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ادبیــاتِ مدیریــت مملــو از اســتعارههایی اســت کــه بهســرعت و چاالکــی اشــاره
دارد .اکثــر کتابهــای حــوزه کس ـبوکار ،عنوانهایــی مثــل «ســریعتر»« ،خــارج از
کنتــرل»« ،بــا ســرعت روبهجلــو»« ،ســرعت تفکــر» و «بیــدار شــو» را در خوددارنــد.
بــر اســاس آنچــه محققــان اکونومیســت در ایــن کتــاب آوردهانــد ،مرکــز مشــاوره
بوســتون از شــرکتهایی میگویــد کــه خودشــان را بــا «تســریعکننده ذهــن» وفــق
ـی»
میدهنــد .بنیــاد مطالعاتــی مکنــزی از شــرکتها میخواهــد کــه «نــرخ متابولیکـ ِ
خــود را بــاال ببرنــد .مدرســه کســبوکا ِر کلمبیــا اصــرار دارد کــه شــرکتها دیگــر
رقابتــی پایــدار باشــند بلکــه بایــد تمرکــز خــود را روی
نبایــد بــه دنبــال مزایــای
ِ
روشهــای دســتیابی بــه فرصتهــای لحظـهای قــرار بدهنــد .جایــی در میــان ســطور
ایــن کتــاب مثالــی گویــا از وضعیت امــروز شــرکت داری در جهــان آمده اســت«:هدف،
ِ
ســاخت قلعــهای بــا یــک خنــدق نیســت بلکــه هــدف ســاخت قایقــی اســت کــه
میتواند در آبهای خروشان با بیشترین سرعت ،مسیریابی کند».
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تحقیقــات موسســه اکونومیســت کــه در ایــن کتــاب آمــده نشــان میدهــد،
موفقتریــن شــرکتهای امــروزی کامــ ً
برعکــس قدیمیهــا هســتند :نیروهــای
ا
ِ
ـانی کمــی دارنــد و بــا ســرعت نــور کار میکننــد .بازهــم بایــد بــه آمارهــای فصــل
انسـ ِ
اول همیــن کتــاب اســتناد کــرد کــه روایــت میکنــد بهطــور نمونــه شــرکت فــوالد
ایاالتمتحــده امریــکا در ســال  1901تقریبــاً 250هــزار نیــروی انســانی را بــه کار
گرفــت کــه تعــداد آنهــا از یــک ارتــش زمینــی و دریایــی هــم بیشــتر بــود .در پایــان
ســال  ،2014تعــداد نیــروی کار گــوگل بــه 51هــزار و 564نفــر رســید ،فیسبــوک
نیــز 8هــزار و 348نفــر و توییتــر 3هــزار و 600نفــر اســتخدام کــرده اســت .ده شــرکت
برتــر دنیــا معمــوالً از شــش بانـ ِ
ـک برتــر دنیــا ،ســود بیشــتری بــه دســت میآورنــد
امــا تنهــا چنــد هــزار نفــر نیــروی کار اســتخدام میکننــد .فیسبــوک در ســال
 2012حــدود 1میلیــارد دالر بــرای اینســتاگرام پرداخــت میکــرد و تنهــا 13نفــر
اســتخدام کــرده بــود درحالیکــه تــا آن زمــان یــک قِــران همســود نداشــت .دو ســال
ساَپ پرداخــت کــرد کــه تنهــا 55کارمنــد داشــت
بعــد نیــز 20میلیــارد دالر بابــت واتـ 
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 مهمتریــن تحلیــل ایــن کتــاب میخوانیــد کــه
شــرکتها هــرروز باهوشتــر میشــوند و یــاد میگیرنــد بــا کمــک فنــاوری اطالعــات
ـدان تماموقـ ِ
ـت خــود را بــه حداقــل برســانند .ایــن دســت آورد مدیریتــی
تعــدا ِد کارمنـ ِ
بزرگــی اســت کــه یــادآوری میکنــد ،شــرکتها بهجــای اینکــه تعــداد زیــادی
ـرج
کارمنــد اســتخدام کننــد و بــه دنبــال کار بــرای آنهــا باشــند ،بازارهایــی بــرای خـ ِ
اســتعدا ِد آنهــا پیــدا میکننــد .کار آنهــا ،ایــن اســت کــه مشــتریهای خــود را از
طریــق اپلیکیشــنهای مختلــف پیــدا میکننــد و ســپس بــرای ارائــه خدمــات ،از
نیروهــای انســانی کــه منتظــر کار هســتند ،میخواهنــد کــه پــایکار بیاینــد.
