را بخواند. 

50.  Geoffrey Crowther
51.  globalization
52.  Friedmanite
53.  Kleinian
54.  Pankaj Ghemawat
55.  World 3.0
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ــِی  ــاوات، بســیاری از شــاخص های یکپارچگ ــای گم ــر اســاس بررســی های آق ب
جهانــی، بــه طــرز شــگفتی آوری، پاییــن هســتند. تنهــا 2درصــد از دانشــجویان بــه 
ــارج از  ــراد خ ــد از اف ــا 3درص ــد؛ تنه ــود می رون ــور خ ــارج از کش ــگاه هایی خ دانش
کشــوری کــه در آن متولــد شــده اند، زندگــی می کننــد. تنهــا 7درصــد از برنج هــای 
تولیــدی، خــارج از مــرِز تولیدشــده اش معاملــه می شــود. تنهــا 7درصــد از مدیرهــای 
ــی  ــه تازگ ــه ب ــه ای ک ــاس مطالع ــر اس ــتند و ب ــی هس ــرکت های S&P500 خارج ش
ــی  ــرد خارج ــی، عملک ــرکت های آمریکای ــد از ش ــر از 1درص ــه، کمت ــورت گرفت ص
دارنــد. صــادرات برابــر بــا تنهــا 20درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان اســت. 
شــده اند:  مســدود  بدجــور  شــدن،  جهانــی  اصلــِی  شــریان های  از  برخــی 
ــر  ــا ب ــت و کارتل ه ــدود اس ــه، مح ــای دوجانب ــی در قرارداده ــافرت های هوای مس

حمل ونقل اقیانوسی، سلطه دارند. 
آنطــور کــه آرونداتــی روی56 نویســنده هنــدی ادعــا می کنــد جهانــی شــدن از 
طریــق چیزهایــی ســاده ای ماننــد گره هــا و درهم تندگی هــای فرهنگــی و مســافتی 
ــترکی  ــان مش ــطح، زب ــور هم س ــر دو کش ــاوات، اگ ــه گم ــه گفت ــرد. ب ــکل می گی ش
داشته باشــند 42درصــد بیشــتر امــکان دارد کــه وارد معامله هــای تجــاری بشــوند، 
اگــر هــر دو متعلــق بــه یــک بلــوک تجــاری باشــند 47درصــد بیشــتر احتمــال دارد، 
اگــر ارز مشــترک داشته باشــند 114درصــد بیشــتر احتمــال دارد  گذشــته و تاریــخ 
ــر وارد  ــا یکدیگ ــه ب ــال دارد ک ــتر احتم ــد بیش ــند 188درص ــترکی داشته باش مش

معامالت و روابط شدید تجاری بشوند. 
امــا قصــه »اقتصــاد نویــن« کــه بــا جریــان آزاد ســرمایه و طالعــات بــدون مــرز 
ــاوات،  ــای گم ــام آق ــداد و ارق ــه، اع ــن زمین ــت؟ در ای ــه اس ــورده، چگون ــره خ گ
شــوکه کننده تر هســتند. ســرمایه گذاری خارجــِی مســتقیم )FDI( تنهــا 9درصــد از 
ــر از  ــت. کمت ــاص داده اس ــودش اختص ــه خ ــده را ب ــرمایه گذاری های ثبت ش کل س
ــت.  ــِی کشورهاس ــای داخل ــارج از صندوق ه ــتراکی خ ــرمایه های اش ــد از س 20درص
ــوند  ــه می ش ــی معامل ــهاِم داخل ــای س ــه در بازاره ــهامی ک ــد از س ــا 20درص تنه
ــر از 20درصــد از حجــم ترافیــک  ــه ســرمایه گذاران خارجــی اســت. کمت ــق ب متعل

اینترنتی، از مرزهای ملی می گذرد. 
56.  Arundhati Roy
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از میــزان جهانــی شــدن بگذریــم، مســیر آن چگونــه اســت؟ قطعــاً آقــای فریدمن 
)نویســنده دنیــا یکنواخــت اســت57( در مــورد مســیری کــه در آن حرکــت می کنیــم 
کامــاًل درســت گفته اســت هرچنــد احتمــاالً دربــاره جایــی کــه اکنــون در آن قــرار 
ــت. در  ــراق کرده اس ــی اغ ــم کم ــیر را پیموده ای ــن مس ــدر از ای ــه چق ــم و اینک داری
واقــع، ســطح مهاجــرت امــروز نســبت بــه یــک قــرن پیــش رنــگ باخته اســت، در 
آن زمــان 14درصــد از مــردم ایرلنــد و 10درصــد از مــردم نــروژ، مهاجــرت می کردند. 
در آن زمــان شــما بــه ویــزا نیــاز داشــتید. امــروز 88میلیــارد دالر در ســال صــرف 
ــه  ــا، هزین ــورهای دنی ــم از کش ــود و در یک ده ــافرتی می ش ــناد مس ــردازش اس پ

گذرنامه از یک دهِم متوسط درآمد ساالنه باالتر است. 
ســرمایه گذاری مســتقیم از حــدود 2تریلیــون دالر در ســال 2007 بــه 1تریلیــون 
ــر کنــد.  ــی را بدت ــی جهان ــد بحــران مال دالر در ســال 2009 رسیده اســت و می توان
امــا برخــی نیــز می گوینــد جهــان شــدن، برگشــت پذیر اســت. حــدود یک چهــارم 
ــال  ــود در س ــر خ ــره ذخای ــی، زنجی ــمالی و اروپای ــکای ش ــرکت های آمری از کل ش
2008 را کاهــش دادنــد )تأثیــر فاجعــه ژاپــن بــر ســایر کشــورها(. تعداد ماشــین های 
ــد بعــد از  ــور می کردن ــکا عب ــرز کانادا-آمری ــاِد کاال از م ــا حجــم زی ســنگینی کــه ب
ــلیِم  ــم تس ــت ه ــی اینترن ــت. حت ــم شده اس ــیار ک ــپتامبر 2001، بس ــه 11س حادث
ــی  ــای محل ــا محدودیت ه ــه دولت ه ــرا ک ــردن، شده اســت، چ ــه ای ک ــوی منطق الگ

برای محتوا می گذارند. 
ــی از  ــور برخ ــه چط ــد ک ــح می ده ــن راز را توضی ــن ای ــاوات همچنی ــای گم آق
غول هــای شــرکتی دنیــا را بلعیده انــد. ســطح تمرکــز در بســیاری از صنایــع حیاتــی 
ــم از  ــع ایــن رق ــا کنــون کاهــش چشــم گیری داشته اســت. در واق از ســال 1950 ت
ــش دو  ــال پی ــد: 60س ــان می ده ــت را نش ــدد ثاب ــک ع ــون ی ــا کن ــال 1980 ت س
شــرکت تولیدکننــده خــودرو، نیمــی از تولیــد خــودروی جهــان را داشــتند و حــاال 

امروز شش شرکت، نیمی از خودروهای جهان را تولید می کنند. 
ــت را رد  ــازی اس ــان همگن س ــدن هم ــی ش ــه جهان ــده ک ــن ای ــن ای او همچنی
ــد. هــر روز تعــداد آســمان خراش های گوناگــون در شــهرها بیشــتر می شــود  می کن
ــگام  ــم هم ــا ه ــد ب ــی بای ــرکت های جهان ــن ش ــه ای ــد ک ــوش می کنن ــه فرام و هم
57.  The World is Flat
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ــای  ــد58 برگره ــند. مک دونال ــم باش ــا ه ــق ب ــائل، مطاب ــیاری از مس ــوند و در بس ش
مخصــوص گیاه خــواران در هنــد و برگرهــای پــر از چاشــنی در مکزیــک به مشــتریان 
نوشــابه های  ارائــه می دهــد در حالی کــه کوکاکــوال همچنــان همــان  خــود 
ــبکه های  ــدارد. بســیاری از ش ــربت ها ن ــه ش ــد و کاری ب ــد می کن ــی را تولی آمریکای

تلویزیونِی جهانی مانند MTV نیز تحت تأثیر این فرایند قرار گرفته اند.

تفاوت را دریاب
ــا  ــی شــدن ب ــورد حجــم جهان ــا در م ــی برآورده ــد وقت ــای گمــاوات می گوی آق
ــه  ــا را ب ــری دنی ــرکت ها رهب ــای ش ــود، روس ــراه می ش ــتباه هایی هم ــراق و اش اغ
ــود در  ــای موج ــب از تفاوت ه ــرکت ها اغل ــی، ش ــورت کل ــه ص ــد. ب ــده می گیرن عه
ــار  ــد و کن ــت کنن ــا یک دس ــه آن ه ــا اینک ــد ت ــود می برن ــتر س ــه بیش ــک جامع ی

بگذارند.
چنیــن نگاهــی هوشــمندانه ای بــه جهانــی شــدن، نیازمنــد مخاطب هــای 
گســترده ای در سرتاســر دنیاســت. امــا این کــه چقــدر درســت و دقیــق باشــد نیــاز 
بــه زمــان دارد. واقعیــت ایــن اســت کــه عنــوان جهــان 3.0 نســبت بــه عنــوان دنیــا 
یکنواخــت اســت، اغواگــرِی کمتــری دارد و همیــن امــر ســاده باعــث شــده 
مخاطب هــای کتــاب آقــای گمــاوات کمتــر باشــند. بخــش دیگــری از ماجــرا نیــز بــه 
ــی شــدن  ــاره جهان ــام درب ــار و ارق ــردن در آم ــراق ک ــرای اغ ــراد ب ــی اف ــل ذات تمای
ــل  ــن تمای ــم ای ــی ه ــای جهان ــا و جنگ ه ــر دیکتاتوره ــود. در عص ــوط می ش مرب
همچنــان وجــود داشته اســت. هنــری فــورد می گفــت ماشــین ها و هواپیماهــا دنیــا 
را بــه هــم پیونــد داده انــد. مارتیــن هایدگــر59 می گفــت همه چیــز بــه همــان انــدازه 
دور اســت کــه نزدیــک. جــورج اورول60 هــم آنقــدر از ایــن حرف هــای خســته شــد 
کــه همــه را محکــوم کــرد و در نهایــت آدولــف هیتلــر61 تصمیــم گرفــت بــه روش 

خودش دنیا را یکنواخت یا با خاک یکسان کند. 

58.  McDonals›s
59.  Martin Heidegger
60.  George Orwell
61.  Adolf Hitler
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الماس های دیوانه
کارآفرین های حقیقی، چیزهای بی ارزش را قیمتی و غیرممکن 

را شدنی می کنند

ــز  ــک چی ــد اســت: ی ــفه در عصــر جدی ــای فالس ــن معم ــی، بزرگ تری کارآفرین
مرمــوز کــه اســرار ارتقــای رشــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال را می دانــد. کشــورهای 
گــروه 2062 ســاالنه همایشــی بــرای کارآفرین هــای جــوان برگــزار می کننــد. بیــش 
ــب وکار،  ــه های کس ــد. مدرس ــی می دارن ــی را گرام ــه کارآفرین ــور، هفت از 130 کش
دوره هــا و واحدهــای محبوبــی بــرای آمــوزش کارآفرینــی برگــزار می کننــد. 
ــای  ــد( راهنم ــز می آی ــر تناقض آمی ــه نظ ــه ب ــب وکار )ک ــت کس ــای مدیری مربی ه
ــه کارِی  ــور برنام ــاب چط ــم کت ــرت63 ه ــد گامپ ــد: دیوی ــا می کنن ــی مهی کارآفرین

موفقی داشته باشیم64 را نوشته و هم کتاب برنامه کسب وکارت را بسوزان!65
امــا کارآفریــن دقیقــاً کیســت یــا چیســت )فــارغ از اینکــه بگوییــم »خالقیــت و 
آفرینــش«(؟ دولت هــا چطــور می تواننــد مشــوق هایی بــرای کارآفرینــی ارائــه 
کننــد؟ سیاســتگذاران بــه انــدازه مربی هــای مدیریــت، گیــج شــده اند. آن هــا تصــور 
ــد  ــالش می کنن ــس ت ــد؛ پ ــد باش ــاوری جدی ــد فن ــای آن بای ــه معن ــد ک می کنن
ــه کســب وکارهای  ــا تصــور می کننــد ب ســیلیکون ولی های جدیــدی ایجــاد کننــد. ی
کوچــک ارتبــاط دارد؛ پــس تمرکــز خــود را روی پــرورش اســتارتاپ ها می گذارنــد. 

اما هر دو پیش فرض، ُگمراه کننده است.

62.  G20
63.  David Gumpert
64.  How to Really Create a Successful Business Plan
65.  Burn Your Business Plan!
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ــا  ــون کارآفرین ه ــت و کان ــر، پایتخ ــای اخی ــد در دهه ه ــدون تردی ــیلیکون ولی ب س
ــن بشــوید.  ــک کارآفری ــا ی ــی باشــید ت ــازی نیســت آدم عجیب وغریب ــا نی بوده اســت. ام
ــدازه  ــان ان ــد هم ــارِی جدی ــداع حف ــا اب ــزاس ب ــل تگ ــِی اه ــال نفت جــورج میچــل66 فع
ــا  ــه تنه ــد. ن ــاد می کنن ــیلیکون ولی ایج ــراد در س ــه اف ــرد ک ــاد ک ــا ایج ــر در دنی تغیی
نیــازی نیســت عجیب وغریــب باشــید، بلکــه حتــی نیــازی نیســت یــک مبتکــر یــا مخترع 
بــه معنــای قــراردادِی آن باشــید. میــگل داویــال67 ســینماهای مجموعــه )مولتیپلکــس( را 
از آمریــکا بــه مکزیــک وارد کــرد و بــا همکارانــش کســب وکار پرســودی راه انداخــت. تنها 
ــا  ــره ب ــای ک ــه ج ــا »ب ــه در باجه ه ــود ک ــن ب ــال ای ــای داوی ــول آق ــه ق ــا ب ــکار آن ه ابت

ذرت های بوداده )پاپ ُکرن(، آبمیوه به همراه سس لیمویی« می فروختند. 
بیــن کســی کــه صاحــب یــک کســب وکار کوچــک و معمولــی اســت )و رویــای 
بــاز کــردِن یــک شــعبه دیگــر از همــان کســب وکار کوچــک را در ســر می پرورانــد( 
بــا یــک کارآفریــن واقعــی )کــه رویــای تحــوِل کِل صنعــت را در ســر دارد( از زمیــن 
 flowers.com-1800-1  ــق ــکان68 خال ــم م ــود دارد. جی ــاوت وج ــمان تف ــا آس ت
ــه  ــور ک ــد. آنط ــام می ده ــی انج ــش از گل فروش ــه کاری بی ــت ک ــی اس کارآفرین
ــا  ــرد، ب ــدازی ک ــازه را راه ان ــی در ســال 1976 نخســتین مغ ــد وقت خــودش می گوی
ــالش  ــال ها ت ــرد و س ــگاه می ک ــب وکار ن ــن کس ــه ای ــدی« ب ــم های مک دونال »چش
ــا  ــی را در دنی ــل گل و گل فروش ــب وکاِر تحوی ــن کس ــره بزرگ تری ــا باالخ ــرد ت ک

راه اندازی کرد. 
ــط و  ــه سیاســت های غل ــد منجــر ب ــک مفهــوم می توان تصــورات اشــتباهی از ی
ــه  ــت مواج ــا شکس ــا ب ــد ام ــالش می کنن ــه ت ــی ک ــود. فناوری های ــت بش نادرس
می شــوند دنیــا را محاصــره کرده انــد. دره تکنولــوژِی مالــزی کــه قــرار بــود 
ســیلیکون ولی )دره ســیلیکون( در ایــن کشــور باشــد اکنــون در میــان مــردم  »دره 
بــرای  موسســه هایی  از  پــر  همچنیــن  دنیــا  شده اســت.  نامیــده  اشــباح« 
ــوند و  ــه رو می ش ــا شکســت روب ــه چپ وراســت ب کســب وکارهای کوچــک اســت ک
نمی تواننــد شــغلی ایجــاد کننــد. بنیــاد کافمــن69 کــه روی ایــن مســائل مطالعــه و 

66.  George Mitchell
67.  Miguel Davila
68.  Jim McCann
69.  The Kauffman Foundation
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پژوهش هایــی انجــام داده، اعــالم کرده اســت کــه انبــوه شــغل های جدیــد از 
شرکت های درخشان و روبه رشد ایجاد می شوند. 

ــرق  ــی غ ــای کارآفرین ــودش را در دنی ــال خ ــش از 30س ــرگ70 بی ــل آیزنب دانی
کــرده؛ او هــم بــه عنــوان کارآفریــن و ســرمایه گذار و هــم بــه عنــوان فــردی علمــی 
ــه نقــاط مختلــف  ــن زمینــه تجربه هایــی را کســب کرده اســت. او همچنیــن ب در ای
دنیــا نیــز ســفر کرده اســت، نمونــه اش همیــن ســیلیکون ولِی معــروف. او در کتــاب 
خــود بــا عنــوان بــی ارزش، غیرممکــن و احمقانــه71 تعریــف جدیــدی از کارآفرینــی 
ــی  ــه ارزش های ــتند ک ــانی هس ــاً کس ــاً و ماهیت ــا ذات ــد. کارآفرین ه ــه می ده ارائ
متضــاد خلــق می کننــد. آن هــا در چیزهایــی کــه از نظــر بقیــه آشــغال اســت، ارزش 
ــرای  ــد، ب ــه نظــر می آی ــه بن بســت ب ــر بقی ــه از نظ ــی ک ــد. جای اقتصــادی می بینن

کارآفرین ها فرصِت اقتصادی به شمار می آید.
ــود دارد:  ــه وج ــن زمین ــیاری در ای ــگفتی آوِر بس ــوکه کننده و ش ــای ش نمونه ه
مــو ابراهیــم72 موســس ســل تل73 در صحــرای آفریقــا فرصت هایــی بــرای راه 
ــای اقتصــادی در  ــه غول ه ــه بقی ــی ک ــد، جای ــراه دی ــِن کســب وکار تلفن هم انداخت
ایــن عرصــه، فقــط جیب هــای خالــی و کابــوس شــبانه را می دیدنــد. دو آمریکایــی 
ــادی از  ــم زی ــران، حج ــد ماهی گی ــاهده کردن ــد مش ــه بودن ــو رفت ــه توباگ ــه ب ک
ــت به کار  ــا دس ــس آن ه ــود؛ پ ــد ش ــا فاس ــد ت ــت نخورده می گذارن ــا را دس ماهی ه
ــد و  ــدازی کردن ــوری74 راه ان ــز ناهارخ ــا می ــا ت ــوان دری ــا عن ــرکتی ب ــدند، ش ش

ماهی های اضافی را از آن جا به رستوران های نیویورک آوردند. 
ــه  ــاد ب ــد اعتم ــن بای ــراِد کارآفری ــن اف ــه ای ــد ک ــد می کن ــرگ تأکی ــای آیزنب آق
ــد و  ــت کنن ــان آب حرک ــف جری ــد مخال ــا بتوانن ــند ت ــی را داشته باش ــس کاف نف
ــه  ــه مرحل ــد ب ــی می آی ــِل جمع ــالف عق ــر خ ــه نظ ــه ب ــان را ک ــای خودش ایده ه
ــان  ــای بکرش ــر ایده ه ــه خاط ــوب ب ــای خ ــع کارآفرین ه ــانند. در واق ــل برس عم
ــت  ــر ناممکن هاس ــه ب ــان در غلب ــر توانایی ش ــه خاط ــه ب ــوند، بلک ــناخته نمی ش ش
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کــه بــر ســر زبان هــا می افتنــد. تی ســی اس75 در حقیقــت نمونــه پاکســتانِی 
فدکــس76 اســت. امــا خالــد اوان77 بــرای اینکــه آن را پیــش ببــرد بایــد بــا مشــکالت 
بیشــماری دســت وپنجه نــرم می کــرد کــه توافــق بــا گروه هــای حاکــم تنهــا یکــی 

از آن ها بود. در حقیقت او با همین مبارزه ها به سمت موفقیت قدم برداشت. 

فقط به خاطر پول
آقــای آیزنبــرگ بــرای سیاســتگذارانی کــه می خواهنــد کارآفرینــی را گســترش 
بدهنــد دو توصیــه مهــم دارد. نخســت اینکــه آن هــا بایــد تمامــی موانــع را از ســر راه 
ورود و رشــِد کســب وکارهای جدیــد بردارنــد و بــه دنبــال ایجــاد شــاخه های جدیــد 
ــد.  ــد را درک کنن ــود می ده ــه س ــزه ای ک ــت انگی ــد اهمی ــه بای ــند. دوم اینک نباش
واقعیــت ایــن اســت کــه بهتریــن مشــوق بــرای هــر کارآفرینــی، بــه دســت آوردِن 
ــراد را وادار  ــد اف ــول تنهــا چیــزی اســت کــه می توان ــوِل »ُقلُمبــه« اســت. پ یــک پ
ــد. پــول بــه  کنــد چندیــن ســال ســختی بکشــند و خودشــان را بــه خطــر بیندازن
آن هــا قــدرِت ریســک کــردن می دهــد. ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه ســرمایه گذار 

را وادار می کند وارد کسب وکاری بشود که در ابتدا احمقانه به نظر می آید. 
ــد  ــی مانن ــا چیزهای ــا را ب ــو کارآفرین ه ــا از یک س ــتگذاران و بوروکرات ه سیاس
فنــاوری و کســب وکارهای کوچــک گــم راه می کننــد و از ســوی دیگــر موفــق 
نمی شــوند آن هــا در مســیر حقیقــی بــه حرکــت درآورنــد. کارآفرین هــا بــا نابرابــری 
رشــد می کننــد: ثــروت و رفــاه چشــم گیری کــه کارآفرین هــا در آمریــکا بــه دســت 
آورده انــد ایــن کشــور را از هــر زمانــی بیشــتر بــا نابرابــری مواجــه کرده اســت. آن هــا 
ــد. جــوزف  ــا را ایجــاد می کنن ــا و برنده ه ــد؛ آشــوب بازنده ه ــز زنده ان ــا آشــوب نی ب
ــکاف« و  ــادی از »ش ــرفت اقتص ــه پیش ــود ک ــح کرده ب ــار تصری ــک ب ــومپتیر ی ش
ــا  ــا ب ــه کارآفرین ه ــرا ک ــک« چ ــای کوچ ــه »قدم ه ــود ن ــاد می َش ــا« ایج »پرش ه
برهــم زده قواعــد آن را ایجــاد می کننــد. شــاید اگــر می شــد بــدون آن شــکاف های 
شــومپیتری، بــه رشــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال دســت پیــدا کنیــم. امــا افســوس، 

برخی از افکار واقعا بی ارزش، غیرممکن و احمقانه هستند. 
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راه ویکی
تغییر دنیا به دست اینترنت از نگاه دو مربی سایبری

ســال 2007 بعــد از انتخابــات جنجالــی و پــر از ُشــبهه ای کــه در کنیــا برگــزار 
ــیاری از  ــای بس ــا، گزارش ه ــِل کنی ــس اه ــل و وبالگ نوی ــو78 وکی ــد، آری اوکول ش
ــا  ــن خبره ــش ای ــه پوش ــی ب ــی تمایل ــانه هایی دولت ــرد. رس ــت ک ــونت دریاف خش
نداشــتند. روزنامه هــای خصوصــی هــم پــول کافــی و قــدرت الزم بــرای پیگیــرِی این 
مســئله را نداشــتند. بــه همیــن خاطــر بــود کــه خانــم اوکولــو وب ســایتی راه انــدازی 
ــا موبایــل  ــد ب کــرد و از افــراد درخواســت کــرد هــرگاه خشــونتی را مشــاهده کردن
ــزارش  ــایت گ ــن وب س ــق ای ــرعت از طری ــه س ــد و ب ــرداری کنن ــود از آن فیلم ب خ
بدهنــد. در واقــع او شــاهدان ماجــرا را بــه صــورت آنالیــن در اختیــار داشــت و حتــی 
ــود کــه نشــان مــی داد خشــونت ها  نقشــه هایی روی وب ســایت خــود ایجــاد کرده ب

و ضرب وشتم ها در کدام مناطق درگرفته است.
از همــان زمــان بــود کــه خانــم اوکولو تصمیــم گرفــت ســازمان اوشــاهیدی79 راه 
ــه  ــد. ایــن ســازمان ب ــرای کل دنیــا محــک بزن ــده خــود را ب ــا ای ــدازی کنــد ت راه ان
فلســطینی ها کمــک کــرده روی نقشــه، محــل خشــونت در نــوار غــزه را پیــدا کننــد. 
ــه بیشــتر در  ــرد نقاطــی ک ــی کمــک می ک ــردم هائیت ــه م ــز ب ــه 2010 نی در ژانوی
ــه  ــار ب ــک ب ــی ی ــازمان حت ــن س ــد. ای ــایی کنن ــد را شناس ــیب دیده ان ــه آس زلزل
ــاهیدی در اقتصــاد  ــِت اوش ــرد. موفقی ــه 2010 کمــک ک ــز در فوری ــا نی آمریکایی ه
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ویکی80 نهفته است. 
ســال 2006 بــود کــه دان تاپ اســکات81 و آنتونــی ویلیامــز82 اصطــالح »اقتصــاد 
ویکــی« را خلــق کردنــد. ایــده اصلــِی آن هــا، ایــن بــود کــه همکاری هــا ارزان تــر و 
ــا و  ــد ابزاره ــازه می ده ــا اج ــه آماتوره ــی ب ــان تر شده اســت. شــبکه های اینترنت آس
بازرهــای جهانــی را در اختیــار داشته باشــند. همچنیــن بــه افــرادی کــه تــا کنــون 
ــت  ــا هــم کار کننــد. و در نهای ــن امــکان را می دهــد کــه ب ــد ای یکدیگــر را ندیده ان
جرقــه ابداعــات و ابتــکارات را می زنــد: انبــوه مــردم بهتــر از نابغه هــای تنهــا 
ــه ســرعت  ــا را ب ــد و حتــی آن ه ــدا کنن ــد دســت پی ــه ایده هــای جدی ــد ب می توانن

پخش کنند. 
حــاال آقــای تاپ اســکات و آقــای ویلیامــز کتابــی پرفــروش روانــه بــازار کرده انــد. 
آن هــا 150 پیشــنهاد و توصیــه آنالیــن ارائــه کرده انــد. البتــه نتیجــه ایــن زحمت هــا 
ــدازِی  ــی: راه ان ــاد کالِن ویک ــد: اقتص ــر می آی ــه نظ ــالت بار ب ــی کس ــفانه کم متأس

دوباره کسب وکار و جهان83. اما این کتاب از دو جهت ارزِش خواندن دارد.
نخســت اینکــه چهــار ســال در زمانــه اینترنتــی، ابدیــت اســت. از آن زمــان کــه 
ــه  ــت قــدرت بســیار بیشــتری ب ــا کنــون، اینترن »اقتصــاد ویکــی« منتشــر شــده ت
ــو اســت. فعــاالن در  ــه پذیــرای 2میلیــارد ویدئ دســت آورده اســت. یوتیــوب84 روزان
توئیتــر بیــش از 750توئیــت در ثانیــه منتشــر می کننــد. حجــم ترافیــک اینترنتــی 
ســاالنه 40درصــد افزایــش پیــدا می کنــد. اینترنــت بــه رســانه ای اجتماعــی تبدیــل 
شده اســت. مــردم ماهانــه 2میلیــارد و 500میلیــون عکــس در فیســبوک بــه 
اشــتراک می گذارنــد. بیــش از نیمــی از نوجوان هــای آمریکایی»خالقــان محتوایــی« 
ــل  ــت متص ــه اینترن ــا ب ــن روزه ــه ای ــتند ک ــان ها نیس ــا انس ــن تنه ــتند. و ای هس
ــی از  ــا تمثال ــاًل نوکی ــوند. مث ــل می ش ــه آن متص ــز ب ــف نی ــزار مختل ــوند. اب می ش
»حس گــِر محیطــی« اختــراع کــرده کــه می توانــد آلودگی هــا و اشــعه های 

رادیواکتیویته را شناسایی و آن ها را گزارش کند. 
ــترده تری  ــکل گس ــه ش ــر روز ب ــت ه ــر اینترن ــه تأثی ــت ک ــن اس ــل دوم ای دلی
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نســبت بــه روز قبــل در دنیــا احســاس می شــود. نویســندگان در اقتصــاد ویکــی، بــه 
ــد خــود  ــد. آن هــا در کتــاب جدی تأثیــر آن روی کســب وکارهای خاصــی پرداخته ان
ــه  ــزی، چطــور جامع ــه موسســه های مرک ــد ک ــن مســئله را بررســی کرده ان ــز ای نی
ــت و ســایر مــوارد. یــک قصــه  مــدرن را شــکل می دهنــد: رســانه، دانشــگاه ها، دول

شومپیتری از تخریب خالقانه در این ماجرا وجود دارد. 
ــتند. از  ــا هس ــیقی و روزنامه ه ــت موس ــی، صنع ــاد ویک ــِی اقتص ــی اصل دو قربان
ســال 2000 تــا کنــون )تــا ســال چــاِپ ایــن گــزارش( 72 روزنامــه آمریکایــی بــرای 
ــارم  ــه یک چه ــون ب ــا کن ــال 2007 ت ــز از س ــراژ نی ــده اند. تی ــته ش ــه بس همیش
ــم دارد:  ــری ه ــواالت بدت ــوارد، اح ــی از م ــیقی در برخ ــت موس ــت. صنع رسیده اس
95درصــد از موســیقی هایی کــه دانلــود می شــوند، غیرقانونــی هســتند. دنیایــی کــه 
ــت  ــورد حمای ــر م ــاال دیگ ــه آورد، ح ــا را روی صحن ــلی ها و بیتل ه ــس پریس الوی
ــان  ــت در جری ــک اینترن ــه کم ــد ب ــی می توان ــد وقت ــه بخری ــرا روزنام ــت. چ نیس
لحظه به لحظــه خبرهــا قــرار بگیریــد؟ چــرا جدیدتریــن آلبوم هــای موســیقِی 
ــگان در  ــه صــورت رای ــد وقتــی می توانیــد آن هــا را ب ــداری کنی خواننــدگان را خری
ــر  ــد: ســی دی دیگ ــی ممکــن اســت بگوین ــا حت ــد؟ نوجوان ه ــوب تماشــا کنی یوتی

چیست؟
دیگــر صنعت هــا نیــز بــه خاطــر اقتصــاد ویکــی دســتخوش تحــوالت بــزرگ و 
کوچکــی شــده اند. یکــی از ایــن صنایــع، صنعــت خودروســازی اســت. مثــاًل لــوکال 
موتــور85 نــوع خاصــی از خودروهــای ترکیبــی را می فروشــد کــه طراحــان مختلــف 
ایده هــای آن را می دهنــد و اجــزای مختلــف را بــا هــم ادغــام می کننــد تــا 
خودرویــی متفــاوت و ترکیبــی بســازند. نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه آن هــا چنیــن 
ــد.  ــام می دهن ــود انج ــتری های خ ــک مش ــه کم ــن و ب ــورت آنالی ــه ص کاری را ب
دانشــگاه ها معمــوالً جــزو محافظه کارتریــن نهادهــا هســتند امــا موسســه تکنولــوژی 
ــی  ــن کارهای ــه چنی ــد. البت ــزار می کن ــن برگ ــای آنالی ــراً دوره ه ــت، اخی ماساچوس
ــا  ــه خطــر انداخته اســت. ب ــاتید قدیمــی را ب ــدون شــک شــیوه های ســنتی و اس ب

این وجود بیش از 200 موسسه دیگر این رویه را دنبال کرده اند. 
ــه و  ــای بوگرفت ــه ایالت ه ــز ب ــدی نی ــازه و جدی ــکل ت ــی، سروش ــاد ویک اقتص
85.  Local Motors
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منسوخ شــده داده اســت. دولــت اســتونی اخیــراً تــالش کــرده کشــورش را از 
منظره هــای بدشــکل و بدبــو خــالص کنــد: داوطلبــان می تواننــد بــه کمــک 
ــم  ــار حج ــه گرفت ــی را ک ــی اس، مناطق ــه جی پ ــل ب ــای متص ــت و ابزاره اینترن
عظیمــی از زبالــه شــده اند، شناســایی کننــد؛ ارتشــی 50هــزار نفــری نیــز آمــاده بــه 
خدمــت نشســته تــا بــه آن محــل اعــزام شــود و آن جــا را تمیــز کنــد. دولت هــای 
ــد.  ــی خــوب گــوش می دهن ــا خیل ــه کارآفرین ه ــه ب ــد ک ــز وجــود دارن دیگــری نی
آمریــکا یکــی از کشــورهایی اســت کــه در آن، شــهرداری از ایــن کارآفرین هــا بــرای 

تمیز نگه داشتن شهرهای مختلف بهره می گیرد. 

FixTheState.com
چطــور ســازمان ها می تواننــد از قــدرت شــبکه های اینترنتــی بهــره بگیرنــد بــه 
جــای اینکــه توســط آن هــا بلعیــده شــوند؟ آقــای تاپ اســکات و آقــای ویلیامــز در 
کتــاب خــود بــه یــاراِن ویکــی اشــاره می کننــد. بــه گفتــه آن هــا، دولت هــا بایــد از 
ایــن افــراد نهایــت بهــره را ببرنــد و بــه آن هــا آزادِی عمــل بدهنــد. در واقــع ایــن دو 
ــا را  ــیاری از چیزه ــوان بس ــی می ت ــاراِن ویک ــکارِی ی ــا هم ــت ب ــد اس ــر معتق نف
ــود و  ــه س ــه ب ــئله بلک ــن مس ــت ای ــه اهمی ــا ب ــه تنه ــا ن ــرد. آن ه ــی ک بازآفرین
ــنده ها  ــن نویس ــد. ای ــاره می کنن ــز اش ــت نی ــن کار نهفته اس ــه در ای ــی ک انگیزه های
معتقدنــد پاداش هــای مالــی و پولــی می توانــد تعــداد داوطلبــان بــرای یــاری کــردن 
ــه  ــرای ایده هــای خالقان در ایــن بخــش را افزایــش بدهــد. بســیاری از موسســه ها ب
در حــوزه کارآفرینــِی اجتماعــی، جایزه هایــی را در نظــر گرفته انــد تــا از ایــن طریــق 

همه را به بازی کردن تشویق کنند. 
ــاره شــبکه های اینترنتــی  البتــه هیجانــی کــه آقــای تاپ اســکات و ویلیامــز درب
داشــتند باعــث شــد آنطــور کــه بایــد جــدی گرفتــه نشــوند. مبتکــران بــزرگ بایــد 
شــهامت کافــی را داشته باشــند کــه حــرِف عمــوم مــردم را نادیــده بگیرنــد. 
ــا را  ــد و دنی ــا کنن ــه پ ــی ب ــا ســر و صدای ــرای اینکــه در دنی ــزرگ ب ســازمان های ب
ــورد  ــنده ها در م ــن نویس ــال ای ــر ح ــه ه ــد. ب ــاز دارن ــان نی ــه زم ــد ب ــر بدهن تغیی
بســیاری از مســائل، حقیقــت را بازگــو کرده انــد. و آن هــا حتمــاً در مــورد بســیاری 

از پیشگویی ها، درست گفته اند. 
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ساخت وساز با داده های بزرگ
انقاب داده ها، چشم انداز کسب وکار را تغییر داده است

ــاره دقــت در  ــا عنــوان »درب خورخــه لوئیــس بورخــس86در داســتان کوتاهــی ب
ــدر  ــه کش ها آنق ــه در آن نقش ــد ک ــف می کن ــوری را توصی ــک امپراط ــم87«، ی عل
طمــع کار می شــوند تــا نقشــه ای بــه بزرگــِی همــان امپراطــوری درســت می کننــد. 
جابه جــا کــردِن آن نقشــه بــه قــدری زحمــت داشــت کــه همــه تســلیم شــدند و در 
نهایــت متالشــی شــد. )هنــوز تکه هــای آن نقشــه عظیــم در بیابان هــای غربــی بــه 

چشم می خورد که پناهگاه دیوی ملول شده است!(
ــی  ــته و از آن پیش ــت بس ــل را از پش ــت تخی ــت دس ــه، واقعی ــل همیش مث
گرفته اســت. در ســال 2010 مــردم 60هــزار برابــر کتابخانــه کنگــره، داده ذخیــره 
می کردنــد. حــاال 4میلیــارد کاربــر تلفن همــراه در دنیــا )کــه 12درصــد از آن هــا 
تلفــن هوشــمند دارنــد( خودشــان را در دنیــای داده هــا غــرق کرده انــد. یوتیــوب 
ــد.  ــت می کن ــی دریاف ــه ویدئوهای ــر دقیق ــاعت، ه ــه در 24س ــرده ک ــا ک ادع
تولیدکننــدگان حس گرهایــی در محصــوالت خــود قــرار می دهنــد کــه آن هــا را 
بــه ابــزاری قدرتمنــد در دنیــای اینترنــت اشــیاء تبدیــل می کنــد. تعــداد 
تلفن هــای همــراه ســاالنه 20درصــد افزایــش پیــدا می کنــد و تعــداد سنســورها 

86.  Jorge Luis Borges
87.  On Exactitude in Science
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30درصد بیشتر می شود.
موسســه جهانــی مکنــزی88 هیــچ تردیــِد بورخســی دربــاره ارزش ایــن داده هــا 
نــدارد. ایــن موسســه در گزارشــی بــا عنــوان »داده هــای بــزرگ: جبهــه بعــدی بــرای 
ابــداع، رقابــت و تولید«اعــالم کــرده کــه داده هــا بــه ابــزاری قدرتمنــد بــرای تولیدات 
ــن  ــارت بیشــتری در اســتفاده از ای ــه مه ــل شــده اند. شــرکت هایی ک انســانی تبدی
ــه رخ مشــتریان بکشــند.  ــای خــود را ب ــد توانایی ه ــد، بیشــتر می توانن ــا دارن داده ه
ــه انــدازه برنــد اهمیــت پیــدا می کنــد. موسســه مکنــزی تأکیــد کــرده ایــن  داده ب
ــون  ــرکت ها هم اکن ــیاری از ش ــه بس ــت ک ــیری اس ــه مس ــت، بلک ــری نیس آینده نگ

خود را با آن مطابقت داده اند. 
شــرکت ها بیــش از گذشــته تصاویــر جزئــی از مشــتریان خــود دارنــد. تســکو89 
یــک شــرکت خرده فروشــِی بریتانیایــی اســت کــه ماهانــه 1میلیــارد و 500میلیــون 
ــا  ــوالت را ب ــن محص ــد بهتری ــا بتوان ــد ت ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــته داده را م بس
ــک شــرکِت خرده فروشــِی  ــد. ویلیامز-ســونوما90 ی ــه کن ــا ارائ مناســب ترین قیمت ه
ــتریانش  ــِی مش ــات زندگ ــاره جزئی ــود درب ــش خ ــه از دان ــت ک ــر در آمریکاس دیگ
)ماننــد درآمــد آن هــا و حتــی ارزِش مســکِن آن هــا( اســتفاده می کنــد تــا جزئیاتــی 
ــرکت  ــر ش ــاورد. مدی ــش بی ــوگ محصوالت ــا را در کاتال ــا داده ه ــا آن ه ــب ب متناس
آمــازون نیــز اعــالم کــرده 30درصــد از فــروِش ایــن شــرکت تنهــا از طریــق موتــور 
پیشــنهادکننده )»ممکــن از ایــن هــم خوش تــان بیایــد«( ایجــاد می َشــود. انقــالب 
تلفن همــراه، ابعــاد تــازه ای بــه هدف گیــرِی روی مشــتریان بخشیده اســت. در واقــع 
تــا  می برنــد  را  اســتفاده  نهایــت  مــدرن  تکنولوژی هــای  ایــن  از  شــرکت ها 
ــد و پیشــنهادهای وسوســه برانگیز خــود  ــدا کنن ــِی خــود را پی مشــتری های احتمال

را برای آن ها ارسال کنند. 
انقــالب داده هــا، آشــوبی در صنایــع ثابت شــده و مدل هــای کســب وکارِی 
مختلــف ایجــاد کرده اســت. شــرکت های فنــاوری اطالعــات قــدم بــه بــازار بهداشــت 
و ســالمت گذاشــته اند: گوگل هلــت91 و مایکروســافت هلت والــت92 هــر دو بــه 

88.  Mckinsey Global Institute (MGI)
89.  Tesco
90.  Williams-Sonoma
91.  Google Health
92.  Microsoft Health Vault
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ــد و در صــورت  ــال کنن ــد وضعیــت ســالمت خــود را دنب مشــتریان اجــازه می دهن
ــدگان  ــد. تولیدکنن ــه می کنن ــا توصی ــه آن ه ــز ب ــی نی ــروز مشــکل، راه هــای درمان ب
ــا  ــه حس گره ــانده اند: هم ــی رس ــرکت های خدمات ــه ش ــوالت را ب ــه تح ــز دامن نی
بــرای آن هــا ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه محصــوالت خــود را رصــد کننــد و 
اگــر مثــاًل خــودروی آن هــا بــه خدماتــی نیــاز دارد، خیلــی ســریع بــرای رفع مشــکل 
ــود را  ــتریان خ ــی مش ــوه رانندگ ــد نح ــه می توانن ــرکت های بیم ــد. ش ــدام کنن اق
ــات  ــه آن هــا خدم ــا و احتیاط کاری هایشــان ب ــر اســاس قابلیت ه ــد و ب ــرل کنن کنت
خــود را ارائــه کننــد. در حالی کــه در گذشــته همــه خدمــات تنهــا بــر پایــه ســن و 

جنس ارائه می شد. 
ــد  ــی می توانن ــوران مالیات ــر داده اســت. مأم ــز تغیی ــا را نی ــالب، دولت ه ــن انق ای
ــورد  ــا در م ــد و ی ــایی کنن ــی شناس ــه راحت ــد ب ــی دارن ــرار مالیات ــه ف ــرادی را ک اف
وضعیــت مالیــاِت هــر کســی بــه درســتی تصمیم گیــری کننــد. بســیاری از 
ــق  ــن طری ــد از همی ــه می دهن ــردم ارائ ــه م ــف ب ــات مختل ــه خدم موسســه هایی ک
موفــق شــده اند میــزان هزینه هــای خــود را کاهــش بدهنــد و در عین حــال 

خدمات بهتری ارائه بدهند. 
موسســه مکنــزی پیش بینــی کــرده ســیل داده هــا و اطالعــات، مــوج جدیــدی 
ــه  ــا ب ــر اَبَرداده ه ــد اگ ــا نشــان می ده ــد. برآورده ــره وری را ایجــاد کن از رشــد و به
درســتی اســتفاده شــوند، تنهــا در نظــام ســالمت آمریــکا ســاالنه 300میلیــارد دالر 
ــورو  ــارد ی ــز 250میلی ــا نی ــی در اروپ ــش دولت ــد. بخ ــدا می کن ــش پی ــه کاه هزین
ــا  ــی را ت ــای اضاف ــد هزینه ه ــم می توانن ــا ه ــرد. خرده فروش ه ــد ک ــره خواه ذخی
ــوِر  ــدون تص ــی ب ــداِد بزرگ ــن اع ــدن چنی ــا خوان ــد. ام ــش بدهن ــد کاه 60 درص
ــزرگ و دولت هــای  ــا شــرکت های ب تردیدهــای بورخســی، کمــی مشــکل اســت. آی
بــزرگ می تواننــد بــه درســتی از داده هــای بــزرگ اســتفاده کننــد؟ و آیــا ایــن کــوه 
ــتفاده  ــل اس ــد و قاب ــد، مفی ــزی تصــور می کن ــه موسســه مکن ــدر ک ــا همانق داده ه

است؟

قدرتی برای انسان های کوچک
ــا،  ــرای پرســش اول دارد. انقــالب داده ه ــی ب ــزی پاســخ های خوب موسســه مکن
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قــدرت زیــادی بــه افــراد کوچــک بــه انــدازه افــراد بــزرگ داده اســت. شــما اکنــون 
ــی  ــه تمام ــد ک ــداری کنی ــا 600دالر خری ــت تنه ــه قیم ــیله ای را ب ــد وس می توانی
ــراه خــود  ــا تلفن هم ــد ب ــداران می توانن ــان را در خــود دارد. خری موســیقی های جه
بارکــِد روی کاالهــا را چــک کننــد تــا ببیننــد جــای دیگــر اوضــاع معاملــه آن کاال 
چطــور اســت. شــهروندان می تواننــد از اطالعــات عمومــی بــرای درخواســت خدمــات 
ــر اســاس داده هــای  ــد. در بریتانیــا بنیــادی تشــکیل شــده کــه ب بهتــر بهــره بگیرن
دولتــی بــه شــما می گویــد پول تــان در نهایــت کجــا مــی رود. بیمــاران نیــز بهتریــن 

و بیشترین اطالعات را به راحتی کسب می کنند. 
امــا در مــورد پرســش دوم همــه ســکوت کرده انــد. داده هــای بــزرگ بــه انــدازه 
داده هــای کوچــک مشــکل دارنــد و حتــی از آن هــم بیشــتر. بســیاری از افــراد محــو 
ــن  ــه ای ــد ک ــوش می کنن ــوند و فرام ــام می ش ــداد و ارق ــی و اع ــای ریاضیات مدل ه
داده هــا بایــد قابــل اعتمــاد نیــز باشــند. آن هــا دیگــر فرصــت نمی کننــد داده هــا را 
یکی یکــی بررســی کننــد. ایــن مســئله در سیاســت نیــز خــودش را نشــان می دهــد 

به ویژه در دوران انتخابات که تنور شایعه نیز داغ است. 
وضعیــت داده هــای امــروزی نشــان می دهــد کــه شــرکت ها بایــد دقــت 
بیشــتری بــه خــرج بدهنــد و از خطــر داده هــای قالبــی آگاه بشــوند. در ایــن زمینــه 
ــی  ــرکت ها گاه ــر ش ــد. اگ ــه کار نمی آی ــری ب ــز دیگ ــوش و ذکاوت، چی ــز ه ــه ج ب
ــه  ــا ب ــزرگ داده ه ــی از فروشــگاِه ب ــد چیزهــای خوب ــن باشــند می توانن کمــی بدبی
ــالدی از  ــه 80 و 90 می ــارت در ده ــد وال م ــی مانن ــد. خرده فروش های دســت بیاورن
همیــن قــدرت خــود بهــره گرفتنــد. داده هــای امــروز می تواننــد راه را بــرای انقــالب 

آینده باز کنند. 
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من، مدیر- ربات
متفکران مدیریت بیشتر باید به رابطه ربات  و انسان فکر کنند

ربات هــا آنقــدر در دنیــای رمان هــا و داســتان های علمی تخیلــی جــوالن 
ــِت مدیریتــی  ــک حقیق ــوان ی ــه عن ــای واقعــی ب ــا در دنی ــد کــه تصــور آن ه داده ان
ــک در  ــوری چ ــل جمه ــنامه نویِس اه ــک93 نمایش ــت. کارل ِکیپ ــوار اس ــدری دش ق
ســال 1920 )از واژه ای اســلواکی معــادِل »کار«( ایــن نــام را بــه آن هــا داد. آیــزاک 
ــده را از  ــای پیچی ــن موقعیت ه ــه یادماندنی تری ــی، ب ــنده آمریکای ــیموف94 نویس آس
ــی خــوب و  ــای خیل ــه قهرمان ه ــا ب ــوود آن ه ــر کشیده اســت. هالی ــه تصوی ــا ب آن ه
قهرمان هــای شــیطان صفت و پلیــد تبدیــل کرده اســت. وقتــی منتقــدان فیلم هــای 
ــا  ــای فیلم ه ــا و آدم بده ــر آدم خوب ه ــتی از 50 نف ــد فهرس ــوودی می خواهن هالی
ــورد  ــه چشــم می خ ــش ب ــر دو فهرســت نام ــه در ه ــری ک ــا کاراکت بنویســند، تنه

ترمیناتور95 است. 
حــاال زمــان آن رســیده کــه متفکــران حــوزه مدیریــت بــا نویســندگان 
علمی تخیلــی همــراه شــوند. ربات هــا از دهــه 60میــالدی در خطــوط تولیــد، 
کارهــای نوکرمآبانــه انجــام داده انــد. جهــان در حــال حاضــر بیــش از 1میلیــون ربات 
صنعتــی دارد. اکنــون تعــداد آن هــا در حــال افزایــش اســت چــرا کــه ارزان تــر و در 

93.  Karel Capek
94.  Isaac Asimov
95.  Terminator
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عین حــال باهوش تــر می شــوند: ترکیبــی عجیب وغریــب اســت. ربات هــا یــاد 
می گیرنــد بــا دنیــای پیرامــون خــود ارتبــاط برقــرار کننــد. توانایــی آن هــا در نــگاه 
ــی  ــر آن اطالعات ــالوه ب ــت؛ ع ــان ها شده اس ــابه انس ــزی، مش ــر چی ــه ه ــردن ب ک
ــد.  ــان می دهن ــش نش ــا واکن ــد آن ه ــد و همانن ــت می کنن ــان ها دریاف ــابه انس مش
ربات هــای فــردا بــدون تردیــد وظایــف ظریــف و پیچیــده ای انجــام می دهنــد. آن هــا 
بــه جــای اینکــه در قفس هــا زندانــی بشــوند تــا بــا انســان ها برخــورد نکننــد، آزاد 

و رها می شوند. 
نیروهــای نظامــی راه را در ایــن بخــش روشــن کرده انــد. آن هــا بیــش از 12هــزار 
ربــات در اختیــار دارنــد. حــاال دیگــر شــکل جنگ هــا نیــز بــا گذشــته فــرق خواهــد 
ــود.  ــد ب ــین ها خواه ــیانه ماش ــرد وحش ــل نب ــر مح ــگ دیگ ــای جن ــرد. میدان ه ک
پنتاگــون96 بــه دنبــال ســاخت رباتــی بــا نــام EATR اســت کــه ســوخت مــورد نیــاز 

خود را از زیست توده ها فراهم می کند. 
امــا دنیــای غیرنظامی هــا نیــز چنــدان از ایــن ماجــرا عقــب نیســت. چــه کســی 
بهتــر از ایــن ماشــین های خارق العــاده می توانــد فاضالب هــا را بــاز کنــد یــا 
زباله هــای هســته ای را جمع وجــور کنــد؟ ژاپنی هــا در زلزلــه مــارس 2011 
نتوانســتند از ربات هــای خودشــان بــرای پــاک کــردِن آثــار زلزلــه اســتفاده کننــد. 
ــن  ــه همی ــد. ب ــتباهی دارن ــکان اش ــتباهی در م ــای اش ــد ربات ه ــا می گفتن آن ه
ــن  ــی در ای ــا ربات های ــه کشــورها شــدند ت ــن بقی ــه دام ــه دســت ب ــود ک ــر ب خاط

زمینه به آنها بدهند. 
ــتر از  ــوند، بیش ــانی می ش ــه خدمت رس ــتر وارد عرص ــا بیش ــن ربات ه ــه ای هرچ
شــکل ماشــینِی خــود دور و شــکلی ماننــد یــک موجــود زنــده بــه خــود می گیرنــد. 
ربــات هونــدا کــه آســیمو )ASIMO( نــام دارد، کامــاًل شــبیه بــه انسان هاســت؛ ایــن 
ربــات راه مــی رود، حــرف می زنــد و نســبت بــه دســتورات واکنــش نشــان می دهــد. 
ــی  ــریک عاطف ــد ش ــه می توان ــد ک ــراع کرده ان ــی اخت ــی ربات های ــا حت آمریکایی ه

فرد باشد و به درد ودل های او گوش بدهد. 
ــه  ــد. همیشــه آن هــا را ب ــده گرفته ان ــع ربات هــا را نادی ــر مواق مدیرعامل هــا اکث
چشــِم مهندس هــای فنــی دیده انــد نــه کســانی کــه می تواننــد مشــکالت را 
96.  Pentagon
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ــدازه  ــش از ان ــا بی ــد: ربات ه ــدا نمی کن ــه پی ــد ادام ــن رون ــا ای ــد. ام ــت کنن مدیری
قــوی شــده اند و همه جــا حضــور دارنــد. شــاید شــرکت ها بایــد در مــورد اســتراتژی 
خــود در قبــال ایــن ربات هــا قــدری تجدیدنظــر کننــد. مثــاًل آیــا نیــازی هســت کــه 
بــرای تولیــد دســت به دامن چیــن بشــوند وقتــی چنیــن ماشــین هایی بــدون 
ــع  ــورد مناب ــد در م ــاً بای ــا قطع ــد؟ آن ه ــان کار کنن ــد برای ش ــتمزد می توانن دس
انســانِی خــود تجدیــد نظــر کننــد. و حتمــاً بایــد بــه ایــن قضیــه فکــر کننــد کــه آیــا 

اصاًل باید سازمانی دروِن شرکِت خود به منابع انسانی اختصاص بدهند.
نخســتین دغدغــه در مــورد ربات هــا ایــن اســت کــه چطــور ربات هــا خودشــان 
را مدیریــت کننــد. آســیموف در ســال 1942 ایــن قانــون کلــی را مشــخص کــرد: 
هیــچ رباتــی نبایــد بــه انســان ها آســیب برســاند. پیشــرفت ها در حــوزه تکنولــوژی، 
ایــن قانــون را تقویــت کرده اســت: ایــن روزهــا ربات هــا بیــش از گذشــته نســبت بــه 
ــا  ــود ب ــورد خ ــع برخ ــی مان ــه راحت ــتند و ب ــاس هس ــود حس ــون خ ــط پیرام محی
انســان ها می شــوند. البتــه برنامــه پنتاگــون همــه ایــن ماجراهــا را قــدری 

پیچیده تر می کند: بسیاری از ربات های آن، بقیه ماشین ها را می ُکشد. 
پرســش دوم ایــن اســت کــه چطــور می تــوان جنبــه انســانی را در روابــط ربــات-

ــا  ــادا ربات ه ــه مب ــد ک ــران بودن ــه نگ ــران همیش ــرد. کارگ ــت ک ــان مدیری انس
شغل شــان و در نتیجــه زندگی شــان را از آن هــا برباینــد. از زمانی کــه ربات هــا قــدم 
ــان شــد. وقتــی  ــه دنیــای انســان ها گذاشــتند، ترس هــای الدیســت ها97 نیــز نمای ب
ــان  ــان را نش ــتر خودش ــا بیش ــن ترس ه ــد، ای ــانی می گیرن ــره انس ــین ها چه ماش
می دهنــد: آن هــا جــای انســان ها را می گیرنــد و باعــث بیــکاری و نارضایتــی 
می شــوند. اکنــون کــه ربات هــای انســانی در دنیــای مملــو از بیــکاری ســر 
ــش بســیاری نشــان  ــا واکن ــه آن ه ــی رود انســان ها نســبت ب ــد، انتظــار م بر آورده ان

بدهند.

عشق به بیگانه
ــه کارگــران خــود بفهماننــد  ــا ب پــس شــرکت ها بایــد حســابی تــالش کننــد ت
ایــن ربات هــا قــرار اســت وضعیــت تولیــد و کیفیــت را بــاال ببرنــد نــه اینکــه شــغل 
97.  Luddite
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آن هــا را ماننــد بیگانه هــا تصــرف کننــد. آن هــا بایــد اینطــور تظاهــر کننــد کــه ایــن 
ــد،  ــه جــای تهدی ــا باشــند و ب ــد دســتیار آن ه ــران می توانن ــار کارگ ــا در کن ربات ه
ــی  ــای صنعت ــی ربات ه ــه معرف ــرکت آدی98 در زمین ــد. ش ــک کنن ــا کم ــه آن ه ب
ــن شــرکت از کارگــران پرســید ربات هــا  بســیار موفقیت آمیــز عمــل کرده اســت؛ ای
ــرای  ــران ب ــن کارگ ــد از همی ــد و بع ــرار بگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــا می توانن کج
نظــارت بــر فعالیــت آن ربــات اســتفاده کــرد. کارفرماهــا همچنیــن بایــد بــه افــراد 
توضیــح بدهنــد کــه ربات هــا در کشــورهای ثروتمنــد می تواننــد بــه حفــظ مشــاغل 
ــا مشــاغل  ــه بریتانی ــی کــه آلمــان نســبت ب ــد: یکــی از دالیل تولیــدی کمــک کنن
ــر  ــر، پنج براب ــزار کارگ ــر 10ه ــه در ازای ه ــن اســت ک ــری را از دســت داده ای کمت

بیشتر از ربات ها استفاده می کند.
ایــن دو اصــل –اجــازه ندهیــد ربات هــا بــه انســان ها آســیب برســانند یــا آن هــا 
ــال حــل مشــکالت  ــه دنب ــا ب ــان ربات ه بترســانند- نســبتاً ســاده هســتند. مخترع
بســیار پیچیده تــری هســتند و همیــن باعــث شــده ربات هــا نیــز پیچیده تــر 
ــاد  ــا ایج ــان ربات ه ــی در می ــله مراتب چندان ــد سلس ــعی دارن ــا س ــوند. آن ه بش
ــا  ــان ربات ه ــه می ــت رابط ــرای تقوی ــی ب ــال راه های ــه دنب ــی ب ــا حت ــد. آن ه نکنن
هســتند. بــه همیــن خاطــر اســت کــه فرمول هــای ریاضیاتــِی پیچیده تــری ایجــاد 
ــانی  ــاِت انس ــا نی ــتر ب ــا را بیش ــد ربات ه ــعی دارن ــن س ــا همچنی ــد. آن ه کرده ان
هم ســو کننــد. همــه این هــا یعنــی انقــالب مدیریتــِی بزرگــی در دنیــا در راه اســت: 
ــان ها  ــد و انس ــار می کنن ــرن بیســتم رفت ــان های ق ــه انس ــبیه ب ــا بیشــتر ش ربات ه

شبیه به ربات ها می شوند. 

98.  Audi
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کسوف شرکت های عمومی
شرکت های سنتی زیر تیغ رقابت قرار گرفته اند

در 150ســال گذشــته شــرکت های عمومــی هــر مانعــی بــر ســر راه شــان بــوده 
را از میــان برداشــته اند. وال اســتریتی ها وضعیــت پیشــین خــود را منحــل کرده انــد 
تــا عمومــی بشــوند. کمونیســت ها برنامه هــای پنج ســاله خــود را بــه نفــع 
ــر  ــای ســیلیکون ولی در براب ــد. و کارآفرین ه ــا کرده ان ــازار ســهام ره فهرســت های ب
بــِت »عرضــه اولیــه ســهام«99 کــه اســتارتاپ ها را از خــاک بلنــد می کنــد و 

بنیانگذاران شان را به ثروت می رساند، سر تعظیم فرود آورده اند.
امــا آیــا خورشــید باالخــره بــرای شــرکت های ســهامی عــام طلــوع کرده اســت؟ 
ــا  ــه قیمــت افــول دو ســازمان قدیمی تــر تمــام شــد کــه ت طلــوع ایــن خورشــید ب
میانــه قــرن نوزدهــم بــر دنیــای کســب وکار ســلطه داشــتند؛ عضویــت خصوصــی100 
و شــرکت های فهرســتی101. »عضویــت خصوصــی« انعطــاف بســیار باالیــی داشــت 
ــر کســب وکار شکســت  ــود: اگ ــم ب ــکا در آن بســیار ک ــل ات ــا و قاب ــا عناصــر پوی ام
ــرکت های  ــد. »ش ــت می دادن ــتند از دس ــه داش ــر آنچ ــی ه ــان مال ــورد حامی می خ
فهرســتی« نیــز کمتــر قابــل اعتمــاد بودنــد امــا از ســوی دولــت کنتــرل می شــدند. 
اصالح گــراِن لیبــرال، مدلــی ترکیبــی از ایــن دو ســاختند کــه بهتریــن بــود: آن هــا 
99.  IPO = initial public offering
100.  Private partnership

Chartered company  .101)نهادی که سرمایه گذاران یا سهام داران به منظور تجارت راه اندازی می کنند(
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بــه مدیرهــا آزادی عمــل دادنــد تــا از کنتــرل دولت خــارج شــوند و به ســرمایه گذاران 
ــودن ایجــاد می کــرد.  ــکا ب ــل ات ــرای قاب ــی ب ــد کــه محدودیت های نیــز ســپری دادن

اختراع آن ها بر دنیا غلبه کرد. 
حــاال هــم عضویــت خصوصــی و هــم شــرکت هایی کــه توســط دولــت کنتــرل 
ــر  ــان ب ــزرگ جه ــک ب ــا از ســه بان می شــوند، در حــال عقب نشــینی هســتند. دو ت
اســاس ســرمایه بــازار، بانک هــای چینــی هســتند کــه دولــت آن هــا را اداره می کنــد. 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــل103 اس ــن موبای ــا، چی ــه کام102 دنی ــرکت تل ــن ش بزرگ تری
دولتــی اداره می شــود. شــرکت های دولتــِی فعــال در حــوزه انــرژی ماننــد گازپــروم 
روســیه و آرامکــوی104 ســعودی در حــال حاضــر بیــش از ســه چهارم از نفــت دنیــا را 
تولیــد می کننــد. بســیاری از ایــن غول هــای دولتــی، همــان شــرکت های فهرســتِی 
قدیمــی هســتند. آن هــا تله هــای بخــش خصوصــی را در خــود دارنــد مثــل هیــات 
مدیــره و فهرســت در بــازار ســهام. امــا اساســاً و الزامــاً ابــزار قــدرت دولتــی هســتند. 
ــس شــرکت های  ــد. پ ــی می دان ــی، حیات ــت مل ــرای امنی ــدن را ب ــن، مع ــت چی دول
دولتــی چینــی ماننــد شــرکت قدیمــی ایســت ایندیا105 دنیــا را زیــر پــا می گذارنــد 
ــواد اولیــه دســت پیــدا کننــد و بعــد جاده هــا و راه آهن هــا را می ســازنند  ــه م ــا ب ت

تا آن ها را به خارج از کشور منتقل کنند. 
ــی در  ــرات قانون ــی تغیی ــت. توال ــو افتاده اس ــه تکاپ ــز ب ــی نی ــت خصوص عضوی
ایالــت متحــده –کــه بــا قانــون در ویومینــگ106 در دهــه 70میــالدی آغــاز شــد و بــا 
قانــون آی آراس107 در ســال 1996 بــه اوج رســید- زندگــی را بــرای آن هــا آســان تر 
کــرد. اکنــون عضویــت خصوصــی هــم مســئولیت محــدود را در خــود دارد و ســهام 
ــه گذشــته بیشــتر شده اســت  ــا نســبت ب ــد. دوام آن ه ــه صــادر می کن ــل معامل قاب
ــا  ــند. آن ه ــم نمی پاش ــا، از ه ــی از اعض ــروج یک ــض خ ــه مح ــر ب ــه دیگ ــرا ک چ
ــان  ــه ســتوه آورده، در ام ــه بخــش شــرکتی را ب ــری ک ــات دوبراب ــن از مالی همچنی
ــپس  ــد و س ــت کنن ــرکتی را پرداخ ــات ش ــدا مالی ــد ابت ــرکت ها بای ــتند: ش هس

102.  Telecom
103.  China Mobile
104.  Aramco
105.  East India Company
106.  Wyoming
107.  Internal Revenue Service
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سهام داراِن آن ها باید به صورت انفرادی مالیات خود را بپردازند.
نتیجــه این هــا، انقالبــی در کســب وکارهای کوچــک و متوســط در آمریــکا 
ــدود  ــوی108 ح ــگاه ایلی ن ــان در دانش ــای کارشناس ــاس برآورده ــر اس ــت. ب بوده اس
ــب  ــه در قال ــتند ک ــزرگ هس ــدر ب ــی آنق ــب وکارهای آمریکای ــوم از کل کس یک س
ــازار  ــز از ب ــزرگ نی ــب وکارهای ب ــیاری از کس ــد. بس ــی درآمده ان ــت خصوص عضوی
ــر  ــرمایه گذاراِن کم صب ــزاف و س ــای گ ــه هزینه ه ــرا ک ــد چ ــهام دوری می کنن س
ــه  ــد چــرا ک ــرار می گیرن ــاد ق ــورد اعتم ــوالً بیشــتر م ــام معم ــای ع دارد. عضویت ه

ترکیبی از انواع مختلف هستند. 
بســیاری از شــرکت ها بــه دنبــال انقــالب »غیــر شــرکتی شــدن« هســتند. ایــن 
شــرکت ها عمومــاً توســط اعضــاء ســازمان دهی می شــوند. این هــا عمومــاً از طریــق 
ــد.  ــه دســت می آورن ــول ب صندوق هــا ســرمایه گذاری کــه شــکلی عضویتــی دارد، پ
اهــداف آن هــا نیــز بــر اســاس اهــداف اعضــاء بازســازی می شــود. ایــن مســئله باعــث 
می شــود مدیرهــا ماننــد مالــکان رفتــار کننــد: آن هــا ممکــن اســت ضــرر کننــد امــا 
ــه شــرکت خودشــان را  ــد ک ــان دارن ــد و ســال ها زم ــه دســت می آورن ــز ب ــول نی پ
اداره کننــد بــه جــای اینکــه هــر فصــل بــه بــازار ســهام گــزارش بدهنــد. صندوق های 
ــازده  ــی کــه ارزش و ب ــروش دارایی های ــد شــرکت ها و ف ــا خری تأمینــی می تواننــد ب
ندارنــد، بــرای اعضــای شــرکت درآمدزایــی کننــد. ســرمایه گذاراِن مشــترک، بــا وام 
دادن نــام و تخصــص خــود بــه اســتارتاپ ها، در درازمــدت کســب درآمــد می کننــد. 

در واقع مدیرها در هر یک از این انواع به نوعی پول به دست می آورند. 
پــس داســتان دقیقــاً چگونــه اســت؟ شــرکت های دولتــی دســتبندهای بســیاری 
ــه  ــد ب ــا تهدی ــرای آن ه ــدت ب ــد و در درازم ــرمایه گذاران می بندن ــت س ــه دس را ب
شــمار می آینــد. سیاســتمداران ناگهــان دور میــز جمــع می شــوند و تصمیــم 
ــاغل  ــته اند، ش ــکار نشس ــه بی ــود را ک ــل خ ــتگان کم عق ــا و بس ــد فامیل ه می گیرن
کننــد. و بــا ایــن کار قاعــده بــازی را بــه هــم می زننــد. اغلــب مواقــع، شــرکت های 
ــون  ــت مص ــه از رقاب ــده اند ک ــدآوازه ش ــر بلن ــن خاط ــه ای ــا ب ــزرگ تنه ــِی ب دولت
ــرده  ــاد ک ــودش ایج ــرای خ ــه ب ــاری ک ــعودی و انحص ــِت س ــی نف ــتند. مونوپل هس

نمونه بازار این ماجرا است. 
108.  University of Illinois
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رهایــِی شــرکت های خصوصــی، چالش هایــی از جنــس دیگــر ایجــاد می کننــد. 
ــم  ــن ه ــد. ای ــی کرده ان ــرکت معرف ــب ش ــان را در قال ــد خودش ــدون تردی ــا ب آن ه
ــد نیســت. همان طــور کــه محیط زیســت از تنــوع زیســتی بهــره می گیــرد،  اصــاًل ب
ــکل  ــرد. مش ــره می گی ــف به ــای مختل ــرکت ها در قالب ه ــوه ش ــز از انب ــان نی جه
ــی می تواننــد  اینجاســت کــه بســیاری از شــرکت های ســهامی عــام تنهــا در صورت
خودشــان را بازســازی کننــد از کــه قالــب ســهامی عــام خــارج بشــوند. شــرکت های 
ــدرت  ــا از ق ــود. آن ه ــا می ش ــد آن ه ــع رش ــه مان ــد ک ــی دارن ــی، معایب خصوص
ــد.  ــی صحیحــی ندارن ــام برخــوردار نیســتند و گــزارش مال شــرکت های ســهامی ع
ــا مشــکالتی  ــه این ه ــی هســتند و هم ــن متک ــه وام گرفت ــدازه ب ــش از ان ــا بی آن ه

بزرگ به شمار می آید. 

انتخاب اصلح
در واقــع مدل هــای مالکیــت عمومــی و خصوصــی، روابطــی بــا یکدیگــر دارنــد. 
پــاداش شــرکت هــای خصوصــی وقتــی بــه دســت می آیــد کــه بتواننــد آن را احیــا 
کننــد و ایــن کار بــا عمومــی کــردِن آن بــه دســت می آیــد. ســرمایه گذاراِن مشــترک 
ــرای  ــی ب ــول کاف ــچ گاه پ ــاید هی ــتند ش ــهام را نداش ــه س ــه اولی ــای عرض ــر روی اگ
ــال های  ــز در س ــی نی ــرکت های عموم ــد. ش ــرج نمی کردن ــتارتاپ ها خ ــرورش اس پ
ــر  ــه خط ــا ب ــروی آن ه ــد و قلم ــت داده ان ــود را از دس ــس خ ــته اعتمادبه نف گذش
ــد در  ــی از امی ــد بارقه های ــر می رس ــه نظ ــور ب ــازمان های نوظه ــا س ــت. ام افتاده اس

خود دارند. 
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لویاتان در پوست یک کاپیتالیست
سرمایه دارِی دولتی همچنان حریف می طلبد

اکنــون 25ســال از آن روزی کــه فرانســیس فوکویاما109کتــاب پایــان تاریــخ؟110 
را منتشــر کــرد، می گــذرد. او بــا انتشــار ایــن کتــاب جرقــه بحث هــای آتشــینی را 
ــاره  ــد او درب ــت می کن ــه ثاب ــود دارد ک ــادی وج ــل زی ــروز دالی ــرد. ام ــن ک روش
پیــروزی لیبرالیســم و بــازار اشــتباه می کــرده؛ از شکســت دموکراســی در خاورمیانــه 
ــا  ــد. ام ــه می گذارن ــه صح ــن قضی ــر ای ــی ب ــی همگ ــی مذهب ــای بنیادگرای ــا احی ت
یکــی از عجیب تریــن دالیــل، تــداوم قــدرت دولــت بــه عنــوان بازیگــر نقــش اول در 
ــزاع 1989 از کســب وکار  ــدان ن ــود کــه در می ــرار ب اقتصــاد اســت: دولت هــا کــه ق

کناره بگیرند هنوز در حال پیشرفت هستند. 
امــروز  دنیــای کســب وکار  وضعیــت  زمینــه  در  پژوهشــی  اســت  کافــی 
ــن  ــد. در چی ــد دی ــا خواهی ــاً همه ج ــی را تقریب ــرمایه داری دولت ــید؛ س داشته باش
تعــداد شــرکت هایی کــه ســهام داِر اصلــی آن هــا دولــت اســت بــه 60درصــد از کل 
ــط  ــاً توس ــا عموم ــرکت ها ی ــز ش ــل نی ــیه و برزی ــت. در روس ــرکت ها رسیده اس ش
ــی در  ــد. حت ــی دهن ــکیل م ــا را تش ــِت آن ه ــا اکثری ــوند و ی ــت اداره می ش دول
کشــورهایی ماننــد ســوئد و هلنــد کــه ســعی می کننــد شــرکت های دولتــی نداشــته 
ــازار حــدود 5درصــد اســت.  ــت در ســرمایه گذاری در ب ــاز هــم ســهم دول باشــند، ب
ــدار در اقتصــاد نشــان  ــرک قله هــای اقت ــه ت ــی ب دولت هــای چیــن و روســیه تمایل
109.  Francis Fukuyama
110.  The End of History
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ــازی  ــد خصوصی س ــد فراین ــر می رس ــه نظ ــز ب ــد نی ــل و هن ــد. در برزی نمی دهن
ــد آن را احیــا کننــد(.  متوقــف شده اســت )هرچنــد ممکــن اســت دولت هــای جدی
ــری  ــن مســائل درگی ــا ای ــوز ب ــز هن ــد فرانســه و آلمــان نی ــی کشــورهایی مانن حت

دارند.
در ایــن شــرایط، چــه تصــوری می تــوان از ســرمایه دارِی دولتــی داشــت؟ عقایــد 
در ایــن زمینــه بســیار متفــاوت اســت. برخــی آن را تحســین می کننــد و برخــی هــم 
ــیه  ــورِی روس ــن111 رئیس جمه ــر پوتی ــد. والدیمی ــده می دانن ــا راه باقی مان آن را تنه
یکــی از طرفــداراِن پــر و پاقــرِص آن اســت کــه ادعــا می کنــد در کشــورش 
هیچ گونــه ســرمایه دارِی دولتــی حاکــم نیســت. برخــی افــراد، موسســه ها و 
ــه برخــی  ــد در حالی ک ــول می بینن ــدر دادن پ ــرای ه ــی ب ــی را جای ــای دولت نهاده
ــی های  ــه بررس ــد: البت ــرمایه گذاری می دانن ــرای س ــوب ب ــی خ ــر آن را محل دیگ
مــورگان اســتنلی نیــز نشــان می دهــد عملکــرد ایــن موسســه ها در فاصلــه 

سال های 2001 تا 2012، بهتر از بازار سهام بوده است. 
آلــدو موســاکیو112 از مدرســه کســب وکار هــاروارد بــه همــراه همــکارش ســرگیو 
الزارینــی113 از دانشــگاه برزیــل، کتابــی بــا عنــوان بازســازی کاپیتالیســم دولتــی114 
ــد. در  ــوان کردن ــن پرســش ها عن ــرای ای ــد و در آن پاســخ هایی ب ــازار کردن ــه ب روان
ــه در آن  ــن ک ــوان کارآفری ــه عن ــان ب ــِی لویات ــدل قدیم ــا شــده م ــاب ادع ــن کت ای
دولــت بــا دیکتــه بــه وزارتخانه هــا اداره آن هــا را بــه عهــده داشــت همزمــان بــا مــوج 
خصوصی ســازی در دهــه 80 و 90 میــالدی از میــان رفــت. در آن زمــان دولــت پــی 
بــرد کــه می توانــد خــارج از شــرکت ها نیــز پولــی بــه دســت بیــاورد و نیــازی نیســت 
ــه در  ــه جــای اینک ــا ب ــا لویاتان ه ــد. ام ــا رســیدگی کن ــِی آن ه ــراز مال ــه ت ــدام ب م
اقیانــوس شــنا کننــد، در قالــب اکثریــت یــا اقلیــت ســهام داران و یــا ســرمایه گذاراِن 

غیرمستقیم، ظاهر شدند. 
ــد  ــزی را تأیی ــت چی ــی دارد، دول ــت باالی ــن محبوبی ــت در چی ــکل نخس ش
ــد، ســرمایه گذار وضعیــت را بررســی  ــد و اســتانداردهای آن را تعییــن می کن می کن

111.  Vladimir Putin
112.  Aldo Musacchio
113.  Sergio Lazzarini
114.  Reinventing State Capitalism
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ــه همــان  ــا از میــان انبــوه ســهام، تصمیم گیــری کنــد. در شــکل دوم، ب می کنــد ت
صــورت اســت امــا دولــت مســئولیت های بیشــتری دارد و بــا نفــوذ خــود می توانــد 
تصمیمــات اساســی بــرای اقلیــت بگیــرد. در نهایــت در شــکل ســوم، دولــت تــالش 
می کنــد حتــی در شــرکت هایی کــه قبــاًل ارتباطــی بــا آن هــا نداشــته نیــز 
ســرمایه گذاری کنــد. نمونه هایــی از هرکــدام از ایــن مــوارد در کشــورهای مختلــف 

در جریان است. 
ــی  ــد؟ موســاکیو و الزارین ــق بوده ان ــدر موف ــا چق ــر، لویاتان ه ــن تصوی ــا در ای ام
ــد مدل هــای  ــا می گوین ــد. آن ه ــا را آنســوی انصــاف می گذارن ــات خــود پ در مطالع
جدیــد بیشــتر بــه بخــش خصوصــی شــباهت دارد تــا صنایــِع ملــِی گذشــته: ایــن 
ــوه  ــه انب ــود ن ــت می ش ــب وکار مدیری ــی کس ــت اهال ــه دس ــاً ب ــرکت ها عموم ش
ــوب  ــی مطل ــد حکمران ــن نویســندگان معتقدن ــا وابستگان شــان. ای سیاســتمداران ی
ــد: شــرکت  ــه کن ــی غلب ــت دولت ــه مالکی ــر مشــکالت قدیمــی در زمین ــد ب می توان
ــت  ــه لحــاظ مدیری ــا ب ــن شــرکت ها در دنی ــی از بهتری ــروژ یک اســتات اویل115 در ن
ــد منافعــی  ــان می توان ــد کــه لویات ــن دو محقــق همچنیــن تأکیــد کرده ان اســت. ای
نیــز بــرای بخــش خصوصــی بــه همــراه داشته باشــد: مثــاًل می توانــد زمینــه را بــرای 
ســرمایه گذاری درازمــدت در کشــورهایی کــه بــازار ســرمایه ناقصــی دارنــد، فراهــم 

کند. 
ــت  ــه ثاب ــد ک ــرف می زنن ــنادی ح ــال از اس ــنده در عین ح ــن دو نویس ــا ای ام
ــن مســئله  ــوز ضعف هــای قدیمــی را در خــود دارد. ای ــد هن ــان جدی ــد لویات می کن
ــور پشــت  ــن کشــور دو رئیس جمه ــی مشــاهده می شــود. در ای ــه خوب ــل ب در برزی
ــت  ــد. دول ــتفاده کردن ــی اس ــع مل ــوان مناف ــا عن ــی ب ســرهم از ســرمایه های عموم
ــا  ــی اســت، دراز کــرد ت ــراس116 کــه شــرکت نفــت مل ــه ســوی پتروب دســتش را ب
ــد  ــی می توان ــای دولت ــم از مداخله گری ه ــن حج ــود. ای ــگام ش ــا هم ــا دنی ــد ب بتوان
ضعفــی بــزرگ بــه شــمار بیاید. بــه گفتــه موســاکیو و الزارینــی، در چنین شــرایطی، 
ــه غول هــای  ــد و آن هــا را ب ــق وام می دهن ــه کســب وکارهای موف بانک هــا بیشــتر ب
ــا  ــد ت ــم می ده ــت ه ــز دست به دس ــع همه چی ــد. در واق ــل می کنن ــی تبدی بزرگ

115.  Statoil
116.  Petrobras
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نوعی ستاد محافظت از دولت در دنیای کسب وکار شکل بگیرد. 

اهمیت زمانی
امــا معنــای ضمنــِی همــه ایــن صحبت هایــی کــه تــا اینجــا کردیــم، ایــن نیســت 
کــه آقــای فوکویامــا دربــاره بــازار در ســال 1989 اشــتباه کرده اســت؛ او فقــط کمــی 
زودتــر از موعــد آن را پیش بینــی کرده اســت. بــدون تردیــد در ایــن ســال ها شــاهد 
ــاده بوده اســت.  ــاًل خارق الع ــه کام ــم ک ــی بوده ای رشــد و توســعه ســرمایه دارِی دولت
امــا هنــوز هــم دالیلــی وجــود دارد کــه می توانیــم بــه آن هــا دل ببندیــم و اینطــور 
ــک  ــه ی ــد ن ــت می کن ــازی حرک ــیر خصوصی س ــاد در مس ــه اقتص ــم ک ــور کنی تص
ــرمایه  ــوند س ــق می ش ــوب موف ــرکت های خ ــرمایه داری. ش ــدی از س ــکِل جدی ش
خودشــان را بســازند و شــرکت ها بــد هــم ســرمایه های دولتــی را دســتمایه 

پیشرفت خود می کنند. به هر حال همه این ها پیش می روند. 
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سونامی نقره ای
کسب وکارها باید مدیریت افزایش سِن نیروی کار را بیاموزند

مارتیــن امیــس117 و کریســتوفر باکلــی118 نویســندگانی هســتند کــه وارد 
ــای  ــت هزینه ه ــادی باب ــِی زی ــده اند و نگران ــود ش ــری( خ ــره ای )پی ــال های نق س
ــه »هجــوم  ــراد ُمســن را ب ــای امیــس ارتــش روبه رشــد اف ــد. آق جمعیــِت پیــر دارن
مهاجــران و بــه هــم ریختــِن رســتوران ها، کافه هــا و مغازه هــا« تشــبیه کرده اســت. 
آقــای باکلــی نیــز رمانــی بــا عنــوان روز قیامــت119 دربــاره جنــگ نســل ها 
ــن  ــا ای ــد ب ــاره کرده ان ــا اش ــازِی توده ه ــه اوتان ــنده ب ــر دو نویس ــت. ه نوشته اس
تفــاوت کــه آقــای امیــس می گویــد بــه داوطلبــان »مــدال« اهــدا کننــد ولــی آقــای 

باکلی از شیوه های پیچیده برای کاهش مالیات سخن می گوید. 
ــی در  ــس و باکل ــا امی ــد. ام ــان را دارن ــای خودش ــم جوک ه ــا ه رمان نویس ه
ــد. اکثــر افــراد متوجــه نشســتن گــرد  مــورد »ســونامی نقــره ای« کامــاًل حــق دارن
ــه  ــر ســر جمعیت هــای جهــان هســتند و می داننــد کــه جوامــع رو ب خاکســتری ب
پیــری حرکــت می کننــد. امــا بزرگــی و قــدرِت ایــن ســونامی و همچنیــن عواقــب 
ــاًل صــدق  ــای شــرکتی کام ــن مســئله در دنی ــاوت اســت. ای ــراد متف آن در نظــر اف

می کند. 
در جهــان ثروتمنــدان، شــرکت ها بــا مشــکل افزایــش ســِن نیروهــای کار مواجــه 

117.  Martin Amis
118.  Christopher Buckley
119.  Boomsday
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شــده اند. در ســال 2012، تقریبــاً از هــر ســه کارگــر آمریکایــی، یــک نفــر بــاالی 50 
ــان،  ــن و آلم ــد ژاپ ــورهایی مانن ــه کش ــبت ب ــکا نس ــه آمری ــت؛ البت ــال داشته اس س
کشــور جوانــی محســوب می شــود. چیــن نیــز بــه ســرعت بــا پدیــده پیــری همــراه 
می شــود و ایــن امــر بــه لطــف سیاســت تک فرزنــدی )کــه اکنــون لغــو شده اســت( 
ــر خــود  ــد کارگــران پیرت ــاد بگیرن ــد ی تشــدید می شــود. ایــن یعنــی شــرکت ها بای
ــا  ــه شــرکت ها ب ــن معناســت ک ــه ای ــن ب ــن مســائل همچنی ــد. ای ــت کنن را مدیری
ــر  ــد شــد کــه روی بســیاری از مســائل تأثی ــه رو خواهن موجــی از بازنشســتگی روب

خواهد گذاشت. 
ــش  ــال پی ــد س ــد. چن ــی ندارن ــی کاف ــه آمادگ ــن زمین ــرکت ها در ای ــر ش اکث
تمایالتــی بــرای یافتــن راه حــل بــرای ایــن مشــکل ایجــاد شــد امــا خیلــی زود بــه 
ــه دســت فراموشــی ســپرده شــد. ادبیــات مدیریــت در  خاطــر بحــران اقتصــادی ب
ــان تولیــد  ــرای جوان ــر کوهــی ســرگرمی هایی کــه ب زمینــه کارگــراِن ُمســن در براب

شده، به اندازه یک تپه کوچک هم نیست. 
ــه مدل هــای قدیمــی خــود در زمینــه افزایــش ســن و پیــر  شــرکت ها هنــوز ب
شــدن نیروهــای کار پایبنــد هســتند. آن هــا تصــور می کننــد فــرد وقتــی بــه ســن 
بازنشســتگی رســید دیگــر بایــد ناپدیــد شــود. البتــه آن هــا مدت هاســت کــه بــا ایــن 
ــند.  ــه دوش می کش ــار آن را ب ــد و ب ــی کنن ــرم م ــت وپنجه ن ــی دس ــدل قدیم م
ــد.  ــدام کنن ــتگی اق ــرای بازنشس ــر ب ــه زودت ــد ک ــویق می کردن ــراد را تش ــی اف گاه
بــازار کار در زمینــه افزایــش ســن کارگــران مشــکالت بســیاری دارد کــه بایــد بــه 

آن ها رسیدگی شود. 
ــدا  ــه پی ــز ادام ــده نی ــد در آین ــه از گذشــته رواج داشــته نمی توان ــی ک ــا مدل ام
ــد در  ــی کــه از مهارت هــای علمــی و مهندســی برخوردارن کنــد. تعــداد افــراد جوان
حــال کاهــش اســت. دولت هــا نیــز در حــال افزایــش ســن بازنشســتگی هســتند؛ 
شــرایط آن را نیــز دشــوارتر از گذشــته کرده انــد. شــرکت ها نیــز بــه دنبــال راه کاری 
بــرای کارگــراِن مســن خــود هســتند. حتــی ژاپــن در ایــن زمینــه قوانیــن ســختی را 

دایر کرده است. 
ــراِن مســن  ــِت کارگ ــا مشــکِل مدیری ــه ب ــد جــز اینک ــاره ای ندارن شــرکت ها چ
مواجــه شــوند و بــرای آن اقــدام کننــد. چطــور می توانیــد افــراد مســن را وادار کنیــد 
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ــور  ــد؟ چط ــت بدهن ــا مطابق ــای روِز دنی ــا و تکنولوژی ه ــا تمرین ه ــان را ب خودش
مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــا می تواننــد بــر افــراد جــوان و تــازه کار حکومــت 
ــه  کننــد؟ خوشــبختانه تعــداد کمــی از شــرکت ها کم کــم دســت به کار شــده اند و ب
ــرکت های  ــه، ش ــن زمین ــرکت ها در ای ــراِن ش ــد. رهب ــر می کنن ــش ها فک ــن پرس ای
ــه اســم آســدا120  ــا ب ــک شــرکت خرده فروشــی در بریتانی خرده فروشــی هســتند. ی
تنهــا افــراد بــاالی 50ســال را اســتخدام می کنــد. شــرکتی مشــابه آن در دانمــارک 

نیز تنها افراد باالی 45سال را استخدام می کند. 
ــده اند.  ــراه ش ــتری هم ــوج خاکس ــا م ــز ب ــی نی ــرکت های صنعت ــیاری از ش بس
ــن  ــراد مس ــا اف ــود ب ــرایط خ ــت دادِن ش ــرای مطابق ــی ب ــال راه های ــه دنب ــی ب برخ
هســتند. اچ بــی آر در مقالــه ای از کریســتف الچ121 بــه شــرکت بــی ام و اشــاره کــرده 
ــال 2017  ــراد در س ــن اف ــا س ــود را ب ــد خ ــط تولی ــرده خ ــالش ک ــی ت ــه زمان ک
هماهنــگ کنــد. در مرحلــه نخســت ایــن مســئله کارایــی را کمــی پاییــن آورد. امــا 
باالخــره ایــن شــرکت موفــق شــد 70 تغییــر کوچــک و بــزرگ در خطــوط تولیــد 

ایجاد کند تا با افزایش سن افراد هماهنگ شود. 
برخــی از شــرکت های حــوزه انــرژی و مهندســی نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
کــه امــکان دارد در آن بــا کاهــش افــراد ماهــر مواجــه شــوند. شــرکت بــوش همــه 
بازنشســتگان را در یــک میزگــرد دور هــم جمــع کــرده و از آن هــا درخواســت کــرده 
ــز  ــاز نی ــرکت های ساخت وس ــد. ش ــا بگذارن ــار جوان تره ــود را در اختی ــات خ تجربی
از هم اکنــون بــه دنبــال ایــن قضیــه رفته انــد و ســعی دارنــد راهــی مناســب بــرای 

جایگزین های شایسته پیدا کنند. 

پیرتر و فقیرتر
ــد  ــد بای ــدا کنن ــات پی ــتری نج ــونامِی خاکس ــد از س ــر بخواهن ــرکت ها اگ ش
ــر  ــه فک ــد ب ــا بای ــد. آن ه ــرار بدهن ــود ق ــتور کار خ ــری را در دس ــات جدی ت اقدام
مدل هــای جدیــدی باشــند. یعنــی دیگــر بایــد رابطــه میــان ســن و پرداخــت را از 
میــان بردارنــد. آن هــا همچنیــن بایــد بــه بازنشســتگی بــه عنــوان یکــی از مراحــل 

120.  Asda
121.  Christoph Loch
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زندگــی شــغلی نــگاه کننــد نــه امــری کــه ناگهــان زندگــی کارگــر را از ایــن رو بــه 
آن رو می کند. 