شــرکتهایی کــه در بخــش خدمــات ،فعــال هســتند ،بیشــترین نیــروی کار را بــه
ایــن شــکل دارنــد ،یعنــی در صــورت نیــاز ،نیــروی کار را فرامیخواننــد :اوبــر
بهمحــض نیــاز یــک راننــده تاکســی را بــه کار فرامیخوانــد؛ شــرکت هنــدی در
صــورت نیــاز ،کارگــران را بــرای تمیــز کــردن بهجایــی میفرســتد .شــرکت
اســپونراکت در سانفرانسیســکو در عــرض ده دقیقــه غــذای موردنظرتــان را بــه
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دســتتان میرســاند .شــرکت شــیپ هــم بهمحــض اینکــه ســفارش بدهیــد ،هدیــه
موردنظرتان را در کاغذ کادو میپیچد و به مقصد موردنظر پست میکند.
دنیــای شــرکت داری تغییــر کــرده ،همانطــور کــه دریکــی از اصلیتریــن
نظریههــای کتــاب پیــش روی شــما ،مشــخص میشــود شــرکتهایی کــه تقاضاهــای
لحظــهای را پوشــش میدهنــد در اقتصــا ِد دانــش نیــز در حــال افزایــش هســتند.
بهطــور نمونــه شــرکت اُدِکــس بــه کمــک 10میلیــون نیــروی مســتقل ،بیــش از
3میلیــون شــرکت را در طــول روز پوشــش میدهــد .شــرکت کوئیرکــی نیــز بــه
کمــک نیروهــای کاریِ مســتقل ،محصــوالت جدیــد را روانــه بــازار میکنــد .شــرکت
تانــگال از آنهــا بــرای آژانسهــای تبلیغاتــی اســتفاده میکنــد .شــرکتهای
کارگــران قــراردادی بــرای مشــاوره اســتفاده میکننــد؛ ایــن شــرکتها
مختلــف از
ِ
خیلــی ســریع طبیعـ ِ
ـت اســتخدام کارگــران را بــه هــم میریزنــد و وظایــف پیچیــدهای
را بــه آنهــا محــول میکننــد .در ایــن رونــد حتــی ماهیــت شــرکتها نیــز تغییــر
کــرده؛ آنهــا بــه مراکــ ِز عقــد قــرارداد تبدیلشــدهاند و تخصــص اصلیشــان
تضمین کیفیت است.
هماهنگسازی میان مشتری و فروشنده و درعینحال
ِ
حتــی شــرکتهایی کــه حقــوق کمــی پرداخــت میکننــد هــم بــه تکاپــو
کــردن نیــروی کار خــود ،همچنــان چابــک باقــی بماننــد.
افتادهانــد تــا بــا الغــر
ِ
شــرکت فاکســون بهعنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده قــراردادی و همچنیــن ســازنده
اکثــر کامپیوترهــای اپــل1 ،میلیــون ربــات روانــه بــازار کــرده اســت .شــرکت نایــک در
فاصلــه ســالهای  2012تــا  2013تعــداد
کارگــران قــراردا ِد خــود را بــه میــزان
ِ
106هــزار نفــر یــا 9درصــد کاهــش داد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــرکت در
همیــن فاصلــه زمانــی بــا افزایــش 16درصــدیِ ســود و افزایــش 5درصــدیِ درآمدهــا
همــراه بــود و در ضمــن دریکــی از کمدرآمدتریــن کشــورهای جهــان فعالیــت
میکند.
ایــن کتــاب واقعیتــی جــذاب در دنیــای کس ـبوکارهای نویــن را بیــان میکنــد.