عالئمــی از آغــاز حرکــت در ایــن مســیر مشــاهده می شــود. برخــی از شــرکت ها 
برنامــه »بازنشســتگِی مرحلــه ای« را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد. شــرکت های 
ــتگی در  ــرای بازنشس ــده ای ب ــای پیچی ــرژی برنامه ه ــرکت های ان ــاوره ای و ش مش
ــد  ــل می دهن ــه جامعــه تحوی ــد و حتــی کارگــراِن شبه بازنشســته را ب نظــر گرفته ان
ــاًل در برخــی از شــرکت های  ــد. مث ــای خاصــی کار کنن ــد روی پروژه ه ــه می توان ک
خرده فروشــی، افــراد می تواننــد در روزهــای مناســبتِی خاصــی کــه شــرکت شــلوغ 

است، مشغول به کار شوند. 
امــا هنــوز یــک مشــکل بــزرگ بــا ایــن برنامه ریزی هــای منظــم و مرتــب وجــود 
ــه تبعیــض ســنی دامــن می زننــد در ســال های گذشــته  دارد: انبــوه قوانیــی کــه ب
ــرای  ــرکت ها ب ــالش ش ــت ت ــن اس ــت. ممک ــده کرده اس ــخت و پیچی ــرایط را س ش
ــه  ــن قوانیــن و انقــالب جمعیت شــناختی، نتیجــه ای معکــوس ب ــور کــردن از ای عب

همراه داشته باشد. 
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پدر حفاری
فعاالن کمی در حوزه کسب وکار 

مانند جورج میچل122 دنیا را تغییر داده اند

ــرق شده اســت.  ــأس و افســردگی غ ــراً در لجــن زاِر ی ــاالت متحــده آمریکااخی ای
ایــن حالــت روحــی را می تــوان در عنوان هــای مأیوس کننــده کتاب هــا نیــز 
ــکل  ــن و مای ــاس فریدم ــم123 )توم ــا آن بودی ــی نظیرم ــرد؛ عنوان های ــاهده ک مش
ماندلبــام124( و زمــان تفکــر فــرا رســیده: آمریــکا در عصــر نــزول125 )ادوارد لــوس126(. 
ــور  ــا تص ــون آمریکایی ه ــه، اکن ــد ده ــت چن ــد از گذش ــار بع ــتین ب ــرای نخس ب
ــِم«  ــت. »می توانی ــد داش ــا خواهن ــر از آن ه ــده ای بدت ــان آین ــد فرزندان ش می کنن
مثبــِت آمریکایــی جــای خــودش را بــه »کاری نمی تــوان انجــام داِد« منفــِی اروپایــی 

می دهد و این خطری بزرگ است. 
دالیــل خوبــی نیــز بــرای ایــن قضیــه وجــود دارد. نظــام سیاســی واقعــاً »از 
ــن مســئله در کتاب هــای معروفــی  ــر اســت« و ای ــه نظــر می رســد بدت آنچــه ب
ــف  ــه متوســط متوق ــرار گرفته اســت. اســتانداردهای طبق ــورد بررســی ق ــز م نی
ــر  ــر ظاه ــزرگ و تحمل ناپذی ــتی ب ــره شکس ــراق در چه ــگ ع ــت. جن شده اس
ــمت  ــه س ــه ب ــدی ک ــه قدرتمن ــروی محرک ــان نی ــا منفی اندیش ــت. ام شده اس

122.  George Mitchell
123.  That Used to Be Us
124.  Michael Mandelbaum
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ــکا  ــاده آمری ــد: ظرفیــت فوق الع ــده می گیرن ــد را نادی ــف فشــار وارد می کن مخال
بــرای بازســازِی خــودش. هیــچ کشــوری در دنیــا تــا کنــون نتوانســته 
شــرکت هایی تولیــد کنــد کــه دنیــا را تغییــر داده انــد و صنایــع گســترده ایجــاد 
ــای  ــد و دنی ــرِی جدی ــاد کامپیوت ــا در اقتص ــه تنه ــئله ن ــن مس ــد: ای کرده ان
اینترنتــی نمــود پیــدا کــرده بلکــه در اقتصــاد قدیمــِی خریــد، تولیــد و انــرژی 

نیز خودش را نشان داده است.
ــدود  ــی از مع ــت، یک ــا رف ــه در روز 26 جــوالی 2013 از دنی جــورج میچــل ک
مردهایــی بــود کــه فرضیه هــای منفی اندیشــانه را رد کــرد. از دهــه 70 میــالدی بــه 
بعــد، صنعــت انــرژی در ایــاالت متحــده آمریــکا خــودش را بــا نوعــی افــوِل ناگزیــر 
وفــق داد. تحلیل گــران تــالش می کردنــد بــا جــدول و نمــودار ثابــت کننــد نفــت و 
ــرای  ــی همگــی ب ــزرگ نفت ــام اســت. شــرکت های ب ــه اتم ــن کشــور رو ب گاز در ای
اینکــه نجــات پیــدا کننــد، جهانــی شــدند. امــا آقــای میچــل اصــرار داشــت نفتــی 
ــود. او  ــا ش ــد ره ــده، می توان ــار ش ــخت گرفت ــر و س ــای غول پیک ــر صخره ه ــه زی ک
ــی  ــف راه ــای مختل ــا تکنیک ه ــت و ب ــت گذاش ــده وق ــن ای ــه روی ای ــن ده چندی
ــق  ــرد: تزری ــدا ک ــای آمریکاییپی ــوس در صخره ه ــت و گاِز محب ــرای رهاســازی نف ب
مایــع بــا فشــار قــوی بــه زمیــن می توانــد شــکافی عمیــق در ســنگ ها و صخره هــا 
ــود  ــه وج ــوس در آن ب ــت و گاز محب ــه نف ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــد و راه ــاد کنن ایج
ــر از  ــق و پ ــی عمی ــا، چاه ــارِی کناره ه ــا حف ــوان ب ــاری(؛ ســپس می ت ــاورد )حف بی

نفت داشت.
ــد. او در  ــمار می آی ــه ش ــزرگ ب ــی ب ــت آورد، انقالب ــه دس ــه او ب ــه ای ک نتیج
ــدی  ــچ تردی ــه هی ــرد ک ــا می ک ــال 2011 ادع ــت در س ــا اکونومیس ــه ای ب مصاحب
نداشــته حفــاری می توانــد بــازار انــرژی آمریــکا را زیــر و رو کنــد. امــا خــودش هــم 
از ســرعت ایــن تغییــرات شــگفت زده شــده بود. بســترهای نفــت شــیل ایــن روزهــا 
ــال  ــه در س ــد در حالی ک ــد می کن ــکا تولی ــی آمری ــارم از گاز طبیع ــش از یک چه بی
2000 ســهم آن تنهــا 1درصــد بــود. آمریــکا بــه زودی بــه صادرکننــده گاز خالــص 
تبدیــل خواهــد شــد. قدرت هــای ســنتِی نفتــی ماننــد عربســتان ســعودی و روســیه 

به زودی استقامت خود را از دست می دهند.
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا را ب ــه آمریکایی ه ــود ک ــانی ب ــی از کس ــل یک ــای میچ آق
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رویــای آمریکایــی کمــک کــرد. پــدر او مهاجــِر یونانــِی فقیــری بــود کــه بــه آمریــکا 
ــار  ــود در کن ــر ب ــای میچــل ناگزی ــرد. آق ــزاس کار می ک ــا در تگ ــود و مدت ه آمده ب
دانشــگاه، کار کنــد امــا او بــه عنــوان شــاگرد اول از دانشــگاه فارغ التحصیــل شــد. او 
ــانه هایی از  ــوان نش ــزاس می ت ــت و در تگ ــارد دالر داش ــش از 2میلی ــدی بی درآم

کارهای خیر و بشردوستانه او را مشاهده کرد: او بسیار بخشنده بود. 
آقــای میچــل در عین حــال روح کارآفرینــی را نیــز بــه کالبــد اقتصــاد انــرژی در 
ــش  ــه پی ــن ده ــرد: چندی ــف نک ــیل را کش ــت و گاز ش ــود. او نف ــده ب ــکا دمی آمری
ــان  ــه نش ــود ک ــورت گرفته ب ــه ص ــن زمین ــی در ای ــِی عمیق ــات زمین شناس مطالع
مــی داد ایــن نفــت و گاز وجــود دارد؛ ســال ها پیــش از آن کــه آقــای میچــل کارش 
را شــروع کنــد. او حتــی حفــاری را هــم ابــداع نکــرد: از دهــه 40میــالدی ایــن شــیوه 
ــد  ــاًل جدی ــزی کام ــه چی ــد ک ــای کمــی وجــود دارن ــا کارآفرین ه ــود. ام مرســوم ب
ابــداع می کننــد. بزرگــِی او در ترکیــب ایــده و دیدگاهــش بــا »شــن« بــود: او معتقــد 
ــاز کنــد و در  ــرژی ب ــر ان ــه ذخای ــرای دســتیابی ب ــد راه را ب ــوژی می توان ــود تکنول ب

نهایت به شیوه ای خالقانه ایده اش را عملی کرد. 
ــود و  ــای میچــل در رشــته مهندســی نفــت و زمین شناســی تحصیــل کرده ب آق
بعــد از فارغ التحصیلــی، در زمــان جنــگ جهانــی دوم در ارتــِش مهندس هــا مشــغول 
ــزرگ کار  ــرکت های ب ــازمان ها و ش ــرد در س ــالش ک ــپس ت ــده بود. س ــه کار ش ب
ــا وارد  ــا آن ه ــر ب ــن خاط ــه همی ــود و ب ــاد ب ــا بی اعتم ــه آن ه ــبت ب ــا نس ــد، ام کن
ــا شــخصی آشــنا شــد و  ــای نخســت در شــیکاگو ب ــه نشــد. در همــان روزه معامل
ــی در آن  ــارِی نفت ــرای حف ــریع ب ــی س ــرد و خیل ــداری ک ــن او را خری ــوق زمی حق

زمین دست به کار شد. 
ــر  ــتانش دیگ ــرمایه گذاران و دوس ــود. س ــقی اش ب ــِی او، کله ش ــن ویژگ مهم تری
ــه داد. او  ــت ادام ــه جســت وجوی نف ــه ب ــش از دو ده ــا او بی ــده بودند ام خســته ش
ــد  ــت فکــر نکــردم تســلیم بشــوم. حتــی وقتــی همــه می گفتن می گفــت: »هیچ وق
ــای  ــه آق ــال 1998 زمانی ک ــپس در س ــزی!« س ــت را دور می ری ــورج داری پول ج
ــده  ــه ای ــش ب ــروه فعال ــا گ ــت، ب ــدم می گذاش ــی اش ق ــه 80 زندگ ــه ده ــل ب میچ
حفــاری بــا شــن و آب دســت پیــدا کردنــد. ناگهــان همــه زمین هــای نفــت شــیل 

به زمین های طال تبدیل شدند. 
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مبارِز نامحتمِل محیط زیست
ــا وجــود همــه این هــا، قصــه آقــای میچــل چیــزی بیــش از سختکوشــی و  ب
دریافــت پــاداش اســت. ایــن داســتان نشــان می دهــد دولــت چطــور می توانــد در 
ــِی  ــای دولت ــت آژانس ه ــرکِت او روی حمای ــد. ش ــر باش ــی موث ــار کارآفرین کن
ــیل را در  ــت ش ــا نقشــه های نف ــی از آن ه ــود؛ برخ ــاز کرده ب ــی حســاب ب مختلف
ــون  ــد. قان ــه او کمــک می کردن ــی ب ــر طریق ــه ه ــد و ب ــته بودن ــارش گذاش اختی
ــر127 در ســال 1980 در زمینــه شــرکت های نفتــی نیــز در  مالیــاِت جیمــی کارت

فعالیت او موثر بود. 
ــم در  ــد؛ ه ــارزه می کنن ــاری مب ــای حف ــه فعالیت ه ــا، ســبزها علی ــن روزه ای
ــراد شــاید عجیــب  ــرای ایــن دســته از اف ــا. ب بریتانیــا و هــم در ســایر نقــاط دنی
ــود. او در  ــال محیط زیســتی ب ــک فع ــدا ی ــای میچــل از ابت ــد آق ــه بدانن باشــد ک
ــن  ــام داشــت؛ در ای ــدز128 ن ــه وودلن ــب داد ک ــی ترتی ــه جامع ســال 1974 برنام
برنامــه بــه مشــکالت شهری شــدن اشــاره می شــد. او حتــی در ســال های پایانــِی 
عمــرش کمپین هایــی راه انــدازی کــرد تــا قوانینــی بــرای حفــاری در نظــر بگیرنــد: 
او همیشــه نگــران بــود کــه مبــادا مــردم بخواهنــد هرطــور کــه شــده نفــت را از 

دل زمین بیرون بکشند و با این کار به محیط زیست آسیب بزنند. 
ــه  ــد: او ب ــخن می گوی ــل« س ــض میچ ــل از »تناق ــای میچ ــر آق ــاد129 پس ت
کنتــرل جمعیــت بــاور داشــت امــا خــودش ده فرزند داشــت؛ او همیشــه بــه دنبال 
ــرمایه گذاری  ــر س ــای تجدیدپذی ــچ گاه در انرژی ه ــا هی ــود ام ــدار ب ــعه پای توس
ــاور کنیــم او فعــال محیط زیســتی  نکــرد. حــاال هــم خیلــی ســخت اســت کــه ب
بــود امــا بــه دنبــال حفــاری نیــز رفــت. بــه هــر حــال یــک مــورد را می تــوان بــا 
ــدازه ســیلیکون ولی در  ــه ان ــا کــرد ب ــه پ ــی کــه او ب ــه اظهــار کــرد: انقالب قاطعان

دنیا موثر خواهد بود.

127.  Jimmy Carter
128.  The Woodlands
129.  Todd
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ناپایدارِی قدرت
قدرتمند همیشه در همان وضعیت باقی نمی ماند

ــن  ــق داشته باشــند، ای ــورد تواف ــک م ــا از چــپ و راســت روی ی اگــر پارتیزان ه
اشــغال  جنبــش  شده اســت.  متمرکــز  انــدازه  از  بیــش  قــدرت  کــه  اســت 
ــش  ــد. جنب ــراض می کنن ــدی اعت ــدرت یک درص ــر ق ــر ه ــتریت130در براب وال اس
ــن  ــاید کمپی ــد. ش ــم می کن ــد عل ــی ق ــنفکران بین الملل ــه روش ــی131 علی تی پارت
ریاســت جمهورِی ال گور132چنــدان حرفــه ای نبــود امــا شــعار انتخاباتــِی او »مــردم 

مقابل قدرتمندان«، سیاست در قرن 21 را تعریف می کند. 
ــی،  ــزرگ مال ــران ب ــول بح ــت. در ط ــاده اس ــز س ــر نی ــن ام ــل ای ــِن دلی یافت
دولت هــا از اقیانــوس پول هــای عمومــی بــرای نجــات بانک هــا از عواقــب اشــتباه ها 
ــار  ــازی از کن ــه از ب ــا رفته رفت ــد. بانک داره ــره بردن ــای خودشــان، به و طمع ورزی ه
کشــیدند و بــه خودشــان انعام هــای حســابی ندادنــد. حــاال نابرابــری در بســیاری از 
کشــورها روبه گســترش اســت. پول دارهــا همین طــور ثــروت بیشــتری کســب 
می کننــد، طبقــه متوســط چالنــده می شــود و فقــرا هــم زیــر پــا لگدمــال می شــوند. 
ــرف  ــادی را ص ــول زی ــی، پ ــرمایه گذاری تأمین ــای س ــوذ در صندوق ه ــراد بانف اف
می کننــد تــا نتیجــه انتخابــات در آمریــکا را تغییــر بدهنــد و حتــی دادگاه عالــی در 

130.  Occupy Wall Street
131.  Tea-party
132.  Al Gore
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این زمینه کاری از پیش نمی برد. 
ــزی را  ــن چی ــم133 چنی ــس نعی ــا مواس ــت. ام ــدرت اس ــه ق ــج ب ــگاِه رای ــن ن ای
مزخــرف می دانــد. آقــای نعیــم در کتــاب پایــان قــدرت134 عمیقــاً روی ایــن قضیــه 
تأکیــد دارد کــه هــرم قــدرت در حــال فروپاشــی اســت. او کــه پیش تــر در کابینــه 
وزیــر ونزوئالیــی مشــغول بــه کار بــوده اکنــون خــودش را در یکــی از موسســه های 
ــد چطــور  ــاد گرفته ان ــه ی ــای کوچــک رفته رفت ــح مشــغول کرده اســت. قدرت ه صل
قدرت هــای بــزرگ را بــه مرحلــه عجــز برســانند. افــرادی کــه در گذشــته راحــت بــه 
ــدرت خــود را اداره و  ــد ق ــی ســخت می توانن ــا خیل ــن روزه ــدرت می رســیدند ای ق
آن را حفــظ کننــد. موانــع جدیــدی روی کار آمــده و عوامــل محافظت کننــده دیگــر 

مانند گذشته عمل نمی کنند. 
دنیــای شــرکتِی دهــه 50 و 60 میــالدی بــا دوز و کلــِک غول هــای خاصــی اداره 
ــی  ــزرگ« در صنعــت خودروســازی  آمریکای ــای ب ــی کــه »ســه ت می شــد؛ غول های
و ضبط وپخــش و همچنیــن »هفــت خواهــر« در نفــت جهانــی بودنــد. ســی رایــت 
ــکا را اداره  ــنفکران، آمری ــده ای از روش ــه ع ــاز اینک ــناس آمریکایی ــز135 جامعه ش میل
ــا  ــز ادع ــته نی ــاددان برجس ــت اقتص ــی گالبرای ــی ک ــرد. ج ــه می ک ــد گالی می کنن
ــزی  ــا برنامه ری ــیه ب ــی در روس ــزی دولت ــان برنامه ری ــی می ــاوت خاص ــرد تف می ک

شرکتی در جنرال موتور نیست. 
دنیــای شــرکتِی امــروز تفــاوت کمــی دارد. زمــان فشــرده شده اســت: گــوگل در 
ــا  ــن شــرکت های دنی ــی از بزرگ تری ــه یک ــون ب ــا اکن ــد شــد، ام ســال 1998 متول
ــن شــرکت حســابی  ــا ای ــته ام ــادی نگذش ــان زی ــه زم ــا اینک ــل شده اســت؛ ب تبدی
قــدرت گرفته اســت. جغرافــی نیــز بیــش از گذشــته، فشــرده و نزدیــک شده اســت: 
ــاک  ــد پوش ــن برن ــت، مبتکرتری ــان گالبرای ــرد در زم ــرش را می ک ــی فک ــه کس چ
متعلــق بــه اســپانیا )زارا136( باشــد؟ در ســال 1980 احتمــال اینکــه شــرکتی از میــان 
پنــج شــرکت برتــر بــه شــکلی ناگهانــی خــارج شــود، تنهــا 10درصــد بــود. 18ســال 

بعد این احتمال به 25درصد افزایش پیدا کرده است. 

133.  MoisesNaim
134.  The End of Power
135.  C. Wright Mills
136.  Zara
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رئیس هــا نیــز مــدت زمــان کمتــری در قــدرِت اداری باقــی می ماننــد: متوســط 
عمــر ادارِی مدیرعامــل یــک شــرکت از ده ســال در دهــه 90 میــالدی بــه پنج ســال 
ــی ســریع از  ــوس می شــوند خیل ــه مأی ــروز رسیده اســت. آن دســته ک ــم در ام و نی
ــا ارتــش  ــرای رویارویــی ب ــازی کنــار زده می شــوند. رئیس هــا بایــد خودشــان را ب ب
ــد تیــم کــوک137 مدیرعامــل  ــد: ببینی ــاده کنن منتقــدان در نظــام ســرمایه داری آم
ــی  ــا ارتش ــا ب ــد. آن ه ــورد می کن ــمگین برخ ــرمایه گذاراِن خش ــا س ــور ب ــل چط اپ
خشــمگین از بیــرون نیــز مواجــه هســتند. حتــی بانک هــا نیــز در مــورد نــرخ بهــره 

یا پول شویی مواخذه می شوند. 
ــر  ــت در نظ ــت. سیاس ــان اس ــر روزه در جری ــِی ه ــابهی در زندگ ــوی مش الگ
بگیریــد. در ســال 2012 تنهــا چهــار کشــور از میــان 34 کشــوِر OECD دولتــی بــا 
ــدون  ــاه را ب ــار م ــد در ســال 2010، چه ــس داشــتند. هلن ــِت قاطــع در مجل اکثری
دولــت ســپری کــرد. بلژیــک نیــز در فاصلــه ســال های 2010 تــا 2011، بــه مــدت 
ــب از گوشــه و  ــای رقی ــه ســروکله قدرت ه ــن فاصل ــت نداشــت. در ای 541 روز دول
کنــار پیــدا می شــود. یــا وضعیــت قــدرت در کســب وکار را در نظــر بگیریــد. 
ــه  ــروزه ب ــال 1950،ام ــد در س ــی از 40درص ــای خصوص ــازی در بخش ه اتحادیه س

کمتر از 7درصد رسیده است. 
ــچ  ــم هی ــای نعی ــت؟ آق ــدار شده اس ــو و ناپای ــدازه مح ــن ان ــا ای ــدرت ت ــرا ق چ
ــت  ــد اینترن ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد. ام ــار ببخش ــت اعتب ــه اینترن ــدارد ب ــی ن تمایل
ــه  ــه س ــت ب ــای اینترن ــه ج ــت. او ب ــله مراتب اس ــن سلس ــرو در ای ــن نی قوی تری
انقــالب دیگــر اشــاره می کنــد: »بیشــتر«، »تحــرک« و »اندیشــه«. تولیــد ناخالــص 
داخلــِی جهــان از ســال 1950 تــا کنــون پنج برابــر شده اســت، پــس افــراد بیشــتری 
ــه  ــراد نســبت ب ــد. اف ــای بیشــتری دسترســی دارن ــه چیزه ــه همیشــه ب نســبت ب
همیشــه پویاتــر هســتند و تحــرک بیشــتری دارنــد؛ بــر اســاس برآوردهــای ســازمان 
ملــل 214میلیــون مهاجــر در سرتاســر دنیــا وجــود دارد، ایــن میــزان نســبت بــه دو 
ــه خــود  دهــه پیــش، 37درصــد افزایــش پیــدا کرده اســت. مــردم بســیار متکــی ب
نیــز شــده اند )یــا بهتــر اســت بگوییــم خودخواه تــر!(. حتــی در عربســتان ســعودی 

20درصد از ازدواج ها به طالق ختم می شود. 
137.  Tim Cook
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ــرار اســت هرج ومــرج ایجــاد  ــی دارد. اینرنتــی کــه ق ــای نعیــم اعتراضات ــا آق ام
ــه  ــن ک ــر از چی ــه غی ــرار دارد )ب ــان ق ــزرگ جه ــج شــرکت ب ــر ســلطه پن ــد زی کن
دولــت در آن دخالــت می کنــد(. در میــان بانک هــا و حســاب های شــرکتی، قــدرت 
نســبت بــه یــک قــرن پیــش متمرکزتــر شده اســت. آمــازون و ای بــی138 از غول هــای 

خرده فروشی دهه 50میالدی نیز رشد بیشتری خواهند داشت.

اعتراض در اعتراض
امــا آقــای نعیــم در برابــر اعتراضــات نیــز اعتراضــات خوبــی دارد. او بــا کوچــک 
ــا شــکننده شــدِن ایــن  ــدارد بلکــه مشــکل اصلــی او ب شــدِن شــرکت ها مشــکلی ن
ــد کــه  ــه کنن ــد اقتصــادی تکی شرکت هاســت. غول هــای اینترنتــی دیگــر نمی توانن
ــواب  ــت ج ــیوه مدت هاس ــن ش ــه ای ــرا ک ــت. چ ــظ کرده اس ــور را حف ــرال موت جن
نمی دهــد. آن هــا بایــد تــالش کننــد بــه صــورت مرتــب محصوالتــی خالقانــه عرضــه 
کننــد و برنــد خــود را مطابــق بــا ســلیقه آن هــا ارائــه کننــد. افــراد قدرتمنــد نیــز 
نســبت بــه گذشــته امنیــت کمتــری دارنــد. مدیرعامل هــا مرتــب شــغل خــود را از 

دست می دهند. 
ــالش  ــه ت ــی ک ــد. انقالب ــخن می گوی ــدرت س ــد ق ــالِب ض ــم از انق ــای نعی آق
ــای  ــا او جنبه ه ــد. ام ــظ کن ــی حف ــراد معمول ــرای اف ــی را ب ــد فرصت های می کن
دیگــر قضیــه را نیــز می بینــد. هرچــه قــدرت لغزنده تــر می شــود، دنیــا بــا 
ــت اداره  ــر اس ــال تغیی ــب در ح ــه مرت ــی ک ــر و ترس های ــای کوتاه مدت ت انگیزه ه
ــد،  ــر بگذارن ــت س ــزرگ را پش ــکالت ب ــد مش ــتمداران نمی توانن ــود. سیاس می َش
ــود  ــات خ ــالی نج ــم در تق ــرکت ها دائ ــی. ش ــرات آب وهوای ــد تغیی ــکالتی مانن مش
ــا پوپولیســت ها باشــد و تنهــا یک درصــد دنیــا  ــه هــر حــال اگــر حــق ب هســتند. ب

اداره کنند، همه چیز خیلی بدتر خواهد بود.

138.  eBay
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فصل سوم

برنده ها و بازنده ها
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تغییرات جمعیتی به کدام سو می رود؟
بازارهای نوظهور لبریز از کارآفرین های جوان هستند

ــات  ــاوری اطالع ــوزه فن ــدی در ح ــروف هن ــرکت های مع ــی از ش ــز1 یک گلوبال
ــن  ــند. ای ــم از آن می ترس ــد و ه ــین می کنن ــم آن را تحس ــا ه ــه غربی ه ــت ک اس
ــا  ــور دنی ــش از 11 کش ــون در بی ــده تاکن ــال 2000 تأسیس ش ــه در س ــرکت ک ش
دفتــر کار راه انــدازی کــرده اســت. ســوهاس گوپینــات2 مدیرعامــل ایــن شــرکت تنها 
ــود  ــالگِی خ ــط بیست س ــز در اوس ــرکت او نی ــاِن ش ــر کارکن ــال دارد. اکث 24 س

هستند.
ــده کســب وکار اســت.  ــالب شــوکه کنن ــده از انق ــری زن ــات تصوی ــای گوپین آق
ــه  ــراد مســن و باتجرب ــر از اف ــور به صــورت ســنتی پ ــای نوظه کســب وکارها در دنی
ــورهایی  ــرواز در کش ــای بلندپ ــر، جوان ه ــراد پی ــداد اف ــان تع ــدازه هم ــود. و به ان ب
ماننــد هنــد، آرزوی امنیــت شــغلی داشــتند. شــغل هایی کــه درآمــد خوبــی دارنــد 
ــازار  ــه ب ــن ب ــت یافت ــت و دس ــد موفقی ــی، کلی ــرکت های چندملیت ــژه در ش به وی

ازدواج است. اما این روند به سرعت در حال تغییر است.
هرکســی کــه ایــن روزهــا قــدم بــه هنــد بگــذارد و نگاهــی بــه بــازار کســب وکار 
در آن بینــدازد، حتمــاً همه جــا جوان هایــی هنجارشــکن می بینــد کــه ســعی 

1.  Globals
2.  SuhasGopinath



161 تغییرات جمعیتی به کدام سو می رود؟

می کننــد خــارج از چارچوب هــای همیشــگی، در ایــن دنیــا کار کننــد. بســیاری از 
آن هــا در شــرکت های بــزرگ، بانک هــای بلنــدآوازه و غول هــای تکنولــوژی فعالیــت 
می کننــد؛ برخــی در یونیلــوِر هندوســتان و برخــی هــم در کومــات تکنولــوژی3 کــه 
اطالعــات موردنیــاز روســتایی ها را فراهــم می کنــد. بســیاری از آمریکایی هــا 
می گوینــد هــر بــار بــه بازارهــای نوظهــور ماننــد هنــد ســفر می کننــد، فرصــت ســر 

خاراندن هم پیدا نمی کنند؛ از جلسه ای به جلسه دیگر می روند.
ــه  ــی ب ــرات جمیت ــد تغیی ــان می ده ــوان نش ــای ج ــداد کارآفرین ه ــش تع افزای
ــاً  ــد کــه دنیــای نوظهورهــا تقریب چــه ســمتی مــی رود. جمعیــت شناســان معتقدن
ــری  ــمت پی ــه س ــدان ب ــان ثروتمن ــه جه ــد، درحالی ک ــد مان ــی خواه ــوان باق ج
ــا ســال 2020 متوســط ســنی در هنــد 28 ســال خواهــد  حرکــت خواهــد کــرد. ت
ــال  ــن 49 س ــال و ژاپ ــا 45 س ــرب اروپ ــال، غ ــکا 38 س ــه در آمری ــود؛ درحالی ک ب
خواهــد بــود. امــا ایــن تنــوع جمعیتــی نه تنهــا روی مســائلی ماننــد نــرخ اســتقالل 
ــب وکار  ــای کس ــز در دنی ــی را نی ــگ کارآفرین ــه فرهن ــذارد، بلک ــر می گ ــراد تأثی اف
ــه دور  ــل بیشــتری ب ــاً تمای ــراد جــوان ذات ــرار می دهــد. اف ــر خــودش ق تحــت تأثی
ــه  ــی ب ــن تمایل ــد. چنی ــراد مســن دارن ــه اف ــی نســبت ب ــای هیجان ــن نظم ه ریخت

خاطر دو تغییر عمده در دنیا نوظهورها، تقویت می شود.
ــر اســاس  ــوط می شــود. ب ــات مرب ــاوری اطالع ــالب فن ــه انق ــورد ب نخســتین م
بررســی های گــروه مشــاوره بوســتون، در حــال حاضــر حــدود 610 میلیــون کاربــر 
ــرآورد  ــه ب ــن موسس ــد. ای ــود دارن ــور )BRICI4( وج ــورهای نوظه ــی در کش اینترنت
ــر می شــود و در  ــاً دو براب ــا ســال 2015 تقریب ــراد ت ــن اف ــود کــه تعــداد ای کــرده ب
ایــن فاصلــه بســیاری از مصرف کننــدگان از همتایــان غربــِی خــود پیشــی می گیرنــد. 
اکثــر آن هــا از طریــق تلفن هــای همــراه خــود بــه اینترنــت دسترســی دارنــد )کــه 
در همــه نقــاط دنیــای نوظهــور حاضــر و مهیاســت( هرچنــد حضــور کامپیوترهــای 
شــخصی کاهــش پیــدا می کنــد. راب ســالکویتس5 نویســنده کتــاب خیــزش دنیــای 
جــوان6 ادعــا کــرده چنیــن دسترســی هایی بــه کارآفرین هــای ایــن منطقــه مزیــت 
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ــای  ــی اســیر برخــی چهارچوب ه ــه شــرکت های غرب ــری می بخشــد. درحالی ک وبرت
ــد شــدن  ــی کــه در حــال متول ــه جهان ــد ب از پیــش تعیین شــده هســتند، می توانن

است تکیه کنند و شرکت های جدیدی بسازند.
ــد  ــی مانن ــای جهان ــت. نهاده ــع کارآفرین هاس ــه نف ــی ب ــورد، انقالب ــن م دومی
بانــک جهانــی و مجمــع جهانــی اقتصــاد بــه محبــوب کــردِن کارآفرین هــا و 
به طورکلــی رایــج شــدِن مفهــوِم کارآفرینــی، کمــک کرده انــد. کســانی مثــل آقــای 
ــد.  ــه کار کنن ــاز ب ــن آغ ــوان کارآفری ــا به عن ــوند ت ــویق می ش ــا تش ــات باره گوپین
شــرکت های بــزرگ نیــز مشــوِق افــرادی نظیــر او می شــوند. شــرکت مایکروســافت 
زیرســاخت هایی بــرای کارآفرین هــا فراهــم و راه را بــرای آن هــا بــاز می کنــد. 
ــرای کارآفرین هــای زن کــه اغلــب در  گلدمن ســاکس بیــش از 100 میلیــون دالر ب

بازارهای نوظهور هستند، هزینه کرده است.
ــزش  ــی هســتند. خی ــن تلنگرهــای بیرون ــن از ای ــی مهم تری ــرات درون ــا تغیی ام
گروهــی از اســتارتاپ های موفــق ماننــد اینفوســیس7 در هنــد یــا ســافت ترایب8 در 
ــن شــرکت ها  ــن منطقــه داشــته اســت. ای ــر شــگرفی روی اندیشــه در ای ــا، تأثی غن
به خوبــی نشــان داده انــد کــه کارآفرین هــای جــوان می تواننــد بااقتــدار بــه موفقیــت 
برســند: هفــت بنیان گــذاِر اینفوســیس در میانــه 20 ســالگی خــود بودنــد کــه ایــن 
شــرکت را تأســیس کردنــد. آن هــا همچنیــن گروهــی از طبقــه متوســط را تشــکیل 
ــو در  ــا طرحــی ن ــد. آن ه ــت می کن ــد و فعالی ــار می زن ــه خطــرات را کن ــد ک داده ان

دنیای شرکتی درانداخته اند.

آرزوهای بزرگ
ــد و  ــاز کرده ان ــود را آغ ــه کار خ ــت ک ــی اس ــوان مدت ــای ج ــن کارآفرین ه ای
ــوی روی  ــازه ای ببخشــند. بازی هــای ویدئ ــا شــکل ت ــه بازاره ــد ب ــالش می کنن ت
ــن  ــت ای ــق فعالی ــای موف ــن از نمونه ه ــرگرمی های آنالی ــراه و س ــای هم تلفن ه
شناســایی  در  خارق العــاده ای  توانایــی  همچنیــن  آن هــا  کارآفرین هاســت. 
ــد. برایــت ســایمونز9 جوانــی اهــل غناســت کــه  شــکاف ها در دیگــر بازارهــا دارن
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بــه ایــده ای خالقانــه در زمینــه بیماری هــای ُمســری دســت پیداکــرده اســت. او 
از تولیدکننــدگان دارو درخواســت کــرده بارکدهــای ویــژه ای روی محصــوالت خود 
ــه کمــک تلفــن همــراه خــود، آن بارکــد  ــد. مصرف کننــدگان می تواننــد ب بگذارن
را بــه تولیدکننــده بفرســتند و ســالم بــودِن آن را بررســی کننــد. کمــال قدیــر10 
یکــی دیگــر از کارآفرین هــا در بنــگالدش اســت کــه بــه هــوای بــازار تلفــن همــراه 
ــرای خــودش راه  ــزرگ ب ــون کســب وکاری ب ــد و اکن از وال اســتریت روی برگردان

انداخته است.
ایــن بحــث بایــد به درســتی موردبررســی قــرار بگیــرد. چیــن به عنــوان 
ــدن  ــر ش ــال پی ــرعت در ح ــا س ــور، ب ــای نوظه ــرک بازاره ــور مح ــن موت اصلی تری
اســت )کــه بخشــی از آن بــه لطــف سیاســت تک فرزنــدی اســت(: تــا ســال 2020 
ــت.  ــابه آمریکاس ــاً مش ــد، تقریب ــال می رس ــه 37 س ــن ب ــنی در چی ــن س میانگی
ــا را از  ــد آن ه ــه بای ــتند ک ــه رو هس ــیاری روب ــع بس ــا موان ــوان ب ــای ج کارآفرین ه
میــان بردارنــد. در نیجریــه جرائــم ســایبری، عرصــه را بــرای کســب وکارهای 
ــوان در  ــای ج ــز کارآفرین ه ــن نی ــکای التی ــت. در آمری ــرده اس ــگ ک ــی تن اینترنت
ــادر و  ــیار ن ــداع بس ــه در آن اب ــی ک ــد، جای ــت می کنن ــمی فعالی ــاد غیررس اقتص

سرمایه بسیار اندک است.
ــن  ــد. ای ــت می کنن ــرق حرک ــمت ش ــه س ــی ب ــای کارآفرین ــال انرژی ه به هرح
حقیقــت کــه شــرکت ها در کشــورهای ثروتمنــد تنهــا بــا متوقــف کــردِن اســتخداِم 
ــر را  ــد تغیی ــد، رون ــان داده ان ــش نش ــادی واکن ــقوط اقتص ــه س ــوان ب ــران ج کارگ
ــده اند؛  ــی11 ش ــبکه های اجتماع ــاچی ش ــا تماش ــت. آمریکایی ه ــرده اس ــریع ک تس
ــذاران  ــا بنیان گ ــی داد؛ آن ه ــاروارد را نشــان م ــه دانشــجویان دانشــگاه ه فیلمــی ک
ــی رود  ــار م ــاال انتظ ــد. ح ــوک« بودن ــام »فیس ب ــه ن ــد ب ــال رش ــرکتی در ح ش
فیس بــوک بعــدی در هنــد یــا اندونــزی راه انــدازی شــود و دیگــر کاری بــه آمریــکای 

میان سال و اروپای پیر نداشته باشد.
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دخترها هم طغیان می کنند
زنان در هیئت مدیره های جهان نوظهور، کوالک می کنند

چانــگ یین12بزرگ تریــن فرزنــد از میان هشــت فرزنــِد یکــی از افســرهای 
ــات  ــه اتهام ــی ب ــالب فرهنگ ــول انق ــه در ط ــری ک ــت؛ افس ــرخ13 اس ــش س ارت
ــن  ــن یکــی از ثروتمندتری ــگ یی ــروز چان ــود. ام ــاده ب ــدان افت ــه زن کاپیتالیســتی ب
ــان خودســاخته در جهــان اســت؛ درآمــِد تقریبــِی او 1 میلیــارد و 600 میلیــون  زن
دالر اســت. او در اوایــل دهــه 80 میــالدی به عنــوان کارگــر در کارخانــه کاغذســازی 
کار می کــرد؛ همــان زمــان بــود کــه ناگهــان فکــری بــه ذهنــش رســید. او می گفــت 
کاغذهــای باطلــه ای کــه رئیــس شــرکت به راحتــی دور می ریــزد، ارزش هایــی دارد. 
و دقیقــاً از همــان زمــان بــود کــه یــاد گرفــت روی دیدگاه هــای خــودش 
ســرمایه گذاری کنــد. اکنــون شــرکت نایــن دراگونــز پیپــر14 کــه او در ســال 1995 
ــت  ــای بازیاف ــن کارخانه ه ــی از بزرگ تری ــرد، یک ــراه همســرش تأســیس ک ــه هم ب

کاغذ در دنیاست.
ــب خــود  ــگ را در قل ــم چان ــد خان ــر بســیاری مانن ــان تاج ــور زن ــای نوظه دنی
ــه  ــه مجل ــاردری ک ــاخته میلی ــتقل خودس ــان 14 زن مس ــت. از می ــای داده اس ج
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فوربــز15 در فهرســت خــود آورده، هفــت نفــر چینــی هســتند. پژوهش هــای نشــان 
ــرورش نیروهــای زن  ــه پ ــا نوظهــور در زمین می دهــد بســیاری از شــرکت ها در دنی
ــران ارشــد در  ــد. 32 درصــد از مدی ــی خــود عمــل می کنن ــای غرب ــر از رقب موفق ت
ــه  ــی های مجل ــاس بررس ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند. ای ــن، زن هس چی
فورچــون، از میــان 500 رئیــس در آمریــکا تنهــا 3 درصــد و از میــان 100 رئیــس در 
ــع  ــدی مجم ــل در رتبه بن ــه و برزی ــا 3 درصــد زن هســتند. ترکی ــز تنه ــا نی بریتانی
ــوم و  ــه س ــرکت ها، رتب ــای زن در ش ــهم مدیرعامل ه ــاره س ــاد درب ــی اقتص جهان
چهــارم را بــه خــود اختصــاص داده انــد )فنالنــد و نــروژ نیــز بعــد از آن هــا 

قرارگرفته اند(.
زنــان جــواِن طبقــه متوســط در زمینــه تحصیــل نیــز از مــرداِن هم ســطِح خــود 
ــده  ــارات متح ــگاهی در ام ــالن دانش ــد از فارغ التحصی ــد. 65 درص ــش افتاده ان پی
عربــی، زن هســتند. در برزیــل و چیــن، ایــن رقم هــای بــه ترتیــب 60 درصــد و 47 
ــر و  ــع باالت ــه مقاط ــکده ب ــان در دانش ــد از زن ــیه 57 درص ــت. در روس ــد اس درص
تحصیــالت تکمیلــی راه پیــدا می کننــد. یعنــی تنهــا 43 درصــد از مــردان بــه ایــن 
ــه های  ــتند. مدرس ــب هس ــی عق ــه کم ــن زمین ــد و در ای ــدا می کنن ــع راه پی مقاط
ــه  ــه شــمار می آیــد نیــز به ســرعت زنان ــوِن گــرِم کاپیتالیســم ب کســب وکار کــه کان
ــا در  ــِن اروپ ــی چی ــه بین الملل ــجویان مدرس ــد از دانش ــدود 33 درص ــود. ح می ش
شــانگهای و 26 درصــد از دانشــجویان مدرســه هنــِد کســب وکار در هند، زن هســتند. 
ــیار  ــی، بس ــب وکار قبل ــدارس کس ــه م ــوط ب ــاِم مرب ــا ارق ــه ب ــم در مقایس ــن رق ای

قابل مالحظه است.
ســیلیویا آن هاولــت16 و ریپــا رشــید17 در کتــاب غلبــه بــر جنــگ اســتعدادها در 
بازارهــای نوظهــور: چــرا زنــان راهــکار هســتند18 بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کرده اند 
ــی  ــع غیرمنطقــی و غیرمعقول ــر موان ــد ب ــان تاجــر در بازارهــای نوظهــور بای کــه زن
ــف اول  ــد در ردی ــور می توانن ــی چط ــده عرب ــارات متح ــان در ام ــد. زن ــه کنن غلب
ــه همراهشــان باشــد؟ چطــور  ــرد ب ــک م ــد ی ــرای ســفر بای ــوز ب ــی هن باشــند وقت

15.  Forbes
16.  Sylvia Ann Hewlett
17.  Ripa Rashid
18.  Winning the War for Talent in Emerging Markets: Why Women are the Solution
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ممکــن اســت جــدی گرفتــه بشــوند وقتــی در روســیه واژه زن تاجــر بــا واژه فاحشــه 
اختــالف معنایــی نــدارد؟ در همــه کشــورهای بازارهــای نوظهــور، زنــان ســهم بزرگی 
ــردان  ــوز م ــورها هن ــن کش ــود در ای ــد. بااین وج ــی دارن ــئولیت های خانوادگ در مس

سلطه بیشتری دارند.
حجــم کارِی زنــان تاجــر بســیار زیــاد اســت. رشــد ســریع بــه معنــای تغییــراِت 
طاقت فرساســت. داشــتِن مشــتری در مناطــِق جغرافیایــِی مختلــف دنیــا شــرایط را 
ــا آن  ــه شــرکت های آســیایی ب ــن مشــکلی اســت ک ــد؛ ای ــر و ســخت تر می کن بدت
ــای  ــن بازاره ــه در ای ــی ک ــر زنان ــد اکث ــان می ده ــات نش ــتند. مطالع ــه هس مواج
نوظهــور مشــغول بــه کار هســتند، ایــن روزهــا بیــن 8 تــا 18 ســاعت در هفتــه بیــش 
از ســه ســال پیــش کار می کننــد. نکتــه دردنــاک دیگــری کــه در مــورد وضعیــت 
کاری ایــن زنــان وجــود دارد ایــن اســت کــه اغلــب بایــد مســافت های طوالنــی تــا 
ــیتی  ــن و مکزیکوس ــد پک ــان می ده ــی ها نش ــد. بررس ــی کنن ــود ط ــل کار خ مح
بدتریــن رتبه هــا را در ایــن زمینه دارنــد. دهلی نــو، ســائوپائولو و مســکو نیــز وضعیــت 
نســبتاً مشــابهی دارنــد. بســیاری از ایــن زنــان بایــد در محیــط کار خــود نگاه هــای 
دزدکــی و پلیــد برخــی از همــکاران مــرِد خــود را نیــز تحمــل کننــد: 62 درصــد از 

زنان برزیلی می گویند در محل کار خود احساس امنیت نمی کنند.
ــل  ــن قبی ــق از ای ــای موف ــکالت، نمونه ه ــختی ها و مش ــن س ــه ای ــود هم باوج
زنــان، کــم نیســت. اینــدرا نویــی19 زنــی اهــل هنــد اســت کــه ریاســت پپســی کو20 
را بــه عهــده دارد. دانــگ مینگــژو21 نیــز نویســنده یکــی از پرفروش تریــن کتاب هــای 
ــد  ــاد می کنن ــی ی ــرت22 از زنان ــی حس ــت وجوی ب ــاب جس ــت. او در کت ــی اس چین
ــه  ــن کســب وکارها را ب ــت بزرگ تری ــون مدیری ــد و اکن ــان فروشــندگی می کردن زم

عهده دارند.
ــه  ــه ای ب ــاِن حرف ــرای زن ــای بســیاری ب ــور مزای ــای نوظه ــی در بازاره زندگ
ــداری از  ــن و نگه ــرای پخت ــی ب ــتان ارزان ــه دس ــت ک ــح اس ــراه دارد. واض هم
کــودکان وجــود دارد. امــا زمانــه عوض شــده اســت. شــرکت ها بــه شــکلی جدیــد 

19.  IndraNooyi
20.  PepsiCo
21.  Dong Mingzhu
22.  Regretless Pursuit
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استخدام می کنند.
کمبــود مهارت هــای کاری، جنگــی میان مغزهــا بــه راه انداختــه اســت. در 
برخــی از کشــورها، انتظــار مــی رود شــرکت ها یک پنجــِم نیروهــای حرفــه ای خــود 
را در ســال از دســت بدهنــد. پــس آن هــا بــه هــر آنچــه بتواننــد چنــگ می زننــد و 
تمــام تــالش خــود را می کننــد تــا ایــن افــراد و اســتعدادها را بــرای خــود نگه دارنــد. 
یکــی از ایــن راه کارهــا، راه دادن بــه زنــان اســت. بســیاری از شــرکت های چندملیتــی 
بــه دنبــال اجرایــی برنامه هایــی هســتند کــه نیــاز بــه شــبکه های کارِی زنانــه دارد. 
برخــی از شــرکت ها نیــز زنــان را تشــویق بــه جابه جایی هــای کوتاه مــدت و 
ســفرهای کاری می کننــد. گلدمن ســاکس نیــز کارهــای فصلــی بــرای زنــان بــاردار 
ــا مادرهــا  ــد کــه مهدکــودک ســاخته اند ت ــه می کنــد. شــرکت هایی وجــود دارن ارائ

از بابت فرزندان خود خیالشان راحت باشد و بتوانند به کارهای شان برسند.
شــرکت های باهوش تــر روی دو مشــکِل بــزرِگ زنــان شــاغل در بازارهــای 
ــوالً  ــه معم ــا ک ــالخورده آن ه ــِن س ــتاری از والدی ــد: پرس ــز می کنن ــور تمرک نوظه
مشــکلی رایج تــر و بزرگ تــر از نگهــداری از کــودکان اســت، و رفت وآمــد. برخــی از 
ــه کارهــا  ــه ب ــان می تواننــد از خان ــد و زن ــه کرده ان شــرکت ها شــیوه دورکاری را ارائ
ــا  ــه خانواده ه ــن شــیوه ها ب ــا ای ــد ب ــی ســعی می کنن ــد. برخــی حت رســیدگی کنن
نشــان بدهنــد کــه دخترشــان موفــق اســت. شــرکت های بســیاری وجــود دارنــد کــه 
ــن  ــد. ای ــی گرفته ان ــوس و تاکس ــای زن، اتوب ــب نیروه ــِر ش ــِد آخ ــرای رفت وآم ب

شیوه در هند، امارات متحده عربی و برزیل بسیار رایج است.

جای زن در اتاق هیئت مدیره است
ــد.  ــا بیای ــاختگی و بی معن ــر س ــه نظ ــا ب ــر قدیمی ه ــا در نظ ــه این ه ــاید هم ش
ــم و نشــانه های پیشــرفت محســوب  ــراً ســاختگی، عالئ ــای ظاه ــن چیزه ــا همی ام
ــد در  ــج خــود امپراتوری هــا را ایجــاد کردن ــا رن ــی کــه ب می شــوند. قهرمان هــای زن
همــه فرهنگ هــا نــادر هســتند. )البتــه قهرمان هــای مــرد هــم کــم هســتند(. رشــِد 
ســریِع اقتصــادی در بازارهــای نوظهــور، زنــان را بــه ســمت زندگــِی شــرکتی پیــش 
ــرد. و هرچــه آن هــا بیشــتر توانایی هــای خــود را نشــان می دهنــد، رفتارهــای  می ب

مردساالرانه بیشتر کنار می رود.
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شیرها از قفس رها می شوند
کسب وکار، افریقا را به سمت دنیای بهتر پیش می برد

بــرای نخســتین بــار، هیجــان بــرای ســرمایه گذاری بــه نظــر معقــول و منطقــی 
ــای  ــکل گیرِی بازاره ــرِن ش ــرن 21 ق ــد ق ــر می رس ــه نظ ــه ب ــور ک ــد: آن ط می آی
نوظهــور اســت، درســت همان طــور کــه قــرن 20 قــرن متعلــق بــه آمریــکا و قــرن 
19 نیــز مختــص بریتانیــا بــود. امــا همچنــان ایــن پرســش پابرجاســت کــه دقیقــاً 
ــن،  ــکای التی ــیا و آمری ــا آس ــد. آی ــد ش ــام خواهن ــر ادغ ــا یکدیگ ــدام کشــورها ب ک
نهایــِت پیشــرفِت رفــاه و خوشــبختی خواهنــد بــود؟ یــا ایــن انقالب هــا باالخــره بــه 
عقب ماندگــِی همیشــگی یعنــی افریقــا خواهــد رســید؟ آیــا اقتصــاد شــیرها 

می تواند جای خود را در کنار اژدهای چین و ببر هند پیدا کند؟
ده ســال پیــش بــود کــه اکونومیســت اصطــالح »قــاره ناامیــد23« را بــه افریقــا 
نســبت داد. از آن زمــان تاکنــون، پیشــرفت ایــن قــاره واقعــاً خارق العــاده و 
ــاالنه  ــد س ــا 2008، تولی ــه ســال های 2000 ت ــوده اســت. در فاصل ــده ب امیدوارکنن
ــد هماهنــگ شــده  ــدرت خری ــرِی ق ــا براب ــا 4.9 درصــد رشــد داشــت )کــه ب افریق
اســت(. ایــن میــزان رشــد نســبت بــه دهــه 80 و 90 میــالدی دو برابــر شــده و حتی 
از متوســط جهانــی کــه 3.8 درصــد اســت نیــز ســریع تر بــوده اســت. ســرمایه گذاری 
خارجــِی مســتقیم در ایــن کشــور از 10 میلیــارد دالر بــه 88 میلیــارد دالر افزایــش 

23.  Hopeless continent
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ــه شــکل  ــارد دالر( و حتــی ب ــم بیــش از هنــد )42 میلی ــن رق پیداکــرده اســت؛ ای
باورناپذیــری نزدیــک بــه چیــن )108 میلیــارد دالر( اســت. بــر اســاس بررســی های 
گــروه مشــاوره بوســتون، درآمــد 500 شــرکِت برتــِر افریقــا از ســال 1998 تاکنــون 

)به جز بانک ها( با متوسط 8.3 درصد در سال پیشرفت داشته است.
امــا آیــا ایــن رشــد اقتصــادی، پایــدار اســت؟ یــا آیــا ایــن نیــز نشــانه ای از هیجان 
در افریقاســت، حبابــی کــه بــه زودی می ترکــد؟ منفی اندیشــان همیشــه ســه بحــِث 
قــوی در ایــن زمینــه داشــته اند. نخســت اینکــه سیاســت آفریقایــی، ناقــص اســت و 
مشــکالتی در عملکــردش دارد. مردهــای قدرتمنــدی کــه دائــم بــا یکدیگــر در جدال 
هســتند، می تواننــد در عــرض یــک هفتــه، پیشــرفت های چندیــن دهــه را بــر بــاد 
بدهنــد. دومیــن مــورد ایــن اســت کــه اقتصــاد آفریقایــی کامــاًل بی جهــت بــر بخــش 
منابــع طبیعــی وابســته اســت. ســومین مســئله هــم این کــه رشــد اقتصــادی افریقــا، 
نفــع بســیار ناچیــزی بــرای افــراد فقیــر دارد و گاهــی حتــی بــه آن هــا هیــچ ســودی 
نمی رســاند. امــا در عــرض یــک دهــه گذشــته، همــه ایــن مســائلی کــه 

منفی اندیشان مطرح می کردند، تضعیف شده است.
ــِت آن  ــای بشــمار موفقی ــار نمونه ه ــت در کن ــای بیشــمار شکســِت دول نمونه ه
قــرار می گیــرد. نــرخ تــورم در ایــن قــاره از 22 درصــد در دهــه 90 میــالدی بــه 8 
درصــد در ســال 2000 رســیده اســت. گــزارش بانــک جهانــی از وضعیت کســب وکار، 
روآنــدا24 را در ســال 2010 در میــان بهتریــن بازیگــران قــرارداد. در روآنــدا وضعیــت 
ــرای کارآفرین هــا، مثال زدنــی اســت. در ایــن گــزارش، موریــس25  بهبــوِد شــرایط ب
در میــان 183 اقتصــاد دنیــا، رتبــه هفدهــم را بــه خــود اختصــاص داده و در کنــار 

ثروتمندترین کشورهای جهان قرارگرفته است.
حقیقــت دارد کــه آفریقــا بیش ازانــدازه بــه منابــع طبیعــی خــود وابســته اســت؛ 
ــال های  ــا در س ــود؛ و آن ه ــت می ش ــیاه یاف ــاره س ــن ق ــور در ای ــه به وف ــی ک منابع
پیــش رو نیــز از ایــن منابــع عظیــم نهایــت بهــره را خواهنــد برد. ســرعت سرســام آوِر 
رشــد اقتصــادی در دنیــای نوظهــور نه تنهــا باعــث افزایــش قیمــت کاال شــده بلکــه 
رقابــت را نیــز تنگاتنــگ کــرده اســت. همــه بــه دنبــال بیــرون کشــیدن نفــت و مــواد 

24.  Rwanda
25.  Mauritius
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معدنــی از دل ایــن قــاره هســتند. شــرکت های چینــی در زمینــه زیرســاخت ها بــه 
ــرای  ــی ب ــای کالن ــال هزینه ه ــد و درعین ح ــک می کنن ــی کم ــای آفریقای دولت ه

آن ها می تراشند تا از این بازار بهره ای ببرند.
ــا در یک ســوم از  ــع طبیعــی تنه ــزی، بخــش مناب ــر اســاس بررســی های مکن ب
ــدن،  ــت مع ــارج از صنع ــا خ ــهم دارد. آفریق ــاره س ــن ق ــادی ای ــد اقتص کِل رش
ــی  ــای جنوب ــای آفریق ــی دارد؛ از غول ه ــه رشــدی در ســطح جهان شــرکت های روب
ــه سیم کشــی و  ــه در زمین ــس ک ــا شــرکت هایی در تون ــد ســابمیلر26 ت ــه مانن گرفت

برق کشِی خودروها حرف اول را می زنند.
ــه  ــه ب ــد ک ــه اشــاره می کن ــن نکت ــه ای ــزارش خــود ب ــن در گ ــزی همچنی مکن
لطــف افزایــش اســتانداردهای زندگــی، حــدود 200 میلیــون آفریقایــی ظــرف پنــج 
ــروه  ــن گ ــوند. ای ــرف می ش ــازار مص ــده وارد ب ــوان مصرف کنن ــده به عن ــال آین س
مشــاوره همچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره کرده کــه تعــداد نیــروی کار ایــن قــاره از 
ــال  ــر در س ــون نف ــارد و 100 میلی ــه 1 میلی ــال 2010 ب ــر در س ــون نف 500 میلی
2040 خواهــد رســید؛ یعنــی بیــش از دو برابــر می شــود. شــرکت های تولیدکننــده 
ــازار  ــن ب ــا از ای ــا شــده اند ت ــاره آفریق ــه ق ــن روان ــژه از چی ــی به وی ــای مصرف کااله
ــد  ــعی می کنن ــی س ــرکت های خارج ــد. ش ــت بیاورن ــه دس ــودی ب ــی، س مصرف
شــالوده کار خــود را بــرای تولیــد در آفریقــا قــرار بدهنــد. همــه این هــا در شــرایطی 
ــه کار در  ــد و هزین ــدا می کن ــش پی ــا کاه ــت در اروپ ــه جمعی ــرد ک صــورت می گی

هند و چین، افزایش می یابد.
افریقــا همچنیــن از مزایــای »ابداعــات مقرون به صرفــه« نیــز نهایــت 
ــر اســت. شــرکت های  ــراد فقی ــه هــدف آن اف ــی ک ــرد؛ تولیدات اســتفاده را می ب
ــد و  ــه فکــر فقــرا بوده ان تولیدکننــده تلفــن همــراه بیــش از ســایر شــرکت ها ب
ــا  ــر در آفریق ــراد فقی ــه اف ــت هم ــان در دس ــد کاالی تولیدی ش ــالش کرده ان ت
ــود، دل از  ــه خ ــدات کم هزین ــا تولی ــد ب ــعی می کنن ــان س ــا همچن ــد. آن ه باش
ــیله  ــول به وس ــال پ ــی و انتق ــا جابه جای ــد. در کنی ــدگان برباین ــن مصرف کنن ای
تلفن هــای همــراه انجــام می شــود. بیمه هــای کشــاورزی مــورد بعــدی هســتند 
ــد. شــرکت ها از دیگــر بازارهــای  ــرار می گیرن ــه موردتوجــه ق ــن زمین کــه در ای
26.  SABMiler
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نوظهــور نیــز بــه ســمت آفریقــا هجــوم آورده انــد. همــه ســعی می کننــد خدمــات 
ــروت  ــدک ث ــد و ان ــرار بدهن ــر ق ــراد فقی ــن اف ــار ای ــه خــود را در اختی کم هزین

آن ها را هم به یغما ببرند.
البتــه ایــن ابداعــاِت مقرون به صرفــه، محــدود بــه تلــه کام نیســت. مبتکــران 
ــواع و اقســام کاالهــا را  ــد. آن هــا ان ــازار کرده ان ــه ایــن ب ابداعــات مختلفــی را روان
ــه  ــاًل در زمین ــز مث ــرکت ها نی ــی از ش ــد. برخ ــع می کنن ــپس توزی ــی و س طراح
ــی دســت به کار شــده اند. تعــدادی از شــرکت ها تمرکــز خــود  ــات حمل ونقل خدم
را روی ابداعاتــی قــرار داده انــد کــه ســوخت و انــرژی کمتــری مصــرف می کنــد و 
بــه همیــن خاطــر موردتوجــه مصرف کننــدگان قــرار می گیــرد. همــه ایــن کاالهــا 
و خدمــات باقیمتــی ارزان و بــا تخفیف هــای کالن در اختیــار افــراد قــرار 

می گیرد.

شیرها و گاوها
ــراد فعــال در کســب وکار در آفریقــا، شــور و  ــه اف یــک دهــه رشــد اقتصــادی ب
اشــتیاق خاصــی بخشــیده اســت. مــو ابراهیــم27 یکــی از فعــاالن در زمینــه ســاخت 
تلفــن همــراه اســت کــه شــاخصی بــرای اندازه گیــرِی عملکــرِد دولــت ایجــاد کــرده 
ــر  ــا همیــن ابــداع خــود به جایــزه 5 میلیــون دالری دســت یافته اســت. عــالوه ب و ب
آن او ســاالنه 200 هــزار دالر نیــز دریافــت می کنــد. او صندوق هــای ســرمایه گذاری 
ــون دالر  ــدود 200 میلی ــال 2010 ح ــا س ــود ت ــرار ب ــه ق ــرده ک ــدازی ک ــز راه ان نی

سرمایه گذاری در آن صورت بگیرد.
نمونه هایــی از ایــن کارآفرین هــای موفــق، بســیار زیــاد اســت. آن هــا بــا 
ــت  ــا کــه دول ــد. در کنی ــه آن رو کرده ان کســب وکار خــود زندگی شــان را ازایــن رو ب
ــوان  ــه کار کنــار کشــیده اســت، همه جــا می ت ــازار تل ــرده خــود را از ب دســت های ُم
ــا 2  ــی تنه ــی اتیوپ ــور یعن ــن کش ــایه ای ــا در همس ــد؛ ام ــراه را دی ــای هم تلفن ه
درصــد از جمعیــت، تلفــن همــراه دارنــد، تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه دولــت دســت از 
ــای  ــای آفریق ــیِر ره ــد ش ــاال چن ــد. ح ــا نمی کن ــد و آن را ره ــازار نمی کش ــن ب ای

سعی دارند خودشان را در کنار اژدهاها و ببرها قرار بدهند.
27.  Mo Ibrahim
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سلطنت گل
نیروهای محرکه ای که موفق ترین صنایع آفریقایی را شکل می دهند

النــگان اســت فــارم28 یــک شــرکت بســیار بــزرگ اســت کــه رزهــای ســرخ و 
زیبــا را به صــورت انبــوه تولیــد می کنــد: یــک مــدِل بهــره وری در کشــوری کــه بــه 
نظــر می رســد وضعیــت طبیعــِی آن، بحــران و آشــوب اســت. گل هــای رز در 
ــب و  ــی عجیب وغری ــا درجای ــد؛ آن ه ــی خانه دارن ــتیکِی عظیم ــای پالس گلخانه ه
بــزرگ کاشــته شــده اند. کارگــران بالباس هایــی تمیــز و مرتــب در فضایــی رؤیایــی، 
گل هــا را یکی یکــی از شــاخه جــدا می کننــد، دســته بندی می کننــد و بــرای 
ــع  ــا جم ــا یکج ــه گل ه ــی هم ــد. وقت ــع می کنن ــه جم ــته بندی در یک گوش بس
ــدا  ــا ج ــِی آن ه ــای اضاف ــا و برگ ه ــوند، تیغ ه ــته بندی می ش ــاره دس ــدند، دوب ش
ــته های  ــینزبری«30 روی بس ــا »س ــر«29 ی ــد اسپنس ــِب »مارک ان ــود، برچس می ش
ــند.  ــرودگاه برس ــه ف ــا ب ــوند ت ــا می ش ــر کامیون ه ــوار ب ــود، س ــا زده می ش آن ه
ــه  ــن مزرع ــاخه گل در ای ــون ش ــاالنه 72 میلی ــت. س ــا اروپاس ــدِی آن ه ــد بع مقص

تولید و روانه بازار می شود.
در کنــار مزرعــه النــگان اســت، چنــد مزرعــه دیگــر هــم قــرار دارنــد، همــه 
آن هــا از آب هــای روان و تــازه ای کــه در آن نزدیکــی در جریــان اســت، اســتفاده 

28.  Longonot Farm
29.  Mark & Spencer
30.  Sainsbury›s
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ــاه در  ــه گل وگی ــته ب ــع وابس ــی از صنای ــت بخش ــزارع در حقیق ــن م ــد. ای می برن
ــرورش  ــم گل پ ــد و ه ــد می کنن ــبزی تولی ــوه و س ــم می ــه ه ــتند ک ــا هس کنی

می دهند.
کنیــای مرکــزی در منطقــه ای ویــژه قــرار دارد کــه نه تنهــا از 12 ســاعت نــور 
خورشــید اســتوایی برخــوردار اســت بلکــه آب وهوایــی معتــدل و مالیــم دارد کــه 
بــرای پــرورش هــر چیــزی مناســب اســت. دره ای کــه در ایــن منطقــه قــرار دارد 
ــه  ــن منطق ــوب ای ــاِک مرغ ــن خ ــرآِب آن و همچنی ــای پ ــراه رودخانه ه ــه هم ب
دست به دســت هــم داده تــا فضایــی دنــج بــرای باغبانــی و پــرورش گیــاه فراهــم 
شــود. فــرودگاه نایروبــی روزانــه چندیــن پــرواز بــه اروپــا دارد. صنعــت در ایــن 
بخــش در حــال رشــد اســت و هــرروز بــه ســود بیشــتری دســت پیــدا می کنــد: 
ــود  ــون دالر س ــارد و 200 میلی ــش از 3 میلی ــت بی ــن صنع ــال 2012 ای در س
داشــت؛ درحالی کــه ســود آن در ســال 2011 حــدود 2 میلیــارد و 300 میلیــون 
دالر بــود. ایــن صنعــت اکنــون یکــی از مهم تریــن منابــع تأمیــِن مالــِی خارجــی 
در کنیــا بــه شــمار می آیــد. 4 میلیــون و 500 هــزار نفــر به صــورت مســتقیم از 
ــز به صــورت  ــر نی ــا نف ــه کار هســتند. میلیون ه ــت مشــغول ب ــن صنع ــق ای طری
ــده،  ــروی عم ــه نی ــا س ــد. ام ــرار می گیرن ــا ق ــش آن ه ــت پوش ــتقیم تح غیرمس
ــال  ــرب اعم ــوی غ ــا از س ــد؛ دو ت ــت می بخش ــن صنع ــه ای ــد ب ــکلی جدی ش

می شود و سومی نیز تحمیِل شرایِط بومی است.
مصرف کننــدگان غربــی متقاضــِی دو چیــِز متناقــض از تولیدکننــدگان 
ــرکتِی  ــِی ش ــئولیِت اجتماع ــول و مس ــرای پ ــتر ب ــتند: ارزِش بیش ــی هس کنیای
بیشــتر )CSR(. درآمــد بســیاری از خریــداران از زمــان بحــران بــزرگ اقتصــادی 
ــش از روز  ــرروز بی ــا ه ــال غربی ه ــا درعین ح ــت. ام ــده اس ــد مان ــون، راک تاکن
گذشــته نگــراِن وضعیــت کار در کشــورهای فقیــر و افــول وضعیــت محیط زیســت 
ــِد  ــدگاِن قدرتمن ــزو انتقال دهن ــی ج ــگاه های بریتانیای ــژه فروش ــتند. به وی هس
ــار را  ــازار خواروب ــزرگ کــه 70 درصــد از ب ــن پیام هــا هســتند: چهــار غــول ب ای
کنتــرل می کننــد بــه شــکل بی رحمانــه ای خواســِت خــود را بــه عرضه کننــدگان 
قیمــت،  ســر  بــر  تمام عیــار  جنــگ  یــک  در  آن هــا  می کننــد.  تحمیــل 
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ــالش  ــز ت ــرز31 نی ــد ویت ــرکت ها مانن ــن ش ــطح باالتری ــی س ــده اند: حت گرفتارش
ــا  ــوند. آن ه ــراه ش ــه هم ــا بقی ــت، ب ــر قیم ــر س ــت ب ــازار رقاب ــد در ب می کنن
همچنیــن در رقابــت در زمینــه مســئولیت اجتماعــِی شــرکتی نیــز گرفتارشــده اند 
و ســعی دارنــد خودشــان را الگــوی اســتخدام معرفــی کننــد: در مزرعــه النــگان 
ــاوت  ــوی متف ــک تابل ــد ی ــه در آن می توانی ــود دارد ک ــر کاری وج ــت دفت اس
ببینیــد، تابلویــی کــه مشــخص کــرده چــه روزهایــی بیشــتر احتمــال دارد بازرس 

برای بازدید سر برسد.
ــن ســختی ها و مشــکالت اضافه شــده  ــه ای ــی ب ــا فشــارهای بومــی و محل ام
ــا در  ــز شــده اســت. و ازقضــا غربی ه ــش از گذشــته عزی ــن و کار بی اســت. زمی
ــت،  ــن صنع ــد ای ــا رش ــت ب ــه محیط زیس ــد ک ــت می گوین ــورد درس ــک م این ی
نابــود می شــود: رودخانه هــای اطــراف تقریبــاً کــم آب شــده اند چراکــه کارگــران 

راه آب را سد می کنند و از آن برای مصارف صنعتی استفاده می کنند.
ایــن ســه نیــرو همــراه باهــم موجــی را ایجــاد کرده انــد کــه همه چیــز را بــا 
ــه دارد  ــن منطق ــت را در ای ــتری اهمی ــاد بیش ــه اقتص ــرد؛ درحالی ک ــود می ب خ
ــزرگ  ــرکت های ب ــی از ش ــت. برخ ــد رف ــن خواهن ــا از بی ــه خرده فروش ه هم
ــه  ــد درحالی ک ــدا می کنن ــعه پی ــته توس ــش از گذش ــرروز بی ــی32 ه ــد وی پ مانن
ــوند.  ــارج می ش ــن کســب وکار خ ــه ای ــه دار از گردون ــِک مزرع ــای کوچ خانواده ه
شــرکت های بــزرگ نوعــی زنجیــره تولیــدی ایجــاد کرده انــد کــه از دانــه و بــذر 
تــا کــود و مــواد جانبــی، همه چیــز را زیــر ســلطه خودشــان برده انــد و درواقــع 
بــا  نیــز  نزدیکــی  روابــط  همچنیــن  آن هــا  کرده انــد.  قبضــه  را  بــازار 
مزرعــه داران  ماننــد  افــرادی  کرده انــد.  برقــرار  اروپایــی  خرده فروش هــای 
مســتقل کــه خیلی هــا سفیدپوســت هســتند و زمانــی بــر صنعــت گل وگیــاه در 
کنیــا ســلطه داشــتند، ایــن روزهــا بــه خــاک ســیاه نشســته اند. حــاال بســیاری از 

آن ها به دنبال شغلی برای گذران زندگی خود می گردند.
شــرکت های بــزرگ شــکل صنعــت را نیــز تغییــر داده انــد؛ آن هــا از کاشــت 
ســبزیجات بــه ســمت کاشــت گل پیــش رفته انــد. شــرایط تولیــد گل نیــز بســیار 

31.  Waitrose
32.  VP Group



175 سلطنت گل

ــار  ــی، 2 هکت ــرکت وی پ ــاز دارد. ش ــی نی ــران خاص ــه کارگ ــت و ب ــده اس پیچی
ــا 2 هــزار کارگــر در آن کار  ــی دارد کــه تنه ــرودگاه نایروب زمیــن در نزدیکــی ف
می کننــد؛ آن هــا گل هــا را می کارنــد، می چیننــد، بســته بندی می کننــد و 
هــرروز در ســاعت مشــخصی ارســال می کننــد. ایــن شــرکت از ماهرتریــن افــراد 
در ایــن صنعــت اســتفاده می کنــد. شــیوه اســتخدام ایــن شــرکت ها نیــز تغییــر 

کرده و افراد با مهارت های خاص را می پذیرند.

بذرهای ابداع
ــداع.  ــد: اب ــری را ایجــاد می کن ــد دیگ ــروی قدرتمن ــازی ها، نی ــن بازس ــه ای هم
شــرکت های بــزرگ در زنجیــره تولیــد خــود در همــه روابــط تجدیدنظــر می کننــد 
ــداف مســئولیت  ــه اه ــم ب ــانند و ه ــل برس ــه حداق ــا را ب ــم هزینه ه ــد ه ــا بتوانن ت
اجتماعــِی شــرکتی برســند. آن هــا گل هــای رز را به جــای زمیــن در خــاک 
ــد و درعین حــال آب  ــا خــاک همچنــان غنــی بمان ــد ت ــزرگ می کارن گلدان هــای ب
کمتــری نیــز بــه هــدف بــرود. از حشــرات مــوذی به جــای ســموِم دفــِع آفــات بهــره 
می گیرنــد. شــرکت وی پــی بــه دنبــال بهره گیــری از ضایعــات کشــاورزی در تولیــد 
ــن  ــود را از همی ــاز خ ــای موردنی ــد نیازه ــی بتوان ــه حت ــوری ک ــت؛ ط ــرژی اس ان
طریــق تأمیــن کنــد. ایــن شــرکت همچنیــن بــرای کاهــش هزینــه مزارعــی نیــز در 
اتیوپــی و تانزانیــا راه انــدازی کــرده؛ در ایــن مناطــق، زمین هــا و نیــروی کار ارزان تــر 

است و می توان به طبقه متوسِط نوظهوِر آفریقایی نیز چیزهای فروخت.
ــرده  ــن ک ــی را روش ــای حساس ــه بحث ه ــا، جرق ــاه در کنی ــت گل وگی صنع
اســت. منتقــدان معتقدنــد انتقــال گل، میــوه و ســبزی بــه ســایر نقــاط جهــان 
کاری احمقانــه و اشــتباه اســت. البتــه مدافعــان می گوینــد گل هــای رز در کنیــا 
ــود  ــد می ش ــی در آن تولی ــه اِی کم ــای گلخان ــی دارد و گازه ــاب مالیم ــه آفت ک
بهتــر از ســایر نقــاط دنیاســت. منتقــدان می گوینــد چــرا مــردِم فقیــر و 
زحمت کــِش کنیــا بایــد ســاعت ها بــرای اروپایی هــا تن پــرور و تنبــل، کار 
کننــد و رنــج بکشــند. مدافعــان در پاســخ می گوینــد صنعــت گل وگیــاه در ایــن 
ــرده اســت. به هرحــال  ــه ایجــاد اشــتغال و رشــد اقتصــادی کمــک ک ــه ب منطق

این صنعت، شرکت ها را تشویق کرده مفیدتر و خالق تر باشند.
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این اسکاندیناوی های خون بار
نویسندگان جنایِی حوزه اسکاندیناوی درباره جهانی شدن چه می گوید؟

ــی  ــلند( ط ــد، ایس ــکاندیناوی، فنالن ــمالی33 )اس ــورهای ش ــب وکار در کش کس
ســال های اخیــر بســیار تحقیرشــده اســت. درواقــع یــک سلســله تحقیــر و تخریــب 
علیــه آن هــا، وضعیــت کســب وکار در ایــن کشــورها را زیــر ســؤال بــرده اســت. نوکیــا 
دیگــر آن شــرکت ســابق نیســت، بلکــه تنهــا ســایه ای از آن اســت. ُولــوو34 از مالکــی 
ــورد اســت و روز  ــار ف ــک روز در اختی ــود. ی ــر دست به دســت می ش ــک دیگ ــه مال ب
دیگــر در اختیــار گــروه اتومبیل ســازِی دیگــری کــه هرلحظــه امــکان دارد ســقوط 
ــا حداقــل هنــوز  کنــد. صنعــت بانکــداری ایســلند از درون متالشی شــده اســت. ام
اســکاندیناوی در یــک حــوزه کســب وکار همچنــان پیشــتاز اســت: تولیــد رمان هــای 

جنایی.
اســتیژ الرســون35 و هنینــگ مانــکل36 دو ســوئدِی معــروف هســتند کــه رهبــری 
ــاج  ــر ت ــن خاط ــه همی ــد و ب ــده گرفته ان ــه عه ــا ب ــوب را در دنی ــر محب ــن ژان ای
ــش از 60  ــته اند. بی ــان گذاش ــه خودش ــر منطق ــر س ــه را ب ــن زمین ــاهی در ای پادش
میلیــون نســخه از نمایــش ســه گانه الرســون بــه فــروش رفتــه و کتاب هــای آقــای 

33.  Nordic
34.  Volvo
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36.  Henning Mankell



177 این اسکاندیناوی های خون بار

مانــکل بیــش از 10 میلیــون نســخه فــروش دارد. الرســون در ســال 2004 از دنیــا 
رفــت، پیــش از آنکــه رمان هایــش چهــره ای جهانــی بــه خــود بگیرنــد. آقــای مانــکل 
نیــز اکنــون گرفتــار آلزایمــر شــده اســت. امــا هنــوز مدعیــاِن بســیاری بــرای ایــن 
تاج وتخــت وجــود دارد. جــو نســبو37 از نــروژ یکــی از ایــن مدعیــان اســت؛ آرنالــدور 
ایندریداســون38 از ایســلند و کامیــال الکبــرگ39 از ســوئد نیــز جــزو همیــن مدعیــان 

هستند.
شــاهکارهای جنایــِی شــمالی از نوشــته های داخــل کاغــذ، روی صحنــه 
می رونــد. مارتیــن اسکورســیزی40 قصــد تــالش می کنــد آدم برفــِی41 نســبو را تولیــد 
کنــد و آن را بــه انبــار اقتباس هــای آقــای الرســون و مانــکل اضافــه کنــد. در ســال 
2011، کشــتار42 از تلویزیــون دانمــارک، طوفانــی در اروپــا بــه پــا کــرد. رمان هــای 
ــه  ــی تبدیل شــده؛ همان طــور ک ــد جهان ــک برن ــه ی ــِی حــوزه اســکاندیناوی ب جنای
راک انــدروِل43 اروپایــی در دهــه 60 میــالدی بــه برنــدی جهانــی تبدیــل شــد. همــه 
ــرد. قصــه  ــا را فرامی گی ــه همه ج ــوند ک ــل می ش ــی تبدی ــی جهان ــه صنعت ــا ب این ه

این موفقیت نیز مانند دیگر قصه های موفقیت، ارزِش درس گرفتن دارد.
درس نخســت ایــن اســت کــه چیزهــای بــزرِگ بعــدی از ســرزمین های 
نامنتظــره ای ظهــور خواهنــد کــرد. اســکاندیناوی احتمــاالً یکــی مناطــق عــاری از 
جــرم و فســاد در دنیاســت: نــرخ قتــل در دانمــارک 0.9 درازای هــر 100 هــزار نفــر 
ــه 21  ــل ک ــا برزی ــت ی ــه 4.2 اس ــکا ک ــده آمری ــا ایاالت متح ــه ب ــت، در مقایس اس
اســت. نکتــه دیگــر در مــورد مــردم اســکاندیناوی، زبــان بســیاری ســخت و نامفهــوم 
آن هاســت. بســیاری از ناشــران بریتانیایــی کتــاب دختــری بــا خال کوبــی اژدهــا44 از 
الرســون را نپذیرفتنــد؛ دلیــل آن هــا ســختِی زبــاِن کتــاب بــود. باالخــره شــانس بــا 
الرســون یــار شــد و یــک نفــر از ناشــران پذیرفــت کــه ایــن کتــاب را چــاپ کنــد. 
برخــی از کتاب هــای ایــن حــوزه ســخت بــه فــروش می رونــد تنهــا بــه ایــن خاطــر 

37.  Jo Nesbo
38.  ArnaldurIndridason
39.  Camilla Lackberg
40.  Martin Scorsese
41.  The Snowman
42.  The Killing
43.  Rock›n›roll
44.  The Girl with the Dragon Tattoo
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که اسمی محبوب برای مردم سایر نقاط دنیا ندارند.
باوجــود همــه ایــن مشــکالت، اســکاندیناوی قــدرِت رقابــِت پنهانــی در ایــن زمینــه 
دارد: ســنت قــوِی حماسه ســرایی و ســنِت نوشــتِن رمان هــای پلیســی و جنایــی. 
زن وشــوهری در اســکاندیناوی زندگــی می کننــد کــه باهــم مجموعــه ای پلیســی 
ــز و کالس هــای  ــار، زندگــی خــود را می گذراننــد. جوای ــروش آن آث ــا ف می نویســند و ب
آموزشــی بســیاری بــرای تشــویق نویســندگان جنایــی وجــود دارد تــا همچنــان بــه راه 
ــا در آن  ــر کــرد ت ــان دای ــرگ کالســی مخصــوص زن ــم الک ب خــود ادامــه بدهنــد: خان
ــش  ــی پی ــند. حت ــی بنویس ــتان های جنای ــوند و داس ــت به کار ش ــنده های زن دس نویس
ــه  ــن منطق ــی خــودش را نشــان بدهــد، نویســندگان در ای ــن اســتعداِد فعل از آنکــه ای
عالقــه و تمایــل خــود را بــه نوشــتن در ایــن ســبک نشــان داده بودنــد. آقــای مانــکل 
ــت و  ــوان فوتبالیس ــبو به عن ــای نس ــت. آق ــنامه ها را نوش ــا و نمایش ــن رمان ه اصلی تری
موســیقی دان فعالیــت می کــرد تــا اینکــه باالخــره تصمیــم گرفــت شــخصیت پلیســِی 

خودش را خلق کند.
دومیــن درســی کــه از ایــن قصــه می گیریــم ایــن اســت کــه مــکان از هــر چیــِز 
دیگــری در دنیــای »جهانی شــدن« مهم تــر اســت. نــگاه رایجــی کــه نســبت بــه پدیــده 
جهانی شــدن وجــود دارد ایــن اســت کــه دنیــای یکنواخــت ایجــاد می کنــد بــا 
محصــوالِت جــذاِب مشــابه و فضایــی مشــابه. امــا نویســندگان اســکاندیناویایی به خوبــی 
ــل داشــته باشــند،  ــون خــود تعام ــای پیرام ــا دنی ــد کــه هرچــه بیشــتر ب درک کرده ان
افــراد بیشــتر بــه دنبــال احســاس کــردِن مــکان هســتند؛ ایــن مــکان هرچه ناشــناخته تر 
و نامعمولی تــر باشــد، بهتــر اســت. آقــای نســبو نقشــه اُســلو45 و جزئیــات تاریــخ نــروژ 
ــتی های  ــات کش ــون جزئی ــای ایندریداس ــد. آق ــرار می ده ــب ق ــش روی مخاط را پی
ایســلندی و تاریــخ آن را بــه مخاطــب نشــان می دهــد. واالنــدر46 هــم به جــای 
ناکجاآبــادی در لس آنجلــس، مــا را بــه شــهری در منطقــه خــودش می بــرد و گره هــای 

داستان جنایی اش را همان گوشه کنار پیگیری می کند.
ســومین درس ایــن اســت کــه ابتــکار، ماهیــِت موفقیــِت جهانــی را ایجــاد می کنــد. 
ــد: واالندریکــی  ــوان خــود بهــره گرفته ان ــت ت ــن زمینــه از نهای اســکاندیناویایی ها در ای

45.  Oslo
46.  Wallander
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ــه  ــود ب ــار خ ــکارات را در آث ــن ابت ــه ای ــت ک ــه اس ــن زمین ــراد در ای ــن اف از خالق تری
ــداع  ــای پلیســی را اب ــدی از رمان ه ــوع جدی ــم ن ــته اســت. الرســون ه ــش گذاش نمای
کــرده اســت بــا خال کوبــی و هکرهــای کامپیوتــری. نویســندگان اســکاندیناوی به جــای 
اینکــه روی خــون و خونریــزی در رمان هــای جنایــی تمرکــز کننــد، تمــاِم حــواس خــود 
را روی جنبه هــای جامعه شــناختِی آن قــرار داده انــد. آقــای مانــکل هیــچ عالقــه ای بــه 
ــان  ــه هم ــتار ب ــان کش ــد. رم ــان نمی ده ــی نش ــای جنای ــوِم رمان ه ــکل های مرس ش
ــای  ــِش بخش ه ــال نمای ــه دنب ــز دارد ب ــی تمرک ــای جنای ــِل معم ــه روی ح ــدازه ک ان

دردناِک اجتماعِی آن جرم و جنایت نیز می رود.

موفقیت های زودگذر
ایــن اصــول در هــر کســب وکاری بــه نظر ضــروری می آیــد. بســیاری از داســتان های 
ــده،  ــور نمی ش ــه تص ــناخته ای ک ــای ناش ــر از دل مکان ه ــال های اخی ــِز س موفقیت آمی
ــای  ــن بازاره ــی از موفق تری ــل یک ــرد برزی ــور می ک ــی تص ــه کس ــد: چ ــر درآورده ان س
هوافضــا را ایجــاد کنــد یــا نیوزیلنــد مرکــز تولیــد لباس هــای زیــر بشــود؟ جــان کولــچ47 
از مدرســه کســب وکار چیــِن اروپــا در شــانگهای معتقــد اســت جغرافیــای مکان همیشــه 
ــزی  ــر چی ــش از ه ــکان بی ــای »جهانی شــدن« م ــژه در دنی ــت اســت به وی ــز اهمی حائ
اهمیــت دارد. رئــال مادریــد بــا حفــظ هویــت جغرافیایــی خــود بــه یکــی از محبوب ترین 
ــم  ــکار ه ــداع و ابت ــا، اب ــر این ه ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــان تبدیل ش ــال جه ــای فوتب تیم ه
همیشــه چاشــنِی موفقیــت بــوده اســت. ســاخت لباس زیــر شــاید کار ســختی نباشــد 
ــه  ــا ابتــکاری خالقان ــا چنــد روز آن را بشــویید ب امــا لباس زیــری کــه نیــازی نباشــد ت

همراه است که بسیاری از آن استقبال می کنند.
درس آخــر بــرای اســکاندیناویایی ها چنــدان جــذاب نیســت: موفقیــت ایــن روزهــا 
بیــش از هرزمانــی، زودگــذر اســت. همیــن حــاال بســیاری از افــراد بــه دنبــال ربــودن 
ایده هــای نویســنده های ایــن حــوزه هســتند. بســیاری از نویســندگاِن نامــی و بلنــدآوازه 
فرانســه هــم ایــن روزهــا بــه ســبک نویســندگان حــوزه اســکاندیناوی می نویســند، بــه 
ــخن  ــی س ــای جنای ــدی از رمان ه ــوج جدی ــران از م ــه ناش ــت ک ــر اس ــن خاط همی

می گویند. موجی که به جای اسلو، مخاطب را به پاریس می برد.
47.  John Quelch
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در ستایش ناهنجارها
چرا کسب وکار به افرادی با سندرم اسپرگر48

اختال کم توجهی و خوانش پریشی49 نیاز دارد؟

ســال 1956 بــود کــه ویلیــام وایــت50 در پرفروش تریــن کتــاب خــود بــا عنــوان مــرد 
ســازمانی51 ادعــا کــرد شــرکت ها آن قــدر شــیفته مدیرعامل هــای »خوش تیــپ و 
ــا  ــروز ام ــید. ام ــز می کش ــا« نی ــا نابغه ه ــگ ب ــه »جن ــه کار ب ــد ک ــام« بودن همه چیزتم
ــده اند.  ــس ش ــاًل برعک ــی کام ــار تعصب ــرکت ها گرفت ــاال ش ــت، ح ــده اس ــه عوض ش زمان
ــی  ــه لحــاظ اجتماع ــب ب ــه اغل ــرادی هســتند ک ــال اف ــه دنب ــزاری ب شــرکت های نرم اف
ناهنجارنــد و تقریبــاً غیرطبیعــی رفتــار می کننــد. صندوق هــای ســرمایه گذاری تأمینــی 
نیــز بــه دنبــال همیــن عجیب وغریب هــا هســتند. هالیــوود در برابــر هــوا و هــوس افــراد 
به اصطــالح خــالق، زانــو زده اســت و گاهــی حتــی بــه آن هــا ســواری می دهــد. 
ــگی و  ــن همیش ــه قوانی ــتند ک ــی هس ــال کارآفرین های ــه دنب ــز ب ــت گذاران نی سیاس
ــد.  ــاد کنن ــد ایج ــغل های جدی ــا ش ــد ت ــا می گذارن ــر پ ــی را زی ــای احتمال چهارچوب ه

برخالف حیاط مدرسه، بازار این روزها پر از افراد ناهنجار و عجیب وغریب است.
اســتخدام کنندگان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ویژگی هــای ذهنــِی یــک 
ــی و  ــه افراط ــت: عالق ــپرگر اس ــندرم اس ــم س ــه عالئ ــابه ب ــوب مش ــس خ برنامه نوی
ــه اعــداد و  ــه مفــرط ب ــه ســوژه ها و موضوعــات محــدود؛ هیجــان و عالق ــدازه ب بیش ازان
ارقــام، الگوهــا و ماشــین آالت؛ اعتیــاد بــه وظایــف تکــراری؛ و کمبــود حساســیت نســبت 
ــه ســندرم اســپرگر  ــرِد مبتالب ــم اجتماعــی. این هــا ویژگی هــای ذهنــِی یــک ف ــه عالئ ب
ــز وجــود  ــری نی ــن برنامه نویس هــای کامپیوت ــه نظــر می رســد در موفق تری اســت کــه ب

48.  Asperger›s syndrome
49.  Dyslexia
50.  William Whyte
51.  The Organization Man
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ــن  ــی در ای ــر کس ــه اگ ــاخته اند ک ــه س ــن زمین ــی در ای ــی جوک های ــی حت دارد. برخ
طیــف باشــد بــه ســیلیکون ولــی راه پیــدا می کنــد. شــما می توانیــد به صــورت آنالیــن 

کارکنید، بدون اینکه نیاز باشد افراد دیگر را مالقات کنید.
مجلــه وایــرد52 مدت هــا پیــش ایــن پدیــده را »ســندرم افــراد غیراجتماعــی« نامیــد. 
ــی از نخســتین  ــل53 یک ــر تی ــد، از پیت ــی ش ــرکت های اینترنت ــت از ش ــه صحب ــاال ک ح
ــرادی  ــود: »اف ــه ب ــر54 گفت ــه نیویورک ــار ب ــم؛ او یک ب ــوک بگویی ــرمایه گذاران فیس ب س
کــه مســئولیت اداره ایــن شــرکت را بــه عهده دارنــد به نوعــی اوتیســم55 مبتــال هســتند«. 
ییشــان وانــگ56 یکــی دیگــر از افــرادی کــه درگذشــته در فیس بــوک کار می کــرد نیــز 
یک بــار گفتــه بــود مــارک زاکربــرگ مؤســس ایــن شــرکت، بــه نــوع خفیفــی از اســپرگر 
ــا  ــال ی ــش فع ــائل واکن ــی از مس ــه خیل ــبت ب ــرگ نس ــه او »زاکرب ــه گفت ــت. ب مبتالس
بازخــورد مشــخصی نشــان نمی دهــد؛ اغلــب مواقــع او تنهــا بــه شــما گــوش می دهــد«. 
ــرار  ــوند اق ــنا می ش ــپرگر آش ــانه های اس ــم و نش ــا عالئ ــی ب ــز وقت ــر نی ــیاری دیگ بس

می کنند که اطرافشان افراد بسیاری را با این سندرم مشاهده کرده یا می کنند.
مشــابه ایــن رفتــار در دیگــر بخش هــای مربــوط بــه امــور مالــی نیــز قابل مشــاهده 
اســت. مایــکل لویــس57 در کتــاب خــود بــا عنــوان کوچــِک بــزرگ58 قهرمانــی بــه نام 
ــود؛  ــن ســرمایه گذاری ب ــدوق تأمی ــر صن ــد. او مدی ــی می کن ــری59 را معرف ــکل ب مای
ــازار  ــالِگ ب ــی در وب ــرای پزشــکی، از ســر انزواطلب ــل ب ــان تحصی ــه در زم کســی ک
ــای  ــدر موردتوجــه مدیره ــالگ آن ق ــن وب ــا ای ــی می نوشــت. ام ــز چیزهای ــهام نی س
مختلــف قــرار گرفــت کــه او تحصیــل بــرای پزشــکی را رهــا کــرد و تصمیــم گرفــت 
ــام  ــال60 ن صنــدوق ســرمایه گذاری خــودش را راه بینــدازد؛ صنــدوق او ســیون کپیت
بازارهــای مختلــف،  او در  بــود.  افتــاده  زبان هــا  بــر ســر  داشــت و حســابی 
ــی  ــا کس ــد: »تنه ــس می گوی ــای لوی ــرد. آق ــی می ک ــرط بندی های عجیب وغریب ش
ــم،  ــاد کن ــه او اعتم ــادی ب ــران اقتص ــفته بازار و بح ــن آش ــتم در ای ــن توانس ــه م ک

52.  Wired
53.  Peter Thiel
54.  New Yorker
55.  Autism
56.  Yishan Wong
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58.  The Big Short
59.  Michael Burry
60.  Scion Capital
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همین شخصی بود که به اسپرگر مبتال بود.«
بســیاری از کارآفرین هــا نیــز ناهنجاری هــای ذهنــی از خــود نشــان داده انــد. جولــی 
الگیــن61 پژوهشــی بــر روی گروهــی از کارآفرین هــا انجــام داد و دریافــت کــه 35 درصــد 
ــا 10  ــه تنه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــج می برن ــی رن ــراد از خوانش پریش ــن اف از ای
درصــد از کِل مدیرهــا بــه ایــن اختــالل مبتــال هســتند. بنیانگذار فــورد، جنــرال الکتریک 
و آی بــی ام جــزو سرشــناس ترین افــرادی بودنــد کــه بــه بیمــاری خوانش پریشــی مبتــال 
ــِق  ــس بســیاری از شــرکت های موف ــه رئی ــز بررســی ها نشــان داده ک ــراً نی ــد. اخی بودن
نوظهــور، مبتالبــه ایــن اختــالل هســتند. توضیحــات بســیاری بــرای ایــن مســئله وجــود 
ــد  ــاد می گیرن ــی ی ــان کودک ــتند از هم ــال هس ــی مبت ــه خوانش پریش ــانی ک دارد. کس
نمایندگانــی بــرای خــود پیــدا کننــد تــا به جــای آن هــا وظایفشــان را انجــام بدهــد )مثــاًل 
ــام  ــا انج ــرای آن ه ــه را ب ــف مدرس ــق ها و تکالی ــه مش ــد ک ــر می خواهن ــراد دیگ از اف
ــه  ــه ب ــوند ک ــل می ش ــغل هایی مای ــا و ش ــمت فعالیت ه ــه س ــب ب ــا اغل ــد(. آن ه بدهن

کمترین خواندن یا نوشتن نیاز داشته باشند.
اختــالل کم توجهــی )ADD( یکــی دیگــر از دردهــای رایــج در میــان کارآفرین هاســت: 
کســانی کــه نمی تواننــد روی یــک موضــوِع خــاص تمرکــز کننــد یــا توجــه خــود را روی 
یــک نقطــه متمرکــز کننــد و بــه عبارتــی کم توجــه هســتند قطعــاً مدیرانــی فاجعه آفریــن 
خواهنــد بــود، امــا آن هــا درعین حــال مخــزن ایده هــای بکــر و جدیــد هســتند. برخــی 
ــتند  ــال هس ــی مبت ــالل کم توجه ــه اخت ــه ب ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــا نش از پژوهش ه
ــد.  ــان را راه بیندازن ــد کســب وکار خودش ــر بیشــتر از حــد متوســط می توانن شــش براب
دیویــد نیلمــن62 بنیانگــذار جت بلــو می گویــد: »ذهــن کم توجــِه مــن خیلــی ســریع بــه 
ــن و  ــره رفت ــا طف ــراه ب ــردد. هم ــز می گ ــرای همه چی ــاده تر ب ــای س ــال راه حل ه دنب
ــود دارد،  ــی وج ــالل کم توجه ــه اخت ــراِد مبتالب ــِه اف ــز و توج ــه در تمرک ــی ک بی نظم
نوعــی خالقیــت و ابتــکار عمــل نیــز خــودش را نشــان می دهــد«. یکــی دیگــر از مدیــران 
کــه هــم بــه اختــالل کم توجهــی و هــم بــه خوانش پریشــی مبتالســت می گویــد: »مــن 
خیلــی زود حوصلــه ام ســر مــی رود. ایــن انگیــزه خوبــی برایــم می شــود. بــه نظــرم همــه 

باید به کم توجهی و خوانش پریشی مبتال باشند«.

61.  Julie Login
62.  David Neeleman
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امــا همــه ایــن اتفاقــات، مــردان منظــم و ســازمانِی قدیمــی را بــه کجــا می فرســتد؟ 
او کــه همه چیــز را به خوبــی انجــام مــی داد. شــرکت ها بــه افــراد معقــول و منظــم نیــاز 
دارنــد تــا بتواننــد کارهای شــان را پیــش ببرنــد. یکــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه 
کارهــای کســل کننده امــا ضــروری حتمــاً انجــام می شــوند. یکــی بایــد بــه مشــتری ها 
رســیدگی کنــد و روابــط اجتماعــِی قــوی داشــته باشــد. یکــی بایــد بــه بقیــه یــادآوری 
کنــد کــه آدم هــای معمولــی، احمــق نیســتند. بســیاری از اســتارتاپ ها تنهــا بــا جایگزین 
ــده اند  ــق ش ــم، موف ــته منظ ــه ای و کارکش ــای حرف ــا مدیره ــین ب ــراِد پیش ــردن اف ک
ــراد  ــا اف ــد ب ــاد بگیرن ــد ی ــا بای ــن مدیره ــه ای ــد. البت خودشــان را از خطــر نجــات بدهن

ناهنجار نیز کار کنند.

ناهنجارِی اجتماعی در ژن
دســته بندی کــردن افــراد بــا ذهن هــای غیرطبیعــی و غیرعــادی، مشــکالت 
ــد وارد شــرکت ها  ــی دارن ــه مشــکالت ذهن ــرادی ک ــرده اســت. اف ــدی را ایجــاد ک جدی
ــع، ازدواج  ــب مواق ــاً اغل ــوند و اتفاق ــنا می ش ــود آش ــر خ ــرادی نظی ــا اف ــوند و ب می ش
ــای  ــات بچه ه ــب اوق ــد اغل ــان می ده ــا نش ــوند. پژوهش ه ــه دار می ش ــد و بچ می کنن
آن هــا نیــز ماننــد خودشــان بــه اختالالتــی مثــل اســپرگر مبتــال هســتند. گاهی کــودکان 
حتــی بــه اوتیســم نیــز مبتــال می شــوند. بــه همیــن خاطــر اســت کــه در برخــی مناطــق 
تعــداد کــودکان مبتالبــه اوتیســم بیشــتر از ســایر نقــاط دنیــا اســت. اکثــر اوقات کســانی 
ــن  ــه چنی ــد ب ــات می خوانن ــه ادبی ــانی ک ــتر از کس ــد بیش ــات می خوانن ــه ریاضی ک
اختالالتــی مبتــال می شــوند. یکــی از شــرکت های دانمارکــی یــاد گرفتــه افــراد مبتالبــه 
اوتیســم را بــرای شــغل هایی اســتخدام کنــد کــه بــه حافظه هــای قــوی نیــاز دارد و یــا 

باید تکرار بیش ازاندازه را تحمل کند.
امــا مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه جایگزیــن کــردن مــردان نامنظــم بــا مــردان 
منظــم، تعــادل قــدرت را از بیــن بــرده اســت. حــاال دیگــر دســت انداختــن در مدرســه و 
ــدون  ــد ب ــرکتی نمی توان ــچ ش ــا هی ــن روزه ــد. ای ــر می کن ــاختن ها هم تغیی ــوک س ج
ایــن افــراد کــه بــه انــواع اختــالالت مبتــال هســتند، زندگــی کنــد. حــاال دیگــر بــه قــول 
ــی  ــتن، خیل ــاری داش ــالل رفت ــی، »اخت ــیلیکون ول ــب وکار در س ــاالن کس ــی از فع یک

باحال است!«
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سرمایه گذاری روی سالخوردگان
تأسیس کسب وکار جدید در انحصار جوان ها نیست

حتی اگر این روزها این طور به نظر بیاید

لئونــارد کوهــن63 دریکــی از آلبوم هایــش، خــودش را این طــور توصیــف 
ــدون  ــن ب ــد«. کوه ــی می کن ــلوارش زندگ ــه در کت وش ــی ک ــد: »تنبل خان می کن
ــا  ــه. ام ــارج از صحن ــه خ ــه و چ ــه روی صحن ــلوار اســت، چ ــیفته کت وش شــک ش
تنبــل بــه نظــر کمــی ســخت گیرانه می آیــد: او زمانی کــه آن آلبــوم را منتشــر کــرد 
77 ســاله بــود؛ ایــن ســن در کانــادا 12 ســال بیشــتر از ســن بازنشســتگی بــه شــمار 
ــر  ــه نظ ــد ب ــا بعی ــت. ام ــده اس ــن در آن متولدش ــه کوه ــی ک ــد؛ همان جای می آی
ــن بگــذارد. او کل ســال های 2008  ــار خــود را زمی ــی گیت ــن راحت ــه ای می رســد ب
تــا 2010 را در ســفر بــود، روی صحنــه اجــرا می کــرد. حتــی تولــد 75 ســالگی اش 
را در بارســلون بــر روی صحنــه و در حــال اجــرا جشــن گرفــت. آلبــوم »ایده هــای 
قدیمــی64« بــا تحســین و تشــویق همــه مواجــه شــد. او حتــی بعدازایــن آلبــوم نیــز 

بیکار ننشست و اعالم کرد ترانه های آلبوم بعدی اش را نوشته است.
در دهــه 60 میــالدی، کار کــردن در موســیقِی پــاپ، کســب وکار جوان هــا بــود. 
همــان افــرادی کــه پیــش از پیــر شــدن، می میرنــد. بــاب دیلــن65 افــراد میان ســالی 
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64.  Old Ideas
65.  Bob Dylan
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ــروز ســن  ــا ام ــرد. ام ــد، ســرزنش می ک ــا ورود می کردن ــه کســب وکار جوان ه ــه ب ک
ــالگی  ــتون66 60 س ــود. رولینگ اس ــوب نمی ش ــت محس ــرای موفقی ــی ب ــر مانع دیگ
خــود را ســپری می کننــد و همچنــان تورهایــی بــرای کنســرت می گذارنــد. هرچنــد 
ــای او در  ــا مهارت ه ــت، ام ــابق نیس ــد س ــر مانن ــن دیگ ــاب دیل ــی ب ــای صوت تاره
ــوز  ــا هن ــی از قدیمی ه ــت. خیل ــده اس ــت نخورده باقی مان ــوز دس ــرایی هن ترانه س

این روزها هم روی صحنه چهچهه می زنند و آواز سر می دهند.
حــاال زمــان ابــداع و نــوآوری رســیده اســت تــا همــان اتفاقی کــه برای موســیقی 
راک افتــاد، بــرای موســیقی پــاپ نیــز بیفتــد: قــرار نیســت ایــن عرصــه در انحصــار 
ــت  ــر را تقوی ــرز فک ــن ط ــه ای ــه ک ــی صــورت گرفت ــراً اقدامات ــد. اخی ــا باش جوان ه
ــوک و  ــد فیس ب ــرکت هایی مانن ــوژی: ش ــای تکنول ــه اش در دنی ــت، نمون ــرده اس ک
گــوگل همگــی توســط جوان هــا و حتــی نوجوان هایــی در 20 ســالگِی آن هــا 
راه انــدازی شــده اســت. مــارک زاکربــرگ هرســال میلیاردهــا دالر پــول بــه دســت 
مــی آورد. البتــه ایــن قضیــه محــدود بــه دنیــای تکنولــوژی نیســت: مایــکل رگــر67 
مؤســس یکــی از مبتکرتریــن شــرکت های انــرژی در آمریــکا بــود، شــرکتی بــه نــام 

نفت و گاز شمالی؛ اما او تنها 30 سال داشت.
خیــزش کارآفرین هــای کم سن وســال، نوعــی ســن گرایــی را در جوامــع ایجــاد 
کــرده اســت؛ اکثــر ســرمایه داران بــه پدیــده ســن توجــه می کننــد. چــرا روی فــردی 
ــی  ــد وقت ــرمایه گذاری کنی ــه( س ــن و کرایه خان ــواده و ره ــرِج خان ــا خ ــال )ب 40 س
ــد و  ــره دور کار می چرخ ــل فرف ــاعت مث ــه 24 س ــود دارد ک ــاله وج ــردی 20 س ف
می توانــد بــه زاکربــرگ آینــده تبدیــل شــود؟ البتــه مثال هــای نقضــی نیــز وجــود 
دارد کــه به راحتــی بــه ذهــن می آینــد: آریانــا هافینگتــون68 وقتــی هافینگتون پســت 
ــاال  ــنین ب ــز در س ــراد نی ــر اف ــیاری از دیگ ــود. بس ــاله ب ــرد 54 س ــدازی ک را راه ان

شرکتی را راه اندازی کرده و به موفقیت رسیده اند.
ــای  ــی از مزیت ه ــد یک ــن می توان ــه س ــد ک ــان می ده ــور نش ــا این ط پژوهش ه
ــا  ــگاه کالیفرنی ــگران در دانش ــده ای از پژوهش ــد. ع ــا باش ــرای کارآفرین ه ــژه ب وی
ــاوری و  ــرکت های فن ــه در ش ــد ک ــام داده ان ــی انج ــه ای روی 500 آمریکای مطالع

66.  Rolling Stones
67.  Michael Reger
68.  Arianna Huffington
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ــد.  ــروش دارن ــون دالر ف ــد و شرکت هایشــان بیــش از 1 میلی مهندســی کار می کنن
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد متوســط ســنِی فــردی آمریکایــی کــه در عرصــه 
تکنولــوژی موفــق اســت )مثــاًل کســی کــه درآمــِد واقعــی بــه دســت مــی آورد( 39 
ســال اســت. تعــداد مدیــران موفــِق بــاالی 50 ســال دو برابــر زیــر 25 ســاله ها بــود. 
همچنیــن تعــداد افــراد موفــِق بــاالی 60 ســال دو برابــر افــراِد زیــر 20 ســال بــود. 
دیــن اســتنگلر69 از بنیــاد کافمــن70، شــرکت های آمریکایــی کــه در فاصلــه 
مطالعــه  و  موردبررســی  را  تأسیس شــده اند   2007 تــا   1996 ســال های 
قراردادهاســت. او متوجــه شــد بیشــترین نــرخ خالقیــت مربــوط بــه افــراد 55 تــا 64 
ســاله اســت. کمتریــن نــرخ کارآفرینــی نیــز در نســل گوگلی هــا مربــوط بــه 20 تــا 
ــز  ــتارتاپ ها نی ــن از اس ــاد کافم ــه بنی ــن مطالع ــت. جدیدتری ــوده اس ــاله ها ب 34 س
نشــان می دهــد افــراِد 55 تــا 64 ســال تقریبــاً 23 درصــد از کارآفرین هــای جدیــد 
ــر  ــم زی ــن رق ــال 1996 ای ــه در س ــد درحالی ک ــال 2010 را تشــکیل می دادن در س

15 درصد بوده است.
ــا آن طــور کــه از  ــد، ی ــان در زندگــِی شــغلی حــرف اول را می زن ــه همچن تجرب
ــارج  ــدان خ ــاه را از می ــای بی گن ــد جوان ه ــی می توان ــن و زیرک ــد س ــم گفته ان قدی
کنــد. ابــداِع چیــزی جدیــد، یــک حــرف اســت امــا تولیــد محصــوالت هوشــمندانه از 
ــه کار شــوند، حــرف دیگــری  ــه ای کــه افــرادی دیگــر نیــز مشــغول ب دِل آن به گون
اســت. در ایــن شــرایط، ســن، بزرگ تریــن دارایــی بــرای فــرد خواهــد بــود. اخیــراً 
ــک و  ــیمی، فیزی ــِل ش ــزه نوب ــدگان جای ــغلی برن ــِی ش ــر روی زندگ ــه ای ب مطالع
ــن  ــنِی ای ــط س ــد متوس ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــه اس ــورت گرفت ــکی ص پزش

ستاره ها برای خلق ابداعات، نسبت به یک قرن پیش افزایش یافته است.
ــه بــه دنبــال خالقیت هــای بی پــروا هیــچ خاصیتــی نخواهــد داشــت.  امــا تجرب
افــراد ســالخورده بســیاری وجــود دارنــد کــه می توانــد قالب هــای کپــک زده قدیمــی 
ــه  ــراک71 زمانی ک ــد. ری ک ــو دراندازن ــی ن ــروف طرح ــد و به قول مع ــار بزنن را کن
ــود. بســیاری از دیگــر افــراد نیــز در  ــد را آغــاز کــرد، 50 ســاله ب ســاخت مک دونال
همیــن حــدود ســنین دســت بــه ابــداع و خالقیــت زده انــد کــه بــا موفقیــت همــراه 

69.  Dane Stangler
70.  Kauffman Foundation
71.  Ray Kroc
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شده است.
البتــه این هــا بــه معنــای بیهــوده بــودن یــا بی اهمیــت بــودِن خیــزش 
کارآفرین هــای جوانــی ماننــد آقــای زاکربــرگ نیســت. موانعــی کــه زمانــی بــر ســر 
راه کارآفرین هــا قــرار می گرفــت، ایــن روزهــا در حــال فروپاشــی اســت. شــبکه های 
ــه  ــازی ب ــا نی ــرده اســت. بســیاری از کاره ــط را آســان ک ــرارِی رواب ــی، برق اجتماع
ــع از  ــه موان ــد زد. البت ــا را کلی ــی آن ه ــوان به راحت ــدارد و می ت ــی ن ــرمایه چندان س
پیــش پــای افــرا ســالخورده هــم برداشــته نشــده، بلکــه صرفــاً ایــن افــراد می تواننــد 

باکمی تالش و خالقیت به دنیای کسب وکار راه پیدا کنند.

دوباره در مسیر
ــرای  ــالخورده را ب ــراد س ــت وپای اف ــن دس ــد س ــان می ده ــه نش ــواهدی ک ش
ابــداع و کارآفرینــی نخواهــد بســت، دو نگرانــِی عمــده در غــرب را از میــان برمــی دارد 
)و همچنیــن در چیــن(. نخســت اینکــه ســونامی خاکســتری، خواه ناخــواه کاهــش 
رشــد اقتصــادی را بــه همــراه مــی آورد. دوم اینکــه افــراد ســالخورده اوقــات ســختی 
را در شــرکت ها ســپری خواهنــد کــرد. هــر دو مــورد اکنــون دیگــر خــالِف واقعیــت 

است.
شــخصی مثــل آقــای کوهــن، مــردی بــرای تمــام زمان هاســت. زمانی کــه او در 
ســال 2004 بــا مشــکالت مالــی مواجــه شــد، چــاره ای نداشــت جــز اینکــه بــه کار 
خــودش ادامــه بدهــد. او بــه نیویورک تایمــز گفتــه بــود »زندگــی بــا موســیقی دان ها« 
و »زندگــی بــا مخاطب هــا« کاری کــرده کــه »گوشــه یــخ زده قلبــش دوبــاره گــرم 
ــورد همــه صــدق  ــه در م ــن قضی ــد داشــته باشــیم کــه ای ــد امی شــده اســت«. بای

می کند.
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ایده سازی با تِد72
تد انقابی در صنعت ایده پردازی به پا کرده است

نخســتین کنفرانــس تــد در ســال 1984 آن قــدر افتضــاح بــود کــه برگزارکننــدگان تــا 
شــش ســال بعــد، دومــی را دایــر نکردنــد. امــروز تــد )کــه حــروِف اوِل واژه هــای تکنولوژی، 
ســرگرمی، طراحــی اســت( غولــی شکســت ناپذیر در صنعــت ایــده پــردازی اســت. 
ــل  ــکار عم ــن ابت ــوِن ای ــود، در کان ــزار می ش ــار برگ ــالی دو ب ــه س ــد ک ــای ت کنفرانس ه
ــه  ــر ارائ ــاه و مختص ــخنرانی های کوت ــب س ــزرگ در قال ــای ب ــه و در آن ایده ه قرارگرفت
ــر از  ــزار و 200 نف ــش از یک ه ــه بی ــود ک ــارس 2014 ب ــا 21 م ــارس ت ــوند. 17 م می ش
ــس و  ــل گیت ــای بی ــه عالقه مندی ه ــا ب ــدند ت ــع ش ــم جم ــوور دوره ــد در ونک ــای ت اعض
نیکــوالس نگروپونــت73 گــوش بدهنــد. آن هــا درعین حــال می خواســتند تولــد 30 ســالگِی 
ــب وکارهای  ــذر کس ــا، ب ــن کنفرانس ه ــد. ای ــن بگیرن ــه اش را جش ــای خالقان ــد و ایده ه ت

خالقانه و جدیدی را می پاشد که در مرحله اول کسی در آن نفع نمی برد.
ــزار و 700  ــش از یک ه ــرده از بی ــاد ک ــی ایج ــی الکترونیک ــازمان مخزن ــن س ای
ســخنرانی کــه در TED.com صــورت گرفتــه اســت. شــما می توانیــد به صــورت رایــگان 
ایــن ســخنرانی ها را ببینیــد. ایــن ویدئوهــا تاکنــون بیــش از 2 میلیــارد دفعــه 
ــه  ــه راه انداخت ــا ب ــان توده ه ــی در می ــد، جنبش ــن رون ــا همی ــد ب ــده اند. ت دیده ش

72.  TED
73.  Nicholas Negroponte
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اســت: داوطلبــان بیــش از 9 هــزار رویــداِد مشــابه بــه تــد کــه TEDx نــام دارد در بیــش 
ــه  ــزه ای ب ــد. ایــن ســازمان جای از 150 کشــور از ســال 2009 تاکنــون برگــزار کرده ان
ــرادی  ــه اف ــزه ب ــون دالر ارزش دارد؛ جای ــه 1 میلی ــه ک ــد در نظــر گرفت ــزه ت ــام جای ن
ــن  ــاال ای ــد. ح ــال می کنن ــد را دنب ــای ت ــا و کتاب ه ــه برنامه ه ــرد ک ــق می گی تعل
ســازمان بــه ســتاره ای جهانــی تبدیل شــده اســت: یــک دعوت نامــه ســاده از تــد بــرای 
ســخنرانی، می توانــد فــردی ناشــناخته در دنیــای آکادمیــک را بــه ســتاره ای بــزرگ در 
نقــش یــک مربــی تبدیــل کنــد؛ یــک روزنامه نــگار کــه دائــم بــا نوشــته هایش کلنجــار 
ــه نویســنده ای مشــهور تبدیــل  ــرای ســخنرانی، ب ــا یــک دعوت نامــه ب مــی رود تنهــا ب

می شود.
ــز  ــی نی ــا موانع ــی، ب ــال بزرگ ــب و درعین ح ــای عجی ــن موفقیت ه ــه چنی البت
روبــه رو می َشــوند. منتقــدان تــد را در زندگــی افــراد روشــنفکر به صــورت کلــی نادیــده 
می گیرنــد. اوژنــی مــوروُزف74 یکــی از مبلغــان عرصــه تکنولــوژی معتقــد اســت تــد بــه 
»چیــزی مضحــک و کمــی هــم پلیــد« تبدیل شــده اســت. بنجامیــن براتــون75 
جامعه شــناس برجســته حتــی از ایــن هــم فراتــر مــی رود و معتقــد اســت تــد دســتور 
تهیــه »فاجعــه تمــدن بشــری« را تقدیــم افــراد می کنــد. از نــگاه او تــد تنهــا ابــزاری 
بــرای ســرگرمی اســت و هیــچ آگاهی بخشــِی عمیقــی در آن وجــود نــدارد. عــده ای نیــز 

سعی کرده اند تد را به شکل های مختلف دست بیندازند و مسخره کنند.
ــن نقدهــا وجــود دارد: هــر ســازمانی کــه  ــز در ای ــی نی ــق قابل تأمل ــه حقای البت
شــخصی ماننــد اســتینگ76 را بــرای تولیــد 30 ســالگی اش دعــوت کنــد در معــرض 
خطــِر دم دســتی شــدن قــرار دارد. امــا نقدهــا بایــد بــه ســمتی بــرود کــه تــد را بــه 
خاطــر موفقیت هایــش نیــز تحســین و تشــویق کنــد. قطعــاً ضعف هایــی در مشــاهیِر 
ــرده و در آگاهی بخشــی  ــزاران شــمع روشــن ک ــا درعین حــال ه آن وجــود دارد. ام
قدمــی مؤثــر برداشــته اســت؛ کافــی اســت نگاهــی بــه پربازدیدی تریــن ویدئوهــای 
ــای  ــکل لقمه ه ــه ش ــزرگ را ب ــای ب ــد ایده ه ــه ت ــت ک ــت اس ــد. درس ــد بیندازی ت
ــه  ــز ب ــزرگ را نی ــای ب ــگفت انگیز از ایده ه ــازاری ش ــا ب ــی آورد؛ ام ــک درم کوچ

نمایش درآورده است.

74.  EvgenyMorozov
75.  Benjamin Bratton
76.  Sting



آشوب بزرگ190

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــوب گر ب ــر و آش ــکاراِت ویرانگ ــرای ابت ــی ب ــه کامل ــد نمون ت
ایده هــای درخشــان و عجیبــی بــرای کســب وکار از همیــن ســخنرانی های تــد بیــرون 
ــل  ــه و دالی ــد را نپذیرفت ــده اســت. بی بی ســی یکــی از نخســتین ســخنرانی های ت آم
روشــنفکرانه ای بــرای آن تراشــیده اســت. امــا تــد قوانیــن خــودش را بازنویســی کــرده 
ــورت  ــخنرانی ها در داووس77 ص ــا س ــد ب ــخنرانی های ت ــان س ــی هایی می ــت. بررس اس
گرفتــه و نشــان داده شــده کــه ســخنرانی های تــد در میــان شــرکت ها خریــدار 
ــره  ــود به ــرای خ ــد ب ــن ت ــا از قوانی ــن روزه ــب وکارهای ای ــر کس ــتری دارد. اکث بیش
ــد بیــش  ــد. ت ــاره می کنن ــد یکدیگــر را تکه پ ــرای ســخنگویان ت ــد. ناشــران ب می گیرن
از دانشــگاه آکســفورد در بهبــود وضعیــت کنفرانس هــا و هنــر ســخنوری نقــش داشــته؛ 

کاری که اعضای دانشگاه آکسفورد سال هاست به دنبال آن هستند.
مــردی کــه در کانــون ایــن آشــوب ایســتاده، کریــس آندرســون78 اســت؛ 
روزنامه نــگاری کــه بعــداً بــه کارآفرینــی بــزرگ تبدیــل شــد و خــودش را نگهبــان تــد 
می دانــد. )او هیــچ ارتباطــی بــا آن آندرســونی کــه در اکونومیســت می نوشــت، نــدارد(. 
آقــای آندرســون بــا نشــر مجــالت کســب وکار کامپیوتــری، کســب درآمــد می کــرد. او 
در ســال 2001 تــد را خریــداری کــرد و تصمیــم گرفــت فرقــه ســخنوری را بــه کمــک 
پدیــده چندرســانه ای راه انــدازی کنــد. او قصــد داشــت دودنیایــی کــه از قبــل 
ــه  ــی ک ــگاری، آن بخش ــای روزنامه ن ــد: دنی ــل کن ــر متص ــه یکدیگ ــناخت را ب می ش
ــرات  ــع او تغیی ــوژی. درواق ــای تکنول ــا دنی ــد ب ــت می کنن ــد و روای ــه می گوین قص
ــدل  ــد م ــق ش ــون موف ــز آندرس ــت نی ــود. درنهای ــناخته ب ــی ش ــوب گر را به خوب آش

قدرتمندی برای کسب وکار تد طراحی کند و کارش را از این طریق پیش ببرد.
تــد بــه شــیوه ای زیرکانــه محصــوالت پولــی و رایــگان را در اختیــار مخاطب هــای 
ــن هــدف کــه مخاطــب را  ــا ای ــگان ب ــع محصــوالت رای ــرار می دهــد. درواق خــود ق
ــای  ــای کنفرانس ه ــوند. بلیت ه ــه می ش ــد، ارائ ــب کنن ــود جل ــوی خ ــتر به س بیش
ــوالت  ــازمان محص ــن س ــت. ای ــزار دالر اس ــت کم 6 ه ــازمان دس ــن س ــج روزه ای پن
متنوعــی بــا برنــد تــد روانــه بــازار می کنــد. نکتــه جالــب ایــن اســت کــه تــد فقــط 
ــه مخاطبانــش  ــی نیــز ب آمــوزش نمی دهــد بلکــه درازای آموزش هایــش، گواهی های

77.  Davos
78.  Chris Anderson
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ــخنرانی  ــر س ــد. ه ــت کنن ــخصی تابعی ــن مش ــد از قوانی ــخنران ها بای ــد. س می ده
نبایــد بیــش از 18 دقیقــه باشــد. بــه قــول آقــای آندرســون، »آن قــدر طوالنــی باشــد 
کــه جــدی گرفته شــده و آن قــدر کوتــاه باشــد کــه توجــه مــردم را دریافــت کنــد«. 
ســخنران ها اغلــب آموزش هایــی می بیننــد و بــرای اینکــه ســخنرانِی موفقــی 

داشته باشند هر آنچه الزم دارند در اختیارشان گذاشته می شود.
ــد و  ــا ببخش ــود را ارتق ــوالت خ ــد محص ــالش می کن ــتمر ت ــورت مس ــد به ص ت
راه هــای تــازه ای بــرای دیگــران بــاز کنــد. هزینه هــای ســنگینی بایــد تیــم فعــال در 
ــت،  ــده اس ــز تجربه ش ــد نی ــِر ت ــای کوتاه ت ــود. نمونه ه ــت می ش ــه پرداخ ــن عرص ای
ــز  ــی79 نی ــتاره آمریکای ــوع س ــک ن ــی ی ــا حت ــه«. آن ه ــه دقیق ــد در س ــد »ت مانن
ــان انتخــاب می شــوند و به نوعــی  داشــته اند: نیمــی از ســخنران ها از ســوی مخاطب

با یکدیگر رقابت می کنند.

مبلغان عصر مدرن
ــده اســت. بیشــترین  ــال تبدیل ش ــای دیجیت ــا در دنی ــه جشــنواره ایده ه ــد ب ت
ــز  ــتاره ها نی ــترین س ــال بیش ــد و درعین ح ــب می کن ــود جل ــه خ ــا را ب مخاطب ه
بــرای ســخنرانی بــه آن دعــوت می شــوند. همیشــه راه حل هــای تکنولوژیکــی بــرای 
مشــکالت ارائــه می شــود: ســخنران ها بایــد این طــور القــا کننــد کــه هــر مشــکلی 

در دنیا وجود دارد با یک لپ تاپ و اتصال به اینترنت حل می شود.
امــا یک چیــز قدیمــی نیــز در مــورد تــد وجــود دارد. برنامه هــای تــد، 
ــز  ــون نی ــای آندرس ــا آق ــت. گوی ــرده اس ــده ک ــران را زن ــخنرانی های موعظه گ س
ــفورد  ــه آکس ــداً ب ــده و بع ــد بزرگ ش ــه در هن ــت ک ــوده اس ــغ ب ــک مبل ــد ی فرزن
ــان  ــران و مبلغ ــن موعظه گ ــی از ای ــد شــکل مدرن ــه اســت. ســخنران های ت راه یافت
هســتند. در بســیاری از ســخنرانی های تــد تنهــا ایــن خطابه هــا را می شــنویم کــه 
ــای شــغلی و ســایر  ــه موفقیت ه ــد ب ــه می توانی ــا سخت کوشــی و عالق ــم ب شــما ه
ــه  ــد آن ب ــد در تعه ــت ت ــز موفقی ــد. رم ــدا کنی ــت پی ــی دس ــا در زندگ موفقیت ه
ابتــکارات آشــوب گرا نــه نیســت بلکــه در توانایــی ایــن ســازمان بــرای بســته بندِی 

مجدد سنت ها و حرف های کهنه در ظرف های عصِر دیجیتال است.
79.  American Idol
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رئیِس دربند
روسای شرکت ها بیش از گذشته ضعیف شده اند

ــی  ــام لی ل ــه ن ــره ای ب کشــتی غرق شــده و قهرمــان ســفرهای گالیــور80 در جزی
ــی«  ــای باریک ــگ »نخ ه ــودش را در چن ــان خ ــد؛ ناگه ــوش می آی ــه ه ــوت81 ب پ
ــد؛ او  ــر از کســانی اســت کــه او را اســیر کرده ان ــور بســیار قدرتمندت ــد. گالی می بین
حتــی در برابــر آن هــا غولــی بــزرگ بــه نظــر می آیــد امــا آدم کوچولوهــای لی لــی 
ــا یکدیگــر موفــق شــده اند ایــن غــول بــزرگ را مقهــور خــود  ــا همــکاری ب پــوت ب

کنند.
روســای شــرکت ها کــه در روزهــای 25 تــا 29 ژانویــه 2012 در اجــالس داووس 
دورهــم جمــع شــدند آن قــدر شــبیه بــه گالیــور هســتند کــه کســی فکــرش را هــم 
بــا  می کننــد؛  بزرگــی  احســاس  بیش ازانــدازه  احتمــاالً  آن هــا  نمی کنــد. 
سیاســتمداراِن بــزرگ ســالم علیک دارنــد و از ایــن شب نشــینِی بــزرگ بــه 
ــِی  ــرزمیِن یخ ــِب س ــی مناس ــا کفش های ــه ب ــد )البت ــدی می رون ــینِی بع شب نش
ســوئیس!(. کارشناســان هــم مثــل همیشــه گــوش دنیــا را کــر می کننــد و دائــم در 
رســانه ها اظهــار می کننــد کــه مــردان داووســی، دنیــا را زیــرورو خواهنــد کــرد. امــا 
ــان  ــه خانه هایش ــا ب ــود و رئیس ه ــام می ش ــای داووس تم ــه برنامه ه ــض اینک به مح

80.  Gulliver›s Travels
81.  Lilliput
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احســاس  خــود  دســت وپای  دور  را  ظریــف  و  باریــک  نخ هــای  آن  می رونــد، 
می کننــد، نخ هــای باریکــی کــه غیرداووســی ها بــه دســت وپای ایــن مــردان 

داووسی می بندند و هرروز تنگ تر از دیروز می شود.
ــه پایشــان نبــود.  دو دهــه پیــش رئیس هــا تقریبــاً آزاد بودنــد و هیــچ بنــدی ب
ــد و  ــت می گرفتن ــا ژس ــر عکاس ه ــی در براب ــرکت های آمریکای ــای ش مدیرعامل ه
ــت. اروپایی هــا  ــرار می گرف ــز و فورچــون ق ــد فورب ــه آن هــا روی جل ــر قهرمانان تصوی
ماننــد پرســی بارنویــک82 رئیــس شــرکِت سوئدی-سوئیســی، مدیرعامل هــای 
آمریکایــی را بــه قــاره ُکهــن وارد کــرد. از همــان زمــان بــود کــه فاجعــه آغــاز شــد؛ 
ــال های 2007 و 2008  ــی در س ــران مال ــال 2001 و بح ــرون83 در س ــوایی ان رس
دست به دســت هــم دادنــد تــا منتقــدان علیــه روســای بــزرگ قیــام کننــد. در ســال 
2010 دو نفــر از دانشــمندان بــا نام هــای مارســال کاهــان84 و ادوارد راک85 مقالــه ای 
ــون،  ــان تاکن ــد. از آن زم ــر کردن ــگ«86 منتش ــا در جن ــوان »مدیرعامل ه ــا عن ب

مدیرعامل ها بیشتر درگیر جنگ بوده اند.
یکــی از نشــانه های ایــن آشــوب، عمــِر کوتــاِه مدیریــِت ایــن رئیس هاســت. ایــن 
ــادی رئیــس نیســتند. بررســی ها نشــان می دهــد در  روزهــا آن هــا دیگــر مــدت زی
میــان 2 هــزار و 500 شــرکت بــزرگ دنیــا، متوســط عمــر مدیریــِت یــک مدیرعامــل 
ــن ســقوط  ــه 6.6 ســال در امــروز رســیده اســت. ای از 8.1 ســال در ســال 2000 ب
بــرای شــرکت های خــاص دولتــِی چیــن، شــدیدتر نیــز بــوده اســت. در ســال 2010 
ــد، 11.6  ــرکار بیای ــر س ــد ب ــر بع ــه نف ــا زمانی ک ــل ت ــک مدیرعام ــر ی ــط عم متوس
درصــد بــود امــا در چیــن ایــن رقــم نصــف بــوده اســت. بررســی ها همچنیــن نشــان 
می دهــد ســهام داران فرصــت بســیاری کمــی در اختیــار مدیرهــا و رئیس هــا 
می گذارنــد تــا خودشــان را اثبــات کننــد: عمــر مدیریــِت برخــی از آن هــا کمتــر از 
چنــد مــاه اســت، ســهام داران حتــی حاضــر نمی شــوند بــه آن هــا یــک ســال فرصــت 

بدهند تا خودشان را نشان بدهند.
ــی پــوت در دنیــای امــروز ایــن  یکــی دیگــر از نشــانه های پیــروزِی مــردم لی ل

82.  Percy Barnevik
83.  Enron
84.  Marcel Kahan
85.  Edward Rock
86.  Embattled CEOs



آشوب بزرگ194

اســت کــه ایــن روزهــا مدیرعامل هــای کمتــری، اختیــار خودشــان را در دســت دارند 
)و بــه عبارتــی برگــه امتحــان آن هــا همیشــه دســت دیگــران اســت و نشــان می دهد 
ــه  ــی ک ــداد مدیرعامل های ــد تع ــان می ده ــی ها نش ــد(. بررس ــه کرده ان ــا چ آن ه
کامــاًل مختــار هســتند از 48 درصــد در ســال 2002 بــه کمتــر از 12 درصد در ســال 
2009 رســیده اســت. حتــی در آمریــکا نیــز تعــداد روســایی کــه اختیارات خودشــان 
ــلب  ــرای س ــی ب ــارهای بیرون ــز فش ــرروز نی ــت؛ ه ــش اس ــال افزای ــد در ح را ندارن

اختیارات آن ها بیشتر می شود.
ــه  حقــوق رئیس هــا هنــوز هــم قابل توجــه اســت؛ امــا بخشــی از ایــن ماجــرا ب
ــا  ــاط دنی ــر نق ــاً در اکث ــالوه تقریب ــود. به ع ــوط می ش ــغلی مرب ــِی ش ــش ناامن افزای
حقــوق مدیرعامل هــا بــا شــیب بســیار مالیم تــری نســبت بــه دهــه 90 میــالدی در 
حــال افزایــش اســت. در آمریــکا انتظــار مــی رود حقــوق مدیرعامل هــا کاهــش نیــز 
ــا و  ــا نخ ه ــد ت ــرار داده ان ــار ق ــتمداران را تحت فش ــا، سیاس ــد. لیلی پوتی ه ــدا کن پی
طناب هــای بیشــتری بــه دســت وپای مدیرعامل هــا بپیچنــد. در ســال 2010 
کنگــره آمریــکا قانونــی را تصویــب کــرد کــه اختیاراتــی بــه ســهام دار مــی داد تــا در 
صــورت نیــاز در پرداخت هــای رئیــس دخالــت کنــد. دیویــد کامــرون نخســت وزیر 

پیشین بریتانیا نیز مشابه این پیشنهاد را در بریتانیا داده بود.
افزایــش ســرمایه گذاران خارجــی، تعــادل را به کلــی بــر هــم زده اســت. هرچــه 
ــادل  ــن تع ــوند، ای ــرکت ها می ش ــت ش ــتری وارد فهرس ــِی بیش ــهام داراِن عموم س
ــئله در  ــن مس ــد ای ــان می ده ــی ها نش ــورد. بررس ــم می خ ــه ه ــتر ب ــی بیش قدیم

آمریکا هرروز بیش از گذشته شدت خواهد گرفت.
ــر ای شــان کار می کننــد را بیشــتر در  ــرای اینکــه روســایی کــه ب ســهام داران ب
کنتــرل خــود داشــته باشــند، ابــزار قدرتمنــِد جدیــدی دارنــد. ایــن روزهــا 
صندوق هــای ســرمایه گذارِی تأمینــی نیــز بــه ســهام داران قــدرِت دخالــت می دهنــد 
و حتــی بــه آن هــا اجــازه می دهنــد در تصمیمــات شــرکتی دخالــت کننــد. مشــابه 

این اتفاق برای مک دونالد افتاده است.
ــد.  ــه گذشــته دارن ــای بیشــتری نســبت ب ــا تقاضاه درعین حــال، هیئت مدیره ه
آن دوران کــه مدیرعامــل می توانســت افــراد موردنظــر خــودش را دور میــز 
ــره،  ــر اعضــای هیئت مدی ــروز اکث ــته اســت. ام ــون گذش ــره بنشــاند، اکن هیئت مدی
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ــراِد بیرونــی هســتند. ایــن امــر باعــث افزایــِش چشــم گیِر کیفیــت شــده اســت.  اف
درواقــع آن هــا اغلــب تجربه هــای بین المللــِی موفقــی دارنــد کــه بــه اتــاق 
ــا  هیئت مدیــره راه پیــدا می کننــد؛ اکثــر آن هــا نیــز بســیار ثروتمنــد هســتند. گوی
ــای خــود دســت وپنجه  ــا رقب ــد ب ــردی تنهاســت کــه بای ــن روزهــا مدیرعامــل ف ای

نرم کند.

طرحی برای تواضع
ــر  ــا را تحــت تأثی ــار رئیس ه ــم داده و رفت ــل دست به دســت ه ــن عوام ــه ای هم
ــر  ــر س ــه ب ــن زمین ــه در ای ــی ک ــن اصطالحات ــت. جدیدتری ــودش قراردادهاس خ
ــا  ــا این ه ــا آی ــت. ام ــادم« اس ــری خ ــه« و »رهب ــری فروتنان ــاده »رهب ــا افت زبان ه
واقعــاً عملکــرد شــرکت ها را بهبــود بخشــیده اســت؟ ادبیــاِت علمــی نشــان می دهــد 
ــه  ــرکت هایی ک ــد ش ــان می ده ــات نش ــت. مطالع ــاده اس ــی افت ــن اتفاق ــه چنی ک
حقــوق ســهام داران را در اولویــت قــرار داده انــد معمــوالً ســود بهتــری دارنــد. هرچــه 
وضعیــت حقــوق ســهام داران بهتــر باشــد، ســود حاصــل از عملکــرِد شــرکت ها نیــز 
ــره  ــرکت ها هیئت مدی ــه ش ــد هرچ ــان می ده ــی ها نش ــود. بررس ــد ب ــتر خواه بیش
ــد  ــود را چن ــرمایه خ ــد س ــری می توانن ــه کمت ــا هزین ــند، ب ــته باش ــری داش قوی ت

برابر کنند.
ــد  ــم جدی ــن رژی ــه ای ــه نســبت ب ــد ک ــم وجــود دارن ــی ه ــه مدیرعامل های البت
ــِد  ــرای رش ــم ب ــور می توانی ــد چط ــا می گوین ــی از آن ه ــتند. برخ ــرض هس معت
ــه فکــر  ــره ب ــم وقتــی هــم اعضــای هیئت مدی ــزی کنی ــدِت شــرکت برنامه ری بلندم
ــه ســمت شــرکت های خصوصــی  ــک رقیــب هســتند؟ برخــی هــم ب ــِی ی جایگزین
مایــل شــده اند. نمونه هــای ایــن مدیرعامل هــا بســیار اســت. گالیــور باالخــره 
ــاز کننــد. مدیرعامل هــا  موفــق شــد و لیلی پوتی هــا را وادار کــرد بنــد از پاهایــش ب

نیز بدون تردید این کار را خواهند کرد.



آشوب بزرگ196

رئیس های بومی
رهبران شرکت های غربی کمتر ازآنچه تصورش را می کنید 

جهانی فکر می کنند

ــد خودشــان را ژنرال هایــی در  روســای شــرکت های چندملیتــی دوســت دارن
ــازه  ــای ت ــر بازاره ــه ب ــای غلب ــا روی ــد. آن ه ــور کنن ــدن« تص ــگ »جهانی ش جن
ــوِع  ــر و تن ــزی از تکث ــتایِی اغراق آمی ــا خودس ــد. ب ــر می پرورانن ــرقی را در س ش
ارتــش خودشــان می گوینــد. و عاشــق مســخره کــردِن سیاســتمداران بــه خاطــر 
ــر  ــزب کارگ ــبق ح ــر اس ــد87 رهب ــرا اد میلیبن ــتند: چ ــان هس کوته نظری هایش
ــه او  ــه ارتباطــی ب ــد کــه هیچ گون ــر ســر توافقــی جنجــال می کن بریتانیاآنقــدر ب

ندارد؟
همــه این هــا معنایــی دارد: شــرکت ها در کشــورهای توســعه یافته اگــر 
نتواننــد جهانــی فکــر کننــد نه تنهــا کاری از پیــش نخواهنــد بــرد بلکــه بــه خــود 
ــد  ــای رش ــن فرصت ه ــرد. بزرگ تری ــد ک ــق وارد خواهن ــیب هایی عمی ــز آس نی
اقتصــادی در حــال حاضــر مربــوط بــه دنیــای نوظهورهاســت: موسســه مکنــزی 
بــرآورد کــرده مــردم در کشــورهای اقتصادهــای نوظهــور تــا ســال 2020، ســاالنه 
ــور  ــم همین ط ــزرگ ه ــای ب ــرد. تهدیده ــد ک ــدار خواهن ــون کاال خری 20 تریلی

87.  Ed Miliband



197 رئیس های بومی

هســتند: هــوآوی88 چیــن به ســرعت رشــد کــرده و از ایــده ای ناممکــن بــه یکــی 
از بزرگ ترین شرکت های تله کام در دنیا تبدیل شده است.

ــان،  ــدن روی خودش ــِق جهانی ش ــاِل منط ــدر در اعم ــا چق ــن ژنرال ه ــا ای ام
موفــق بوده انــد؟ پانــکاژ گمــاوات89 از مدرســه کســب وکار اســپانیا بــرآورد کــرده 
تنهــا 12 درصــد از 500 شــرکِت برتــر دنیــا )بــر اســاس درآمــِد شــرکتی( توســط 
مدیرعاملــی اداره می شــوند کــه در کشــور دیگــری متولدشــده و شــرکتی خارجــی 
را در اختیــار دارد. )در مقابــل، 50 درصــد از مربی هــای فوتبالــی در لیــگ 
انگلســتان، خــارج از ایــن کشــور متولدشــده اند(. در بخــش مدیریــت ارشــد نیــز 
ایــن رقــم بــرای هیئت مدیــره شــرکت ها بــه 15 درصــد می رســد. ایــن دو عــدد 
ــی  ــای خارج ــه مدیرعامل ه ــرکت هایی ک ــتند: ش ــط هس ــم مرتب ــه ه ــاًل ب کام
ــرکت ها  ــه ش ــد. هرچ ــز دارن ــتری نی ــِی بیش ــره خارج ــب هیئت مدی ــد، اغل دارن
ــر باشــند؛ احتمــال اینکــه مدیرعامــل آن هــا خارجــی باشــد نیــز بیشــتر  بزرگ ت
می َشــود. امــا به محــض اینکــه بــه ســراغ فهرســتی خــارج از 500 شــرکت برتــِر 
ــرای شــرکت ها  ــردی خارجــی را ب ــام ف ــه نظــر می رســد ن ــد ب ــد، بعی ــا بروی دنی

ببینید.
شــرکت های اروپایــی از همــه بیشــتر، جهانــی هســتند: در میــان 500 شــرکِت 
ــای  ــد از اعض ــتند. 28 درص ــی هس ــا، خارج ــد از روس ــون، 23 درص ــِر فورچ برت
هیئت مدیــره نیــز خارجــی هســتند. آمریــکای شــمالی نیــز متوســط 11 درصــد 
ــن در  ــی دارد. ژاپ ــای خارج ــا و هیئت مدیره ه ــرای مدیرعامل ه ــد را ب و 13 درص
ــد: تنهــا 3 درصــد از  ــه شــمار می آی ــه ب ــا، فاجع ــد دنی ــان کشــورهای ثروتمن می
ــن  ــارج از ژاپ ــی، خ ــرکت های ژاپن ــره ش ــد از هیئت مدی ــا و 5 درص مدیرعامل ه
ــِی  ــای خارج ــی از مدیرعامل ه ــد. یک ــی دارن ــپورت خارج ــده اند و پاس متولدش
پیشــرو در ژاپــن، هــان چانــگ وو90 اســت کــه در ســال 1945 و در 14 ســالگی از 

کره شمالی به ژاپن آمد.
ــده  ــران در آین ــن رهب ــد ای ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــیاری وج ــل بس دالی
محدودتــر نیــز خواهنــد شــد. اســتخدام »ظرفیت هــای بــاال« در بازارهــای نوظهــور 

88.  Huawei
89.  Pankaj Ghemawat
90.  Han Chang-Woo
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ــش کل  ــه پی ــا دو ده ــت. ت ــده اس ــخت ش ــیار س ــی بس ــرکت های غرب ــرای ش ب
ــی کــه  ــا شــرکت های محل ــد ب ــا بای ــروز آن ه ــود. ام ــا ب ــر ســلطه آن ه ماجــرا زی
به ســرعت در حــال رشــد هســتند، رقابــت کننــد و مــدام بــا ایــن پرســش روبــه رو 
می شــوند کــه »چــرا مــن بایــد بــرای شــرکتی کارکنــم کــه نهایتــاً افــرادی مثــل 
ــم  ــرکت هایی کارکن ــرای ش ــم ب ــه می توان ــد درحالی ک ــتخدام می کنن ــو را اس ت
ــرد؟« شــرکت های  ــد ک ــل خــودم را اســتخدام خواهن ــرادی مث ــت اف ــه درنهای ک
ــارج  ــه خ ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــداد اف ــش تع ــال کاه ــن در ح ــی همچنی غرب
می فرســتند: یکــی از مطالعــات نشــان می دهــد ســهم مهاجــران در هیئت مدیــره 
شــرکت های چندملیتــی در بازارهــای نوظهــور از 56 درصــد در ســال 1998 بــه 
12 درصــد در ســال 2008 کاهــش پیداکــرده اســت. و اروپایی هــا و آمریکایی هــا 
ــان  ــز نش ــر نی ــات دیگ ــد: مطالع ــره می گیرن ــرادی به ــن اف ــم از چنی ــی ک خیل
ــراد خارجــی در ســازمان هایی کــه دور از محــل زندگی شــان  می دهــد حضــور اف

است، کاهش پیداکرده است.
چــرا ایــن مســئله اهمیــت دارد؟ یــک دلیــل روشــن ایــن اســت کــه در دنیــای 
ــال  ــه دنب ــی ب ــای گزاف ــد هزینه ه ــاال می توان ــازی از ب ــدن، محدودس جهانی ش
داشــته باشــد، از کاهــش خالقیــت گرفتــه تــا از دســت رفتــِن فرصت هــا و عــدِم 
ــد  ــا این طــور نشــان می ده ــون. بســیاری از پژوهش ه ــای گوناگ ــاِم فرهنگ ه ادغ
ــای  ــا و راه کاره ــه راه حل ه ــای یکدســت ب ــر از گروه ه ــی بهت ــا ترکیب ــه گروه ه ک
خالقانــه دســت پیــدا می کننــد. مدیرعامل هــای محلــی معمــوالً در هیئت مدیــره 
ــل  ــه مث ــرادی ک ــد؛ اف ــر می کن ــودش پ ــابه خ ــرادی مش ــا اف ــود را ب ــز دور خ نی
ــوالً  ــا معم ــالوه آن ه ــان محــل تعلق خاطــر داشــته باشــند. به ع ــه هم خــودش ب
بــرای هــر مشــکل بــه دنبــال راه حلــی مخصــوص همــان محــل هســتند، راه حلــی 
بومــی کــه اغلــب باعــث می َشــود بقیــه گزینه هــا بــرای همیشــه بســوزد: 
آلمانی هــا معمــوالً بــرای هــر مشــکلی بــه دنبــال مهندســِی ماشــینی می رونــد و 

بریتانیایی ها اغلب راه حل های مالی پیدا می کنند.
شــده  باعــث  محدودســازی ها  همیــن  اســت  معتقــد  گمــاوات  آقــای 
ــی نداشــته  ــرِد خوب ــور عملک ــای نوظه ــی در بازاره ــِی غرب شــرکت های چندملیت
ــی در بازارهــای نوظهــور در  باشــند. بررســی ها نشــان می دهــد شــرکت های غرب
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ــا 2010 به طــور متوســط 15 درصــد ســود داشــته اند  فاصلــه ســال های 2005 ت
درحالی که شرکت های محلی سود 23 درصد در سال داشته اند.

ــر  ــرآورد کــرده کــه رشــد شــرکت ها در بازارهــای نوظهــور دو براب مکنــزی ب
شــرکت ها در اقتصادهــای توســعه یافته اســت. در نظــر داشــته باشــید کــه 
ــالوه  ــد، به ع ــن دارن ــر و خوش نام تری ــد بهت ــوالً برن ــی معم ــرکت های چندملیت ش
تاریــخ طوالنی تــری نیــز دارنــد، آن هــا می تواننــد در بازارهــای نوظهــور در برابــر 
ــدن  ــئله جهانی ش ــن مس ــه ای ــر ب ــوند، اگ ــر ش ــر ظاه ــی بهت ــود خیل ــای خ رقب

به صورت جدی تری توجه کنند.

در مسیر جلو
ــی و  ــای محل ــر روس ــد از ش ــور می توانن ــی چط ــرکت های چندملیت ــا ش ام
بومــی خــالص شــوند؟ یکــی از راه هــا ایــن اســت کــه مدیریــت را بــه ســایر نقــاط 
ــکا،  دنیــا انتقــال بدهنــد. مثــاًل یکــی از شــرکت های آرایشــی بهداشــتی در آمری
ــن کار  ــز مشــابه ای ــک نی ــرال الکتری ــال داد. جن ــه ســنگاپور انتق ــر خــود را ب مق
ــه پکــن انتقــال داد.  دریکــی از بخش هــای کســب وکار خــود انجــام داد و آن را ب
بســیاری از رئیس هــا بــه کشــورهای اقتصادهــای نوظهــور ســفرکرده اند. تکنیــک 
دوم ایــن اســت کــه دنیــا را بــه مقــِر شــرکت بیاوریــد. یعنــی مدیرهــای خــوب را 
ــن اســت  ــه شــرکت ها انتقــال بدهیــد. و ســومین روش ای ــا ب از ســایر نقــاط دنی
کــه بــه افــراد در کشــورهای ثروتمنــد، فرصــت ســفر بــه کشــورهای مختلــف دنیــا 
ــا  ــی ام91 و فدکــس92 مدیرعامل هــای خــود را تشــویق می کننــد ب را بدهیــد: آی ب
ــد  ــای جدی ــا ایده ه ــد و از آن ه ــرار کنن ــاط برق ــور ارتب ــای نوظه ــرادی در دنی اف
بگیرنــد. خیلی هــا به اشــتباه تصــور می کننــد شــرکت های چندملیتــی ذاتــاً 
هویــِت جهانــی دارنــد؛ امــا درواقــع آن هــا تــالش بســیاری کرده انــد تــا خــود را از 

چنگال بومی ها رها کنند.

91.  IBM
92.  FedEx
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اُفت کالس
آیا دانشگاه های آمریکایی به مسیر شرکت های خودروسازِی 

این کشور خواهند رفت؟

ــد،  ــیگار می ش ــر از دود س ــای کار پ ــه دفتره ــش زمانی ک ــال پی ــاه س پنج
شــرکت های خودروســازِی آمریکایــی مــورد تحســین تمــام جهــان بودنــد؛ یــک 
دنیــا در برابــر آن هــا تعظیــم می کــرد. همــه می خواســتند راز موفقیــت آن هــا را 
ــی و  ــذاب معرف ــده و ج ــی خیره کنن ــال مدل ــتند هرس ــور می توانس ــد. چط بدانن
روانــه بــازار خــودرو کننــد؟ چطــور می توانســتند این همــه نیــروی انســانی را بــه 
ــور در آن زمــان بزرگ تریــن شــرکت  ــی مدیریــت کننــد )جنــرال موت ایــن خوب
ــران را به صــورت خصوصــی اســتخدام  ــه کارگ ــود ک ــان ب بخــش خصوصــِی جه
ــحال  ــی و خوش ــود را راض ــتری های خ ــتند مش ــور می توانس ــرد(؟ و چط می ک

نگه دارند؟
امــروز جهــان از بزرگــی و جذابیــِت دانشــگاه های آمریکایــی انگشــت به دهان 
مانــده اســت. آن هــا در رتبه بندی هــای جهانــی، صدرنشــین هســتند: بــر اســاس 
رتبه بنــدی مرکــز شــانگهای از برتریــن دانشــگاه های دنیــا، از میــان 20 دانشــگاه 
برتــر، 17 دانشــگاه متعلــق بــه آمریــکا اســت؛ در میــان 50 دانشــگاه برتــر نیز 35 
تــای آن هــا آمریکایــی هســتند. 70 درصــد از برنــدگان جایــزه نوبــل در علــوم و 
ــن و  ــد. معتبرتری ــور می کنن ــی عب ــگاه های آمریکای ــای دانش ــاد از دروازه ه اقتص
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پــر خواننده تریــن مقاله هــای دنیــا در ژورنال هــا و مجله هــای علمــِی ایــن 
ــن  ــِی ای ــه جادوی ــتور تهی ــد دس ــه می خواهن ــود. هم ــته می ش ــگاه ها نوش دانش

دانشگاه ها را بدانند؛ چه رازی در پشت آن نهفته است؟
اینجــا ســؤالی متفــاوت مطــرح می َشــود. آیــا دانشــگاه های آمریکایــی 
ــد؟ از  ــن کشــور حرکــت کنن ــد در مســیر شــرکت های خودروســازِی ای می توانن
ظواهــر امــر تقریبــاً چنیــن چیــزی بعیــد بــه نظــر می رســد. تعــداد ثبت نام هــای 
ــن میــزان خــود رســیده اســت.  ــه باالتری دانشــجویان از ســال 2010 تاکنــون ب
ــت به دامان  ــد دس ــدا کنن ــود پی ــرای خ ــد کاری ب ــه نمی توانن ــی ک آمریکایی های
می کننــد.  ثبت نــام  دوبــاره  تحصیــل  ادامــه  بــرای  و  می شــوند  دانشــگاه 
ــت95  ــه دیتروی ــدن ب ــانه ای از تبدیل ش ــچ نش ــت94 هی ــج93 و ماساچوس کمبری
ندارنــد. امــا باوجــود همــه این هــا، پرســش هایی جــدی دربــاره برج هــای 

سفیدرنِگ آمریکایی وجود دارد.
ــگاه های  ــام دانش ــی از نظ ــر دو گزارش های ــکا ه ــت در آمری ــه راس دو موسس
ــر96 و  ــدرو هاک ــای ان ــه نام ه ــپ ب ــمند چ ــد. دو دانش ــر کرده ان ــی منتش آمریکای
ــز  ــا نی ــه از آن گزارش ه ــد ک ــر کرده ان ــی منتش ــوس97 کتاب های ــا دریف کلودی
ــدر  ــا را ه ــول م ــا پ ــور کالج ه ــتر؟ چط ــالت بیش ــت: »تحصی ــر اس ــل ت قابل تأم
ــل می کننــد و چــه کاری می توانیــم  ــه شکســت مای می دهنــد و فرزندانمــان را ب
دراین بــاره انجــام بدهیــم«. مجلــه اعتدال گــرای آمریکایــی نیــز بــر پایــه 
آمریکایــی صــورت گرفتــه،  دانشــگاه های  از  کــه  پژوهش هــای ســاالنه ای 
می گویــد: »اگــر کالج هــا، کســب وکار بودنــد، کامــاًل آمــاده بــرای ایجــاد تنــش و 
ــهریه ها را  ــت ش ــد و قیم ــت می کنن ــم رقاب ــاًل باه ــا کام ــد. آن ه ــونت بودن خش

پایین می آورند تا همه ثبت نام کنند«.
ــرد  ــدا ک ــش پی ــاوب افزای ــه به طــور متن ــد ده ــا در طــی چن شــهریه کالج ه
ــد.  ــت کنن ــا را پرداخ ــه آن ه ــتند هزین ــا نمی توانس ــه آمریکایی ه ــی ک ــا جای ت
متوســط درآمــد خانه دارهــا در 40 ســال گذشــته 6.5 برابــر شــده اســت 

93.  Cambridge
94.  Massachusetts
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ــه  ــر شــده اســت. هزین ــرای هــر دانشــجو 15 براب ــه کالج هــا ب درحالی کــه هزین
تــورِم  اســت.  افزایش یافتــه  به شــدت  خصوصــی  کالج هــای  در  تحصیــل 
آکادمیــک به قــدری زیــاد بــوده کــه تــورم پزشــکی در برابــر آن کــم و ناچیــز بــه 

نظر می رسد.
درحالی کــه هزینه هــا در حــال افزایــش هســتند، میــزان پشــتکار و تــالش 
ــک  ــال 1961 ی ــد در س ــان می ده ــی ها نش ــت. بررس ــه اس ــراد کاهش یافت اف
ــرف  ــه ص ــاعت در هفت ــج، 24 س ــارِم کال ــال چه ــِت س ــجوی تمام وق دانش
ــل اســت:  ــل و اخراجــی هــم قابل تأم ــرک تحصی ــزان ت ــرد. می ــه می ک مطالع
ــام  ــه اتم ــاله ب ــود را 4 س ــالت خ ــجویان، تحصی ــد از دانش ــا 40 درص تنه

می رسانند.
ــه  ــه ای ب ــچ عالق ــگاه هی ــتادهای دانش ــه اس ــت ک ــن اس ــه ای ــن نکت مهم تری
ــی  ــز به خوب ــوزش نی ــد آم ــان می ده ــی ها نش ــد. بررس ــجویان ندارن ــاه دانش رف
صــورت نمی گیــرد. درواقــع اســتادها بــا دانشــجویان خــود معاملــه می کننــد: مــا 
ــا  ــا را تنه ــط م ــم فق ــری می دهی ــای بهت ــر و نمره ه ــف کمت ــما تکالی ــه ش ب
ــای  ــه پژوهش هایمــان برســیم. آق ــان، ب ــِی خودم ــم در تنهای ــا بتوانی ــد ت بگذاری
هاکــر و خانــم دریفــوس بــه نکاتــی در زمینــه بازنشســتگِی اســتادهای دانشــگاه و 

افزایش حقوق آن ها نیز اشاره می کنند که جای فکر دارد.
تعهــِد آمریــکا بــه پژوهــش، یکــی از نقــاط قــوِت سیســتم تحصیــالِت تکمیلِی 
آن اســت. امــا تــا چــه زمانــی؟ حجــم مقاله هایــی کــه بــه نظریــات جنســیت و 
نقدهــای ادبــِی آن پرداختــه، ســربه فلــک گذاشــته اســت. امــا شــواهدی وجــود 
ــای  ــر ج ــه ب ــی در جامع ــر پویای ــچ تأثی ــا هی ــد این ه ــان می ده ــه نش دارد ک
نگذاشــته اســت. در حــوزه اقتصــاد ایــن مســئله به خوبــی مشــهود اســت. بنیــاد 
ــه  ــبت ب ــرده نس ــا ک ــی دارد ادع ــه کارآفرین ــی در زمین ــه مطالعات ــن ک کافم
پژوهش هــای توســعه ای کــه صــورت می گیــرد، هرســال شــاهد افــِت کارایــی در 
ــز  ــه اســت. تمرک ــز کاهش یافت ــزان بودجــه رســانی نی ــه هســتیم. می ــن زمین ای

روی چیزهایی قرارگرفته که ارزش افزوده قابل مالحظه ای ندارد.
موسســه گلدواتــر98 عــالوه برافزایــش قیمــت و کاهــش ثمــر دهــی، بــه ســمی 
98.  Goldwater Institute
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ــه  ــی. در فاصل ــتورهای ابالغ ــد: دس ــاره می کن ــرا اش ــن ماج ــز در ای ــک نی مهل
ســال های 1993 تــا 2007 هزینــه ای کــه صــرف امــور بوروکراتیــک در 
در  اســت.  داشــته  افزایــش سرســام آوری  شــده،  آمریکایــی  دانشــگاه های 
ــت. در  ــوده اس ــگ ب ــیار پررن ــکل بس ــن مش ــم ای ــی ه ــگاه های خصوص دانش
ــگاه،  ــتخدامی در دانش ــم اس ــی از تی ــی نیم ــگاه های آمریکای ــیاری از دانش بس
ــم  ــگاه ها ه ــای دانش ــی رئیس ه ــتند. گوی ــر هس ــت وپا گی ــد و دس ــای زائ نیروه

رئیس های شرکت هایی هستند که برای خودشان حکمرانی می کنند.

گمشده
ــِی  ــالِت تکمیل ــام تحصی ــری در نظ ــزان رقابت پذی ــدازه و می ــاس ان ــر اس ب
ــل  ــان ح ــن مشــکالت خودش ــید ای ــته باش ــار داش ــد انتظ ــاالً بای ــکا، احتم آمری
شــوند. چــرا دانشــگاه ها بــرای رقابــت، سوپراســتارها را به عنــوان معلــم و اســتاد 
اســتخدام نکننــد؟ و چــرا بقیــه، قیمت هــا را کاهــش ندهنــد؟ مشــکل بــزرگ ایــن 
ــای  ــر رتبه ه ــر س ــد ب ــد دارن ــی قص ــزرگ آمریکای ــگاه های ب ــه دانش ــت ک اس
ــروع  ــاال ش ــی از ب ــن اتفاق ــد. چنی ــت کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ــی ب ــک و علم آکادمی
می شــود: دانشــگاه ییــل99 هیــچ گاه رویــای رقابــت بــا هــاروارد بــر ســر قیمــت را 
ــاًل  ــد مث ــام می دهن ــابهی انج ــای مش ــه دو کاره ــگاه های درج ــا دانش ــدارد. ام ن
ــرار  ــا ق ــار آن ه ــیاری در اختی ــات بس ــد و امکان ــادی می گیرن ــجویان زی دانش

می دهند.
ایــن مــدِل الکچــری، بعیــد اســت چنــدان دوام بیــاورد و درنهایــت اقتصــادی 
نخواهــد بــود. والدیــن بیــش از گذشــته گرفتــار بدهی هــا هســتند. اینترنــت نیــز 
ــگاه های  ــس دانش ــل گیت ــول بی ــه ق ــت. ب ــده اس ــزرگ تبدیل ش ــدی ب ــه تهدی ب
ــخنرانی  ــه س ــه ب ــن هزین ــا کمتری ــد ب ــما می توانی ــت. ش ــاده اس ــن راه افت آنالی

معروف ترین شخصیت های علمی گوش بدهید.
ــد و در حــوزه کســب  دانشــگاه های آمریکایــی بدجــور راه خــود را گم کرده ان
ــه  ــاً ب ــد قطع ــدا کنن ــود را پی ــد راه خ ــر نتوانن ــت رفته اند. اگ ــاً ازدس ــول تقریب پ

سرنوشت جنرال موتور دچار خواهند شد.
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وحشِت تحصیل کرده ها
مدرک دانشگاهی دیگر امنیت مالی به ارمغان نمی آورد

هــر پاییــز میلیون هــا نفــر از مدرســه خداحافظــی می کننــد؛ آن هــا همزمــان 
بــا خانواده هایشــان نیــز وداع می کننــد و تــا زندگــِی جدیــد خــود را در دانشــگاه 
ــق در  ــقی عمی ــتند. عش ــن هس ــیفته یادگرفت ــا ش ــی از آن ه ــد. برخ ــاز کنن آغ
وجودشــان بــرای یادگیــری می جوشــد. امــا عــده زیــادی نیــز دراین بیــن وجــود 
دارنــد کــه معتقدنــد دســت کم ســه یــا چهــار ســال از عمرشــان در دانشــگاه بــه 
بــاد فنــا مــی رود و در ایــن مــدت تنهــا فرصت هــای بــزرگ را از دســت می دهنــد 
درحالی کــه درنهایــت تنهــا بــا کوهــی از بدهی هــای دانشــگاهی روبــه رو 
خواهنــد شــد. درواقــع آن هــا معتقدنــد در ایــن مــدت، شــانس خــود را بــرای بــه 

دست آوردن شغلی خوب از دست می دهند.
ــودن  ــرای مجهــز ب ــن راه ب ــد بهتری ــه آن هــا می گوین بزرگ ترهــا همیشــه ب
در دنیــای جهانی شــدن، تحصیــل کــردن اســت. بســیار از کارگــران بــه چشــم 
خــود می بیننــد کــه شغل هایشــان ماشــینی می شــود و بــرای همیشــه از 
ــه از  ــانی ک ــت. کس ــان اس ــه در جری ــث همیش ــن بح ــی رود. و ای ــان م دستش
ــد  ــرم کنن ــت وپنجه ن ــی دس ــای ناامن ــا دنی ــد ب ــده اند بای ــراج ش ــه ها اخ مدرس
کــه شــغلی بــرای آن هــا نــدارد. اما کســی کــه بــه دانشــگاه رفتــه و فارغ التحصیل 
شــده، می توانــد در همیــن دنیــا، روی پاهــای خــودش بایســتد. اســناد و 
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مدارکــی وجــود دارد کــه ایــن دیــدگاه را تأییــد و تقویــت می کنــد. مطالعــات 
اخیــر در دانشــگاه جورج تــاون100 نشــان می دهــد »کســب گواهی نامــه در 
ــی  ــر همیشــه ارزشــمند اســت«. صالحیت هــای تحصیل ــِی باالت مقاطــع تحصیل
ــد  ــه ای می توان ــا مــدرک حرف ــی ب ــا درآمــد کامــاًل ارتبــاط دارد: یــک آمریکای ب
ــته  ــرش داش ــام عم ــرای تم ــودش را ب ــب خ ــون دالر در جی ــار 3.6 میلی انتظ
ــه  ــون دالر ب ــا 1.3 میلی ــاده دارد تنه ــم س ــک دیپل ــا ی ــه تنه ــی ک ــد؛ کس باش
تحصیل نکرده هــا  و  تحصیل کرده هــا  میــان  شــکاف  آورد.  خواهــد  دســت 
هــرروز وســیع تر و عمیق تــر می شــود. مطالعــه ای در ســال 2002 نشــان 
ــا  ــا مــدرک لیســانس می توانــد 75 درصــد بیــش از فــردی ب می دهــد فــردی ب
دیپلــم، انتظــار کســب درآمــد داشــته باشــد. امــروز ایــن ســطح بســیار باالتــر 

رفته و شکاف بسیار عمیق تر شده است.
ــا در  ــا اینکــه م ــده اســت؟ ی ــرای آین ــی ب ــا گذشــته، راهنمــای خوب ــا آی ام
ــی  ــل خوب ــان کار و تحصیــل هســتیم؟ دالی ــن رابطــه می ــه نخســت از ای مرحل
وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ایــن الگوهــای قدیمــی در ُشــُرف تغییــر هســتند 
و وضعیــت فعلــی در زمینــه رکــود تحصیلــِی غــرب نیــز بــه چیــزی ســاختاری 
تبدیــل خواهــد شــد. طوفــان آشــوِب خالقانــه کــه بســیاری از کارگــران را تحــت 
ــرار  ــار ق ــجویان را تحت فش ــمندان و دانش ــون دانش ــرارداد اکن ــود ق ــر خ تأثی

خواهد داد.
ــت.  ــش اس ــال افزای ــرعت در ح ــگاهی به س ــالن دانش ــه فارغ التحصی عرض
ــا  ــال های 1990 ت ــن س ــد بی ــان می ده ــی نش ــالت تکمیل ــی ها از تحصی بررس
2007، تعــداد دانش آموزانــی کــه بــه دانشــگاه راه یافته انــد در آمریــکای شــمالی 
22 درصــد افزایش یافتــه اســت؛ در اروپــا 74 درصــد، در آمریــکای التیــن 144 
ــدوداً  ــال 2007 ح ــت. در س ــه اس ــد افزایش یافت ــیا 203 درص ــد و در آس درص
ــه 70  ــته اند ک ــان حضورداش ــر جه ــگاه های سرتاس ــر در دانش ــون نف 150 میلی
ــن،  ــژه چی ــور به وی ــای نوظه ــد. اقتصاده ــا در آســیا بوده ان ــر از آن ه ــون نف میلی
ــا  ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــگاهی می کنن ــاختمان های دانش ــه س ــود را روان ــع خ مناب
آمریکایی هــا و اروپایی هــا رقابــت کننــد. آن هــا همچنیــن ســعی دارنــد 
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شــرکت های خدمــات حرفــه ای راه انــدازی کننــد تــا فارغ التحصیــالِن جدیــد را 
ــا  ــزرگ در دنی ــاورهای ب ــا و مش ــه برنامه نویس ه ــا را ب ــد و آن ه ــتخدام کنن اس
تبدیــل کننــد. بهترین هــا در دنیــای ثروتمنــدان بــا بهترین هــا در دنیــای فقــرا 
ــرای  ــای ســخت تر را ب ــا کاره ــه فقیرتره ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد، ب ــت می کنن رقاب

پول های کمتر انجام می دهند.
درعین حــال تقاضــا بــرای نیــروی کاِر تحصیل کــرده تحــت تأثیــر تکنولــوژی 
ــروی کار کشــاورزی در  ــرای نی ــاق ب ــن اتف ــاً مشــابه ای ــه اســت؛ دقیق قرارگرفت
قــرن نوزدهــم افتــاد و در قــرن بیســتم نیــز بــرای کارگــران کارخانه هــا رخ داد. 
کامپیوترهــا نه تنهــا می تواننــد فرایندهــای ذهنــِی تکــراری را در قالــب وظایــف 
خــود انجــام بدهنــد، بلکــه ایــن کارهــا را بــا ســرعت و دقتــی بیــش از انســان ها 
ــا  ــه آماتوره ــد ک ــد کاری کنن ــی می توانن ــا حت ــد. آن ه ــام می دهن ــز انج نی
ــوده  ــا ب ــرل حرفه ای ه ــه کنت ــی در حیط ــه زمان ــد ک ــام بدهن ــی را انج کارهای
اســت: چــرا حســابدار اســتخدام کنیــد وقتــی یــک ماشــین می توانــد بــا دقتــی 
بــاال و هزینــه ای کــم آن کار را انجــام بدهــد؟ انــواع مختلفــی از شــغل ها وجــود 
آن هــا  بدهنــد،  انجــام  به راحتــی  می تواننــد  کامپیوترهــا  کــه  دارنــد 

قابل برنامه ریزی هستند و هر کاری را مطابق دستور انجام می دهند.
ــد در  ــا کرده ان ــن101 ادع ــول کروگم ــه پائ ــا ازجمل ــیاری از اقتصاددان ه بس
جوامــع پســاصنعتی، ماشــین ها تمامــی شــغل ها را از انســان ها می رباینــد. 
ــینی  ــا و ماش ــد کامپیوتره ــان می ده ــت نش ــگاه ماساچوس ــه ای از دانش مطالع
شــدن نه تنهــا شــغل کارگرهــا بلکــه هــر شــغلی را از چنــگ انســان ها می قاپنــد. 
ــیاری از  ــد بس ــان می ده ــتون نش ــگاه پرینس ــری از دانش ــه دیگ ــی مطالع حت
افــراد  شــغل  درحالی کــه  مــی رود  دســت  از  تحصیل کرده هــا  شــغل های 
تحصیل نکــرده همچنــان باقــی می مانــد: یــک راننــده کامیــون در هنــد همیشــه 
ــت  ــن اس ــری ممک ــس کامپیوت ــک برنامه نوی ــا ی ــت ام ــد داش ــغلش را خواه ش

شغلش همین فردا توسط یک کامپیوتر انجام شود.
تحصیــالت دانشــگاهی هنــوز در بســیاری از مشــاغل الزم و ضــروری اســت 
ــد  ــالت می توان ــش تحصی ــر آن، افزای ــوق و نظای ــکی، حق ــه پزش ــاًل در زمین مث
101.  Paul Krugman
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باعــث افزایــش حقــوق نیــز بشــود و امنیــت شــغلی را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
ــی  ــت به کل ــا وضعی ــون ام ــود. اکن ــاوت ب ــدری متف ــرن بیســتم شــرایط ق ــا ق ت
ــگاه ها  ــتند. دانش ــدال هس ــا در ج ــا وبالگ ه ــا ب ــت. روزنامه ه ــده اس دگرگون ش
تمــام تــالش خــود را می کننــد اســاتید را بــرای خــود حفــظ کننــد. شــرکت های 
حقوقــی ســعی می کننــد کارهــای روزمــره را انجــام بدهنــد تــا بتواننــد آن هــا را 
بــه کامپیوترهــا بســپارند. دکترهــا نیــز حتــی در معــرض تهدیــد قرارگرفته انــد، 
چراکــه بیمــاران می تواننــد بــه توصیه هــای آنالیــن گــوش بدهنــد و خودشــان 

را مداوا کنند.

از کارهای یدی تا کارهای ذهنی
تومــاس مالــون102 معتقــد اســت ایــن تغییــرات بــزرگ نظیر ماشــینی شــدن، 
جهانی شــدن و مقــررات زدایــی می تواننــد بخشــی از تغییــری بزرگ تــر باشــند: 
ــن  ــر و ســبک تر. ای ــه کارهــای کوچک ت ــی ب ــردِن کارهــای ذهن ــدی ک بخش بن
ــا  ــد. آن ه ــام می دهن ــرکت ها انج ــا در ش ــیاری از مدیره ــه بس ــت ک کاری اس
ــا را  ــع کاره ــد. درواق ــر خردکرده ان ــای کوچک ت ــه کاره ــی را ب ــای ذهن کاره
تکه تکــه کرده انــد. آن هــا حتــی پروژه هــای کارِی بــزرگ را بــه تکه هــا و 
بخش هــای کوچک تــری کــه توســط ماشــین ها قابل اجــرا باشــد، تقســیم 

کرده اند.
ایــن تغییــرات بــدون تردیــد روی بازدهــِی کارگــران ذهنــی تأثیــر خواهــد 
ــه  ــود ارائ ــتری های خ ــرای مش ــاوت ب ــی متف ــد خدمات ــا می توانن ــت. آن ه داش
ــز خــود را  ــه تمرک ــد ک ــدا می کنن ــدرت را پی ــن ق ــن ای ــا همچنی ــد. آن ه بدهن
ــه بهتریــن نحــو  ــه کــردِن کارشــان بگذارنــد و ایــن وظایــف را ب روی بهتــر ارائ
ــا  ــرای کارهــای ذهنــی ایجــاد می شــود ت ــن وضعیتــی کــه ب انجــام بدهنــد. ای

حدودی نشان می دهد نسل آینده فارغ التحصیالن چگونه خواهند بود.

102.  Thomas Malone
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ارزیابی مدیریت
ارتقاء بهره وری توسط مدیریت خوب، دیگر فقط یک تئوری محتمل نیست

ــال 1914  ــت. در س ــر اس ــرن اخی ــه های ق ــن پیش ــی از موفق تری ــت یک مدیری
مدیریــت فقــط یــک بحــث نوپــا و جدیــد بــود. فقــط شــش ســال از راه انــدازی مدرســه 
کســب وکار هــاروارد1 می گذشــت. ادبیــات مدیریــت شــامل »قوانیــن مدیریــت علمــی«2 
ــن مبحــث  ــروز ای ــد جــزوه معــدود دیگــر می شــد. ام ــور3 و چن ــک تیل نوشــته فردری
ــی در رشــته  ــارم دانشــجویان آمریکای ــه و پرسروصداســت. یک چه ــک موضــوع پخت ی
دنیــا  کســب وکارهای  ســودآورترین  از  برخــی  می کننــد.  تحصیــل  کســب وکار 

نسخه های مدرن کتاب »قوانین« نوشته تیلور هستند.
امــا آیــا مدیریــت شایســته ایــن جایــگاه ارتقاءیافتــه فعلــی هســت؟ یــا ایــن فقــط یــک 
ــه ایــن مســئله  ــه و حقــه آمیــز اســت؟ شــک و تردیدهــا نســبت ب شــلوغ کاری عوام فریبان
کــم نیســت. متیــو اســتورات4 مشــاور پیشــین حــوزه مدیریــت کتابــی بــا عنــوان »افســانه 
مدیریــت«5 نوشــته اســت. فیلیــپ دلــوس براگتــون6 از دانش آموختــگان مدرســه کســب وکار 
ــد.  ــی« خطــاب می کن ــاروارد همشــاگردی هایش را در دوره MBA »کارشناســان آخرالزمان ه

1.  Harvard Business School (HBS)
2.  The Principles of Scientific Management (1911)
3.  Frederick Taylor
4.  Matthew Stewart
5.  Management Myth
6.  Philip Delves Broughton
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ــان  ــاره مربی ــر«7 درب ــای جادوگ ــام »دکتره ــه ن ــی را ب ــترک کتاب ــس مش ــن مقاله نوی ای
ــد  ــر درآورده اســت. ســایر منتقــدان این طــور اســتدالل می کنن ــه رشــته تحری ــت ب مدیری
ــه  ــه زمین ــز ب ــدارد؛ همه چی ــت خــوب« اصــاًل وجــود ن ــوان »مدیری کــه چیــزی تحــت عن
بحــث وابســته اســت یــا اصــاًل غیرممکــن اســت بتوانیــم تعییــن کنیــم کــه مفهــوم مبهمــی 

مثل مدیریت، تا چه اندازه می تواند تغییرات ایجاد کند.
ــوم8 از دانشــگاه  ــان شــامل نیکــوالس بل در دهــه گذشــته، یــک گــروه از اقتصاددان
اســتنفورد و جــان ون رینــن9 از مدرســه اقتصــاد لنــدن10 تــالش کرده انــد تــا 
اســتدالل های دقیق تــر و محکم تــری را تبیــن کننــد. آن هــا بــر ســه تکنیــک مدیریتــی 
رایــج تمرکــز کرده انــد؛ تنظیــم اهــداف، قدردانــی از عملکــرد و ارزیابــی نتایــج. در ایــن 
راســتا عملکــرد بیــش از 10هــزار ســازمان در 20 کشــور بــر مبنــای نحــوه اجــرای ایــن 
ــای  ــش از 150 پژوهشــگر و متده ــا بی ــه اســت. آن ه ــه قرارگرفت ــا موردمطالع تکنیک ه
ــا صحــت و قــوت نتایــج خــود را تضمیــن  ــد ت ــه کار گرفته ان دشــوار اقتصادســنجی را ب
کننــد. پژوهــش ایــن تیــم همچنــان ادامــه دارد، امــا اعضــای آن هرگــز وعــده چیــزی 
کمتــر از کتابــی شــبیه »روز رســتاخیز«11 دربــاره مدیریــت را نمی دهنــد )کتــاب 
ــن پادشــاه  ــام اول، اولی ــه دســتور ویلی ــالدی ب ــه در ســال 1086 می ــار ک ــدی آم دوجل
ــان چــه انــدازه  نورمــن در انگلســتان تهیــه شــد تــا معلــوم شــود کــه هــر یــک از ارباب

زمین و چه تعداد دام در اختیاردارند و ارزش آن ها چقدر است(. 
ــای  ــا ارتق ــی ب ــاط تنگاتنگ ــت خــوب ارتب ــه مدیری ــد ک ــان نتیجــه گرفته ان اقتصاددان
ــری  ــا اندازه گی ــره وری، سودبخشــی، رشــد و بق ــه برحســب به ــازمانی دارد ک ــرد س عملک
می شــود. مدیریــت خــوب بیشــتر از آن کــه بــه معنــای تطبیــق بــا شــرایط باشــد، بیشــتر 
از جنــس تکنولــوژی اســت. تکنیک هــای موفــق مدیریتــی می تواننــد در شــرایط مختلــف 
بــرای افــراد متفــاوت بــه کار گرفتــه شــوند. برخــی از ایــن تکنیک هــا همیشــگی هســتند؛ 
ــش   ــل جنب ــتند؛ مث ــه هس ــاب و نوآوران ــا ن ــی از آن ه ــته ها. برخ ــر از شایس ــل تقدی مث

کیفیت که توسط دبلیو. ادواردز دمینگ12 بعد از جنگ جهانی دوم پایه گذاری شد. 

7.  The Witch Doctors
8.  Nicholas Bloom
9.  JohnVan Reenen
10.  London School of Economics
11.  Domesday Book
12.  W. Edwards Deming
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یافته هــای ایــن پژوهــش از برخــی جهــات تصــورات مرســوم را تائیــد می کننــد. آمریــکا 
ــی دارد و کشــورهایی  ــان را از نظــر ســاختار مدیریت ــن شــرکت های جه ــه بهتری روی هم رفت
ــد  ــد. کشــورهای ثروتمن ــن نظــر در رتبه هــای بعــدی قرارگرفته ان ــن از ای ــل آلمــان و ژاپ مث
امــا غیــر پیشــرفته ای چــون پرتغــال و یونــان و همچنیــن بازارهــای بــزرگ نوظهــور، فهرســت 
ــزرگ  ــی داشــته اند. شــرکت های ب ــت ضعیف ــه مدیری ــد ک ــی از شــرکت هایی را دارن بلندباالی
چندملیتــی باالتریــن نمــره را در زمینــه مدیریــت می گیرنــد و ســازمان های غیرخصوصــی و 
شــرکت هایی کــه توســط مؤسسانشــان یــا فرزنــدان آن هــا اداره می شــوند، کمتریــن نمــره را 

به خود اختصاص داده اند.
بااین حــال، پژوهشــگران اعــداد و ارقــام قدرتمنــدی را هــم بــه ایــن فرضیه هــای متــداول 
ــدی  ــالف 30 درص ــارم اخت ــاً یک چه ــه تقریب ــد ک ــن زده ان ــا تخمی ــد: آن ه ــه کرده ان اضاف
بهــره وری در آمریــکا و اروپــا بــه مدیریــت برمی گــردد. درنتیجــه وضعیــت آمریــکا بایــد بــر 
اســاس میــزان برتــری مدیریتــی ایــن کشــور ســنجیده شــود. پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند کــه آمــار شــرکت هایی بــا مدیریــت ضعیــف در چیــن، بســیار کمتــر از هنــد یــا 
برزیــل اســت. بــاال بــودن غیرعــادی تعــداد شــرکت هایی بــا مدیریــت ضعیــف در بریتانیــا هــم 

تا حدی درنتیجه سنت سپردن مدیریت امور به فرزندان ارشد است. 
ــان  ــود: در جری ــی ب ــی تصادف ــد. اول ــط بوده ان ــه مرتب ــه دو تجرب ــش ب ــای پژوه یافته ه
بحــران مالــی ســال 2007-2008، در میــان صنایعــی کــه بیــش از همــه تحــت تأثیــر بحــران 
بودنــد، کســب وکارهایی کــه تکنیک هــای مدیریتــی صحیحــی را اجــرا کــرده بودنــد، 
ــنجیده و از روی  ــه دوم س ــتند. تجرب ــایرین داش ــه س ــبت ب ــری نس ــب بهت ــرد به مرات عملک
ــه گــروه منتخبــی از کارخانه هــای نســاجی  ــان به صــورت تصادفــی ب ــود: اقتصاددان آگاهــی ب
ــه ای از  ــا مجموع ــا را ب ــد و عملکــرد آن ه ــه دادن ــگان ارائ ــی رای ــدی مشــاوره های مدیریت هن
کارخانه هــای تحــت نظــارت مقایســه کردنــد. یــک ســال بعــد، شــرکت هایی کــه توصیه هــای 

ارائه شده را به کار گرفته بودند، بهره وری خود را تا 17 درصد ارتقا دادند. 
ــد کــه توســط اداره  تیــم پژوهشــگرآن همچنین از یــک تحقیــق قدیمــی اســتفاده کردن
آمــار ایاالت متحــده روی عملکــرد مدیریتــی بیــش از 30هــزار شــرکت آمریکایــی انجام شــده 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســه تکنیــک مدیریتــی برگزیده شــان  ــار دیگــر ب بــود. آن هــا ب
ــه شــرکت های  ــد ک ــرد دارد. پژوهشــگران نتیجــه گرفتن ــای عملک ــا ارتق ــی ب ــاط نزدیک ارتب
واقــع در جنــوب و غــرب میانــه، عملکــرد مدیریتــی بهتــری نســبت بــه شــرکت های واقــع در 
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غــرب و شــمال شــرقی دارنــد. آن هــا همچنیــن دریافتنــد کــه مدیریــت آمریکایــی در فاصلــه 
ــژه در زمینــه  ــا حــد قابل توجهــی ارتقــا پیداکــرده اســت؛ به وی ــا 2010 ت ســال های 2005 ت

جمع آوری و تحلیل اطالعات.
چــرا عملکردهــای صحیــح مدیریتــی در برخــی نواحــی رواج پیداکــرده و در برخــی دیگــر 
ــه نظــر می رســد کیفیــت  ــد: ب ــن پرســش دارن ــرای ای ــک پاســخ ســاده ب ــه؟ اقتصاددانآن ی ن
ــی اســت کــه کســب وکارها در آن  ــودن بازارهای ــی ب ــا رقابت ــاط ب ــت به وضــوح در ارتب مدیری
فعالیــت می کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــرکت های آمریکایــی بــه شــکلی خــاص، 
خــوب اداره می شــوند. شــرایط رقابتــی کســب وکار در ایــن کشــور، شــرکت هایی بــا مدیریــت 
ــاداش  ــوند، پ ــت می ش ــوب مدیری ــه خ ــرکت هایی ک ــه ش ــد و ب ــذف می کن ــف را ح ضعی
ــر  ــت س ــا را پش ــترده ای از رقب ــف گس ــد طی ــه ناچارن ــی ک ــرکت های چندملیت ــد. ش می ده
ــی و  ــرکت های غیرخصوص ــا ش ــد، ام ــح دارن ــت صحی ــه مدیری ــتری ب ــل بیش ــد، تمای بگذارن
ــئله  ــن مس ــه ای ــد، ب ــی دارن ــه سیاس ــات قابل توج ــه مالحظ ــی ک ــب وکارهای خانوادگ کس

چندان اهمیت نمی دهند. 

قضاوت و آشکارسازی
ــوم و تیمــش ممکــن  ــج پژوهــش ارائه شــده اســت. بل ــاره نتای ــا درب برخــی پیش بینی ه
اســت بــرای رد کــردن فرضیــه تطبیــق اصــول مدیریتــی بــا شــرایط موجــود، کمــی عجلــه بــه 
ــر  ــدون فکــر سیســتم پرداخــت دســتمزد ب خــرج داده باشــند. به عنوان مثــال، پیاده ســازی ب
مبنــای عملکــرد، ممکــن اســت بهــره وری را در صنایعــی کــه بــر خالقیــت و نــوآوری متکــی 
ــوب  ــدرن محس ــاد م ــای اقتص ــن بخش ه ــه پویاتری ــی ک ــد؛ صنایع ــش بده ــتند، کاه هس
ــتند و  ــکل گیری هس ــال ش ــواره در ح ــت هم ــد مدیری ــد جدی ــن قواع ــوند. همچنی می ش
ممکــن اســت برخــی از آن هــا مؤثرتــر از ســه تکنیکــی باشــند کــه پژوهشــگران تحقیــق خــود 

را بر مبنای آن انجام داده اند.  
اهمیــت ایــن پژوهــش نبایــد دســتکم گرفتــه شــود. حــاال شــواهد خوبــی وجــود دارد کــه 
نشــان می دهــد مجموعــه ای از رفتارهــای مدیریتــی صرف نظــر از زمــان یــا مــکان، بــا بهبــود 
ــای  ــیله ایده ه ــد به وس ــا می توان ــه رفتاره ــن مجموع ــی دارد. ای ــاط تنگاتنگ ــرد ارتب عملک
جدیــدی مثــل مدیریــت نــاب یــا مدیریــت کیفیــت جامــع توســعه پیــدا کنــد، امــا اصــول 

کلی آن در طول زمان باقوت پابرجا مانده  است. 
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واکاوی لوگو
چطور یک شرکت دانمارکی به جذاب ترین کارخانه اسباب بازی سازی 

دنیا تبدیل شد 

ــذاری،  ــو بگ ــه لوگ ــک قطع ــت را روی ی ــه پای ــدون این ک ــروی ب ــی ب ــه جای اینک
ــت  ــدر فهرس ــو در ص ــم لوگ ــا فیل ــووی ی ــو م ــود. لوگ ــخت تر می ش ــه روز س روزب
ــر  ــده ب ــباب بازی های ساخته ش ــرد و اس ــرار می گی ــا ق ــای دنی ــن فیلم ه پرفروش تری
مبنــای شــخصیت هایش بیشــترین میــزان فــروش را در فروشــگاه ها دارد. ایــن مــوارد 
را بــه تولیــد انبــوه محصــوالت شــرکت لوگــو اضافــه کنیــد: بــه ازای هــر نفــر روی کره 
ــباب بازی از ده  ــده اس ــن تولیدکنن ــود دارد. ای ــو وج ــک لوگ ــه کوچ ــن، 86 قطع زمی
ســال رشــد خیره کننــده بهــره بــرده کــه درآمــد ایــن شــرکت را بــه بیــش از چهــار 
برابــر رســانده اســت. لوگــو در ســال 2012 شــرکت هســبرو13 را پشــت ســر گذاشــت 
تــا بــه دومیــن تولیدکننــده بــزرگ اســباب بازی در دنیــا تبدیــل شــود. اولیــن شــرکت 
بــه نــام متــل14 حــاال در پــی آن اســت کــه بــا خریــد شــرکت کانادایــی تولیدکننــده 

مگابالک، با چالش ایجادشده توسط لوگو مقابله کند. 
دســتاورد لوگــو از بســیاری جهــات ارزشــمند اســت. زادگاه لوگــو، شــهر بیالنــد در 
منطقــه روستانشــین دانمــارک، آن قــدر کوچــک بــود کــه شــرکت مجبــور شــد در آن یک 
هتــل تأســیس کنــد؛ البتــه همان طــور کــه انتظــار می رفــت یــک هتــل مجهــز و زیبــا. 
ــت؛  ــای کاری در دنیاس ــن حوزه ه ــی از پرچالش تری ــباب بازی یک ــد اس ــب وکار تولی کس
ــات  ــر از ابداع ــدت متأث ــر به ش ــال حاض ــد و در ح ــرو م ــه پی ــدگار و همیش ــر مان غی

13.  Hasbro
14.  Mattel
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ــه خاطــر  تکنولوژیــک. کــودکان ســریع تر از قبــل رشــد می کننــد و دنیــای واقعــی را ب
ــه  ــد ک ــث ش ــم باع ــار ه ــوارد در کن ــن م ــام ای ــد. تم ــار می گذارن ــازی کن ــای مج دنی
شــرکت در ســال های 2003-2004 تقریبــاً ورشکســته شــود؛ درحالی کــه ســال ها 
فراموش شــده بــود و بــه حوزه هــای جدیــدی واردشــده و محصــوالت متعــددی را تولیــد 
ــن  ــد لباس هــا و ســاعت هایی مزی ــا تولی ــت ب ــود، از ســر ناچــاری تصمیــم گرف کــرده ب

به برند لوگو، به سمت شرکتی در زمینه »سبک زندگی« تغییر مسیر بدهد. 
ــگ کنادســتروپ15 را  ــه جورجــن وی ــاز شــد ک ــی آغ ــو زمان ــت لوگ ــه موفقی ده
ــای  ــه آق ــود؛ چراک ــزرگ ب ــک ب ــک ریس ــرد. این ی ــاب ک ــل انتخ ــوان مدیرعام به عن
ــت  ــای مدیری ــود به ج ــح داده ب ــت و ترجی ــن داش ــال س ــط 35 س ــتروپ فق کنادس
ــن  ــا ای ــد. ام ــت کن ــزی16 فعالی ــر در مکین ــاور مدی ــوان مش ــب وکار، به عن ــک کس ی
حرکــت بســیار الهام بخــش بــود. آقــای کنادســتروپ حکــم داد کــه شــرکت بایــد بــه 
ــار  ــی، کن ــول اصل ــر محص ــز ب ــد: تمرک ــت کن ــباب بازی بازگش ــای اس ــد آجره تولی
ــن  ــو. او همچنی ــم لوگ ــا ت ــی ب ــروش پارک های ــی ف ــد و حت ــعه برن ــتن توس گذاش
نظارت هــای مدیریتــی ســخت گیرانه تری را اعمــال کــرد. به عنوان مثــال، تنــوع 

تولیدات شرکت را از 12900 محصول به 7000 محصول کاهش داد. 
لوگــو تحــت مدیریــت آقــای کنادســتروپ توانســت موازنــه قابل قبولــی را میــان نوآوری 
ــه  ــرای حفــظ رشــد فــروش خــود ناچــار اســت دســت ب ــرار کنــد. شــرکت ب و ســنت برق
ــرای افزایــش موجــودی آجرهــای پالســتیکی  ــد. مشــتری ها ب تولیــد ایده هــای جدیــد بزن
خــود و همچنیــن بــرای خریــد آن از لوگــو به جــای رقبــای ارزان فــروش تــر، بــه یــک دلیــل 
منطقــی نیــاز دارنــد. بااین حــال، به طــور همزمــان شــرکت بایــد در برابــر بدعت گذاری هــای 
ــه مــرز نابــودی رســاند، مقاومــت کنــد. شــرکت لوگــو  بــدون تدبیــر کــه عمــاًل لوگــو را ب
ــا و  ــل قلعه ه ــاخت مث ــاده س ــای آم ــا طراحی ه ــباب بازی ب ــای اس ــه ای از جعبه ه مجموع
ســفینه های فضایــی را تولیــد می کنــد تــا بــه کــودکان الگوهــا و دســتورالعمل هایی را ارائــه 
ــای  ــه موجــودی آجره ــد ب ــات می توانن ــن قطع ــه ای ــد دارد ک ــن تأکی ــا همچنی ــد، ام بده

پالستیکی کودک اضافه شده و برای ساختن چیزهای دیگر به کار گرفته شوند. 
لوگــو همچنیــن در مدیریــت ارتباطــات خــود پیشــرفت کــرده اســت. لوگــو مــووی 

15.  Jorgen Vig Knudstorp
16.  McKinsey
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نشــان داد کــه چطــور می تــوان بــا تمرکــز بــر قطعــات لوگــو، بــه دنیــای مجــازی هــم 
پــا گذاشــت. شــرکت بــرادران وارنــر17 ســاخت فیلــم را بــر عهــده گرفــت، درحالی کــه 
مدل هــا توســط لوگــو ارائــه می شــد. ایــن شــرکت در طــول ســال های پرفرازونشــیبش 
بیش ازحــد بــر خریــد حــق امتیــاز تولیــدات پرطرفــدار ســایر شــرکت ها مثــل هــری 
پاتــر و جنــگ ســتارگان اتــکا کــرده بــود. ایــن بــار ســرمایه های فکــری خــود مجموعــه، 
و نــه متعلــق بــه ســایر شــرکت ها، نقــش اول فیلــم شــد. ایــن شــرکت همچنیــن در 
ــی را  ــد، گام های ــای جدی ــد ایده ه ــه تولی ــش در زمین ــروه هواداران ــن از گ ــره گرفت به

روبه جلو برداشت؛ به ویژه بزرگ ساالن طرفدار لوگو.
ــد؟ رشــد  ــظ کن ــده خــود را حف ــرگ برن ــان ب ــد همچن ــن شــرکت می توان ــا ای آی
شــرکت رو بــه کاهــش اســت. رشــد ســود خالــص ایــن شــرکت از 35 درصــد در ســال 
2012، بــه 9 درصــد در ســال 2013 رســیده و درآمــد آن هــم از رشــد 23 درصــدی در 
ــتروپ  ــای کنادس ــت. آق ــرده اس ــت پیداک ــدی دس ــد 10 درص ــه رش ــال 2012، ب س
می گویــد کــه روزهــای ســخت تری هــم در انتظــار ایــن شــرکت اســت: »وقتــی شــرکت 
بزرگ تــر می شــود درحالی کــه بــازار رشــد نکــرده، پیامــد منطقــی آن ایــن اســت کــه 
ــری برســد.« لوگــو حــاال دریکــی  ــر و باثبات ت ــه ســطح قابل قبول ت ــد ب ــرخ رشــد بای ن
ــازمانی و  ــای س ــاد ظرفیت ه ــال ایج ــرد و در ح ــر می ب ــه س ــود ب ــف خ ــاط عط از نق

استقبال از جهانی سازی برای کمک به یافتن منابع جدیدی جهت رشد است. 
در ســال 2013، شــرکت 478 میلیــون دالر روی تجهیــزات تولیــد خــود 
ــرد و  ــه ک ــه اضاف ــه مجموع ــت را ب ــر تمام وق ــش از 1300 کارگ ــرمایه گذاری و بی س
ــه  ــو درحال توســعه دو کارخان ــش داد. لوگ ــای خــود را 13 درصــد افزای ــداد نیروه تع
خــود در کالدنــو واقــع در جمهــوری چــک و مونتــری واقــع در مکزیــک و همچنیــن 
در حــال ســاخت دو کارخانــه جدیــد در مجارســتان و مهم تــر از همــه، در جیاکســینگ 
ــانگهای و  ــنگاپور و ش ــری در س ــدازی دفات ــا راه ان ــم ب ــت آن ه ــت. مدیری ــن اس چی
همچنیــن لنــدن، در حــال جهانی شــدن اســت. شــرکت از ایــن اقدامــات دو هــدف را 
دنبــال می کنــد: اول این کــه رشــد ســریع موفقیت هــای لوگــو در شــرق را در غــرب 
ــه شــرکتی  ــی شــده، ب ــی کــه جهان هــم تکــرار کنــد و دوم این کــه از شــرکتی محل

جهانی تبدیل شود که دفتر مرکزی اش واقع در بیالند است. 
17.  Warner Bros.
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ضیافت دیرهنگام
ــه همــراه آورده اســت. لوگــو نســبتاً  ــا خــود ب جهانی شــدن مشــکالتی را هــم ب
ــه  ــد ب ــی می خواه ــن شــرکت زمان ــاد. ای ــن افت ــی در چی ــر نقش آفرین ــه فک ــر ب دی
ــز  ــتاوردی به ج ــچ دس ــا هی ــی ب ــرکت های غرب ــایر ش ــه س ــود ک ــن وارد ش چی
پشــیمانی در حــال خــروج از ایــن کشــور هســتند. لوگــو همچنیــن هویــت خــود را 
مدیــون ریشــه هایش در شــهر کوچکــی در دانمــارک اســت. مؤســس آن ال کــرک 
ــن شــرکت را از دو حــرف اول دو کلمــه دانمارکــی گرفــت:  ــام ای کریستیانســن18 ن
ــرکتش را  ــد ش ــتن. او تعه ــا گل کاش ــردن ی ــازی ک ــوب ب ــای خ ــه معن leg godt ب

ــرای  ــی ب ــای قبل ــرد. تالش ه ــوان ک ــا« عن ــک از م ــر ی ــودک درون ه ــرورش ک »پ
انتقــال برخــی از واحدهــای طراحــی محصــول بــه دفتــری در میــالن، یــک مصیبــت 
ــه نظــر  ــان منطقــی و ضــروری ب ــود. بااین حــال جهانی ســازی همچن ــا ب به تمام معن
ــه می کنــد؛ کســب وکار  می رســد. طبقــه متوســط چیــن رشــدی بی ســابقه را تجرب
ــای  ــد وارد بازاره ــر می خواه ــو اگ ــد اســت و لوگ ــرب، راک ــد اســباب بازی در غ تولی

جهانی شود، به نیروهای کار جهانی نیاز دارد. 
ــدن  ــرای جهانی ش ــردش ب ــد را درنب ــان قدرتمن ــک هم پیم ــن ی ــو همچنی لوگ
دارد: والدینــی کــه در بازارهــای نوظهــور زندگــی می کننــد، درســت مثــل آن هایــی 
ــوالت  ــه محص ــده اند ک ــد ش ــتند، متقاع ــاکن هس ــد س ــورهای ثروتمن ــه در کش ک
ــا از  ــای دنی ــه ج ــاالن در هم ــت. بزرگ س ــد اس ــان مفی ــرای فرزندانش ــرکت ب ش
ــان مصــرف  ــای بی پای ــان رژیم ه ــد در می ــه ای مفی ــوان وقف ــو به عن محصــوالت لوگ
ویدئوهــا و بازی هــای دیجیتالــی اســتقبال می کننــد. بزرگ ســاالن چینــی، ازجملــه 
ــان  ــده هم ــئله تأمین کنن ــن مس ــه ای ــد ک ــور امیدوارن ــن کش ــئول ای ــات مس مقام
ــج  ــدان آن رن ــدت از فق ــن به ش ــی چی ــتم آموزش ــه سیس ــد ک ــری باش ــب س ترکی
می بــرد؛ یعنــی خالقیــت. نمایــش لوگــو مــووی احتمــاالً بــه اســتقبال گســترده از 
ــه  محصــوالت شــرکت منجــر شــده اســت. بااین حــال، موفقیــت بلندمــدت لوگــو ب
برداشــت حســی بزرگ ســاالن متکــی اســت و اطمینــان آن هــا بــه این کــه محصولــی 
ــای  ــش بازی ه ــش از پیدای ــی پی ــه زمان ــه ریشــه هایش ب ــد ک ــداری می کنن را خری

ویدئویی، اپلیکیشن های موبایلی و فیلم هایی با تم اسباب بازی برمی گردد. 
18.  Ole Kirk Kristiansen
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باال گرفتن انتقادها از پیگیری ارزش دارایی سهامداران 

پــل پولمــن19 مدیرعامــل یــک شــرکت چندملیتــی اســت، امــا گاهــی بیشــتر بــه نظــر 
می رســد ســخنگوی جنبــش اعتراضــی وال اســتریت باشــد. مدیــر شــرکت یونیلــور20 )یــک 
شــرکت انگلیســی- هلنــدی مالــک طیــف وســیعی از برندهــا از شــامپوی تیموتــی تــا بســتنی 
ــار  ــا اظه ــل بیبی بومره ــع نس ــرص و طم ــی و ح ــش جهان ــکاری، گرمای ــری( از بی ــن و ج ب
تأســف می کنــد. او بخشــی از تقصیرهــا را بــه گــردن مشــکالتی می انــدازد کــه در ســه دهــه 
ــدف  ــه ه ــده ک ــن ای ــت: ای ــده اس ــی ش ــای مدیریت ــن تئوری ه ــر مؤثرتری ــته دامن گی گذش

اصلی شرکت ها باید حداکثر کردن دارایی سهامداران باشد. 
ــه  ــی ک ــن از زمان ــای پولم ــاور دارد. آق ــه ب ــن گفت ــه ای ــه ب ــرده ک ــت ک ــل ثاب او در عم
ــام و  ــار تم ــور را از انتش ــت، یونیل ــده گرف ــر عه ــال 2009 ب ــرکت را در س ــن ش ــت ای مدیری
ــای  ــی درآمده ــه پیش بین ــرد. او از ارائ ــع ک ــار من ــاه یک ب ــار م ــر چه ــی ه ــج مال ــال نتای کم
ــای  ــه بق ــک برنام ــر ی ــن مدی ــرد. ای ــودداری ک ــرمایه خ ــازار س ــران ب ــه تحلیلگ ــرکت ب ش
ــای  ــوص در بازاره ــرمایه گذاران را به خص ــدی از س ــه جدی ــه داد و مجموع ــدت را ارائ بلندم
نوظهــور جــذب کــرد کــه بــه کســب ســود در درازمــدت بــاور داشــتند. او حتــی بــه یکــی از 
ــد  ــرمایه حاضرن ــن س ــای تأمی ــران صندوق ه ــه مدی ــت ک ــس داووس گف ــران کنفران حاض

مادربزرگ های خود را هم بفروشند تا به سود برسند. 
آقــای پولمــن یکــی از اولیــن چهره هــای سرشناســی بــود کــه در پانزدهــم و شــانزدهم 
نوامبــر 2012 کالــت و تفکــر اهمیــت دارایــی ســهامدار را در همایــش پیتــر دراکــر21 در ویــن 
ــت  ــی مدیری ــدرس اتریش ــن م ــواداران ای ــه در آن ه ــاالنه ک ــم س ــک دوره ــرد )ی ــح ک تقبی

19.  Paul Polman
20.  Unilever
21.  Peter Drucker



219 نگاه بلندمدت و آینده نگرانه

گردهــم می آینــد(. راجــر مارتیــن22 رئیــس دانشــکده مدیریــت راتمــن23 در دانشــگاه تورنتــو 
ــی را  ــه سیســتم ســرمایه داری آمریکای ــد ک ــده خوان ــون منزجرکنن ــک قان ــن مســئله را ی ای
تحلیــل می بــرد. جــورج کاپــش24 از اتحادیــه صنایــع اتریــش از همــه دنیــا خواســت کــه ایــن 
قانــون را رهــا کننــد. ریــک وارتزمــن25 مدیــر موسســه دراکــر26 تصریــح کــرد کــه انتقادهــا بــه 

بار نشسته و حرکتی به راه افتاده است. 
ایــن کار قطعــاً نتایــج ناخوشــایندی را بــه همــراه داشــته اســت. رواج پیوند زدن دســتمزد 
ــا را دســت کاری  ــر آن داشــته کــه قیمت ه ــران را ب ــه قیمــت ســهام، برخــی از مدی ــر ب مدی
کننــد. به عنوان مثــال، مدیــری کــه دســتمزدش را بــر مبنــای ســود ســهام دریافــت می کنــد، 
ــه هدف گذاری هــای انجام شــده نرســد، دســتمزدی دریافــت نمی کنــد.  اگــر قیمــت ســهام ب
درنتیجــه ایــن مدیــر ممکــن اســت بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله بــه ریســک های 
ــایع  ــای ش ــدت از آفت ه ــودآوری در کوتاه م ــه س ــش ب ــد. گرای ــت بزن ــه ای دس غیرعاقالن
وال اســتریت اســت. متوســط زمانــی کــه ســرمایه گذاران سهامشــان را در بــازار ســهام 
ــه چهــار مــاه در ســال 2010  نیویــورک حفــظ می کننــد، از هشــت ســال در ســال 1960 ب
ــرکت ها را  ــی از ش ــاه، برخ ــان کوت ــه در مدت زم ــب نتیج ــر کس ــرار ب ــت. اص ــیده اس رس
وسوســه کــرده کــه توجــه کمتــری بــه پژوهــش و نــوآوری نشــان دهنــد و آینــده را فــدای 
ســودهای کوتاه مــدت ســاالنه کننــد. دراکــر زمانــی گفتــه بــود: »نتایــج پایــدار و بلندمــدت از 

طریق انباشته شدن نتایج زودرس روی هم به دست نمی آید.«
ــط 4  ــی فق ــت بررس ــرکت های تح ــه ش ــه مجموع ــد ک ــان می ده ــش نش ــک پژوه ی
ــم  ــن رق ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای درصــد از کل دارایی شــان را ســرمایه گذاری کرده ان
ــه 80  ــد ک ــان می ده ــری نش ــش دیگ ــت. پژوه ــد اس ــی 10 درص ــرکت های خصوص در ش
درصــد از مدیــران تمایــل دارنــد کــه بودجــه اختصاص یافتــه بــه بخــش تحقیــق و توســعه یــا 
تبلیغــات را کاهــش بدهنــد تــا ســودآوری خــود را بیشــتر کننــد. جــان کــی27 یک اقتصــاددان 
بریتانیایــی )نویســنده یــک گــزارش دولتــی دربــاره گرایــش بــه کســب ســود در کوتاه مــدت( 
ــودی دو  ــه ناب ــه کســب ســود در کوتاه مــدت ممکــن اســت ب اشــاره می کنــد کــه گرایــش ب
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شرکت ICI و GEC از بزرگ ترین شرکت های بریتانیایی منجر شود.
امــا یــک دقیقــه صبــر کنیــد. آیــا ادعــای منتقــدان مبنــی بــر این کــه بازارهــای ســرمایه 
مــدرن همــواره ســودهای کوتاه مــدت را بــه ســودهای بلندمــدت ترجیــح می دهنــد، صحــت 
ــم  ــده؛ علی رغ ــکل نش ــار مش ــرمایه گذاران دچ ــذب س ــز در ج ــازون هرگ ــرکت آم دارد؟ ش
ــی  ــای جهان ــخیر بازاره ــرای تس ــدت ب ــای بلندم ــود را در دل برنامه ه ــوددهی خ ــه س این ک
دیــده اســت. ســهام بســیاری از شــرکت های تکنولــوژی هــم علی رغــم ســودهای کوتاه مــدت 
ــه  ــه اســت ک ــا همیشــه احمقان ــوده اســت. و آی ــوب ب ــرمایه گذاران محب ــن س ــز، در بی ناچی
ــا  ــد؟ نوکی ــان  دهن ــش نش ــدت واکن ــداردهنده کوتاه م ــم هش ــه عالئ ــرعت ب ــرکت ها به س ش
شــرکت تلکامــی فنالنــدی اگــر ســریع تر بــه هشــدارهای بــازار واکنــش نشــان مــی داد، حــاال 
وضعیــت بهتــری داشــت. امــا ایــن کار را نکــرد و ترجیــح داد درحالی کــه اپــل کســب وکارش 

را تا مرز نابودی تهدید می کرد، یک مدیر درجه دو را حفظ کند.
ــد(  ــدت )ب ــدت )خــوب( و کوتاه م ــای بلندم ــان ارزش ه ــز آشــکاری را می ــدان تمای منتق
ــج  ــدن نتای ــته ش ــر از انباش ــزی غی ــدت چی ــای بلندم ــر ارزش ه ــا مگ ــده اند. ام ــل ش قائ
ــرد  ــی روی عملک ــی های منظم ــه بررس ــکالی دارد ک ــه اش ــت؟ چ ــم اس ــدت روی ه کوتاه م
ــرد  ــرح عملک ــر ش ــالوه ب ــد ع ــرکت می توان ــه ش ــج چهارماه ــرد؟ نتای ــورت بگی ــرکت ص ش
کســب وکار در چهــار مــاه گذشــته، وضعیــت ســالمت شــرکت در بلندمــدت را هــم تشــریح 

کند.
ــت  ــری موفقی ــرای اندازه گی ــب ب ــتم مناس ــک سیس ــاد ی ــن از ایج ــد آن  همچنی منتق
ناتــوان بوده انــد. یــک ایــده ایــن اســت کــه بــه رضایتمنــدی خریــداران نــگاه کنیــم، امــا آیــا 
بهتریــن راه بــرای راضــی نگــه داشــتن خریــداران ایــن نیســت کــه ارزشــمندترین چیزهــا را 
بــا کمتریــن قیمــت در اختیــار آن هــا قــرار دهیــم؟ راه دیگــر ایــن اســت کــه تمــام و کمــال 
بــه قضــاوت مدیــران اتــکا کنیــم، امــا ایــن مثــل آن اســت کــه بــه کــودکان اجــازه بدهیــم 
خودشــان بــه مشق هایشــان نمــره بدهنــد. بســیاری از منتقــدان مــدل ســهامداری، به جــای 
ــه  ــت ک ــر از آن اس ــم مبهم ت ــن روش ه ــا ای ــد، ام ــتقبال می کنن ــی اس ــدل ذی نفع آن از م
مشــکلی را حــل کنــد. ذی نفعــان چــه کســانی هســتند و ســودهای رقابتــی آن هــا چطــور باید 
ــودن  ــخص ب ــزرگ مش ــت ب ــد. مزی ــس نمی دان ــود؟ هیچ ک ــنجیده ش ــر س ــل یکدیگ در مقاب
قیمــت ســهام ایــن اســت کــه یــک وســیله ســنجش بیرونــی را بــرای ارزیابــی عملکــرد مدیــر 

ارائه می کند. 
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بــازار ســرمایه بــه آن انــدازه ای کــه مــردم فکــر می کننــد، نزدیک بیــن نیســت. بــه گفتــه 
بــارچ لــو28 از دانشــگاه نیویــورک، آمــازون تنهــا شــرکتی نیســت کــه بابــت نــگاه بلندمــدت و 
آینده نگرانــه بــه پــاداش دســت پیــدا می کنــد. باقــی شــرکت ها ازجملــه تویوتــا، IBM و جــان 
ــب  ــه اغل ــد ک ــاره می کن ــن اش ــو همچنی ــای ل ــد. آق ــت را دارن ــن وضعی ــم همی ــر29 ه دی
ــد،  ــت کاری می کنن ــا دس ــان دادن درآمده ــتر نش ــرای بیش ــود را ب ــج خ ــه نتای ــی ک مدیران
ــکل  ــه مش ــتند، بلک ــادان هس ــرمایه گذاران ن ــه س ــت ک ــن نیس ــئله ای ــده اند. مس دستگیرش

اینجاست که برخی از مدیران درباره آن ها این طور فکر می کنند. 