بــه گفتــه نویســندگان کتــاب بهتریــن شــرکتها آن دســتهای هســتند کــه خودشــان
را بهصــورت مکــرر تغییــر میدهنــد و بهروزتریــن اطالعــات را دریافــت میکننــد
تــا در ســایه ایــن اطالعــات ،مناس ـبترین اســتراتژیها را داشــته باشــند .جایــی در
همیــن کتــاب آمــده کــه جــف بــزوس مؤســس شــرکت آمــازون ،نامــه هرســاله بــرای
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داران شــرکتش را بــا عبارتــی شــروع میکنــد کــه در نخســتین نامــه در ســال
ســهام ِ
 1997نیــز بهکاربــرده اســت« ،امــروز هنــوز اولیــن رو ِز اینترنــت اســت»،
در Amazon.comنیــز مینویســد« :هرچنــد کامــ ً
ا خوشبیــن هســتیم امــا بایــد
هرلحظــه بــه هــوش باشــیم و بــرای شــرایط اضطــراری خودمــان را آمــاده نگهداریــم».
بازهــم بــر اســاس یافتههــای تحقیقــی همیــن کتــاب ،زمانــی کــه فیسبــوک در
ســال  2012متوجــه شــد از بــازار اینترنــت تلفــن همــراه عقبافتــاده ،خیلــی زود
خــودش را بــا شــرایط جدیــد وفــق داد :در عــرض یــک ســال نیمــی از درآمدهــای
ـی خــود را از راه تلفــن همــراه بــه دســت آورد .نتفلیکــس خیلــی زود خــودش
تبلیغاتـ ِ
را بــا شــرایط جدیــد کس ـبوکار مطابقــت داد .شــرکت اینفوســیس هــر دو یــا ســه
ســال ،یکبــار همهچیــز را از بــاال بــه پاییــن مجــددا ً تنظیــم میکنــد تــا مانــع
کاهــش بهــرهوریاش بشــود .برندههــای امــروز بایــد خودشــان را بــه دلآشــوب
بیندازند تا بازنده فردا نباشند.
امــا بایــد یــادآوری کــرد کــه شــاید مهمتریــن دســت آورد ایــن کتــاب رســیدن
بــه نظریــه «آشــوب» اســت .ایــن آشــوبهای مــدرن ،مدلهــای کســبوکار را
زیــرورو میکننــد؛ و مرزهــای میــان صنعــت و اســتراتژیهای درهموبرهمــی کــه
سالهاســت در کســبوکار مورداســتفاده قرارگرفتــه را از میانبــر مــیدارد .قبــ ً
ا
تصــور مــا ایــن بــود کــه ناشــران و شــرکتهای اینترنتــی بــه دنیاهــای متفاوتــی تعلــق
دارنــد .شــرکتهای تلفــن همــراه و شــرکتهای تلویزیونهــای کابلــی .امــا امــروز
همــه آنهــا باهــم ادغامشــدهاند:یکی از شــرکتهای کارآفرینــی مکزیکــی کــه
مدیکال نام دارد از طریق تلفن توصیههای پزشکی را ارائه میدهد.