کنارش نگذار؛ اصالحش کن
شــرکت ها بایــد به جــای بی توجهــی بــه ارزش هــای ســهامداران، ایــن مســئله را تنظیــم 
ــت هــم مثــل  ــه هســتند. وارن باف ــن زمین ــد. برخــی از آن هــا در حــال پیشــرفت در ای کنن
ــد.  ــه ســرمایه گذاران خــودداری می کن ــد ب ــی درآم ــه پیش بین ــای پولمــن به شــدت از ارائ آق
ــرمایه گذاری های  ــد س ــع کن ــرمایه گذاران را قان ــا س ــرد ت ــاده ک ــه راه 2015 را آم IBM نقش

ــد30 درازای  ــر لیکوئی ــورآل و ای ــردا منتهــی خواهــد شــد. ل ــه درآمدهــای ف ــروز، ب ــزرگ ام ب
ــاداش  ــهامداران پ ــه س ــده، ب ــان تعیین ش ــتر از مدت زم ــی بیش ــرای زمان ــهام ب ــظ س حف
ــوژی،  ــه تکنول ــال در زمین ــرکت های فع ــایر ش ــگا و س ــن، زین ــوگل، لینکدای ــد. گ می دهن
ســاختارهای رأی گیــری دوگانــه ای را اتخــاذ کرده انــد کــه بــه مؤسســان اجــازه می دهــد در 

برابر فشارها برای سود آفرینی در کوتاه مدت مقاومت کنند. 
بلندمــدت و  بــه تفکــر  بــرای تشــویق مدیرعامل هایشــان  از شــرکت ها  بســیاری 
ــر مبنــای ســود ســهام را  ــه آن هــا اجــازه می دهنــد کــه دریافــت دســتمزد ب ــه، ب آینده نگران
ــادی  ــهام های ع ــان س ــه مدیرانش ــوض ب ــد. در ع ــال کنن ــتگی اعم ــد از بازنشس ــط بع فق
ــود  ــب س ــدارد. به این ترتی ــود ن ــال وج ــد س ــا چن ــا ت ــروش آن ه ــکان ف ــه ام ــد ک می دهن
ــد.  ــک می کنن ــادی نزدی ــهامداران ع ــه س ــادی ب ــد زی ــا ح ــران را ت ــه مدی ــه ب تعلق گرفت
ــی  ــت دارای ــرای مدیری ــدام ب ــن اق ــه، صحیح تری ــی گفت ــون زمان ــل کلینت ــه بی ــور ک همان ط
ــن بخــش را  ــه این کــه کاًل ای ــم، ن ــن اســت کــه نگــرش خــود را اصــالح کنی ســهامداران ای

کنار بگذاریم.
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سکوت سرمایه داری
فعاالن کسب وکار باید از خودشان دفاع کنند

هنــری هزلیــت31 یکــی از بزرگ تریــن نظریه پــردازان تفکــر بــازار آزاد زمانــی گفتــه 
بــود کــه ایده هــای خــوب بایــد در هــر نســل بازآمــوزی شــود. ایــن مســئله قطعــاً دربــاره 
ایده هــای خــوب در حــوزه کســب وکار، صحــت دارد. یــک نســل پیــش، مــارگارت تاچــر 
و رونالــد ریــگان فعالیت هــای خوبــی را بــه نفــع کســب وکارها انجــام دادنــد. حــاال امــا 

به نظر می رسد این مجموعه فعالیت ها نیاز به بازنگری های اساسی دارد. 
ــق  ــر از رون ــال های اخی ــب وکارها در س ــه کس ــت ک ــب نیس ــای تعج ــدان ج چن
افتــاده باشــند. بحــران اعتبــار تقریباًهمــه دنیــا را بــه رکــود فروبــرده اســت. قــرن جدیــد 
بــا فروپاشــی انــرون و ســایر شــرکت های قدرتمنــد آغــاز شــد. برخــی از مدیــران بــرای 
خــود دســتمزدهای شــاهانه تعییــن می کننــد، درحالی کــه بــرای کارگرانشــان از زندگــی 
ســاده و ریاضــت اقتصــادی حــرف می زننــد. غول هــای کســب وکار کــه زمانــی 
زینت بخــش جلــد نشــریات بودنــد، بــه کمیته هــای مجلــس احضــار شــده و بــه زنــدان 

محکوم می شوند.
ــه خاطــر اعمــال  ــه اســت کــه همــه آن هــا ب ــی کســب وکار می گوینــد ناعادالن اهال
نادرســت معــدودی از همتایانشــان مــورد قضــاوت قــرار بگیرنــد و ایــن موضــوع باعث رنج 
و عذابشــان شــده اســت. بحــران اعتبــار کار دســت بانکــداران بــود )کــه وام هــای زیــادی 
ــد کــه چرخــه رونــق و  ــد( و سیاســتگزاران )کــه خودشــان را فریــب دادن را اعطــا کردن
ــرز32 از شــرکت  ــی اب ــل برن ــان شــرکتی مث ــد(. مجرم ــن برده ان کســادی شــدید را از بی
ورلــدکام و دنیــس کوزلوســکی33 از شــرکت تیکــو  بابــت جرایم شــان بــه زنــدان محکــوم 
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ــو34 کــه بیــش از 550 میلیــون دالر را در  ــو موزیل ــران طماعــی مثــل آنجل شــدند. مدی
ــتثناها  ــزو اس ــب زد، ج ــه جی ــد35 ب ــرکت کانتری وای ــر ش ــش ب ــت ننگین ــول حاکمی ط

هستند. امروز متوسط دستمزد مدیران آمریکایی عماًل از سال 2000 کمتر است. 
ــیاری از  ــت. بس ــده نیس ــوز راضی کنن ــا هن ــت دارد، ام ــائل واقعی ــن مس ــه ای هم
مدافعــان جاه طلــب حــوزه کســب وکار دو بحــث را پیــش برده انــد. اول این کــه بســیاری 
ــا به صــورت مســتمر تعهــد  ــد. آن ه ــف کارهــای خــوب کرده ان از شــرکت ها خــود را وق
ــدگان(  ــران و تأمین کنن ــل کارگ ــان )مث ــه ذی نفع ــبت ب ــط نس ــود را نه فق ــوزانه خ دلس
ــب های  ــد برچس ــد. تیمبرلن ــا کرده ان ــوق و کرن ــن در ب ــیاره زمی ــال کل س ــه در قب بلک
»شــاخص ســبزی« را روی همــه کفش هــای تولیــدی خــود چســبانده اســت. گالکســو 
ــرار داده اســت.  ــی ق ــار میلیون هــا آفریقای ــدز را در اختی ــن36 داروهــای ای اســمیت کالی
ــاز خــود را از محصــوالت ارگانیــک اســتاندارد  اســتارباکس بخــش اعظــم قهــوه موردنی

خریداری می کند. 
ــی  ــب وکارهای خصوص ــه کس ــت؛ این ک ــر اس ــر و عمل گرایانه ت ــث دوم منطقی ت بح
ــای  ــا کااله ــد. آن ه ــت کرده ان ــاه خدم ــترش رف ــه گس ــه ها ب ــایر موسس ــش از س بی
ــه کاالهــای مصرفــی عامــه مــردم  ــود، ب لوکســی را کــه فقــط مخصــوص ثروتمنــدان ب
ــی.  ــد؛ مثــل اتومبیــل در یــک قــرن پیــش و کامپیوترهــا در دوران کنون تبدیــل کرده ان
موتورهــای هواپیمــای تولیــد جنــرال الکتریــک ســاالنه 660 میلیــون نفــر را جابه جــا و 
طــرح  می کنــد.  اســکن  را  بیمــار  میلیــون   230 آن  تصویربــرداری  دســتگاه های 
تخفیف هــای روزانــه وال مــارت ســاالنه حداقــل 50 میلیــارد دالر در هزینــه آمریکایی هــا 

صرفه جویی می کند. 
مشــکل اســتدالل اول ایــن اســت کــه همدلــی برانگیز نیســت. طرفــداران مســئولیت 
ــرای  ــی ب ــرکت ها دلیل ــه ش ــد ک ــرار می کنن ــی اق ــع به نوع ــرکت ها درواق ــی ش اجتماع
معذرت خواهــی کــردن دارنــد؛ درنتیجــه ایــن مســئله منتقــدان را تشــویق می کنــد کــه 
حتــی بیشــتر از قبــل گلــه و شــکایت کننــد. اگــر بــه کروکدیل هــا غــذا بدهیــد، هرگــز 
ــی از  ــدر کاف ــه به ق ــن اســت ک ــم ای ــد. مشــکل بحــث دوم ه ــه نمی گیرن ــما فاصل از ش
موضــوع فراتــر نمــی رود. ایــن اســتدالل فقــط بــر موضــوع رفــاه تمرکــز دارد و درنتیجــه 

34.  Angelo Mozilo
35.  Countrywide
36.  GlaxoSmithKline
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ــر  ــد، درگی ــه فضــای کســب وکارها دارن ــی نســبت ب ــای اخالق ــه دغدغه ه ــرادی را ک اف
نمی کند. 

ــدان  ــه منتق ــور ب ــتدالل مذک ــت. اس ــف بار اس ــت تأس ــتدالل از دو جه ــن اس ای
ــند. در  ــش بکش ــرکتی را پی ــات ش ــث اخالقی ــه بح ــد ک ــازه می ده ــب وکارها اج کس
حــال حاضــر بــرای بســیاری از افــراد مســلم شــده کــه شــرکت ها بــه حــرص و طمــع 
ــل  ــد. دلی ــدرت را انحصــاری می کنن ــد و ق ــد، خالقیــت را از بیــن می برن دامــن می زنن
ــودن اســتدالل مذکــور ایــن اســت کــه دنیــای کســب وکار را از  ــرای تأســف بار ب دوم ب

سه استدالل بهتر برای دفاع از خود محروم کرده است.
ــرای یادگیــری  اولیــن اســتدالل ایــن اســت کــه کســب وکار یــک تمریــن عالــی ب
ــای شــرکت ها بســته  ــع بق ــای موجــود، درواق همــکاری اســت. باوجــود همــه رقابت ه
ــران، ســهامداران و  ــدان و مدی ــراد شــامل کارمن ــه آن اســت کــه گــروه بزرگــی از اف ب
ــه یــک هــدف مشــترک باهــم  ــرای رســیدن ب تأمین کننــدگان را متقاعــد کنــد کــه ب
همــکاری داشــته باشــند. ایــن مســئله مســتلزم آن اســت کــه تعــدادی زیــادی از افــراد 
کــه باهــم غریبــه هســتند، بــه یکدیگــر اعتمــاد کننــد. این اعتمــاد بــه شــکل فزاینده ای 
ــزه در  ــک معج ــط ی ــل فق ــاد اپ ــت. آی پ ــا و فرهنگ هاس ــدن مرزه ــال درنوردی در ح
ــی  ــت؛ کار گروه ــکاری اس ــه هم ــزه ای در زمین ــه معج ــت، بلک ــی نیس ــه طراح زمین
طراحــان کالیفرنیایــی بــا تولیدکننــدگان چینــی و فروشــندگانی در گوشــه و کنــار دنیــا. 
 pane و cum ایــن مســئله یــادآور آن اســت کــه کلمــه »کمپانــی« از واژه هــای التیــن

گرفته شده که به معنای تقسیم داشته ها با یکدیگر است. 
ــت اســت.  ــرای خالقی ــی ب ــن اســت کــه کســب وکار تمرین ــه دیگــر ای ــک دفاعی ی
ــره از  ــه گ ــد، بلک ــد نمی کنن ــمندانه تولی ــوالت هوش ــط محص ــب وکار فق ــاالن کس فع
ــه  ــدی را ب ــر هن ــک ماهیگی ــه ی ــی ک ــد؛ از تلفن های ــاز می کنن ــزرگ ب ــکالتی ب مش
ــولین  ــن انس ــکان تأمی ــه ام ــی ک ــا ابزارهای ــد، ت ــل می کن ــا متص ــن بازاره نزدیک تری
موردنیــاز دیابتی هــا را بــدون تزریق هــای دردنــاک فراهــم کــرده اســت. آن هــا 
همچنیــن ســازمان هایی را ایجــاد می کننــد کــه ایــن محصــوالت را تولیــد کــرده و در 
ــیس38  ــرکت اینفوس ــان ش ــی از مؤسس ــی37 یک ــدان نایلکان ــد. نان ــع می کن ــا توزی دنی

37.  NandanNilekani
38.  Infosys
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تعریــف جالبــی را از کســب وکارش ارائــه داده و گفتــه، بزرگ تریــن دســتاورد ایــن غــول  
ارائه دهنــده خدمــات کامپیوتــری درآمــد ســاالنه 2میلیــارد دالری اش نبــوده، بلکــه ایــن 
ــف  ــا را بازتعری ــور ممکن ه ــاد داده چط ــدی ی ــان هن ــه هم وطن ــه ب ــوده ک ــت ب حقیق

کنند.

آزاد کردن به جای به بردگی درآوردن
دفاعیــه ســوم ایــن اســت کــه کســب وکارها در مــواردی خــاص بــه کثرت گرایــی و 
تعــدد احــزاب سیاســی کمــک می کننــد. مخالفــان ســرمایه داری ایــن بحــث را مطــرح 
ــا  ــا هســتند. ام ــزرگ دنی ــی از 100 اقتصــاد ب ــر نیم ــه شــرکت ها هدایتگ ــد ک می کنن
ایــن اســتدالل مســتلزم نوعــی سوءاســتفاده از آمــار اســت و گــردش مالــی شــرکت ها 
را بــا تولیــد ناخالــص داخلــی مقایســه می کنــد )فقــط ارزش افــزوده را محاســبه 
می کنــد، نــه فــروش را(. همچنیــن فشــارهای زندگــی در دنیــای کســب وکار را نادیــده 

می گیرد. 
شــرکت ها بــرای بقــا کار دشــواری در پیــش دارنــد کــه مقابلــه بــا کنتــرل 
ــزرگ  ــرکت ب ــرکت از 500 ش ــط 201 ش ــت. فق ــی از آن هاس ــت یک ــوس دول نامحس
آمریــکا در ســال 1980، همچنــان بعــد از 20 ســال بــه حیــات خــود ادامــه داده انــد. این 
ــد.  ــس می بینن ــاًل برعک ــت را کام ــرمایه داری وضعی ــان س ــه مخالف ــت ک ــی اس در حال
ــن  ــرده و همچنی ــع ک ــاد من ــدرت زی ــیدن به ق ــآن یکدیگر را از رس ــرکت ها خودش ش
ــی کــه اگــر شــرایط  ــر قــدرت دولت هــا عمــل می کننــد؛ دولت های به عنــوان ناظــری ب
غیرازایــن بــود، هدایــت اقتصــاد را یک تنــه در دســت داشــتند. ســهم دولت هایــی کــه 
ــی  ــال 1980 یعن ــد در س ــد، از 40 درص ــک خوان ــا را دموکراتی ــوان آن ه ــق می ت به ح
زمانــی کــه جنبــش حمایــت از کســب وکارها بــه راه افتــاد، بــه بیــش از 60 درصــد در 

حال حاضر رسیده است. 
ــن  ــرکت در ای ــه ش ــه ای ب ــچ عالق ــب وکار هی ــی کس ــن اهال ــک عمل گراتری بی ش
مباحثــات ندارنــد. آن هــا آن قــدر دغدغه هــای کاری دارنــد کــه فرصــت درگیــر شــدن 
ــوب  ــا خ ــد. ام ــدا نمی کنن ــی را پی ــاره آزادی و دموکراس ــه هایی درب ــن مناقش در چنی
اســت کــه کمتــر محتــاط  و کم حــرف باشــند؛ چراکــه بهــای ایــن ســکوت ممکــن اســت 

شکل گیری جوامعی متخاصم تر و حتی دولت هایی مستبدتر باشد. 
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مدیریت کسب وکارهای متوسط
شرکت های متوسط آلمانی درس های زیادی برای آموختن به دنیادارند

ــد.  ــو می اندازن ــه تکاپ ــد ب ــزرگ جدی ــای ب ــا ایده ه ــا را ب ــاً دنی ــت دائم ــان مدیری مربی
ســی ســال پیــش آن هــا روی ژاپــن متمرکــز شــدند. امــروز تمرکــز آن هــا روی هنــد اســت. 
ــد.  ــو روی آورده ان ــه زول ــا قبیل ــی ی ــت پروی ــه مدیری ــاال ب ــان ح ــن مربی ــن ای فعال تری
ــان از  ــن مربی ــا، ای ــار دنی ــه و کن ــری در گوش ــت وگذار فک ــن گش ــال و باوجودای بااین ح
رازهــای یکــی از بزرگ تریــن اقتصادهــای جهــان غافــل شــده اند. آلمــان باوجــود 
هزینه هــای بــاالی نیــروی کار و واحــد پــول نســبتاً قدرتمنــدش، بعــد از چیــن بزرگ تریــن 
ــدگاری  ــب وکارهای مان ــر از کس ــن پ ــور همچنی ــن کش ــت. ای ــده کاال در دنیاس صادرکنن
ــر کســتل  ــد. فاب ــه دربرده ان ــی جــان ســالم ب ــورم شــدید و دو جنــگ جهان اســت کــه از ت
ــی بیســمارک  ــه حت ــان اسم ورســمی داشــته ک ــداد چن ــده م ــای تولیدکنن یکــی از غول ه

اولین صدراعظم آلمآن هم مشتری آن بوده است. 
جــای خوشــحالی اســت کــه دو تــن از متفکــران حــوزه مدیریــت، بایکــوت آلمــان را لغو 
ــن  ــوق برلی ــاد و حق ــه اقتص ــور39 از مدرس ــد ون ــال 2010 برن ــر س ــد. در 18 نوامب کرده ان
ــاره  ــن درب ــر در وی ــر دراک ــاالنه پیت ــش س ــن دوره همای ــی را در دومی ــخنرانی جالب س
ــه داد. در ســال 2009،  دســتورالعمل مخفــی فعالیــت کســب وکارهای متوســط آلمــان ارائ
ــوان مشــاور فعالیــت  هرمــن ســیمون40 از موسســه ســیمون- کوچــر و شــرکا41 کــه به عن
می کنــد، دنبالــه ای خواندنــی را بــرای کتــاب مشــهورش »قهرمانــان پنهــان«42 متعلــق بــه 
ــا تئــوری مدیریــت  ــا ب ــد ت ســال 1996 منتشــر کــرد. ایــن دو مــورد را کنــار هــم بگذاری

برخاسته از قلب موفقیت های آلمان آشنا شوید. 

39.  Bernd Venohr
40.  Hermann Simon
41.  Simon-Kucher& Partners
42.  hidden champions
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ــک و  ــرکت های کوچ ــی ش ــان گاه ــط آلم ــب وکارهای متوس ــه کس ــه جامع ــا این ک ب
بادیــد  و  بزرگ تــر  قابل توجــه،  شــرکت های  اغلــب  برمی گیــرد،  در  هــم  را  محلــی 
بین المللی تــر هســتند. اغلــب آن هــا از قــرار گرفتــن در مرکــز توجــه پرهیــز می کننــد. 90 
ــد و 70  ــت می کنن ــا B2B فعالی ــگاه ی ــه بن ــگاه ب ــدل بن ــا م ــن کســب وکارها ب درصــد از ای
درصــد آن هــا در حومــه شــهرها فعــال هســتند. ایــن شــرکت ها توســط افــرادی ناشــناس 
اداره می شــوند؛ نــه جوانک هــای مشــهوری کــه تی شــرت تنشــان می کننــد و بــا 

دمپایی هایی ال انگشتی در شرکت چرخ می زنند. 
آن هــا بــر بازاریابــی گوشــه تمرکــز می کننــد؛ بازاریابــی محصــول یــا خدمتــی متفــاوت 
ــازار. به جــای فعالیــت در حوزه هــای پرطرفــداری مثــل  ــرای بخــش بســیار کوچکــی از ب ب
ــک  ــی مکانی ــل مهندس ــری مث ــای جدی ت ــد در حوزه ه ــح می دهن ــاً ترجی ــزار، عموم نرم اف
ــردازد.  ــا آن می پ ــط ب ــه ســاختن در و محصــوالت مرتب ــا43 ب ــد. شــرکت درم فعالیــت کنن
ــنال45  ــص دارد. رش ــتانی تخص ــای بیمارس ــرای تخت ه ــرخ ب ــد چ ــه تولی ــت44 در زمین تن
ــک  ــا کم ــه آن ه ــتراتژی ب ــن اس ــازد. ای ــاق گاز می س ــه ای اج ــپزخانه های حرف ــرای آش ب
ــوب  ــعار محب ــد )ش ــاب کنن ــان اجتن ــای جه ــا غول ه ــتقیم ب ــت مس ــا از رقاب ــد ت می کن
کســب وکارهای متوســط آلمــان ایــن اســت: جایــی کــه فیل هــا بــازی می کننــد، نرقــص(. 
ــد،  ــام می دهن ــه انج ــه در کاری ک ــرده ک ــک ک ــا کم ــه آن ه ــن ب ــتراتژی همچنی ــن اس ای
ــت.  ــوده اس ــرکت ها ب ــن ش ــرای ای ــه ب ــی غیرمترقب ــازی نعمت ــد. جهانی س ــرفت کنن پیش
آن هــا 30 ســال گذشــته را کــه دوره لیبــرال کــردن فضــای کار بــوده، بی ســروصدا 
گذرانده انــد، امــا ســخت در تــالش بوده انــد کــه ســلطه خــود را بــر بازارهــای دنــج آلمــان، 
بــه کل دنیــا بســط بدهنــد. ایــن شــرکت ها از فرصــت  ورود بــه بازارهــای اروپــای شــرقی و 
ــرای  ــه ای ب ــه کارخان ــد. آن هــا نیازهــای چیــن را کــه ب روســیه به ســرعت اســتفاده کرده ان

کل دنیا تبدیل شده، از نظر ماشین آالت تأمین می کنند. 
شــرکت های متوســط آلمانــی بازارهــای جهانــی را در یــک گســتره حیرت انگیــز 
 ،)&BauerKoenig( جغرافیایــی تحــت ســلطه خــود درآورده انــد: دســتگاه های چــاپ
 ،)Mühle( برس هــای اصــالح صــورت ،)Pöschl( انفیــه دان ،)Utsch( پالک هــای اتومبیــل
حشــره کش ها )Aeroxon(، زنجیرهــای صنعتــی )RUD( و پاک کننده هــای فشــار قــوی 

43.  Dorma
44.  Tente
45.  Rational
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ــازار آن قــدر چشــمگیر اســت کــه در ســال 2005، نیکــوال  )Kärcher(. نفــوذ Kärcher بــر ب
ســارکوزی بــا اشــاره بــه نــام ایــن شــرکت یــک رســوایی بــه بــار آورد. او بعــد از موجــی از 
 Kärcher اعتراض هــا و شــورش ها، گفتــه بــود کــه مناطــق جــرم خیــز بایــد بــا محصــوالت

پاک سازی شود.
مــدل کســب وکارهای متوســط آلمــان چقــدر می توانــد دوام داشــته باشــد؟ بدبین ترهــا 
ــال  ــی جهانی ســازی شــوند. شــرکت های فع ــت قربان ــن کســب وکارها درنهای ــه ای ــد ک نگرانن
در اقتصادهــای نوظهــور، تولیــد ماشــین آالت هوشــمند موردنیــاز خــود را بــا هزینــه کمتــر فرا 
ــی  ــط آلمان ــرکت های متوس ــه ش ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ــن ای ــت. همچنی ــد گرف خواهن
ــل  ــک نس ــول ی ــی در ط ــتارت آپ های آمریکای ــد. اس ــل کنن ــه عم ــد محافظه کاران بیش ازح
می تواننــد بــه غول هــای حــوزه کاری خــود تبدیــل شــوند )وال مــارت بزرگ تریــن 
خرده فروشــی حــال حاضــر دنیــا، تــا ســال 1972 حتــی در فهرســت بــورس اوراق بهــادار هــم 

نبود(. شرکت های آلمانی اما از این که نسبتاً کوچک باقی بمانند، راضی هستند. 
اولیــن نقــد وارد بــه ایــن شــرکت ها کمــی اغراق آمیــز اســت. کســب وکارهای متوســط 
ــز  ــت تمرک ــخت اس ــا س ــه آن ه ــه ورود ب ــی ک ــج تخصص ــای دن ــر بازاره ــط ب ــی فق آلمان
نکرده انــد، بلکــه انــرژی خــود را صــرف ایجــاد سیســتم های دفاعــی قدرتمندتــری کرده انــد. 
آن هــا دائمــاً نــوآوری می کننــد تــا از رقبــای بالقــوه خــود پیــش بماننــد. در زمینــه خدمــات 
بــه  ایــن شــرکت ها  مشــتریان بســیار ســخت گیر و دقیــق هســتند. فروشــندگان  
ــه شــکلی کســالت بار و باهــدف  ــه ب ــن عالق ــد ای ــد؛ هرچن محصوالتشــان تعلق خاطــر دارن
ورود بــه بازارهــای جدیــد ابــراز شــود. »قهرمانــان پنهــان« آقــای ســیمون کــه بخــش اعظــم 
ــور  ــی در 24 کش ــعبه هایی فرع ــاً ش ــتند، عموم ــی هس ــط آلمان ــرکت های متوس ــا ش آن ه
خارجــی دارنــد و خدمــات و مشــاوره ارائــه می دهنــد. اغلــب آن هــا بخــش اعظــم درآمــد 
خــود را از طریــق ارائــه خدمــات بــه دســت می آورنــد تــا فــروش محصــول. شــرکت هاکــو46 
ــروش  ــد خــود را از ف ــد، فقــط 20 درصــد از درآم ــد می کن ــزات بهداشــتی تولی ــه تجهی ک

ماشین هایش به دست می آورد. 
دومیــن نقــد واردشــده بــه ایــن شــرکت ها مســتدل تر اســت. آلمــان کارنامــه ضعیفــی 
ــه غول هــا دارد.  ــا تبدیــل ســریع شــرکت های کوچــک ب در زمینــه ایجــاد اســتارت آپ ها ی
کار شــرکت های متوســط آلمانــی در زمینــه متقاعــد کــردن بهترین هــا و باهوش ترین هــای 
46.  Hako
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ــخت تر  ــه روز س ــتایی روزب ــاده روس ــق دورافت ــی در مناط ــب وکار آفرین ــرای کس ــا ب دنی
می شــود. بــا تمــام ایــن اوصــاف، کارنامــه کاری شــرکت های متوســط آلمانــی در ســه دهــه 
ــت رفته.  ــای ازدس ــه موقعیت ه ــت، ن ــی اس ــی جهان ــای تاریخ ــر از موفقیت ه ــته، پ گذش
به عنوان مثــال، شــرکت Koenig & Bauer 95 درصــد از درآمــد خــود را از خــارج آلمــان بــه 

دست می آورد.

درس های آلمانی
بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه شــرکت های متوســط آلمانــی موتــور ماشــین صــادرات 
آلمــان را بــرای ســال های پیــش رو روشــن نگه دارنــد. امــا آیــا ایــن مســئله درس هایــی را 
ــا این کــه دفتــر مرکــزی  80 درصــد از  ــرای باقــی دنیــا دارد؟ آقــای ســیمون می گویــد ب ب
ــا  ــده، ام ــکاندیناوی واقع ش ــان و اس ــد، در آلم ــط دارن ــاد متوس ــه ابع ــازار ک ــران ب رهب
ــا از  ــار دنی ــی در گوشــه و کن ــه ســبک شــرکت های متوســط آلمان ــی ب شــرکت های موفق
ــه  ــن ب ــا وجــود دارد. بنابرای ــا شــمال ایتالی ــه( ت ــرب میان ایاالت متحــده )به خصــوص در غ

نظر می رسد که این مدل قابل انتقال باشد. 
در رفتــار ایــن شــرکت ها ســه درس اصلــی بــرای سیاســتمداران و همچنیــن 
ــت  ــاز نیس ــت نی ــرای موفقی ــه ب ــت. اول این ک ــه اس ــب وکار نهفت ــت های کس استراتژیس
تــالش کنیــد ســیلیکون ولــی خودتــان را بســازید؛ اغلــب بهتــر اســت بــر توانمندی هــای 
ســنتی خــود در صنایــع قدیمــی تمرکــز کنیــد. دوم این کــه بازارهــای دنجــی کــه بســیار 
کوچــک بــه نظــر می رســند، می تواننــد راه ورود شــما را بــه بازارهــای بــزرگ جهانــی بــاز 
ــت  ــه فعالی ــه ب ــی ک ــا زمان ــی ت ــرکت های غرب ــه ش ــت ک ــن اس ــومین درس ای ــد. س کنن
ــف  ــت را در طی ــاغل باکیفی ــد مش ــند، می توانن ــته باش ــل داش ــوآوری تمای ــز و ن متمرک
ــه  ــوتان مدرس ــی از پیش کس ــت47 یک ــودور لوی ــد. تئ ــظ کنن ــع حف ــترده ای از صنای گس
کســب وکار هــاروارد زمانــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه »موفقیــت پایــدار تــا حــد زیــادی 
ــادی از  ــم زی ــه حج ــتیابی ب ــت و دس ــای درس ــر چیزه ــداوم ب ــز م ــه تمرک ــته ب وابس
پیشــرفت های کوچــک و بی ســروصدای روزانــه اســت.« ایــن درســی اســت کــه آلمانی هــا 
ــزه  ــد آن را آوی ــم بای ــا ه ــد دنی ــورهای ثروتمن ــی کش ــد و باق ــاد گرفتن ــش ی ــا پی مدت ه

گوش قرار دهند. 
47.  Theodore Levitt
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فوران فساد
نه گفتن به فساد، تجارت را به یک امر اخاقی تبدیل می کند

15 ســال از زمانــی کــه موســی نعیــم48 عبــارت به یادماندنــی »فــوران فســاد« را 
ابــداع کــرد، می گــذرد. بااین حــال هیــچ نشــانه ای از کاهــش فســاد دیــده نمی شــود. 
درواقــع آن قــدر گدازه هــای ســوزان و خاکســتر مشــتعل ناشــی از فســادهای 
گســترده روی هــم انباشته شــده کــه برخــی از بزرگ تریــن شــرکت های دنیــا در آن 
پنهــان هســتند. زیمنــس و دایملــر اخیــراً ناچــار بــه پرداخــت جریمه هــای بزرگــی 
شــدند. BHP Billiton یکــی از غول هــای فعــال در حــوزه معــدن تصدیــق کــرد کــه 
ــکا در  ممکــن اســت در رشــوه خواری درگیــر شــده باشــد. وزارت دادگســتری آمری
حــال تحقیــق و تفحــص روی تخلفــات حــدود 150 شــرکت اســت کــه به خصــوص 

در حوزه نفت و دارو فعالیت می کنند. 
مباحثــات اخالقــی برضــد فســاد آن قــدر واضــح اســت کــه نیــازی بــه توضیــح آن 
نیســت. بااین حــال بســیاری از شــرکت ها همچنــان بــر ایــن باورنــد کــه یــک تنــش 
ناخوشــایند میــان دســتورالعمل های اخالقــی و منطــق کســب وکار وجــود دارد. 
ــی از  ــه برخ ــرای ورود ب ــد ب ــه بای ــت ک ــه ای اس ــوه خواری هزین ــارکت در رش مش
ــگ  ــد آهن ــن می توان ــوه همچنی ــد. رش ــی پرداخــت کنی ــای جهان ــوارترین بازاره دش
ــه دام افتــادن کــم اســت،  ــه؟ شــانس ب کنــد بوروکراســی را تســریع کنــد. چراکــه ن

درحالی که پاداش دور زدن قوانین می تواند بزرگ و آنی باشد. 

وقتی در رم هستید، مثل یک سوئدی رفتار کنید 
امــا آیــا واقعــاً بــرای آن کــه در رم بــه موفقیــت برســید، بایــد همرنــگ جماعــت 

48.  MoisésNaím



231 فوران فساد

شــوید و مثــل یــک رومــی رفتــار کنیــد؟ فیلیــپ نیکولــز49 از مدرســه وارتــون50 اشــاره 
می کنــد کــه بســیاری از شــرکت های غربــی بــدون آن کــه دستشــان بــه فســاد آلــوده 
شــود، در بازارهــای نوظهــور بــه موفقیــت رســیده اند؛ مثــل ریبــوک، گــوگل و نــووو 
نوردیســک51. ایکیــا در مبــارزه بــا فســاد در روســیه گام هــای بلنــدی برداشــته؛ ماننــد 
ــه در  ــی ک ــراج مدیران ــور، اخ ــن کش ــعه اش در ای ــردن توس ــف ک ــه متوق ــد ب تهدی
ــران و  ــون مدی ــی پیرام رشــوه خواری دســت داشــته اند و طراحــی ســاز و کار حفاظت
ــه  ــا، ب ــر این ه ــالوه ب ــبکه ای. ع ــط ش ــاد رواب ــت از ایج ــرای ممانع ــاع ب ــات طم مقام
گفتــه آقــای نیکولــز، درســت نیســت کــه فکــر کنیــم همــه کشــورها درگیــر فســاد 
ــا  ــد: آن ه ــا فســاد برخــوردی قاطــع دارن ــم ب ــن مناطــق ه ــی آلوده تری هســتند. حت
ــد  ــتمدارانی را تولی ــب سیاس ــرده و اغل ــن ک ــاد تدوی ــد فس ــی را ض ــواره قوانین هم
شــرکت های  می اندازنــد.  راه  بــه  فســاد  ضــد  را  کمپین هایــی  کــه  می کننــد 
ــن  ــت قوانی ــه تقوی ــکنان، ب ــاز قانون ش ــه س ــدن ب ــای رقصی ــد به ج ــی بای چندملیت

کمک کنند. 
امــا آیــا رشــوه تــا ایــن حــد کارآمــد اســت؟ دنیــل کافمــن52 و شــانگ-جین وی53 
در مقالــه ای کــه توســط بانــک جهانــی منتشــر شــد، فرضیــه »کارآمــدی رشــوه« را 
ــه  ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــد. آن ه ــرار داده ان ــر ق ــی های دقیق ت موردبررس
شــرکت هایی کــه رشــوه می دهنــد، بایــد زمــان بیشــتری را صــرف ســروکله زدن بــا 
ــی باعــث می شــود کــه  ــر شــدن در مســائل این چنین ــد. درگی ــی کنن ــوران دولت مأم
مقامــات مســئول شــرکت ها بــه فکــر چانــه زدن بــر ســر قوانیــن بیفتنــد. ایــن مقالــه 
ــی،  ــرای شــرکت های درگیــر فســاد مال همچنیــن نشــان می دهــد کــه وام گرفتــن ب
گران تــر تمــام می شــود، احتمــاالً بــه خاطــر این کــه ناچارنــد بــا جریان هــای 

نظارتی به نوعی کنار بیایند.
ــر از حــد تصــور شرکت هاســت.  ــان فســاد همیشــه بســیار باالت ــای پنه هزینه ه
فســاد بــه شــکلی اجتناب ناپذیــر بــه شــکل گیری فســادهای بیشــتر منجــر می شــود. 
ــدگان  ــوه دهن ــد و رش ــرار می کنن ــود را تک ــت های خ ــاً درخواس ــوه گیران دائم رش
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ــه  ــانی ک ــه کس ــن ب ــاد همچنی ــد. فس ــرار می دهن ــی ق ــرض باج خواه ــود را در مع خ
درگیــر ایــن مســئله هســتند، هزینه هــای روانــی بســیاری را تحمیــل می کنــد. آقــای 
ــود را  ــار خ ــن رفت ــادت ای ــب ع ــد برحس ــب های فاس ــه کاس ــد ک ــز می گوی نیکول
باخیانــت زناشــویی مقایســه می کننــد: همین کــه تســلیم وسوســه می شــوید، خــود را 
در دنیایــی از پنهــان کاری و حــس گنــاه گرفتــار می بینیــد. از ســوی دیگــر، مزایــای 
ــی  ــای نفت ــی از غول ه ــو54 یک ــد. تکزاک ــه باش ــد بســیار قابل توج ــتکاری می توان درس
ــه درســتکاری شــهرت  دنیــا کــه حــاال از زیرمجموعه هــای شــورون اســت، آن قــدر ب
ــن  ــای ای ــردن جیپ ه ــرل ک ــدون کنت ــی ب ــرزی آفریقای ــداران م ــه پاس ــرده ک پیداک

شرکت، آن ها را از مرز رد می کنند.
ــوه  ــر رش ــه درگی ــانی ک ــدن کس ــار ش ــال گرفت ــائل، احتم ــن مس ــته از ای گذش
می شــوند، نســبت بــه ســال های گذشــته بســیار بیشــتر شــده اســت. اینترنــت قــدرت 
ــزرگ  ــرار داده اســت.NGO ها دائمــاً شــرکت های ب ــار افشــاگران ق بیشــتری را در اختی
را تحــت نظــر گرفته انــد. هرســال ســازمان شــفافیت بین الملــل شــاخص ادراک فســاد، 

شاخص رشوه و شاخص سنجش فساد جهانی خود را منتشر می کند. 
احتمــال این کــه مفســدان تحــت پیگــرد قانونــی قــرار بگیرنــد هــم در حــال افزایــش 
اســت. دولــت اوبامــا بخشــی از قانونــی را کــه پــس از رســوایی واترگیــت تصویب شــده 
ــن  ــای مفســدانه خارجــی )FCPA(. ای ــون رفتاره ــان انداخــت؛ قان ــه جری ــاره ب ــود، دوب ب
قانــون بــرای تعقیــب متخلفــان شــرکتی در سراســر دنیــا مورداســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــه  ــال کــرده، درحالی ک ــده را دنب ــکا 150 پرون در ســال 2010  وزارت دادگســتری آمری
در ســال 2001 فقــط 8 پرونــده تحــت تعقیــب قضایــی قــرار داشــته اســت. طبــق ایــن 
قانــون مجازات هــای شــدیدتری بــرای متخلفــان در نظــر گرفتــه می شــود. ایــن قانــون 
مدیــران ارشــد را بابــت تخلفاتــی کــه در زمــان مدیریــت آن هــا صــورت گرفتــه، محکــوم 
می کنــد. ایــن محکومیــت می توانــد شــامل زنــدان یــا جرائــم نقــدی ســنگین باشــد. بــر 
طبــق ایــن قانــون، مقامــات مســئول ممکــن اســت بابــت مــوارد مختلــف، از ولخرجــی در 

تفریحات گرفته تا رشوه های رسوایی، محکوم شوند. 
آمریــکا حــاال تنهــا کشــوری نیســت کــه بــا فســاد مبــارزه می کنــد. سی وهشــت 
ــا  ــال 1997 را امض ــازمان OECD در س ــاد س ــا فس ــارزه ب ــان مب ــاال پیم ــور ح کش
54.  Texaco
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ــی منجــر شــده اســت. در  ــوج عظیمــی از محکومیت هــای قضای ــه م ــد کــه ب کرده ان
ــازی  ــزرگ اسلحه س ــرکت های ب ــی از ش ــتمز55 یک ــی.اِی. ای. سیس ــه 2010 ب فوری
بریتانیــا درنتیجــه یــک تجســس مشــترک میــان بریتانیــا و آمریــکا، 400 میلیــون دالر 
جریمــه شــد. بعــد از آن یــک قانــون ســخت گیرانه تر علیــه رشــوه در بریتانیــا تصویــب 
شــد. در اول آپریــل دایملــر درنتیجــه یــک تحقیــق و تفحــص مشــترک میــان آمریــکا 
و آلمــان کــه عملکــرد ایــن شــرکت را در 22 کشــور بررســی می کــرد، 185 میلیــون 

دالر جریمه شد.
ــوران  ــوران فســاد و ف شــرکت ها میــان ایــن دونیــروی قدرتمنــد گرفتارشــده اند؛ ف
ــازمان  ــش س ــد. پژوه ــر بگیرن ــکل را جدی ت ــن مش ــد ای ــا بای ــاد. آن ه ــا فس ــت ب ضدی
ــور  ــرکت ها به ط ــه ش ــان داد ک ــد نش ــرکت قدرتمن ــل روی 500 ش ــفافیت بین المل ش
متوســط فقــط 17 امتیــاز از 50 امتیــاز موجــود در زمینــه مبــارزه بــا فســاد را کســب 
کرده انــد )بلژیــک بــا اختــالف بدتریــن عملکــرد را در میــان کشــورهای اروپایــی داشــته 
ــاد  ــه فس ــن تری را در زمین ــتورالعمل های روش ــه دس ــت ک ــرکت ها الزم اس ــت(. ش اس
تدویــن کننــد تــا بــه کارمندانشــان راه و رســم مقابلــه بــا درخواســت  رشــوه را بیاموزنــد 
ــد.  ــرار دهن ــت ق ــا را موردحمای ــد، آن ه ــن درخواســت ها را رد می کنن ــه ای ــی ک و زمان
ــرای اصــالح وضــع موجــود  ــی ب ــدازی کمپین های همچنیــن تشــکیل انجمن هــا و راه ان
ــال، کســب وکارهای لهســتانی نقشــی کلیــدی در  ــد راهگشــا باشــد. به عنوان مث می توان
ــرکت های  ــی از ش ــتند. جمع ــور داش ــن کش ــاک در ای ــت های پ ــش دس ــاد جنب ایج

درستکار پانامایی هم یک گروه مبارزه با فساد را تشکیل داده اند.
در شــرایطی کــه بســیاری از شــرکت ها فقــط بــرای جــان بــه دربــردن از رکــود 
تقــال می کننــد، مطــرح کــردن ایــن موضــوع شــاید کمــی غیرواقعــی بــه نظــر برســد. 
ــه  ــه ب ــارد دالر جریم ــدود 1.6 میلی ــد ح ــور ش ــس مجب ــه زیمن ــال این ک بااین ح
دولت هــای آمریــکا و آلمــان بپــردازد، به هیچ وجــه غیرواقعــی نیســت. محکــوم 
شــدن مدیــران بــه زنــدان هــم کامــاًل واقعــی اســت. عبــارت »خــوب رفتــار کــن، تــا 
ــه  ــود در زمین ــعار های موج ــن ش ــی از برانگیزاننده تری ــری« یک ــه بگی ــوب نتیج خ
مســئولیت اجتماعــی شرکت هاســت. امــا وقتــی پــای فســاد بــه میــان می آیــد، همــه 

ممکن است در آن شریک شوند.
55.  BAE Systems
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بارها شکست بخور، خوب شکست بخور
درس های زیادی هست که شرکت ها می توانند از شکست یاد بگیرند؛ 

درصورتی که آن را مدیریت کنند

ــتش  ــت پرس ــتن راز موفقی ــل دانس ــه دلی ــواره ب ــب وکار هم ــوزه کس ــندگان ح نویس
ــا کتــاب »در جســت وجوی برتــری«57 بــه یــک سوپراســتار تبدیــل  شــده اند. تــام پیتــرز56 ب
شــد. اســتفان کاوی58 بیــش از 15 میلیــون نســخه از کتــاب »هفــت عــادت مردمــان موثــر«59 
ــام  ــه ن ــر تیتــر کتــاب ســومش ب ــا هوشــمندی زی ــه فــروش رســاند. مالکــوم گالدول60 ب را ب
ــن پرســتش موفقیــت،  »خارق العــادگان«61 را »داســتان موفقیــت« انتخــاب کــرده اســت. ای
آخریــن روش هــای مرســوم مدیریــت را بیش ازپیــش در معــرض توجــه قــرار می دهــد. مجلــه 
ــه موضــوع شکســت اختصــاص داده و به صــورت خــاص  ــل خــود را ب ــاه آپری HBR شــماره م

ــا  ــه ادع ــرار داده ک ــه ق ــرکت P&G را موردتوج ــین ش ــق پیش ــر موف ــی62 مدی ــی. لیفل ای.ج
ــت هایمان  ــیم، از شکس ــه باش ــان درس گرفت ــه از موفقیت هایم ــش از آن ک ــا بی ــد: »م می کن
یــاد گرفته ایــم.« نســخه بریتانیایــی نشــریه Wired ایــن تیتــر را روی جلــد خــود آورده اســت: 
ــد از  ــی بای ــب وکارهای اروپای ــه کس ــوید. آنچ ــق ش ــد موف ــد! بع ــت بخوری ــریع تر شکس »س
ســیلیکون ولــی یــاد بگیرنــد«. IDEO یــک شــرکت فعــال در زمینــه ارائــه خدمــات مشــاوره ای 
ایــن شــعار را مورداســتفاده قــرار داده اســت: »بارهــا شکســت بخوریــد تــا زودتــر بــه موفقیــت 
برســید.« دالیــل خوبــی بــرای تقدیــر از شکســت وجــود دارد. موفقیــت و شکســت دو قطــب 
ــع  ــاوری. درواق ــاب بی ــی را ت ــد دوم ــی بای ــردن از اول ــذت ب ــرای ل ــتند؛ ب ــم نیس ــف ه مخال
شکســت می توانــد در قیــاس بــا موفقیــت، معلــم بهتــری باشــد. همچنیــن می توانــد نشــانه ای 
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از خالقیــت باشــد. بهتریــن راه بــرای اجتنــاب از شکســت در کوتاه مــدت ایــن اســت کــه بــه 
همــان محصــوالت قدیمــی اکتفــا کنیــم؛ هرچنــد ایــن مســئله در بلندمــدت ممکــن اســت 
نابــودی شــما را رقــم بزنــد. کســب وکارها بــدون ریســک کــردن نمی تواننــد آینــده خودشــان 
ــل از  ــون قب ــاس ادیس ــد. توم ــئله را درک کرده ان ــن مس ــواره ای ــان هم ــازند. کارآفرین را بس
آن کــه موفــق بــه اختــراع موفقیت آمیــز المــپ بــرق شــود، 9هــزار آزمایــش انجــام داده بــود. 
دانشــجویان رشــته کارآفرینــی از منحنــی بازگشــت J صحبــت می کننــد کــه بــر اســاس ایــن 
ایــده طراحی شــده کــه شکســت ها زودهنــگام و مکــرر اتفــاق می افتــد و موفقیت هــا 
ــا  ــه اروپ ــی ب ــر کارآفرین ــا از نظ ــیاری از بخش ه ــان داده در بس ــکا نش ــت. آمری ــر اس زمان ب
ــه  ــداول پذیرفت ــر مت ــوان تعبی ــو« را به عن ــت روبه جل ــگ »شکس ــه فرهن ــری دارد؛ چراک برت
ــه در  ــد، درحالی ک ــان کســب وکار باش ــه پای ــد به منزل ــان ورشکســتگی می توان اســت. در آلم

سیلیکون ولی این موضوع دستکمی از دریافت یک مدال افتخار ندارد.
ــرکت ها در  ــه ش ــد ب ــن می توان ــت همچنی ــه شکس ــبت ب ــر نس ــرش مداراآمیزت ــک نگ ی
ــوار  ــرایطی دش ــی63 در ش ــن موالل ــه آل ــی ک ــد. زمان ــک کن ــودی کم ــاب از ناب ــت اجتن جه
مدیریــت شــرکت فــورد موتــور را در ســال 2006 بــر عهــده گرفــت، اولیــن کاری کــه انجــام 
داد ایــن بــود کــه از نیروهــای اجرایــی اش خواســت مســئولیت شکســت های خــود را 
برعهده گرفتــه بگیرنــد. مواللــی از مدیــران درخواســت کــرد کــه گــزارش  عملکردهــای خــود 
ــرای  ــز ب ــگ قرم ــا رن ــرای عملکــرد خــوب ت ــگ ســبز ب ــد؛ از رن ــگ نشــانه گذاری کنن را بارن
خرابــکاری. در همــان اولیــن جلســه از مواجهــه بــا دریایــی از ســبزی شــگفت زده شــد؛ آن هــم 
در شــرایطی کــه شــرکت میلیاردهــا دالر را در ســال گذشــته ازدســت داده بــود. دوران بازیابــی 
فــورد زمانــی آغــاز شــد کــه مدیــران پذیرفتنــد اوضــاع آن قدرهــا هــم کــه فکــر می کننــد، 

سبز و مساعد نیست.
ــداول اســت.  ــه یــک موضــوع عــادی و مت شکســت خــوردن در حــال تبدیل شــدن ب
جــان هــگل64 از مرکــز دلیــوت65 )کــه بــه مدیــران در زمینــه تکنولــوژی مشــاوره می دهــد( 
ــی کــه یــک شــرکت در فهرســتS&P 500  )فهرســت  محاســبه کــرده کــه متوســط زمان
500 شــرکت بــزرگ بورســی آمریــکا( باقــی می مانــد، از 75 ســال در ســال 1937 بــه 15 
ــب وکارهای  ــد از کس ــدود 90 درص ــت. ح ــرده اس ــش پیداک ــر کاه ــال حاض ــال در ح س
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ــرمایه گذاری  ــرکت های س ــد. ش ــت می خوردن ــیس، شکس ــد از تأس ــه بع ــد بالفاصل جدی
ــه  ــان ب ــد از سرمایه گذاری هایش ــط 20 درص ــند، فق ــانس باش ــر خوش ش ــر اگ خطرپذی
ــرار  ــی ق ــی را موردبررس ــروه مولکول ــا گ ــازی صده ــرکت های داروس ــد. ش ــه می رس نتیج
ــای  ــد از فیلم ه ــر از 2 درص ــند. کمت ــازار برس ــق در ب ــک داروی موف ــه ی ــا ب ــد ت می دهن
تولیدشــده، 80 درصــد از درآمــد فــروش را در اختیاردارنــد. بــا تمــام ایــن اوصاف، اســتقبال 
ــرکت ها  ــد. ش ــه باش ــن آن احمقان ــده گرفت ــدازه نادی ــت به ان ــد درس ــت می توان از شکس
بایــد یــاد بگیرنــد شکســت را مدیریــت کننــد. امــی ادموندســون66 از مدرســه کســب وکار 
ــل  ــز قائ ــد تمای ــد و غیرمفی ــان شکســت مفی ــد می ــه در گام اول بای ــد ک ــاروارد می گوی ه
ــی  ــا اشــتباهات عملیات ــا نقــص در خطــوط تولیــد ی شــد. از تحمــل مشــکالت مرتبــط ب
ــن دو  ــه تفکیــک ای ــه نظــر برســد ک ــب کســی نمی شــود.  ممکــن اســت ب ــزی نصی چی
موضــوع از هــم کار ســاده ای اســت، امــا برخــی از بهترین هــای حــوزه کســب وکار هــم از 
 M3 ــر پیشــین شــرکت تولیــدی ــی67 مدی ــد. جیمــز مک نرن پــس تشــخیص آن برنمی آین
ــامل  ــرکت ش ــای ش ــه بخش ه ــیگما در هم ــون 6س ــازی قان ــرای پیاده س ــالش ب ــا ت ب
ــوآوری  ــور ن ــرای کاهــش خطــا در خطــوط تولیــد، موت البراتوارهــای پژوهشــی و اقــدام ب
شــرکت را از کار انداخــت. هــر مدیــری ممکــن اســت درحالی کــه مدهــوش شــیوه مرســوم 

آزمون وخطا و تجربه گرایی شده، اشتباهی کاماًل خالف آن را مرتکب شود.
ــد.  ــریع را درک کنن ــک و س ــت های کوچ ــای شکس ــد مزیت ه ــن بای ــرکت ها همچنی ش
پیتــر ســیمز68 ایــن موضــوع را بــه »شــرط بندی های کوچــک« تشــبیه کــرده کــه نــام کتــاب 
ــود  ــای خ ــا ایده ه ــای دنی ــن کمدین ه ــی از موفق تری ــس راک69 یک ــدی از اوســت. کری جدی
را در مجالــس کوچــک امتحــان می کنــد. ایــن ایده هــا اغلــب شکســت می خــورد و او 
مجبــور می شــود بخــش زیــادی از ایده هــای خــود را دور بریــزد. جــف بــزوس مدیــر آمــازون 
اســتراتژی شــرکت خــود را بــه کاشــتن بــذر یــا راه رفتــن در کوچه پس کوچه هــای ناشــناس 
ــه  ــه ب ــوده ک ــتراتژی ب ــان اس ــناس هم ــای ناش ــن کوچه ه ــی از ای ــت. یک ــرده اس ــبیه ک تش
فروشــگاه های کوچــک اجــازه داده کتاب هایشــان را در وب ســایت شــرکت بــه فــروش 

برسانند و حاال یک سوم فروش آمازون از همین طریق تأمین می شود. 

66.  Amy Edmondson
67.  James McNerney
68.  Peter Sims
69.  Chris Rock



237 بارها شکست بخور، خوب شکست بخور

محدودسازی آسیب
ــرکت ها  ــه ش ــت ک ــی اس ــن راه ــی از چندی ــک یک ــک های کوچ ــرش ریس پذی
می تواننــد از طریــق آن پیامدهــای منفــی شکســت را محــدود کننــد. آقــای ســیمز بــر 
ــوم  ــاده مرس ــای آم ــتفاده از مدل ه ــا اس ــتریان ب ــا روی مش ــودن ایده ه ــت آزم اهمی
تأکیــد می کنــد. مشــتریان بیشــتر ترجیــح می دهنــد دربــاره نمونــه آزمایشــی محصــول 
کــه هنــوز در مراحــل اولیــه تولیــد اســت صادقانــه اظهارنظــر کننــد، نــه چیــزی کــه بــه 
نظــر می رســد محصــول نهایــی باشــد. کریــس  زوک70 از شــرکت خدمــات مشــاوره ای 
ــک  ــوه را نزدی ــت های بالق ــه شکس ــد ک ــویق می کن ــرکت ها را تش Bain & Company ش

بــه هســته اصلــی کسب وکارشــان نگه دارنــد؛ مثــاًل بــا معرفــی محصــوالت موجــود بــه 
ــر  ــا گانت ــی. ریت ــای فعل ــه بازاره ــد ب ــوالت جدی ــه محص ــا ارائ ــد ی ــای جدی بازاره
ــد  مک گــرث71 از مدرســه کســب وکار کلمبیــا پیشــنهاد می کنــد کــه کســب وکارها بای
بــا ســپردن مســئولیت پیــدا کــردن نقایــص بــه یکــی از اعضــای تیــم، از تائیــد و تثبیــت 

متعصبانه جلوگیری کنند.
اگــر در یادگیــری از اشــتباهات شکســت بخوریــد، شکســت خــوردن هیــچ ســودی 
ــن  ــا در ای ــد ت ــخت در تالش ان ــرکت ها س ــد. ش ــته باش ــما داش ــرای ش ــد ب نمی توان
زمینــه ارتقــا پیــدا کننــد. گــروه تاتــا72 در هنــد یــک جایــزه ســاالنه را بابــت بهتریــن 
ایــده شکســت خورده اعطــا می کنــد. اینتوییــت73 در حــوزه نرم افــزار و الــی لیلــی74 در 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــت خورده ها را ب ــن شکس ــب بهتری ــر دو لق ــازی ه ــوزه داروس ح
ارزیابــی  جریــان  در  کــه  می کنــد  تشــویق  را  خــود  داده انــد. P&G کارمنــدان 
ــد، از شکست هایشــان هم  ــه از موفقیت هایشــان حــرف می زنن عملکردشــان همان طور ک
ــم  ــان ه ــوند، خودپسندی ش ــر می ش ــرکت ها بزرگ ت ــه ش ــا هرچ ــد. ام ــت کنن صحب
افزایــش می یابــد و ترجیــح می دهنــد به جــای اعتــراف بــه اشــتباهات کوچــک، 
ــور  ــه چط ــند ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــد ب ــران بای ــد. مدی ــزرگ را بپذیرن ــت های ب شکس
شکســت می توانــد مســیر موفقیــت را همــوار کنــد. هنــری فــورد دو بــار در راه انــدازی 

یک شرکت خودروسازی به بن بست خورد، اما این مسئله او را متوقف نکرد.
70.  Chris Zook
71.  Rita Gunther McGrath
72.  Tata
73.  Intuit
74.  Eli Lilly
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کسب وکار اشتراک گذاری 
وقتی حامی محیط زیست، ورشکسته و آناین هستید، چه می کنید؟ 

به اشتراک می گذارید

چــرا بخریــد، تــا وقتــی می توانیــد اجــاره کنیــد؟ ایــن ســؤال ســاده، ســنگ 
بنــای گونــه روبــه رشــدی از کسب وکارهاســت. چــرا یــک اتومبیــل بخریــد )و 
ــه  ــاز ب ــع نی ــی کــه موق ــا زمان ــارک هزینــه پرداخــت کنیــد(، ت ــرای جــای پ ب
خریــد از ایکیــا می توانیــد یــک اتومبیــل کرایــه کنیــد؟ چــه نیــازی بــه خریــد 
دوچرخــه هســت )و پذیرفتــن ریســک بــه ســرقت رفتــن آن( وقتــی می توانیــد 
ــه خانه تــان، یکــی امانــت بگیریــد  از نزدیک تریــن ایســتگاه کرایــه دوچرخــه ب
ــرا  ــد؟ چ ــل بدهی ــان تحوی ــل کارت ــه مح ــتگاه ب ــن ایس ــه نزدیک تری و آن را ب
دی وی دی بخریــد، درحالی کــه می توانیــد به راحتــی آن را امانت گرفتــه و 

تماشا کنید؟
ــره ای و  ــای زنجی ــت. هتل ه ــد نیس ــب وکار جدی ــک کس ــاره، ی ــه اج البت
شــرکت های کرایــه اتومبیــل سال هاســت کــه فعالیــت می کننــد. امــا در 
بخــش قابل توجهــی از 50 ســال گذشــته، اجــاره دهنده هــا میــدان را بــه نفــع 
ــد. از وقتــی مــردم ماشــین لباس شــویی های خودشــان  ــی کرده ان مالکیــن خال
را می خرنــد، مراکــز عمومــی لباس شــویی در حــال تعطیــل شــدن هســتند. تــا 
ــه  ــا رو ب ــه تقریباًهمه ج ــت خان ــی، مالکی ــای مال ــکل گیری بحران ه ــل از ش قب
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افزایــش بــود. بــازار اجــاره روزبــه روز کــم رونــق تــر می شــد. هتل هــا و 
ــان  ــب وکار خودش ــای کس ــا مدل ه ــرای دهه ه ــل ب ــه اتومبی ــرکت های کرای ش
را تغییــر ندادنــد. امــا حــاال بــه لطــف تکنولــوژی، ریاضــت اقتصــادی و گرایــش 

به زندگی سبز، همه این ها به شکلی قابل توجه در حال تغییر است.   
اینترنــت امــکان مقایســه آســان قیمت هــا را فراهــم کــرده و ایــن مســئله 
ــن مســئله  ــن آورده اســت. ای ــل را پایی ــاق در هت ــل و ات قیمــت اجــاره اتومبی
همچنیــن بــه اشــکال جدیــد اجــاره و مشــارکت اجــازه بــروز می دهــد. 
به عنوان مثــال، اجــاره اتومبیــل حتــی باوجــود کــم رونــق شــدن بــازار فــروش 
خــودرو همچنــان روبــه رشــد اســت. شــرکت آمریکایــی زیپــکار 400هــزار عضو 
ــر  ــرده و ه ــت ک ــت پرداخ ــق عضوی ــوان ح ــی را به عن ــاالنه مبلغ ــه س دارد ک
زمآن کــه بخواهنــد، اتومبیــل کرایــه می کننــد. اعضــا بــا وارد شــدن بــه ســامانه 
از محــل پــارک نزدیک تریــن زیپــکار مطلــع می شــوند. همچنیــن الزم نیســت 
ــد  ــد و می توانن ــل بدهن ــزی تحوی ــگ مرک ــک پارکین ــه ی ــا را ب ــن اتومبیل ه ای
آن را در مکان هــای مختلفــی پــارک کننــد. شــرکت اجــاره فیلــم نتفلیکــس در 
ــت 116  ــق پس ــم از طری ــه فیل ــی ب ــهیل دسترس ــق تس ــال 2011 از طری س
ــان  ــن جری ــه ای ــج ب ــم به تدری ــا ه ــرد. دولت ه ــد کســب ک ــون دالر درآم میلی
ــر  ــق پ ــط از طری ــه فق ــن شــهر دنیاســت ک ــدن یکــی از چندی پیوســته اند. لن

کردن چند فرم ساده، به شهروندان دوچرخه کرایه می دهد.
جماعــت تابــع جریانــات روز در حــال تحســین ایــن رویکــرد هســتند. مارک 
ــازه،  ــز، ت ــتراک گذاری تمی ــد: »اش ــز می گوی ــریه نیویورک تایم ــن75 از نش لوی
خودخواهانــه،  مــالل آور،  مالکیــت  امــا  اســت،  پســت مدرن  و  مؤدبانــه 
محافظه کارانــه و متحجرانــه اســت.« ایــن شــور و شــوق اشــتراک گذاری در دو 
کتــاب به خوبــی تشــریح شــده: »هرچــه مــال مــن اســت، مــال تــو هــم هســت: 
پیدایــش مصرف گرایــی مشــارکتی«76 نوشــته ریچــل باتزمــن77 و رو راجــرز78 و 
ــزا  ــته لی ــت«79 نوش ــتراک گذاری اس ــب وکار در اش ــده کس ــرا آین ــبکه: چ »ش

75.  Mark Levine
76.  What’s Mine is Yours
77.  Rachel Botsman
78.  Roo Rogers
79.  The Mesh
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ــه  ــی ک ــا دوم ــت. ام ــی اس ــر از دوم ــب قوی ت ــاب اول به مرات ــکی80. کت گانس
کاربــردی  توصیه هــای  نوشته شــده،  اینترنتــی  کارآفریــن  یــک  توســط 

ارزشمندی را در برگرفته است. 
مــردم چیزهایــی را اجــاره می کننــد کــه تــا پیش ازایــن عــادت بــه اجــاره 
ــگ  ــال شــرکت  ب ــاس و اســباب بازی. به عنوان مث ــاًل لب کــردن آن نداشــتند؛ مث
ــرای کیف دســتی های شــیک و  ــارو ار اســتیل81 همــان قواعــد نتفلیکــس را ب ب
ــد کــه  ــه خــودش افتخــار می کن ــن شــرکت ب ــاده کــرده اســت. ای ــد روز پی م
ایــن امــکان را بــرای زنــان فراهــم کــرده تــا از فداکاری هــای احساســی و مالــی 
ــورآالت  ــوازم و زی ــردن ل ــدا ک ــرای پی ــان ب ــت وجوی بی پای ــان جس در جری
مناســب، اجتنــاب کننــد. رنــت دت تــوی82 همیــن کار را بــرای ســه چرخه های 
کــودکان انجــام داده اســت. شــرکت تک شــاپ83 واقــع در منلــو پــارک84 
ــازه کار  ــان ت ــده و مخترع ــان ای ــه صاحب ــزات را ب ــا فضــای کار و تجهی کالیفرنی

اجاره می دهد. 
ــه توزیــع کاالهــای  ــاً ب ســایر پیشــگامان طــرح »مصــرف مشــارکتی« صرف
موجــود خــود پرداخته انــد و کامــاًل مثــل یــک دالل عمــل کرده انــد. برخــی از 
آن هــا بــه افــراد در زمینــه فــروش ظرفیت هــا و دارایی هــای مختلــف خــود، از 
 CouchSurfing جــای پــارک اتومبیــل گرفته تا انــرژی، کمــک کرده انــد. شــرکت
مردمــی را کــه در خانه هایشــان  یــک کاناپــه اضافــه بــرای خوابیــدن دارنــد، بــه 
مســافرانی وصــل می کنــد کــه می خواهنــد روی ایــن کاناپــه بخوابنــد؛ بــا ایــن 
توجیــه کــه خــود ایــن مســافران  هم زمانــی همیــن کار را بــرای یــک نفــر دیگــر 
ــه  ــن کاناپ ــر از ای ــون نف ــد داد. 2.3 میلی ــن شــبکه انجــام خواهن از اعضــای ای
خواب هــا در 79هــزار شــهر در گوشــه و کنــار دنیــا ثبت نــام کرده انــد. 
ــم  ــه کاال را فراه ــه کاال ب ــکان مبادل ــه ام ــتند ک ــم هس ــری ه ــای دیگ گروه ه
ــا  ــه لباس هــای کــودکان تخصــص دارد، ام ــه مبادل ــد. thredUP در زمین کرده ان
ــز  ــی را نی ــای ویدئوی ــا بازی ه ــه ت ــر از لوازم آرایشــی گرفت ــای دیگ همــه کااله

80.  Lisa Gansky
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82.  Rent-That-Toy
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84.  Menlo Park
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لــوازم  شــر  از  می کنــد  کمــک  مــردم  بــه   Freecycle می کنــد.  مبادلــه 
ــر  ــا س ــوازم از زباله دانی ه ــن ل ــه ای ــدون آن ک ــوند؛ ب ــالص ش ــان خ اضافی ش

دربیاورد. وب سایت این شرکت 7.6 میلیون عضو دارد. 
کســانی کــه زیپــکار را اداره می کننــد، ممکــن اســت انگیزه هــای متفاوتــی 
 Freecycle نســبت بــه آن دســته از حامیــان محیط زیســت داشــته باشــند کــه
ــه  ــد: این ک ــترک دارن ــاور مش ــک ب ــا ی ــه آن ه ــا هم ــد، ام ــت می کنن را هدای
تکنولــوژی  این کــه  و  اســت  مالکیــت  از  مهم تــر  اغلــب  دسترســی 
ــه در  ــت همیش ــت. اینترن ــرده اس ــه ک ــر از همیش ــتراک گذاری را کارآمدت اش
زمینــه برقــراری ارتبــاط میــان خریــداران و فروشــندگان خــوب عمــل کــرده 
اســت. دســتگاه های GPS و شــبکه های اجتماعــی قــدرت اینترنــت را افزایــش 
ــرادی در همســایگی تان  ــه اف ــد شــما را ب ــد. دســتگاه های GPS می توانن داده ان
ــوند.  ــریک ش ــما ش ــا ش ــان را ب ــد خودروی ش ــه می خواهن ــد ک ــط کنن مرتب
ــع  ــن موان ــی از بزرگ تری ــش دادن یک ــال کاه ــی در ح ــبکه های اجتماع ش
اعتمــاد.  یعنــی  هســتند؛  مشــارکتی«  »مصــرف  راه  ســر  بــر  موجــود 
به عنوان مثــال، اعضــای ســایت CouchSurfing بــا یــک کلیــک می تواننــد 
ــه  ــاره غریبــه ای کــه می خواهــد کاناپ بفهمنــد کــه ســایر اعضــای شــبکه درب
ــادی  ــا غیرع ــر او ناســالم ی ــد. اگ ــرد، چــه فکــری می کنن ــرض بگی ــا را ق آن ه

باشد، الزم نیست راهش بدهند.
حساســیت های مــردم نســبت بــه ظرفیت هــای بالاســتفاده در حــال 
ــود را  ــد خ ــد از درآم ــط 18 درص ــور متوس ــا به ط ــت. آمریکایی ه ــش اس افزای
ــد. نیمــی  ــع بالاســتفاده می مان ــی می کننــد کــه در اغلــب مواق صــرف اتومبیل
از آمریکایی هــا در خانــه خــود دســتگاه متــه الکتریکــی دارنــد، امــا بیشــتر آن ها 
ــما  ــر ش ــد. اگ ــش می کنن ــد فراموش ــرده و بع ــتفاده ک ــار از آن اس ــط یک ب فق
هــم مثــل بســیاری از مــردم امــروزی بــه محیط زیســت اهمیــت می دهیــد یــا 
وضعیــت مالــی مناســبی نداریــد، ایــن مســئله برایتــان به منزلــه یــک ولخرجــی 
ــتم  ــق سیس ــی از طری ــهوت مصرف گرای ــن، ش ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــراط اس و اف
ــا ایــن شــعار شــما را وسوســه  اشــتراک گذاری ارضــا می شــود. مثــاًل زیپــکار ب

می کند: »امروز روز BMW است؛ یا شاید هم روز ولوو؟«
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راه های جدید برای خودنمایی
اســت.  تغییــر  حــال  در  مصرف گرایانــه  ظاهرســازی های  بــه  نگاه هــا 
ــاره  ــرد، اش ــه کارب ــارت را ب ــن عب ــار ای ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن85 ک ــتین وبل تورس
می کنــد کــه مردم دوســت دارنــد بــا بــه امانــت گرفتــن لــوازم مختلــف، 
خودنمایــی کننــد. بااین حــال، بســیاری از ایــن عالقه منــدان ظاهرســازی، 
به ویــژه جوان هــا، حــاال بــا ابزارهــای مجــازی بــه همــان هــدف موردنظــر خــود 
ــراق  ــا اغ ــد، ب ــام می دهن ــه انج ــاره کاری ک ــا درب ــد. آن ه ــدا می کنن ــت پی دس
ــد )در  ــه می خوانن ــی ک ــاره چیزهای ــر(؛ و درب ــد )در توییت ــتایی می کنن خودس
ــاره کســانی کــه می شناســند  شــلفاری(؛ و عالقه مندی هایشــان )در Digg(؛ و درب
ــرای  ــده آل ب ــی ای ــزار خودنمای ــک اب ــارکتی ی ــرف  مش ــوک(. مص )در فیس ب
اقتصــادی اســت کــه بــر پایــه برندهــای الکترونیکــی و مدهــای همیشــه در حــال 

تغییر بناشده است.
ــا و  ــز بی خانمان ه ــکاری دارد. به ج ــای آش ــد، محدودیت ه ــدل جدی ــن م ای
ــت دوم  ــای دس ــد از لباس ه ــردم حاضرن ــی از م ــداد کم ــط تع ــا فق روزنامه نگاره
اســتفاده کننــد. برگردانــدن زیپــکار ســر موعــد مقــرر، دردســر اســت. بااین حــال، 
ــزاران  ــش از ه ــکار در بی ــود. زیپ ــم نمی ش ــز ک ــتراک گذاری هرگ ــه اش ــل ب می
ــتیم  ــب وکاری هس ــد کس ــاهد تول ــه ش ــر هفت ــد. ه ــانی می کن ــهر خدمت رس ش
ــک حــوزه خــاص اســت. مصــرف  مشــارکتی  ــِس ی ــه می شــود نتفلیک ــه گفت ک
همچنیــن مدل هــای کســب وکار کهنــه مرســوم را کنــار می زنــد. اینترنــت شــاید 
متــرادف بــا تازگــی و نوظهــوری باشــد، امــا در حــال تشــویق مــردم بــه اســتفاده 
مجــدد از لــوازم فعلــی به جــای خریــدن لــوازم جدیــد اســت و شــاید احیاکننــده 

ارزش کهِن ساختن محصوالت بادوام باشد.

85.  Thorstein Veblen
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پایه هرم
کسب وکارها در حال یادگیری نحوه خدمت رسانی 

به جمعیت روبه رشد آمریکایی های فقیر هستند

ــروت در  ــرم ث ــف ه ــه در ک ــال نهفت ــت و اقب ــاره بخ ــت درب ــان مدیری مربی
ــدن  ــد از مطرح ش ــوع بع ــن موض ــروده اند. ای ــه ها س ــور حماس ــای نوظه بازاره
ــن  ــید. ای ــه اوج رس ــال 2006 ب ــاالد86 در س ــی.کی. پراه ــط س ــده توس ــن ای ای
در  قیمــت  شــدن  شکســته  دربــاره  را  مختلفــی  کتاب هــای  مربیــان 
ــای 100دالری  ــه کامپیوتره ــی ک ــرکت های چین ــدی و ش ــتان های هن بیمارس
ــورهای  ــروت در کش ــرم ث ــف ه ــه ک ــی کار ب ــا وقت ــته اند. ام ــازند، نوش می س

ثروتمند می رسد، این مربیان توجهی نشان نمی دهند. 
ایــن رفتــار قابــل درک اســت. مک دونالــد و وال مــارت احاطــه عجیب وغریــب 
شــرکت های آراوینــد آی کــر87 و تاتــا موتــورز را بــر بــازار ندارنــد. شــرکت های 
پاییــن هرمــی غــرب بــه موفقیتــی دســت پیــدا نکرده انــد. بســیاری از آن هــا بــه 
کارگــران شــیفتی بــا تحصیــالت پاییــن متکــی هســتند. برخــی از آن هــا زیــر بار 

وام ها و وثیقه های سنگین روزگار می گذارند.
ــزرگ و  ــازار ب ــرا ب ــم فق ــا ه ــد دنی ــی در کشــورهای ثروتمن ــال، حت بااین ح

86.  C.K. Prahalad
87.  AravindEyeCare
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روبــه رشــدی را تشــکیل می دهنــد. خانوارهــای آمریکایــی به طــور متوســط بــا 
کاهــش درآمــد واقعی شــان در فاصلــه ســال های 2005 تــا 2009 مواجــه 
بوده انــد. میلیون هــا آمریکایــی عضــو طبقــه متوســط درنتیجــه بحرانــی شــدن 
ــاال رفتــن هزینــه تحصیــل و درمــان، ناچــار بــه  وضعیــت اعتبــاری و مالــی و ب
تغییــر ســبک زندگــی و ساده زیســتی شــده اند. حــدود 44 میلیــون آمریکایــی 
ــک  ــرای ی ــال ب ــد )21.954 دالر در س ــی می کنن ــر زندگ ــط فق ــماً زیرخ رس
ــا در ســال  ــرانه خانواره ــار مصــرف س ــره در ســال 2011(. آم ــواده چهارنف خان
ــاری اســت کــه از  2009، 2.8 درصــد کاهــش داشــته اســت. ایــن نخســتین ب
زمــان شــروع جمــع آوری داده هــا در ســال 1984 توســط اداره آمــار کارگــران، 

این رقم کاهش یافته است. 
ــا  ــی اســت، ام ــای آمریکای ــق روی ــر راه تحق ــر س ــت چالشــی ب ــن وضعی ای
ــم  ــمند فراه ــک و هوش ــرکت های چاب ــرای ش ــب را ب ــی مناس ــن فرصت همچنی
می کنــد. حتــی فقیرتریــن آمریکایی هــا هــم بــر اســاس اســتانداردهای بســیاری 
ــانی  ــه خدمت رس ــوند. درنتیج ــوب می ش ــد محس ــر، ثروتمن ــورهای دیگ از کش
کســب وکار  به عنوان مثــال،  باشــد.  آفریــن  ثــروت  می توانــد  آن هــا  بــه 
ــد  ــن برن ــتوران های ای ــال 2006 رس ــت. از س ــق اس ــیار پررون ــد بس مک دونال
ــا رشــد ســاالنه 4 درصــدی مواجــه شــده اند  علی رغــم افزایــش قیمــت غــذا، ب
ــر از  ــه کمت ــده ک ــتوران هایی محاسبه ش ــرار دادن رس ــتثنا ق ــا اس ــم ب ــن رق )ای
ــکل  ــه ش ــرکت ب ــل 2011 ش ــذرد(. در آپری ــا می گ ــاح آن ه ــال از افتت ــک س ی
حیرت انگیــزی 50هــزار کارمنــد تمام وقــت و نیمه وقــت را در آمریــکا اســتخدام 
ــه تعدیــل  ــود کــه بســیاری دیگــر از شــرکت ها ناچــار ب کــرد؛ ایــن در حالــی ب

نیرو بودند. 
فروشــگاه های تخفیفــی و به صرفــه از نظــر اقتصــادی نیــز در حــال 
پیشــرفت هســتند. وال مــارت و تارگــت در حــال پیشــروی بــه بازارهــای جدید 
ــهرها(  ــز ش ــر مراک ــد )نظی ــای جدی ــه( و مکان ه ــای پای ــوزه داروه ــر ح )نظی
هســتند. آلــدی88 کــه یــک فروشــگاه تخفیفــی آلمانــی اســت، به طــور 
شــگفت آوری در آمریــکا هــم خــوب عمــل کــرده اســت. ایــن فروشــگاه برخالف 
88.  Aldi
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ــالن  ــدازه س ــص دارد )به ان ــک تخص ــگاه های کوچ ــه فروش ــارت در زمین وال م
بســکتبال، نــه زمیــن فوتبــال(. بیــش از 90درصــد از کاالهــای ایــن فروشــگاه 
زنجیــره ای از برندهــای غیرتجمالتــی متعلــق بــه همیــن شــرکت اســت. آلــدی 
ــگاه دارد، فقــط حــدود 1000  ــره تأمیــن خــود را ســاده ن ــرای آن کــه زنجی ب
ــا  ــار رقب ــه موجــودی انب ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای ــار می کن ــوع کاال را انب ن
حــدود 100هــزار کاال اســت. بااین حــال آلــدی جــای نامناســبی بــرای خریــد 
نیســت. فروشــگاه های آلــدی برخــالف برخــی از فروشــگاه های تخفیفــی کــه 
چهــره مرکــز شــهرهای آمریــکا را نازیبــا کــرده، راهروهــای پهــن و دکوراســیون 

روشن و دل بازی دارند.
ــکان  ــه ام ــادآور می شــود؛ این ک ــب را ی ــک حقیقــت جال ــدی ی ــت آل موفقی
ــازی  ــال بازس ــرکت ها در ح ــود دارد. ش ــازار وج ــن ب ــادی در ای ــای زی نوآوری ه
خــود هســتند تــا در کنــار جلــب نظــر فقــرای قدیمــی، توجــه کســانی را کــه 
ــان عضــو  ــد؛ همــان مردم ــن کنن ــز تأمی ــرا واردشــده اند نی ــه فق ــه طبق ــازه ب ت
ــذت  ــه و ســاالد ل ــی، از خــوردن الت طبقــه متوســط کــه به رغــم مشــکالت مال
می برنــد. وال مــارت بخــش خواربارفروشــی خــود را تــا حــد زیــادی توســعه داده 
اســت. مک دونالــدی عــالوه بــر فــروش ســاندویچ های گوشــت و پنیــر، 
ــن  ــد. ای ــم می فروش ــردو ه ــوه و گ ــاالد می ــل س ــالمی مث ــت فودهای س فس
فروشــگاه زنجیــره ای همچنیــن بــرای تغییــر وضعیــت یــا بازســازی 6هزار شــعبه 
ــم  ــت. ه ــرده اس ــزی ک ــکا برنامه ری ــود در آمری ــود خ ــعبه موج ــزار ش از 14ه
ــت  ــم باقیم ــای خوش طع ــه قهوه ه ــا ارائ ــز89 ب ــن دونات ــم دانکی ــد و ه مک دونال

کمتر، استارباکس را به چالش کشیده اند.

ظهور وام های آنالین
ــای  ــین، بنگاه ه ــرای شهرنش ــه فق ــای طبق ــه نیازه ــخگویی ب ــرای پاس ب
ــه گروهــی  ــرای تســهیل وام دهــی ب ــد. پاونگــو90 ب ــا گرفته ان ــاره پ وام دهــی دوب
ــود  ــت کمب ــکل موق ــا مش ــاغل ب ــرده ش ــان تحصیل ک ــا را کارشناس ــه آن ه ک

89.  Dunkin’ Donuts
90.  Pawngo
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ــد.  ــه می ده ــت ارائ ــق اینترن ــی را از طری ــرده، وام های ــف ک ــی توصی نقدینگ
ــو  ــرای پاونگ ــس ب ــت فدک ــق پس ــان را از طری ــدارک دانشگاهی ش ــتریان م مش
ــت  ــی دریاف ــال بانک ــکلی از نقل وانتق ــق ش ــود را از طری ــتند و وام خ می فرس

می کنند.
کارآفرینــان  هــم در حــال تطبیــق دادن مدل هــای کســب وکار خــود بــا دوران 
ریاضــت اقتصــادی هســتند. یکــی از روش هــای مرســوم، مــدل پیش پرداخــت 
اســت )کــه مطلــوب مشــتریانی اســت کــه وضعیــت اعتبــاری نامناســبی دارنــد 
ــل  ــرکت هایی مث ــد(. ش ــدود کنن ــود را مح ــای خ ــد ولخرجی ه ــا می خواهن ی
ــا مــدل پیش پرداخــت  لیــپ وایرلــس91 و MetroPCS کــه خدمــات وایرلــس را ب
ــود  ــه خ ــی را ب ــات موبایل ــازار ارتباط ــد ب ــد از رش ــد، 90درص ــه می دهن ارائ
مــدل  یــک  به تازگــی   Houston’s Direct Energy داده انــد.  اختصــاص 
پیش پرداخــت را بــرای هزینــه بــرق معرفــی کــرده اســت. دومیــن مــدل متــداول 
ــراد اجــازه می دهــد به جــای مالکیــت،  ــه اف »مصــرف مشــارکتی« اســت کــه ب
اشــتراک گذاری کننــد یــا اجــاره بدهنــد. Swap.com امــکان مبادلــه دی وی دی 
و ویدئــو بــا  ســایرین را بــه شــما می دهــد. thredUp همیــن کار را بــرای 
ــق  ــاغل از طری ــر ش ــجویان غی ــت. دانش ــام داده اس ــودکان انج ــای ک لباس ه
Craigslist )ســایتی بــرای آگهی هــای طبقه بندی شــده( می تواننــد رایــگان 

ــام CouchSurfing در  ــه ن ــری ب ــایت دیگ ــق س ــا از طری ــد ی ــکان کنن ــل م نق
آپارتمان شخص دیگری اتراق کنند. 