ایــن کتــاب یــک دیــدگاه ســنتی را هــم بــه هــم میریــزد .درگذشــته تصــور
میکردیــم کس ـبوکار اساس ـاً بــه معنــای فــروش کاال و خدمــات اســت .امــا امــروز
شــرکتها در مدلهــای کسـبوکا ِر مشــارکتی ،پیشــرو هســتند و هــر کاری از اجــاره
کاال در یــک بــازه زمانــی کوتاهمــدت (زیــپ کار بــرای خــودرو و ایربیانبــی بــرای
اتــاق) تــا تنظیــم ســهام را انجــام میدهنــد .یــک نمونــه ذکرشــده در کتــاب بــه
موضــوع کــوچ ســرفینگ مربــوط اســت .ایــن ســایت بــه کاربــران خــود ایــن امــکان را
ـی مهماننــوازیِ رایــگان ،جــای خــوابِ
میدهــد کــه از طریــق ایــن شــبکه اجتماعـ ِ
رایــگان بــرای دو یــا ســه نفــر فراهــم کننــد .فلیکــر ،توییتــر و لینوکــس همگــی بــا
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جمعــی هــزاران و گاهــی میلیونهــا نفــر ،یــک جامعــه جهانــی در
کمــک تــوان
ِ
فضــای مجــازی خلــق میکننــد .درگذشــته فــرض میکردیــم کــه تولیــد صنعتــی بــه
ـردن آن در قفســه مغازههاســت .امــا حــاال «تولیــد در
معنــای تولیــد انبــوه و انبــار کـ ِ
صــورت نیــاز» صــورت میگیــرد ،شــرکتهایی ماننــد هنگکنــگ لــی انــد فانــگ
ســفارشها را دریافــت میکننــد و بــه عرضهکننــدگان میگوینــد تــا بــه میــزان
موردنیاز تولید کنند.
آنچنانکــه در ایــن کتــاب آمــده اســت ،آشــوب بــزرگ بــه آن دســته از جامعــه
دســت پیــدا میکنــد کــه جنبــه دســتآموز دارنــد؛ همــان بخشــی کــه زمانــی
تحصیلکردههــا و افــراد ثروتمنــد در آن دورهــم جمــع میشــدند تــا از آن در برابــر
آنچــه «طوفــان دائمــی» مینامنــد ،مراقبــت کننــد؛ آنهــا اصنــاف و اتحادیههایــی
بودنــد کــه در قرونوســطی بهصــورت کامــ ً
ا حرفــهای شــکلگرفته بودنــد و در
عصر صنعتی ،خود را احیا میکردند.
بــه گفتــه ایــن کتــاب ،اتحادیههــا و اصنــاف ،همگــی از مدلهــای کس ـبوکاریِ
مشــابه تابعیــت میکردنــد .آنهــا اعضــای خــود را در جوانــی اســتخدام میکردنــد و
دورههــای فشــرده و طوالنیمــدتِ کارآمــوزی بــرای آنهــا میگذاشــتند کــه در ایــن
رهبــران
دورههــا اغلــب کارهــای روزمــرهای بــه آنهــا محــول میشــد کــه خــو ِد
ِ
اصنــاف تمایلــی بــه انجــا ِم آنهــا نداشــتند؛ در ایــن فراینــد ،کســانی کــه ضعیفتــر
بودنــد یــا تعهــد کمتــری از خــود نشــان میدادنــد بهکلــی از بــازی کنــار زده
میشــدند ،امــا آن دســتهای کــه باقــی میماندنــد ،امنیـ ِ
ـت شــغلی را بهعنــوان پــاداش
دریافــت میکردنــد و گاهــی هــم بهعنــوان اســتاد مشــغول بــه کار میشــدند؛ همــه
دوران جوانــی را بــر ایشــان جبــران میکــرد .امــا اکنــون ایــن
ـختی کا ِر
ِ
اینهــا ،سـ ِ
مــدل ،منسوخشــده اســت .تکنولوژیهــای جدیــد ،بســیاری از کارهــای روزمــره را
ـاالن اصنــاف بــود دیگــر ورودیِ
ماشــینی کــرده و جایــی کــه زمانــی منبــع درآمـ ِد فعـ ِ
ـان کوچکتــر را بــه میــدان
جدیــد نمیپذیــرد .شــرکتها در سرتاســر جهــان بازیکنـ ِ
آورده اســت .رشــد تقاضــای مصرفکننــده نیــز آنهــا را وادار کــرده قیمتهــا را
کاهش بدهند.