ــد.  ــوار باش ــد دش ــد می توان ــای جدی ــن دنی ــا ای ــردن ب ــدا ک ــق پی تطاب
ــور  ــکا همیشــه ســرزمین وف شــرکت ها مدت هاســت کــه تصــور می کننــد آمری
نعمــت و پیشــرفت و ترقــی باقــی می مانــد. امــا اقتصــاد آمریــکا حتــی قبــل از 
بحــران مالــی ســال 2007 هــم از طریــق ثروتمندتــر شــدن ثروتمنــدان و فقیرتر 
شــدن باقــی جامعــه، دســتخوش یــک تغییــر ســاختاری شــد. برخــی از 
ــال ها دوام  ــه س ــد ک ــی کرده ان ــاعدی را پیش بین ــرایط نامس ــا ش اقتصاددان ه
ــر  ــرایط فک ــن ش ــاره ای ــرکت ها درب ــی از ش ــداد کم ــط تع ــت. فق ــد داش خواه

کرده اند. 
91.  Leap Wireless
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ــه زودی  ــه ب ــد ک ــس تصــور می کنن ــات وایرل ــده خدم شــرکت های ارائه دهن
همــه صاحــب تلفــن  هوشــمند و ارتباطــات اینترنتــی خواهنــد شــد؛ همان طــور 
ــه  ــدی ک ــزارش جدی ــا گ ــد. ام ــون دارن ــه حــاال خــودروی شــخصی و تلویزی ک
توســط موسســه BernsteinResearch دربــاره فقــر منتشرشــده، نشــان می دهــد 
کــه چنــدان هــم بــه ایــن پیش بینــی اعتمــادی نیســت. ضریــب نفــوذ اینترنــت 
ــده اســت.  ــت مان ــا ثاب ــی نداشــته و روی حــدود دوســوم خانواره ــر چندان تغیی

ضریب نفوذ تلویزیون های کارتی هم شروع به کاهش کرده است. 
ــر و  ــای چابک ت ــرای رقب ــی را ب ــه، فرصت ــای خوش بینان ــن پیش بینی ه ای
کم بضاعت تــر فراهــم کــرده اســت. ایــن مســئله همچنیــن راه را بــرای فعالیــت 
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــاز می کن ــور ب ــای نوظه ــای اقتصاده ــرکت هایی از دنی ش
ــرکت  ــد. ش ــه بناکرده ان ــای صرفه جویان ــه نوآوری ه ــر پای ــود را ب ــا DNA خ آن ه
TracFone Wireless یکــی از زیرمجموعه هــای AméricaMóvil از ســال 2008 

ــا  ــه شــیوه پیش پرداخــت ی ــکا ب ــن را در آمری ــون تلف ــون بیــش از 3 میلی تاکن
ــا  ــه فــروش رســانده اســت. شــرکت مکزیکــی MedicallHome کــه ب اعتبــاری ب
دریافــت 5 دالر در مــاه، در حــوزه دارو مشــاوره تلفنــی می دهــد و امــکان 
دسترســی بــه یــک شــبکه 6هزارنفــری متشــکل از پزشــکان را فراهــم می کنــد، 
ــا از  ــل تات ــوری مث ــای نوظه ــت. غول ه ــدن مرزهاس ــعه و درنوردی درحال توس
ــوالت  ــرای محص ــب ب ــازار مناس ــوان ب ــکا را به عن ــن، آمری ــد و Haier از چی هن
ــی اســت  ــه هــرم حــاال گســترده تر از آن ــد. پای ارزان قیمتشــان در نظــر گرفته ان
ــاده  ــای فوق الع ــه قیمت ه ــرکت هایی ک ــد. ش ــور می کنن ــردم تص ــب م ــه اغل ک
ــا افزایــش  ــی ب ــت و هــم در دهل ــد، هــم در دیتروی پاییــن را پیشــنهاد می دهن

تقاضا مواجه خواهند شد.
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نزاع بر سر استعدادها
بهترین شرکت ها سخت به دنبال »اقلیت حیاتی« هستند

ــی،  ــه ســه طبقه تقســیم می شــود: طالی ــاور داشــت کــه بشــر ب افالطــون ب
ــک  ــا کــرده کــه ی ــی ادع ــو92 اقتصــاددان ایتالیای ــز. ویلفــردو پارت نقــره ای و برن
ــتند.  ــر هس ــده بش ــرفت های حاصل ش ــر پیش ــئول اکث ــی« مس ــت حیات »اقلی
ــود.  ــی ش ــو تلق ــوم تاب ــگاه عم ــت در ن ــن اس ــروز ممک ــی ام ــن اظهارات چنی
سیاســتمداران از خطــر »طبقــه راهبــر« یــا »اقلیــت حیاتــی« حــرف می زننــد. 
ــوم  ــه روی عم ــگاه ها ب ــد. دِر دانش ــه دارن ــا واهم ــاب برترین  ه ــدارس از انتخ م
مــردم بــاز اســت. به عنوان مثــال حــاال در قیــاس بــا دهــه 1950 مــردم بیشــتری 

امکان تدریس در دانشگاه های بریتانیا را پیدا می کنند. 
در بخــش خصوصــی شــرایط می توانــد متفاوت تــر باشــد. برتریــن شــرکت ها 
ســخت در تــالش هســتند تــا ایــن اقلیــت حیاتــی را پیــدا و حفــظ کننــد. بــه 
ــد و  ــان قدرتمن ــی، مربی ــای اضاف ــی، آموزش ه ــای عال ــوق و مزای ــا حق آن ه
می دهنــد.  پیشــنهاد  را  چالش برانگیزتــری  وظایــف  و شــرح  مســئولیت ها 

درواقع کسب وکارها وسواس جذب استعدادها را پیداکرده اند.
ایــن مســئله تــا حــدی دوره ای اســت. دلیــوت93 و ســایر شــرکت های 

92.  Vilfredo Pareto
93.  Deloitte



249 نزاع بر سر استعدادها

ــود  ــی دوره بهب ــه از وقت ــده اند ک ــه ش ــاوره ای متوج ــات مش ــده خدم ارائه دهن
اقتصــادی آغازشــده، شــرکت ها بیشــتر بــرای پــرورش اســتعدادهای کشف شــده 
و خــام یــا ربــودن آن هــا از رقبــا تــالش می کننــد. شــرکت ها امیدوارنــد 
مغزهایــی را جــذب کننــد کــه توانایــی اســتفاده از فرصت هــای جدیــد را داشــته 
باشــند. بااین حــال، بــاال گرفتــن کشــمکش ها بــر ســر جــذب اســتعدادها یــک 
موضــوع ســاختاری هــم هســت. شــرکت های بخــش خصوصــی به شــدت 
ــه  ــال در زمین ــرکت های فع ــتند. ش ــتاره ها هس ــی از س ــع قلیل ــه جم ــی ب متک
ــدت در  ــی، به ش ــری طلب ــه براب ــر ب ــود تظاه ــرفته باوج ــای پیش تکنولوژی ه
ــای  ــاالن بازاره ــد. فع ــرج می دهن ــه خ ــت ب ــا جدی ــتخدام تیزهوش ترین ه اس
ــه  ــتند؛ هرچ ــرواز هس ــای بلندپ ــذب نیروه ــال ج ــه دنب ــاً ب ــم دائم ــور ه نوظه
جوان تــر بهتــر؛ چراکــه راحت تــر می تواننــد از پــس رشــد ســریع و محیط هــای 

کارِی به سرعت در حال تغییر بربیایند. 
کمتــر کســی اســت کــه به انــدازه بیــل کونتــی94 و رم چــاران95 دربــاره نحــوه 
ــر  ــای کونتــی 14 ســال مدی ــد. آق ــت اســتعدادها توســط شــرکت ها بدان مدیری
دپارتمــان منابــع انســانی در شــرکت جنــرال الکتریــک بــود. آقــای چــاران چنــد 
دهــه گذشــته را صــرف ارائــه مشــاوره بــه برخــی از بزرگ تریــن مدیــران دنیــا 
ــرکت های  ــتعدادیابی«96 ش ــان اس ــام »ارباب ــه ن ــا ب ــاب آن ه ــت. کت ــرده اس ک
ســرآمد در زمینــه مدیریــت اســتعداد مثــل جنــرال الکتریــک و P&G را به خوبــی 
ــرده  ــی ک ــز معرف ــه را نی ــن عرص ــای ای ــی از تازه وارده ــرده و برخ ــف ک توصی

است.
ــرال  ــد. جن ــار می کنن ــود افتخ ــاالری خ ــه نخبه س ــتعدادیابی« ب ــان اس »ارباب
الکتریــک کارمنــدان خــود را بــر اســاس توانمندی هایشــان بــه ســه دســته تقســیم 
ــای  ــه مهارت ه ــرده ک ــه ک ــرادی تهی ــتی از اف ــتان فهرس ــور هندوس ــد. یونیل می کن
ــان  ــه ارباب ــه هم ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــروز می دهن ــود ب ــی از خ ــی ذات مدیریت
ــی و  ــند: ارزیاب ــته باش ــر داش ــق نظ ــئله تواف ــت دو مس ــاره اهمی ــتعدادیابی درب اس
ــای  ــه روش ه ــود را ب ــدان خ ــداوم کارمن ــور م ــرکت ها به ط ــن ش ــک. بهتری تفکی

94.  Bill Conaty
95.  Ram Charan
96.  The TalentMasters
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مختلــف موردبررســی و ارزشــیابی قــرار می دهنــد. امــا وقتــی پــای نیروهــای خــاص 
و بلندپــرواز در میــان باشــد، تــالش بیشــتری بــرای ترســیم یــک تصویــر همه جانبــه 
از شــخصیت ایــن افــراد و همچنیــن ارائــه مــداوم بازخــورد صــورت می گیــرد. جــف 
ــر از  ــی 600 نف ــات زندگ ــالع از جزیی ــت اط ــک باب ــرال الکتری ــر جن ــت97 مدی ایمل
اعضــای اصلــی شــرکتش کــه شــرایط خانوادگــی و جاه طلبی هــای شــخصی آن هــا 
را هــم شــامل می شــود، بــه خــودش افتخــار می کنــد. مدیــران یونیلــور هندوســتان 
ــرکت  ــد. ش ــه می کنن ــود تهی ــده خ ــای برگزی ــاره اعض ــی را درب ــای مفصل پرونده ه
ــای  ــه برنامه ه ــد ک ــود می خواه ــرواز خ ــدان بلندپ ــس98 از کارمن ــی نوارتی داروی

مدیریتی تهیه کنند و آن را با مربیان و همتایان خود به اشتراک بگذارند.
ایــن شــرکت ها کارمنــدان بلندپــرواز خــود را بــرای آموزش هــای ویــژه از 
ســایرین جــدا می کننــد. جنــرال الکتریــک ســاالنه یــک میلیــارد دالر بــرای آمــوزش 
هزینــه می کنــد کــه بیشــتر آن مربــوط بــه کالــج مدیریــت ایــن شــرکت واقــع در 
کراتونویــل99 اســت. نوارتیــس کارمنــدان برگزیــده خــود را بــرای جلســات آموزشــی 
منظــم بــه خــارج از ســازمان اعــزام می کنــد. دوره هــای آموزشــی بی شــک 
مشــوق های قدرتمنــدی محســوب می شــوند، امــا عــالوه بــر ایــن، بــه ایجــاد روابــط 
ــک  ــا کم ــف دنی ــاط مختل ــازمان هایی از نق ــده س ــران آین ــان رهب ــتحکم می مس

می کنند.
ــازمان  ــارج از س ــی خ ــای آموزش ــی از دوره ه ــت حت ــن خدم ــای ضم آموزش ه
 هــم مهم تــر اســت. بســیاری از شــرکت ها از توســعه وظایــف یــا بــه قــول خودشــان 
ــتاب دهنده« و  ــای ش ــه »تجربه ه ــد. P&G ب ــش« حــرف می زنن ــا آت »غســل تعمید ب
»نقش هــای پیچیــده و پرچالــش« اشــاره کرده اســت. مطلوب تریــن ایــن چالش هــا 
اعــزام کارمنــدان بــه مأموریت هــای خارجــی اســت. مدیــران جــوان از ایــن طریــق 
می فهمنــد کــه اداره تمــام بخش هــای یــک شــرکت چگونــه انجــام می شــود. ایــن 
مســئله همچنیــن نیروهــای متخصــص را مجبــور می کنــد کــه بــا طیــف گســترده ای 
ــخت،  ــای س ــن آزمون ه ــر از ای ــی دیگ ــد. یک ــرم کنن ــت وپنجه ن ــکالت دس از مش
ایجــاد یــک کســب وکار در یــک منطقــه دورافتــاده اســت )یــک چالــش مرســوم در 

97.  JeffImmelt
98.  Novartis
99.  Crotonville
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یونیلور هندوستان( یا می تواند تغییر وضعیت یک بخش بحران زده باشد. 
شــرکت های موفــق اطمینــان حاصــل می کننــد کــه مدیــران ارشدشــان درگیــر 
فرآینــد »توســعه اســتعدادها« باشــند. جــک ولــش100 و ای.جــی. لیفلــی101 مدیــران 
ــا  ــان آن ه ــد از زم ــه 40 درص ــد ک ــا کرده ان ــک و P&G ادع ــرال الکتری ــین جن پیش
صــرف پرســنل شــرکت شــده اســت. انــدی گــراو102 کــه شــرکت اینتــل تولیدکننــده 
چیپ هــای الکترونیکــی را مدیریــت می کنــد، همــه مدیــران ارشــد ازجملــه 
خــودش را ملــزم کــرده کــه حداقــل یک هفتــه در ســال را صــرف آمــوزش کارمندان 
ویــژه و بلندپــرواز کننــد. نیتیــن پارانجاپــه103 مدیــر پیشــین یونیلــور هندوســتان و 
رئیــس فعلــی بخــش هــوم کــر104 یونیلــور افــرادی را از میــان دانشــجویان اســتخدام 
و به صــورت منظــم آن هــا را در دفاترشــان مالقــات می کنــد. درگیــر کــردن مقامــات 
عالی رتبــه شــرکت در ایــن فرآینــد می توانــد از منحصــر شــدن ایــن نیروهــای ویــژه 
ــردن  ــام ک ــود تم ــام خ ــه ن ــی )و ب ــران میان ــط مدی ــاص توس ــش خ ــک بخ ــه ی ب
ــری را  ــط مؤث ــن رواب ــن مســئله همچنی ــد. ای ــری کن ــا( جلوگی ــتاوردهای آن ه دس

میان مدیران فعلی و آینده ایجاد می کند.
ــر  ــتراتژی های کالن ت ــا اس ــتعدادها را ب ــعه اس ــد توس ــق فرآین ــرکت های موف ش
خــود یکپارچــه می کننــد. از ایــن طریــق اطمینــان حاصــل می شــود کــه ســازمان ها 
چیــزی فراتــر از مجموعــه ای متشــکل از بخش هــای مجــزا هســتند. آدریــن 
ــای  ــد ابزاره ــه تولی ــال در زمین ــت106 فع ــین آگیلن ــی پیش ــر مال ــون105 مدی دیل
ــان  ــه ای از کارشناس ــد مجموع ــه بخواه ــتر از آن ک ــه بیش ــنجش گفت ــرفته س پیش
ــک شــرکت یکپارچــه بســازد.  ــد، ترجیــح می دهــد ی ــی را دورهــم جمــع کن جهان
ــان.  ــاط جه ــی نق ــم از اقص ــند و ه ــالق باش ــم خ ــش ه ــت دارد مدیران P&G دوس

ــت  ــک کشــور و مدیری ــات در ی ــه اداره عملی ــدون تجرب ــن شــرکت ب ــدان ای کارمن
محصــول در ســطح جهانــی نمی تواننــد پله هــای ترقــی را در ســازمان طــی کننــد. 

100.  JackWelch
101.  A.G. Lafley
102.  Andy Grove
103.  Nitin Paranjpe
104.  Home Care Business
105.  Adrian Dillon
106.  Agilent
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شــرکت گودیــر107 بعــد از آن کــه از فــروش الســتیک اتومبیــل بــه خودروســازها، بــه 
ــر  ــر از 24 مدی ــه موتورسیکلت ســازها روی آورد، 23 نف ــروش محصــوالت خــود ب ف

ارشد خود را تغییر داد.

خطرات احتمالی همکاری با ستاره ها
ــر و دار  ــرکت ها درگی ــودش را دارد. ش ــاص خ ــای خ ــم زیان ه ــی ه نخبه گرای
ــانی  ــد. کس ــت بدهن ــوه را از دس ــتاره های بالق ــت س ــن اس ــراد ممک ــدی اف طبقه بن
ــه  ــد ب ــت بیش ازح ــن اس ــوند ممک ــش می ش ــژه گزین ــای وی ــرای آموزش ه ــه ب ک
ــدنی  ــری، حل ش ــق انعطاف پذی ــا از طری ــکل ام ــن مش ــوند. اولی ــره ش ــان غ خودش
اســت. کســانی کــه در یــک شــغل در ســطح متوســطی قــرار دارنــد، ممکــن اســت 
ــی و  ــد ازخودراض ــه بیش ازح ــم ک ــی ه ــند. آن های ــتاره باش ــری س ــغل دیگ در ش

خودبین بشوند، می توانند از سازمان کنار گذاشته شوند.
ــر  ــرکت هایی نظی ــرای ش ــتعدادها، ب ــذب اس ــه ج ــدید ب ــه ش ــواس و عالق وس
ــرای  ــر ب ــی مدی ــدر کاف ــا به ق ــت. آن ه ــوده اس ــد ب ــک و P&G مفی ــرال الکتری جن
خودشــان تربیت کرده انــد و بســیاری از آن هــا را هــم به عنــوان ذخیــره نــگاه 
ــکات  ــابق eBay(، اس ــر س ــن108 )مدی ــگ ویتم ــل م ــخصیت هایی مث ــته اند. ش داش
ــای  ــه از دانش آموخته ه ــگ( هم ــی109 )بویین ــم مک نرن ــت( و جی ــوک )اینتویی ک
ــن  ــادی از ای ــای زی ــد درس ه ــا می توانن ــی دنی ــرکت های خصوص ــتند. ش P&G هس

اربابان استعدادیابی یاد بگیرند.

107.  Goodyear
108.  Meg Whitman
109.  Jim McNerney
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شرکت ها کم کم باید به جای هزینه فرض کردن کارمندان مسن تر

آن ها را به عنوان سرمایه در نظر بگیرند

ــد،  ــرآوازه نباش ــوک پ ــا فیس ب ــوگل ی ــدازه گ ــاید به ان ــن NRECA110 ش انجم
امــا بــه شــیوه متواضعانــه خــودش، از محــل اســتقرارش در ویرجینیــا به ســاختن 
ــا یکــی از بزرگ تریــن  آینــده کمــک می کنــد. ایــن شــرکت در زمینــه مقابلــه ب
ــن تر.  ــدان مس ــت کارمن ــت: مدیری ــوده اس ــگام ب ــب وکار، پیش ــای کس چالش ه
NRECA بــه کارمندانــش اجــازه می دهــد کــه ســاعات کاری شــناور داشــته باشــند 

ــه  ــد و ب ــرل می کن ــا را کنت ــد. ســالمت آن ه ــه دورکاری کنن ــه روز در هفت و س
آن هــا در زمینــه مدیریــت اســترس مشــاوره می دهــد. همچنیــن به طــور منظــم 
ــد. بیــش از  ــان باســابقه خــود برگــزار می کن ــر از کارکن ــرای تقدی مراســمی را ب
متوســط  و  دارنــد  ســن  ســال   50 بــاالی   NRECA کارمنــدان  یک ســوم 

زمآن همکاری کارمندان با این شرکت حدود 12 سال است.
بــا بــاال رفتن ســن نســل بیبــی بومــر و افزایــش امیــد بــه زندگــی، کارفرمایان 
کشــورهای ثروتمنــد دنیــا چــاره ای ندارنــد جــز این کــه بــا افزایــش ســن نیــروی 
کار کنــار بیاینــد. بااین حــال بســیاری از آن هــا از ایــن تغییــرات گیــج شــده اند. 

110.  THE NATIONAL RURAL ELECTRIC CO-OPERATIVE ASSOCIATION
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مرکــز اســلون111 دانشــگاه بوســتون در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 40 
درصــد از کارفرمایــان نگراننــد کــه بــاال رفتــن ســن نیــروی کار، تأثیــر منفــی یــا 
ــا داشــته باشــد. تحقیقــی کــه در ســال  ــر کســب وکار آن ه ــی را ب بســیار مخرب
2010 توســط دو موسســه مدیریتــی بریتانیایــی انجام شــده هــم نشــان می دهــد 
کــه فقــط 14 درصــد از مدیــران بــر ایــن باورنــد کــه محیــط کاری شــان بــرای 

سازگاری با مسن تر شدن نیروی کار، آمادگی دارد.
ــون113 در دانشــگاه پنســیلوانیا و  ــی112 از مدرســه کســب وکار وارت پیتــر کاپل
بیــل ناولــی مدیــر اســبق AARP یــا البــی نیروهــای کار مســن آمریــکا، در کتابــی 
ــه  ــدی ب ــتدالل های قدرتمن ــا اس ــن تر«114 ب ــدان مس ــت کارمن ــام »مدیری ــه ن ب
ــال  ــد. در ح ــن پرداخته ان ــراد مس ــتخدام اف ــه اس ــبت ب ــی نس ــا بدبین ــه ب مقابل
حاضــر کارمنــدان مســن تر نه تنهــا دوســت دارنــد تــا ســنین بــاال بــه کار کــردن 
ــد.  ــراه می آورن ــه هم ــا خــود ب ــم ب ــی را ه ــای مختلف ــه مزای ــد، بلک ــه بدهن ادام
ــد  ــت بهره من ــا فعالی ــل از دهه ه ــمی حاص ــمی و غیررس ــی رس ــا از دانش آن ه
ــرار  ــودی ق ــا بازنشســتگی بیبــی بومرهــا در معــرض ناب هســتند؛ دانشــی کــه ب
ــرل  ــف کاری، کنت ــای مختل ــارت را در زمینه ه ــر مه ــرد و فقدآن همه گی می گی
ــه  ــه ای از هم ــراد گنجین ــن اف ــد. ای ــم می زن ــالمت رق ــت از س ــرژی و مراقب ان

ارزش های اساسی سازمان ها هستند. 
امــا آیــا افــراد مســن تر مجموعــه ای از مشــکالت را هــم بــا خــود بــه همــراه 
نمی آورنــد؟ تاریــخ ادبیــات پــر اســت از نمونه هایــی از افــراد مســن کــه مدیریــت  
ــچ  ــی فلینت وین ــه تاجرم ــر شکســپیر گرفت کردنشــان ســخت اســت؛ از شــاه لی
بااین حــال  دیکنــز.  چارلــز  نوشــته  کوچــک«  »دوریــت  کتــاب  قهرمــان 
ــه ســالخورده های  ــری نســبت ب ــت بســیاری بهت ــروزی وضعی ســالخورده های ام
نســل های قبلــی دارنــد. اگــر میــک جگــر115 و کیــث ریچــاردز116 می تواننــد تــا 
اواخــر هفتمیــن دهــه از زندگی شــان بــه تورهــای جهانــی برونــد، باقــی 
111.  Sloan Centre
112.  Peter Cappelli
113.  Wharton business school
114.  Managing the Older Worker

Mick Jagger  .115 یکی از موسسان گروه موسیقی رولینگ استونز
116.  KeithRichards
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ــد.  ــت میزی بربیاین ــک کار پش ــس ی ــد از پ ــل می توانن ــان حداق هم دوره ای هایش
ــا افزایــش ســن ضعیف تــر می شــود، امــا کمتــر کاری ایــن روزهــا  بــدن افــراد ب
ــی Urban در  ــه پژوهش ــی های موسس ــق بررس ــاز دارد. طب ــی نی ــدرت بدن به ق
آمریــکا 46 درصــد از مشــاغل تقریبــاً هیــچ نــوع فعالیت فیزیکــی از کارمندانشــان 
از  اســتفاده  بــه  تمایلــی  مســن تر  کارمنــدان  از  برخــی  نمی خواهنــد. 
تکنولوژی هــای جدیــد ندارنــد )البتــه ایــن موضــوع دربــاره بیــل گیتــس کــه در 
آســتانه شصت ســالگی قــرار دارد، صــادق نیســت(، امــا ایــن نقــص را بــه 
شــیوه های متفاوت تــری جبــران می کننــد. مطالعــات نشــان می دهــد کــه 
کارمنــدان مســن تر در مشــاغلی کــه نیازمنــد مهارت هــای فــردی اســت، بهتــر 

عمل می کنند؛ مشاغلی که روزبه روز هم بر تعدادشان افزوده می شود.
ــر  ــدان پیرت ــد کــه کارمن ــان ســخت در اشــتباه اند اگــر گمــان کنن کارفرمای
ــتند.  ــز هس ــات مخاطره آمی ــرای اقدام ــزی الزم ب ــارت غری ــره و جس ــد جوه فاق
مطالعــه ای کــه توســط بنیــاد کافمــن117 انجام شــده نشــان می دهــد کــه از ســال 
ــد،  ــرار دارن ــال ق ــا 64 س ــنین 55 ت ــه در س ــی ک ــون، آمریکایی های 1996 تاکن
ــد، کســب وکار  ــا 34 ســال ســن دارن ــن 20 ت ــه بی هرســاله بیــش از کســانی ک
ــود.  ــتر می ش ــن، بیش ــش س ــا افزای ــم ب ــدان کاری ه ــد. وج ــدازی کرده ان راه ان
کارمنــدان مســن تر نســبت بــه همــکاران جــوان خــود کمتــر از محــل کار غیبــت 

می کنند.
بــا تمــام ایــن اوصــاف، هیچ کــدام از ایــن مســائل بــه معنــای آن نیســت کــه 
تطبیــق پیــدا کــردن بــا افزایــش ســن نیــروی کار، مســئله ســاده ای خواهــد بــود. 
شــرکت ها ناچــار خواهنــد شــد نردبــان ســنتی ترفیــع را کــه مراتــب شــغلی را 
ــرار  ــری ق ــد، موردبازنگ ــط می کن ــازمانی مرتب ــدرت س ــی و ق ــم دریافت ــه رق ب
ــت؛  ــاده تر اس ــکا س ــن کار در آمری ــام ای ــه انج ــان داده ک ــه نش ــد. تجرب بدهن
کشــوری کــه در آن افــراد دائمــاً شــغل های خــود را عــوض می کننــد. امــا بــرای 
باقــی دنیــا، به ویــژه در اروپــا کــه مــردم ســخت در پــی حفــظ شــغل فعلــی خــود 
ــان راه  ــرقی، همچن ــیای ش ــله مراتبی آس ــع سلس ــن در جوام ــتند و همچنی هس
ــر ســر راه ایــن تغییــر، یــک عامــل  ــع ب درازی در پیــش اســت. بزرگ تریــن مان
117.  Kauffman Foundation
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روان شناســانه اســت؛ مدیریــت کارمنــدان مســن بــرای جوانــان بلندپــرواز، ســخت 
ــت  ــیده ها مدیری ــازه از راه رس ــط ت ــد توس ــت ندارن ــم دوس ــا ه ــت و پیرتره اس
شــوند. حــدود 90 درصــد از کارفرمایــان بــه خاطــر همیــن تعارض ها از اســتخدام 
ــدان  ــت کارمن ــوه مدیری ــد نح ــرکت ها بای ــد. ش ــه دارن ــن واهم ــدان مس کارمن
ارشــد را بــه نیروهــای جــوان بلندپــرواز آمــوزش بدهنــد. نیروهــای مســلح آمریکا 
الگــوی خوبــی در ایــن زمینــه اســت. آکادمــی نظامــی وســت پوینــت118 و نیــروی 
دریایــی آمریــکا برنامه هایــی را ترتیــب داده انــد تــا از طریــق آن هــا به دانشــجویان 

دانشکده افسری نحوه کار با سرگروهبان های باسابقه تر را یاد بدهند. 

استادان و مربیان
شــرکت ها الزم اســت دربــاره ایجــاد مشــاغل ارضــاء کننــده بــرای کارمنــدان 
ــر  مســن تر هــم برنامه ریــزی کننــد. تابه حــال ســه تکنیــک در ایــن زمینــه موث
ظاهــر شــده اســت. اولیــن تکنیــک ایــن اســت کــه بــا آن هــا مثــل مربــی رفتــار 
شــود. بانــک اســترالیایی وســتپک119 بــه برخــی از کارمنــدان مســن تر خــود لقــب 
ــن ســازمان را  ــی ای ــش تجرب ــی دان ــا مبان ــا خواســته ت اســاتید را داده و از آن ه
تدویــن کننــد. دومیــن تکنیــک ایــن اســت کــه تشــخیص داده شــود کارمنــدان 
مســن بــه چــه مشــوق هایی واکنــش نشــان می دهنــد. ممکــن اســت بیشــتر از 
ــری محیــط کار را  ــه داشــته باشــند، انعطاف پذی ــع عالق ــول و ترفی ــه پ ــه ب آن ک

ترجیح بدهند.
ــر  ــد در نظ ــوان فرآین ــتگی به عن ــه بازنشس ــت ک ــن اس ــک ای ــومین تکنی س
گرفتــه شــود، نــه یــک واقعــه ناگهانــی. برخــی از کارفرماهــا در فاصلــه میــان کار 
تمام وقــت و بازنشســتگی، بــه کارمنــدان مســن خــود پیشــنهاد کارهــای 
ایــن کارمنــدان  پاره وقــت می دهنــد. شــرکت Mercy Health Systems بــه 
ــم  ــا فراه ــرای آن ه ــکان را ب ــن ام ــه ای ــد ک ــنهاد می ده ــی پیش ــاغل فصل مش
می کنــد تــا بــدون از دســت دادن حقــوق و مزایــا، به صــورت دوره ای از کار 
ــدان بازنشســته  ــراً کارمن ــن اخی ــن شــرکت همچنی ــران ای دســت بکشــند. مدی

118.  The West Point
119.  Westpac
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خــود را به عنــوان نیروهــای کار آماده به خدمتــی در نظــر می گیرنــد کــه در 
ــا  ــب از آن ه ــدان غای ــردن جــای کارمن ــر ک ــرای پ ــا ب ــش تقاضــا ی ــع افزای مواق
ــع  ــزرگ صنای ــکاران ب ــود. Northrop Grumman از پیمان ــه کار می ش ــوت ب دع
دفــاع، کارمنــدان بازنشســته خــود را دوبــاره اســتخدام می کنــد تــا بــه نیروهــای 
جدیــد دربــاره نحــوه فعالیــت شــرکت آمــوزش بدهنــد. کارخانــه مــواد شــیمیایی 
ــران  ــه مدی ــد ک ــته می خواه ــی بازنشس ــران اجرای ــز از مدی Union Carbide نی

جوان تر را راهنمایی کنند.
کابوســی کــه ذهــن بســیاری از شــرکت ها را درگیــر کــرده، ایــن اســت کــه 
ــا  ــند. آن ه ــری باش ــاد انعطاف ناپذی ــل ایج ــت عام ــن اس ــن ممک ــدان مس کارمن
از سوارشــدن  مانــع  و  کــرده  گرفتــار  درگذشــته  را  می تواننــد شــرکت ها 
کســب وکار ها بــر مــوج نــوآوری شــوند. امــا ایــن مســئله فقــط وقتــی مشکل ســاز 
ــد  ــب وکارها نمی توانن ــد. کس ــازه بدهن ــان اج ــرکت ها خودش ــه ش ــود ک می ش
روندهــای جمعیتــی و آمــاری را تغییــر بدهنــد، امــا قادرنــد شــیوه مواجهــه بــا 
ایــن شــرایط را عــوض کننــد. اگــر از بازنگــری عملکــرد همیشــگی خــود امتنــاع 
ــل  ــزرگ تبدی ــک دام ب ــه ی ــا ب ــرای آن ه ــروی کار ب ــن نی ــش س ــد، افزای کنن
می شــود. امــا اگــر مثــل پیشــگامانی نظیــر NRECA ایــن رفتارهــا را موردبازنگــری 
ــل  ــدرن تبدی ــای کار م ــه نیروه ــن را ب ــدان مس ــد کارمن ــد، می توانن ــرار دهن ق

کنند.
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زنانگی و کسب وکار
نظریه پردازان مدیریت فمینیستی مشغول مطرح کردن بحث هایی 

خطرناک هستند

ــان  ــا هم ــه »زن ه ــود ک ــاره کرده ب ــی اش ــاددان زمان ــون120 اقتص ــل ساموئلس پ
مــردان هســتند، ولــی بــا پــول کمتــر«. او ممکــن اســت به عنــوان پــدر شــش فرزنــد، 
ــا همیــن  ــان در بازتولیــد نســل بشــر حــرف زده باشــد، ام ــاره نقــش زن ــاً درب صرف
جملــه کوتــاه او آن قــدر کامــل اســت کــه می توانــد بیــش از هــر توصیــف دیگــری 

فمینیسم کالسیک را تشریح کند.
اولیــن نســل از زنــان موفــق اصــرار داشــتند بــر اســاس همــان اســتانداردهایی 
ــان از  ــن زن ــود. ای ــال می ش ــردان اعم ــاره م ــه درب ــد ک ــرار بگیرن ــاوت ق ــورد قض م
این کــه بــه خاطــر زن بودنشــان رفتــاری متفــاوت نســبت بــه آن هــا صــورت بگیــرد، 
احســاس خفــت می کردنــد و در عــوض اصــرار داشــتند بــر اســاس سخت کوشــی و 
خوش فکری شــان قضــاوت شــوند. مــارگارت تاچــر آشــکارا مــردان ضعیــف اطــراف 
خــود را تحقیــر می کــرد. )یــک جــوک مشــهور دربــاره رســتوران رفتــن او بــا اعضــای 
ــا  ــت می پرســد: »اســتیک ی ــام وجــود دارد. پیش خدم ــرای صــرف ش ــه اش ب کابین
ســبزیجات  »بــرای  اســتیک«.  کــه  »البتــه  می دهــد:  پاســخ  او  ماهــی؟« 
چطور؟«»آن هــا هــم اســتیک می خورنــد«(. هیــالری کلینتــون در جریــان انتخابــات 

120.  PAUL SAMUELSON
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ریاســت جمهــوری آمریــکا در ســال 2008 بــا یــک تبلیــغ بــاراک اوبامــا را دســت 
انداخــت؛ تبلیغــی کــه می گفــت اوبامــا برخــالف او هرگــز خــودش را بــرای جــواب 

دادن تلفن کاخ سفید در ساعت سه نصفه شب به دردسر نمی اندازد.
ــه  ــان ب ــر سرسختی ش ــه خاط ــال در عرصــه کســب وکار ب ــان فع بســیاری از زن
خــود می بالنــد. دانــگ مینگــژو121 مدیــر یکــی از غول هــای صنعــت تهویــه هــوا بــه 
شکســت  هیچ وقــت  »مــن  می گویــد:  همــواره   Electric AppliancesGree نــام 
نمی خــورم. هرگــز بــه اشــتباهاتم اعتــراف نمی کنــم و همیشــه درســت می گویــم.« 
ــا  ــود را ت ــهامداران خ ــود س ــرکت او س ــا 2009 ش ــال های 2006 ت ــه س در فاصل

حدود 500 درصد افزایش داد.
بــا تمــام ایــن اوصــاف، مؤثرتریــن فمینیســت های امــروزی ادعــا می کننــد کــه 
ــر اســاس قوانیــن مــردان عمــل کننــد، هرگــز از پتانســیل های خــود  ــان ب اگــر زن
بهــره نخواهنــد بــرد. طبــق گفتــه آویــوا ویتنبــرگ- کاکــس122 و آلیســون میتلنــد123 
دو تــن از طرفــداران برجســته ایــن دیــدگاه، درهم شکســتن ســقف شیشــه ای کافــی 
نیســت، بایــد همــه ســاختمان را بــرای پیــدا کــردن تبعیض هــای جنســیتی بررســی 
کنیــد. به بیان دیگــر بایــد ریشــه تبعیــض جنســیتی را کــه در ســاختارها و 

فرآیندهای شرکتی نهادینه شده، بخشکانید.
ــردان  ــا م ــان ب ــودی زن ــاختار وج ــه س ــد ک ــا می کن ــد ادع ــم جدی فمینیس
تفاوت هــای آشــکاری دارد. زنــان کمتــر پرخاشــگری می کننــد و بیشــتر بــه دنبــال 
وفــاق هســتند. کمتــر بــه رقابــت فکــر می کننــد و بیشــتر در پــی تشریک مســاعی 
هســتند. کمتــر شــیفته قــدرت می شــوند و بــه کار تیمــی عالقــه بیشــتری دارنــد. 
ــت  ــان در مدیری ــه زن ــد ک ــاره می کن ــا اش ــگاه کالیفرنی ــر124 از دانش ــودی روزن ج
ــام127  ــی گراه ــون126 و جس ــا تامس ــتند. پنین ــرو هس ــی پیش ــازانه125 و تعامل دگرس
ــه  ــد ک ــا می کنن ــت«128 ادع ــت اس ــاق مدیری ــای زن در ات ــاب »ج ــندگان کت نویس

121.  Dong Mingzhu
122.  Avivah Wittenberg-Cox
123.  Alison Maitland
124.  Judy Rosener
125.  transformational
126.  Peninah Thomson
127.  JaceyGraham
128.  A Woman’s Place is in the Boardroom
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ــر  ــد و آرمان گرات ــل می کنن ــر عم ــردان بهت ــی129 از م ــر جانب ــه تفک ــان در زمین زن
هســتند. نوشــته های فمینیســت ها حــاال پــر از ارجاعاتــی بــه قبایــل میمون هاســت 
کــه در آن نرهــا پرخاشــگر و مهاجــم و ماده هــا پرورش دهنــده  تربیت کننــده 

هستند.
ــه  ــای زنان ــن توانمندی ه ــت ای ــه اهمی ــود ک ــا می ش ــات ادع ــن مباحث در ای
روزبــه روز در کســب وکارها در حــال افزایــش اســت. بحــران مالــی اخیــر ثابــت کــرده 
کــه مهارت هایــی مثــل ریســک پذیری و بی گــدار بــه آب زدن کــه مردهــا همیشــه 
بــه آن افتخــار کرده انــد، می توانــد منجــر بــه فاجعــه شــود. بــر اســاس ایــن نظریــه، 
ــن  ــت، ای ــود داش ــان وج ــران لم ــان130 خواه ــرادران لم ــرکت ب ــای ش ــر به ج اگ
کســب وکار هرگــز نابــود نمی شــد. فمینیســت های جدیــد همچنیــن ادعــا می کننــد 
ــن شــرکت ها در حــال حــذف  ــم بهتری ــی ه ــوع بحــران مال ــل از وق ــی قب ــه حت ک
ــی  ــد؛ مهارت های ــه نفــع کار جمعــی و شبکه ســازی بوده ان مناســبات مردســاالرانه ب

که زنان به طور ذاتی در آن برتری دارند.
ایــن ادعــا ممکــن اســت کمــی مثــل حرف هــای بی اهمیتــی بــه نظــر برســد کــه 
ــا  ــود، ام ــرح می ش ــیت مط ــوع جنس ــا موض ــگاهی ب ــای دانش ــط در کارگاه ه فق
به تدریــج در مکان هــای قدرتمنــد، طرفــدار پیداکــرده اســت. مک کینــزی131 
ــا  ــه ادع ــرده ک ــی، پژوهشــی را منتشــر ک ــن مرجــع مشــاوره های مدیریت معتبرتری
ــرکت ها  ــت ش ــه موفقی ــه ب ــری را ک ــار رهب ــه رفت ــورد از ن ــج م ــان پن ــد زن می کن
نیــال  می دهنــد.  بــروز  مردهــا  از  بیشــتر  مــداوم  به طــور  می شــود،  منجــر 
ــر پیشــین  ــا ســال 2011( و مدی ــد132 نایب رییــس تامســون رویتــرز133 )ت فیتزجرال
یونیلــور تــا بیشــترین حــد امــکان بــه قلــب تشــکیالت شــرکتی نزدیک شــده اســت. 
ــه کار  ــه نتیجــه ب ــرای رســیدن ب ــان شــیوه های متفاوتــی را ب او ادعــا می کنــد: »زن
ــدن  ــم ش ــا ک ــه ب ــد ک ــری دارن ــه رهب ــی در زمین ــا توانمندی های ــد. آن ه می گیرن

129.  روشــی اســت که به فرارفتن از روش خطی و ارسطویی برای یافتن نظرات نو می اندیشد و به شکلی آگاهانه، در 
جهت تغییر و تحول روش حل مساله تالش می کند و کاربرد آن مستلزم پذیرش دیدگاه های مختلف نسبت به موضوع 

است.
130.  Lehman Brothers
131.  McKinsey
132.  Niall FitzGerald
133.  Thomson Reuters
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حــول  کســب وکارها  ســازمان یافتگی  کاهــش  و  ســازمان ها  در  مردســاالری 
ــا بیشــتر می شــود«. بســیاری از  ــن توانمندی ه ــت ای ســاختارهای ماتریســی، اهمی
شــرکت ها تحــت تأثیــر هوشــمندی مدیریتــی منحصــر بــه فــرِد کارمنــدان زن شــان، 
ــوض  ــته اند و در ع ــار گذاش ــه را کن ــر باهم ــار براب ــه رفت ــه ب ــد محافظه کاران تعه
ــراً  ــد. گروهــی از شــرکت های مشــاور هــم اخی ــی را در پیش گرفته ان جنســیت گرای
ــای  ــد و مهارت ه ــوش کنن ــان گ ــه زن ــور ب ــه چط ــد ک ــاد می دهن ــرکت ها ی ــه ش ب

ویژه آن ها را به کار بگیرند. 
فمینیســت های جدیــد به حــق از ســرعت پیشــرفت زنــان در عرصــه کســب وکار، 
ناراضــی هســتند. کمیتــه برابــری و حقــوق بشــر بریتانیــا محاســبه کــرده کــه بــا این 
ــر  ــی براب ــان بی جایگاه ــا زن ــد ت ــول می کش ــال ط ــرفت، 60 س ــی پیش ــرخ فعل ن
ــر  ــازار ب ــن ارزش ب ــا باالتری ــدن ب ــورس لن ــره 100 شــرکت ب ــردان در هیئت مدی م
اســاس شــاخص FTSE 100 134 راه پیــدا کننــد. ایــن حــرف فمینیســت های جدیــد 
ــردن  ــزرگ ک ــان در ب ــش زن ــه نق ــیک ب ــه فمینیســم کالس ــم درســت اســت ک ه
ــاره تفاوت هــای  کــودکان توجــه کمــی داشــته، امــا باقــی اســتدالل های آن هــا درب

ذاتی میان زنان و مردان مغشوش و مخرب است. 
کســانی کــه بــر تفاوت هــای ذاتــی زنــان و مــردان پافشــاری می کننــد، بایــد بــه 
یــاد داشــته باشــند کــه تفاوت هــای موجــود میــان اعضــای زیرگروه هــای جمعیتــی 
معمــوالً از تفاوت هــای میــان خــود زیرگروه هــا بیشــتر اســت. حتــی اگــر ثابــت شــود 
کــه زنــان به طــور متوســط بهــره هــوش عاطفــی باالتــری نســبت بــه مــردان دارنــد، 
ــر  ــراد ب ــه اف ــد. این ک ــادق باش ــی ص ــر زن خاص ــاره ه ــد درب ــئله نمی توان ــن مس ای
اســاس ویژگی هــای فردی شــان مــورد قضــاوت قــرار بگیرنــد، نــه به عنــوان 
نماینــده ای از یــک گــروه خــاص، هــم از نظــر اخالقــی پســندیده اســت و هــم بــرای 

کسب وکارها می تواند مفید باشد.

دلسوزی، مشارکت و مهندسی
شــرکت های  در  کســب وکار  عرصــه  در  زنــان  موفق تریــن  از  بســیاری 
ــورات  ــق تص ــه طب ــازمان هایی ک ــه س ــوند، ن ــده می ش ــدر دی ــخت و مقت سرس
134.   Financial Times Stock Exchange 100 Index
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ــد. در  ــای احساســات عمــل می کنن ــر مبن ــد، باظرافــت و ب فمینیســت های جدی
ســال 2009 شــرکت آروا135 )فعــال در زمینــه انــرژی هســته ای(، آنگلوامریکــن136 
)معــدن(، آرچــر دنیلــز میدلنــد137 )تجــارت محصــوالت کشــاورزی(، دوپونــت138 
)مــواد شــیمیایی(، ســانوکو139 )نفــت( و زیراکــس )تکنولــوژی( همــه روســای زن 
داشــته اند. شــاخص FTSE 100 بــرای بانوآن کــه توســط مدرســه مدیریــت 
کرنفیلــد140 تدوین شــده، نشــان می دهــد دو صنعتــی کــه بهتریــن کارنامــه را در 
ــداری و  ــته اند، بانک ــی داش ــاالی مدیریت ــمت های ب ــا س ــان ت ــای زن ــه ارتق زمین

حمل ونقل هستند.
ــد و  ــد را نشــنیده بگیرن ــاک فمینیســت های جدی ــد حرف هــای خطرن ــان بای زن
ــود  ــد. باوج ــوش بدهن ــگ گ ــم دان ــل خان ــی مث ــای مدیران ــه حرف ه ــای آن ب به ج
ــان حــاال آشــکارا در  ــن گــروه، آینــده روشــن اســت. زن حرف هــای ناامیدکننــده ای
مدرســه و دانشــگاه از مــردان پیشــی گرفته انــد. اشــتباه بزرگــی  اســت اگــر 
ــن  ــی کــه پیاده ســازی ای ــم؛ آن هــم درزمان ــار بگذاری شایسته ســاالری ســنتی را کن

تفکر کم کم دارد به نفع زنان تمام می شود.

135.  Areva
136.  AngloAmerican
137.  Archer Daniels Midland
138.  DuPont
139.  Sunoco
140.  Cranfield School of Management
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هنر مدیریت
کسب وکارها درس های زیادی را باید از هنر بیاموزند

ــته کننده و  ــرادی خس ــوان اف ــب وکار را به عن ــی کس ــب اهال ــدان اغل هنرمن
ــی  ــد. هرزمان ــرار می دهن ــخر ق ــورد تمس ــر از آن، م ــی بدت ــا حت ــت ی پول پرس
کــه هالیــوود یــک صنعــت را بــه تصویــر می کشــد، آن را پــر از توطئــه و پســتی 
توصیــف می کنــد. وال اســتریت )علیــه ســرمایه(، باغبان وفــادار141 )شــرکت های 
دارویــی(، ســایز مــن را اضافــه کــن142 )فســت فود(، شــبکه اجتماعــی143 
ــن دســت  ــی از ای ــوود( مثال های ــه خــود هالی ــر144 )علی ــا بازیگ ــوک( ی )فیس ب
ــق و  ــات دقی ــدان از فضــای کســب وکار گاهــی اوق هســتند. انتقادهــای هنرمن
ــن  ــب ای ــا اغل ــل145. ام ــی پرب ــته لوس ــرون« نوش ــل »ان ــت؛ مث ــد اس هدفمن
انتقادهــا غیرمنطقــی بــه نظــر می رســد؛ مثــل آنچــه در فیلــم »ســرمایه داری: 

یک قصه عاشقانه«146 ساخته مایکل مور دیده می شود.
بســیاری از اهالــی کســب وکار فکــر می کننــد کــه هنرمنــدان گروهــی آدم 
ــد  ــران ممکــن اســت چن ــه هســتند. مدی ــای متظاهران ــا رفتاره ــت ب بی خاصی

141.  Constant Gardener
142.  Super Size Me
143.  The Social Network
144.  ThePlayer
145.  Lucy Prebble

146.  Capitalism: ALove Story
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نمونــه از آثــار هنرمنــدان مدرنیســت را بــه دیــوار اتاقشــان نصــب کننــد. ممکن 
اســت بعــد از کار مســتقیم از شــرکت بــه اپــرا برونــد. حتــی امــکان دارد چکــی 
را بــرای حمایــت از دوســتان هنرمنــد همسرانشــان امضــا کنــد. امــا به نــدرت 

اتفاق می افتد که هنر را به عنوان منبع الهام، جدی بگیرند.
ایــن رفتــار متعصبانــه از مــدارس کســب وکار آغــاز می شــود؛ جایــی کــه در 
آن مفاهیــم خشــک و خشــنی مثــل اعــداد و پژوهش هــای مــوردی حــرف اول 
را می زنــد. ایــن تعصــب بــا تجربیــات روزانــه افــراد، تقویــت می شــود. مدیــران 
ــد،  ــه اگــر حســاب وکتاب نکنن ــد ک ــادآوری می کنن ــه زیردستانشــان ی دائمــاً ب
ــه  ــت ک ــه ماهه اس ــای س ــن گزارش ه ــی آورد. ای ــاب نم ــا را به حس ــی آن ه کس

بازار سهام را تحت تأثیر قرار می دهد، باقی چیزها تأثیر چندانی ندارد. 
عــادات مطالعــه مدیــران  هــم  اغلــب ایــن نگــرش حــذف غیرضروریــات را 
تائیــد می کنــد. فقــط تعــداد کمــی از مدیــران ممکــن اســت مطالعــات عمیقــی 
دربــاره هنــر داشــته باشــند. کتــاب »هنــر معاملــه«147 نوشــته دونالــد ترامــپ 
ــر جنــگ«148  ــه »هن ــد، همان طــور ک ــه شــمار نمی آی ــه ب ــن قضی مصــداق ای
ــهورترین  ــی از مش ــت. برخ ــئله نیس ــن مس ــداق ای ــزو149 مص ــان ت ــته س نوش
ــن  ــه ای ــد. نمون ــت می بالن ــه بربری ــماً ب ــب وکار رس ــه کس ــا در زمین کتاب ه
تفکــر »رازهــای رهبــری از آتیــال رهبــر قــوم هــون«150 نوشــته وس رابــرت151 
ــته راب  ــب وکار«152  نوش ــی کس ــن واقع ــی: قوانی ــی اساس ــک روکم کن ــا »ی ی

آدامز153 است.
بــا تمــام ایــن اوصــاف، نشــانه هایی مبنــی بــر آب شــدن یــخ روابــط بخــش 
فرهنــگ بــا حــوزه کســب وکار هــم وجــود داشــته اســت. نشــریاتی کــه در حوزه 
ــی  ــر فرهنگ ــای به ظاه ــه ای از کتاب ه ــد، مجموع ــت می کنن ــب وکار فعالی کس
را منتشــر کرده انــد؛ کتاب هایــی مثــل »هنرهــای زیبــای موفقیــت«154 نوشــته 

147.  The Art ofthe Deal
148.  The Art of War
149.  Sun Tzu
150.  Leadership Secrets of Attila the Hun
151.  Wess Robert
152.  A Good Hard Kick in the Ass: the Real Rulesfor Business
153.  Rob Adams
154.  The Fine Art of Success
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جیمــی اندرســون155، جــورگ رکهنریــچ156 و مارتیــن کاپ157 و »هنرمنــدی از 
بنــد  رهاشــده«158 نوشــته هیــالری آســتن159. مــدارس کســب وکار مثل مدرســه 
مدیریــت راتمــن160 در دانشــگاه تورنتــو در تالش انــد تــا از هنــر درس بگیرنــد. 
ــر  ــد کــه چطــور از هن ــه کســب وکارها آمــوزش می دهن شــرکت های مشــاور ب
بــه ســودآوری برســند. به عنوان مثــال، خانــم آســتن یکــی از ایــن شــرکت های 

مشاوره را مدیریت می کند که هم نام با کتابش است.
ایــن رویکــرد آزاد کــردن اســتعدادهای ذاتــی، مهمالتــی را هــم به بــار آورده 
ــا قبــل از آن کــه پیــام آور »نوســازی ســازمانی« لقــب بگیــرد هــم  اســت. مدون
بیــش ازآنچــه کــه بایــد، موردتوجــه قــرار می گرفــت. مدیــران آن قدر مســئولیت 
و دغدغــه دارنــد کــه دیگــر فرصــت نمی کننــد الرنــس الیویــه درونشــان را آزاد 
کننــد. بااین حــال اهالــی کســب وکار هنــوز هــم می تواننــد بــا جدی تــر 

گرفتن هنر، چیزهای زیادی یاد بگیرند.
هنرمنــدان  از  بســیاری  کــه  اشــاره کرده   Mr Anderson & co موسســه 
ــانس  ــزی دوره رنس ــاش ونی ــو161 نق ــد. تینتورت ــم بوده ان ــی ه ــان خوب کارآفرین
یــک موسســه هنــری ونیــزی را پایه گــذاری کــرد کــه توســط تیســین162 نقــاش 
برجســته ایتالیایــی اداره می شــد. او ایــن کار را بــا شناســایی گــروه جدیــدی از 
مشــتریان انجــام داد؛ کســانی کــه از نجیب زاده هــای طرفــدار تیســین شــهرت 
ــردن   ــریع تر کار ک ــق س ــن از طری ــتند. او همچنی ــری داش ــرافیت کمت و اش
نســبت بــه ســایر هنرمنــدان و نقاشــی روی گــچ و اثــاث خانــه عالوه برکشــیدن 
پرتــره، نحــوه تولیــد آثــار هنــری را تغییــر داد. دمیــان هرســت163 حتــی از ایــن 
مجموعــه داران  کــه  شــد  متوجــه  نه تنهــا  او  بــود.  بی باک تــر  هــم 
پــول  جواهــر  باروکــش  گاو  جمجمه هــای  بابــت  تازه به دوران رســیده 
فوق العــاده ای پرداخــت می کننــد، بلکــه بــا فــروش مســتقیم آثــارش از طریــق 

155.  JamieAnderson
156.  JörgReckhenrich
157.  Martin Kupp
158.  Artistry Unleashed
159.  Hilary Austen
160.  Rotman School of Management
161.  Tintoretto
162.  Titian
163.  Damien Hirst
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یــک مرکــز مزایــده و حــراج، دنیــای هنــر را دگرگــون کــرد. اهالــی کســب وکار 
هــر نظــری کــه دربــاره آثــار هنــری او داشــته باشــند، نمی تواننــد از تحســین 
ــودی کســب وکارهایی مثــل  کــردن کســی صرف نظــر کننــد کــه در روزگار ناب
ــه  ــرادران لمــان، 126.5 میلیــون دالر از طریــق هنردوســتان پــول ب شــرکت ب

جیب زد.
مطالعــه هنــر می توانــد بــه اهالــی کســب وکار در برقــراری ارتبــاط فصیح تــر 
ــام دادن و  ــه پی ــادی را ب ــیار زی ــان بس ــران زم ــیاری از مدی ــد. بس ــک کن کم
ارتبــاط گرفتــن اختصــاص می دهنــد، امــا فقــط عــده کمــی از آن هــا در ایــن 
ــه خاطــر  ــا کلیشــه ای اســت و ب ــات آن ه ــد. ادبی ــه خــوب عمــل می کنن زمین
ــدن  ــم ســاعت خوان ــط و نامفهــوم، خــوب درک نمی شــود. نی حرف هــای بی رب
ــد.  ــن رابطــه معجــزه کن ــد در ای »چــرا می نویســم«164 از جــورج اورول می توان
ــر  ــش از ه ــود را بی ــت خ ــا موفقی ــب وکارهای دنی ــن کس ــیاری از موفق تری بس
چیــز مدیــون داســتان گویی هســتند. مارلبــرو و جــک دنیلــز از مفهــوم اســطوره  
ــن و جــری لبــاس ســاده ضــد  ــد. بستنی ســازی ب ــرداری کرده ان پیشــتاز بهره ب
فرهنــگ را بــر تــن کــرده اســت. مــدارس کســب وکار به جــای آن کــه بــه برندهــا 
یــاد بدهنــد چطــور خــود را بــه یــک معنــا و مفهــوم ویــژه پیونــد بزننــد، انــرژی 
ــوالت  ــازی محص ــد و جایگاه س ــوه تولی ــوزش نح ــرف آم ــادی را ص ــیار زی بس

می کنند.
مطالعــه هنــر همچنیــن بــه شــرکت ها کمــک می کنــد کــه نحــوه مدیریــت 
کــردن افــراد باهــوش را یــاد بگیرنــد. راب گافــی165 و گــرث جونــز166 از مدرســه 
ــت  ــرکت ها تح ــودآورترین ش ــروزه س ــه ام ــاره کرده اند ک ــدن اش ــب وکار لن کس
ســلطه »باهوش هــا« قــرار دارنــد؛ کســانی کــه مدیریــت کــردن آن هــا بســیار 
ــی  ــد و از امرونه ــرض می کنن ــادان ف ــود را ن ــای خ ــا روس ــت. آن ه ــخت اس س
مدیــران متنفــر هســتند. از تــن دادن بــه ارزیابــی عملکــرد ســرباز می زننــد و در 
ــه  ــا تجرب ــر، قرن ه ــان هن ــد. جه ــر می دانن ــه برت ــود را از بقی ــک کالم، خ ی

164.  »Why I Write»
165.  Rob Goffee
166.  GarethJones



267 هنر مدیریت

ــا  ــران ب ــت. ناش ــده اس ــر گذران ــده ای را از س ــراد پیچی ــن اف ــت چنی مدیری
چرب زبانــی و هــزار و یــک ترفنــد، کتاب هایــی را از افــراد باهــوش و بی حوصلــه 
بیــرون می کشــند. کارگردانــان بازیگــران زن را وادار می کننــد کــه بــا بازیگــران 

مردی که از آن ها متنفرند، مدارا کنند.

شرکت ها به دنبال منبع الهام
مطالعــه در زمینــه هنــر یــک دســتاورد بــزرگ دیگــر هــم دارد؛ این کــه بــه 
ــرای پیــدا  ــا را ب ــر شــوند. شــرکت ها دنی کســب وکارها کمــک می کنــد خالق ت
 Procter & Gamble ــال ــد )به عنوان مث ــرورو می کنن ــد زی ــای جدی ــردن ایده ه ک
ــتفاده  ــردم اس ــوم م ــا از عم ــع آوری ایده ه ــرای جم ــپاری ب ــع س از روش جم
بــه  را  خــود  کارمنــدان  تــا  تالش انــد  در  همچنیــن  آن هــا  می کنــد(. 
ــا  ــاره بانک ه ــوع درب ــن موض ــه ای ــد )البت ــویق کنن ــتر تش ــک پذیری بیش ریس
صــادق نیســت(. شــرکت ها در تکاپویشــان بــرای خالقیــت قطعــاً می تواننــد از 
صنایــع خــالق چیزهایــی یــاد بگیرنــد. بــه هنرمنــدان مــدرن نــگاه کنیــد کــه 
چطــور خودشــان را بــا ظهــور عکاســی وفــق دادنــد؛ درحالی کــه ایــن تکنولــوژی 
ــگ167  ــام گولدین ــا ویلی ــد. ی ــه درکن ــدان ب ــی از می ــا را به کل می توانســت آن ه
)نویســنده کتــاب اربــاب مگس هــا( و جــی. کــی. رولینــگ )خالــق هــری پاتــر( 
کــه حتــی بعــد از این کــه رمان هایشــان توســط ناشــران رد شــد، همچنــان بــه 

تالش خود ادامه دادند.
ــم   ــدان  ه ــد، هنرمن ــر بگیرن ــر را جدی ت ــد هن ــب وکار بای ــی کس ــر اهال اگ
بایــد بــه کســب وکارها توجــه بیشــتری داشــته باشــند. تجــارت، محــور 
تجربیــات بشــری اســت. بــه بیــان ســاده تر، تجــارت امــری اســت کــه میلیاردهــا 
ــه در  ــت ک ــته اس ــل شایس ــن دلی ــه همی ــغول اند. ب ــه آن مش ــرروز ب ــر ه نف

کتاب ها و فیلم ها بیشتر از پیش به آن پرداخته شود.

167.  William Golding
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ترمیم ماشین سرمایه داری
چند ایده قابل فهم برای احیای روح کارآفرینی در آمریکا

ــه بعــد، مهم تریــن ماشــین رشــد دنیــا بــوده  آمریــکا از زمــان جنــگ جهانــی دوم ب
ــن  ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــوغ اقتصــادی، تولی اســت. در دهــه 1950 و 1960 باوجــود بل
کشــور ســاالنه 3 درصــد رشــد داشــت. در دهــه 1970 رکــود تورمــی حکم فرمــا شــد، امــا 
انقــالب ریــگان روح کارآفرینــی را در ایــن کشــور احیــا کــرد و در دهــه 1990 نــرخ رشــد 
بــه 3 درصــد بازگشــت. ایــن ماشــین همان قــدر کــه بــرای آمریــکا خــوب کار می کــرد، 
ــه رواج ســرمایه داری کمــک کــرد و رویــای  ــود. ایــن مســئله ب ــرای دنیــا هــم مفیــد ب ب

آمریکایی را به رؤیایی جهانی بدل ساخت.
ــی  ــران مال ــان بح ــت. در جری ــده اس ــکل ش ــار مش ــد دچ ــین رش ــن ماش ــروز ای ام
ــص  ــم نق ــل از آن ه ــی قب ــا حت ــد، ام ــیب دی ــین آس ــن ماش ــال های 2007-2008 ای س
فنــی داشــت. ســه پیســتون قدرتمنــد ایــن ماشــین یعنــی بازارهــای ســرمایه، نــوآوری و 
اقتصــاد دانش بنیــان را مــورد بررســی قــرار دهیــد تــا دریابیــد کــه آن هــا بــرای یــک دهــه 

بد عمل کرده اند.
ــود.  ــرای کســب وکارها ب ــن بازارهــای ســرمایه ب ــی ســرآمد بهتری ایاالت متحــده زمان
امــا در ســال های اخیــر، همان طــور کــه رابــرت لیتــان1 و کارل شــرام2 در کتــاب 

1.  Robert Litan
2.  Carl Schramm
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اســت.  ایــن ســرآمدی تضعیــف شــده  اشــاره کرده انــد،  بهتــر«3  »ســرمایه داری 
ســرمایه گذارها میــزان ســرمایه گذاری خــود را کاهــش داده انــد و شــرکت های پرمخاطــره 
ــه  ــم عرضــه اولی ــد. رق ــان ده بوده ان ــا زی ــه 90 درصــد از آن ه ــار گذاشــته اند؛ چراک را کن
ــه 192 رســیده اســت. ایــن وضعیــت،  ســهام از متوســط ســاالنه 547 در دهــه 1990 ب
ــد و دارای رشــد ســریع را به شــدت کاهــش داده اســت.  ــی شــرکت های جدی ــع مال مناب
بااین وجــود، شــرکت هایی کــه کمتــر از پنــج ســال ســن دارنــد، تقریباهمــه 40 میلیــون 
شــغل خالصــی را کــه از ســال 1980 تــا زمــان بحــران مالــی بــه اقتصــاد آمریــکا اضافــه 

شده، تأمین کرده اند. این یک خبر ناامیدکننده برای بیکاران است.
آمریــکا همچنیــن همــواره یکــی از بهتریــن سیاســت های مهاجرتــی را در جهــت بهبــود 
ــر فهرســت فورچــون در  ــوده اســت. 18 درصــد از 500 شــرکت برت فضــای کســب وکار دارا ب
ســال 2010 توســط مهاجــران بنیان گــذاری شــده اســت )مثــاًل AT&T، دوپونــت، eBay، گــوگل، 
ــم،  ــاب بیاوری ــم به حس ــران را ه ــدان مهاج ــر فرزن ــز5 و Procter & Gamble(. اگ ــت4، هاین کرف
ایــن رقــم بــه 40 درصــد می رســد. در فاصلــه ســال های 1995 تــا 2005 مهاجــران 
بنیان گــذار یک چهــارم از شــرکت های موفــق در حــوزه تکنولوژی هــای پیشــرفته و مهندســی 
ــا وضعیــت تحصیلــی مشــابه، حــق اختــراع ثبــت  ــکا ب ــدان آمری ــر متول ــد. آن هــا دو براب بودن
ــته تر  ــادی بس ــد زی ــا ح ــته ت ــه گذش ــکا در ده ــی آمری ــت های مهاجرت ــا سیاس ــد. ام کرده ان
ــرای جــذب  ــادا ب شــده اســت. در ایــن دوران برخــی دیگــر از کشــورهای ثروتمنــد مثــل کان
مهاجــران دارای مهــارت اقــدام کرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن دوران 
فرصت هــای جــذاب جدیــدی هــم در بازارهــای نوظهــوری مثــل چیــن و هنــد ایجــاد شــده 
ــد،  ــل کنن ــکا را تحم ــزای آمری ــت وی ــخت دریاف ــل س ــد مراح ــرا بای ــران چ ــت. مهاج اس

درحالی که کشورهای دیگر برایشان فرش قرمز پهن کرده اند؟
ــن دانشــگاه های جهــان را از جهــت کارآمــدی  ــکا مدت هــا بهتری ــاً این کــه آمری نهایت
بــرای فضــای کســب وکار در اختیــار داشــته اســت. یک پنجــم اســتارت آپ های آمریکایــی 
ــاز  ــتنفورد و MIT زمینه س ــل اس ــی مث ــات بزرگ ــتند و مؤسس ــل هس ــگاه ها متص ــه دانش ب
رونــق  کــه  می رســد  نظــر  بــه  امــا  بوده انــد.  کســب وکار  هــزاران  شــکل گیری 
ــدرال  ــه ف ــال، بودج ــال محــو شــدن اســت. به عنوان مث کســب وکارهای دانشــگاهی در ح

3.  Better Capitalism
4.  Kraft
5.  Heinz



آشوب بزرگ272

ــارد دالر در ســال  ــا بهداشــت و ســالمت از 20 میلی ــرای انجــام پژوهش هــای مرتبــط ب ب
ــی  ــن در حال ــدا کــرده اســت؛ ای ــارد دالر در ســال 2008 افزایــش پی ــه 30 میلی 1993 ب
ــده، از  ــد ش ــذا و دارو تأیی ــازمان غ ــه توســط س ــدی ک ــای جدی ــداد داروه ــه تع اســت ک
ــیده  ــال 2008 رس ــط 15 دارو در س ــه فق ــال 1996 ب ــری 50 دارو در س ــزان حداکث می
اســت. دفاتــر فنــاوری در دانشــگاه ها کــه ازنظــر قانونــی نقــش اصلــی را در تجــاری کــردن 
ــده  ــای بی فای ــرای کاغذبازی ه ــزی ب ــه مراک ــد، ب ــده دارن ــر عه ــگاهی ب ــای دانش ایده ه
ــالمت  ــی س ــازمان مل ــق س ــه از طری ــگرانی ک ــن پژوهش ــط س ــده اند. متوس ــل ش تبدی

آمریکا تاییدیه می گیرند، به 50 سال رسیده و همچنان در حال افزایش است.
ایــن مشــکالت بیــش از آن کــه بــه شــرکت های در حــال فعالیــت فشــار بیــاورد، بــار 
ســنگینی را روی دوش کســانی می گــذارد کــه قصــد کارآفرینــی دارنــد. دریافــت تابعیــت 
بــرای کارآفرینــان غیــر آمریکایــی ســخت تر شــده اســت. چهره هــای آکادمیــک 
ــرمایه الزم  ــه س ــتیابی ب ــد. دس ــاری کنن ــود را تج ــای خ ــد ایده ه ــکل تر می توانن مش
جهــت راه انــدازی کســب وکار بــرای کارآفرینــان در هــر حــوزه ای ســخت تر شــده اســت. 
ــدا  ــی پی ــرمایه داری اروپای ــابه س ــی مش ــج وضعیت ــم به تدری ــی ه ــرمایه داری آمریکای س
می کنــد: آن دســته از شــرکت های در حــال فعالیــت کــه ابعــاد و شــرایط و آزادی عمــل 
الزم را بــرای کنــار آمــدن بــا هزینه هــای ســنگین اجــرای قوانیــن و مقــررات دارنــد، بــه 
ــرده  ــده پژم ــکوفا نش ــوز ش ــد هن ــرکت های جدی ــا ش ــد، ام ــه می دهن ــود ادام کار خ

می شوند یا به ناچار خود را به بزرگ ترها می فروشند.
ــرام  ــان و ش ــرد؟ لیت ــود ک ــه می ش ــده چ ــت نگران کنن ــن وضعی ــر ای ــرای تغیی ب
پاســخ های مبســوطی را بــرای ایــن پرســش ارائــه داده انــد. آن هــا اشــاره می کننــد کــه 
ــه  ــر ک ــن خاط ــه ای ــود؛ ب ــی در مســیر درســت ب ــون مشــاغل 2012 گام ــب قان تصوی
نشــان مــی داد نخبــگان سیاســی کم کــم وخامــت اوضــاع را درک کرده انــد. ایــن قانــون 
شــرکت ها را در پنــج ســال اول فعالیتشــان از قانــون دشــوار و محدودکننــده ســاربنز- 
ــب  ــرکتی تصوی ــوایی های ش ــوج رس ــه م ــش ب ــال 2002 در واکن ــه در س ــلی6 ک آکس
ــه شــرکت های  ــداد ســهامدارانی را ک ــون مشــاغل 2012 تع ــرد. قان ــاف می ک شــد، مع
خصوصــی تــا قبــل از عمومــی شــدن می تواننــد داشــته باشــند، چهــار برابــر می کــرد 
ــال  ــرد. بااین ح ــن می ب ــپاری را از بی ــع س ــع جم ــن موان ــه 2000(. همچنی )از 499 ب
6.  Sarbanes-Oxley (SOX)
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لیتان و شرام پیشنهادهای بسیاری را هم در همین رابطه ارائه داده اند.
برخــی از ایده هــای آن هــا آشــنا هســتند. ایــن دو نفــر پیشــنهاد می کننــد کــه 
دولــت بایــد بــه همــه خارجی هایــی کــه بــرای تحصیــل در رشــته های علــوم پایــه، 
تکنولــوژی، مهندســی یــا ریاضیــات بــه آمریــکا می آینــد، گریــن کارت بدهــد. برخــی 
از ایــن ایده هــا امــا خالقانه تــر هســتند. صندوق هــای ســرمایه گذاری قابــل 
معاملــه در بــورس کــه طــی یــک دهــه از نقطــه صفــر بــه یــک صنعــت تریلیــون 
دالری تبدیــل شــدند، شــرکت های جدیــد و آینــده دار را در برابــر بی ثباتــی و 
ناپایــداری فعــاالن بــازار، آســیب پذیر می کننــد. بنابرایــن چــرا نبایــد ایــن 
ــرد؟  ــتثنا ک ــی اس ــن صندوق های ــهامی چنی ــبد س ــده دار را از س ــرکت های آین ش
قانــون ســاربنز- آکســلی بــه اســم حمایــت از ســرمایه گذاران، منابــع مالــی 
شــرکت های جدیــد را کــم می کنــد. پــس چــرا اجــازه ندهیــم شــرکت های 
ــدر  ــی کــه ســهامداران به ق ــا زمان ــر از چنیــن قوانینــی مســتثنی شــوند ت کوچک ت
کافــی در جریــان ایــن موضــوع باشــند؟ ایــن نویســندگآن همچنین اشــاره می کننــد 
ــه اســتادان  کــه دفاتــر فنــاوری دانشــگاه ها بایــد انحصارگــری را کنــار بگذارنــد و ب

آزادی بیشتری برای بروز خالقیت بدهند.

آیا رامنی و اوباما این پیشنهادها را می خوانند؟
ــر  ــان و شــرام در براب ــی پســندیده هســتند. لیت ــای مطرح شــده، ایده های ایده ه
ــر  ــد. ازنظ ــت کردن ــه مقاوم ــزرگ و پرهزین ــای ب ــدرال در پروژه ه ــرمایه گذاری ف س
ــرای رشــد آمریکاســت.  آن هــا، کســری بودجــه در بلندمــدت جدی تریــن تهدیــد ب
ــه مشــکالت  ــه چکیــده ای از فرضیــات آکادمیــک، ب ایــن دو همچنیــن به جــای ارائ
ــای  ــه کمپین ه ــا در بحبوح ــد. ام ــی پرداختن ــی واقع ــان در زندگ ــره کارآفرین روزم
انتخابــات ریاســت جمهــوری، خوانــدن چنیــن کتــاب هشــداردهنده ای بــدون آن کــه 
موضــوع را سیاســی و تخریب کننــده ببینیــم، کار ســاده ای نیســت. در دورانــی کــه 
جمهوری خواهــان قصــد دارنــد جدیــت رونالــد ریــگان در موضــوع مهاجــرت را بــه 
فراموشــی بســپارند و دموکرات هــا هــم قصــد پلیــد جلــوه دادن اهالــی کســب وکار را 

دارند، کارآفرینان بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر هستند.
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قوانینی برای نادان ها
خطر بزرگ طراحان داخلی بدون مجوز!

در ســال 1941 فرانکلیــن روزولــت دو بنــد جدیــد را بــه قانــون آزادی بیــان و 
آزادی مذهبــی در آمریــکا اضافــه کــرد: آزادی از ترس و آزادی انتخاب. سیاســتمداران 
امــروزی امــا یــک منــوی دســت و دل بازانه تــر را ارائــه می کننــد: آزادی از 
آرایشــگرهای بــدون مجــوز، آزادی از گل فروشــان ولگــرد و مهم تــر از همــه، آزادی از 
دســت طراحــان داخلــی کاله بــردار! آزادی از تــرس و آزادی انتخــاب چــه لذتــی دارد، 

اگر نتوانید خودتان را از شر طرح های رنگی ناهماهنگ خالص کنید؟
ــزرگ، کمتــر از 5 درصــد  ــا ســلطه ســازمان های ب در دهــه 1950 و هم زمــان ب
از کارمنــدان آمریکایــی بــرای کار بــه مجــوز نیــاز داشــتند. امــروز بعــد از ســه دهــه 
تــالش در جهــت کــم کــردن نظارت هــای دولتــی، ایــن رقــم بــه حــدود 30 درصــد 
رســیده اســت. بــا احتســاب افــرادی کــه آمــاده دریافــت مجــوز هســتند یــا شــغل 
آن هــا به نوعــی از تأییدیه هــای دولتــی نیــاز دارد، ایــن رقــم بــه 38 درصــد 
ــد  ــا می کن ــه ادع ــوری ک ــه کش ــبت ب ــد نس ــورهای ثروتمن ــایر کش ــد. س می رس
ــل  ــردم تحمی ــه م ــری را ب ــیار کمت ــای بس ــت، محدودیت ه ــرزمین آزادی اس س
می کننــد. در بریتانیــا فقــط 13 درصــد از شــاغالن بــه مجــوز نیــاز دارنــد )هرچنــد 

این رقم طی 12 سال دوبرابر شده است(.
روشــن اســت کــه بعضــی از مشــاغل حتمــاً بایــد مجــوز دار باشــند. هیچ کــس 
نمی خواهــد پزشــکان و دندان پزشــکان آماتــور یــا هنرمنــدان تاتــوکار بــدون 
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ــد  ــال تأکی ــتریت ژورن ــه وال اس ــور ک ــال همان ط ــد. بااین ح ــت کنن ــه فعالی تأییدی
کــرده، سیســتم اعطــای مجــوز آمریــکا7 تــا مشــاغلی ســرک کشــیده کــه از طــرف 
آن هــا هیــچ خطــری ســالمت و امنیــت افــراد را تهدیــد نمی کنــد. مجوزهــای ایــن 
ــه  ــر اســاس ســلیقه و اعمال نظرهــای شــخصی صــادر می شــود، ن مشــاغل فقــط ب
بــر مبنــای اســتانداردهای بی طرفانــه ای کــه توســط مســئوالن صــدور مجــوز قابــل 
ــت  ــه دریاف ــه ب ــاغلی ک ــت مش ــا فهرس ــی از ایالت ه ــد. در برخ ــری باش اندازه گی
ــر  ــروش و کارگ ــده؛ از گل ف ــبیه ش ــدی ش ــریال های کم ــه س ــاز دارد، ب ــوز نی مج
خانگــی گرفتــه تــا کشــتی گیر، راهنمــای تــور، بســتنی فروش، فروشــنده کتاب هــای 
دســت دوم و البتــه طــراح داخلــی. فقــط همیــن مانــده کــه نگه دارنــدگان حیوانــات 
ــه  ــان نیــاز ب ــدن ســگ ها در خیاب ــا گردان ــرای مراقبــت از گربه هــا ی خانگــی هــم ب

مجوز پیدا کنند.
ــد  ــر بخواهی ــا اگ ــد. در کالیفرنی ــر باش ــیار زمان ب ــد بس ــوز می توان ــت مج دریاف
آرایشــگر شــوید، بایــد حــدود یــک ســال دوره کوتــاه کــردن مــوی ســر و سشــوار 
ــرای این کــه بتوانیــد کاله گیس فروشــی کنیــد،  کشــیدن را بگذرانیــد. در تگــزاس ب
ــی را  ــم عمل ــی و ه ــون کتب ــم آزم ــد و ه ــاعت کالس آموزشــی بروی ــد 300 س بای
پشــت ســر بگذاریــد. آالبامــا مانیکوریســت ها را موظــف کــرده کــه قبــل از شــرکت 
ــدرک  ــر م ــدا اگ ــد. در فلوری ــوری ببینن ــاعت دوره تئ ــی، 750 س ــون عمل در آزم
چهارســاله دانشــگاهی نداشــته یــا دو ســال کارآمــوزی نکــرده باشــید، اجــازه نداریــد 

به عنوان یک طراح داخلی فعالیت کنید.
کارآفرینــان قربانیــان اصلــی سیســتم اعطــای مجــوز آمریــکا هســتند. ایــن ســه 
ــاوت  ــاًل متف ــا مشــاغل کام ــف و ب ــای مختل ــه از ایالت ه ــد ک ــر را در نظــر بگیری نف
ــه در  ــت ک ــال اس ــون8 23 س ــتینا کالیت ــده اند. جس ــی ش ــه بررس ــوان نمون به عن
ــد وارد حوزه هایــی  ــه روش آفریقایــی کار می کنــد، امــا نمی توان زمینــه بافــت مــو ب
ــم، اپیالســیون و مانیکــور شــود، مگــر این کــه مجــوزی  ــش چهــره، گری ــل آرای مث
ــرای 2000 ســاعت  دریافــت کنــد کــه الزمــه اش صــرف هزینــه 18 هــزار دالری ب

آموزش است که البته آموزش بافت مو به روش آفریقایی را دربرنمی گیرد.

7.  America’s Licence Raj
8.  Jestina Clayton
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ــاخت  ــا س ــزش را ب ــد ناچی ــه درآم ــت ک ــب اس ــک راه ــراون9 ی ــتین ب جاس
ــای  ــا هیئت امن ــد. ام ــران می کن ــا جب ــروش آن ه ــاده و ف ــی س ــای چوب تابوت ه
ــه کار  ــه او دســتور داده ک ــا ب ــن لوئیزیان ــده مراســم تدفی شــرکت های برگزارکنن
خــود را متوقــف کنــد. فقــط خــدا می دانــد یــک تابــوِت فاقــد مجــوز چــه آســیبی 
ممکــن اســت بــه جســد برســاند! باربــارا وندرکولــک گاردنــر10 یــک کســب وکار در 
حــال رشــد را در زمینــه طراحــی داخلــی در نیوجرســی مدیریــت می کنــد. امــا 
ــد،  ــعه بده ــدا توس ــه فلوری ــود را ب ــب وکار خ ــا کس ــرد ت ــالش ک ــه او ت وقتی ک
ــه  ــه او دســتور داد کلم ــت ب ــن ایال ــی ای ــاری و طراحــی داخل ــای معم هیئت امن
»طراحــی داخلــی« را از وب ســایتش حــذف و ارائــه خدمــات طراحــی داخلــی را 

در این ایالت متوقف کند.
ــه عضــو  ــر این ک ــاد اســت؛ مگ ــی بســیار زی ــای حقوق ــن فریبکاری ه ــه ای هزین
یکــی از کارتل هایــی باشــید کــه بــا اعمــال قــدرت و فشــار، قوانیــن را دور می زننــد 
ــه  ــه نهــادی باشــید کــه ایــن دردســرهای بوروکراتیــک را ب ــان عضــو بدن ــا خودت ی
دیگــران تحمیــل می کنــد. موریــس کلینــر11 از دانشــگاه مینه ســوتا محاســبه کــرده 
کــه دریافــت مجــوز، درآمــد افــراد را حــدود 15 درصــد افزایــش می دهــد. 
به بیان دیگــر، ایــن اقــدام تقریبــاً در بهتریــن حالــت همــان تأثیــری را روی درآمــد 
ــه کــه  ــه خواهــد داشــت )اعضــای اتحادی ــک اتحادی ــت در ی ــراد دارد کــه عضوی اف
آن هــا هــم تحــت مجــوز فعالیــت می کننــد، از 24 درصــد افزایــش درآمــد 
ساعتی شــان بهره منــد می شــوند(. آقــای کلینــر همچنیــن اشــاره کــرده کــه 
دریافــت مجــوز، فرآینــد ایجــاد شــغل را کنــد می کنــد. او بــا مقایســه مشــاغلی کــه 
ــداد  ــه تع ــه ک ــه، دریافت ــر ن ــی دیگ ــده و در برخ ــد ش ــا قانونمن ــی ایالت ه در برخ
شــغل های ایجادشــده در فاصلــه ســال های 1990 و 2000 در مشــاغل غیــر 

قانونمند 20 درصد باالتر از مشاغل قانونمند است.
ــاره  ــازار آزاد اش ــه ب ــال در زمین ــار فع ــروه فش ــک گ ــت12، ی ــه عدال موسس
ــتم  ــه سیس ــت ک ــرهایی اس ــی از دردس ــش کوچک ــط بخ ــن فق ــه ای ــد ک می کن

9.  Justin Brown
10.  Barbara Vanderkolk Gardner
11.  Morris Kleiner
12.  The Institute for Justice
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ــار آورده اســت. قانون گذاری هــای بی حســاب وکتاب،  ــه ب اعطــای مجــوز آمریــکا ب
ــار  ــررات، ب ــن مق ــت. ای ــرده اس ــوار ک ــر را دش ــت دیگ ــه ایال ــی ب ــال از ایالت انتق
ــر دارای  ــه کمت ــت )ک ــرار داده اس ــژادی ق ــای ن ــر دوش اقلیت ه ــنگینی را ب س
صالحیت هــای آموزشــی هســتند( و همچنیــن زنــان )کــه ممکــن اســت بخواهنــد 
به عنوان مثــال،  کننــد(.  کار  دوبــاره  فرزندانشــان  شــدن  بزرگ تــر  از  بعــد 
ــت  ــد صالحی ــن بای ــت در حــوزه کفن ودف ــرای فعالی ــا ب ــه در آن ه ــی ک ایالت های
افــراد احــراز شــود، نســبت بــه باقــی ایالت هــا 24 درصــد کمتــر از حضــور زنــان 

در این حوزه برخوردار هستند.

عمو سام شما را از شر فنگ شویی بد نجات خواهد داد
ممکــن اســت تصــور کنیــد کــه آمریکایی هــا به شــدت بــه ایــن اوضــاع معتــرض 
هســتند. به هرحــال سیســتم اعطــای مجــوز آمریــکا متضمــن دو موضوعــی اســت که 
آمریکایی هــا اصــوالً بایــد از آن خشــمگین باشــند: پیدایــش دولتــی بــزرگ و 
ــه  ــن فرضی ــا ای ــکا. ام ــغل در آمری ــد ش ــین تولی ــردن ماش ــف ک ــد و متوق قدرتمن
اشــتباه اســت. در ســال 2011 هیئــت مقننــه فلوریــدا الیحــه ای را بــه بحث گذاشــت 
کــه الــزام دریافــت مجــوز بــرای 20 شــغل را از میــان برمی داشــت؛ ازجملــه بافــت 
مــو، طراحــی داخلــی و آمــوزش رقــص. بــرای مدتــی بــه نظــر می رســید کــه ایــن 
ــت  ــود و اکثری ــی ب ــت تی پارت ــز فعالی ــدا مرک ــد. فلوری ــد ش ــب خواه ــه تصوی الیح
ــه  ــا گروهــی ک ــد. ام ــان تشــکیل می دادن ــت را جمهوری خواه ــن ایال ــدگان ای نماین
ــان  ــای متصدی ــی کار تل ه ــود، یعن ــاده ب ــر افت ــه خط ــان ب ــه منافعش ــش از هم بی
صــدور مجــوز، بــا قــدرت هرچــه تمام تــر البــی کردنــد. یکــی پیش بینــی کــرد کــه 
ــه بیماری زاســت و 88  ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــد مجــوز از محصوالت ــان فاق طراح
هــزار مــرگ را در ســال رقــم می زنــد. دیگــری هشــدار داد کــه تقــارن غیراصولــی 
طرح هــای رنگــی ممکــن اســت ایجــاد بــزاق را مختــل کنــد. ایــن الیحــه تصویــب 
ــت  ــدا، اکثری ــدی در فلوری ــش از 10 درص ــکاری بی ــرخ بی ــود ن ــی باوج ــد. وقت نش
ــا یــک کارتــل طراحــان داخلــی هــم برنمی آینــد،  جمهوری خــواه از پــس مقابلــه ب
دیگــر چــه امیــدی بــه آمریــکا هســت؟ سیســتم اعطــای مجــوز آمریــکا آمــده اســت 

که بماند.
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قیدوبندهای محصورکننده
محدودیت های قانونی تردیدآمیز

جای افراد باهوش را در بازار تنگ کرده است

نشــریاتی کــه در حــوزه کســب وکار منتشــر می شــود، پــر از داســتان های 
ــه  ــه eBay ب ــود ک ــزارش می ش ــت. گ ــگ استعدادهاس ــاره جن ــده ای درب دلگرم کنن
ــه یکــی از  ــل ب ــد. اپ ــوق می ده ــل خــود حق ــر مدیرعام تکنســین ارشــدش دو براب
کارمنــدان بااســتعداد و بلندپــروازش 8 میلیــون دالر پیشــنهاد کــرد تــا از رفتــن او از 
ســازمان جلوگیــری کنــد. شــرکت های فعــال در حــوزه تکنولــوژی مبالــغ زیــادی را 
به طــور منظــم صــرف اســتارت آپ ها می کننــد تــا کارمنــدان خــود را حفــظ کننــد. 
آن هــا همچنیــن در زمینــه ارائــه بهتریــن غــذا و به روزتریــن مربیــان یــوگا به شــدت 

باهم رقابت دارند.
امــا جنــگ اســتعدادها روی تاریک تــری هــم دارد. آنجــا دیگــر بــه پاداش بیشــتر 
و غذاهــای بهتــر بســنده نمی شــود و کار بــه طــرح دعــوی در دادگاه و دســتبند زدن 
ــرکت های  ــه ش ــان ب ــن کارمندانش ــری از رفت ــرای جلوگی ــرکت ها ب ــد. ش می کش
رقبــا، بــه شــکلی روزافــزون بــه دعــاوی قضایــی روی آورده انــد کــه برخــی از آن هــا 
فوق العــاده ناخوشــایند اســت. نتیجــه ایــن شــرایط، بــه هــم ریختــن وضعیــت بــازار 

کار است.
مرســوم ترین روش بــرای مقابلــه در ایــن میــدان نبــرد، بســتن توافق نامــه منــع 
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همــکاری بــا رقباســت. ایــن توافق نامــه بــرای یــک دوره زمانــی مشــخص، کارمنــدان 
را از تــرک کــردن شــرکت بــه خاطــر کار کــردن بــا رقیــب منــع می کنــد )معمــوالً 
زمــان ایــن توافق نامــه دو ســال اســت، امــا در ایتالیــا بــه پنــج ســال هــم می رســد(. 
گاهــی هــم راه حــل، تأســیس یــک کســب وکار جدیــد بــرای قدرتمندتــر شــدن در 
عرصــه رقابــت اســت. ایــن راه حل هــا زمانــی بــه شــرکت های دانش بنیــان و 
ــد از  ــدود 90 درص ــت. ح ــده اس ــر ش ــاال همه گی ــا ح ــد، ام ــدود می ش ــاال مح رده ب
کارمنــدان شــاغل در رده هــای مدیریتــی و فنــی در آمریــکا، ایــن توافق نامــه را امضــا 

کرده اند.
یــک ســالح دیگــر بــرای شــرکت در ایــن نبــرد، تعهــد بــه عــدم افشــای اطالعات 
محرمانــه و قــرارداد واگــذاری حــق اختــراع اســت. شــرکت ها می تواننــد کارمنــدان 
پیشــین خــود را بــه بهانــه انتقــال اســرار تجــاری، از رفتــن بــه شــرکت رقیــب منــع 
ــند(.  ــرده باش ــا نک ــا را امض ــا رقب ــکاری ب ــع هم ــه من ــر توافق نام ــی اگ ــد )حت کنن
آن هــا همچنیــن می تواننــد مدعــی دریافــت امتیازهــای حــق اختــراع کارمندانشــان 
ــت  ــای مالکی ــد ادع ــی می توان ــئله حت ــن مس ــند. ای ــترده باش ــه ای گس در حیط
ایده هایــی را شــامل شــود کــه افــراد پیــش از پیوســتن بــه یــک شــرکت، ســال ها 
روی آن کار کرده انــد یــا خــارج از ســاعات کاری یــا حتــی بعــد از تــرک شــرکت بــه 

آن رسیده اند.
ــک  ــی ی ــت. وقت ــان اس ــالح ها، آس ــن س ــه ای ــرکت ها ب ــه ش ــل عالق درک دالی
کارمنــد ارشــد بــه رقبــا می پیونــدد، شــرکت ممکــن اســت دانــش و ارتباطاتــی بــه 
ارزش میلیون هــا دالر را از دســت بدهــد. اگــر ایــن نیــروی اجرایــی از الگوریتــم یــا 
ــم  ــی بیشــتر ه ــان مال ــن زی ــر باشــد، ای ــه شــرکت باخب ــتورالعمل های مخفیان دس
می شــود. بــه همیــن ترتیــب درک این کــه چــرا کارمنــدان از ایــن ســالح ها 
ــا رقبــا افــراد را از فــروش  متنفرنــد هــم ســاده اســت. توافق نامــه منــع همــکاری ب
کارهایشــان بــرای یــک بــازه طوالنــی منــع می کنــد؛ آن قــدر طوالنــی کــه طــی آن 

مهارت ها تحلیل رفته و ارتباطات از دست می رود.
کارفرمایــان و کارمنــدان چطــور می تواننــد در زمینــه دعــاوی همــکاری بــا رقبــا 
ــرا،  ــن ماج ــا ای ــورد ب ــه در برخ ــد ک ــل دارن ــا تمای ــد؟ قاضی ه ــح کنن ــم صل باه
ــر مســئله بهــره وری بــی هزینــه تأکیــد کننــد. اگــر کارمنــدان بتواننــد  به شــدت ب
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هرزمانــی کــه دلشــان خواســت بــه شــرکت رقبــا نقل مــکان کننــد، انگیــزه 
ــن  ــدت پایی ــوآوری به ش ــوزش و ن ــه آم ــرمایه گذاری در زمین ــرای س ــان ب کارفرمای
ــت  ــا درنهای ــا رقب ــع همــکاری ب ــون من ــر قان ــی نظی ــد. اعمــال محدودیت های می آی
ــرای ســرمایه گذاری  ــزه شــرکت ها را ب ــه انگی ــع همــه تمــام می شــود؛ چراک ــه نف ب

در حوزه سرمایه های انسانی باال می برد.
ارلــی البــل13 مــدرس حقــوق در دانشــگاه ســن دیه گو در کتــاب »بااســتعدادها 
ــای  ــد. زیان ه ــن بحــث به شــدت مخالفــت می کن ــا ای ــد آزاد باشــند«14 ب می خواهن
ــچ  ــاالت، هی ــل و انتق ــن نق ــای ای ــا مزای ــاس ب ــه در قی ــره وری بی هزین ــئله به مس
ــود؛  ــر می ش ــادی منج ــره وری اقتص ــش به ــه افزای ــتعداد ب ــان آزاد اس ــت. جری اس
چراکــه بــه افــراد اجــازه می دهــد در مشــاغلی مشــغول به کار شــوند و دســتمزدهایی 
دریافــت کننــد کــه متناســب بــا مهارت هــای آن هاســت. هیچ کــس دوســت نــدارد 
ــد؛  ــا می ده ــوآوری را ارتق ــن ن ــئله همچنی ــن مس ــود. ای ــته ش ــت وپایش بس دس
چراکــه بــه اشــاعه اطالعــات و توســعه شــبکه های تخصصــی منجــر می شــود و بــه 

آمیزش و هم افزایی دامن می زند.
ــا اســت.  ــت کالیفرنی ــغلی، ایال ــای ش ــن از ارزش نقل وانتقال ه ــال روش ــک مث ی
ــه رســمیت  ــاره ب ــت دیگــری درب زادگاه ســیلیکون ولی و هالیــوود بیــش از هــر ایال
ــا رقبــا و ســایر قوانیــن محدودکننــده دیگــر در  شــناختن توافــق منــع همــکاری ب
زمینــه اســتعداد، بی میلــی نشــان داده اســت. ایــن شــرایط می توانــد کامــاًل اتفاقــی 
باشــد، امــا کالیفرنیــا بخشــی از یــک الگــوی عمومی تــر اســت. آن دســته از 
ــا  ــد، در قیــاس ب ــکا کــه محدودیت هــای کمتــری را اعمــال کرده ان ایالت هــای آمری
زمینــه جــذب  بهتــری در  کارنامــه  بــا محدودیت هــای جــدی،  ایالت هایــی 
انتقــاالت به ویــژه در حــوزه  ســرمایه گذاری و نــوآوری دارنــد. آزادی نقــل و 
ــکل  ــک مش ــا ی ــه ب ــب وکارهایی ک ــت؛ کس ــمند اس ــیار ارزش ــتارت آپ ها بس اس
ــل  ــی مث ــق غرب ــد. مناط ــیب ببینن ــودی آس ــد ناب ــا ح ــت ت ــن اس ــی ممک قانون
از  دارنــد، خالق تــر  آســان گیرانه تری  رویکــرد  کــه  اســکاندیناوی  کشــورهای 

کشورهایی مثل آلمان و فرانسه با قوانین سفت وسخت بوده اند.