دریکــی از مطالــب مهــم ایــن کتــاب دیــدگاه قابلتوجهــی در مــورد اصنــاف و
جامعــه تجــار ارائهشــده اســت .بهطوریکــه میگویــد شــاید بتــوان دانشــگاهها را
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قدیمیتریــن اصنــافِ جهــان دانســت کــه اکنــون متحــول شــدهاند و از جوامعــی کــه
در حــال یادگیــری بودنــد بــه جوامعــی تبدیلشــدهاند کــه دانــش را بهصــورت
طبقــه طبقــه و از طریــق ماشــینها تولیــد میکننــد :از میــان 1میلیــون و 400هــزار
مربــی مدیریــت در دانشــگاههای ایاالتمتحــده امریــکا ،حــدود 500هــزار نفــر بــرای
خــود جایــی مشــخص دارنــد و میتواننــد ارتشــی بــرای خــود تشــکیل بدهنــد .ایــن
تنهــا یــک چشــمه از موجــی اســت کــه بــه ســمت مــا میآیــد .فنــاوریِ دیجیتالــی
بــه ســتارههای ســخنران ایــن امــکان را میدهــد کــه از طریــق ویدئوهــا و در کســری
از ثانیــه بــه میلیونهــا نفــر دسترســی پیــدا کننــد .کارهایــی کــه درگذشــته بــا
دادن بعــد از امتحانــات و دســتهبندیِ دانشآمــوزان،
دســت انجــام میشــد مثــل نمــره ِ
اکنــون همگــی بــه کمــک کامپیوترهــا انجــام میشــود .امــا چنیــن آشــوبهایی
حداقــل بــه گفتــه نویســندگان کتــاب پیــش روی شــما ،هزینههایــی نیــز بــه دنبــال
خواهــد داشــت :هــزاران دانشــگاه ضعیــف تنهــا بــه ایــن خاطــر کارشــان بــه تعطیلــی
میکشــد کــه دانشــجویان میفهمنــد میتواننــد دورههــای بهتــری را بــا هزینههــای
کمتــری ببیننــد ،ایــن کار از طریــق دورههــای آنالیــن گســترده انجــام میشــود و
اغلــب نیــز از ســوی دانشــگاههای بزرگــی ماننــد هــاروارد یــا اســتنفورد برگــزار
یشود.
م 
در ایــن کتــاب گزارشــی جالــب از وضعیــت شــرکتهای بــزرگ میخوانیــد،
بهطوریکــه اشــاره میکنــد چهــار شـ ِ
ـرکت بــزرگ جهانــی در رأس کار ،حســابداری
را بلعیدهانــد و تکنولوژیهــای جدیــد در کـ ِ
ـف ماجــرا نیــز حســابداری را فاقــد ارزش
کــرده اســت .شــرکتهای حقوقــی تحتفشــار مشــتریهای خــود قرارگرفتهانــد؛
بهویــژه شــرکتهای چندملیتــی بیشــترین فشــار را متحمــل میشــوند .در ایــن
شــرایط تنهــا افــراد جوانتــر میتواننــد بگوینــد بــاد در چــه جهتــی مــیوزد؛
اپلیکیش ـنهایی کــه در مــدارس حقــوق آمریکایــی مورداســتفاده قــرار میگیرنــد از
سال  2004تاکنون بیش از 40درصد کاهشیافته است.
امــا بازهــم بایــد در نظــر داشــت کــه محصــول ایــن تغییــرات اتفاقــی تــازه اســت.
نویســندگان کتــاب یــادآوری میکننــد کــه الگویــی مشــابه بــه همیــن ماجــرا ،در
تجــار و اصنــاف نوظهــو ِر قــرن بیســتم ماننــد مدیریــت مشــاوره ،تکــرار شــده اســت.
مشــاورههای متوســط در حــال از بیــن رفتــن هســتند .نمونههــای چنیــن
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شــرکتهایی بســیار هســتند .حــاال گروههــای جدیــدی بــه بــازار ورود کردهانــد کــه
بــا مدلهــای قدیمــی چالــش دارنــد و تــاش میکننــد شــکل جدیــدی از مشــاوره
را ارائــه بدهنــد .شــرکتهایی ماننــد ادن مککالــوم و بیزنــس تلنــت گــروپ جــزو
شــرکتهای مشــاورهای هســتند کــه باعــث شــدهاند ارزش شــرکتهای مشــاورهای
ســنتی از بیــن بــرود .ایــن شــرکتها اغلــب مشــاورهای آزاد و مســتقل را در اختیــار
میگیرنــد و ایــن مســئله بازهــم شــرایط کار شــرکتهای مشــاورهای را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .ایــن شــرکتهای مشــاورهای جدیــد بیشــتر بــرای زنــان جذابیــت
دارنــد .کســانی کــه میخواهنــد از کــودکان خــود مراقبــت و پرســتاری کننــد اغلــب
بــا مــدل شــرکتهای ســنتی کــه میگوینــد چندیــن ســاعت وقــت بگذاریــد تــا در
قبالــش بــه امنیــت مالــی دســت پیــدا کنیــد ،همســو نمیشــوند و نمیتواننــد
شرایط آنها را بپذیرند.
امــا نکتــه جالــب بهجایــگاه دولتهــا در اقتصــاد مربــوط اســت .ایــن کتــاب
تأکیــد میکنــد کــه بزرگتریــن آشــوب ،دامــن بزرگتریــن صنــف را گرفتــه اســت؛
بخــش دولتــی .دولتهــا ایــن روزهــا بــا ترکیبــی از بدبختیهــا درگیــر هســتند ،از
یکســو بدهیهــای ســنگینی از دولتهــای قبــل بــر ایشــان بــه یــادگار مانــده ،از
ســوی دیگــر بــا بیمهــریِ عمومــی روبــهرو هســتند و از همــه مهمتــر افزایــش
مالیــات بــرای افزایــش بهــرهوری از کارگــران و کارمنــدان دولتــی ،دستبهدســت
هــم داده و شــرایط را بــرای دولتهــا ســخت کــرده اســت .در همیــن شــرایط،
ـی دولتــی نســبت بــه
نوآوریهــا در عرصــه فنــاوری شــرایط را بــرای بخــش خدماتـ ِ
ِ
اصلــی
هویــت
بخــش خصوصــی ،بغرنجتــر کــرده اســت .بــرای مثــال ،ماهیــت و
ِ
بوروکراســی کنتــرل و انتشــار اطالعــات اســت کــه بــه خاطــر قانــون مــور  ،انقالبــی در
آن بــه پــا شــده اســت .نهادهــای دولتــی ســعی میکننــد از امپراتــوری بوروکراتیــک
خــارج شــوند و بــه ســازمانهایی تغییــر شــکل بدهنــد کــه بهصــورت داوطلبانــه و
ماننــد کســبوکارهای بخــش خصوصــی فعالیــت میکننــد .دراینبیــن ،مدرســهها
نیــز از شــکل همیشــگی خــود خــارج میشــوند و کامپیوترهــا قــدم بــه داخــل
کالسهــا میگذارنــد؛ دانشآمــوزان آموزشهــای اولیــه خــود را از طریــق آی
پدهایشــان دریافــت میکننــد و معلمهــا تــاش میکننــد بهصــورت فــردی و از
طریــق کامپیوتــر ،آموزشهــای الزم را در اختیــار دانشآمــوزان خــود بگذارنــد.
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دکترهــا هــم از طریــق حسگرهایــی کــه از راه دور ارتبــاط برقــرار میکننــد وضعیــت
بیمــاران را رصــد میکننــد و بــا کمــک دســتگاههای پیشــرفته تشــخیص میدهنــد
که کدام بخش از جراحیشان نادرست بوده است.
اینهــا همگــی مثالهایــی از دنیــای توســعهیافته اســت .حتــی کتــاب بــرای
ملموستــر شــدن ایــن واقعیتهــا تأکیــد میکنــد اگــر چنیــن چیزهایــی بعیــد بــه
نظرتــان میرســد ،کافــی اســت نگاهــی بــه اطــراف خــود بیندازیــد و ببینیــد تاکنــون
چــه اتفاقاتــی افتــاده اســت .دولــت بریتانیــا در فاصلــه ســالهای  2010تــا 2014
ـی دائمــی را 17درصــد کاهــش بدهــد؛ بهعــاوه
تصمیــم گرفــت انــدازه خدمــاتِ مدنـ ِ
در ایــن مــدت بیــش از 14هــزار مجموعــه از دادههــا را منتشــر کــرده کــه بزرگتریــن
پورتــال دادههــا در جهــان بــه شــمار میآیــد .کشــور اســتونی موفــق شــده بــا اســتفاده
از خدمــات جیپـیاس بیــش از 10هــزار مرکــز زبالــه غیرقانونــی را شناســایی کنــد و
افــرادی را بــرای پاکســازی بــه آن مناطــق ارســال کنــد .مرکــز سـ ِ
ـامت نیویــورک
ـکان رصـ ِد اوضــاع از راه دور
هــم موفــق شــده تنهــا بــا اســتفاده از مانیتورهایــی کــه امـ ِ
بیماران ُمسن بیفزاید.