13.  OrlyLobel
14.  Talent Wants to Be Free
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ــود  ــه س ــد ب ــر می توان ــراد ماه ــرای اف ــازار آزاد ب ــود ب ــه وج ــتدالل ک ــن اس ای
اقتصــاد تمــام شــود، چنــدان بــرای شــرکت های آســیب پذیر، راضی کننــده نیســت. 
ــان آزاد اســتعداد  ــن مســئله این طــور پاســخ می دهــد کــه جری ــه ای ــل ب ــم الب خان
ــرکت ها  ــن ش ــه ای ــر از این ک ــت؛ صرف نظ ــد اس ــی مفی ــرکت های خصوص ــرای ش ب
برنــده یــا بازنــده یــک مبــارزه خــاص باشــند. شــرکت هایی کــه در چنیــن بازارهــای 
آزادی بــرای جــذب ماهرتریــن افــراد اقــدام می کننــد، ســرمایه های انســانی 
ــتاره ها، از  ــظ س ــرورش و حف ــرای پ ــا ب ــود. آن ه ــان می ش ــری نصیبش باکیفیت ت
پاداش هــای مبتنــی بــر عملکــرد اســتفاده بیشــتری می کننــد. حتــی آن هایــی کــه 
بهتریــن نیروهایشــان را در مبــارزه بــا رقبــا ازدســت داده اند هــم می تواننــد از طریــق 
ــرکت  ــک ش ــه ی ــلومبرجر15 ک ــد. ش ــود ببرن ــان، س ــاط ضعفش ــا نق ــدن ب ــنا ش آش
ــه  ــل ب ــه تمای ــد ک ــت می ده ــی را از دس ــت نیروی ــر وق ــت، ه ــی اس ــات نفت خدم
ترتیــب می دهــد.  حفــظ آن داشــته، تحقیــق و تفحص هــای درون ســازمانی 
شــرکت ها همچنیــن می تواننــد از موفقیــت نیروهایــی کــه از آن هــا جــدا شــده اند، 
ســود ببرنــد. کولــی16 کــه یــک شــرکت حقوقــی بــزرگ اســت، بــه خاطــر از دســت 
دادن یــک وکیــل خبــره و پیوســتن او بــه eBay کــه در آن زمــان ســایتی ناشــناس 
بــود، لطمــه دیــد. ایــن مســئله فرامــوش شــد تــا زمانــی کــه کارمنــد ســابق، همیــن 
شــرکت را به عنــوان وکیــل eBay بــرای عرضــه ســهام 63 میلیــون دالری اش 

استخدام کرد.

آمریکا استعداد دارد
ــاً  ــد. قطع ــاده روی می کن ــات در اســتدالل های خــود زی ــل گاهــی اوق ــم الب خان
شــرکت ها در قبــال رقبایــی کــه در تــالش بــرای دزدیــدن اطالعــات مخفــی آن هــا 
ــه  ــد. البت ــه محافظــت دارن ــاز ب ــژه هســتند، نی ــق اســتخدام نفوذی هــای وی از طری
ــن  ــانی مهم تری ــرمایه انس ــت. س ــت اس ــاًل درس ــل کام ــزی الب ــتدالل های غری اس
ــه  ــت ک ــزرگ اس ــکل ب ــک مش ــن ی ــت. ای ــدرن اس ــاد م ــروت در اقتص ــع ث منب
ــرای  ــی را ب ــای قانون ــه ای از محدودیت ه ــت، مجموع ــال فعالی ــرکت های در ح ش

15.  Schlumberger
16.  Cooley
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مقابله با آزادی جابه جایی استعدادها ایجاد می کنند.
سیاســت گذاران بایــد ایــن محدودیت هــا را حــذف کننــد. آن هــا بایــد در نظــر 
ــود  ــانی به خودی خ ــرمایه های انس ــه س ــتد آزاد در زمین ــه دادوس ــند ک ــته باش داش
ــرکت ها  ــرار ش ــرقت اس ــرای س ــنی ب ــای روش ــه تالش ه ــر این ک ــت؛ مگ ــد اس مفی
صــورت گرفتــه باشــد. شــرکت ها هــم بایــد دســت از کاال فرض کــردن کارمندانشــان 
ــابق  ــدان س ــته و کارمن ــی داش ــرد خوب ــه عملک ــن زمین ــزی در ای ــد. مک کن بردارن
خــود را مثــل فارغ التحصیالنــی فــرض کــرده کــه بایــد بــه آن هــا محبــت کــرد، نــه 
ــور  ــد همین ط ــم بای ــرکت ها ه ــی ش ــوند. باق ــی ش ــد دادخواه ــه بای ــمنانی ک دش
عمــل کننــد. وقتی کــه بــا یــک رقیــب متخاصم طــرف هســتید، اســتفاده از دســتبند 
و زنجیــر هــم می توانــد ایــده خوبــی بــه نظــر برســد، امــا حتمــاً دلیلــی وجــود دارد 
ــتفاده  ــر اس ــت و پاگی ــای دس ــن ابزاره ــدرت از ای ــا به ن ــتازان و برنده ه ــه پیش ک

می کنند.
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رفقا و عمارت های پارلمانی
اهالی کسب وکار نفوذ زیادی در دولت ها پیدا کرده اند

در ســال 1994 بســیاری از ایتالیایی هــا بــه ایــن امیــد بــه ســیلویو برلوســکونی 
رأی دادنــد کــه بتوانــد از مهارت هایــش به عنــوان یــک تاجــر، بــرای احیــای اقتصــاد 
بســته ایــن کشــور اســتفاده کنــد. او از نقطــه صفــر بــرای خــودش یــک امپراتــوری از 
ــی آ.ث.  ــور، یعن ــزرگ کش ــال ب ــگاه های فوتب ــی از باش ــاخت. یک ــانه س ــروت و رس ث
میــالن را دوبــاره تقویــت کــرد. مطمئنــاً چنیــن فــردی بایــد در زمینــه اداره کشــور از 
سیاســتمداران فاســد و بوروکرات هــای خودپرســت قبلــی بهتــر عمــل می کــرد. اگــر 
دنبــال دســتاوردهای او هســتید، کافــی اســت نگاهــی بــه دور و بــر بیندازیــد. آقــای 
برلوســکونی 8 ســال از 10 ســال بــازه زمانــی میــان 2001 تــا 2011 را نخســت وزیر 
ــا 4 درصــد افــت  ــی ایتالی ــص داخل ــد ناخال ــن مــدت ســرانه تولی ــود. در ای ــا ب ایتالی
ــه 120 درصــد  ــی از 109 درصــد ب ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــت ب ــی دول ــرد؛ بده ک
افزایــش یافــت؛ مالیات هــا از 41.2 درصــِد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه 43.4 درصــد 

رسید و تولید دچار رکود شد.
برلوســکونی، اغواگــر بــزرگ، یــک نمونــه حیرت انگیــز اســت. بخــت بــا ایتالیــا یــار 
بــود کــه کابــوس طوالنــی برلوســکونی تمــام شــد، امــا مشــکل در قلــب ایتالیــا همچنان 
پابرجاســت؛ آمیــزش قــدرت و کســب وکار حــاال در همــه دنیــا بــه یــک نگرانــی بــزرگ 

تبدیل شده است.
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ــد؟«17 )ســال  ــده بمان ــد زن ــا ســرمایه داری می توان جــوزف شــومپیتر در کتــاب »آی
1947( ادعــا کــرد کــه پاســخ ایــن پرســش احتمــاالً منفــی اســت. بزرگ تریــن نبــرد 
قــرن بیســتم میــان دولت هــا و کســب وکارها درگرفــت و احتمــال برنــده شــدن 
ــت  ــه در خدم ــی ک ــران و بوروکرات های ــه متفک ــود؛ چراک ــتر ب ــا در آن بیش دولت ه
ــومپیتر  ــتند. ش ــاال را داش ــت ب ــی دس ــی و عقالن ــای اخالق ــد، در زمینه ه ــت بودن دول
گفتــه: »یــک نابغــه کســب وکار احتمــاالً فقــط در دفتــر کارش می توانــد موفــق باشــد و 

اغلب این طور بوده که خارج از آن محتاط و بزدل ظاهر می شود«.
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــاال ب ــتمداران ح ــب سیاس ــده. اغل ــوض ش ــه ع دوره و زمان
کســب وکارها در زمینــه تولیــد رشــد اقتصــادی بهتــر از بوروکراســی ها و حکومت هــای 
از  حمایــت  بــرای  اقتصــادی  وزرای  و  وزیــران  نخســت  می کننــد.  عمــل  اداری 
ــه  ــرای این ک ــه ب ــوند، ن ــپار می ش ــس داووس رهس ــمت کنفران ــه س ــب وکارها ب کس
قوانینــی را علیــه آن هــا تدویــن کننــد. اهالــی کســب وکار نه تنهــا محتاطــی و 
ــد.  ــات خطرناکــی هــم می زنن ــه اقدام ــار گذاشــته اند، بلکــه دســت ب بزدلی شــان را کن
ــه  ــه ب ــرد: ن ــور می ک ــومپیتر تص ــه ش ــت ک ــزی اس ــس چی ــاًل عک ــکل کام ــروز مش ام

حاشیه رانده شدن کسب وکارها، بلکه نفوذ و اثرگذاری بیش ازحد آن ها.
ــده  ــی« نامی ــی و خصوص ــش دولت ــراکت بخ ــه »ش ــه ک ــور در آنچ ــان نوظه جه
می شــود، از همــه فراتــر رفتــه اســت. دولت هــا حقوقــی را بــه تاجــران بانفــوذی مثــل 
ــذار  ــی واگ ــای جنوب ــوزا19 در آفریق ــیریل راماف ــک و س ــلیم18 در مکزی ــوس اس کارل
می کننــد. ایــن تاجــران ســپس از ثروتشــان بــرای نفــوذ بــر دولــت اســتفاده می کننــد. 
ــام  ــه ن در بازارهــای نوظهــوری مثــل چیــن و روســیه، گروهــی از مؤسســات دولتــی ب
SOE هــا بــر اقتصــاد تســلط دارنــد. در کشــورهایی مثــل پاکســتان و مصــر کــه 

ســرمایه داری نظامــی بــر آن هــا حاکــم اســت، ارتــش کســب وکارهایی را کــه اثرگــذاری 
ــن شــرکت ها از حمایت هــای  ــد. روســای ای ــرل می کن ــد، کنت ــر اقتصــاد دارن ــادی ب زی
ــی  ــرمایه داری رفاقت ــه س ــد ک ــر می رس ــه نظ ــتند. ب ــد هس ــی بهره من ــدید سیاس ش
درحال توســعه اســت؛ اقتصــادی کــه در آن موفقیــت در کســب وکار بــه روابــط نزدیــک 
ــرف اول را  ــرکت های SOE ح ــروه ش ــن گ ــتگی دارد. در چی ــی بس ــات دولت ــا مقام ب

17.  Can Capitalism Survive?
18.  Carlos Slim
19.  Cyril Ramaphosa
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ــه خودشــان جــذب می کننــد  می زننــد. آن هــا همــه ســرمایه را از بخــش خصوصــی ب
ــر ایــن  ــه نهــاد نظارتــی SASAC کــه بــه شــکل صــوری ب و از پرداخــت ســود ســهام ب
ــد. بســیاری از ده هــا میلیــاردر هنــدی ثــروت  شــرکت ها نظــارت دارد، امتنــاع می ورزن
خــود را از طریــق فعالیــت در صنایــع زیرســاختی و معــدن کســب کرده انــد؛ صنایعــی 
کــه مســتعد ثروت آفرینــی هســتند. بااین حــال مشــهورترین ایــن ثروتمنــدان در 

حوزه هایی نسبتاً غیرسیاسی مثل حوزه های کامپیوتری فعالیت می کنند.
ــدا کــرده اســت. اقتصادهــای  ــن وضعیــت حــاال بیشــتر از گذشــته اهمیــت پی ای
نوظهــور شــاید پیشــرفت کنــدی داشــته باشــند، امــا در حــال حاضــر مســئول بیــش از 
ــدرت  ــری ق ــتفاده از براب ــا اس ــتند )ب ــان هس ــی جه ــص داخل ــد ناخال ــی از تولی نیم
ــود.  SOEهــا  خریــد(. ســهم ایــن کشــورها در دو دهــه گذشــته، کمتــر از یک ســوم ب
ــن  ــود در آخری ــرکت های موج ــارم ش ــند. یک چه ــی می درخش ــه جهان ــم در صحن ه
ــی  ــن در حال ــر فورچــون از بازارهــای نوظهــور هســتند؛ ای فهرســت 500 شــرکت برت
اســت کــه در ســال 2010 ایــن رقــم 15 درصــد بــود. 58 درصــد از ایــن شــرکت ها را 
ــرکت ها را  ــن ش ــم انداز ای ــن چش ــت چی ــد. دول ــکیل می دهن ــی تش ــای چین SOEه

ــارج از  ــود را از خ ــود خ ــی از س ــال، نیم ــج س ــی پن ــه ط ــرده ک ــیم ک ــور ترس این ط
کشور تأمین کنند. این رقم در حال حاضر 38 درصد است.

جهــان آنگلوساکســون بــه آمیــزش کســب وکار و سیاســت بــه شــیوه برلوســکونی بــا 
ســوءظن نــگاه می کنــد. آن هــا همچنیــن بــه پدیــده فرانســوی pantouflage بــه معنــای 
منتقــل شــدن کارمنــدان ارشــد دولتــی بــه مشــاغل بی دردســر خصوصــی، خوش بیــن 
نیســتند. امــا مشــکالت جدی تــر اغلــب فرامــوش شــده اســت. در بریتانیــا ســرعت ایــن 
تغییــر وضعیــت به مراتــب بیشــتر اســت. طــی دهــه گذشــته، 18 مقــام ارشــد و کارمنــد 
ــن کشــور مشــغول  ــن شــرکت های حســابداری ای دولتــی در ســه شــرکت از بزرگ تری
ــه  ــرای ب ــه کســب وکارها ب ــه فعالیــت شــده اند؛ شــرکت هایی کــه کار آن هــا کمــک ب ب
حداقــل رســاندن صورت حســاب های مالیاتــی و البــی کــردن بــا دولــت اســت. یکــی از 
ایــن افــراد دیــو هارتنــت20 اســت کــه تــا ســال گذشــته سرپرســت اداره مالیــات بــود، 
امــا حــاال به عنــوان مشــاور در شــرکت دلیــوت کار می کنــد. هیئت مدیــره شــرکت های 

انرژی بریتانیایی پر است از مقامات اسبق دولتی و خبرچینان.
20.  Dave Hartnett
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رم در آمریکا
ــر  ــر و نگران کننده ت ــتمداران گرم ت ــب وکارها و سیاس ــان کس ــط می ــکا رواب در آمری
ــژه کســب وکار دانشــگاه شــیکاگو در ســال  ــس21 از مدرســه وی اســت. لوئیجــی زینگال
ــا  ــی کســب وکار ب ــا را تــرک کــرد؛ چراکــه احســاس می کــرد رفاقــت اهال 1988 ایتالی
ــام  ــه ن ــش ب ــرد در کتاب ــن ف ــا همی ــد. ام ــود می کن ــورش را ناب ــی کش ــات دولت مقام
ــل  ــکا در حــال تبدی ــی می کنــد کــه آمری ــرای مــردم«22 اظهــار نگران »ســرمایه داری ب
شــدن بــه ایتالیاســت. ســیلیکون ولــی حــاال به عنــوان کالن شــهری بــا باالتریــن درآمــد 
ــری در 15  ــه البی گ ــته اســت. هزین ــر گذاش ــینگتن دی ســی را پشــت س ــرانه، واش س
ســال گذشــته بیــش از دوبرابــر شــده اســت. جــف بــزوس مالــک جدیــد واشنگتن پســت 
قــول داده کــه فعالیــت رســانه ای اش در خدمــت منافــع شــخصی اش نخواهــد بــود، امــا 
ــوان  ــد. رأی دی ــری می کن ــرف البی گ ــا دالر را ص ــاالنه میلیون ه ــازون س ــرکتش آم ش
ــه  ــد« ب ــهروندان متح ــون »ش ــب قان ــر تصوی ــی ب ــال 2010 مبن ــور در س ــی کش عال
ــر انتخابــات سیاســی  ــرای اثرگــذاری ب ــه ب ــا آزادان شــرکت ها اختیــار تــام داده اســت ت
هزینــه کننــد. خزانــه داری آمریــکا باوجــود قدرتمنــدی اش، یــک راه زیرزمینــی مخفــی 
بــه وال اســتریت بــاز کــرده اســت؛ چهــار نفــر از هفــت دبیــر اخیــر خزانــه داری روابــط 

نزدیکی با بانک های سرمایه گذاری داشته اند.
ــط میــان دولــت و کســب وکارها در جوامــع آزاد، کار دشــواری اســت.  کنتــرل رواب
اهالــی کســب وکار حــق دارنــد البی گــری کننــد و کارمنــدان دولــت هــم می تواننــد در 
ــرای  ــراد را ب ــن اف ــد بهتری ــا بای ــوند. دولت ه ــه کار ش ــغول ب ــی مش ــش خصوص بخ
ــتم های  ــه سیس ــرادی ک ــداد اف ــال، تع ــد. به عنوان مث ــدا کنن ــم پی ــئولیت های مه مس
ــه  ــاد داشــته باشــند ک ــه ی ــد ب ــن بای ــا همچنی ــی را بشناســند، محــدود اســت. ام مال
ــرای فریــب  ــه منافــع شــخصی خودشــان فکــر می کننــد و در تــالش ب کســب وکارها ب
دادن سیســتم بــه نفــع خــود خواهنــد بــود. دولــت بدحــاِل آقــای برلوســکونی نشــان 
می دهــد کــه وقتــی دولــت بیش ازحــد بــه فضــای کســب وکار نزدیــک شــود، احتمــاالً 
نــه طرفــدار شــرکت ها خواهــد بــود و نــه کار چندانــی بــرای ارتقــای فضــای 

کسب وکارهایی غیر از کسب وکار خودش انجام خواهد داد.

21.  Luigi Zingales
22.  A Capitalism for the People
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دولت کارآفرین
کتاب فریب انگیزی که به نقش مهم دولت ها 

در ایجاد کسب وکارهای خاقانه اشاره می کند

اپــل عمومــاً به عنــوان تجســم بهتریــن صفاتــی در نظــر گرفتــه می شــود کــه در 
کســب وکارهای خــالق و مبتکــر بــه چشــم می خــورد. ایــن شــرکت کار خــود را از 
یــک گاراژ شــروع کــرد. ســال ها نقــش یــک داوود جــوان را بــرای جالــوت تنومنــِد 
بــه نفس نفــس افتــاده مایکروســافت بــازی می کــرد. بعدهــا ایــن شــرکت دگرگــون 
شــد و بــا تغییــر تمرکــزش از کامپیوتــر بــه موبایــل، کل صنعــت ســرگرمی را هــم 
ــا مازوکاتــو23 از دانشــگاه ساســکس انگلســتان در کتــاب  دگرگــون کــرد. امــا ماریان
ــز  ــتیو جاب ــت. اس ــتان نیس ــه داس ــن، هم ــه ای ــد ک ــن«24 می گوی ــت کارآفری »دول
بی شــک نابغــه ای بــود کــه هــم مهندســی می دانســت، هــم طراحــی. اپــل بی شــک 
ــود،  ــت نب ــال دول ــش فع ــر نق ــال اگ ــود. بااین ح ــک ب ــر و چاب ــرکت مبتک ــک ش ی
انقــالب  پنهــان  بنیان گــذار  کــه  دولتــی  نمی شــد؛  ممکــن  اپــل  موفقیــت 

مصرف کنندگان الکترونیکی امروزی بود.
تکنولوژی هایــی را در نظــر بگیریــد کــه هوشــمندی را در تلفن هــای هوشــمند اپــل 
ایجــاد کــرده اســت. نیروهــای نظامــی در زمینــه اینترنــت، مکان یابــی GPS و دســتیاران 

23.  Mariana Mazzucato
24.  The Entrepreneurial State
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مجــازی حســاس بــه صــدا پیشــگام بوده انــد. آن هــا همچنیــن بخــش اعظــم ســرمایه 
اولیــه ســیلیکون ولی را تأمیــن کرده انــد. دانشــمندان آکادمیــک صفحــه لمســی و زبــان 
ــام  ــک مق ــی ی ــد. حت ــعه داده ان ــی توس ــگاه های دولت ــگاه ها و آزمایش HTML را در دانش

دولتــی کــه نامــش فــاش نشــده، قبــل از عرضــه عمومــی ســهام اپــل 500 هــزار دالر بــه 
ایــن شــرکت قــرض داده بــود. خانــم مازوکاتــو ایــن وضعیــت را مصــداق تعبیــر هجوآمیز 
عدالــت می دانــد؛ این کــه شــرکتی کــه تــا ایــن حــد از ســرمایه های عمومــی اســتفاده 
ــاص  ــود اختص ــی خ ــای مالیات ــش هزینه ه ــه کاه ــی را ب ــرژی فراوان ــن ان ــرده، چنی ک
ــای  ــارج کشــور و نســبت دادن دارایی ه ــه خ ــول ب ــال پ ــق انتق ــم از طری ــد؛ آن ه بده

معنوی خود به کشورهایی با مالیات کم مثل ایرلند.
بــه همیــن ترتیــب، پژوهش هایــی کــه بــه تولیــد الگوریتــم جســت وجوی گــوگل 
منجــر شــده و منبــع اصلــی ثــروت ایــن شــرکت اســت، از طریــق کمــک بالعــوض 
ــرکت های  ــاره ش ــئله درب ــن مس ــت. ای ــده اس ــی ش ــن مال ــوم25 تأمی ــی عل ــاد مل بنی
ــی و  ــرکت های اینترنت ــه ش ــبت ب ــی نس ــا حت ــت. آن ه ــادق اس ــم ص ــی ه داروی
ــی  ــازمان مل ــد. س ــی می کنن ــای دولت ــرداری بیشــتری از کمک ه ــی، بهره ب الکترونیک
ــی را  ــارد دالر، هزینــه مطالعات ــا بودجــه ســاالنه بیــش از 30 میلی ــکا ب ســالمت آمری

تأمین کرده که به تولید بسیاری از داروهای جدید مهم منجر شده است.
اقتصاددانــان مدت هاســت بــه نقــش دولــت در ترویــج نــوآوری اشــاره می کننــد. 
در  مســتقیم  ســرمایه گذاری  به وســیله  را  بــازار  اشــتباهات  می توانــد  دولــت 
ــی  ــری از سیســتم مالیات ــق بهره گی ــا از طری ــل پژوهــش، ی ــی مث پروژه هــای عموم
ــد.  ــالح کن ــا، اص ــن پروژه ه ــام ای ــمت انج ــه س ــب وکارها ب ــوق دادن کس ــرای س ب
بااین حــال خانــم مازوکاتــو ادعــا می کنــد کــه نقــش دولــت کارآفریــن بســیار فراتــر 
طریــق  از  دولــت  ایــن  اســت.  خصوصــی  بخــش  کاســتی های  جبــران  از 
ســرمایه گذاری های بزرگــی کــه روی تکنولوژی هــای جدیــد مثــل صنایــع هوایــی و 
اینترنــت می کنــد، بــه بازارهــای آینــده شــکل می دهــد. دولــت در بهتریــن حالــت 
نقشــی کمتــر از یــک مبتکــر شــومپیتری نــدارد؛ توفانــی از تخریــب خــالق ایجــاد 
می کنــد کــه بادهــای پیش برنــده قدرتمنــدی را بــه ســمت شــرکت های خصوصــی 

مثل اپل می فرستد.
25.  National Science Foundation
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ــن در  ــای کارآفری ــن دولت ه ــه موفق تری ــد ک ــاره می کن ــو اش ــم مازوکات خان
ــور  ــا به ط ــده. آمریکایی ه ــوند: ایاالت متح ــت می ش ــق یاف ــن مناط غیرمحتمل تری
ســنتی بــه دو گــروه جفرســونی )کــه فکــر می کــرد کســی کــه حداقــل حاکمیــت 
را اعمــال کنــد، بهتریــن حاکــم اســت( و همیلتونــی )کــه طرفــدار دولــت فعــال بود( 
ــل  ــه راز موفقیــت کشــور در حــرف زدن مث ــد ک تقســیم می شــوند. او فکــر می کن
برخــالف  دولت هــا  همیلتونی هاســت.  مثــل  کــردن  عمــل  و  جفرســونی ها 
لفاظی هایشــان همیشــه در توســعه تکنولوژی هــای موجــود نظیــر حمل ونقــل 
ــه  ــی( و در زمین ــم ریل ــرکت های مه ــه ش ــگان ب ــای رای ــدای زمین ه ــا اه ــی )ب ریل
پیشــرفت های علمــی پرمنفعــت )بــا تأمیــن مالــی حــدود 60 درصــد از پژوهش هــای 

پایه ای( سرمایه گذاری کرده اند.
ــم  ــئله را از قل ــک مس ــو ی ــم مازوکات ــا خان ــت، ام ــت اس ــای کار، درس ــا اینج ت
انداختــه؛ این کــه دولت هــای کارآفریــن هرازگاهــی پــول خــود را صــرف پروژه هــای 
ــر اســت از بدل هــای ســیلیکون ولی کــه جــز بدهــی  ــان پ ــد. جه ــده می کنن بی فای
ــش  ــای بخ ــه فعالیت ه ــت ک ــت اس ــد. درس ــار نیاورده ان ــه ب ــتاوردی ب ــچ دس هی
ــا شکســت مواجــه می شــود، امــا ســرمایه گذاران آن هــا  خصوصــی به طــور مــداوم ب
می داننــد چــه زمانــی بایــد از کار دســت بکشــند؛ زمانــی کــه پولشــان تــه بکشــد. 
ــد.  ــه بدهن ــدگان ادام ــول مالیات دهن ــن پ ــه دور ریخت ــد ب ــا می توانن ــا ام دولت ه
زمانــی رســم بــر ایــن بــود کــه ژاپــن را به عنــوان یــک دولــت کارآفریــن تحســین 
می کردنــد؛ دولتــی کــه توســط متفکــران روشــنفکر حاضــر در وزارت صنعــت مقتــدر 
خــود، بــه ســمت تســلط بــر بازارهــای جهانــی پیــش رفــت. ایــن روزهــا معلوم شــده 

که این وزارتخانه درواقع از نوآوری و کارآفرینی ممانعت می کرده است.
خانــم مازوکاتــو از این کــه کســب وکارهای خصوصــی تــا ایــن حــد نــگاه 
کوتاه مــدت دارنــد، تأســف می خــورد. دولت هــا هــم معمــوالً به جــای این کــه 
ــه  ــد، ب ــام دهن ــدت انج ــوددهی در بلندم ــه س ــر پای ــود را ب ــرمایه گذاری های خ س
محاســبات سیاســی در کوتاه مــدت فکــر می کننــد. او نگــران اســت کــه ایدئولــوژی 
ــده  ــرای آین ــی ب ــرمایه گذاری های مهم ــام س ــت را در انج ــوان دول ــی، ت ــد دولت ض
کاهــش دهــد. درواقــع انفجــار مخــارج دولتــی کــه بخــش اعظــم درآمدهــای کشــور 
ــی،  ــکنی های تی پارت ــتر از کارش ــی بیش ــد، حت ــاص می ده ــالمندان اختص ــه س را ب
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ــم  ــب وکارها ه ــه کس ــن ب ــو همچنی ــرد. مازوکات ــل می ب ــن را تحلی ــت کارآفری دول
ــای  ــن تکنولوژی ه ــه ای ــتن هم ــم گذاش ــار ه ــرد: کن ــخت می گی ــد س بیش ازح
ــوغ  ــند، نب ــای کاربرپس ــا و آیفون ه ــی در آی پده ــرمایه های دولت ــا س ــده ب ایجادش

چندانی نمی خواهد که مستحق دریافت چنین پاداش هایی باشد.
ــی را در  ــط تذکرات ــد، فق ــه بده ــی را ارائ ــخ دقیق ــه پاس ــش از آن ک ــاب بی ــن کت ای
خصــوص ایــن پرســش مهــم و ســودمند مطــرح کــرده اســت کــه چــرا برخــی از دولت هــا 
کارآفرینــان موفقــی هســتند و برخــی دیگــر شکســت خورده؟ دولت هــای موفــق ســخت 
ــرای دریافــت  ــا ب ــت هســتند. آن هــا دانشــمندان را مجبــور می کننــد ت ــال رقاب ــه دنب ب
ــا  ــد ت ــو می اندازن ــه تکاپ ــت کننــد و کســب وکارها را ب کمک هزینــه پژوهــش باهــم رقاب
بــر ســر کمک هزینــه راه انــدازی اســتارت آپ باهــم رقابــت داشــته باشــند؛ امــا 
تصمیم گیری هــا را بــر عهــده متخصصــان می گذارنــد، نــه سیاســتمداران و بوروکرات هــا. 
از  را پــرورش می دهنــد کــه  از مبتکــران  ایــن دولت هــا همچنیــن شــبکه هایی 
دانشــگاه ها تــا شــرکت های بســیار ســودده امتــداد پیــدا می کنــد و به این ترتیــب 
نقــش خــود را بــه حداقــل ممکــن کاهــش می دهنــد. پارادوکــس جفرســونی- همیلتونــی 
اینجــا نقــش مهمــی پیــدا می کنــد. هرچــه حکومت هــا بیشــتر بــه تشــکیل دولت هــای 

کارآفرین مقتدر فکر کنند، احتمال موفقیت آن ها کمتر می شود.

چطور خرج نکنیم
ــر  ــک اظهارنظ ــش، ی ــا و ایهام گویی های ــر از کنایه ه ــو صرف نظ ــم مازوکات خان
درســت دارد؛ این کــه دولت هــا اصلی تریــن نقــش را در ایجــاد پیشــرفت های 
انقالبــی ایفــا کرده انــد و ســهم آن هــا در موفقیــت کســب وکارهای تکنولوژی محــور 
ــورهای  ــه کش ــد ک ــت می گوی ــن درس ــود. او همچنی ــه ش ــت کم گرفت ــد دس نبای
فاســد و ولخرجــی )مثــل یونــان و ایتالیــا( کــه بیشــترین آســیب را از بحــران کنونــی 
می بیننــد، کشــورهایی هســتند کــه حداقــل هزینــه را صــرف تحقیــق و توســعه و 
آمــوزش کرده انــد. دالیــل زیــادی وجــود دارد بــرای این کــه سیاســت گذاران 
ــا  ــد. ام ــرل دربیاورن ــد و مداخله هــای خــود را تحــت کنت ــزه کنن ــا را مدرنی دولت ه
یکــی از مهم تریــن آن هــا ایــن اســت کــه وجــود دولتــی کــه خــوب اداره می شــود، 

بخش حیاتی یک سیستم نوآوری موفق است.
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ناهماهنگی بزرگ
با این که بیکاری جوانان به باالترین میزان خود رسیده

کمبود استعداد در حال افزایش است

ــا 24  ــان 15 ت ــارم جوان ــش از یک چه ــه، بی ــا و خاورمیان ــی از اروپ در بخش های
ســاله فاقــد شــغل هســتند. در مناطقــی مثــل اســپانیا و مصــر، ایــن رقــم بــه بیــش از 
ــکار هســتند و دو  ــا بی ــان دنی ــر از جوان ــون نف ــه 75 میلی نصــف می رســد. روی هم رفت
برابــر ایــن میــزان باوجــود دارا بــودن مهارت هــای تخصصــی، در مشــاغل ســطح پاییــن 
کار می کننــد. ایــن مســئله نه تنهــا نشــان دهنده فقــدان گســترده ظرفیت هــای 
ــه دیگــران وابســته می کنــد، بلکــه  تولیــدی اســت کــه افــراد را در عنفــوان جوانــی ب
یــک منبــع بالقــوه اختــالل اجتماعــی و منشــأ روزانــه تــرس و نگرانی هــای فــردی هــم 
هســت. ژاپنی هــا بــرای توصیــف 700 هــزار جوانــی کــه از جامعــه کنــار کشــیده اند و 

hikikomori :به پیله های خانگی خود پناه برده اند، یک واژه دارند
ــراد مناســب  ــد اف ــن اوصــاف، شــرکت ها به شــدت از این کــه نمی توانن ــا تمــام ای ب
ــال 2012  ــل س ــاور26 در اوای ــی من پ ــرکت کاریاب ــد. ش ــکایت دارن ــد، ش ــدا کنن را پی
گــزارش کــرد کــه بیــش از یک ســوم کارفرمایــان سراســر جهــان در زمینــه پــر کــردن 
مشــاغل مــورد نیازشــان مشــکل دارنــد. ایــن کمبــود نیــرو فقــط مختــص حوزه هــای 
تخصصــی مثــل مهندســی نیســت، بلکــه در ســطوح متوســط تر مثــل کارمنــدان اداری 

26.  Manpower
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ــرده  ــزارش ک ــزی گ ــاوره ای مک کن ــات مش ــرکت خدم ــورد. ش ــم می خ ــه چش ــم ب ه
ــورد  ــق م ــورت دقی ــه به ص ــوری ک ــه کش ــان در ن ــد از کارفرمای ــط 43 درص ــه فق ک
بررســی قــرار گرفته انــد )آمریــکا، برزیــل، بریتانیــا، آلمــان، هنــد، مکزیــک، مراکــش، 
عربســتان ســعودی و ترکیــه(، بــر ایــن باورنــد کــه می تواننــد از میــان تــازه واردان بــه 
بــازار کار، به قــدر کافــی کارمنــد ماهــر پیــدا کننــد. شــرکت های متوســط )بــا حــدود 
ــه کاری  ــد تجرب ــراد فاق ــرای اف ــغل ب ــن 13 ش ــور میانگی ــد( به ط ــا 500 کارمن 50 ت

دارند، درحالی که متوسط این رقم برای کارفرماهای بزرگ 27 است.
ماجــرا چیســت و بــرای آن چــه می تــوان کــرد؟ مک کنــزی ایــن اســتدالل 
متقاعدکننــده را ارائــه می دهــد کــه بخــش بزرگــی از مشــکل اینجاســت کــه مربیــان 
و کارفرمایــان انــگار در دو جهــان مــوازی کار می کننــد. بنابرایــن بخــش عمــده راه حــل 
ــه  ــرد ک ــان را وادار ک ــد مربی ــت. بای ــه اس ــا نهفت ــن دو دنی ــاندن ای ــم رس ــه ه در ب
خودشــان را به جــای کارفرمایــان بگذارنــد و بالعکــس. دانشــجویان هــم بایــد بیــن ایــن 

دو گروه در رفت وآمد باشند.
بهتریــن راه بــرای تحقــق ایــن امــر، راه انــدازی دوبــاره آموزش هــای شــغلی اســت 
ــر  ــی در نظ ــتم آموزش ــده سیس ــوان فرزندخوان ــان به عن ــورهای آلمانی زب ــه در کش ک
ــگاه ها  ــد. دانش ــگاه ها کرده ان ــرف دانش ــادی را ص ــول زی ــا پ ــود. دولت ه ــه می ش گرفت
هــم باهــم رقابــت می کننــد تــا خودشــان را بهتــر جلــوه بدهنــد. نتیجــه ایــن وضعیــت، 
ــت.  ــرده اس ــغلی دور ک ــای ش ــژه آموزش ه ــدارس وی ــان را از م ــن و فرزندانش والدی
ــد،  ــرار گرفتن ــه ق ــورد مطالع ــزی م ــه در پژوهــش مک کن بســیاری از دانشــجویانی ک
باوجــود این کــه فکــر می کردنــد مــدارس ویــژه آموزش هــای شــغلی شــانس بیشــتری 
ــه  ــد ب ــح دادن ــد، ترجی ــرار می ده ــا ق ــار آن ه ــغل در اختی ــردن ش ــدا ک ــرای پی را ب

مدارس آکادمیک بروند.
امــا بــه گفتــه مک کنــزی، در برخــی از کشــورهای دوراندیش تــر، مــدارس و 
ــبکه ای از  ــی ش ــره جنوب ــتند. ک ــغلی هس ــای ش ــازی آموزش ه ــغول بازس ــرکت ها مش ش
مــدارس ویــژه آموزش هــای شــغلی را ایجــاد کــرده اســت. ایــن آموزشــگاه ها کــه مــدارس 
meister نامیــده می شــوند و نــام خــود را از یــک عبــارت آلمانــی بــه معنــای »صنعتگــران 

ــور را در  ــای کش ــا کمبوده ــد ت ــود آمده ان ــه وج ــن ب ــرای ای ــد، ب ــت« گرفته ان چیره دس
زمینــه نیروهــای اپراتــور و لوله کــش جبــران کننــد. دولــت هزینــه مکان هــای آموزشــی، 
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تیــم اجرایــی و شــهریه دانشــجویان را پرداخــت می کنــد و آن هــا را »اســتادان جــوان« 
ــد  ــه کن ــک مقابل ــدارک آکادمی ــت م ــه دریاف ــواس شــدید کشــور ب ــا وس ــا ب ــد ت می نام

)کره جنوبی یکی از باالترین نرخ های ثبت نام دانشگاهی را در دنیا دارد(.
ــا عبــور از  مــدارس تکنیکــی محیط هــای کاری را دقیقــاً شبیه ســازی می کننــد ت
شــکاف میــان فضــای تئــوری و عملــی را آســان تر کننــد. موسســه تکنولــوژی 
ــاًل  ــرآوری گاز را کام ــی ف ــد صنعت ــک واح ــای ی ــترالیا فض TAFE Challenger در اس

شبیه ســازی کــرده اســت )البتــه منهــای گاز(. شــرکت های تشــنه اســتعداد در حــال 
انجــام معامالتــی بــا دولت هــا هســتند تــا آمــوزش عملــی و آکادمیــک را باهــم تلفیــق 
ــتوران داری  ــذا و رس ــه غ ــه در زمین ــرکت های Egypt Americana ک ــروه ش ــد. گ کنن
فعالیــت می کنــد، برنامــه ای را پیاده ســازی کــرده کــه بــه دانشــجویان اجــازه می دهــد 
نیمــی از زمــان خــود را صــرف کار در ایــن شــرکت کننــد )بــا دریافــت دســتمزد( و نیم 

دیگر آن را در کالج بگذرانند.
سیاســت گذاران موفقیت هایــی را هــم در زمینــه ارائــه آموزش هــای شــغلی بــرای 
ــد. موسســه  ــه دســت آورده ان ــی و اقتصــادی، ب ــای اجتماع ــای محــروم از مزای گروه ه
ــی کــه حاصــل شــراکت دپارتمــان آموزشــی وســترن  Go for Gold در آفریقــای جنوب

کیــپ27 و گــروه ســاختمانی NMC اســت، دانش آمــوزان آینــده دار را بــرای آموزش هــای 
ــانس  ــتمزد و ش ــا دس ــراه ب ــال کار هم ــک س ــه ی ــد و تجرب ــایی می کن ــتر شناس بیش
دریافــت بورســیه دانشــگاهی را به صــورت تضمینــی در اختیــار آن هــا قــرار می دهــد. 
ــه روســتاها می فرســتد  موسســه آموزش هــای ادبــی و تعالیــم شــغلی هنــد افــراد را ب
ــا  ــرکت هایی ب ــط ش ــده توس ــغلی ارائه ش ــای ش ــاره فرصت ه ــا درب ــا خانواده ه ــا ب ت
ســهام مرغــوب مثــل هتل هــای زنجیــره ای تــاج و شــرکت الرســن و توبــرو28 صحبــت 
ــل زدن میــان آمــوزش و اشــتغال  ــرای پ ــی کــه ب ــه تالش های ــودن ب کننــد. بدبیــن ب
انجــام می شــود، کار آســانی اســت. مــدارک آکادمیــک حــاال بــه یکــی از قدرتمندتریــن 
عناصــر در زندگــی آموزشــی تبدیــل شــده اند. بــه مــدارس فنــی بریتانیــا نــگاه کنیــد 
کــه چطــور هنــوز شــکوفا نشــده پژمــرده شــدند و مؤسســات پلی تکنیــک ایــن کشــور 

که به دانشگاه تبدیل شدند.

27.  Western Cape Education Department
28.  Larsen & Toubro
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ــه  ــی وجــود دارد. اول این ک ــرای خوش بین ــی هــم ب ــن اوصــاف، دالیل ــا تمــام ای ب
تکنولــوژی تــا حــد زیــادی هزینــه آموزش هــای شــغلی را کاهــش داده اســت؛ عاملــی 
کــه یکــی از مهم تریــن دالیــل کنــدی رونــد توســعه ایــن نــوع آموزش هــا بــوده اســت. 
ــا  ــه ب ــد ک ــم کن ــان فراه ــرای جوان ــن شــانس را ب ــد ای ــردی29 می توان ــای کارب بازی ه
ــج  ــازی. کال ــوع مج ــه از ن ــند، البت ــته باش ــی داش ــای عمل ــه، تجربه ه ــل هزین حداق
ــکا اســت، سیســتمی را طراحــی  ــه ای آمری ــج منطق ــن کال ــه بزرگ تری Miami Dade ک

کــرده کــه از طریــق آن هــر زمــان یکــی از دانشــجویان بخشــی از کار خــود را اشــتباه 
انجــام می دهــد، به طــور خــودکار یــک پیــام هشــداردهنده بــرای مشــاوران دانشــکده 
ــرخ  ــاره ن ــی را درب ــا جزئیات ــروی کار کلمبی ــان نی ــازمان دیده ب ــود. س ــال می ش ارس

فارغ التحصیلی و اشتغال در هر یک از مؤسسات آموزشی کشور ارائه داده است.

خبره را استاد کن
دومیــن دلیــل بــرای خوش بیــن بــودن بــه شــرایط فعلــی ایــن اســت کــه هــرروز 
ــغلی  ــای ش ــای آموزش ه ــرای ارتق ــی ب ــه ایده های ــتری ب ــی بیش ــات خصوص مؤسس
ــردن  ــدا ک ــه پی ــن30 در زمین ــوزش شــغلی چی ــگ آم ــد. هولدین ــدا می کنن دســت پی
مشــاغل متناســب بــا ویژگی هــای دانشــجویان در صنعــت خودروســازی چیــن تخصص 
دارد و ایــن کار را بــا جمــع آوری حجــم زیــادی از اطالعــات هــم دربــاره دانشــجویان و 
ــرح  ــس، ط ــت وجوگر فایرفاک ــق جس ــال خال ــد. موزی ــام می ده ــرکت ها انج ــم ش ه
»نشــان های آزاد« را پیــاده کــرده کــه اســتعدادهای افــراد را در زمینــه برنامه نویســی 
ــه  ــت، ب ــدی اس ــی هن ــه آموزش ــک موسس ــه ی ــد. IL&FS Skills ک ــایی می کن شناس

دانشجویان تضمین می دهد که در صورت پایان دوره، مشغول به کار شوند.
بهبــود آموزش هــای شــغلی به ســختی می توانــد نوش دارویــی بــرای بحــران 
جهانــی اشــتغال باشــد؛ تــا زمانــی کــه فرصت هــای شــغلی محــدود و رشــد کند اســت، 
ــد  ــن راهــکار حداقــل می توان ــا ای ــه بیــکاری هســتند. ام میلیون هــا جــوان محکــوم ب
ــه فقــط از  ــد کــه جهــان را ن ــی کمــک کن ــه برطــرف کــردن ناهماهنگــی بی معنای ب

کمبود شغل، بلکه از کمبود مهارت لبریز کرده است.

Serious games  .29 بازی هایی که هدف از طراحی آنها، چیزی فراتر از سرگرمی است
30.  China Vocational Training Holdings
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یک مورد بیمارستانی
سوئد در زمینه واگذاری مدیریت مؤسسات دولتی 

به شرکت های خصوصی در دنیا سرآمد است

بیمارســتان St Goran’s یکــی از افتخــارات دولــت رفــاه ســوئد محســوب 
می شــود. ایــن مرکــز همچنیــن آزمایشــگاهی بــرای بــه کار بســتن قوانیــن 
کســب وکار در بخــش خصوصــی اســت. بیمارســتان توســط یــک شــرکت خصوصــی 
ــک  ــق ی ــن شــرکت از طری ــه اداره خــود ای ــت می شــود ک ــو31 مدیری ــام کاپی ــه ن ب
کنسرســیوم صنــدوق ســهام اختصاصــی متشــکل از نوردیــک کپیتــال32 و آپاکــس 
ــدان  ــتان، کارمن ــن بیمارس ــتاران ای ــکان و پرس ــرد. پزش ــورت می گی ــرز33 ص پارتن
کاپیــو هســتند و بایــد بــه یــک رئیــس و هیئت مدیــره پاســخگو باشــند. پزشــکان بــا 
ــش  ــرای کاه ــده« ب ــوآوری کنترل ش ــا« و »ن ــد تویوت ــدل تولی ــوق وذوق از »م ش

هزینه ها حرف می زنند.
ــگاه  ــد! از ن ــاآرمانی خوش آمدی ــوئد پس ــی در س ــای درمان ــز مراقبت ه ــه مرک ب
بیمــاران، St Goran’s تفاوتــی بــا هیچ یــک از بیمارســتان های دولتــی دیگــر نــدارد. 
ــج اســت، درمــان  ــی کــه در همــه جــای ســوئد رای صرف نظــر از یــک هزینــه جزئ
ــق  ــاً از طری ــگان انجــام می شــود. همــه هزینه هــای St Goran’s تقریب به صــورت رای

31.  Capio
32.  Nordic Capital
33.  Apax Partners
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دولــت تأمیــن می شــود. امــا در پشــت پــرده، ایــن بیمارســتان انقالبــی را در روابــط 
ــه  ــه وجــود آورده اســت. St Goran’s در اواســط ده ــت و کســب وکارها ب ــان دول می
1990 در حــال بســته شــدن بــود. ســپس در ســال 1999 شــورای شــهر اســتکهلم 
ــت  ــرکت مدیری ــن ش ــاس آن ای ــر اس ــه ب ــب داد ک ــو ترتی ــا کاپی ــه ای را ب معامل
ــت  ــال 2006 مدیری ــت. در س ــده گرف ــر عه ــتان را ب ــه بیمارس ــای روزان فعالیت ه
کاپیــو بــه گروهــی از شــرکت های ســهام اختصاصــی بــه رهبــری نوردیــک کپیتــال 
ــال 2021  ــا س ــو را ت ــرارداد کاپی ــراً ق ــتکهلم اخی ــهر اس ــورای ش ــد. ش ــذار ش واگ

تمدید کرده است.
St Goran’s حــاال معبــدی بــرای »مدیریــت نــاب« اســت؛ ایــده ای کــه در دهــه 

بــه  از خودروســازی ها  از آن  بعــد  و  پایه گــذاری شــد  تویوتــا  1950 توســط 
بخش هــای خدماتــی و از ژاپــن بــه باقــی دنیــا توســعه پیــدا کــرد. بریتــا والگــرن34 
مدیرعامــل بیمارســتان می گویــد کــه وقتــی در دانشــکده پزشــکی تحصیــل 
می کــرد، هرگــز واژه »نــاب« بــه گوشــش نخــورده بــود. حــاال هــرروز ایــن عبــارت 

را می شنود.
ــیالیت« و  ــی »س ــاب یعن ــت ن ــه مدیری ــن دوگان ــا قوانی ــاال ب ــتان ح بیمارس
ــتند  ــادت داش ــاًل ع ــتاران قب ــکان و پرس ــود. پزش ــازمان دهی می ش ــت« س »کیفی
ــورت  ــا به ص ــاال آن ه ــا ح ــد، ام ــظ کنن ــر حف ــا یکدیگ ــه ای را ب ــه حرف ــک فاصل ی
گروهــی باهــم کار و نشست وبرخاســت می کننــد )یکــی از پزشــکان ایــن بیمارســتان، 
ــک  ــول ی ــابقات فرم ــتراحتگاه های مس ــر در اس ــران حاض ــه کارگ ــا را ب ــن تیم ه ای
ــر حــوزه تخصصی شــان در رشــته  تشــبیه کــرده اســت(. در گذشــته افــراد فقــط ب
ــرای بهبــود  ــه پیشــنهادهایی ب ــا حــاال مســئول ارائ ــد، ام پزشــکی تمرکــز می کردن

عملکرد تیم هم هستند.
ــت.  ــگ اس ــوار زردرن ــوپ ن ــک ت ــد ی ــه، خری ــن مجموع ــای ای ــی از ابتکاره یک
کارکنــان قبــاًل زمــان زیــادی را بــرای پیــدا کــردن دســتگاه های شــوک الکتریکــی 
ــی را در  ــک نفــر پیشــنهاد داد کــه مکان ــد. بعــد ی ــف می کردن و وســایل مشــابه تل
ــکان  ــن م ــتگاه ها را همیشــه در ای ــد و دس ــذاری کنن ــوار زرد عالمت گ ــا ن ــالن ب س
نگــه دارنــد. باقــی ایده هــای اجــرا شــده در ایــن بیمارســتان هــم همین قــدر ســاده 
34.  Britta Wallgren
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ــاران  ــی بیم ــرای مکان یاب ــای مغناطیســی ب ــه ای از مهره ه ــا از مجموع اســت. تیم ه
ــک  ــه در ی ــاران را ن ــا بیم ــد. آن ه ــتفاده می کنن ــی اس ــای خال ــالع از تخت ه و اط
ــی  ــد به راحت ــا بتوانن ــد ت ــص می کنن ــول روز ترخی ــه در ط ــخص، بلک ــاعت مش س

تاکسی بگیرند.
 St Goran’sمعــادل هواپیمایی هــای ارزان قیمــت در حــوزه پزشــکی اســت. در هــر 

ــازمانی  ــمی و س ــتان رس ــور بیمارس ــود دارد. دک ــار وج ــش بیم ــا ش ــار ت ــاق چه ات
ــوان عملیاتــی انجــام شــده اســت.  ــه حداکثــر رســاندن ت ــرای ب اســت. هــر کاری ب
هــدف ایــن اســت کــه مالیات دهنــدگان بابــت پولــی کــه می دهنــد، ارزش افــزوده 
  St Goran’s.دریافــت کننــد. بیمارســتان ها نبایــد بــه هتــل داری ورود کننــد
زمان هــای انتظــار را بــا افــزودن تــوان عملیاتــی خــود کاهــش داده اســت. همچنیــن 
احتمــال مبتــال شــدن بــه عفونــت را بــرای هــر بیمــار کــم کــرده اســت. بااین حــال، 
ــد در  ــه بای ــت ک ــای آن اس ــه معن ــتان ب ــی در بیمارس ــات هتل ــه دادن خدم ارائ
ترخیــص،  از  بعــد  خدمــات  ارائــه  و  پذیــرش  بــرای  بیمــاران  آماده ســازی 

سرمایه گذاری شود.
ایــن بیمارســتان بــه تغییــر روش ارائــه خدمــات درمانــی در ســوئد کمــک کــرده 
ــرعت و  ــه س ــرده ک ــبیه ک ــی تش ــه خرگوش ــرن St Goran’s را ب ــم والگ ــت. خان اس
ــریع  ــوش س ــن خرگ ــد. ای ــم می کن ــگ ها را تنظی ــابقه س ــت در مس ــیوه حرک ش
مــی دود؛ چراکــه کارکنانــش خودشــان را عضــوی از یــک تیــم می داننــد و مدیــران 
آن بــر یادگیــری جمعــی تأکیــد دارنــد. امــا St Goran’s نشــانه ای از بــروز یــک تغییــر 

گسترده تر هم هست.
ــدار و  ســوئد بیشــتر از ســایر کشــورهای اروپایــی از وجــود شــکاف میــان خری
تأمین کننــده اســتقبال کــرده اســت. ایــن بــه آن معناســت کــه در اســتفاده از منابــع 
دولتــی بــرای خریــد خدمــات عمومــی، از میــان هرکــدام از ارائه دهنــدگان خدمــات 
اعــم از دولتــی یــا خصوصــی، تأمین کننــده ای را انتخــاب کــرد کــه بهتریــن ترکیــب 
را ازنظــر قیمــت و کیفیــت ارائــه می دهــد. در ســوئد شــرکت های خصوصــی 
ارائه دهنــده 20 درصــد از خدمــات بیمارســتان های عمومــی و 30 درصــد از 
مراقبت هــای اولیــه عمومــی هســتند. هــم بخــش عمومــی و هــم خصوصــی به شــدت 
بــه دنبــال اســتفاده از مدیریــت نــاب هســتند. آن هــا دریافته انــد کــه کشــوری مثــل 
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ســوئد بــا هزینه هــای بــاالی زندگــی بایــد بهتریــن اســتفاده را از منابعــش داشــته 
باشد.

St Goran’s بــرای کاپیــو هــم مثــل یــک خرگــوش عمــل می کنــد. کاپیــو یکــی 

از بزرگ تریــن شــرکت های خدمــات درمانــی اروپــا بــا 11 هــزار کارمنــد در سراســر 
قــاره و 2.9 میلیــون مراجعه کننــده در ســال 2012 اســت. ســوئد بزرگ تریــن بــازار 
ــن  ــرکت را تأمی ــن ش ــات ای ــروش خدم ــد ف ــد از درآم ــت و 48.2 درص ــو اس کاپی
می کنــد )فرانســه بــا 37.6 درصــد در رتبــه دوم قــرار دارد(. ایــن شــرکت 10 درصــد 
ــام  ــر را انج ــای دیگ ــیاری جراحی ه ــوئد و بس ــد س ــای آب مرواری از کل جراحی ه
ــه در  ــی ک ــال درس های ــا انتق ــد ب ــه می توان ــد ک ــان می کن ــو گم ــد. کاپی می ده
ســوئد آموختــه، در کشــورهای دیگــر درآمــد زیــادی داشــته باشــد. متوســط زمــان 
ــرای فرانســه  بســتری شــدن در بیمارســتان در ســوئد، 4.5 روز اســت. ایــن رقــم ب
ــهروند، 2.8  ــر 1000 ش ــه ازای ه ــوئد ب ــت. س ــان 7.5 روز اس ــرای آلم 5.2 روز و ب
تخــت بیمارســتانی دارد. ایــن رقــم در فرانســه 6.6 و در آلمــان 8.2 اســت. بااین حــال 

سوئدی ها طول عمر بیشتری دارند.

سرمایه دارها زیر تخت
ــا  ــت. اروپایی ه ــاده ای نیس ــره وری کار س ــعه به ــاف، توس ــن اوص ــام ای ــا تم ب
ــات  ــش خدم ــق بخ ــی از طری ــرکت های خصوص ــه ش ــزی از این ک ــورت غری به ص
درمانــی ثروت آفرینــی کننــد، دوری کرده انــد. بریتانیایی هــا از طریــق پالکاردهایــی 
بــا تصویــر گربه هــای چاقــی کــه بــه وزیــر بهداشــت بــرای پــاره کــردن شــکم یــک 
بیمــار کمــک می کننــد، بــه خدمــات درمــان و ســالمت عمومــی35 اعتــراض 
کرده انــد. حتــی در ســوئد هــم بعــد از درگیــر شــدن برخــی از شــرکت های ســهام 
ــالمندان، جــو  ــای س ــده در خانه ه ــار آم ــه ب ــان رســوایی های ب اختصاصــی در جری

نسبت به حضور این شرکت ها خصمانه تر شده است.
کســب وکار ارائــه خدمــات درمانــی عمومــی بــرای ســرمایه گذاران هــم 
ــی  ــکل نقدینگ ــا مش ــه ب ــی ک ــای اروپای ــته از دولت ه ــت. آن دس ــز اس فریب انگی

35.  NHS
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مواجــه هســتند، معامله هــای ســنگینی را ترتیــب داده انــد. لیــف کارنســتروم36 یــک 
مقــام ارشــد شــورای شــهر اســتکهلم بــا هیجــان از یــک سیســتم جدیــد و 
ــد در  ــازه می ده ــراد اج ــه اف ــه ب ــد ک ــرف می زن ــی ح ــات درمان ــور خدم نتیجه مح
صــورت ضعــف عملکــرد تأمین کننــدگان، پــول خــود را پــس بگیرنــد. اکثــر کســانی 
ــد  ــر ایــن باورن کــه در حــوزه صندوق هــای ســهام اختصاصــی فعالیــت می کننــد، ب
کــه به جــای بیــرون کشــیدن لقمــه از دهــان دولــت، بهتــر اســت بــه ســراغ راه هــای 

ساده تر درآمدزایی بروند.
ایــن مســئله جــای تأســف دارد. شــرکت های خصوصــی فعــال در بخــش 
ــد.  ــی دارن ــازمان های عموم ــه س ــبت ب ــی نس ــای فراوان ــی مزیت ه ــات درمان خدم
انگیــزه آن هــا بــرای ارائــه خدمــات بــه شــکلی کارآمدتــر، بیشــتر اســت؛ چراکــه در 
ــر  ــداز کننــد. آن هــا راحت ت ــول خــود را پس ان ایــن صــورت می تواننــد بخشــی از پ
ــه  ــد متقاعــد کننــد و در زمین ــرش ایده هــای جدی ــه پذی می تواننــد کارمنــدان را ب
توســعه ایده هــای جدیــد بــه خــارج از مرزهــا، عملکــرد بهتــری دارنــد. اروپــا بایــد 
بــه خدمــات درمانــی عمومــی اش افتخــار کنــد. امــا اگــر می خواهــد ایــن خدمــات 
ــه شــرکت های خصوصــی  ــد ب ــه باشــد، بای ــده هــم ازنظــر اقتصــادی به صرف در آین

بیشتری اجازه ورود بدهد.

36.  Leif Karnstrom
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NHS باید از ابتکار عمل باقی دنیا درس بگیرد

تومــاس مکولــی37 مــورخ ویکتوریایــی بــر ایــن بــاور اســت کــه هیــچ منظــره ای 
بــه مســخرگی حضــور ملــت بریتانیــا در یکــی از نمایش هــای هیجانــی دوره ای اش در 
بــاب اخــالق نیســت. امــروز می تــوان گفــت هیــچ منظــره ای بــه مســخرگی حضــور 
ــراب و  ــاب اضط ــی دوره ای اش در ب ــای هیجان ــی از نمایش ه ــا در یک ــردم بریتانی م
تــرس بابــت خدمــات درمــان و ســالمت عمومــی )NHS( وجــود نــدارد. تقریبــاً در هــر 
دهــه، دولــت تصمیــم می گیــرد NHS را اصــالح کنــد و در همــه مــوارد NHS تمــام 

نیروهایش را به کار می گیرد تا ملت را به مرز جنون برساند.
پزشــکان تهدیــد می کننــد کــه علیــه »خصوصی ســازی« اعتصــاب خواهنــد 
کــرد. اســقف ها نالــه ســر می دهنــد کــه تشــویش و اضطــراب در کمیــن ایــن 
ــه نمایــش درمــی آورد  ــود را مــدام ب ســرزمین اســت. BBC ملحفه هــای خون آل
و درنهایــت دولــت عقب نشــینی می کنــد. ایــن همــان اتفاقــی اســت کــه بــرای 
ــاد. مشــابه  ــر افت ــی بل ــاره تون ــر( درب ــارگارت تاچــر و )کمــی بی ســر و صدات م
ــازی  ــده بازس ــا وع ــه ب ــد ک ــم می افت ــرون ه ــد کام ــرای دیوی ــاق ب ــن اتف همی
دولــت رفــاه روی کار آمــده اســت، امــا حــاال قــول می دهــد کــه NHS در آینــده 

بسیار شبیه همان چیزی باشد که امروز وجود دارد.
ــای  ــت و تلفن ه ــت. اینترن ــز اس ــا و تأمل برانگی ــت، طاقت فرس ــن وضعی ای

37.  Thomas Macaulay
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همــراه در حــال متحــول کــردن زندگــی اجتماعــی هســتند. داروهــا و 
ــد درمــان بیماری هــا را دگرگــون می کننــد  ــد، رون تکنیک هــای جراحــی جدی
و طــول عمــر را افزایــش می دهنــد. کارآفرینــان و مبتکــران نشــان داده انــد کــه 
ــرای  ــد و مدل هــای کســب وکار هوشــمندانه ب ــوان از تکنولوژی هــای جدی می ت
ارائــه خدمــات درمانــی بهتــر بــا هزینــه کمتــر اســتفاده کــرد. بــا گذشــت زمــان 
و بــاال رفتــن هزینه هــای درمــان در بریتانیــا، NHS یــا بایــد تــن بــه تجربه هــای 

جدید بدهد، یا از بین برود.
NHS بــر پایــه ایــن ایــده بنــا شــده کــه بیمــاران بــه شــکلی مطیــع و منفعل، 

ــن  ــم ای ــش اعظ ــد و بخ ــت می کنن ــکی را دریاف ــه پزش ــات خردمندان خدم
ــر  ــال تغیی ــرایط در ح ــن ش ــود. ای ــه می ش ــوری ارائ ــکل حض ــه ش ــات ب خدم
اســت. پزشــکان حــاال بیمــاران خــود را بــه ورزش و خــوردن ســبزیجات تشــویق 
ــش  ــت. بخ ــش اس ــر، راه درازی در پی ــرای تغیی ــان ب ــا همچن ــد، ام می کنن
ــرای  ــتری ب ــای بیش ــام کاره ــه انج ــتریان ب ــویق مش ــق تش ــی از طری خصوص
ــیاری از  ــت. بس ــرده اس ــون ک ــره وری را دگرگ ــزان به ــان، می ــالمتی خودش س
ــان  ــینند، خودش ــوا بنش ــا نان ــاب ی ــر قص ــه منتظ ــای آن ک ــاال به ج ــردم ح م
خواروبارهــای مــورد نیازشــان را انتخــاب و ســالمت آن هــا را بررســی می کننــد. 

این مدل حاال به بخش سالمت و درمان هم راه پیدا کرده است.
بســیاری از ســازمان های آمریکایــی افــراد را تشــویق می کننــد کــه 
وضعیــت ســالمت خــود را کنتــرل و مدیریــت کننــد. مرکــز ســالمت آنالیــن38 
ــه دانشــکده پزشــکی هــاروارد کار می کنــد،  ــا بیمارســتان های وابســته ب کــه ب
بیمــاران را بــه اســتفاده از حس گرهــای کوچکــی تشــویق می کنــد کــه 
ــاِن  ــن مربی ــد. ای ــه می ده ــراد، ارائ ــالمتی اف ــت س ــاره وضعی ــی را درب اطالعات
ــه در  ــد ک ــازه می دهن ــکان اج ــه پزش ــا ب ــی نه تنه ــبک زندگ ــرِی س کامپیوت
ــا بیمارانشــان تمــاس بگیرنــد، بلکــه در صــورت بدتــر  صــورت بــروز مشــکل ب
شــدن وضعیــت نمایشــگرها، ایمیل هایــی را بــه افــراد ارســال می کننــد تــا در 
ــزر  ــی کی ــات درمان ــرکت خدم ــد. ش ــر کنن ــان تجدیدنظ ــای زندگی ش عادت ه

38.  The Centrefor Connected Health
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پرمانتــه39 بــرای هــر یــک از بیمــاران دیابتــی یــک متخصــص دیابــت تعییــن 
ــش  ــی آزمای ــای محل ــه در داروخانه ه ــد ک ــویق می کن ــا را تش ــد و آن ه می کن
خــون بدهنــد. نتایــج بررســی می شــود و اگــر عالئــم هشــداردهنده ای مشــاهده 
شــد، متخصصــان بــا بیمــاران تمــاس می گیرنــد. مرکــز پزشــکی مونتفیــور40 در 
ــه  ــه ب ــرل از راه دوری ک ــتگاه های کنت ــتفاده از دس ــق اس ــورک از طری نیوی
ــت  ــاران را از راه دور مدیری ــالمت بیم ــت س ــد وضعی ــازه می ده ــکان اج پزش
کننــد، پذیرش هــای بیمارســتانی بــرای بیمــاران مســن تر را بیــش از 30 

درصد کاهش داده است.
ــاره خدمــات  بخــش اعظــم فشــارها بــرای اتخــاذ یــک رویکــرد جامــع درب
درمانــی، مربــوط بــه خــود بیمــاران و از ناحیــه ای اســت کــه دیویــد کامــرون آن 
را »جامعــه بــزرگ« نامیــده اســت. ســازمان های داوطلبانــه نظیــر مرکــز 
»ناشــناس های معتــاد بــه الــکل«41 در زمینــه آمــوزش افــراد بــرای مراقبــت از 
خودشــان، کارنامــه بهتــری نســبت بــه NHS دارنــد. کســانی کــه از بیماری هــای 
ــی مثــل  ــد، گروه هــای آنالینــی را مثــل »بیماران ــج می برن ــا ســخت رن ــادر ی ن
مــن«42 و »مــا خودمــان هســتیم«43 بــرای ردوبــدل کــردن توصیه هــا و حمایــت 
ــه عملکــرد اعضــای  ــی ک ــراد خودکفای ــداد اف ــد. تع از یکدیگــر تشــکیل داده ان
بــدن خــود را زیــر نظــر دارند و جلســاتی را بــرای بررســی نتایج آزمایش هایشــان 
ــق و  ــرل دقی ــب کنت ــن ترکی ــت. ای ــش اس ــال افزای ــد، در ح ــب می دهن ترتی
خودیــاری، کلیــد کاهــش هزینه هــای درمانــی و ارتقــای ســالمت اســت. حــدود 
75 درصــد از هزینه هــای NHS فقــط بــه 17.5 میلیــون نفــری اختصــاص داده 

می شود که از مشکالت مزمن رنج می برند.
ــتان های  ــه بیمارس ــده ک ــا ش ــه بن ــن فرضی ــه ای ــر پای ــن ب NHS همچنی

عمومــی، ناوهــای فرماندهــی ایــن سیســتم هســتند )آقــای کامــرون قــول داده 
از آن هــا حمایــت کنــد(. ایــن در حالــی اســت کــه در سراســر جهــاِن 
ــد کــه شــرکت هایی کــه روی دامنــه  درحال توســعه، کارآفرینــان ثابــت کرده ان

39.  Kaiser Permanente
40.  The Montefiore Medical Centre
41.  Alcoholics Anonymous
42.  PatientsLikeMe
43.  WeAreUs
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از  می تواننــد  می کننــد،  تمرکــز  خدمــات  یــا  محصــوالت  از  محــدودی 
ــرای بهبــود بهــره وری  ــه مقیــاس44 و تخصص گرایــی متمرکــز ب ــی ب صرفه جوی
ــور هزینــه جراحــی  ــا45 در بنگل ــا هرودایاالی اســتفاده کننــد. بیمارســتان نارایان
ــب  ــر از اغل ــد ارزان ت ــت )60 درص ــش داده اس ــزار دالر کاه ــه 2 ه ــب را ب قل
ــی را در  ــزار جراح ــتان 3 ه ــن بیمارس ــراح ای ــدی(. 42 ج ــتان های هن بیمارس
ســال انجــام می دهنــد. آن هــا در حوزه هــای تخصصی شــان هنرمندانــه و 
ــره ای الیف اســپرینگ46  ــروه بیمارســتان های زنجی ــد. گ ــد عمــل می کنن توانمن
در هنــد روش هــای کاری اســتانداردی را بــا الگوبــرداری از بخــش تولیــد، بــرای 
کاهــش هزینه هــای زایمــان بــه 40 دالر )یک پنجــم هزینــه زایمــان در 
ــم  ــتان چش ــت. بیمارس ــه اس ــه کار گرفت ــابه( ب ــی مش ــتان های محل بیمارس
ــط  ــده توس ــم انجام ش ــای چش ــد از کل جراحی ه ــاله 70 درص ــد هرس آراوین

NHS را فقط با 1 درصد هزینه انجام می دهد.

کارآفرینــان مدل هــای کســب وکار جدیــدی را هــم بــرای دگرگــون کــردن 
مراقبت هــای دوره ای بــه کار می برنــد. به عنوان مثــال، مــدل فرانچایــز یــا 
حــق امتیــاز بــه کارآفرینــان اجــازه می دهــد تــا درحالی کــه هم زمــان 
خودشــان را بــا مقتضیــات زندگــی امــروزی تطبیق می دهنــد، از زیرســاخت های 
ــم  ــی ها( ه ــوص خرده فروش ــران )به خص ــط دیگ ــده توس ــاد ش ــین ایج پیش
بهره بــرداری کننــد. موسســه اجتماعــی ویــژن اســپرینگ47 بــه کارآفرینــان در 
13 کشــور یــک بســته کســب وکاری ارائــه می دهــد کــه همــه تجهیزاتــی کــه 
ــرای تشــخیص و اصــالح دوربینــی الزم اســت، در آن وجــود دارد. PDA یــک  ب
موسســه اجتماعــی تایلنــدی لــوازم و مشــاوره های پیشــگیری از بــارداری را از 
ــه  ــد. America’s MinuteClinics ک ــه می ده ــق شــبکه ای از رســتوران ها ارائ طری
ــای  ــان بیماری ه ــای پزشــکی و درم ــت دارد، غربال گری ه در فروشــگاه ها فعالی

رایج را با شعار »شما بیمار هستید، ما سریع« انجام می دهد.

44.  economies of scale

مفهومی در اقتصاد خرد است که به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره دارد
45.  The Narayana Hrudayalaya Hospital
46.  LifeSpring Hospitals
47.  VisionSpring
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نیاز بخش پزشکی به یک مارتین لوتر
جدال هــا بــر ســر اصــالح ســاختار NHS هنــوز کامــاًل از بیــن نرفتــه اســت. اتــاق 
فکــر »اصالحــات هشــتم ژوئــن 2011« کنفرانســی را در زمینــه نــوآوری مخــرب در 
ــرف  ــان ح ــوتان NHS هم ــت. پیش کس ــرده اس ــزار ک ــی برگ ــات درمان ــوزه خدم ح
ــه  ــز ب ــن چی ــا نزدیک تری ــرای بریتانیایی ه ــه NHS ب ــد ک ــرار می کنن ــی را تک قدیم
ــه  ــتان هایی ک ــه داس ــان ب ــا هیج ــراد ب ــن اف ــا همی ــت. ام ــی اس ــن مل ــک دی ی
هندی هــا و مکزیکی هــا دربــاره ابتــکارات انجام شــده در کشورشــان تعریــف 
می کننــد، گــوش می دهنــد. البتــه خــود آن هــا هــم نوآوری هایــی را انجــام 
داده انــد. به عنوان مثــال NHS Direct از طریــق تلفــن و اینترنــت بــه 8 میلیــون نفــر 
ــارج  ــترس خ ــارس 2014 از دس ــت در م ــن خدم ــد )ای ــکی می ده ــاوره پزش مش
شــد(. فروشــگاه های Boots و Specsavers چیــزی شــبیه بــه مــدل فرانچایــز را بــرای 
ــد  ــما بتوانی ــاید ش ــاف، ش ــن اوص ــام ای ــا تم ــد. ب ــاده می کنن ــک پی ــع عین توزی
اطرافیانتــان را دربــاره اشــکاالت موجــود در زمینــه باورهــا و آیین هــای ملــی قانــع 
کنیــد، امــا بــرای نجــات یــک کلیســا گاهــی بــه یــک جنبــش و اصــالح اساســی نیاز 

است.



فصل ششم

جهان کارمندان
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گرگ های مجازی
شرکت های بزرگ تکنولوژی حاال در مرکز نگرانی ها 

درباره نابرابری هستند

ــان را  ــد خودش ــت دارن ــرفته دوس ــای پیش ــه تکنولوژی ه ــزرگان عرص ب
مخلوقــات کامــاًل متفاوتــی نســبت بــه بــزرگان وال اســتریت تصور کننــد. آن ها 
ــا را در  ــد دنی ــازه می ده ــا اج ــه م ــه ب ــی هســتند ک ــای جذاب ــان ابزاره خالق
اســپرت  لباس هــای  به جــای کت وشــلوار،  جیب هایمــان حمــل کنیــم. 
کاله دار بــر تــن می کننــد و موفقیــت خــود را مدیــون نبــوغ ذاتی شــان 
می داننــد، نــه ارتباطــات اجتماعــی. بــر اســاس فرمــول مشــهور اســتیو جابــز، 
ــه  ــی وصل ــه عبارت ــاوت، ســرکش، دردسرســاز و ب ــل، متف ــرادی تنب ــا اف آن ه

ناجور هستند.
ــی  ــن متفاوت نمای ــکو، ای ــاکنان سان فرانسیس ــیاری از س ــرای بس ــا ب ام
اســت، نــه تمایــز. معترضــان ماه هــا راه اتوبوس هــای شــخصی را کــه گــوگل 
و ســایر غول هــای تکنولــوژی بــرای رفت وآمــد کارمندانشــان بــه ســلیکون ولی 
در 40مایلــی جنــوب شــهر در نظــر گرفته انــد، مســدود کردنــد. دلیــل اصلــی 
خشــم آن هــا ایــن بــود کــه اتوبوس هــا تقریبــاً هیــچ مبلغــی بابــت اســتفاده از 
ــب مســیر اتوبوس هــای  ــد و اغل ــی پرداخــت نکــرده بودن ایســتگاه های عموم
شــهری را بنــد می آوردنــد. معترضــان همچنیــن از ایــن عصبانــی بودنــد کــه 
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عــده ای آدم عجیــِب عشــق کامپیوتــر بــا دســتمزدهای بــاال، باعــث بــاال رفتــن 
قیمت ملک و اجاره بها شده اند.

ایــن خشــم و نفــرت، مراســم اهــدای جایــزه ای بــه نــام Crunchies را کــه 
در ســال 2014 بــا حمایــت وب ســایتی بــه نــام TechCrunch برگــزار شــد، بــه 
یــک فســتیوال تخریــب تکنولــوژی تبدیــل کــرد. تظاهرکننــدگان در خــارج از 
ــام Crappies بــرای تمســخر ایــن فســتیوال برگــزار  ــه ن ســالن، مراســمی را ب
ــک  ــه دی ــال« ب ــی س ــرار مالیات ــت »ف ــی را باب ــت طالی ــرس توال ــد و ب کردن
کاســتولو1 مدیــر توییتــر اهــدا کردنــد )بــا اشــاره بــه تخلــف مالیاتــی قانونــی 
امــا بحث برانگیــز ایــن شــرکت در جریــان زد و بنــد بــا شــهرداری(. در داخــل 
ســالن هــم جــان اولیــور2 کمدینــی کــه مجــری مراســم بــود، میلیاردرهــای 
حاضــر در جمــع را بــا زخم زبان هــای خــود ســرزنش کــرد. او گفــت: »همیــن 
حــاال هــم تقریباًهمــه پول هــای دنیــا مــال شماســت، دیگــر جایــزه 
می خواهیــد چــه کار؟« ایــن کمدیــن پیشــنهاد کــرد کــه مارتیــن اسکورســیزی 
ــد؛  ــازی کن ــت4 بازس ــه وست کوس ــتریت«3 را در منطق ــرگ وال اس ــم »گ فیل
چــون آنجــا هــم پــول فــراوان اســت، هــم قــدرت و هــم حــدود 10درصــد از 

روابط با زنان.
ــز5 از ســرمایه داران ســیلیکون ولی، منتقــدان  ــام پرکین ــه 2014 ت در فوری
نخبــگان عرصــه تکنولــوژی را بــا ســربازان ارتــش نــازی مقایســه کــرد و بــه 
ــه  ــه بیشــتری دســت کســانی داد کــه ایــن نخبه هــا ازجمل ایــن وســیله بهان
بــودن متهــم می کردنــد.  بــودن و مردم گریــز  بــه مغــرور  را  خــودش 
مــردم  اغلــب  بی معناســت.  انتقادهــا  از  زیــادی  بخــش  بااین حــال، 
سانفرانسیســکو بــه وضعیــت فعلــی معتــرض نیســتند. تعــدادی از آن هــا فکــر 
ــا  ــه در یکــی از خوشــایندترین مناطــق دنی ــد ک ــن را دارن ــد حــق ای می کنن
زندگــی کننــد، حتــی اگــر پــول زیــادی تــه جیبشــان نباشــد. ازنظــر مصــرف 
انــرژی و زمــان، اســتفاده از ایــن اتوبوس هــای اختصاصــی بدنــام بــرای 

1.  Dick Costolo
2.  John Oliver
3.  The Wolf of Wall Street
4.  West Coast
5.  Tom Perkins
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کارمنــدان از خودروهــای شــخصی به صرفه تــر اســت. بخشــی از ثــروت 
ــر  ــای پایین ت ــا درآمده ــب وکارهایی ب ــه کس ــم ب ــه ه ــده در منطق انباشته ش
می رســد. به عنــوان مثــال، در جریــان بــاال گرفتــن تــب طــال، لــوی اشــتراوس6 
ــه  ــن ب ــلوار جی ــروش ش ــق ف ــن Levi›s از طری ــلوار جی ــه ش ــذار کارخان بنیان گ
مهاجــران ســال 1849، ثروتــی هنگفــت بــرای خــود دســت وپا کــرد. بی شــک 
در دوران مــدرن هــم کســانی پیــدا می شــوند کــه بــه شــکل مشــابه، بــا ارائــه 
غذاهــای ارگانیــک یــا لباس هــای موردعالقــه جماعــت نخبــه عشــق کامپیوتر، 

به ثروت برسند.
غول هــای تکنولــوژی قبــاًل هــم از ایــن برخوردهــای شــدید رنــج 
کشــیده اند. بیــل گیتــس قبــل از آن کــه بــا انجــام امــور خیریــه، خــودش را 
ــوان  ــد، به عن ــل کن ــا تبدی ــرد دنی ــن ف ــت ترین و خیرخواه تری ــه بشردوس ب
ــارج از  ــردم خ ــتر م ــد. بیش ــناخته می ش ــناس ش ــدرن سرش ــارق م ــک س ی
ــا دیــده تحســین نــگاه  سان فرانسیســکو هنــوز بــه شــرکت های تکنولــوژی ب
ــردم  ــدید م ــای ش ــر واکنش ه ــت اگ ــتباه اس ــا اش ــرت. ام ــه نف ــد، ن می کنن
ــوع توســعه  ــم. ایــن برخوردهــا از دو ن ــده بگیری ایــن منطقــه را به کلــی نادی
ــردم را در  ــرش م ــت نگ ــه در نهای ــرفت هایی ک ــت؛ پیش ــه اس ــئت گرفت نش

سراسر دنیا تغییر خواهد داد.
اولیــن پیشــرفت صورت گرفتــه، پایــان دادن بــه اســتثناگرایی تکنولوژیــک 
ــود را در  ــی خ ــه های ضدفرهنگ ــه ریش ــیلیکون ولی همیش ــی س ــت. اهال اس
دنیــای باشــگاه های کامپیوتــری خانگــی، مربیــان ســایبری آرمانــی و 
هکرهــای ضدتشــکیالتی گرامــی داشــته اند، امــا ایــن موضــوع همیشــه روی 
متعارف تــری هــم داشــته. شــرکت HP ممکــن اســت کار خــود را از یــک گاراژ 
شــروع کــرده باشــد، امــا خیلــی زود بــه یــک غــول ســازمانی تبدیــل شــده 
ــی  ــی وقت ــکیالت نظام ــوژی و تش ــرکت های تکنول ــان ش ــط می ــت. رواب اس
آشــکارتر شــد کــه دیــو پــاکارد7 از بنیان گــذاران HP به عنــوان معــاون وزیــر 
ــانگر  ــال 2014 نش ــات س ــد. اعتراض ــوب ش ــون منص ــت نیکس ــاع در دول دف

6.  Levi Strauss
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رشــد ایــن بــاور اســت کــه تکنولــوژی هــم یــک صنعــت اســت مثــل باقــی 
ــر  ــود و ب ــرکتی اداره می ش ــخت ش ــن سفت وس ــا قوانی ــب ب ــا؛ اغل صنعت ه
ــی رود. شــریل ســندبرگ8  ــردن ســود پیــش م ــر ک ــه حداکث ــاز ب اســاس نی
مدیــر ارشــد عملیــات فیس بــوک باوجوداینکــه مؤســس شــرکت نیســت، امــا 
ــه  ــی ب ــادی مشــاغل صنعت ــداد زی ــل تع ــت اپ ــاردر شــده اســت. موفقی میلی
ــه  ــبت ب ــری نس ــای ارزان ت ــا در مکان ه ــه آن ه ــه تقریباًهم ــود آورده ک وج

ایاالت متحده قرار گرفته اند.
ــان  ــاد می ــوژی از تض ــت تکنول ــه صنع ــا علی ــن انتقاده ــی از تندتری برخ
ــری نشــایت می گیــرد کــه توســط  ــا تصوی ــه ب واقعیــت ســرمایه داری ظالمان
اهالــی تکنولــوژی از ســیلیکون ولی به عنــوان پاتــوق امــن آدم هــای خودبــاور 
ــن  ــژه ای ــه وی ــایت Valleywag عالق ــت. وب س ــده اس ــیم ش ــر ترس کاله به س
صنعــت بــه انتخــاب عناویــن شــغلی عجیــب و خودنمایانــه را دســت انداختــه 
اســت: AOL یــک پیامبــر دیجیتالــی دارد، تامبلــر یــک انجیل نویــس مــد دارد 
و لینکدیــن یــک هکــر مقیــم. ایــن ســایت همچنیــن اعتیــاد ســیلیکون ولی 
ــه مصرف گرایــی سیاســی و ســرمایه داری بی دردســر را افشــا کــرده اســت.  ب
قیمــت خودروهــای الکتریکــی تســال از 62هــزار دالر شــروع می شــود. عینــک 
گــوگل بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد کــه حیــن عبــور از خیابــان بــا 
ــق  ــای عش ــه باهوش ه ــایت TaskRabbit ب ــد. وب س ــورت کنن ــت مش اینترن
ــه کســی  ــوژی اجــازه می دهــد انجــام کارهــای روزمــره خانه شــان را ب تکنول

که پایین ترین قیمت را درخواست می کند، واگذار کنند.
پیشــرفت دوم، پیــروزی شایسته ســاالری اســت. ایــن بــه آن معنــا نیســت 
کــه در حــوزه تکنولــوژی شایسته ســاالری تمــام و کمــال وجــود دارد. زنــان 
و اقلیت هــای غیرآســیایی به وضــوح دچــار تبعیــض هســتند. بااین حــال 
منطــق تکنولــوژی، بــر پایــه شایسته ســاالری بنــا شــده اســت. بــدون بهــره 
هوشــی بــاال و دانــش تخصصــی نمی توانیــد برنامه نویســی کامپیوتــری انجــام 
ــه  ــوژی رابط ــن تکنول ــد. بنابرای ــی کنی ــن را طراح ــک اپلیکیش ــا ی ــد ی دهی
ــای  ــد. نابغه ه ــت می کن ــاداش را تقوی ــالت و پ ــی، تحصی ــره هوش ــان به می
8.  Sheryl Sandberg
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ــه تبلیغــات  ــر نیروهــای خدماتــی کــه ب جــوان حــوزه فنــاوری چندیــن براب
آن ها در سایت TaskRabbit پاسخ می دهند، دستمزد می گیرند.

موفق شوید، بعد کناره گیری کنید
رابــرت ریــچ9 وزیــر کار بیــل کلینتــون و اســتاد فعلــی دانشــگاه برکلــی، زمانــی 
ــه  ــد ب ــگان ثروتمن ــه نخب ــود؛ این ک ــرده ب ــکایت ک ــا« ش ــی موفق ه از »جدایی طلب
حواشــی شــهرها نقل مــکان می کردنــد. امــا امــروز جوانــان ثروتمنــد اهــل تکنولــوژی 
می خواهنــد هیجــان زندگــی شــهری را تجربــه کننــد. بنابرایــن زمین هــای شــهری 
را خریــداری و اشــغال کــرده و منطقــه زندگــی خــود را توســعه می دهنــد؛ یعنــی در 
ــه  ــی جامع ــه خدمات ــد. طبق ــری می کنن ــه کناره گی ــوم، از بقی ــار عم ــل انظ مقاب
می بینــد کــه یــک جهــان مــوازی پیــش چشــمش در حــال شــکل گیری اســت و 
ــه  ــکو تجرب ــد. سان فرانسیس ــش می کن ــد تن ــر، تولی ــکلی اجتناب ناپذی ــه ش ــن ب ای
تاریخــی پیش بینــی زلزله هــای فرهنگــی را دارد؛ از هیپی هــای دهــه 1960 گرفتــه 
ــت  ــاور اینترن ــان پهن ــای جه ــه 1980. گرگ ه ــت در ده ــداران محیط زیس ــا طرف ت

باید به این موضوع آگاه باشند.

9.  Robert Reich
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نفرت از کاری که انجام می دهید
افسون زدایی از کار در حال افزایش است. چه می توان کرد؟

آلبــر کامــو در کتــاب »افســانه ســیزیف«10 اعــالم کــرده کــه خودکشــی تنها مشــکل 
فلســفی جــدی بشــر اســت. در فرانســه ایــن مســئله یــک مشــکل مدیریتــی جــدی هــم 
ــکام11  ــس تل ــی فران ــق در شــرکت مخابرات ــق و ناموف ــوج خودکشــی های موف هســت. م
ــک  ــه ی ــده، جرق ــام ش ــکالت کاری انج ــل مش ــه دلی ــکارا ب ــا آش ــیاری از آن ه ــه بس ک
مناقشــه ملــی را دربــاره زندگــی در شــرکت های مــدرن روشــن کــرده اســت. یــک مــرد 
ــد از  ــک زن بع ــد(. ی ــده می مان ــد )او زن ــو می زن ــک جلســه کاری چاق خــود را وســط ی
ــه  ــر کارش در طبق ــره دفت ــدرش، از پنج ــرای پ ــی ب ــل خداحافظ ــن ایمی ــتادن ای فرس
ــن  ــم ای ــه ام امشــب خــودم را بکشــم... نمی توان ــرد: »تصمیــم گرفت چهــارم پاییــن می پ
ســازمان دهی مجــدد را تحمــل کنــم«. از اوایــل ســال 2008 تــا اواخــر 2009، 
روی هم رفتــه 24 کارمنــد دســت بــه خودکشــی زدنــد. مشــابه ایــن داســتان وحشــتناک 

در سایر ارکان مهم صنعت فرانسه شامل رنو، پژو و EDF هم تکرار شده است.
ــردد.  ــرکتی برمی گ ــی و ش ــای محل ــه رویداده ــی ب ــی گاه ــار مالیخولیای ــن رفت ای
ــن  ــی شــدن اســت. ای ــه چندملیت ــی ب ــذار از انحصــار دولت ــکام در حــال گ ــس تل فران
شــرکت در ســال های 2006 تــا 2009 حــدود 22هــزار نیــروی خــود را تعدیــل کــرد، 

10.  The Myth of Sisyphus
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امــا دوســوم کارمنــدان باقیمانــده از امنیــت شــغلی مشــابه مشــاغل خدماتــی دولتــی 
ــتراتژی  ــک اس ــه ی ــرد ک ــکام را وادار ک ــس تل ــت فران ــن وضعی ــدند. ای ــد ش بهره من
خطرنــاک را دنبــال کنــد: آمــوزش شــگردهای جدیــد بــه کارمنــدان دولتــی قدیمــی و 
به طــور هم زمــان، انجــام اســتخدام های جدیــد بــا قراردادهــای کوتاه مــدت. ایــن 
ــکا گــزارش  ــار نیــروی کار آمری ــه فرانســه محــدود نمی شــود. اداره آم مشــکل فقــط ب
کــرده کــه در ســال های 2007 تــا 2008 خودکشــی های مرتبــط بــا مشــکالت شــغلی 
ــا  ــغلی اروپ ــی های ش ــان از خودکش ــد همچن ــرده؛ هرچن ــدا ک ــش پی ــد افزای 28 درص
ــای  ــی از نارضایتی ه ــش کوچک ــط بخ ــی فق ــن، خودکش ــته از ای ــت. گذش ــر اس کمت

شغلی را در برمی گیرد.
مطالعــه ای کــه توســط مرکــز سیاســت گذاری زندگــی شــغلی12 کــه یــک شــرکت 
ــا  ــن 2007 ت ــن ژوئ ــه بی ــد ک ــان می ده ــده، نش ــام ش ــت انج ــی اس ــاور آمریکای مش
ــد، از 95  ــادار بوده ان ــان خــود وف ــه کارفرمای ــه ب ــی ک دســامبر 2008 نســبت کارمندان
درصــد بــه 39 درصــد ســقوط کــرده اســت. میــزان اعتمــاد بــه کارفرمایــان هــم از 79 
ــاور  ــرکت مش ــه توســط ش ــدی ک ــش بع ــیده اســت. پژوه ــه 22 درصــد رس ــد ب درص
آمریکایــی دیگــری بــه نــام DDI انجــام شــده، نشــان داده کــه بیشــی از نیمــی از افــرادی 
ــرفت  ــکان پیش ــد ام ــد و فاق ــود را راک ــغل خ ــد، ش ــرار گرفتن ــش ق ــورد پژوه ــه م ک
توصیــف کردنــد؛ بــه ایــن معنــا هیــچ کار جالب توجهــی بــرای انجــام دادن نداشــتند و 
امیــد کمــی بــه ارتقــای شــغلی داشــتند. نیمــی از ایــن افــراِد ناامیــد از پیشــرفت تصمیم 
گرفتنــد کــه به محــض بهبــود وضعیــت اقتصــادی، بــه دنبــال شــغل دیگــری بگردنــد. 
ــه آن حفــظ  ــی خــود را باوجــود بی عالقگــی ب مــردم هــم ســعی می کننــد شــغل فعل
کننــد، هــم رویــای تغییــر شــغل را بعــد از بهبــود اوضــاع اقتصــادی در ســر دارنــد. ایــن 
ــکل  ــار مش ــدت دچ ــری را در بلندم ــدت و رقابت پذی ــره وری را در کوتاه م ــئله به مس
ــدن  ــا ش ــال جابه ج ــاع، احتم ــن اوض ــامان گرفت ــد از سروس ــه بع ــانی ک ــد. کس می کن
ــد  ــاس می کنن ــه احس ــتند ک ــروازی هس ــتعد و بلندپ ــراد مس ــود دارد، اف ــا وج آن ه

استعدادهایشان نادیده گرفته می شود.
روشــن ترین دلیــل بــرای افزایــش نارضایتــی، رکــود اســت؛ وضعیتــی کــه مشــاغل 
را بــه شــکل تکان دهنــده ای نابــود می کنــد و حــس اضطــراب را در میــان نیروهــای کار 
12.  Centre for Work-Life Policy



313 نفرت از کاری که انجام می دهید

ــدار کــرده اســت.  ــری را هــم پدی ــا رکــود مشــکالت بلندمدت ت گســترش می دهــد. ام
نارضایتــی شــغلی به خصــوص در خودروســازی ها رواج دارد کــه در همــه دنیــا از پیشــی 
گرفتــن عرضــه بــر تقاضــا رنــج می برنــد؛ همچنیــن شــرکت های مخابراتــی کــه درگیــر 
ــکام در پژوهشــی کــه در ســال 2008  ــس تل یــک انقــالب تکنولوژیکــی هســتند. فران
روی کارکنانــش انجــام داد، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دوســوم آن هــا درگیــر اســترس 

شدید هستند و یک ششم آن ها در وضعیت پریشان حالی به سر می برند.
منشــأ دوم ایــن وضعیــت ناگــوار، تــالش فــراوان بــرای ارتقــای بهــره وری اســت کــه 
ــزرگ از  ــان ب ــود. خرده فروش ــوأم می ش ــرد ت ــی عملک ــواس در ارزیاب ــا وس ــاً ب عموم
ــا در نظــر داشــته باشــند کــه  نرم افزارهــای مدیریــت نیــروی کار اســتفاده می کننــد ت
ــر اســاس زمان هــای  ــدر طــول می کشــد و ب ــا چق ــا در صندوق ه اســکن کــردن کااله
ــی  ــش خصوص ــد. بخ ــاداش می دهن ــدان پ ــخت کوش ترین کارمن ــه س ــده، ب محاسبه ش
ــژه در بریتانیــا از هیئت هــای بازرســی و هدف گذاری هــای عملکــرد، اشــباع شــده  به وی
اســت. تیلوریســم یــا مدیریــت علمــی کــه چارلــی چاپلیــن بــه شــکلی به یادماندنــی در 
ــاد  ــه اقتص ــی ب ــاد صنعت ــید، از اقتص ــو کش ــه هج ــد«13 آن را ب ــر جدی ــم »عص فیل
پســاصنعتی توســعه پیــدا کــرده اســت. در ژاپــن برخــی از شــرکت ها نظــارت می کننــد 

که کارمندانشان به قدر کافی به مشتریانشان لبخند بزنند.
مشــکل ریزبینانه تــر در پیام هــای چندگانــه ای نهفتــه اســت کــه شــرکت ها دربــاره 
ــق  ــد می فرســتند. بســیاری از شــرکت ها به خصــوص شــرکت های موف ــاداری و تعه وف
از کارمندانشــان می خواهنــد کــه خودشــان را وقــف کار کننــد )یــک لطیفــه قدیمــی 
وجــود دارد کــه می گویــد: »مایکروســافت ســاعات کاری شــناور دارد؛ شــما می توانیــد 
هــر شــیفت 18 ســاعته ای را کــه می خواهیــد، انتخــاب کنیــد«(. عــده ای از مدیــران بــه 
خــود می بالنــد کــه قصــد دارنــد دفتــر کار را بــه خانــه دوم کارمنــدان تبدیــل کننــد، اما 
ــانه های  ــن نش ــاهده اولی ــض مش ــه به مح ــتند ک ــل هس ــود قائ ــرای خ ــق را ب ــن ح ای
ــکاری، نیروهــای خــود را حــذف کننــد. بســیاری از کارمنــدان متوجــه می شــوند  خراب
کــه شرکت هایشــان احســاس مســئولیتی در قبــال حفــظ شــغل آن هــا ندارنــد، 
بااین حــال تــرک کــردن پســتی کــه ایــن حجــم از زندگــی آن هــا را بــه خــود مشــغول 

کرده، برایشان سخت و پیچیده به نظر می رسد.
13.  Modern Times
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مهندسی لذت
آیــا می تــوان بــرای ایــن نارضایتــی همه گیــر کاری کــرد؟ به ویــژه در اروپــا، 
کســانی هســتند کــه فکــر می کننــد ایــن وضعیــت می توانــد بــه تقویــت دعــاوی مطــرح 
شــده دربــاره توســعه حقــوق کارگــران کمــک کنــد. امــا حتــی اگــر ایــن مســئله بــه 
نتیجــه برســد، بازهــم بــه تغییراتــی کــه در نتیجــه نوآوری هــای تکنولوژیکــی در بخــش 
مخابــرات شــکل گرفتــه، یــا به پیشــی گرفتــن عرضه بــر تقاضــا در صنعت خودروســازی 
پایــان نخواهــد داد. وضعیــت فرانــس تلــکام هــم بــه دلیــل این کــه بســیاری از کارمندان 
امــکان جابه جایــی شــغلی نداشــتند، تشــدید شــد. راه حــل ایــن مشــکل بیــش از آن کــه 

در دست دولت ها باشد، در دستان مدیران و کارگران قرار دارد.
ــه جنبه هــای انســانی مدیریــت نشــان بدهنــد.  ــد توجــه بیشــتری ب شــرکت ها بای
آن هــا همچنیــن بایــد از مشــکالت مســتند شــده دیگــران درس بگیرنــد )فرانــس تلــکام 
دیرتــر از موقــع شــرکت مشــاور تکنولوژیــا14 را اســتخدام کــرد؛ شــرکتی کــه بــه رنــو در 
زمینــه مشــکل خودکشــی کارمندانــش کمک کــرد(. باب ســاتن15 از دانشــگاه اســتنفورد 
ــازی  ــدان شفاف س ــت کارمن ــاره وضعی ــکان درب ــد ام ــا ح ــد ت ــرکت ها بای ــد ش می گوی
کننــد؛ حتــی اگــر ایــن مســئله بــه معنــای تأییــد اخبــار بــد باشــد. او همچنیــن هشــدار 
ــت  ــدان دق ــه ســیگنال های ارسال شــده از طــرف کارمن ــد ب ــران بای ــه مدی ــد ک می ده
کننــد. در زمــان  اســترس های شــدید، تغییــر شــیوه صحبــت کــردن کارمنــدان و اظهــار 

ناخوشی می تواند به جنون آنی ناشی از اضطراب و پریشان حالی منجر شود.
در خصــوص کارمنــدان هــم عــادت منفی بافــی و نگرانــی بیش ازحــد کــه بســیاری 
از شــرکت ها را خشــمگین کــرده، ممکــن اســت یــک واکنــش شــایع بــه آشــفتگی های 
اقتصــادی باشــد. بــا گذشــت زمــان، کارمنــدان بــا دانســتن ایــن حقیقــت کــه تاریــخ 
ــد. در  ــر کنن ــان را راحت ت ــال خودش ــد خی ــه، می توانن ــا را گرفت ــب آن ه ــه جان همیش
کشــورهای ثروتمنــد، نــرخ تولــد پاییــن، مــوج قریب الوقــوع بازنشســتگی و اســتقبال از 
مهاجــرت، جمعیــت در ســن اشــتغال را 20 تــا 40 درصــد کاهــش داده اســت. کارمندان 
ناراضــی امــروز، ممکــن اســت روزی بــا خدمت رســانی درجایــی دیگــر، انتقــام خــود را 

از شرکت ها بگیرند.