رسانی خود به
را فراهم میکنند30 ،درصد به خدمت
ِ
ِ
ایــن ماجراهــا ،بهناچــار در ســطح جامعــه و ســازمانها تأثیــری مخــرب بــر جــای
ذینفــع قدرتمنــدی قرارگرفتــه و
میگــذارد .بخــش دولتــی زیــر ســلطه گروههــای
ِ
ایــن گروههــا تاکنــون عملکــرد موفقــی در برابــر گروههــای دولتــی داشــتهاند و
عقایــد خــود را بهخوبــی بــه کرســی نشــاندهاند .تالشهــا بــرای اصــاح بخــش
دولتــی تاکنــون آتــش جنگهــای بزرگــی را شــعلهور کــرده اســت .هرچــه قــدرت
فنــاوری بیشــتر میشــود ،ایــن آتــش نیــز مهیبتــر میشــود .بههرحــال هرچــه
ـنی جمعیــت بــه ســمت افــراد باانــرژی تــر پیــش مـیرود و شــرکتهای
متوســطِ سـ ِ
بخــش خصوصــی فعالتــر میشــوند ،فشــار بــرای افزایــش بهــرهوریِ بخــش دولتــی
بیشتر میشود و آنها ناگزیر به این سمت حرکت میکنند.
محصــول نهایــی ایــن کتــاب تأکیــد بــر یــک جملــه اســت :دولتهــا دیگــر در
عرصــه اقتصــاد هیــچ حضــور موفقــی نخواهنــد داشــت و ایــن کارآفرینــان هســتند که
جهــان را اداره میکننــد .شــاید اگــر همیــن یــک توصیــف در ذهــن کنشــگران
اقتصــادی ایــران بخصــوص در بخــش دولتــی کشــور مؤثــر باشــد ،بتــوان در انتظــار
تحوالت اقتصادی بزرگی در جامعه ایران نشست.
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کارآفرینسایه

این کتاب را بخوانید تا نیازی نباشد که یک هفته به داووس بروید
نویســنده ســایه؟ ترکیبــی راز آلــود و وهمانگیــز کــه پــردازش معنایــش
حداقــل بــرای چنــد دقیقــه ذهــن هــر مخاطــب ســاکن کشــوری توســعه نیافته
را بــه خــود مشــغول میســازد و اندکــی پــس از کش ـفرمز ایــن راز لبخنــدی
ظریف را روی صورتش مینشاند.
اینجــا در میــان خــاک و غبــار تــاش بــرای توســعه نــه ولــی در آنســوی
اقیانوسهــا یعنــی دقیقــا در قلــب صنعــت قدرتمنــد نشــر و هنــر رشـکبرانگیز
نویســندگی شــغلی ایجــاد شــده کــه شــاخص آن پنهــان شــدن در هویــت
دیگران است.
ترتیــب کار چنیــن اســت :نویســندهای رمــان یــا داســتانی موفــق خلــق
میکنــد و ناشــران جهانــی بــرای ادامــه داســتانهایش صــف میکشــند ولــی
عطــش جامعــه بــرای خوانــش ایــن داســتانها 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 میســازند و ناشــر آنهــا را در
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بــازار کرورکــرور میفروشــد .دســته دوم نویســندگان ،سایهنویســان هســتند.