14.  Technologia
15.  Bob Sutton
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وفور اطالعات
چطور از پس سرریز داده ها بربیاییم

عبــارت »ســرریز اطالعــات« را گــوگل کنیــد تــا ناگهــان حجم ســرریز شــده ای 
از اطالعــات بــه ســمت شــما هجــوم بیــاورد: بیــش از 7 میلیــون نتیجــه در 0.05 
ثانیــه. بعضــی از ایــن اطالعــات جالــب هســتند. به عنــوان مثــال، این کــه عبــارت 
»ســرریز اطالعــات« در ســال 1970 توســط الویــن تافلــر16 عمومیــت پیــدا کــرده 
شــرکت های  دربــاره  هســتند؛  بی خاصیــت  هــم  آن هــا  از  برخــی  اســت. 
بی نام ونشــانی کــه خدمــات خــود را ترویــج می کننــد یــا حتــی وبالگ نویس هــای 
ــم  ــوع ه ــت درمجم ــن وضعی ــد. ای ــت می زنن ــای بی اهمی ــه حرف ه ــری ک گمنام ت

مقاومت ناپذیراست، هم گیج کننده.
»ســرریز اطالعــات« یکــی از آزاردهنده تریــن اتفاق هــای زندگــی مــدرن 
ــد جــواب داده شــود، دوســتانی مجــازی  ــه بای ــی وجــود دارد ک اســت. ایمیل های
کــه بایــد بــه آن هــا رســیدگی شــود و ویدئوهــای یوتیــوب کــه بایــد تماشــا شــود. 
هم زمــان در دنیــای واقعــی هــم جلســاتی هســت کــه بایــد در آن هــا حاضــر شــد، 
ــه آن  ــد ب ــه بای ــواده ای ک ــرد و خان ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــد م ــه بای ــی ک مدارک
رســیدگی شــود. پژوهشــی کــه توســط رویتــرز انجــام شــده، نشــان می دهــد کــه 
ــغلی  ــدی ش ــا، رضایت من ــان داده ه ــه توف ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب ــوم از مدی دوس

16.  Alvin Toffler
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ــت.  ــرده اس ــیب ک ــار آس ــا را دچ ــخصی آن ه ــط ش ــش داده و رواب ــا را کاه آن ه
ــر  ــه خط ــا را ب ــالمت آن ه ــئله س ــن مس ــد ای ــر می کنن ــران فک ــوم از مدی یک س
ــران فکــر  انداختــه اســت. یــک پژوهــش دیگــر نشــان می دهــد کــه بیشــتر مدی
ــده  ــد، بی فای ــا می رس ــت آن ه ــه دس ــه ب ــی ک ــم اطالعات ــش اعظ ــد بخ می کنن

است.
ــاری  ــراب و ناهنج ــف اضط ــرای توصی ــادی را ب ــای زی ــگران عبارت ه پژوهش
ایجــاد شــده در نتیجــه وفــور اطالعــات، ابــداع کرده انــد: »خفقــان اطالعاتــی« از 
ویلیــام ون وینــکل17، »دود و مــه اطالعات« از دیوید شــنک18، ســندروم فرســودگی 
اطالعاتــی از دیویــد لوئیس19،»ســرریز دانســتنی« از اریــک اشــمیت20 و»قحطــی 
زمــان« از لزلــی پرلــو21. جوهــان هــری22 روزنامه نــگار بریتانیایــی اشــاره کــرده کــه 
دالیــل خوبــی وجــود دارد کــه واژه »متصــل«23 هــم بــه معنــای »وصــل بــودن بــه 
ــدرت  ــد ق ــل و فاق ــود، بی عق ــود بیخ ــای »از خ ــه معن ــم ب ــت و ه ــت« اس اینترن

تمرکز«.
ایــن نگرانی هــا کمــی اغراق آمیــز اســت. آدم هــای کنــد و بی عرضــه همیشــه 
ــه  ــد ک ــه می کردن ــا نال ــد. ویکتوریایی ه ــکایت دارن ــد ش ــای جدی از تکنولوژی ه
ــال  ــد در ح ــه بای ــبان همیش ــه کاس ــت ک ــای آن اس ــه معن ــراف ب ــدن تلگ آم
جنب وجــوش باشــند. اهالــی کســب وکار بــه اقتضــای شغلشــان همیشــه بایــد بــا 
فشــارها و مزاحمت هــای مــداوم کنــار می آمدنــد. هنــری مینتزبــرگ24 در پژوهــش 
ــاس  ــعبده بازها قی ــا ش ــران را ب ــی، مدی ــور مدیریت ــوزه ام ــود در ح ــیک خ کالس
کــرده اســت: آن هــا هم زمــان 50 تــوپ را روی هــوا نگــه می دارنــد و قبــل از بــاال 

انداختن هر توپ، باید به صورت گردشی به توپ ها نگاه کنند.
بــا تمــام ایــن اوصــاف، روشــن اســت کــه در ایــن میــان مشــکلی وجــود دارد. 
ایــن مشــکل فقــط بــه افزایــش ســردرگمی های ناشــی از حجــم اطالعــات 

17.  William van Winkle
18.  David Shenk
19.  David Lewis
20.  Eric Schmidt
21.  LesliePerlow
22.  Johann Hari
23.  wired
24.  Henry Mintzberg
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ــود(.  ــر می ش ــاه، دوبراب ــر 18 م ــده، ه ــات ذخیره ش ــزان اطالع ــردد )می برنمی گ
مشــکل اصلــی درواقــع بــه حضــور در همه جــا در آن واحــد و چندپارگــی 
ــه  ــان یک لحظ ــای هوشمندش ــه ای از تلفن ه ــراد حرف ــیاری از اف ــردد. بس برمی گ
ــاران می شــوند؛  ــف، بمب ــات مختل ــا موضوع ــاً ب ــا دائم ــم جــدا نمی شــوند. آن ه ه
اول پــوک یــا تلنگــر یــک دوســت مجــازی، بعــد خوانــدن خبــری دربــاره تــراژدی 

مالی یونان.
مــه اطالعاتــی در حــال غلیظ تــر شــدن اســت، آن هــم درســت در زمانــی کــه 
شــرکت ها در تــالش بــرای بیــرون کشــیدن بهــره بیشــتر از کارمندانشــان هســتند. 
ــن  ــه ای ــکا توســط اســفریون اســتفینگ25 انجــام شــده، ب ــه در آمری پژوهشــی ک
کشــف رســیده کــه بعــد از شــروع رکــود، 53درصــد از کارمنــدان وادار بــه انجــام 
ــان  ــت همچن ــن اس ــده ممک ــرد ناراحت کنن ــن رویک ــده اند. ای ــی ش ــف اضاف وظای
ــان از  ــعه کارش ــود توس ــی باوج ــرکت ها حت ــیاری از ش ــد. بس ــته باش ــه داش ادام
ــاز می زننــد. باوجودایــن مــه غلیــظ اطالعاتــی،  اســتخدام نیروهــای جدیــد ســر ب
نفــس کشــیدن بــرای کارمنــدان ســخت تر هــم خواهــد شــد؛ مهــی کــه بعضــی از 

پژوهشگران نگران اند که شاید سمی باشد.
ــد. اول این کــه ســرریز  ــراز کرده ان ــزرگ را اب ــی ب ــن پژوهشــگران ســه نگران ای
اطالعــات می توانــد بــه افــراد حــس اضطــراب و ناتوانــی بدهــد. دانشــمندان کشــف 
ــتری  ــترس بیش ــای اس ــه ای، هورمون ه ــراد چندوظیف ــدن اف ــه در ب ــد ک کرده ان
تولیــد می شــود. دوم این کــه ایــن ســرریزی می توانــد خالقیــت را کاهــش بدهــد. 
تــرزا آمابیــل26 از مدرســه کســب وکار هــاروارد بیــش از یــک دهــه را صرف بررســی 
ــه را از بیــن  عــادات شــغلی 238 نفــر کــرده و درمجمــوع 12هــزار گــزارش روزان
ایــن افــراد جمــع آوری کــرده اســت. او متوجــه شــده کــه تمرکــز و خالقیــت باهــم 
در ارتبــاط هســتند. اگــر بــه افــراد اجــازه داده شــود تــا بــرای زمــان مشــخصی، 
ــا  ــت در آن ه ــروز خالقی ــال ب ــد، احتم ــز کنن ــت روی کاری تمرک ــدون مزاحم ب
افزایــش پیــدا می کنــد. اگــر دائمــاً در کارشــان وقفــه بیفتــد یــا ناچــار بــه حضــور 
در جلســات شــوند، احتمــال خالقیــت آن هــا پاییــن می آیــد. ســومین نگرانــی ایــن 

25.  Spherion Staffing
26.  Teresa Amabile
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ــر  ــدان را کمت ــره وری کارمن ــد به ــن می توان ــات همچنی ــه ســرریز اطالع اســت ک
ــف  ــه وظای ــرادی ک ــان داده اف ــیگان نش ــگاه میش ــر27 از دانش ــد می ــد. دیوی کن
ــه  ــانی ک ــه کس ــبت ب ــد، نس ــش می برن ــم پی ــوازی باه ــورت م ــخصی را به ص مش
همیــن وظایــف را بــه دنبــال هــم انجــام می دهنــد، هــم بــه زمــان بیشــتری نیــاز 

دارند و هم اشتباهات بسیار زیادتری از آن ها سر می زند.

کنترل صداهای ناهنجار و خشن
ــوان انجــام داد؟ یکــی از پاســخ ها  ــات چــه کاری می ت ــال ســرریز اطالع در قب
بــه ایــن پرســش، بســته بــه تکنولــوژی اســت: بایــد از همــان افــرادی کــه مــه را 
ــد.  ــداع کنن ــازی آن اب ــرای پاک س ــی را ب ــم فیلترهای ــد، بخواهی ــاد کرده ان ایج
زیراکــس وعــده داده کــه از طریــق توســعه ابزارهــای فیلترینــگ و مدیریــت داده ها، 
عقالنیــت اطالعــات را بــه حالــت اول برگردانــد. گــوگل در تالش اســت تــا از طریق 
ــا  ــن را ارتق ــت جســت وجوهای آنالی ــراد، وضعی ــات شــخصی اف اســتفاده از اطالع
بدهــد )برخــی از افــراد اعتــراض می کننــد کــه ایــن بــه معنــای تجــاوز بــه حریــم 
شخصی شــان اســت، امــا بــا ایــن روش احتمــاالً جســت وجوهای ســریع تر و 
ــام  ــه ن ــوب ب ــری محب ــه کامپیوت ــک برنام ــام داد(. ی ــوان انج ــری را می ت دقیق ت
ــت  ــا اینترن ــما را ب ــاط ش ــده، ارتب ــش تعیین ش ــای از پی »Freedom« در زمان ه

به صورت خودکار قطع می کند.
ــود را  ــی خ ــات دریافت ــاز دارد. اطالع ــخ نی ــزم راس ــک ع ــه ی ــل دوم ب راه ح
ــوش  ــی خام ــود را هرازگاه ــت خ ــراه و اینترن ــای هم ــد. تلفن ه ــدی کنی جیره بن

کنید.
امــا ایــن ترفندهــا کافــی نیســت. فیلترهــای هوشــمندتر نمی توانــد افــراد را از 
ــام  ــن کار را انج ــی ای ــد. برخ ــان دور کن ــردن بلک بری هایش ــک ک ــواس چ وس
می دهنــد، چــون بــه آن هــا حــس مهــم بــودن را القــا می کنــد. برخــی دیگــر بــه 
گفتــه ادوارد هالــوول28 و جــان ریتــی29، ایــن کار را بــه دلیــل اعتیــاد بــه جهــش 
دوپامیــن انجــام می دهنــد کــه در نتیجــه دریافــت پیام هــای الکترونیکــی اتفــاق 

27.  David Meyer
28.  Edward Hallowell
29.  John Ratey
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می افتــد. خویشــتن داری هــم درصورتی کــه شــرکت محــل کار شــما از آن اســتقبال 
نکنــد، می توانــد بــرای کارتــان مخــرب باشــد. برخــی از روســا از این کــه 
ــی  ــرای مــدت کوتاهــی از دســترس خــارج شــوند، عصبان زیردستانشــان حتــی ب

می شوند.
بســیاری از شــرکت ها به جــای این کــه بــه کارمندانشــان رانندگــی یــاد 
بدهنــد، امــکان دسترســی بــه شــاهراه اطالعاتــی را بــرای آن هــا فراهــم می کننــد. 
امــا ایــن وضعیــت در حــال تغییــر اســت. مشــاوران مدیریــت یــک فرصــت را بــرای 
ــن وب31 از  ــن30 و کارولی ــد. درک دی ــایی کرده ان ــت شناس ــن وضعی ــی از ای رهای
ــا ســرریز  مک کنــزی کســب وکارها را تشــویق می کننــد کــه بــرای کنــار آمــدن ب
اطالعــات، از ســه قانــون اصلــی اســتفاده کننــد: وقتــی را بــرای تمرکــز کــردن پیدا 
ــد، کار را  ــه می توانی ــان ک ــر زم ــد و ه ــن ببری ــم را از بی ــای مزاح ــد؛ صداه کنی
فرامــوش کنیــد. رهبــران کســب وکار در حــال اســتقبال از ایــن قوانیــن هســتند. 
دیویــد نــواک32 از Yum! Brands افــراد را تشــویق می کنــد بــه این کــه از خودشــان 
ســؤال کننــد آیــا کاری کــه انجــام می دهنــد مفیــد و ســازنده اســت، یــا این کــه 
صرفــاً فعــال هســتند؟ جــان دوئــر33 ســرمایه گذار، افــراد را تشــویق می کنــد کــه 
بــر حجــم محــدودی از موضوعــات تمرکــز کننــد و باقــی مــوارد را کنــار بگذارنــد. 
ــه  ــت ک ــر وق ــان گارد35 ه ــات س ــاوری اطالع ــرکت فن ــده34 از ش ــتوبال کون کریس
بتوانــد بــدون مزاحمــت بــه حــال خــودش باشــد، زمانــی را بــرای فکــر کــردن در 
ــد؛  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــن روش عقالن ــرد. ای ــر می گی ــه اش در نظ ــه روزان برنام
هرچنــد صــدای عقالنیــت در میــان صداهــای ناهنجــار و خشــن زندگــی شــرکتی، 

دیگر کمتر به گوش می رسد.
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زدن به بیراهه
شرکت ها باید بروز نشانه های رفتار مخرب از سوی مدیران خود را 

زیر نظر بگیرند

ــه  ــم، ب ــه می خوانی ــه روزنام ــا صبحان ــراه ب ــوز هم ــه هن ــا ک آن دســته از م
شــکل دل انگیــزی ترجیــح می دهیــم کــه اخبــار را دیرتــر از بقیــه بدانیــم. آیــا 
ــه  ــه شیش ــم ک ــت را می خوانی ــای متدیس ــابق کلیس ــیش س ــتان کش اول داس
ــادان تورنتــو را؟ گفتــه می شــود کــه  ــا ماجــرای شــهردار ن مصــرف می کنــد ی
پــل فــالورز36 رئیــس پیشــین بانــک کوآپریتیــو37 بــرای یــک مجلــس عیاشــی 
شیشــه و کوکائیــن خریــداری کــرده اســت. راب فــورد38 شــهردار تورنتــو هــم 
ــرده  ــرف ک ــن مص ــه کوکائی ــد ک ــد می کن ــکار تأیی ــا ان ــد از ماه ه ــره بع باالخ
اســت. البتــه بالفاصلــه یــک جملــه احمقانــه را اضافــه می کنــد کــه او ایــن کار 

را فقط در حالت گیجی ناشی از مصرف الکل انجام داده است.
ایــن دو چــه ارتباطــی بــا مدیــران شــومپیتری دارنــد؟ آقــای فــالورز بانکــدار 
نبــود؛ او بــه دالیــل سیاســی در ایــن ســمت مشــغول بــه کار شــده بــود. آقــای 
ــارأی مــردم انتخــاب شــده. بااین حــال،  فــورد هــم سیاســتمداری اســت کــه ب
ایــن دو مصــداق بــارز مشــکلی هســتند کــه اغلــب در فضــای کســب وکار نادیده 

36.  Paul Flowers
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38.  Rob Ford
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ــی کــه مــردم ترجیــح می دهنــد به جــای حــرف زدن از  گرفتــه می شــود؛ جای
ــخیص داد  ــوان تش ــور می ت ــد. چط ــت کنن ــان صحب ــکالت، از درآمدهایش مش
کــه یــک مدیــر در حــال نشــان دادن عالئــم فســاد اخالقــی و رفتــن بــه بیراهــه 

است؟ در قبال این وضعیت چه می توان کرد؟
ــخصی  ــکالت ش ــد مش ــه تولی ــازمانی، کارخان ــد س ــات ارش ــر کار مقام دفت
اســت. مدیرعامل هــا بــرای ارائــه بهتریــن عملکــرد، تحت فشــار زیادتــری 
هســتند و ایــن فشــارها در دوران تالطم هــای اقتصــادی بــه اوج خــود می رســد. 
بااین حــال، درســت در همیــن زمان هاســت کــه قــدرت درگیــر فســاد می شــود. 
ــراد  ــه اف ــدرت دادن ب ــا ق ــی ب ــوم اجتماع ــمندان عل ــه دانش ــی ک آزمایش های
ــاد  ــی در ابع ــدرت حت ــه ق ــان داده ک ــد، نش ــام داده ان ــی انج ــورت تصادف به ص
ــراه  ــه هم ــل ب ــان بیش ازحــد، بی عاطفگــی و می ــث ایجــاد اطمین کوچــک باع

شدن با سایر افراد قدرتمند می شود.
رفتارهــای عجیب وغریــب مدیرعامل هــا می توانــد بــه نابــودی کامــل 
شــرکت منجــر شــود. محــال اســت کــه دربــاره فروپاشــی ورلــدکام یــا هالینگــر 
یــا رویــال بانــک اســکاتلند بخوانیــم و از رفتــار مدیــران ایــن شــرکت ها متحیــر 
نشــویم. حتــی در غیراصولی تریــن شــرکت ها هــم هــوی و هــوس کســی کــه در 
ــد موجــب شــکل گیری افســردگی های مخــرب  رأس شــرکت نشســته، می توان
و بــروز رفتارهایــی مثــل چاپلوســی در زیردســتان شــود. در کشــورهای بهره مند 
پادشــاهان  بــه  شــخصیت ها  نزدیک تریــن  مدیرعامل هــا  دموکراســی،  از 

هستند.
ــارز بــه ســیم آخــر زدن یــک رئیــس، بزرگ نمایــی و  یکــی از نشــانه های ب
پرطمطراقــی اســت. چنیــن مدیــری همــه موفقیت هــای شــرکت را بــه خــودش 
ــراط  ــزاف، اف ــای گ ــای پاداش ه ــا تقاض ــود ی ــع خ ــد و در ترفی ــبت می ده نس
ــی کــه تصویرشــان  ــک مطالعــه نشــان می دهــد کــه مدیرعامل های ــد. ی می کن
روی جلــد نشــریات کســب وکاری ظاهــر می شــود، احتمــال بیشــتری دارد کــه 
ــت.  ــد اس ــرل بیش ازح ــت دوم، کنت ــد. عالم ــام بدهن ــه انج ــای احمقان رفتاره
ایــن مدیــر دور و بــرش را از بله قربان گوهــا پــر کــرده و مخالفــان خــود را حــذف 
ــا  می کنــد. او به جــای ایجــاد یــک تیــم اجرایــی قدرتمنــد، در تــالش اســت ت
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ــومین  ــاورد. س ــود دربی ــرل خ ــرکتی را تحــت کنت ــی ش ــات زندگ ــه جزیی هم
نشــانه، تصمیم گیــری  غیرطبیعــی اســت. مدیــری کــه دارایی هــای شــخصی را 
ــرکت های  ــد ش ــال خری ــه دنب ــدت ب ــد، به ش ــی می کن ــرکتی یک ــوال ش ــا ام ب
ــییر39  ــاری مس ــت. ژان- م ــب اس ــات عجیب وغری ــر جزیی ــز ب ــا تمرک ــر ی دیگ
مدیــر ویونــدی40 17.5 میلیــون دالر از پــول ایــن شــرکت را صــرف آپارتمانــی 
 RBS در نیویــورک بــرای اســتفاده شــخصی خــود کــرد. فــرد گودویــن41 مدیــر
مدیریــت دفتــر مرکــزی ســاختمان 630میلیــون دالری ایــن شــرکت را کــه در 
میــان زیردســتان او بــه »خانــه فــرد« شــهرت دارد، بــا دخالــت در جزئی تریــن 
ــای  ــرای طراحــی مجــدد کارت ه ــی را ب ــی زمان ــد. او حت ــوارد انجــام می ده م

تبریک کریسمس اختصاص داده است.
ــتر  ــود، بیش ــت ش ــرور و بطال ــلیم غ ــر تس ــه دیرت ــل هرچ ــک مدیرعام ی
ــران  ــای دیگ ــه تملق ه ــد. او ب ــظ کن ــود را حف ــت خ ــه موقعی ــال دارد ک احتم
عــادت می کنــد و خــودش را بــا مدیــران و همتایــان خــود قیــاس می کنــد، نــه 
ــی  ــت. پرس ــده اس ــادی« نامی ــردم ع ــا را »م ــا آن ه ــاراک اوبام ــه ب ــانی ک کس
ــه  ــوان گزین ــی Asea Brown Boveri به عن ــرکت مهندس ــر ش ــک42 مدی بارنوی
نمایندگــی جــک ولــش در اروپــا مطــرح شــد. امــا در اولیــن گام بــه ســرش زد 
ــری از  ــای بی مالحظه ت ــد. او بهره برداری ه ــه کن ــش مقایس ــا ول ــودش را ب خ
ــود و یــک حقــوق بازنشســتگی 87 میلیــون دالری و  امــوال شــرکتی کــرده ب
بــدون نیــاز بــه پرداخــت مالیــات را بــه خــودش هدیــه داده بــود. یــک مدیــر 
ــه از  ــرد ک ــر بگی ــاص در نظ ــرآمد و خ ــدر س ــودش را آن ق ــت خ ــن اس ممک
ــه  ــا ب ــد ی ــاع کن ــودش امتن ــی خ ــد از جدای ــرکت بع ــده ش ــزی آین برنامه ری
تخریــب جانشــینان احتمالــی رو بیــاورد. آرمانــد همــر43 از آکســیدنتال 
ــک وام  ــا ی ــه ب ــت ک ــرکت خواس ــن ش ــره ای ــای هیئت مدی ــوم44 از اعض پترولی

بلندمدت با بازپرداخت ده ساله در نودسالگی اش موافقت کنند.

39.  Jean-MarieMessier
40.  Vivendi
41.  Fred Goodwin
42.  Percy Barnevik
43.  Armand Hammer
44.  Occidental Petroleum
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شــرکت ها بــرای جلوگیــری از رفتارهــای عجیــب مدیــران، ترجیحــاً قبــل از 
ــه  ــه ای ک ــد؟ مطالع ــام دهن ــد انج ــی می توانن ــا، چه کارهای ــن رفتاره ــروز ای ب
ــای  ــه اعض ــد ک ــان می ده ــده، نش ــام ش ــاور MWM انج ــرکت مش ــط ش توس
ــی از  ــه بخــش ثابت ــاری« را ب ــد تشــخیص »ریســک های رفت ــره بای هیئت مدی
ــام  ــامل انج ــت ش ــن اس ــئله ممک ــن مس ــد. ای ــل کنن ــود تبدی ــتور کار خ دس
تحقیــق و تفحــص دربــاره مدیریــت ارشــد باشــد. اعضــای هیئت مدیــره 
ــای  ــاره جنبه ه ــل، درب ــاب مدیرعام ــد از انتص ــه بع ــد بالفاصل ــن بای همچنی
ــه ایــن  ــا او صحبــت کننــد و پــس از آن هــم به طــور مســتمر ب شــخصی کار ب

کار ادامه بدهند.

نبرد لیتل بیگ هورن45 را به یاد داشته باشید
ــد تشــخیص  ــه بای ــود مدیرعامل هاســت ک ــتان خ ــن راه حــل در دس بهتری
بدهنــد بزرگ تریــن تهدیــد بــرای موفقیتشــان، چــه ممکــن اســت باشــد. آن هــا 
ــا را  ــران آن ه ــه دیگ ــد ک ــوری ببینن ــان را ط ــا خودش ــد ت ــن کنن ــد تمری بای
می بیننــد. کویــن شــارر46 مدیــر پیشــین شــرکت بیوتکنولــوژی امگــن47 عــادت 
داشــت کــه گزارش هایــی را بــرای فهرســت کــردن نقــاط ضعــف و قــوت خــود 
ــی از  ــک نقاش ــن ی ــد. او همچنی ــه بده ــره ارائ ــه هیئت مدی ــرده و ب ــه ک تهی
ــه  ــا ب ــرد ت ــداری می ک ــر کارش نگه ــتر را در دفت ــترانگ کاس ــورج آرمس ج

خودش بابت غرور هشدار دهد.
ــدی  ــکالت را ج ــن مش ــه ای ــه ک ــاد گرفت ــم ی ــب وکار، کم ک ــان کس جه
بگیــرد. یکــی از پرطرفدارتریــن دوره هــا در مدرســه کســب وکار هــاروارد، دوره 
کالیتــون کریستنســن48 بــا موضــوع نحــوه مقابلــه اهالــی کســب وکار بــا میــل 
شــدید بــه موفقیــت در کوتاه مــدت اســت. حــدود 40درصــد از مدیــران 
شــرکت های FTSE 100 بــرای خــود مربــی شــخصی اســتخدام کرده انــد. 
ــه  ــته ب ــه گذش ــه ده ــبت ب ــان، نس ــا در مشاغلش ــان دوام مدیرعامل ه مدت زم

Little Bighorn  .45 نام نبردی مهم در جنگ های سرخ پوستان
46.  Kevin Sharer
47.  Amgen
48.  Clayton Christensen
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ــم  ــه ه ــران را ب ــن مدی ــاید اعصــاب ای ــن مســئله ش ــیده اســت. ای نصــف رس
بریزد، اما احتمال آلوده شدن آن ها به بازی های قدرت را کم می کند.

ــان  ــرطان درم ــل س ــرماخوردگی را مث ــر س ــت اگ ــه اس ــد احمقان می گوین
کنیــم. مدیرهــا هــم حــق دارنــد حریــم شــخصی داشــته باشــند. در ســال های 
اخیــر، بوئینــگ و HP دربــاره مدیرعامل هایشــان قضــاوت اشــتباه کرده انــد. مــرز 
ــن اســت قابل تشــخیص  ــی ممک ــرد درخشــان گاه ــی و عملک ــان بی قاعدگ می
نباشــد. مدیــران به هرحــال ویــژه هســتند؛ جاه طلب تــر و بــا اعتمــاد بــه 
نفس تــر از بقیــه مــا. برخــی از خالق تریــن افــراد در عرصــه کســب وکار 
ــای  ــق تئوری ه ــورد عاش ــری ف ــد. هن ــب بوده ان ــخصیت هایی عجیب وغری ش
ــتن  ــون از IBM نوش ــاس واتس ــود. توم ــن ب ــکل ممک ــیاه ترین ش ــه در س توطئ
قــرار مــی داد.  به افتخــار خــودش در دســتور کار شــرکت  را  ترانه هایــی 
ــن  ــل همیشــه عجیب تری ــم مث ــوز ه ــای کســب وکاری هن ــن تصمیم ه مهم تری

تصمیم های برآمده از شخصیت افراد و پیچیدگی های آن است.
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کسب وکار با آگاهی
سرمایه داری غربی به دنبال الهام گرفتن از عرفان شرقی است

ماکــس وبــر49 در کتابــی بــه نــام »اخــالق پروتســتانی و روح ســرمایه داری«50 
ــتان  ــات پروتس ــه اخالقی ــرمایه داری، ب ــردن س ــرح ک ــا مط ــال 1905، ب در س
اعتبــار داد. حــاال گاهــی بــه نظــر می رســد ایــن اخالقیــات بودائــی اســت کــه 
ــبات  ــر محاس ــتان ها ب ــته. پروتس ــگاه داش ــده ن ــان زن ــرمایه داری را همچن س
عقالنــی و کنتــرل نفــس تأکیــد داشــتند. بودائی هــا امــا بــر اهمیــت »آگاهــی« 
ــم و  ــه بگیری ــه فاصل ــای روزان ــوی فعالیت ه ــه از هیاه ــد؛ این ک ــد می کردن تأکی
ــروزی کســب وکار، احتمــاالً بیــش از  ــای ام ــم. در دنی ــه کنی اســتراحت و مراقب

آن که درباره کنترل نفس بشنوید، از آگاهی خواهید شنید.
ــا عنــوان »درون خودتــان جســت وجو  گــوگل یــک دوره درون ســازمانی را ب
ــرکت  ــه ش ــوده ک ــدار ب ــدر پرطرف ــن دوره آن ق ــد. ای ــزار می کن ــد« برگ کنی
ــود« و  ــاب خ ــله اعص ــردن سلس ــک ک ــل »ه ــری مث ــی دیگ ــای مقدمات دوره ه
ــرار کــرده اســت. غــول جســت وجوگر  ــرژی شــخصی« را هــم برق ــت ان »مدیری
هزارتویــی را هــم بــرای مراقبــه در حــال حرکــت ســاخته اســت. eBay اتاق هایــی 
ــه  ــوک هم ــر و فیس ب ــن دارد. توییت ــرای مدیتیش ــش و گل ب ــه بال ــز ب مجه

49.  Max Weber
50.  The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
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ــد. اوان  ــش بیفتن ــا پی ــی، از رقب ــابقه آگاه ــا در مس ــد ت ــان را می کنن تالشش
ویلیامــز51 یکــی از مؤسســان توییتــر جلســات منظــم مراقبــه را در شــرکت تحت 
امــرش بــه نــام آبویــس کورپوریشــن52 کــه مرکــزی بــرای پــرورش اســتارت آپ ها 

و یک ماشین سرمایه گذاری است، برپا کرده است.
ایــن روش بــه ســیلیکون ولی محــدود نمی شــود. ردپــای جنبــش آگاهــی را 
ــک  ــرداک ی ــرت م ــد. روپ ــوان دی ــان می ت ــرکت های جه ــار ش ــه  و کن در گوش
ــا در  ــه دارد، ام ــاس و خراف ــب بی اس ــرای تشــخیص مطال سیســتم پیشــرفته ب
اوایــل ســال 2013 دربــاره عالقــه اش بــه مراقبــه متعالــی توئیــت کــرده اســت 
ــو53 از  ــد(. رس دالی ــه می کنن ــه آن را توصی ــه او، هم ــه گفت ــه ب ــی ک )موضوع
ــن نام هــا  ــن از بزرگ تری Bridgewater Associates و بیــل گــراس از PIMCO دو ت

ــد.  ــن می کنن ــم مدیتیش ــور منظ ــر دو به ط ــرمایه، ه ــت س ــه مدیری در عرص
ــش  ــر موفقیت ــری ب ــز دیگ ــر چی ــش از ه ــه بی ــد مراقب ــو می گوی ــای دالی آق

تأثیرگذار بوده است.
آنچــه جنبــش آگاهــی را بــه حرکــت واداشــت، هنجارشــکنی فرهنگــی ســال 
1960 بــود کــه بوهمینیســم54 را بــه رگ ســرمایه داری تزریــق کــرد. بعــد از آن 
شــاهد ظهــور شــرکت هایی مثــل ویرجیــن، بــن و جــری و اپــل بودیــم. اســتیو 
جابــز از مؤسســان اپــل در جوانــی بــرای مدیتیشــن بــه هنــد ســفر کــرده بــود و 
ــاره صحبــت می کنــد کــه ذن بــر طراحــی محصوالتــش اثرگــذار  اغلــب دراین ب
بــوده اســت. امــا ســه عامــل، حرکــت ایــن جنبــش را حتــی ســریع تر از قبــل 

کرده است.
ــداوم  ــور م ــت. ظه ــت اس ــه اینترن ــگی ب ــال همیش ــل، اتص ــن عام بارزتری
ــارج  ــراد خ ــیاری از اف ــت بس ــی را از دس ــرل زندگ ــی، کنت ــای الکترونیک ابزاره
کــرده اســت. ایــن ابزارهــا نه تنهــا همــه هــوش و حــواس کاربــران را بــا اطالعــات 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــات فراغتش ــد و اوق ــر می کنن ــده درگی ــرریز ش س

51.  Evan Williams
52.  Obvious Corporation
53.  RayDalio

bohemianism .54 تفکر کسانی که با روشی غیرمتعارف زندگی می کنند، اغلب بی خانمان و همواره در سفر، ماجراجو یا 
ولگرد هستند و دیدگاه هایی بی پروا و ضد نهادهای موجود دارند.
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ــه  ــان تغذی ــع از خودش ــا درواق ــه آن ه ــوند ک ــب می ش ــه موج ــد، بلک می دهن
کننــد. هرچــه بیشــتر مــردم توئیــت کننــد، فالوئرهــا و ری توئیت هــای بیشــتری 
ــن اتصــال و  ــرای قطــع کــردن ای ــی را ب ــه خوب ــد. آگاهــی بهان ــزه می گیرن جای
ــرای  ــداران جنبــش آگاهــی ب ــد. طرف ــه خــود فراهــم می کن اســتراحت دادن ب
توصیــف ایــن وضعیــت از عبــارت »قطــع اتصــال بــرای متصــل شــدن« اســتفاده 
ــدید  ــری ش ــت. پیگی ــطوح باالس ــدید در س ــت ش ــل دوم، رقاب ــد. دلی می کنن
ــه  ــرده و ب ــاد ک ــرکتی را ایج ــوایی های ش ــی از رس ــادی، موج ــای م موفقیت ه
ــد  ــی تأکی ــش آگاه ــت. جنب ــن زده اس ــراد دام ــی اف ــت و نگران ــس وحش ح
ــادی اســت. ســومین  ــتاوردهای م ــر از دس ــزی فرات ــت چی ــه موفقی ــد ک می کن
ــل  ــک کســب وکار تبدی ــه ی ــی خــودش ب ــروش آگاه ــه ف ــن اســت ک ــل ای دلی

شده است.
ایــن جنبــش، گــروه برجســته، فراگیــر و روبه رشــدی از مربیــان را داراســت. 
چید-منــگ تــان55 از شــرکت گــوگل کــه در محــل کارش به عنــوان یــک انســان 
ــت وجو  ــان جس ــش دوره »درون خودت ــهرت دارد، الهام بخ ــریف ش ــوب و ش خ
کنیــد« بــوده اســت. ســورن گوردهمــر مربــی یــوگا و مدیتیشــن و از طرفــداران 
 Wisdom 2.0 ــام ــه ن ــهوری ب ــای مش ــه کنفرانس ه ــذار مجموع ــر، بنیان گ توییت
ــر پیشــین شــرکت تجهیــزات  ــوده اســت. بیــل جــورج56 مدی ــاره آگاهــی ب درب
ــال  ــاکس در ح ــن س ــره گلدم ــای هیئت مدی ــک57 و از اعض ــکی مدترونی پزش
معرفــی دوره هایــی بــا موضــوع آگاهــی در مدرســه کســب وکار هــاروارد اســت و 
تــالش می کنــد رهبرانــی را تربیــت کنــد کــه خودآگاهــی و مهربانــی بــا خــود 

را یاد گرفته اند.
بســیاری از دیگــر مــدارس کســب وکار هــم از دوره هــای آگاهــی اســتقبال 
ــه دانشــگاه  ــر59 وابســته ب ــت دراک ــر58 از مدرســه مدیری ــی هانت ــد. جرم کرده ان
کالرمونــت60 آگاهــی را بــه دانشــجویان خــود آمــوزش می دهــد. همچنیــن بــن 

55.  Chade-Meng Tan
56.  Bill George
57.  Medtronic
58.  Jeremy Hunter
59.  Drucker managementschool
60.  Claremont university
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برایانــت61 از مدرســه کســب وکار دانشــگاه نبراســکا- لینکلــن62 تــالش کــرده تــا 
میــزان آگاهــی خــود مــدارس کســب وکار را تعییــن کنــد. معرفــت یــک جریــان 
یک طرفــه نیســت. کیســوکه ماتســوموتو63 یــک راهــب بودائــی ژاپنــی در رشــته 
ــاال  ــرده و ح ــل ک ــاد تحصی ــب وکار در حیدرآب ــدی کس ــه هن MBA در مدرس

ــازه ای  ــان ت ــش ج ــد زادگاه ــه معاب ــا ب ــرد ت ــه کار می گی ــش را ب آموخته های
ببخشد.

ــان،  ــا هافینگتــون64 در جهــت اســتفاده تجــاری از موفقیــت ایــن جری آریان
کنفرانســی را دربــاره آگاهــی، یــک اپلیکیشــن را بــا عنــوان »GPS بــرای روح« و 
بخشــی از نشــریه هافینگتــون پســت را بــا موضــوع آگاهــی مدیریــت می کنــد. 
ــام  ــه ن ــوگا، ســایتی را ب ــوازم ی ــر lululemon فروشــنده ل چیــپ ویلســون65 مدی
ــک نقطــه،  ــا تصــور ی ــد ب ــدازی کــرده کــه مــردم را وادار می کن whil.com راه ان

به ذهن خود برای 60 ثانیه استراحت بدهند.

قدم زدن در ییالق
ــه  ــود دارد ک ــواهدی وج ــد اســت؟ ش ــن آگاهی بخشــی ها مفی ــه ای ــا هم آی
ــمی  ــی و جس ــد روان ــد فوای ــا می توان ــن تکنیک ه ــی از ای ــد برخ ــان می ده نش
داشــته باشــد. مدرســه پزشــکی دانشــگاه دوک66 مطالعاتــی را انجــام داده کــه 
نشــان می دهــد در آمریــکا، انجــام یــک ســاعت یــوگا در هفتــه، ســطح اســترس 
را در کارمنــدان بــه یک ســوم کاهــش می دهــد و هزینه هــای ســالمت را 
به طــور میانگیــن 2هــزار دالر در ســال کــم می کنــد. بدبین ترهــا ممکــن اســت 
بــه شــواهدی اشــاره کننــد کــه حاکــی از آن اســت کــه قــدم زدن در ییــالق هــم 
می توانــد فوایــد مشــابهی داشــته باشــد. آن هــا همچنیــن ممکــن اســت از ایــن 
ــایر  ــوگا و س ــد ی ــه می خواه ــه ای ک ــرکت بیم ــه Aetna، ش ــند ک ــران باش نگ
ــه  ــود ب ــی خ ــای درمان ــی از برنامه ه ــوان بخش ــی را به عن ــای آگاه تکنیک ه

61.  Ben Bryant
62.  University of Nebraska-Lincoln
63.  KeisukeMatsumoto
64.  Arianna Huffington
65.  Chip Wilson
66.  The Duke University Schoolof Medicine
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مشــتریانش بفروشــد، اسپانســر برخــی از پژوهش هایــی باشــد کــه ایــن جنبــش 
را تأییــد کرده انــد. بااین حــال، غیرمنطقــی نیســت اگــر نتایــج ایــن پژوهش هــا 
را درســت فــرض کنیــم. در دنیایــی کــه از اســترس های مــداوم و فقــدان تمرکــز 
ــرای مدتــی  لبریــز شــده، همین کــه فقــط بی تحــرک بنشــینیم و ذهنمــان را ب

آزاد کنیم، خود ممکن است مفید باشد.
بزرگ تریــن مشــکل آگاهــی ایــن اســت کــه بــه بخشــی از جنبــش خودیاری 
تبدیــل شــده اســت و به تبــع آن انتظــار مــی رود بخشــی از بیماری هــا را درمــان 
ــه  ــد؛ شــاگردان ب ــت رقابتــی مدیتیشــن« حــرف می زنن ــان از »مزی ــد. مربی کن
ــرای ارتقــاء زندگــی خــود نــگاه می کننــد و در  ایــن موضــوع به عنــوان راهــی ب
ــا  ــی ب ــوش شــده اســت. خودنمای ــن فرام ــن تمری ــی ای ــان هــدف اصل ــن می ای
ــی و  ــا اصــول اخالقــی بودائ لباس هــای گران قیمــت lululemon چــه ارتباطــی ب
ــه یــک نقطــه کامپیوتــری چــه  رهایــی از قیــد مســائل مــادی دارد؟ زل زدن ب
ربطــی می توانــد بــه هنــر باســتانی مدیتیشــن داشــته باشــد؟ بــه نظــر می رســد 
آن قــدر کــه ســرمایه داری غربــی در تغییــر ادیــان شــرقی موفــق عمــل کــرده، 

ادیان شرقی نتوانسته در تغییر سرمایه داری غربی موفق ظاهر شود.
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تعدد مدیران
تورم عناوین شغلی در حال نزدیک شدن به سطوح هشدار است

کیــم جونــگ ایــل دیکتاتــور کــره شــمالی معمــوالً رونــد و مــد تعییــن نمی کنــد، امــا در 
یــک حــوزه بی شــک پیشــرو اســت: تــورم عناویــن شــغلی. آقــای کیــم 1200 عنــوان رســمی 
دارد؛ عناوینــی کــه به ســختی قابــل ترجمــه اســت: خــدای محافــظ زمیــن، ژنــرال 
همیشــه پیروز، ســتاره قطبــی قــرن بیســت و یکــم، فرمانــده کل قــوا در جبهــه جنــگ علیــه 
امپریالیســم و ایاالت متحــده، آغــوش ابــدی عشــق ســوزان و بزرگ تریــن بشــری کــه هســتی 
بــه خــود دیــده. وقتــی پــای عناویــن شــغلی در میــان باشــد، مــا در دورانــی از تــورم فراگیــر 
ــورم  ــا سرپرســت جایــی اســت. ت ــر ی زندگــی می کنیــم. هــر کــس کــه از راه می رســد، مدی
عناویــن، واژگان خــاص خــودش را هــم ایجــاد کــرده اســت: اعطــای عناویــن عالــی شــغلی بــه 
 .)title-fluffing( مــن درآوردی  عنوان هــای  خلــق  و   )uptitling( نوکرمــآب  کارمنــدان 
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــون راه ان ــن مضم ــا همی ــم ب ــی ه ــی تکنولوژیک ــرویس های خدمات س
به عنــوان مثــال، یــک وب ســایت فرمــول ســاده ای را در ایــن راســتا ارائــه داده اســت: عنــوان 
شــغلی خــود را بــا چنــد واژه باشــکوه مثــل »جهانــی«، »رابــط« و »مشــتری« ترکیــب کنیــد 

و به یک عنوان دهان پرکن جذاب برسید.
ــد  ــا همیــن چن ــاالی ســازمانی شــروع می شــود. ت ــن عــادت ناشایســت از رده هــای ب ای
وقــت پیــش، شــرکت ها فقــط دو یــا ســه مدیــر یــا رئیــس داشــتند. حــاال ده هــا مدیــر دارنــد 
ــدادی از  ــود. تع ــه می ش ــا »c-suite« گفت ــان« ی ــت مالزم ــا »هیئ ــه آن ه ــه مجموع ــه ب ک
شــرکت ها در حــال حاضــر بیــش از یــک مدیرعامــل دارنــد؛ مثــاًل شــرکت ســی.بی. ریچــارد 
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ــزی، از  ــر چی ــرای ه ــاً ب ــم تقریب ــرکت ها ه ــدادی از ش ــل دارد. تع ــار مدیرعام ــس67 چه الی
ــد و تعــداد آن هــا هــم در حــال  ــر تعییــن کرده ان ــا ایجــاد تنــوع، یــک مدی دانــش گرفتــه ت
افزایــش اســت. مثــاًل هواپیمایــی ساوت وســت68 یــک مدیــر توییتــر دارد. کوکاکــوال و 
ــران  ــن مدی ــر این کــه یکــی از همی ــد. کــداک عــالوه ب ــر وبالگ نویســی دارن ــوت69 مدی ماری

دارد، یک نفر را هم به عنوان مدیر گوش کردن انتخاب کرده است.
بااین حــال، مدیــران هنــوز هــم در قیــاس بــا روســای جمهــور، مالزمــان کمتــری دارنــد 
ــد(. در بانکــداری تقریباًهمــه  ــی عنوان هــای دیگــر را ندارن ــاون و خیل ــاًل جانشــین مع )مث
ــر، به نوعــی رئیــس محســوب می شــوند.  ــا رده هــای باالت کارکنــان از صنــدوق دار گرفتــه ت
ــد  ــس426 درص ــغلی نایب رئی ــوان ش ــا عن ــن ب ــی لینکدی ــبکه اجتماع ــای ش ــداد اعض تع
ســریع تر از کل عضویــت  ســایت در فاصلــه ســال های 2005 تــا 2009 رشــد داشــته اســت. 
نــرخ تــورم عناویــن بــرای روســای جمهــور 312 درصــد و بــرای مدیــران 275 رصــد بــوده 
ــت، در  ــج اس ــت ها رای ــان سرخ پوس ــه در می ــدر ک ــن درآوردی همان ق ــن م ــت. عناوی اس
میــان مدیــران هــم رواج دارد. انجمــن بین المللــی مشــاغل اداری آمریــکا70 گــزارش کــرده 
کــه بیــش از 500 عنــوان شــغلی زیــر چتــر ایــن انجمــن وجــود دارد؛ از برنامه ریــز مدیــر 
تــا متخصــص اســناد الکترونیکــی. کســانی کــه روزنامه هــا و نشــریات را در ســازمان پخــش 
می کننــد، حــاال »متصــدی توزیــع رســانه« هســتند. مســئول جمــع آوری زبالــه »متصــدی 
بازیافــت« لقــب گرفتــه اســت. نظافت چیــان ســرویس بهداشــتی حــاال »مشــاوران 
بهداشــتی« هســتند. روی لباس هــای کار ساندویچ ســازهای رســتوران های زنجیــره ای 
ــه  ــه ب ــوی ها ک ــی فرانس ــت. حت ــده اس ــک ش ــاندویچ« ح ــد س ــارت »هنرمن ــابوی71 عب س
ــف  ــرای توصی ــدی را ب ــای جدی ــم واژه ه ــتند ه ــد هس ــان پایبن ــوص زبانش ــت و خل اصال
ــین های  ــاال »تکنس ــی ح ــوان نظافت چ ــد. بان ــق کرده ان ــن درآوردی خل ــغلی م ــن ش عناوی

جالدهنده«72 هستند.
اینجــا چــه خبــر اســت؟ اولیــن توضیحــی کــه بــه ذهــن می رســد، رکــود اقتصــادی 
اســت. مدیــران به جــای افزایــش دســتمزد و دادن پــاداش، عناویــن شــغلی جــذاب بــذل و 

67.  CBRichard Ellis
68.  Southwest Airlines
69.  Marriott
70.  America’s International Associationof Administrative Professionals
71.  Subway
72.  «techniciennes de surface»
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ــن  ــن ای ــم دارد. اصلی تری ــاختاری ه ــل س ــرد، دالی ــن رویک ــا ای ــد. ام ــش می کنن بخش
ــا  ــش پیچیدگــی فضــای کســب وکار اســت. بســیاری از کســب وکارها نه تنه ــل، افزای دالی
ــه  ــد، بلک ــاب می کنن ــد انتخ ــف تولی ــوط مختل ــرای خط ــی را ب ــس و نایب رئیس های رئی
ــد.  ــان را دارن ــاص خودش ــای خ ــس و نایب رئیس ه ــم رئی ــف ه ــق مختل ــدام از مناط هرک
ــر و طوالنی تــری  ایــن دو دلیــل در کنــار هــم باعــث شــده کــه عناویــن شــغلی بلندباالت
ــیا  ــرکت آس ــی ش ــد فتوکپ ــس واح ــاًل نایب رئی ــدد؛ مث ــش ببن ــا نق روی بیزینس کارت ه

پاسیفیک.
تفکــر انعطاف پذیــری هــم باعــث ایجــاد تــورم در عناویــن شــغلی می شــود. رســم از 
میــان برداشــتن سلســله مراتب خــودش بــه شــکلی متناقــض، باعــث تکثیــر عنوان هــای 
ــی  ــر مهم ــای به ظاه ــدان در آرزوی کســب عنوان ه ــده اســت. کارمن ــا ش ــغلی بی معن ش
ــی کــه  ــی را می دهــد. مدیران ــن از پله هــای ترق ــاال رفت ــا توهــم ب ــه آن ه هســتند کــه ب
ــب داده  ــن فری ــن دهان پرک ــا عناوی ــد، ب ــردن ندارن ــت ک ــرای مدیری ــی را ب ــع کس درواق
ــریفاتی  ــمت های تش ــه س ــه ب ــته ای ک ــتمداران بازنشس ــل سیاس ــت مث ــوند؛ درس می ش
ــی  ــغلی تجمالت ــای ش ــرکت ها از عنوان ه ــتفاده ش ــر اس ــل دیگ ــوند. دلی ــوب می ش منص
ایــن اســت کــه بگوینــد از آخریــن مدهــا مطلــع هســتند. مــد شــدن گرایش به کســب وکار 
ــود آورده اســت.  ــه وج ــفیران محیط زیســتی را ب ــران و س ــدی از مدی ــروه جدی ــبز، گ س
ــه نتایجــی  ــه ایجــاد شــد، بی شــک ب ــرای شــرکت BP در همیــن زمین مشــکالتی کــه ب
ــر  ــاهد مدی ــد ش ــه بع ــن ب ــه از ای ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین مشــابه منجــر می شــود. می ت
متصدیــان امنیــت و مدیــر واحــد عذرخواهــی خواهیــم بــود. بخــش تکنولــوژی در آمریــکا 
قهرمــان بالمنــازع تــورم عناویــن بــوده اســت. ایــن بخــش همــه نــوع شــغل مــن درآوردی 
ایجــاد کــرده کــه بایــد بــرای آن هــا اســمی در نظــر گرفــت. بخــش تکنولــوژی همچنیــن 
ــد.  ــه دارن ــده دار عالق ــن خن ــه عناوی ــه ب ــر اســت از بچــه درس خوان هــای سرکشــی ک پ
ــد  ــگ73 و دیوی ــری یان ــزدان«. ج ــر همه چی ــت: »مدی ــودش می گف ــه خ ــز ب ــتیو جاب اس
ــزاران  ــد. ه ــا« خطــاب می کردن ــس یاهوه ــان را »رئی ــو خودش ــذاران یاه ــو74 بنیان گ فیل
ــی،  ــی مثــل اســتاد توســعه نرم افــزار، مرب ــه القاب نفــر از فعــاالن حــوزه IT خودشــان را ب

انجیل نویس یا محبوب ترین لقب حال حاضر یعنی نینجا مفتخر می کنند.

73.  Jerry Yang
74.  DavidFilo
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امــا اینجــا هــم مثــل بســیاری حوزه هــای دیگــر، رهبــری تــورم عناویــن، بــه جهــاِن 
ــل  ــور می ــر دو کش ــت. ه ــده اس ــذار ش ــن واگ ــد و چی ــوص هن ــعه به خص درحال توس
دیرینــه ای بــه مرتبه بنــدی دارنــد )شــغل  جــذاب می توانــد کلیــد همســریابی و 
همچنیــن برانگیختــن تحســین دوســتان و آشــنایان باشــد(. ایــن کشــورها همچنیــن 
بــازار کار تنــگ و بســته ای دارنــد. نتیجــه ایــن وضعیــت، انفجــار القــاب شــغلی اســت. 
ــل  ــی مث ــاغل عجیب ــاد مش ــر ایج ــه فک ــرکت ها ب ــه ش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
»متخصــص خــروج  از ســازمان« افتاده انــد. آن هــا همچنیــن ترفیع هــای عجیــب 
ــت دســتیاری  ــه »مدیری ــر« ب ــام مدی ــل شــدن از »دســتیار قائم مق ــل تبدی شــغلی مث

قائم مقام  مدیر« را باب کرده اند.

فواید متورم، زیان های دست کم گرفته شده
ایــن وضعیــت چقــدر ممکــن اســت مسئله ســاز شــود؟ تــورم عناویــن، بی حرمتــی 
ــک مســئله  ــان شــرکت ها ی ــن مســئله در جه ــا ای ــا آی ــان اســت. ام ــه زب ــکار ب آش
عــادی و پیش بینی شــده نیســت؟ آیــا ایــن هزینــه کمــی نیســت کــه بابــت هارمونــی 
شــرکتی بایــد پرداختــه شــود؟ مســئله اینجاســت کــه همــان مشــکالت رایــج تــورم 
پولــی دربــاره تــورم عناویــن شــغلی هــم صــدق می کنــد. فوایــد اعطــای یــک عنــوان 
ــا آســیب های آن در بلندمــدت  ــب کــم دوام اســت، ام ــراد، اغل ــه اف شــغلی جــذاب ب
ــژه  ــه القابشــان بدبیــن می شــوند )به وی خــودش را نشــان می دهــد. مــردم کم کــم ب
وقتــی ایــن القــاب به جــای افزایــش دســتمزد بــه آن هــا داده شــده باشــد(. ســازمان ها 
می شــود.  غیرشــفاف تر  نیــز  کار  بــازار  می شــوند.  خیال باف تــر  و  متوهم تــر 
صالحیــت افــراد بــرای مشــاغل ناشــناخته ای چــون »کنترل کننــده بصــری پلتفــرم  
چندگانــه و اســناد بهــادار« )مربــوط بــه BBC( یــا »مدیــر اســتراتژی های آینده نگرانــه 

و خالقیت محور« )انجمن سرطان آمریکا( چطور احراز می شود؟
عناویــن شــغلی جــذاب نه تنهــا به هیچ وجــه امنیــت شــغلی افــراد را تأمیــن 
ــت  ــن اس ــرکت ها ممک ــد. ش ــر می کن ــا را مصرف پذیرت ــب آن ه ــه اغل ــد، بلک نمی کن
ــد  ــتاد تســریع فرآین ــورد اس ــا در م ــد، ام ــد کنن ــک مشــاور IT تردی ــراج ی ــل از اخ قب
توســعه نرم افــزار چطــور؟ در نهایــت ماهیــت تــورم ایــن اســت کــه هــر چیــزی را کــه 

به آن نزدیک شود، بی ارزش می کند.
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مرگ بر سرگرمی
رواج مال آور خوش گذرانی در محل کار

ــت  ــاره صنع ــی درب ــک درام تلویزیون ــای Mad Men، ی ــای تماش ــی از جاذبه ه یک
تبلیغــات در اوایــل دهــه 1960، بررســی رونــد تغییــر زندگــی شــغلی در طــول زمــان 
ــری  ــردم احســاس بهت ــث شــده م ــت باع ــرات در نهای ــن تغیی اســت. یکــی از بارز تری
ــهروندان  ــوان ش ــان به عن ــا زن ــر ب ــه دیگ ــد: این ک ــدا کنن ــان پی ــه خودش ــبت ب نس
ــردم را کمــی  ــر ممکــن اســت م ــر آشــکار دیگ ــا تغیی ــد. ام ــار نمی کنن درجــه دو رفت

معذب کند: آن ها هنر تفریح کردن در محل کار را از دست داده اند.
ــای  ــد. روی میزه ــذت می بردن ــاده ای ل ــات س ــای آن دوران از تفریح تبلیغات چی ه
کارشــان میهمانــی ترتیــب می دادنــد. بــا همکارانشــان رابطــه برقــرار می کردنــد و 
معاشرت هایشــان نــه فقــط بــرای ارتبــاط گرفتــن بــا دیگــران، بلکــه بــرای تفریــح کــردن 
ــال  ــه دنب ــخت ب ــرکت ها س ــیاری از ش ــا بس ــن روزه ــد. ای ــام می ش ــی انج و خوش گذران
ــی را  ــیلیکون ولی دیوارهای ــزاری س ــرکت های نرم اف ــتند. ش ــذت هس ــرگرمی و ل ــاد س ایج
بــرای ســنگ نوردی در ســالن های خــود نصــب کرده انــد و در دفاتــر کارمنــدان حیوانــات 
ــد. وال مــارت از صندوق دارانــش می خواهــد کــه دائمــاً لبخنــد بزننــد.  بادکنکــی می گذارن
 Acclaris .کالــت ســرگرمی و تفریــح مثــل بیماری هــای هموروئیــدی در حــال تکثیــر اســت
شــرکت آمریکایــی فعــال در زمینــه IT یــک مدیــر بخــش ســرگرمی دارد. TD Bank شــاخه 
آمریکایــی Canada’s Toronto Dominion دپارتمانــی را بــه نــام »!Wow« دارد کــه تیم هایــی 
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بالباس هــای مبــدل را بــرای غافلگیــری و شــاد کــردن کارمنــدان موفــق اعــزام می کنــد. 
شرکت نوشیدنی رد بول سرسره ای را در دفترش در لندن نصب کرده است.

ســرگرمی در محــل کار خــودش بــه یــک کســب وکار تبدیــل شــده اســت. مــادان کاتاریا75 
یــک هنــدی کــه خــودش را به عنــوان مربــی خنــده معرفــی کــرده، »یــوگای خنــده« را بــه 
مشــتریان شــرکتی خــود توصیــه می کنــد. شــرکت بریتانیایــی Fun at Work بنــا بــه ادعــای 
خــودش، شــوق و شــعفی را بــه کارمنــدان هدیــه می دهــد کــه تصــور آن را هــم نمی کننــد. 
ــی  ــوب ســریال های تلویزیون ــران محب ــه بازیگ ــرادی شــبیه ب ــا اف ــاًل جــای منشــی ها را ب مث
عــوض می کنــد. Chiswick Park یــک شــرکت فعــال در زمینــه طراحــی دفاتــر کار در لنــدن، 
خــودش را بــا شــعار »لــذت ببــر- کار بکــن« بــه یــک برنــد تبدیــل کــرده اســت و میزبانــی 
میهمانی هــای ناهــار شــرکتی را بــر عهــده دارد. کالــت ســرگرمی، عــالوه بــر گســترش پیــدا 
کــردن، عمیق تــر هــم شــده اســت. گــوگل قهرمــان بالمنــازع ایــن امــر اســت. حــال و هــوای 
ــری  ــاده آج ــک ج ــه، ی ــیرهای دوچرخ ــال، مس ــای والیب ــا زمین ه ــرکت ب ــن ش ــر ای دفات
زردرنــگ، یــک مجســمه دایناســور، هاکــی بــا اســکیت و چندیــن ماســاژور حرفــه ای شــادتر 
شــده اســت. امــا حــاال دو شــرکت دیگــر، در ایــن زمینــه گــوگل را بــه مبــارزه طلبیده انــد؛ 

.Zappos شبکه اجتماعی توییتر و فروشگاه آنالین کفش
وب ســایت توییتــر نشــان می دهــد کــه ایــن شــرکت چقــدر شوخ وشــنگ اســت. 
ــای  ــرروز اتفاق ه ــد: »ه ــه می کنن ــد و زمزم ــر می گذارن ــه س ــی ب ــای کابوی ــدان کاله ه کارمن
ــه  ــه وظیف ــی دارد ک ــرکت تیم ــن ش ــت«. ای ــخره اس ــی مس ــن خیل ــد... ای ــه می افت احمقان
ــرای آن هــا  اعضــای آن شــاد کــردن کارمنــدان اســت. به عنــوان مثــال، در روزهــای گــرم، ب
حوله هــای خنــک می بــرد. Zappos افتخــار می کنــد کــه ایجــاد ســرگرمی و کمــی کارهــای 
ــن  ــر ای ــی هســیه76 مدی ــن شــرکت اســت. تون ــی ای عجیب وغریــب، یکــی از ارزش هــای اصل
شــرکت ســرش را از تــه می زنــد و 10 درصــد از زمانــش را صــرف مطالعــه موضوعــی می کنــد 
 Zappos کــه خــودش آن را »علــم شــادی« نامیــده اســت. او زمانــی بــه شــوخی گفــت کــه
قــرار اســت شــرکت والت دیزنــی را بابــت این کــه ادعــا کــرده »شــادترین نقطــه روی زمیــن« 
ــر  ــش را درگی ــم کارمندان ــور منظ ــد. Zappos به ط ــرار بده ــی ق ــرد قانون ــت پیگ ــت، تح اس
ــا تشــکیل  ــک صــف از رقصنده ه ــدان ی ــد. کارمن ــی« می کن ــه تصادف ــای مهربانان »فعالیت ه

75.  Madan Kataria
76.  Tony Hsieh
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می دهنــد و یکــی از همکارانشــان را بــرای تحســین و تقدیــر انتخــاب می کننــد. فــردی کــه 
انتخاب شده، باید به مدت یک هفته، یک کاله احمقانه به سرش بگذارد.

ــدار نشــایت گرفتــه  ــه ایجــاد ســرگرمی، از ســه مــد مدیریتــی پرطرف ــن گرایــش ب ای
ــت  ــرکت ها باب ــیاری از ش ــت. بس ــدن در کار و خالقی ــر ش ــار، درگی ــض اختی ــت: تفوی اس
ســپردن قــدرت بــه دســت کارمندانــی کــه در خــط مقــدم مشــغول بــه فعالیــت هســتند، 
ــط 20  ــه فق ــد ک ــان می ده ــا نش ــال پژوهش ه ــد. بااین ح ــار می کنن ــان افتخ ــه خودش ب
درصــد از کارمنــدان کامــاًل خــود را درگیــر کار می کننــد. تعــداد افــراد خــالق حتــی از ایــن 
هــم کمتــر اســت. مدیــران امیدوارنــد کــه »ســرگرمی« بــه شــکلی ســحرآمیز کارمنــدان را 
درگیــر کار کنــد و خالقیــت آن هــا را افزایــش بدهــد. امــا مشــکل اینجاســت کــه به محــض 
ــرگرم کنندگی  ــود، س ــل می ش ــرکت تبدی ــتراتژی ش ــی از اس ــه بخش ــرگرمی ب ــه س این ک
ــک  ــت ی ــن حال ــد؛ در بهتری ــدا می کن ــس پی ــرد عک ــد و کارک ــت می ده ــود را از دس خ

حرکت بی فایده پوچ است و در بدترین حالت، یک اقدام تحمیلی خسته کننده.
ــوع  ــن ن ــه ای ــت ک ــن اس ــرگرمی ای ــدن س ــد ش ــاره م ــئله درب ــایندترین مس ناخوش
تفریــح تــا حــد زیــادی بــا تحمیــل و اضطــرار آمیختــه شــده اســت. شــرکت هایی مثــل 
Zappos فقــط شوخ وشــنگی را تجلیــل نمی کننــد، بلکــه کم وبیــش آن را الزمــه فعالیــت 

در ایــن شــرکت می داننــد. ســرگرمی اجبــاری تقریبــاً همیشــه دل زدگــی ایجــاد می کنــد. 
توییتــر دفتــر کار خــود را Twoffice نامیــده اســت. پیتــزا بوســتون77 کارمنــدان خــود را 
ــودن،  ــرای آن دســته از همــکاران خــود کــه در ضمــن بهتریــن ب ــا ب تشــویق می کنــد ت
تفریــح هــم می کننــد، »موزهــای طالیــی« بفرســتند. پشــت ســرگرمی، اغلــب یــک تفکــر 
ــوان  ــرکت به عن ــردن ش ــد ک ــه برن ــل ب ــت؛ می ــده اس ــان ش ــه پنه ــی ناپخت مدیریت
ــاد  ــق ایج ــره وری از طری ــش به ــرای افزای ــزی ب ــا برنامه ری ــا ی ــر از رقب کســب وکاری بهت
تیم هــای کاری. توییتــر حتــی بــا صراحــت بــه ایــن مســئله افتخــار می کنــد کــه »تــالش 

کرده تا محیطی را ایجاد کند که بهره وری و شادی را به وجود می آورد«.

سرگرمی الزم نیست اجباری باشد
ــد  ــه کارمندانشــان تحمیــل می کنن ــن را ب ــی ســرگرمی های جایگزی شــرکت ها در حال
ــا  ــیاری از آن ه ــتند. بس ــی هس ــرگرمی های واقع ــا س ــگ ب ــال جن ــان در ح ــه خودش ک
77.  Boston Pizza
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ســیگاری ها را مجبــور می کننــد مثــل مجرمــان بیــرون از ســاختمان تجمــع کننــد. گروهــی 
از آدم هــای فضــول از وکال گرفتــه تــا کارمنــدان واحــد منابــع انســانی، بــه کســانی کــه در 
ــر  ــوص اگ ــد؛ به خص ــگ می کنن ــالم جن ــد، اع ــرار کرده ان ــقانه برق ــط عاش ــل کار رواب مح
ایــن رابطــه عاشــقانه بیــن دو نفــر در مراتــب شــغلی مختلف باشــد. شــرکت کامپیوترســازی 
HPبعــد از این کــه یکــی از پیمانــکاران ادعــای مبهمــی را دربــاره آزار جنســی بــه مدیرعامــل 

موفــق ایــن شــرکت مــارک هــرد78 نســبت داد، ایــن مدیــر را بالفاصلــه اخــراج کــرد )اوراکل 
رقیب این شرکت بالفاصله آقای هرد را استخدام کرد(.

ــی  ــده اند. وقت ــه رو ش ــم روب ــی ه ــا مقاومت های ــی ب ــرگرمی های تقلب ــوداگران س س
وال مــارت تــالش کــرد تــا قوانینــی عجیــب را بــه کارمنــدان آلمانــی اش تحمیــل کنــد، 
مثــل لبخنــد اجبــاری یــا ممنوعیــت برقــراری رابطــه عاشــقانه با همــکاران، چنــان جنگ 
تمام عیــاری بــه راه  افتــاد کــه در نهایــت فقــط بــا خــروج ایــن ســوپرمارکت زنجیــره ای 
ــدرت اتفــاق  ــان پیــدا کــرد. امــا چنیــن پیروزی هایــی به ن از آلمــان در ســال 2006 پای
ــد وانمــود کننــد در  ــه کــه مجبورن ــردگاِن دســتمزد ماهان ــرای بســیاری از ب می افتــد. ب
ــه آن هــا خــوش می گــذرد، تنهــا عامــل آســایش خاطــر، تفریــح از طریــق  محــل کار ب
ــه  ــن زمین ــد در ای ــه می توان ــت. فرهنگ عام ــان اس ــردن عذاب دهندگان ش ــخره ک مس
الهام بخــش باشــد. دیویــد برنــت79 رئیــس مضحــک ســریال تلویزیونــی ســریال »دفتــر 
کار«80 در بخشــی از ســریال می گویــد: »الزم نیســت دیوانــه کار کــردن در اینجــا باشــید. 
درواقــع مــا از شــما می خواهیــم یــک پرسشــنامه پزشــکی را تکمیــل کنیــد تــا مطمئــن 
شــویم کــه دیوانــه نیســتید.« کارفرمــای هومــر سیمپســون81 کــه یــک واحــد صنعتــی 
فعــال در حــوزه انــرژی هســته ای اســت، فرامــوش نمی کنــد کــه به طــور منظــم روز بــه 
ســر گذاشــتن کاله هــای خنــده دار داشــته باشــد، امــا اســتانداردهای امنیتــی را مــدام از 
ــه از دســت  ــد ک ــادآوری می کن ــردم ی ــه م ــی را ب ــرد. ســریالMad Men  دنیای ــاد می ب ی
رفتــه اســت؛ دنیایــی کــه در آن مدیــران بــه »ســرگرمی« به عنــوان یــک ابــزار مدیریتــی 
نــگاه نمی کننــد و کارمنــدان می تواننــد در محــل کار بــه معنــای واقعــی کلمــه خــوش 

بگذارند.

78.  Mark Hurd
79.  David Brent
80.  The Office
81.  Homer Simpson
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در ستایش تنبلی
اهالی کسب وکار بهتر است کمتر کار کنند و بیشتر فکر کنند

در جهــان امــروزی منبــع پایان ناپذیــری از مربیــان کســب وکار وجــود دارد کــه 
ــد بیشــتر کار کــرد و چطــور می توانیــم کار بیشــتری انجــام  ــا می گوینــد بای ــه م ب
ــن  ــه »ت ــد، ب ــرفت کنن ــد پیش ــه می خواهن ــی را ک ــندبرگ زنان ــریل س ــم. ش بدهی
ــی را  ــای جالب ــد83 نصیحت ه ــان برنال ــد. ج ــویق می کن ــرایط«82 تش ــه ش دادن ب
دربــاره »هدایــت کســب وکار بــا ســرعت امــروزی«84 ارائــه می دهــد. مایــکل پــورت85 
ــد«86. هــر زمــان  ــر ســر زبان هــا بیندازی ــد کــه »خــود را ب ــه فروشــنده ها می گوی ب
ــث  ــوید، کی ــا ش ــان ره ــال خودت ــه ح ــه ای ب ــن اســت لحظ ــد ممک ــر کنی ــه فک ک

فرازی87 به شما هشدار می دهد که »هرگز تنها غذا نخورید«88.
ــن مشــکل جهــان کســب وکار، مشــکل کوچکــی نیســت،  بااین حــال، بزرگ تری
ــای  ــه افتادن ه ــا و وقف ــرد؛ مزاحمت ه ــادی را در برمی گی ــیار زی ــائل بس ــه مس بلک
ــادی  ــدار زی ــک کالم، مق ــه خاطــر شــرکت و در ی ــف ســنگین ب ــاد، انجــام وظای زی
ــن  ــداد جلســات، بزرگ تری ــن تع ــاال رفت ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب مشــغله. هلندی ه

82.  Lean In
83.  John Bernard
84.  Business at the Speed of Now
85.  Michael Port
86.  Book Yourself Solid
87.  Keith Ferrazzi
88.  Never Eat Alone
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ــام »بیمــاری جلســه« حــرف  ــه ن ــی ب ــا از معضل ــان اســت. آن ه ــده زم ــل بلعن عام
ــی  ــه جهان ــط موسس ــال 2012 توس ــه در س ــه ای ک ــال، مطالع ــد. بااین ح می زنن
ــده  ــن اتالف کنن ــا بزرگ تری ــزی انجــام شــده، نشــان می دهــد کــه ایمیل ه مک کین
ــش از  ــری بی ــر دفت ــدان ماه ــه کارمن ــد ک ــگران دریافته ان ــتند. پژوهش ــان هس زم
ــا  ــواب دادن ایمیل ه ــا ج ــتن ی ــرف نوش ــود را ص ــرروز کاری خ ــارم از ه یک چه

می کنند.
این کــه کدام یــک از ایــن عادت هــای زندگــی مــدرن کاری، بازدارنده تــر 
ــه  ــن اســت ک ــا آنچــه روشــن اســت ای ــورد مناقشــه اســت. ام ــان م اســت، همچن
ــدن  ــال دوی ــده در ح ــای بی فای ــی از فعالیت ه ــگار روی تردمیل ــدان اداری ان کارمن
هســتند. مدیــران اجــازه می دهنــد کــه جلســات  ســاعت ها طــول بکشــد. کارمنــدان 
ــاز  ــری نی ــر کمت ــت و فک ــال آن به زحم ــون ارس ــد، چ ــتفاده می کنن ــل اس از ایمی
دارد. کل صنعــت مدیریــت انــگار فقــط بــرای تنــد کــردن حرکــت ایــن تردمیــل بــه 

حیات خود ادامه داده است.
ــر  ــار همه گی ــک رفت ــه ی ــردن را ب ــاد کار ک ــا« زی ــن دادن ه ــن »ت ــه ای هم
ــه  ــا حــاال نســبت ب ــرده اســت. آمریکایی ه ــل ک به خصــوص در ایاالت متحــده تبدی
ــج  ــود بیشــتر رن ــی خ ــاعت کار هفتگ ــم س ــام هشــت و نی ــرای انج ــال 1979 ب س
ــرل  ــری و کنت ــز پیش گی ــط مرک ــال 2012 توس ــه در س ــی ک ــند. پژوهش می کش
بیمــاری انجــام شــده، تخمیــن زده کــه حــدود یک ســوم بزرگ ســاالن شــاغل هــر 
ــرکت  ــط ش ــه توس ــری ک ــه دیگ ــد. مطالع ــاعت می خوابن ــش س ــر از ش ــب کمت ش
ــرای کســب وکارها  ــی ب ــی موبایل ــده سیســتم های امنیت ــوژی89 ارائه دهن گــود تکنول
ــن  ــرکت کنندگان در ای ــد ش ــش از 80درص ــه بی ــد ک ــان می ده ــده، نش ــام ش انج
ــد؛  ــه می دهن ــردن ادام ــه کار ک ــان ب ــل کار، همچن ــرک مح ــد از ت ــش بع پژوه
69درصــد از آن هــا نمی تواننــد بــدون چــک کــردن ایمیلشــان بــه رختخــواب برونــد 

و 38درصد به طور مداوم سر میز شام ایمیل های کاری چک می کنند.
ایــن فعالیت هــا تمرکــز بــر کار واقعــی را ســخت تر می کنــد. ترســا آمابیــل90 از 
مدرســه کســب وکار هــاروارد کــه هدایــت پژوهــش بزرگــی را دربــاره کار و خالقیــت 

89.  Good Technology
90.  Teresa Amabile
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ــارتر  ــای کم فش ــوالً در روزه ــدان معم ــه کارمن ــزارش داده ک ــته، گ ــده داش ــر عه ب
ــده  ــای پیش بینی نش ــی از تقاضاه ــا انبوه ــه ب ــاری ک ــای پرفش ــه روزه ــبت ب نس
ــا مــارک91 از  مواجــه هســتند، خالقیــت بیشــتری از خــود نشــان می دهنــد. گلوری
ــراد  ــه همــراه دو همــکار خــود، 13 نفــر از اف ــا در ســال 2012 ب دانشــگاه کالیفرنی
مشــغول در حــوزه IT را بــه مــدت پنــج روز از ایمیــل محــروم کردنــد و رفتــار آن هــا 
ــود  ــدون وج ــراد ب ــه اف ــدند ک ــه ش ــا متوج ــد. آن ه ــر گرفتن ــر نظ ــدت زی را به ش
ــه  ــری را تجرب ــز داشــتند و اســترس کمت ــف خــود تمرک ــر وظای ــل، بیشــتر ب ایمی

کردند.
زمان هایــی هــم بــوده کــه مــا اســتراتژی متفاوتــی را تجربــه کرده ایــم و 
ــک  ــار کشــیدن، ی ــنت کن ــار کشــیده ایم. س ــان را کن ــن دادن«، خودم ــای »ت به ج
پیشــینه برجســته تاریخــی دارد. لــرد ملبــورن92 نخســت وزیر محبــوب ملکــه 
ویکتوریــا، ارزش هــای »عــدم فعالیــت اســتادانه« را ارتقــاء دارد. هربــرت اســکویت93 
در زمــان نخســت وزیری خــود در بریتانیــا از سیاســت »صبــر کــن و ببیــن« اســتقبال 
کــرد. رونالــد ریــگان هــم بــه اجتنــاب از کار کــردن زیــاد بــاور داشــت. او گفتــه بــود: 
»درســت اســت کــه کار زیــاد هرگــز کســی را نکشــته، امــا مــن فکــر می کنــم چــرا 
بایــد ریســک کنیــم؟« ایــن ســنت حــاال در باتالقــی از جلســات و پیام هــا مدفــون 
شــده اســت. مــا بایــد قبــل از آن کــه جــدول زمان بنــدی کاری خــود را تــا ســرحد 

مرگ پر کنیم، به این سنت جان تازه ببخشیم.
بارزتریــن مزیــت کنــار کشــیدن، افزایــش خالقیــت در کارمنــدان خواهــد بــود؛ 
ــل  ــرار داشــته باشــند. در اوای ــب اقتصــاد مــدرن ق ــد در قل ــرادی کــه بای همــان اف
ــرد خــالق  ــی ســیکزنت میهالی94 از 275 ف ــام میهال ــه ن دهــه 1990، روانشناســی ب
ــا او گفت وگــو  ــود، ب ــی کــه در حــال نوشــتن آن ب ــرای کتاب ــا ب درخواســت کــرد ت
کننــد. یک ســوم آن هــا بــه خودشــان زحمــت جــواب دادن هــم ندادنــد و یک ســوم 
دیگــر درخواســت او را رد کردنــد. پیتــر دراکــر، مربــی مدیریــت، حــال و هــوای ایــن 
افــراد را این طــور توصیــف کــرده اســت: »یکــی از رازهــای بهــره وری ایــن اســت کــه 

91.  Gloria Mark
92.  Lord Melbourne

93.  Herbert Asquith
94.  MihalyCsikszentmihalyi
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یــک ســطل زبالــه بســیار بــزرگ داشــته باشــیم تــا ترتیــب چنیــن دعوت نامه هایــی 
ــژه زمان هایــی  را بدهیــم«. مهم تریــن ســرمایه افــراد خــالق، زمانشــان اســت؛ به وی
کــه بتواننــد بــدون مزاحمــت تمرکــز کننــد. بزرگ تریــن دشــمن آن هــا هــم کســانی 
ــف  ــا و جلســات تل ــا ایمیل ه ــراد را ب ــن اف ــت ای ــد وق ــالش می کنن ــه ت هســتند ک
کننــد. افــراد خــالق درواقــع زمانــی بیشــترین بهــره وری را دارنــد کــه از دیــد ناپخته 

مدیران این طور به نظر می رسد که هیچ کاری انجام نمی دهند.
ــی کــه  ــد شــوند. آن های ــن رویکــرد بهره من ــد از ای ــران هــم می توانن خــود مدی
در رده هــای بــاالی ســازمانی قــرار دارنــد، بهتــر اســت به جــای کنتــرل عملیــات، بــر 
ببیننــد  آن کــه  به جــای  به بیان دیگــر  باشــند.  داشــته  نظــارت  اســتراتژی ها 
برنامه هــا چطــور پیــش مــی رود، بایــد بررســی کننــد کــه آیــا شــرکت کار درســت 
ــود،  ــرال الکتریــک ب ــر جن ــی کــه مدی ــش زمان ــه. جــک ول ــا ن را انجــام می دهــد ی
ــان از  ــودش آن را »زم ــه خ ــرد ک ــرف کاری می ک ــود را ص ــاعت از روز خ ــم س نی
ــت  ــس مدیری ــل گیت ــی بی ــود. وقت ــده ب ــردن« نامی ــگاه ک ــرون ن ــه بی ــره ب پنج
ــه  ــه ب ــال ک ــه از س ــادت در دو هفت ــق ع ــت، طب ــده داش ــر عه ــافت را ب مایکروس
»هفته هــای تفکــر« مشــهور بــود، خــودش را در کلبــه دورافتــاده ای زندانــی 
می کــرد. جیــم کالینــز نویســنده کتــاب مشــهور »از خــوب بــه عالــی« همــه مدیــران 
ــد، نصیحــت  ــف کنن ــد انجــام آن را متوق ــه بای ــی ک ــه لیســتی از کارهای ــه تهی را ب
می کنــد. آیــا جلســه ای هســت کــه بتوانیــد کنســل کنیــد؟ یــا شــامی کــه بتوانیــد 

از آن صرف نظر کنید؟

کمتر، کمابیش همان بیشتر است
ــال کننــد. کیــث  ــر اســت همیــن نصیحت هــا را دنب ــازه کار هــم بهت ــران ت مدی
ــد«97، از  ــچ کاری نکنی ــاب »هی ــوگ96 در کت ــت کل ــه مدیری ــگان95 از مدرس مورنی
معــدود کتاب هایــی کــه بــه مشــکل کار بیش ازحــد پرداختــه، اشــاره می کنــد کــه 
بهتریــن مدیــران توجــه خــود را روی تدویــن قوانیــن مناســب متمرکــز می کننــد؛ 

95.  Keith Murnighan
96.  Kellogg School of Management
97.  Do Nothing
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یعنــی اســتخدام افــراد مناســب و ایجــاد انگیزه هــای مناســب؛ بعــد از ســر راه بقیــه 
کنــار می رونــد. او داســتانی را از ایســتمن کــداک در روزهــای اوجــش نقــل می کنــد. 
در ســازمان دهی مجــدد شــرکت، یــک بخــش کوچــک از قلــم افتــاد. ایــن بخــش 
ــه مــی داد.  ــه مدیریــت ارائ ــد گــزارش عملکــردی را ب ــه بای ــه رهبــری داشــت و ن ن
دفتــر مرکــزی فقــط وقتــی دوبــاره متوجــه ایــن بخــش شــد کــه نامــه تبریــک یــک 

مشتری را بابت عملکرد خوب این واحد دریافت کرد.
این کــه هیــچ کاری انجــام ندهیــم ممکــن اســت کمــی زیــاده روی باشــد. مدیران 
نقــش مهمــی را در زمینــه هماهنگ ســازی فعالیت هــای پیچیــده و نظــم بخشــیدن 
بــه کارمندانــی کــه از انجام وظیفــه شــانه خالــی می کننــد، بــر عهــده دارنــد. برخــی 
از افــراد خــالق هــم اگــر بــه حــال خــود رهــا شــوند، هرگــز کاری را بــه ســرانجام 
ــدی  ــاً فوای ــاد، قطع ــا حــد بســیار زی ــا کــم کــردن حجــم کارهــا ت نمی رســانند. ام
ــم  ــل، ک ــردن ایمی ــک ک ــاعات چ ــش س ــامل کاه ــد ش ــئله می توان ــن مس دارد. ای
ــد الزم  ــه بیش ازح ــد ک ــی باش ــر مدیران ــدن از ش ــالص ش ــات و خ ــردن جلس ک
مجاهــدت بــه خــرج می دهنــد. در حــال حاضــر »تــن دادن« می توانــد گاه 
پیامدهــای منفــی داشــته باشــد. زمــان آن رســیده کــه یــک اســتراتژی به مراتــب 

رادیکال تر، یعنی کنار کشیدن را امتحان کنیم.
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راهنمای از زیر کار در رفتن
چطور با حداقل تاش در کارمان پیشرفت کنیم

بهتریــن راه بــرای درک یــک سیســتم، نــگاه کــردن بــه آن از زاویــه دیــد افــرادی 
اســت کــه در پــی برانــدازی آن هســتند. مدیــران بــزرگ می کوشــند شرکت هایشــان 
را از زاویــه دیــد منتقــدان و رقبــا تماشــا کننــد. سیاســتمداران هوشــیار، خودشــان را 
ــان کســب وکار هــم  ــرای جه ــن مســئله ب ــد. همی ــرار می دهن به جــای مخالفانشــان ق
به صــورت کلــی صحــت دارد. بهتریــن راه بــرای درک »منابــع انســانی« یــک شــرکت، 
ــه یــدک می کشــد؛ امــا  ــام زشــت را ب ــا واحــدی اســت کــه ایــن ن مشــورت کــردن ب
ایــن مشــورت بایــد بــرای بررســی قواعــد اساســی یکــی از پرطرفدارتریــن و درعین حال 

ناشناخته ترین علوم جهان باشد؛ یعنی از زیر کار در رفتن.
اولیــن قانــون از زیــر کار در رفتــن ایــن اســت کــه همیشــه ســخت کوش بــه نظــر 
برســید. ایــن همــان حقــه قدیمــی »ژاکــت روی پشــتی صندلــی« اســت. همیشــه یــک 
کــت را روی پشــتی صندلی تــان بــه نمایــش بگذاریــد تــا هــر کــس کــه آن را می بینــد، 
فکــر کنــد شــما اولیــن نفــری هســتید کــه بــه شــرکت می آییــد و آخریــن نفــری کــه 
محــل کار خــود را تــرک می کنیــد. ایــن بیننــده به عنــوان مثــال ممکــن اســت مدیرتــان 
باشــد کــه روش »مدیریــت کــردن بــا قــدم زدن در شــرکت« را پیــاده می کنــد. مهــارت 
ــه و ظریــف اســت: بایــد مطمئــن شــوید کــه وقتــی  از زیــر کار دررفتــن بســیار زیرکان
کارهــا را تقســیم می کننــد، شــما جــای دیگــری هســتید. از زیــر کار درروهــای موفــق 
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هرگــز آشــکارا از کار فــرار نمی کننــد، بلکــه خودشــان را بســیار مشــتاق نشــان می دهنــد. 
ــر  ــت همه گی ــد. سیاســت گذاران باب ــب می ده ــه را فری ــتیاق تقریباًهم ــش اش ــن نمای ای
ــون98 از  ــد پالس ــه رونال ــور ک ــا همان ط ــد، ام ــف می خوردن ــد تأس ــدن کار بیش ازح ش
دانشــگاه النــد ســوئد99 در کتــاب »کارمنــد بی خاصیــت«100 گفتــه، بســیاری از 
پژوهش هــا ثابــت می کنــد کــه کارمنــدان به طــور میانگیــن روزانــه یــک ســاعت و نیــم 

تا سه ساعت وقت تلف می کنند.
قانــون دوم ایــن اســت کــه تکنولــوژی اطالعــات، هــم بهتریــن دوســت کارمنــد از زیــر 
کار دررو اســت، هــم مهلک تریــن دشــمنش. کامپیوترهــای شــخصی بــرای تنبل هــا 
ســاخته شــده اند. می توانیــد وانمــود کنیــد کــه ســخت مشــغول کاریــد، درصورتی کــه در 
حقیقــت در حــال خریــد، برنامه ریــزی بــرای تعطیــالت یــا پرســه زدن در اینترنت هســتید. 
بــه لطــف تکنولــوژی  موبایــل، در جلســات هــم می توانیــد بــه ایــن پرســه زدن هــای خــود 
ادامــه بدهیــد. خوشــبختانه حقــه ژاکــت یــک ورژن هــم در حــوزه فناوری هــای پیشــرفته 
ــا  ــد از نیمه شــب ی ــم ســاعت بع ــه نی ــد ک ــم کنی دارد: ایمیل هــای خــود را طــوری تنظی
ــود را  ــران خ ــد مدی ــب می توانی ــوند. به این ترتی ــال ش ــح ارس ــم صب ــج و نی ــاعت پن س

متقاعد کنید که به اندازه یک کارگر معدن سخت کوش کار می کنید.
امــا IT روی تاریکــی هــم دارد. تخمیــن زده شــده کــه نحــوه مصــرف اینترنــت 27 
ــه  ــد، ب ــا ایــن تهدی میلیــون کارمنــد در سراســر دنیــا کنتــرل می شــود. کنــار آمــدن ب
هشــیاری نیــاز دارد: هــر کاری کــه می توانیــد، بــرای پنهــان کــردن هیســتوری مرورگــر 
ــازی  ــد مســتلزم پیاده س ــن می توان ــن مســئله همچنی ــد. ای ــام دهی ــود انج ــت خ اینترن
روشــی باشــد کــه به طــور طبیعــی از کارمنــدان از زیــر کار دررو ســر نمی زنــد: کنشــگری 
ــه  ــی ب ــن بی توجه ــی کوچک تری ــور حت ــه چط ــاره این ک ــد درب ــا می توانی ــی! ت سیاس
قانــون حفاظــت داده هــا، می توانــد کشــورها را بــه ســمت یــک جامعــه توتالیتــری ســوق 
بدهــد، ســروصدا کنیــد. از زیــر کار در رفتــن مثــل آزادی اســت؛ فقــط در شــرایطی رشــد 
و نمــو می کنــد کــه مثــل ریلیتی شــوهای تلویزیونــی، آدم هــا در موقعیت هــای 

غیرعادی قرار بگیرند.
قانــون ســوم ایــن اســت کــه شــما همیشــه بایــد درجایــی مشــغول بــه کار شــوید 

98.  Roland Paulsen
99.  Sweden’s LundUniversity
100.  Empty Labour
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کــه در آن هیــچ ارتبــاط واضحــی بیــن ورودی و خروجــی وجــود نداشــته باشــد. مســلماً 
بخــش دولتــی بهشــت از زیــر کار درروهاســت. در ســال 2004، دو روز طــول کشــید تــا 
یــک نفــر متوجــه شــود یــک بــازرس مالیاتــی فنالنــدی پشــت میــز کارش مــرده اســت. 
در ســال 2009، اداره هوانــوردی ســوئد کشــف کــرد کــه برخــی از کارمندانش ســه چهارم 
ــد. در  ــت کرده ان ســاعات کاری خــود را صــرف تماشــای فیلم هــای مســتهجن در اینترن
ســال 2012، یــک کارمنــد دولتــی در آلمــان، در زمــان بازنشســتگی یــک پیــام 
ــال  ــرد در 14 س ــراف می ک ــه در آن اعت ــود ک ــته ب ــش نوش ــرای همکاران خداحافظــی ب
ــران  ــر مدی ــی اگ ــن بخــش حت ــداده اســت. در ای ــن کاری انجــام ن گذشــته، کوچک تری

متوجه کم کاری کارمندان بشوند، اخراج کردن آن ها تقریباً غیرممکن است.
ســازمان های بــزرگ بخــش خصوصــی هــم می تواننــد به انــدازه شــرکت های 
ــاب  ــاور101 در کت ــد بولچ ــند. دیوی ــر کار دررو باش ــراد از زی ــرورش اف ــی مســتعد پ دولت
»مــرده در حــال زندگــی«102 دربــاره سرگذشــتش به عنــوان یــک کارمنــد اداری، بیــان 
می کنــد کــه حجــم کارهایــی کــه او بایــد انجــام مــی داد، کامــاًل متضــاد ابعــاد شــرکتی 
بــود کــه در آن کار می کــرد. او کار خــود را در یــک شــرکت کوچــک شــروع کــرد کــه 
در آن ناچــار بــود بــدون ارتقــای شــغلی و بــا دســتمزد کــم، ســخت کار کنــد. در نهایــت 
بــه یــک شــرکت بــزرگ راه پیــدا کــرد کــه در آن یــک عنــوان شــغلی عالــی و دســتمزد 
ــه  ــچ رابط ــاور هی ــای بولچ ــرد. آق ــچ کاری نمی ک ــاً هی ــا تقریب ــت، ام ــاال داش ــیار ب بس
خــاص یــا زد و بنــدی نداشــت؛ از رئیســش درخواســت کار بیشــتر کــرد و بعــد از ناتوانــی 
ــی  ــاب مدیریت ــک کت ــتن ی ــه نوش ــت آزادش را ب ــر، وق ــه کار اضافه ت ــرکت در ارائ ش
ــت  ــرف فراغ ــود را ص ــی خ ــه زندگ ــر از این ک ــر دیگ ــا نف ــا میلیون ه ــاص داد. ام اختص

همراه با دستمزد کنند، کاماًل راضی هستند.
ــد؛  ــز کرده ان ــی تمرک ــد قدیم ــرکت های قدرتمن ــر ش ــال ب ــا تابه ح ــر کار در  روه از زی
ــا ایــن ادعــا کــه تقریبــاً  ــا به سن گذاشــته را ب ــر پ ــوان مدی شــرکت هایی کــه در آن هــا می ت
غیرممکــن اســت یــک فایــل اکســل را در کمتــر از دو هفتــه درســت کــرد، فریــب داد. امــا 
ــه  ــدی هســتند ک ــغلی پردرآم ــای ش ــال کشــف فرصت ه ــر در ح ــای باهوش ت راحت طلب ه

101.  David Bolchover
102.  The LivingDead (2005)
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ــوک از  ــوگل و فیس ب ــل گ ــرکت هایی مث ــود. ش ــه می ش ــد103 ارائ ــاد جدی ــه اقتص در نتیج
برپایــی زمین هــای بــازی بــرای بزرگ ســاالن حــرف می زننــد. همه چیــز از اتــاق ماســاژ تــا 
محفظه هــای مخصــوص خــواب و ماشــین های پین بــال فراهــم اســت تــا امــکان اســتراحت 
ــرای کارمنــدان مهیــا کنــد. امــا  را در فواصــل میــان ســاعات کاری ســخت و طاقت فرســا ب
حــاال کــه ایــن شــرکت ها بــه انحصارگرانــی بــزرگ تبدیــل شــده اند، یــک فرصــت اســتثنائی 
بــرای از زیــر کار درروهــای زیــرک فراهــم شــده تــا بــدون دردســِر انجــام کارهــای ســنگین 
ــد  ــه حاصــل اقتصــاد جدی ــد. شــرکت هایی ک ــذت ببرن و پراســترس، از چــرت وســط روز ل
هســتند، حتــی روشــی مفیــد را بــرای کشــف این کــه آیــا بــه پختگــی الزم بــرای 
بهره بــرداری رســیده اند یــا نــه، فراهــم کرده انــد: اگــر کارمنــدان ســمت هایی مثــل »مدیــر 
ــه  ــت آن رســیده کــه رزوم ــد، یعنــی وق ــا »نایب رئیــس تحلیــل کالن داده« دارن بصــری« ی

خود را مثل رزومه بچه درس خوان های عشق کامپیوتر تنظیم کنید.

با تنبلی سایبری، مسیر پیشرفت شغلی خود را هموار کنید
آخریــن قانــون از زیــر کار در رفتــن، ایــن اســت کــه نبایــد اجــازه بدهیــد عالقه شــما 
ــوز  ــا هن ــیاری از راحت طلب ه ــد. بس ــدود کن ــان را مح ــت، جاه طلبی ت ــات فراغ ــه اوق ب
ــاداش  ــالش و پ ــان ت ــه ای می ــد رابط ــه می گوی ــتند ک ــی هس ــانه ای قدیم ــحور افس مس
وجــود دارد. فقــط تعــداد معــدودی مطالعــه کمی دربــاره از زیــر کار در رفتن وجــود دارد، 
ــن و  ــادت در باالتری ــن ع ــه ای ــد ک ــات موجــود نشــان می ده ــدک مطالع ــن ان ــا همی ام
ــال 2010  ــدی در س ــش فنالن ــک پژوه ــت. ی ــج اس ــدی رای ــطوح درآم ــن س پایین تری
ــده اند،  ــزارش ش ــدان گ ــن کارمن ــوان بی خاصیت تری ــه به عن ــرادی ک ــه اف ــان داده ک نش
ــی  ــرای شــروع مســیر ترق ــه ب ــد داشــته اند. البت بیــش از 112هــزار دالر در ســال درآم
ناچاریــد کمــی تــالش کنیــد. حقــه ای کــه می توانــد در ایــن زمینــه مــورد اســتفاده قــرار 
ــرای آن  ــئول اج ــراد مس ــی اف ــه باق ــت ک ــمندانه ای اس ــای هوش ــه ایده ه ــرد، ارائ بگی
ــادگی  ــد به س ــود. می توانی ــل می ش ــر بشــوید، مشــکالتتان ح ــی مدی ــا وقت هســتند. ام
ــور در  ــا حض ــود را ب ــای خ ــد و روزه ــول کنی ــران مح ــه دیگ ــود را ب ــف خ ــه وظای هم

کنفرانس های بین المللی یا گسترش روابط با سرمایه گذاران بگذرانید.

New-economy .103 شیوه جدید خدمات-محور به جای تولید-محور در فعالیت های اقتصادی که در اواخر دهه 90 و 
در زمان حباب اقتصادی دات کام ایجاد شد
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در آرزوی قدرت
چرا برخی از افراد در شرکت ها به قدرت می رسند و برخی دیگر نه؟

ــی  ــوای بدن ــده ق ــدرت داروی تقویت کنن ــه ق ــت ک ــینجر گف ــری کیس ــی هن وقت
ــع  ــدرت درواق ــود. ق ــه ب ــت کم گرفت ــوع را دس ــن موض ــت ای ــی اهمی ــت، به نوع اس
ــه باقــی  معجــون حیــات اســت. افــراد قدرتمنــد نه تنهــا دوســتان بیشــتری نســبت ب
افــراد دارنــد، بلکــه از وضعیــت ســالمتی بهتــری هــم بهره منــد هســتند. پژوهش هــای 
بســیاری ثابــت کــرده کــه طبقــه ضعیــف، بیــش از آن کــه درگیــر مشــکالت فیزیکــی 
مثــل چاقــی و فشــارخون بــاال باشــد، تــا حــد زیــادی بــه بیماری هــای قلبــی مبتــال 

می شود.
در ســال های اخیــر، فوایــد قــدرت رشــد چشــمگیری داشــته اســت. در دوره ای 
کــه میانگیــن حقــوق دریافتــی کارمنــدان ثابــت مانــده )در ایاالت متحــده( یــا رشــد 
کمــی داشــته )در اروپــا(، مدیرعامل هــا و ســایر مدیــران ارشــد از افزایــش قابل توجــه 
ــد.  ــاد گرفته ان ــول درآوردن را ی ــتمداران راه پ ــده اند. سیاس ــد ش ــتمزد بهره من دس
ــد  ــون دالر درآم ــال، 109میلی ــی 8س ــفید، ط ــرک کاخ س ــد از ت ــا بع کلینتون ه
ــک  ــه ی ــم سیاســت، خــودش را ب ــد از بازنشســتگی از عال ــر بع ــی بل داشــته اند. تون

فرد بسیار ثروتمند تبدیل کرد.
امــا بــاال رفتــن از مســیر لغزنــده منتهــی بــه ثــروت، دشــوارتر شــده اســت و وقتــی 
بــه آن می رســید، ســخت تر می توانیــد حفظــش کنیــد. شــرکت ها ســاختارهای 



349 در آرزوی قدرت

ــن کــردن سیســتم  ــب شــغلی، جایگزی ــد؛ حــذف مرات ــری را معرفــی کرده ان پیچیده ت
سلســله مراتبی بــا تیم هــای کاری و توســعه فعالیت هــا در سراســر دنیــا. آن هــا 
ــدا  ــه 1990، پی ــد. در ده ــوارتر کرده ان ــا دش ــرای مدیرعامل ه ــی را ب ــن زندگ همچنی
ــده  ــود باقی مان ــت های خ ــال در پس ــا 15 س ــرای ده ی ــه ب ــی ک ــردن مدیرعامل های ک
ــری  ــان تصدی گ ــط زم ــا 2010، متوس ــال های 2000 ت ــود. در س ــخت نب ــد، س بودن
مدیرعامل هــا در سراســر جهــان از 8.1 ســال بــه 6.3 ســال کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
ــند  ــم باش ــره ه ــس هیئت مدی ــا رئی ــه مدیرعامل ه ــود ک ــوم ب ــه 1990 مرس در ده
)موضوعــی کــه بــه آن هــا اجــازه مــی داد گــزارش عملکردشــان را بــه خودشــان ارائــه 
بدهنــد(. در ســال 2009، کمتــر از 12درصــد از مدیرعامل هــا، به عنــوان رئیــس 

هیئت مدیره هم فعالیت می کردند.
ــیدید،  ــه آن رس ــی ب ــید؟ و وقت ــدرت برس ــه ق ــد ب ــور می توانی ــرایط چط ــن ش در ای
ــدازه  ــه خاطــر اهمیــت بیش ازان ــت ب ــان مدیری ــد؟ مربی ــد حفظــش کنی چطــور می توانی
ــد.  ــف می کنن ــار تأس ــت آن اظه ــدت باب ــان، به ش ــرای مراجعه کنندگانش ــوع ب ــن موض ای
ــی چــون بازگشــت  ــد روی موضوعات ــح می دهن چهره هــای دانشــگاهی و مشــاوران ترجی
ســرمایه تمرکــز کننــد. هــردوی ایــن گروه هــا عالقــه دارنــد کــه کســب وکار را به عنــوان 
یــک ســرمایه گذاری عقالنــی در نظــر بگیرنــد کــه قوانیــن خــودش را دارد. ایــن وضعیــت، 
تحلیــل قــدرت را بــر عهــده مدیــران بازنشســته ای چــون جــک ولــش )کــه می کوشــند 
ــت( و  ــده ای ماکیاولیس ــه ع ــد، ن ــی کنن ــب وکار معرف ــغ کس ــوان نواب ــان را به عن خودش
ــل  ــرای مدیرعام ــه ب ــزی ک ــا چی ــد تنه ــما می گوین ــه ش ــه ب ــاز )ک ــندگان حقه ب فروش

شدن نیاز دارید این است که قدرت درونی خود را آزاد کنید( قرار می دهد.
ــت. او  ــون استثناس ــن قان ــتنفورد از ای ــب وکار اس ــه کس ــر1 از مدرس ــری پف جف
ــدرت« تدریــس می کنــد. حــاال  ــام »راه هــای ق ــه ن ــداری را ب سال هاســت دوره پرطرف
ــد  ــراد قدرتمن ــی از اف ــرا برخ ــدرت: چ ــام »ق ــه ن ــی ب ــش را در کتاب ــه یافته های هم
هســتند و برخــی دیگــر نــه؟«2 خالصــه کــرده کــه بخشــی از آن شــامل تحلیل هــای 

آکادمیک است و بخش دیگر آن یک جزوه راهنمای کاربردی.
پفــر کار خــود را بــا مهمــل خوانــدن ایــن گفتــه کــه »دنیــا همیــن اســت و بهتریــن 

1.  Jeffrey Pfeffer
2.  Power: Why Some People Have It – and Others Don’t
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ــاز  ــق باشــید« آغ ــن اســت کــه در شــغل خــود موف ــدرت، ای ــه ق ــرای رســیدن ب راه ب
می کنــد. ارتبــاط میــان پــاداش و شایســتگی در بهتریــن حالــت، بســیار سســت اســت. 
ــدود  ــا ح ــود، ام ــز ب ــات4 فاجعه آمی ــوم دیپ ــرکت ه ــی3 در ش ــاب ناردل ــت ب مدیری
ــد از  ــه بع ــد. بالفاصل ــرک کن ــرکت را ت ــا ش ــت ت ــول گرف ــارد دالر پ ــارم میلی یک چه
آن هــم بــه مدیریــت شــرکت کرایســلر منصــوب شــد کــه در آن زمــان ورشکســته بــود. 
آقــای پفــر اشــاره می کنــد کــه مدیرعامل هایــی کــه بیــش از ســه ســال بــا درآمدزایــی 
ضعیــف ریاســت کننــد و شرکت هایشــان را بــه ورشکســتگی بکشــانند، فقــط 50 درصــد 
ــران  ــه مدی ــی اســت ک ــن در حال ــد )ای ــه شغلشــان را از دســت بدهن ــال دارد ک احتم
ــته  ــار گذاش ــد، از کار کن ــای جدی ــا ورود مدیرعامل ه ــاً ب ــق، دائم ــاًل موف ــِد کام ارش
می شــوند(. عوامــل بســیار زیــادی وجــود دارد کــه بیــش از شایســتگی بــه آن هــا توجــه 

می شود؛ مانند این توانایی که خود را محکم و با اعتمادبه نفس نشان بدهیم.
بهتریــن راه بــرای افزایــش شــانس رســیدن بــه قلــه، ایــن اســت کــه در دپارتمــان 
ــه  ــتند ک ــی هس ــا آن های ــن دپارتمان ه ــوید. قدرتمندتری ــه کار ش ــغول ب ــبی مش مناس
ــد  ــی کرده ان ــب وکار معرف ــای کس ــه دنی ــی را ب ــناس کنون ــم و سرش ــای مه چهره ه
)واحــد تحقیــق و توســعه در آلمــان و واحــد مالــی در آمریــکا(؛ همچنیــن دپارتمان هایی 
ــن  ــد ای ــد بزنی ــه می توانی ــه ای ک ــد. حق ــت می کنن ــتمزد را پرداخ ــترین دس ــه بیش ک
ــارا5 و  ــرت مک نام ــد. راب ــد باش ــه رش ــه رو ب ــد ک ــدا کنی ــی را پی ــه دپارتمان ــت ک اس
همتایانــش در آمریــکای بعــد از جنــگ رشــد کردنــد، چراکــه فهمیدنــد قــدرت در حــال 
جابه جایــی بــه بخــش مالــی اســت. ضیــا یوســف6 رده SAP شــرکت نرم افــزاری آلمانــی 
را چندیــن پلــه ارتقــا داد؛ چــون خدمتــی را ارائــه داد کــه شــرکت های مهندســی محور 
فاقــد آن بودنــد: تخصــص در تدویــن اســتراتژی های شــرکتی. افــرادی کــه ســابقه کار 
ــوز  ــل نی ــانه ای مث ــرکت های رس ــتند، در ش ــی را داش ــی پول ــبکه های تلویزیون در ش
ــی و  ــای کابل ــت تلویزیون ه ــه اهمی ــر8 مطــرح شــدند؛ چراک ــم وارن کورپوریشــن7 و تای

ماهواره ای را به این کسب وکارها یادآوری کردند.

3.  Bob Nardelli
4.  Home Depot
5.  Robert McNamara
6.  Zia Yusuf
7.  News Corporation
8.  TimeWarner
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نکاتی برای باالنشینی
زمانــی کــه یــک دپارتمــان مناســب را انتخــاب کردیــد، ســه موضــوع بیــش از هــر چیــز 
اهمیــت پیــدا می کنــد. اولیــن موضــوع، توانایــی مدیریــت رو بــه باالســت. ایــن بــه معنــای 
آن اســت کــه خودتــان را بــه یــک درخواســت کننده تبدیــل کنیــد. بــاراک اوبامــا وقتــی تــازه 
ــن  ــرد. ای ــناتورهایش درخواســت کمــک ک ــود، از حــدود یک ســوم س ــیده ب ــدرت رس ــه ق ب
ــر چتمــن9 از دانشــگاه  ــق اســت. جنیف ــر تمل ــه هن ــای تســلط ب ــه معن ــن ب مســئله همچنی
برکلــی کالیفرنیــا طــی آزمایش هایــی تــالش کــرد نقطــه ای را پیــدا کنــد کــه در آن تملــق، 
بی اثــر می شــود. مشــخص شــد کــه چنیــن نقطــه ای اصــاًل وجــود نــدارد. دومیــن موضــوع، 
توانایــی ایجــاد شــبکه اســت. یکــی از ســریع ترین راه هــا بــرای رســیدن بــه قلــه ایــن اســت 
کــه از طریــق راه انــدازی یــک ســازمان یــا برقــراری ارتبــاط میــان بخش هــای مجــزای یــک 
شــرکت، خودتــان را بــه یــک عنصــر متمایــز تبدیــل کنیــد. ســوم و پســندیده ترین ویژگــی، 
وفــاداری اســت. شــرکت مشــاور بــوز10 محاســبه کــرده کــه از هــر پنــج انتصــاب مدیرعامــل، 
چهــار مــورد از داخــل شــرکت انجــام شــده اســت. ایــن داخــل ســازمانی ها حداقــل دو ســال 

بیشتر از خارج سازمانی ها بر سرکارشان باقی مانده اند.
بعــد از این کــه همــه ایــن وفاداری هــا و شبکه ســازی ها بــه نتیجــه رســید، چــه 
ــی  ــدگاه قدیم ــد؟ دی ــظ می کنی ــدرت، آن را حف ــه ق ــیدن ب ــد از رس ــور بع ــود؟ چط می ش
مبنــی بــر فســادآمیز بــودن قــدرت، از طریــق همــه نــوع پژوهش هــای آکادمیــک تأییدشــده 
اســت؛ از مطالعــه دربــاره ریســک پذیری گرفتــه تــا خــوردن شــیرینی )افــراد قدرتمنــد بیشــتر 
ــان  ــذا را روی سروصورتش ــای غ ــد و خرده ه ــذا بخورن ــاز غ ــان ب ــا ده ــه ب ــال دارد ک احتم
بریزنــد(. کلیــد حفــظ قــدرت، درک اثــرات فســادآمیز آن اســت. افــراد قدرتمنــد بایــد ترکیبی 
ــراد  ــاره این کــه ســایر اف ــروش بدهنــد؛ ســوءظن درب از ســوءظن و تواضــع را در خودشــان پ
ــاره جایگاهــی کــه هرلحظــه ممکــن  چقــدر بــه دنبــال حــذف آن هــا هســتند و تواضــع درب
اســت از دســت بدهنــد. آن هــا همچنیــن بایــد بداننــد کــه چــه زمانــی بهتــر اســت کناره گیری 
کننــد. کســانی کــه نمی داننــد کــی زمــان رفتــن آن هــا فرارســیده، اغلــب نابــود می شــوند. 
ــانس  ــد، ش ــری می کنن ــان کناره گی ــدن، خودش ــده ش ــرون ران ــل از بی ــه قب ــی ک آن های

بیشتری برای خیز برداشت برای تصاحب یک تخت پادشاهی دیگر دارند.

9.  Jennifer Chatman
10.  Booz
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یک سلسله دروغ
روان شناس اجتماعی دالیل دروغ گفتن و تقلب کردن 

و تأثیر آن در کسب وکار را بررسی می کند

ــد  ــتان هایی را درســت می کن ــای کاری داس ــر قرارداده ــر س ــدال ب ــگ و ج جن
ــرکت  ــان ش ــگ می ــی جن ــود، ول ــده می ش ــی دی ــای دادگاه ــط در درام ه ــه فق ک
ــن میــان یــک اســتثناء اســت.  ــزاری EDS11 در ای رســانه ای BSkyB و شــرکت نرم اف
 EDS جــو گالــووی13 یکــی از مدیــران اجرایــی ،Sky مــارک هــاوارد12 وکیــل شــرکت
را دربــاره مــدرک دانشــگاهی اش در رشــته MBA از کالــج کونکوردیــا14 مــورد بازجویی 
قــرار داد. آقــای گالــووی روزهــای دانشــجویی اش را بــا جزییــات بــه یــاد مــی آورد؛ از 
ســاختمان های کالــج گرفتــه تــا ســاعاتی را کــه بــا کتاب هــا و جزوه هایــش 
ســروکله مــی زد. چنــد روز بعــد، آقــای هــاوارد یــک مــدرک دانشــگاهی MBA را بــه 
ــام ســگش از همــان مرکــز تولیــد مــدرک صــادر شــده  ــه ن ــه داد کــه ب دادگاه ارائ
ــر  ــای مدی ــوش، از نمره ه ــگ باه ــن س ــای ای ــه نمره ه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود؛ ب ب

اجرایی EDS باالتر بود.
ــی کســب وکار ممکــن  مــردم همیشــه دروغ می گوینــد و تقلــب می کننــد. اهال

11.  Electronic Data Services
12.  Mark Howard
13.  Joe Galloway
14.  Concordia College
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ــه روی  ــی ک ــند. پژوهش ــرده باش ــب ک ــه و تقل ــه دروغ گفت ــتر از هم ــت بیش اس
فارغ التحصیــالن آمریکایــی انجــام شــده، نشــان می دهــد کــه 56 درصــد دانشــجویان 
ــن  ــده اند. ای ــب ش ــب تقل ــل مرتک ــال قب ــه در س ــد ک ــراف کرده ان ــته MBA اعت رش
رقــم دربــاره ســایر دانشــجویان 47درصــد اســت. منتقــدان از شــنیدن این کــه افــراد 
ــل  ــرد؛ مث ــد ک ــب نخواهن ــد، تعج ــی دروغ می گوین ــی گاه ــلواری و کراوات کت وش
اتفاقــی کــه دربــاره شــرکت انــرون افتــاد. بســیاری از مدیــران اجرایــی درباره ســوابق 
ــال، اســکات تامپســون15 کار خــودش  ــوان مث ــد. به عن ــراق می کنن آموزشی شــان اغ

را به عنوان مدیر یاهو درست به خاطر همین مسئله از دست داد.

دروغ ها )و دروغ گوهایی که آن ها را می گویند(
ــون  ــی در حــال تشــدید اســت. قان ــن اوصــاف، مجــازات بی صداقت ــام ای ــا تم ب
ســاربنز- آکســلی آمریــکا در ســال 2002، مدیرعامل هــا و مدیــران مالــی را از نظــر 
ــداد  ــت. تع ــح دانس ــده و غیرصحی ــی گمراه کنن ــای مال ــئول گزارش ه ــی، مس قضای
ــتند، از  ــان هس ــت تخلفاتش ــرکت ها باب ــازات ش ــال مج ــه دنب ــه ب ــی ک گروه های
فعــاالن حقــوق ســهامداران گرفتــه تــا NGOهــا، چندیــن برابــر شــده اســت. اینترنت، 
ســوابق لغزش هــای افــراد را به صــورت دائمــی ثبــت می کنــد. بــه لطــف رســوایی ها 
ــا  ــه آن ه ــتر ب ــتر و بیش ــرروز بیش ــردم ه ــب وکارها، م ــده کس ــای عمل نش و وعده ه
بــرای  بی اعتمــاد می شــوند. حتــی بی صداقتی هــای کوچــک هــم می توانــد 
 BSkyB شــرکت ،EDS و BSkyB ــوای ــام شــود. در ماجــرای دع ــران تم شــرکت ها گ

مبلغ 320 میلیون دالر ادعای خسارت کرد.
ــان  ــی نش ــت بی صداقت ــه مدیری ــی ب ــه کم ــب وکار توج ــی کس ــال، اهال بااین ح
ــد دو فرضیــه متناقــض قدیمــی را در ایــن خصــوص  ــد. مدیــران تمایــل دارن داده ان
مــورد نظــر قــرار دهنــد. اول این کــه، یــک مــرز مشــخص میــان خــوب و بــد وجــود 
ــن  ــه ای ــد. دومیــن فرضی ــا را حــذف کن ــن اســت کــه بده ــر ای ــه مدی دارد و وظیف
اســت کــه هــر کــس ممکــن اســت تقلــب کنــد، اگــر انگیــزه کافــی داشــته باشــد یــا 
در موقعیــت نادرســتی قــرار بگیــرد؛ بنابرایــن مدیــران بایــد اطمینــان حاصــل کننــد 

که تنبیه حتمی و سریع اتفاق می افتد.
15.  Scott Thompson
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کتــاب »حقایقــی دربــاره بی صداقتــی«16 کــه توســط دن آریلــی17 نوشته شــده، 
ــی یــک روانشــناس  ــای آریل ــد. آق ــت کن ــاره تقوی ــن بحــث را دوب ممکــن اســت ای
ــه  ــت و در مدرس ــرده اس ــه ک ــب مطالع ــاره تقل ــال ها درب ــه س ــت ک ــی اس اجتماع
کســب وکار فوکــوا در دانشــگاه دوک18 هــم تدریــس می کنــد. او بــرای ایــن 
ــه  ــد ک ــا می کن ــی ادع ــذارد. آریل ــت نمی گ ــه وق ــوم راحت طلبان ــای مرس فرضیه ه
اکثــر مــردم مســتعد تقلــب کــردن هســتند. همچنیــن فکــر می کنــد آن هــا بیشــتر 
تمایــل دارنــد بــرای دیگــران تقلــب کننــد تــا بــرای خودشــان. مــردم به طــور روزمره 
ــریفی  ــان های ش ــان را انس ــا خودش ــتند. آن ه ــر هس ــاد درگی ــاس متض ــا دو احس ب
ــد  ــای کوچــک بهره من ــد تقلب ه ــد از فوای ــا درعین حــال دوســت دارن ــد، ام می دانن
شــوند؛ به ویــژه اگــر تقلــب انجام شــده، ایــن بــاور آن هــا را تقویــت کنــد کــه کمــی 
ــره  ــق طف ــا از طری ــت واقعی شــان هســتند. آن ه ــر از وضعی ــا محبوب ت ــر ی باهوش ت
رفتــن و پنهــان کاری، ایــن دو احســاس را باهــم تلفیــق می کننــد؛ مثــاًل چنــد نمــره 
ــه  ــکه در جعب ــد س ــد چن ــوش می کنن ــا فرام ــرده ی ــه ک ــود اضاف ــت IQ خ ــه تس ب

صداقت19 بیندازند.
میــزان ایــن طفــره رفتن هــا و پنهان کاری هــا بــه شــرایط بســتگی دارد. احتمــال 
دروغ گفتــن و تقلــب کــردن مــردم وقتــی در حــال دروغ گفتــن یــا تقلــب کــردن 
ــروه  ــک گ ــای ی ــی از اعض ــه یک ــی ک ــا زمان ــد؛ ی ــدا می کن ــش پی ــتند، افزای هس
ــه قوانیــن بی احترامــی می کنــد. آن هــا وقتــی در یــک  اجتماعــی دیگــر، آشــکارا ب
کشــور خارجــی هســتند، نســبت بــه زمانــی که در کشــور خودشــان هســتند، بیشــتر 
ــول  ــی، از پ ــول واقع ــای پ ــه به ج ــا وقتی ک ــد؛ ی ــب می کنن ــد و تقل دروغ می گوین
دیجیتــال اســتفاده می کننــد؛ یــا حتــی وقتــی به جــای عینک هــای اصــل، 
ــط  ــی توس ــردم وقت ــر م ــد. اکث ــم می زنن ــه چش ــی را ب ــی گوچ ــای تقلب عینک ه
ــه دروغ  ــکان دارد ک ــتر ام ــوند، بیش ــذه می ش ــان مواخ ــار نادرستش ــاِن رفت قربانی

16.  The (Honest) Truth about Dishonesty
17.  Dan Ariely
18.  DukeUniversity’s Fuqua School of Business

honesty box  .19 جعبه صداقت یک روش شارژ برای یک خدمت، مانند پارکینگ ماشین و یا برای دریافت مبلغ یک 
محصول مانند تولیدات محلی است که خریدار و متقاضی می تواند وجه مورد نظر را که معموالً به وسیله یک اعالن یا 
اتکیت در باالی جعبه نصب شده، در یک جعبه بیندازد. این روش معموالً بی مراقب و بر اساس صداقت موجود در جامعه 

انجام می شود
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ــت  ــی را پش ــتریان ناراض ــه مش ــرکت هایی ک ــاًل ش ــد؛ مث ــب کنن ــد و تقل بگوین
ــت در  ــال مقاوم ــک روز را در ح ــی ی ــردم وقت ــد. م ــه می دارن ــی نگ ــای تلفن خط ه
برابــر وسوسه هایشــان گذرانــده باشــند، بیشــتر احتمــال دارد کــه قوانیــن خودشــان 
ــک روز  ــد از ی ــب بع ــد، اغل ــم می گیرن ــه رژی ــاًل کســانی ک ــد؛ مث ــا بگذارن ــر پ را زی

مقاومت، دچار لغزش می شوند.
آقــای آریلــی بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه ویزیتورهــای موفــق بــدون آن کــه در 
ــد.  ــائل را می فهمن ــن مس ــیاری از ای ــند، بس ــده باش ــر ش ــخنرانی های او حاض س
ــا  ــند، ام ــته باش ــی داش ــس خوب ــان ح ــاره خودش ــد درب ــت دارن ــتریان دوس مش
درعین حــال از گرفتــن رشــوه های کوچــک هــم خوششــان می آیــد. کلیــد 
موفقیــت ایــن اســت کــه آن هــا را متقاعــد کنیــم کارشــان رشــوه گرفتــن محســوب 
ــکان  ــردن پزش ــوت ک ــق دع ــوزه دارو از طری ــای ح ــن بازاریاب ه ــود. بنابرای نمی ش
بــرای کنفرانســی در یــک منطقــه خــوش آب وهــوا یــا به وســیله پیشــنهاد پرداخــت 
ــن  ــر دی ــا احســاس زی ــه آن ه ــن پزشــکان، ب ــم ای ــای پژوهــش بســیار مه هزینه ه
ــای  ــد تصمیم ه ــر می کنن ــش خودشــان فک ــاً پی ــد. پزشــکان طبیعت ــودن می دهن ب
آتی شــان کامــاًل بــر اســاس منافــع بیمارانشــان گرفتــه شــده؛ امــا درواقــع خودشــان 
را گــول می زننــد و بــه بیمارانشــان خیانــت می کننــد. ویزیتورهــا همچنیــن 
منشــی های پزشــکان را بــه رســتوران های مجلــل دعــوت می کننــد؛ چراکــه 
همیــن دروازه بانــان وفــادار هســتند کــه تصمیــم می گیرنــد چــه تماس هایــی بایــد 

به رئیس هایشان وصل شود.
ــی  ــر چندان ــخت، اث ــای س ــرد؟ تنبیه ه ــوان ک ــه می ت ــی چ ــاره بی صداقت درب
نــدارد؛ چــون متقلــب اول بایــد دســتگیر شــود. شــگرد مؤثــر ایــن اســت کــه مــردم 
ــه کاری  ــب ک ــند؛ به این ترتی ــته باش ــرل داش ــان کنت ــم روی خودش ــب کنی را ترغی
ــای  ــال، آق ــوان مث ــد. به عن ــه کنن ــان را توجی ــد گناهانش ــخت تر بتوانن ــم س کنی
آریلــی دریافتــه کــه اگــر مــردم قبــل از شــرکت در یــک آزمــون، کتــاب مقــدس 
ــال  ــل از ارس ــر قب ــا اگ ــد. ی ــن می آی ــان پایی ــب کردنش ــال تقل ــد، احتم بخوانن
ــی  ــف مالیات ــکان تخل ــد، ام ــت امضــا کنن ــی، قســم نامه صداق ــای مالیات اظهارنامه ه
در آن هــا کمتــر می شــود. تکنیــک دیگــر ایــن اســت کــه خریــداران را تشــویق بــه 
ــق  ــن eBay از طری ــال، فروشــگاه آنالی ــوان مث ــم. به عن ــا کنی ــرل تأمین کننده ه کنت
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ــادی  ــا حــد زی ــه فروشــندگان، تخلفــات را ت ــاز دادن ب ــه امتی ــداران ب ترغیــب خری
کاهش داده است.

ــا نســل  ــا نتیجــه می دهــد. ام ــن تکنیک ه ــدوار باشــیم کــه ای ــر اســت امی بهت
ــه  ــی ک ــی قوانین ــن دارد؛ حت ــه دور زدن قوانی ــانی در زمین ــتعداد درخش ــر اس بش
ــد  ــای جدی ــد. تکنولوژی ه ــل کنن ــان تحمی ــه خودش ــد ب ــعی می کنن ــان س خودش
ــه  ــی اســت ب ــرده اســت؛ کاف ــی ک ــب معرف ــرای تقل ــازه ای را ب ــای ت ــم فرصت ه ه
ایمیل هایــی نــگاه کنیــد کــه از فیلتــر اســپم شــما فــرار می کننــد. عــالوه بــر ایــن، 
به وســیله  موفقیــت  و  تقلــب  طریــق  از  موفقیــت  میــان  تفــاوت  تشــخیص 
ــرن  ــی ق ــای صنعت ــت. غول ه ــت نیس ــه راح ــتری، همیش ــه مش ــانی ب خدمت رس
ــزرگ  ــد. کارفرماهــای ب نوزدهــم بی دلیــل »بارون هــای ســارق« لقــب نگرفتــه بودن
از طریــق زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن قدیمــی و ترســیم چشــم اندازهای دیوانــه وار بــه 
ــای  ــد. آق ــق را دســت کاری می کنن ــزرگ، حقای ــت می رســند. فروشــندگان ب موفقی
آریلــی و شــاگردانش بــرای نوشــتن جلدهــای بعــدی کتــاب، هرگــز بــه کمبــود مــواد 

خام برنخواهند خورد.
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جست وجوکنندگان جایگاه
مصرف کننده ها در حال پیدا کردن روش های جدیدی 

برای به رخ کشیدن جایگاهشان هستند

کارل ماکــس کتــاب »ســرمایه«20 را بــا ایــن گفتــه آغــاز کــرده کــه ثــروت 
ــان  ــا« نش ــیع کااله ــت وس ــب »انباش ــود را در قال ــرمایه داری، خ ــع س جوام
می دهــد. امــا او همــه ماجــرا را نمی دانســت. ایــن روزهــا ســوپرمارکت ها 
ده هــا هــزار محصــول مختلــف را ذخیــره می کننــد. برندهــای در حــال فعالیــت، 
ــد متنــوع تولیــد می کننــد. مشــکل شــرکت ها ایــن  بی وقفــه محصــوالت جدی
اســت کــه تشــخیص بدهنــد کدام یــک از ایــن محصــوالت، پرفــروش خواهــد 
ــه  ــرای کمــک ب ــد خــورد. ب ــدام در قفســه فروشــگاه ها خــاک خواه شــد و ک
ــود  ــه وج ــده ب ــار مصرف کنن ــر رفت ــارت ب ــور نظ ــت به منظ ــک صنع ــا، ی آن ه

آمده است.
ــن  ــوپرمارکت ها کمی ــه در س ــتند ک ــانی هس ــده کس ــران مصرف کنن ناظ
می کننــد تــا ببیننــد شــما کــدام مایــع شست وشــو را در ســبد خریدتــان قــرار 
می دهیــد. یــا از شــما می خواهنــد یــک پرسشــنامه پنج صفحــه ای را پــر 
ــازار  ــان شــود. ب ــزه مســخره نصیبت ــک جای ــده شــدن ی ــا شــانس برن ــد ت کنی
ــت.  ــایر بازارهاس ــی س ــلوغی و پررقابت ــان ش ــه هم ــده  ب ــران مصرف کنن ناظ

20.  Das Kapital
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غول هــای فعالــی مثــل نیلســن21 و مینتــل22 در تــالش هســتند تــا تازه واردهــا 
ــگ  ــت بی ــرکت نکس ــگام23 از ش ــام هی ــون ویلی ــینی چ ــران گوشه نش و بازیگ

تینگ24 و فیت پاپ کورن25 را شکست بدهند.
ناظــران مصرف کننــده  در هــر ابعــادی کــه باشــند، چنــد ویژگــی مشــترک 
ــم  ــد. خان ــداع می کنن ــده اب ــد آزاردهن ــای جدی ــاً واژه ه ــا دائم ــد. آن ه دارن
ــه( و  پاپ کــورن همــواره از عبــارات مضحکــی مثــل »مردیــت«26 )غــرور مردان
»درنوردیــدن فرهنــگ«27 )کشــف روندهــا( اســتفاده می کنــد. آن هــا بــه مدهای 
ــه  ــه ب ــت اینک ــد. در نهای ــگاه می کنن ــه ن ــک زلزل ــای ی ــل تکان ه ــذر مث زودگ
نظــر نمی رســد گرایــش آن هــا بــه غلــط از آب درآمــدن حرف هایشــان، ضــرری 
ــون  ــر کمپیــن هیــالری کلینت ــن28 مدی ــارک پ ــه کسب وکارشــان برســاند. م ب
ــکا در ســال 2008 تحــت  ــوری آمری ــات ریاســت جمه ــه انتخاب ــود ک ــه ب گفت
تأثیــر روندهــای بســیار کوچــک خواهــد بــود )به عنــوان مثــال، نظــرات سیاســی 
ــات از دو  ــن انتخاب ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــت(؛ ای ــای چپ دس گیاه خواره

روند بسیار بزرگ تأثیر گرفت )امید و تغییر(.
یکــی از مــد روزتریــن ناظــران روندهــا ســایت trendwatching.com اســت. 
ایــن شــرکت مشــاور کــه دفتــر مرکــزی اش در لنــدن و آمســتردام واقــع شــده، 
مطابــق مــد روز هــم اینترنتــی اســت و هــم جهانــی. پنــج کارمنــد تمام وقــت، 
ــال  ــور ارس ــش از 120 کش ــر در بی ــط 700 ناظ ــه توس ــی را ک ــوه اطالعات انب
ــدازه  ــد. trendwatching.com به ان ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس ــت م ــده، به دق ش
ــت از  ــر اس ــایت پ ــن س ــای ای ــت. گزارش ه ــده اس ــش آزاردهن ــی رقبای باق
لحظــه(،  از  بــردن  )لــذت  »حال گرایــی«29  مــن درآوردی  واژه هــای 
ــا امتحــان«31 )ارائــه  »بلوغ گرایــی«30 )ماهــر شــدن مصرف کننــده( و »تبلیــغ ب

21.  Nielsen
22.  Mintel
23.  William Higham
24.  Next BigThing
25.  Faith Popcorn
26.  manity
27.  brailing the culture
28.  Mark Penn
29.  nowism
30.  maturialism
31.  tryvertising
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نمونه هــای رایــگان(. امــا ایــن شــرکت همچنیــن بحــث جالبــی را مطــرح کــرده 
کــه بــا هــزاران مثــال شــرح داده شــده اســت؛ بحثــی دربــاره تغییــر شــیوه هایی 
ــان  ــیدن جایگاهش ــه رخ کش ــی ب ــا در پ ــق آن ه ــدگان از طری ــه مصرف کنن ک

هستند.
ــردن اســت؛ مثــاًل شــکالت مــزه  ــذت ب ــرای ل ــا حــدی ب مصــرف کــردن ت
خوبــی می دهــد، ابریشــم حــس لطافــت دارد و غیــره. امــا مصــرف در خدمــت 
ــاًل شایســته فخرفروشــی دانســته  ــه قب ــی ک ــم هســت. چیزهای ــی ه خودنمای
ــه  ــل ده ــت. در اوای ــرده اس ــر ک ــدت تغیی ــان به ش ــت زم ــا گذش ــد، ب می ش
ــا  ــن معن ــه ای ــی زد؛ ب ــرف اول را م ــایه ها ح ــمی باهمس 1950، چشم وهم چش
ــروز در  ــد. ام ــع کنی ــو جم ــوازم ن ــایه هایتان ل ــدازه همس ــود به ان ــه الزم ب ک
کشــورهای ثروتمنــد هــر کــس یــک ماشــین لباس شــویی دارد، بنابرایــن مــردم 
ــه دنبــال تبلیــغ  ــه شــکل فزاینــده ای ب ــه، ب ــوازم خان ــا ل به جــای خودنمایــی ب

کردن دانش و فضایل خود هستند.
ــرای  ــا را ب ــی، دنی ــد اروپای ــای م ــاس از خانه ه ــد لب ــای خری ــا به ج آن ه
ــای  ــک آفریق ــهرهای کوچ ــی و ش ــای برزیل ــب زاغه ه ــای عجیب وغری طرح ه
جنوبــی زیــر و رو می کننــد. ترکیــب خریدهایشــان را طــوری انتخــاب می کننــد 
کــه بیانگــر شخصیتشــان باشــد. شــرکت ســوئدی Bike by Me بــه شــما اجــازه 
ــد.  ــاب کنی ــان را انتخ ــات دوچرخه ت ــک از قطع ــر ی ــگ ه ــه رن ــد ک می ده
ــه  ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــی ب ــد آلمان ــه م ــک خان Trikoton ی

لباس هایــی بخریــد کــه منعکس کننــده جنــس صدایتــان باشــد )یــک 
ــل  ــی تبدی ــای خیاط ــه الگوه ــما را ب ــردن ش ــت ک ــای صحب ــر الگوه کامپیوت

می کند(.
دارایی هــا فــراوان و زمــان نایــاب اســت. در نتیجــه لطــف فراوانــی دارد کــه 
ــد،  ــه انجــام داده ای ــی را ک ــد و کارهای ــه در آن بوده ای ــی را ک ــد مکان های بتوانی
ــای  ــده، تجربه ه ــکلی فزاین ــه ش ــب ب ــرکت های فرصت طل ــید. ش ــه رخ بکش ب
ویــژه ای را بــرای بــه دام انداختــن مشــتریان ارائــه می دهنــد. به عنــوان مثــال، 
شــرکت لوکــس دانهیــل32 ســفرهای مهیــج بــه ســبک دهــه 1930 را ترویــج 
32.  Dunhill
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می کند که شکار کردن با عقاب ها در مغولستان را شامل می شود.
بســیاری از افــراد دوســت دارنــد به روشــنی نشــان دهنــد کــه عمیقــاً نگــران 
مشــکالت جهانــی هســتند؛ در نتیجــه تعــداد زیــادی کاال بــرای رســاندن ایــن 
پیــام طراحــی شــده اســت. خودروهــای هیبریــدی تویوتــا پریــوس نه تنهــا بــه 
محیط زیســت آســیب نمی رســانند، بلکــه به شــدت از ایــن نظــر قابــل 
شناســایی هســتند. Bed Stu کفش هایــی تولیــد می کنــد کــه بــه نظــر 
ــوالت  ــا محص ــتند. Mango Radio ه ــی هس ــواد نفت ــه م ــته ب ــد آغش می رس
ــواد  ــا اســتفاده از م ــی ب ــک روســتای اندونزیای ــه در ی دست ســازی هســتند ک

اولیه بادوام تولید می شوند. مثال هایی از این قبیل بسیار زیاد است.
ــتریان  ــه مش ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــر بازاریاب ــای مؤث ــر از ابزاره ــی دیگ یک
ــار  ــت33 چه ــرکت کرف ــد. ش ــاد بگیرن ــد ی ــای جدی ــا مهارت ه ــم ت کمــک کنی
میلیــون کارت شــامل تخــم ریحــان و شــوید را بــه همــراه راهنمــای کاشــت آن 
توزیــع کــرده اســت. هتــل شــرایتون ویتنــام یــک مدرســه آشــپزی هدفمنــد را 
ــی  ــی مال ــیاتل34 حام ــورنتوی س ــل س ــرده. هت ــدازی ک ــان راه ان ــرای میهمان ب
ــاره  ــث درب ــرای بح ــا ب ــان عصره ــه در آن میهمان ــده ک ــبانه ای ش ــه ش مدرس

جدیدترین کتاب های پرفروش دور هم جمع می شوند.
مصرف کننــدگان امــروزی کــه آگاهــی از جایــگاه، مشــخصه بــارز آن هاســت، 
ــکار شــده اســت؛  ــا ان ــد کــه توســط پیشــینیان آن ه ــار دارن ســالحی در اختی
ــی  ــک شــاخص اجتماع ــاال ی ــت ح ــه اینترن ــودن ب ــت. متصــل ب ــی اینترن یعن
حیاتــی اســت )وب ســایت آمریکایــی Social Printshop بــه شــما اجــازه می دهــد 
کــه تصویــر باکیفیتــی از دوســتان فیس بوکــی خــود را پرینــت بگیریــد و آن را 
بــه دیوارتــان آویــزان کنیــد تــا نشــان دهیــد چقــدر محبــوب هســتید(. اینترنت 
بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــا خریــداری محصوالتــی از دورتریــن نقــاط دنیــا 
ــل  ــی مح ــد از نزدیک ــا خری ــا ب ــتید(، ی ــروع هس ــارت مش ــدار تج ــر طرف )اگ
ــود را  ــل خ ــی هســتید(، فضای ــدار کســب وکارهای محل ــر طرف ــان )اگ زندگی ت
ــر دو  ــد در ه ــر دو باشــید، می توانی ــی ه ــم حام ــر ه ــد. اگ ــش بگذاری ــه نمای ب

33.  Kraft
34.  Seattle’sSorrento hotel
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ــا  ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــن ب ــت همچنی ــد. اینترن ــی کنی ــت خودنمای حال
ــه  ــی ک ــوید؛ حقیقت ــنا ش ــد، آش ــه شــما دارن ــبیه ب ــی ش ــه عالیق باکســانی ک
ــط  ــرکت رواب ــد. ش ــرداری از آن برآمده ان ــی بهره ب ــرعت در پ ــرکت ها به س ش
ــه  ــل Y ب ــه نس ــق ب ــراد متعل ــد از اف ــه 82 درص ــه ک ــی Edelman دریافت عموم

انجمن های آنالینی پیوسته اند که توسط برندها حمایت مالی می شوند.

همیشه حق با مشتری است
بــا گذشــت زمــان، روندهــای دیگــری ممکــن اســت ایجــاد شــود کــه بــه 
بــازار شــکل بدهــد. جمعیــت کشــورهای ثروتمنــد به ســرعت رو به ســالخوردگی 
مــی رود. در دو دهــه آینــده، مــردم بــاالی 50 ســال در فرانســه مســئول دوســوم 
ــال  ــور در ح ــای نوظه ــود. بازاره ــد ب ــا خواهن ــارج مصرف کننده ه ــد مخ از رش
شــبیه شــدن بــه آمریــکای دهــه 1950 هســتند و مــردم آن هــا وســواس خریــد 
اولیــن یخچال فریــزر و ماشــین خــود را دارنــد. رکــود، مصرف کننــدگان غربــی 
ــا داشــته  ــه قیمت ه ــه گذشــته، توجــه بیشــتری ب ــا نســبت ب ــرده ت را وادار ک
باشــند. امــا مــردم مثــل طاووس هایــی هســتند کــه هرگــز از خودنمایــی بــرای 
ــه  ــرکت هایی ک ــوند. ش ــته نمی ش ــان خس ــای احتمالی ش ــتان و جفت ه دوس
بــا پیشنهادهایشــان »جایــگاه« افــراد را فریــاد می زننــد، هرگــز بــدون مشــتری 

نخواهند ماند.
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وقتی ستاره ها دیوانه می شوند
آنچه سقوط جان گالیانو35 درباره خطرات اتکا 

به نوابغ خاق به ما می گوید

در 24 فوریــه ســال 2011، جــان گالیانــو طــراح مشــهور کریســتین دیــور، یــک 
اظهارنظــر نژادپرســتانه را در کافــه ای در پاریــس مطــرح کــرد. آقــای گالیانــو منکــر 
ــا  ــه وجــود نداشــت. ام ــم در صحن ــی ه ــاهد بی طرف ــچ ش ــن شــد و هی ــن توهی ای
چنــد روز بعــد، یــک ویدئــو از آقــای گالیانــو منتشــر شــد کــه او را در حــال انجــام 
رفتــاری مشــابه نشــان مــی داد. او بــه یــک گــروه ناشــناس می گفــت: »مــن عاشــق 
هیتلــر هســتم. مــادران شــما، اجــداد شــما، همــه بــا گاز ســر بــه نیســت شــده اند«. 
کریســتین دیــور اول او را تعلیــق کــرد و ســپس بــا بــاال گرفتــن خشــم مــردم، ایــن 

طراح را از کار برکنار کرد.
آقــای گالیانــو در ایــن جنجــال رســانه ای بــا یــک ســتاره رو بــه انحطــاط دیگــر 
بــه نــام چارلــی شــین36 شــریک بــود. ایــن بازیگــر درحالی کــه مشــغول عیاشــی در 
ــه نظــرش  ــد ک ــی بگوی ــه رادیوی ــک برنام ــه ی ــت ب ــم گرف ــود، تصمی ــش ب تعطیالت
دربــاره تهیه کننــده اش چــاک لــور37 چیســت: یــک شــارالتان بی خاصیــت )او 
 CBS هرگونــه توهیــن نژادپرســتانه و ضدیهــودی بــه آقــای لــور را انــکار کرد(. شــبکه

35.  John Galliano
36.  Charlie Sheen
37.  Chuck Lorre
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و شــرکت بــرادران وارنــر، ســریال کمــدی پربیننــده آقــای شــین بــه نــام »دو نفــر و 
نصفــی«38 را متوقــف کردنــد؛ ســریالی کــه شــین بــرای هــر قســمتش 1.2 میلیــون 

دالر دستمزد می گرفت.
ایــن دو واقعــه ناگزیــر بــا یــک انفجــار بزرگ تــر مقایســه شــد. مل گیبســون39 
ــه انتخــاب  ــرد ب ــن م ــود؛ جذاب تری ــوود ب ــتاره هالی ســال ها تحسین شــده ترین س
مجلــه پیپــل40 و خوش تیپ تریــن ســلبریتی دنیــا طبــق اعــالم نشــریه فوربــز. امــا 
ــیفیک  ــراه پاس ــال 2006 در بزرگ ــون در س ــوود و گیبس ــقانه هالی ــتان عاش داس
ــک  ــه از ی ــل از این ک ــون قب ــای گیبس ــید. آق ــان رس ــه پای ــان ب ــت41 ناگه کوس
ــت:  ــه او گف ــه، ب ــا ن ــودی اســت ی ــه یه ــی بپرســد ک ــی و رانندگ ــس راهنمای پلی
»یهودی هــا مســئول همــه جنگ هــای دنیــا هســتند«. بعــد هــم بــا یــک توهیــن 
ــنی  ــم چاش ــیت گرایی را ه ــی جنس ــس زن، کم ــر پلی ــن افس ــه ای ــیتی ب جنس

نژادپرستی خود کرد.
ــت کاری  ــد و باب ــای رشــک برانگیزی دارن ــن زندگی ه ــه چنی ــی ک ــرا مردم چ
ــای  ــن رفتاره ــد، چنی ــتمزد می گیرن ــا دالر دس ــه عاشــق آن هســتند میلیون ه ک
دیوانــه واری را بــروز می دهنــد؟ مــواد مخــدر قطعــاً نقــش مهمــی را در ایــن زمینــه 
ــا  ــده می شــود. ام ــاد دی ــع خــالق زی ــوع مشــکالت در صنای ــن ن ــد. ای ــا می کن ایف
شــهرت حتــی می توانــد قدرتمندتریــن مــاده مخــدر دنیــا باشــد. شــهرت افــراد را 
تشــویق می کنــد کــه حدومرزهــا را کنــار بگذارنــد؛ چــون هرچه رســوایی بیشــتری 
ــه خــود جلــب می کننــد. آقــای  ــد، بیشــتر توجــه پاپاراتزی هــا را ب ــار بیاورن ــه ب ب
ــل  ــش از قب ــه بی ــام داد ک ــی انج ــدن، طراحی های ــهورتر ش ــد از مش ــو بع گالیان
ــر  خشــم مــردم را برانگیخــت. در ســال 2000 او لبــاس ولگرد هــای منحــرف را ب
ــدن  ــع ش ــرد جم ــر می ک ــودش فک ــش خ ــاالً پی ــرد. احتم ــش ک ــن مدل های ت
تظاهرکننــدگان اطــراف دفاتــر دیــور یــک پیــروزی بــزرگ بــرای اوســت. 
ــیبی  ــچ آس ــوایی ها هی ــن رس ــه از ای ــد ک ــر می کنن ــن فک ــلبریتی ها همچنی س
ــه نظــر می رســد  ــا هســتند. ب ــد و طرفدارانشــان به هرحــال عاشــق آن ه نمی بینن

38.  Two and a Half Men
39.  MelGibson
40.  People
41.  Pacific Coast Highway
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ــا  ــرد. ام ــذت می ب ــازد، ل ــود بس ــد را از خ ــر ب ــر پس ــه تصوی ــین از این ک ــه ش ک
ــه خطــر  ــردن آن ب ــا رد ک ــه ب ــزی وجــود دارد ک ــه خــط قرم مشــخص اســت ک
ــرای  ــود و ب ــه رئیســش ب ــرای شــین فحــش دادن ب می افتیــد. ایــن خــط قرمــز ب

گالیانو اظهارات نژادپرستانه.
ــان  ــب ستاره هایش ــای عجی ــا رفتاره ــد ب ــور می توانن ــالق چط ــرکت های خ ش
کنــار بیاینــد؟ گاهــی اوقــات خطاهــا به قــدری فاحــش اســت کــه هیــچ راهــی جــز 
اخــراج ایــن افــراد، بــرای شــرکت ها باقــی نمی مانــد. کریســتین دیــور بــه خاطــر 
ــه خــودش افتخــار می کــرد، امــا حقیقــت ایــن  ــو ب ایســتادن مقابــل آقــای گالیان
اســت کــه ایــن یــک تصمیــم تجــاری ســاده بــوده اســت. آقــای گالیانــو بی شــک 
یــک طــراح بااســتعداد بــود کــه بــا حضــورش بــه دیــور رونــق داد. امــا او فقــط یک 
عضــو کوچــک از امپراتــوری بــزرگ دیــور بــود. طرح هــای گالیانــو فقــط 4درصــد 
ــو  ــرد. گالیان ــن می ک ــور در ســال 2010 را تأمی ــی دی ــارد تومان ــروش 29میلی از ف
همچنیــن مســئول قطــع همــکاری تعــدادی از نام هــای بــزرگ بــا ایــن برنــد بــود. 
ــور  ــده اســکار کــه در تبلیغــات عطرهــای دی ــی پورتمــن بازیگــر یهــودی برن ناتال
ــا  ــت ب ــر نیس ــه حاض ــه به هیچ وج ــرد ک ــالم ک ــت اع ــا صراح ــت، ب ــور داش حض

گالیانو همراه شود.
ــا  ــان گیرانه تری را ب ــر و آس ــار مالیم ت ــوارد رفت ــی از م ــرکت ها در برخ ــا ش ام
ــی  ــان متک ــه ستاره هایش ــالق ب ــع خ ــد. صنای ــش می گیرن ــتاره ها در پی ــن س ای
ــتاره ها  ــن س ــای ای ــی از بدرفتاری ه ــای ناش ــی از همهمه ه ــا حت ــتند. آن ه هس
ــای  ــر خطاه ــه خاط ــای شــین را ب ــا آق ــر و CBS باره ــد. وارن ــه می کنن ــم تغذی ه
ــه او  ــیدند؛ چراک ــرش، بخش ــومین همس ــک زدن س ــه کت ــی اش، ازجمل پی درپ
ــورش  ــدون حض ــود و ب ــان ب ــای تلویزیونی ش ــن برنامه ه ــی از موفق تری ــتاره یک س
»دو نفــر و نصفــی« اصــاًل وجــود نداشــت. اشــتباه مرگبــار آقــای شــین ایــن بــود 
کــه برنــد خــودش را در تقابــل و رقابــت بــا برنــد تهیه کننــده اش قــرار داد. آقــای 
لــور بــه ایــن خاطــر صاحــب اعتبــار شــده کــه یک تنــه ســیتکام های چهاردوربینــه 
ســنتی را احیــا کــرده اســت؛ نوعــی از کمــدی موقعیــت کــه ســاخت آن کم هزینــه 
اســت )بــا صرف نظــر از دســتمزد نجومــی شــین( و می تــوان آن را بارهــا و بارهــا 

تکرار کرد.
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افزایش ریسک جدا نشدن از استعدادها
دلیــل تجــارِی جــدا نشــدن از افــراد مســتعد ایــن اســت کــه فهرســت بلندباالیی 
از ســتارگان وجــود دارد کــه بعــد از لغزش هــای بــزرگ توانســته اند حرفــه خــود را 
ــال  ــه در س ــتانه ای را ک ــال نژادپرس ــون42 جنج ــک کالپت ــد. اری ــده کنن ــاره زن دوب
1976 در بیرمنــگام بــه راه انداختــه بــود، به ســالمت پشــت ســر گذاشــت. بیتل هــا 
ــا  ــود آن ه ــه ب ــه گفت ــون ک ــان لن ــر ج ــن اظهارنظ ــدت ای ــیب های درازم از آس
ــال  ــون در ح ــد. مل گیبس ــان ماندن ــتند، در ام ــیح« هس ــی مس ــر از عیس »بزرگ ت
بازگشــت بــه روزهــای اوج اســت. نشــریه Vanity Fair یــک گــزارش دربــاره او تهیــه 
ــان  ــزی را از زب ــای تمجیدآمی ــور«، اظهارنظره ــوی جس ــر »جنگج ــا تیت ــرده و ب ک
ــاره او نقــل کــرده اســت.  ــرگ43 و جــودی فاســتر44 درب ــی گلدب ــل ووپ ــرادی مث اف
آقــای شــین میــدان را خالــی نکــرده اســت. او کــه بعــد از کنــار گذاشــته شــدنش، 
بــه یکــی از مهمان هــای ثابــت برنامه هــای گفت وگومحــور تلویزیونــی تبدیــل 
ــر مطــرح شــد. چــه  ــای توئیت ــن چهره ه ــوان یکــی از محبوب تری ــود، به عن شــده ب

کسی می خواهد چنین سرمایه هایی را دور بیندازد؟
ــد.  ــم بزن ــبات را بره ــن محاس ــت ای ــن اس ــد، ممک ــای جدی ــا تکنولوژی ه ام
ــام  ــه انج ــای احمقان ــه رفتاره ــتاره هایی را ک ــه س ــی ب ــم دسترس ــوژی ه تکنول
ــراد  ــن اف ــدن ای ــرای بازگردان ــرکت ها را ب ــم کار ش ــرده و ه ــان تر ک ــد، آس می دهن
ــد در  ــا اب ــو ت ــتانه گالیان ــارات نژادپرس ــد. اظه ــخت تر می کن ــان س ــه سمت هایش ب

یوتیوب در دسترس خواهد بود.
گذشــته از ایــن، ماشــین های تولیــد خالقیــت مثــل صنعــت ســینما و مــد، دلیــل 
دیگــری هــم بــرای کنــار گذاشــتن ســرمایه های این چنینــی دارنــد: همیشــه 
اســتعدادهای دیگــری بــرای جایگزیــن کــردن وجــود دارد. هنــوز آقــای گالیانــو از دیور 
اخــراج نشــده بــود کــه صنعــت مــد بحــث بــر ســر جانشــین شایســته او را آغــاز کــرد. 
لــور بی شــک بازیگــران دیگــری را بــرای جانشــینی شــین پیــدا خواهــد کــرد. شــارل 
ــن  ــزرگ. همی ــان ب ــر اســت از مردم ــه قبرســتان ها پ ــود ک ــه ب ــی گفت ــول زمان دو گ

جمله را می توان درباره کافه های لس آنجلس و پاریس هم گفت.
42.  Eric Clapton
43.  Whoopi Goldberg
44.  Jodie Foster
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در ستایش تعویق

ــده  ــد. نگارن ــز کن ــن را متمرک ــد ذه ــل نمی توان ــک ضرب االج ــل ی ــز مث هیچ چی
ــه غــر زدن می کنــد، ذهنــش بیشــتر روی  متوجــه شــده کــه هــرگاه ســردبیر شــروع ب
ایــن موضوعــات متمرکــز می شــود: 1( ناخــن انگشــت پایــش کــه احتمــاالً بایــد کوتــاه 
شــود 2( والتــر راســل میــد45 و حرف هــای جالبــی کــه ایــن دانشــمند ریشــو در وبالگــش 
دربــاره جمهــوری دموکراتیــک تیمــور شــرقی می زنــد 3( حیوانــات خانگــی اش کــه نیــاز 

به هوای آزاد دارند 4( ایمیل هایش که باید هرچه سریع تر پاسخ داده شود.
زندگــی بــرای آدم هایــی کــه وقــت تلــف می کننــد، پیچیده تــر شــده اســت. 
ــد  ــد، نمی توانن ــز دارن ــت تمرک ــع کاال و خدم ــل به موق ــر تحوی ــه ب ــب وکارهایی ک کس
دیرکــرد را تحمــل کننــد. در بازارهــای ســرمایه در هــر دقیقــه میلیون هــا ســهام معاملــه 
می شــود. شــبکه های خبــری 24ســاعته، مــا را بــا اطالعــات بمبــاران می کننــد. 
وبالگ هــا و توئیت هــا انبوهــی از اظهارنظرهــای لحظــه ای را بــه وجــود می آورنــد. اوضــاع 

به قدری وخیم است که یک چهارم آمریکایی ها هرروز فست فود می خورند.
کارفرمایــان در زمینــه کاهــش اتــالف وقــت، در حــال پیشــرفت هســتند. شــرکت 
آمریکایــی اودســک46 کــه از طریــق اینترنــت کارفرماهــا را بــه کارمنــدان آزاد و 

45.  Walter Russell Mead
46.  ODesk
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ــداران  ــه خری ــش ب ــه نرم افزارهای ــد ک ــود می بال ــه خ ــد، ب ــل می کن ــا متص خویش فرم
ــال  ــد. در س ــده می ده ــراد استخدام ش ــر اف ــارت ب ــه نظ ــری در زمین ــی بی نظی توانای
2011 بــازار ســهام توکیــو ســاعت ناهــار خــود را از 90دقیقــه بــه 60دقیقــه کاهــش داد 
ــد.  ــذا بخورن ــه و ســختی غ ــال، باعجل ــراغ ب ــا ف ــذا خــوردن ب ــدان به جــای غ ــا کارمن ت
ــه  ــاًل ب ــوگل و HP قب ــل گ ــرفته مث ــای پیش ــوزه فناوری ه ــال در ح ــرکت های فع ش
ــردن  ــال ک ــرای دنب ــی ب ــان زمان ــه کارمندانش ــه ب ــد ک ــار می کردن ــان افتخ خودش
ــم  ــخصی را ک ــات ش ــن اوق ــان ای ــا هم زم ــاال آن ه ــد. ح ــخصی می دهن ــای ش پروژه ه
ــر  ــان ب ــم خودش ــدان ه ــد. کارمن ــری روی آن دارن ــارت دقیق ت ــم نظ ــد و ه کرده ان
ــه شــما اجــازه  خودشــان نظــارت می کننــد. ابزارهــای دیجیتالــی مثــل RescueTime ب

می دهد که دسترسی خود را به اینترنت یا ایمیل های ورودی محدودتر کنید.
پرداخــت حق الزحمــه، حــاال در زمــان کوتاه تــری اتفــاق می افتــد. تعــداد 
آمریکایی هایــی کــه دســتمزد ســاعتی دریافــت می کننــد، از دهــه 1970 تاکنــون در 
ــاغل  ــه مش ــا )ازجمل ــد از آمریکایی ه ــروز 59 درص ــت. ام ــوده اس ــش ب ــال افزای ح

تخصصی مثل وکالت( به صورت ساعتی دستمزد می گیرند.
امــا آیــا عاقالنــه اســت کــه این طــور وســواس ســرعت داشــته باشــیم؟ تجــارت 
ــر  ــازار منج ــودی ب ــه ناب ــد ب ــودکار، می توان ــای خ ــراری وقفه ه ــدون برق ــریع ب س
شــود؛ نظیــر آنچــه در ششــم مــی 2010 اتفــاق افتــاد. ســؤال بعــدی ایــن اســت کــه 
آیــا گرفتــن وقــت افــراد، تــا ایــن حــد بــد و مخــرب اســت؟ کارشناســان همیشــه بــه 
ــد.  ــاره خریــد تصمیــم نگیرن مــردم هشــدار می دهنــد کــه به صــورت لحظــه ای درب
کســانی کــه بــه تعویــق انداختــن کارهــا عــادت دارنــد، بــرای خــود زمانــی را بــرای 
ــد  ــد. کســب وکارها سال هاســت می گوین ــردن هیجــان در نظــر گرفته ان فروکــش ک
ــن  ــد در ای ــی می توان ــودن گاه ــد؛ دودل ب ــاز دارن ــتری نی ــت بیش ــه خالقی ــه ب ک
ــش کــه از او  ــه یکــی از طرفداران زمینــه کمک کننــده باشــد. ارنســت همینگــوی ب
ــود، جــواب داد کــه اولیــن کاری کــه  ــاره نحــوه نوشــتن رمــان ســؤال کــرده ب درب
بایــد انجــام بدهیــد، تمیــز کــردن یخچالتــان اســت. اســتیون جانســون47 نویســنده 
حــوزه نــوآوری ادعــا می کنــد کــه برخــی از بهتریــن محصــوالت جدیــد، آن هایــی 
ــرای  ــتله ب ــده نس ــد. ای ــدا می کنن ــرورش پی ــی پ ــورت تدریج ــه به ص ــتند ک هس
47.  Steven Johnson
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ــا  ــت؛ ام ــرار نگرف ــورد اســتقبال ق ــا م ــای کوچــک، دهه ه ــوه در ظرف ه ــروش قه ف
حاال میلیاردها دالر می ارزد.

ــد:  ــام گرفته ان ــت اله ــوری مدیری ــاره تئ ــده درب ــش انجام ش ــرات از دو پژوه ــن تفک ای
یــک مقالــه دیده نشــده در آکادمــی ژورنــال مدیریــت48 نوشــته برایــان گونیــا49 از دانشــگاه 
ــام »انتظــار: هنــر و علــم دیرکــرد«50 نوشــته  ــه ن ــز هاپکینــز و یــک کتــاب مشــهور ب جان
فرانــک پارتنــوی51 از دانشــگاه ســان دیگــو. آقــای گونیــا و ســه همــکارش بــا انجــام مجموعه  
ــر  ــا را اخالق مدارت ــا، م ــردن ســرعت انجــام کاره ــم ک ــه ک ــد ک ــی نشــان دادن آزمایش های
می کنــد. افــراد وقتــی بــا یــک انتخــاب روشــن میــان خــوب و بــد مواجــه می شــوند، اگــر 
به جــای آن کــه مجبــور باشــند ســریع تصمیــم بگیرنــد، زمانــی بــرای فکــر کــردن داشــته 
باشــند، پنــج برابــر بیشــتر احتمــال دارد کــه کار درســت را انجــام دهنــد. ســازمان هایی کــه 
بــه واکنــش ســریع نیــاز دارنــد )مثــل بانک هــا( بیشــتر احتمــال دارد کــه درگیــر مشــکالت 
ــای  ــد از زمان ه ــه شــرکت ها بای ــد ک ــن نویســندگان پیشــنهاد می دهن ــی شــوند. ای اخالق
تخصیص یافتــه بــه آرامــش و فروکــش کــردن هیجــان، بیشــتر اســتفاده کننــد یــا ســطوح 

مختلفی را برای تصویب تصمیم های مهم در نظر بگیرند.
ــه  ــد ک ــخیص بدهن ــد تش ــراد نمی توانن ــیاری از اف ــد بس ــوی می گوی ــای پارتن آق
درک چــه عاملــی باعــث موفقیــت ســخنرانان عمومــی و کمدین هــای برجســته شــده 
اســت. موفقیــت آن هــا بســته بــه آن اســت کــه بداننــد چــه زمانــی و بــه چه مــدت باید 
ــد. این کــه کاری را اول ازهمــه انجــام دهیــم مهــم نیســت،  در کار خــود وقفــه بیندازن
بلکــه درســت انجــام دادن آن اســت کــه اهمیــت دارد. درســت انجــام دادن کارهــا هــم 

اغلب مستلزم آن است که زمان بیشتری را صرف کنیم.
وارن بافــت موفق تریــن ســرمایه گذار دنیــا، به جــای خریدوفــروش دائمــی 
ــی نگــه مــی دارد. او می نویســد: »ایــن ســکون  ــرای مــدت طوالن ســهام، آن هــا را ب
نزدیــک بــه تنبلــی، ســنگ بنــای اصلــی ســبک ســرمایه گذاری ماســت.« فابیــوس 
ماکســیموس52 ژنــرال رومــی کــه لقــب »تعلل گــر« را بــه خــود اختصــاص داده بــود، 

با اجتناب از جنگ های توافقی، لشکر مهاجم هانیبال را از پا درآورد.

48.  Academy of Management Journal
49.  Brian Gunia
50.  Wait: The Art and Science of Delay
51.  Frank Partnoy
52.  Fabius Maximus
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آرام تر عجله کنید!
تعویــق حتــی می توانــد در حوزه هایــی کــه در آن عنصــر زمــان اهمیــت بســیاری 
دارد، مفیــد واقــع شــود. پزشــکان و خلبانــان می تواننــد از دنبــال کــردن چک لیســت ها 
بهــره ببرنــد؛ حتــی در مــورد کارهایــی کــه قبــاًل بارهــا آن را انجــام داده انــد. همان طــور 
ــن لیســت  ــاب »مانیفســت چک لیســت«54 شــرح داده، ای ــده53 در کت ــول گاوان ــه ات ک
ــد.  ــمند تر می کن ــر و روش ــراد را منظم ت ــی آورد و اف ــر م ــا را پایین ت ــرعت کار آن ه س

بهترین ورزشکاران قبل از ضربه زدن به توپ، تا آخرین ثانیه صبر می کنند.
آقــای پارتنــوی می گویــد مــردم بایــد مدیریــت کــردن تأخیــر را یــاد بگیرنــد؛ 
ــیار  ــردن، بس ــر ک ــی تأخی ــد. گاه ــائل را آموخته ان ــایر مس ــت س ــه مدیری ــور ک همان ط
عاقالنــه اســت. احمقانه تریــن چیزهایــی کــه در زمــان کوتــاه بــه مــا تحمیــل می شــود، گاه 
ــرای کســانی کــه  ــد نابودمــان کنــد. بااین حــال، قوانیــن مدیریــت معقــول زمــان ب می توان
کارهــای خــود را بــه تعویــق می اندازنــد هــم مثــل باقــی مــردم کاربــرد دارد. مشــکالتی را 
ــت؛  ــر انداخ ــه تأخی ــد ب ــوند، نبای ــر می ش ــدن، وخیم ت ــه ش ــده گرفت ــورت نادی ــه در ص ک
مثــاًل صورت حســاب های کارت اعتبــاری. فهرســتی از کارهایــی را کــه بایــد انجــام دهیــد، 
ــق  ــه تعوی ــا را ب ــن کاره ــه مهم تری ــا درحالی ک ــد ت ــول بزنی ــان را گ ــد و خودت ــه کنی تهی

انداخته اید، به سراغ انجام کارهایی که در اولویت بعدی هستند بروید.
ایــن رویکــرد، تــا حــد زیــادی هوشــمندانه بــه نظــر می رســد. امــا آقــای پارتنــوی 
حــق دارد کــه دربــاره وســواس فزاینــده کســب وکارها دربــاره ســرعت هشــدار بدهــد. او 
همچنیــن حــق دارد کــه بــه ایــن جملــه محبــوب میــان مدیــران مبنــی بــر این کــه زمان 
ــد. راز  ــگاه کن ــا بدبینــی ن ــر تقســیم شــود، ب ــا ارزش هــای براب ــی ب ــه قطعات ــد ب می توان
فعالیــت ذهن هــای مــدرن ایــن اســت کــه ایــن اذهــان بــه ترکیبی از ســرعت و آهســتگی 
نیــاز دارنــد. افــرادی کــه کارشــان مســتلزم فعالیــت فکــری شــدید اســت، ممکــن اســت 
مدت هــا تردیــد کننــد، امــا در یک لحظــه تحــت تأثیــر جرقــه ای از بصیــرت یــا انفجــار 
خالقیــت قــرار بگیرنــد. اگــر همــه ضرب االجل هــا را فرامــوش کنیــد، بــا دودلــی و تردیــد 
به جــا می مانیــد. اگــر هــم بیش ازحــد درگیــر ضرب االجل هــا شــوید، بــا ذهنــی 

فست فودی تنها خواهید ماند؛ و البته ناخن هایی که باید کوتاه شوند.

53.  AtulGawande
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ماندن در کنار هم
توصیه هایی درباره مدیریت شراکت

ــراد کتــاب »زندگــی«55 سرگذشــت کیــث ریچــاردز56  فقــط تعــداد کمــی از اف
گیتاریســت گــروه رولینــگ اســتونز را بــه خاطــر بینشــی کــه نســبت بــه کســب وکار 
زندگــی خصوصــی  دربــاره  زیــادی  دارد، می خواننــد. جزییــات هیجان انگیــز 
ــر اســت. بااین حــال  ــه جالب ت ــرای هم ــه ب ــاب وجــود دارد ک ــن کت ریچــادرز در ای
»زندگــی« روی یکــی از پیچیده تریــن مشــکالت عالــم کســب وکار دســت گذاشــته 

است: چطور یک شراکت خالق را زنده نگاه داریم.
ــن  ــی از نامطبوع تری ــیقی، یک ــب وکار موس ــه کس ــد ک ــاردز می گوی ــای ریچ آق
کســب وکارهای موجــود اســت و فقــط یــک پلــه بــا گانگســتری فاصلــه دارد. اغلــب 
ــب  ــا ترکی ــوارد، ب ــی م ــا باق ــه ت ــی گرفت ــون و مک کارتن ــراکت لن ــراکت ها از ش ش
ــادرز و  ــث ریچ ــت. کی ــده اس ــود ش ــوس ناب ــع و ه ــوری، طم ــاری از خودمح مرگب
ــم در  ــرن باه ــرای نیم ق ــیب ها، ب ــراز و نش ــه ف ــود هم ــا باوج ــر57 ام ــک جگ می

کسب وکار شراکت کرده اند.
اکثــر کارشناســان کســب وکار، حرف هــای جالــب چندانــی دربــاره شــراکت 
ندارنــد. روزنامه نــگاران بــر ابرقهرمان هــای تنهــا تمرکــز می کننــد؛ همــه 

55.  Life
56.  Keith Richards
57.  Mick Jagger
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ــت روی  ــان مدیری ــکن. مربی ــان ساختارش ــدر و کارآفرین ــای مقت مدیرعامل ه
ــای  ــی مدل ه ــوآوری و طراح ــون ن ــی چ ــدی در حوزه های ــزرگ بع ــای ب رونده
ــود  ــن وج ــی از ای ــانه هایی حاک ــال، نش ــتند. بااین ح ــز هس ــب وکار متمرک کس
دارد کــه موضــوع شــراکت کم کــم در حــال جلب توجــه ی اســت کــه الیــق آن 
ــا عنــوان »باهــم کار  اســت. مایــکل ایزنــر58 مدیــر پیشــین دیزنــی، کتابــی را ب
کــردن: چــرا شــراکت های بــزرگ بــه موفقیــت می رســند«59 بــه ایــن موضــوع 

اختصاص داده است.
ــی از  ــداد قابل توجه ــا می شــود، تع ــغ تنه ــار نواب ــه نث ــی ک ــه توجه ــم هم به رغ
ــا  ــه کج ــاکس ب ــدون س ــن ب ــده اند. گلدم ــاد ش ــرکا ایج ــط ش ــب وکارها توس کس
ممکــن بــود برســد؟ یــا هیولــت بــدون پــاکارد؟ آرتــور بلنــک60 و برنــی مارکــوس61 
کــه در میــان همکارانشــان بــا عنــوان برنی-آرتــور شــناخته می شــوند، بــا تأســیس 
شــرکت هــوم دیپــات،62 صنعــت خرده فروشــی را متحــول کردنــد. بیــل گیتــس در 
مایکروســافت بــا شــرکای متعــددی کار کــرد کــه مشــهورترین آن هــا پــل آلــن63 و 
ــا همســرش  ــه اش را ب ــد. حــاال هــم موسســه خیری بعــد از آن اســتیو بالمــر64 بودن
ملینــدا مدیریــت می کنــد )او بــه ایزنــر گفتــه: »مــن هرگــز کاری را تنهایــی انجــام  
نــداده ام، به جــز امتحــان دادن«. وارن بافــت از قبــل از شــکل گیری گــروه رولینــگ 
ــن دوســتش اســت،  ــع، قابل اعتمــاد و بهتری ــی مانگــر65 کــه مطی ــا چارل اســتونز، ب

همکاری کرده است.
ــه شــراکت های  ــق، نســبت ب ــه شــود کــه شــراکت های موف ممکــن اســت گفت
ــد تنهــا باشــند.  ــر هســتند. اهالــی کســب وکار تمایــل دارن شکســت خورده کمیاب ت
ثــروت و شــهرت حتــی محکم تریــن دوســتی ها را هــم می توانــد نابــود کنــد. زمانــی 
ــن  ــرد، ای ــت می ک ــی را مدیری ــز66 دیزن ــک ول ــا فران ــترک ب ــور مش ــر به ط ــه ایزن ک
شــرکت پیشــرفت کــرد، امــا زمانــی کــه آقــای ولــز از دنیــا رفــت و ایزنــر ســعی کــرد 
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او را بــا مایــکل اویتــز67 جایگزیــن کنــد، فاجعــه بــه بــار آمــد. جنجال هــا باعــث شــد 
ــاه  ــد از 14م ــم بع ــز ه ــود اویت ــد و خ ــرک کنن ــازمان را ت ــدی، س ــراد کلی ــه اف ک

استعفا داد؛ البته با دریافت یک مبلغ قابل توجه.
بــه نظــر می رســد کــه شــراکت های معیــوب در صنایــع فناوری هــای پیشــرفته 
رایج تــر اســت. هرچنــد لــری پیــج68 و ســرگی بریــن69 موسســان گــوگل آن قــدر بــه 
هــم نزدیــک هســتند کــه از دفتــر کار مشــترکی اســتفاده می کننــد، امــا فیس بــوک 
ــد. در  ــیب دیده ان ــان آس ــان مؤسسانش ــای می ــگ و جدل ه ــر دو از جن ــر ه و توئیت
توییتــر اوان ویلیامــز70 نتوانســت بــا جــک دورســی71 کنــار بیایــد. مــارک زوکربــرگ 
ــتین  ــوک، داس ــده فیس ب ــذار باقیمان ــر بنیان گ ــا دیگ ــه ای ب ــط خصمان ــم رواب ه

موسکوویتز72 دارد.
این کــه چــرا برخــی از شــراکت ها موفــق می شــود و برخــی دیگــر شکســت 
می خــورد، از قوانیــن محکمــی پیــروی می کنــد. بــه نظــر می رســد بافــت و مانگــر بــی 
هیــچ تالشــی باهــم کنــار می آینــد؛ انــگار کــه یــک پیونــد شــیمیایی بیــن آن هــا وجــود 
دارد. بااین حــال گیتــس ناچــار بــود روی شــراکتش کار کنــد. او بعــد از تــرک صندلــی 
ــرانجام  ــر س ــن دو نف ــرد. ای ــی ک ــدت عصبان ــر را به ش ــافت، بالم ــی مایکروس مدیرعامل
به ناچــار در یــک قــرار شــام در ســال 2001 باهــم صلــح کردنــد. بــا تمــام ایــن اوصــاف، 
ــش  ــت را افزای ــانس موفقی ــه ش ــود دارد ک ــی وج ــون کل ــد قان ــر چن ــه ایزن ــه گفت ب
می دهــد. شــرکا بایــد بتواننــد کامــاًل بــه یکدیگــر اعتمــاد کننــد. ایزنــر اشــاره می کنــد 
کــه بســیاری از شــرکای موفــق صرف نظــر از میــزان مشارکتشــان در پروژه هــای 
خــاص، ســودها را به صــورت مســاوی تقســیم می کننــد. همچنیــن بایــد میــان 
ــرار باشــد. تعــداد قابل توجهــی از  ــوازن ظریفــی برق شــباهت ها و تفاوت هــای شــرکا، ت
ــه شــهرت  ــه مقول شــرکای موفــق، ســوابق مشــابه، امــا نگرش هــای کامــاًل مختلفــی ب
ــزرگ شــده اند، امــا بافــت  ــد. بافــت و مانگــر در فاصلــه چنــد مایلــی از یکدیگــر ب دارن

دوست دارد در مرکز توجه باشد و مانگر ترجیح می دهد در سایه بماند.

67.  Michael Ovitz
68.  Larry Page
69.  Sergey Brin
70.  Evan Williams
71.  Jack Dorsey
72.  Dustin Moskovitz
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محو نشدن
ــردازد. او  ــراکت می پ ــاره ش ــا درب ــن بحث ه ــیاری از ای ــه بس ــادرز ب ــای ریچ آق
ــاره نحــوه بازســازی شــراکت، بعــد از بــه هــم  همچنیــن توصیه هــای خوبــی را درب
خــوردن آن بــه خاطــر پــول و شــهرت ارائــه می دهــد. جگــر و ریچــادز از 
مســتحکم ترین شــراکت در صنعــت موســیقی بهــره بردنــد. آن هــا کــه خودشــان را 
ــد،  ــدن بودن ــی ســاکن لن ــه نوجوانان ــی ک ــد، زمان ــای گلیمــر«73 می نامیدن »دوقلوه
عاشــق ســبک بلــوز آمریکایــی شــدند. ریچــاردز ســاز مــی زد و جگــر می خوانــد. امــا 
ــه  ــت ک ــاال گرف ــا حــدی ب ــا ت ــان آن ه ــالف  می ــر داد. اخت ــز را تغیی ــان همه چی زم
جگــر تصمیــم گرفــت اســتونز را »گــروه موســیقی خــودش« خطــاب کنــد. او حتــی 
در تورهــا ترانه هــای گروهــی را به صــورت ســولو اجــرا کــرد. یــک جدایــی رســمی، 

محتمل به نظر می رسید.
امــا در ســال 1989 ایــن دو نفــر تصمیــم گرفتنــد مشکالتشــان را بــه همــان 
ــد.  شــیوه  تجــاری ای حــل کننــد کــه گیتــس و بالمــر از آن اســتفاده کــرده بودن
یکدیگــر را در یــک مــکان آرام مالقــات کردنــد و اختالف هایشــان را دور ریختنــد. 
ــه  ــود، س ــیده ب ــم پاش ــیقی از ه ــای موس ــادی از گروه ه ــداد زی ــه تع درحالی ک
عامــل بــه آن هــا کمــک کــرد کــه شــراکت خــود را حفــظ کننــد: عامــل اول بــه 
ــه  ــه در ده ــود ک ــا ب ــه دار« آن ه ــق و ریش ــتی عمی ــاردز »دوس ــای ریچ ــه آق گفت
ــد  ــود کــه تشــخیص دادن ــود. عامــل دوم ایــن ب 1960 در لنــدن شــکل گرفتــه ب
ــی  ــه کس ــت )چ ــودن اس ــدا ب ــر از ج ــیار بهت ــا بس ــرای آن ه ــردن ب ــم کار ک باه
ــم عشــق مشــترک  ــوم ه ــل س ــاد دارد؟(. عام ــه ی ــا را ب ــره آن ه ــای تک نف اجراه

آن ها به پول بود.
ــا میــک و  ــن دو وجــود دارد، ام ــان ای ــی می ــوز تنش های ــه هن روشــن اســت ک
کیــث بعــد از 50 ســال شــراکت هنــوز ایــن را می داننــد کــه هرکــدام چیــزی را در 
ــن  ــن س ــاال رفت ــر ب ــه خاط ــوی ها ب ــه فرانس ــد. در دوره ای ک ــده می کن ــری زن دیگ
بازنشســتگی تــا 62 ســال ســروصدا بــه راه انداخته انــد، ایــن شــهروندان عالی رتبــه 

جسور برای تور جهانی بعدی شان برنامه ریزی می کنند.

73.  Glimmer Twins
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مطالعه آثار نویسندگان بزرگ برای رهبران کسب وکار سودمند خواهد بود

ــختی  ــی74 به س ــر ماجراجوی ــی ب ــی مبتن ــای آموزش ــدن دوره ه ــدون گذران ب
می تــوان بــه رده هــای بــاالی کســب وکار صعــود کــرد. در ایــن دوره هــا شــما یــک 
ــوردی،  ــی، کوه ن ــل قایق ران ــی مث ــدید بدن ــای ش ــا فعالیت ه ــاده را ب ــه فوق الع هفت
پاییــن آمــدن از ارتفــاع بــا طنــاب و مــوارد مشــابه می گذرانیــد و ســپس بــا ســرعت 
آئین هــای عجیب وغریــب،  ایــن  فــرار می کنیــد.  بــه خانــه  تمام تــر  هرچــه 
داســتان های جذابــی را از نبردهــای شــخصی شــما تولیــد می کنــد کــه می توانیــد 
ــچ  ــا هی ــن دوره ه ــی، ای ــورت کل ــا به ص ــد، ام ــو کنی ــتانه بازگ ــای دوس در جمع ه

فایده ای جز ثروتمند کردن شرکت های برگزارکننده شان ندارند.
ــر  ــز قدرتمندت ــا یک چی ــی را ب ــریفات مدیریت ــن تش ــه ای ــیده ک ــت آن رس وق
جایگزیــن کنیــم: دوره هــای مبتنــی بــر ماجراجویــی درونــی. به این ترتیــب رهبــران 
ــزرگ  ــای ب ــا ایده ه ــت، ب ــا طبیع ــردن ب ــرم ک ــت وپنجه ن ــای دس ــب وکار به ج کس
ــک دره  ــور از ی ــرای عب ــراد ب ــت اف ــا هدای ــه ب ــای این ک ــد. به ج ــروکله می زنن س
تنــگ، مهارت هــای رهبــری کســب کننــد، ایــن کار را از طریــق هدایــت آن هــا در 
ــزار  ــاده برگ ــکلی س ــه ش ــا ب ــن دوره ه ــد. ای ــام می دهن ــی انج ــای ذهن پرتگاه ه
ــع  ــم جم ــاده دور ه ــل دورافت ــک هت ــده در ی ــران آین ــدادی از رهب ــود. تع می ش

74.  Outward Bound
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می شــوند و خودشــان را وقــف مطالعــه کتاب هــای مهــم می کننــد. آن هــا از 
ــی  ــک مرب ــول روز ی ــوند. در ط ــته می ش ــه داش ــی دورنگ ــای الکترونیک مزاحمت ه
اطمینــان حاصــل می کنــد کــه شــرکت کنندگان سرشــان بــه کارشــان گــرم باشــد. 
ــان  ــه زندگی هایش ــد، ب ــه خوانده ان ــه را ک ــا آنچ ــوند ت ــویق می ش ــر تش بعدازظه

ارتباط بدهند.
ــدن  ــه خوان ــور ب ــرواز را مجب ــی بلندپ ــران اجرای ــه مدی ــده ک ــن ای ــخر ای تمس
ادبیــات کالســیک کنیــم، کار ســاده ای اســت. می تــوان بازی هــای ســرگرم کننده ای 
را بــرای ابــداع عناوینــی کــه ممکــن اســت توجــه ایــن مدیــران را جلــب کنــد، بــه 
راه انداخــت؛ مثــاًل »چنیــن گفــت مک کینــزی« یــا »اســنچر75 شــانه بــاال 
ــم؛  ــراد جفــت کنی ــا مدل هــای شــخصیتی اف ــا این کــه کتاب هــا را ب انداخــت«76. ی
مثــاًل »دفاعیــه ای از زندگــی یــک نفــر«77 بــا دونالــد ترامــپ و »جنایــت و مکافــات« 
بــا کنــراد بلــک.78 یــا می تــوان تصــور کــرد کــه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی بــه 
ــکلی  ــه ش ــور چ ــیوه کی یرکگ ــه ش ــن ب ــره تأمی ــت زنجی ــا مدیری ــه ی ــبک نیچ س

خواهد بود.
بعــد از ایــن مرحلــه، پرســش های کاربــردی مطــرح می شــود. آیــا افــراد 
بلندپــرواِز مســتعد، بیشــتر تصمیم گیرنــده نیســتند تــا اندیشــمند؟ آیــا آن هــا وقــت 
ــداد  ــه تع ــب اینجاســت ک ــد؟ جال ــط کنن ــای بی رب ــه صــرف فکره ــد ک ــی دارن کاف
زیــادی از مدیــران آمریکایــی در دانشــگاه فلســفه خوانده انــد. ریــد هافمــن79 یکــی 
ــده و  ــفه خوان ــانس فلس ــفورد فوق لیس ــگاه آکس ــن در دانش ــذاران لینکدی از بنیان گ
ــدت  ــرای م ــد، ب ــاب کن ــاردر را انتخ ــک میلی ــوان ی ــی به عن ــه زندگ ــل از این ک قب
کوتاهــی تصمیــم داشــته اســتاد دانشــگاه شــود. گذشــته از ایــن، مدیــران اجرایــی 
وقــت کافــی بــرای شــرکت در برنامه هــای مفصلــی مثــل داووس را دارنــد کــه در آن 
چیــزی بیشــتر از بازگویــی کلیشــه های شــرکتی دربــاره »ســهامداران« و »پایــداری« 
ــه  ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــان کاف ــاً زم ــاب مطمئن ــن حس ــا ای ــد. ب ــاق نمی افت اتف

متفکران واقعی را هم می توانند داشته باشند.
75.  Accenture

Atlas Shrugged 76. اشاره به کتاب
77.  Apologia Pro Vita Sua
78.  Conrad Black
79.  Reid Hoffman
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دوره هــای مبتنــی بــر ماجراجویــی درونــی بــرای »رهبــری اذهــان« حیرت انگیــز 
خواهــد بــود. دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه چــرا دنیــای کســب وکار در حــال حاضر 
ــی شــدن محصــول  ــری از کاالی ــرای جلوگی ــا راه ب ــه شــده: تنه ــن جمل ــر ای درگی
)انتخــاب محصــول فقــط بــه خاطــر قیمتــش، نــه تفــاوت در خصوصيــات، خدمــات 
ارزش افــزا يــا منافــع وابســته( یــا اجتنــاب از نابــودی بازارهــا، ایــن اســت کــه جلوتــر 
ــوان  ــه به عن ــرکت هایی ک ــال ش ــد. بااین ح ــر کنی ــده فک ــاره آین ــان درب از رقبایت
رهبــران اذهــان مطــرح می شــوند، اغلــب عقب مانــده هســتند؛ تحلیلگــران ریســک 
از  زمانــی  مدیریــت  مشــاوران  و  می کننــد  بازیافــت  را  دیــروز  روزنامه هــای 
موفقیت هــای گذشــته پشــتیبانی می کننــد کــه عامالنشــان در حــال تــرک فضــای 

کسب وکار هستند.
تنهــا راه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک رهبــر اذهــان ایــن اســت کــه همــه ایــن 
ــپارید. از  ــوش بس ــزرگ گ ــر ب ــدادی متفک ــه تع ــد و ب ــوش کنی ــروصداها را فرام س
خوانــدن نوشــته های توســیدید چیزهــای بیشــتری دربــاره رهبــری یــاد می گیریــد، 
تــا از هــزار متخصــص رهبــری. بــا خوانــدن کنفســیوس بیشــتر دربــاره کســب وکار 
ــر 50  ــر دراک ــی. پیت ــاوران فرهنگ ــه مش ــردن ب ــوش ک ــا گ ــد ت ــن می آموزی در چی
ســال اســت کــه به عنــوان برتریــن مربــی مدیریــت شــناخته می شــود؛ نــه بــه ایــن 
ــن دلیــل کــه  ــه ای خاطــر کــه در کنفرانس هــای بیشــتری شــرکت کــرده، بلکــه ب
ــی  ــال او وقت ــوان مث ــت. به عن ــرده اس ــه ک ــم آمیخت ــای مه ــا کتاب ه ــش را ب ذهن
ــه پیوندهــای ازدواج  ــه هــم پیوســتن کســب وکارها بنویســد، ب ــاره ب می خواهــد درب

جین آستن80 رجوع می کند.
ــن  ــش از ای ــی بی ــد اهمیت ــی می توانن ــی درون ــر ماجراجوی ــی ب ــای مبتن دوره ه
ــم  ــد و ه ــم می کنن ــر فراه ــم لنگ ــرواز ه ــراد بلندپ ــرای اف ــا ب ــند. آن ه ــته باش داش
ــدا  ــادی را پی ــای م ــه موفقیت ه ــیدن ب ــواس رس ــان وس ــراد چن ــن اف ــگاه. ای پناه
ــکنی  ــا قانون ش ــد ی ــاد ببرن ــان را از ی ــت خانواده هایش ــن اس ــه ممک ــد ک می کنن
کننــد. دوره هــای فلســفه محور بــه مدیــران اجرایــی کمــک می کنــد تــا بــر 
وسواسشــان بــرای رســیدن بــه مقــام و جایــگاه، غلبــه کننــد. وقتــی در آموزه هــای 
افالطــون غــرق شــده باشــید، ســخت می توانیــد ارزش خــود را برحســب اموالــی کــه 
80.  Jane Austen
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انباشــته کرده ایــد، انــدازه بگیریــد. عــالوه بــر ایــن، مدیــران پرمشــغله و حواس پــرت 
ــا و  ــا، توئیت ه ــتن ایمیل ه ــار گذاش ــد از کن ــا می توانن ــن دوره ه ــتفاده از ای ــا اس ب
ــرداری  ــم، بهره ب ــائل مه ــر مس ــز ب ــت تمرک ــن، در جه ــانی های لینکدی به روزرس

کنند.

به دنبال پاسخ
جهــان کســب وکار ســال ها بــه دنبــال دوره هــای مبتنــی بــر ماجراجویــی درونــی 
ــرای تأمــل،  ــی ب ــا در نظــر گرفتــن زمان ــق ب ــران موف ــوده اســت. بســیاری از مدی ب
ــادت  ــافت، ع ــت مایکروس ــان مدیری ــس در زم ــل گیت ــد. بی ــی گرفته ان ــج خوب نتای
داشــت یــک هفتــه بــه کلبــه ای دورافتــاده پنــاه ببــرد و روی موضوعــی مهــم تمرکــز 
کنــد. جــک ولــش در جنــرال الکتریــک یــک ســاعت در روز را بــرای تفکــر بــدون 
مزاحمــت در نظــر گرفتــه بــود. کلــی کریستنســن81 از مدرســه کســب وکار هــاروارد 
آن قــدر از تعــداد بــاالی هم دوره ای هایــش کــه طــالق گرفتــه یــا بــه زنــدان افتــاده 
ــی  ــان را ارزیاب ــور زندگی ت ــوان »چط ــا عن ــه دوره ای را ب ــود ک ــب ب ــد، متعج بودن
ــای  ــن دوره ه ــه یکــی از محبوب تری ــن دوره ب ــه راه انداخــت. ای ــرد؟« ب ــد ک خواهی
ــق را  ــاب موف ــک کت ــه و اســاس ی ــل شــد و پای ــاروارد تبدی مدرســه کســب وکار ه

فراهم کرد.
ــزرگ اســت؛ شــرکت هایی  ــی برخــی از شــرکت های ب »آگاهــی« خواســته اصل
کــه مربیانــی را بــرای آمــوزش تلفیقــی از تکنیک هــای تمــدد اعصــاب و مدیتیشــن 
حــوزه  مهــم  شــرکت های  بــرای  بــزرگ  ایده هــای  کرده انــد.  اســتخدام 
تکنولوژی هــای پیشــرفته، حکــم اتومبیــل و خانــه را در کشــورهای نفت خیــز 
ــت.  ــذار اس ــا اثرگ ــگاه آن ه ــن جای ــدازه در تعیی ــان ان ــه هم ــعه نیافته دارد و ب توس
پیتــر تیــل82 یکــی از ســرمایه گذاران ســیلیکون ولی کنفرانس هایــی را دربــاره 
ــد  ــرای بهبــود جهــان تــالش کنــد. دیوی ــا ب متفکــران برجســته برگــزار می کنــد ت
برنــدل83 فیلســوف و روان پزشــک مشــاوره های شــخصی را بــه مدیــران ارائــه 

81.  Clay Christensen
82.  Peter Thiel
83.  David Brendel
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ــدازی  ــو84 راه ان ــس ریوی ــاروارد بیزین ــریه ه ــرای نش ــی را ب ــراً وبالگ ــد و اخی می ده
کــرده و در آن بــه ایــن موضــوع می پــردازد کــه چطــور فلســفه شــما را بــه رهبــر 
ــوژی  بهتــری تبدیــل می کنــد. دامــون هاروویتــز85 کــه شــغلش را در بخــش تکنول
ــش  ــر بخ ــمت دارد: مدی ــوگل دو س ــرد، در گ ــفه بگی ــری فلس ــا دکت ــرد ت ــا ک ره
مهندســی و فیلســوف مقیــم. او می گویــد: »رهبــران اذهــان در صنعــت مــا کســانی 
ــد، بلکــه کســانی  ــاال می رون ــی ب ــان ترق ــدم از نردب ــه آهســته و قدم به ق نیســتند ک
هســتند کــه ریســک می کننــد و دیدگاه هــای منحصربه فــردی را در خــود پــرورش 

می دهند«.
ــا  ــن زمینه ه ــه ای ــد در هم ــی می توان ــی درون ــر ماجراجوی ــی ب ــای مبتن دوره ه
ــراد کمــک می کنــد کــه  ــه اف پیشــرفت های قابل توجهــی را ایجــاد کنــد. آگاهــی ب
را خالــی کننــد.  بدهنــد و هــم ذهــن خــود  آرامــش  بــه خود شــان  هــم 
عزلت گزینی هــای ایده محــور به طــور منظــم ســلبریتی های نابغــه را دور هــم 
ــا فیلســوف های شــرکتی،  جمــع می کنــد. برگــزاری جلســات خصوصــی مشــاوره ب
مدیــران را از همکارانشــان مجــزا نــگاه مــی دارد. امــا دوره هــای مبتنی بــر ماجراجویی 
درونــی نه تنهــا امــکان انباشــتن ذهــن از آگاهــی را فراهــم می کنــد، بلکــه هم زمــان 
ــه  ــده ای اســت ک ــن ای ــد. ای ــان شــرکت کنندگان شــکل می ده ــم می روابطــی را ه

زمان عملی کردن آن فرارسیده است.

84.  Harvard Business Review
85.  Damon Horowitz
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