سایهنویســانی کــه حتــی گاهــی آثــاری چشــمگیرتر و ســتایشبرانگیزتر از
اثــر اول خلــق میکننــد ولــی ترجیــح میدهنــد کــه نامشــان بــه میــان نیایــد
چراکــه ممکــن اســت کســی حتــی یک ســنت هم بــرای خوانــدن داســتانهایی
با نام آنها هزینه نکند.
دورتــر از عالــم سراســر معنــای نویســندگی و در عرصــه یکپارچــه زحمــت
کســبوکار همــه بــه کارآفرینــان ســایه تبدیــل شــدهاند .اینجــا در ایــران (
همــه کشــورهای توســعه نیافتــه بــا اقتصــادی بیرحمانــه دولتــی و بروکراتیــک)
کســانی نفــس میکشــند کــه کســبوکاری بــه غایــت جــذاب و پرزحمــت
راهانــدازی میکننــد ولــی ترجیــح میدهنــد تــا دهــه هفتــم و هشــتم
م باشــند و رفتــاری میــان «عــارف» و
عمرشــان دیــده نشــوند ،کمتــر در چش ـ 
«مــرد اقتصــاد» در پیــش گیرنــد .اینهــا شــاید همــان کارآفرینــان ســایه باشــند
کــه عمرشــان را برســر تولیــد کاالیــی میدهنــد و نامشــان تنهــا در میــان
ســطور اعالمیههــای ترحیــم بــه احتــرام بــرده میشــود .در اقتصــادی کــه
نــگاه کارمنــدی و غضــب اداری حــرف اول را میزنــد ،نــام کارآفرینــان ســایه
نــه در زمــان عمرشــان کــه دقیقــا در هنگامــه بررســی میراثشــان ناگهــان
ســرزبانها میافتــد و ایــن آینــدگان هســتند کــه برایشــان آرزوی مغفــرت
میکننــد و ســاکنان زمــان حــال هیــچ خبــری از وجــود و حضورشــان ندارنــد.
اصغرقندچــی موســس کارخانــه «مــاک» ،علــی اکبررفوگــران خالــق کارخانــه
«بیــک» ،محســن آزمایــش موســس کارخانــه «آزمایــش» و بســیاری دیگــر را
میتــوان لیســت کــرد کــه چنیــن بودنــد .همگــی بــه ســختی زیســتند و بــه
ســادگی ثمــر عمــرش را از کــف دادنــد .یکــی از میــان همیــن جمــع نقــل
میکــرد «:کارآفرینــی در کشــورهای توســعه نیافتــه همیــن اســت و بــس کــه
کمتــر دیدهشــو ،کمتــر حرفبــزن و بیشــتر کار کــن ».البتــه کــه سرنوشــت
همگــی آنهــا شــبیه بــه نویســندگان ســایه میشــود کــه هــم هســتند و هــم
نیســتند و بایــد هرلحظــه شــکر خــدا برنــد کــه ناگهــان بــه صاعقــه تصمیمــی
دولتی اموالشان چوب حراج و مصادره نخورد.
بــه رســم مردمــان ســرزمینهای شــرقی ،عرفــان و گوش ـهگیری بیــش از
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تکاپــو بــرای کار قیمــت دارد .هرچنــد کــه ایــن رفتــار حداقــل از ســوی
نویســندگان اکونومیســت نــه قابــل درک و نــه شایســته تقدیــر اســت.
نویســندگان اکونومیســت در کتــاب پیــش روی شــما تــا ســرحد امــکان از کار
خالقانــه ،ایــده نــاب و کســبوکار مــدرن نوشــتهاند .آنهــا از جهانــی دیگــر
حــرف میزننــد جایــی کــه کســبوکار روی محــور دیدگاههــای خالقانــه
اســتوار اســت کــه گاهــی بــه ذهــن جابــز میزنــد و حتــی شــاید بــه فکــر
کارخانهداری در هند برسد.
اکونومیســتیها در ایــن کتــاب نشــان میدهنــد کــه کارآفرینــان
میتواننــد از ســایه خــارج شــوند و بــا محصوالتشــان بازارهــای جهــان را بــه
قلمرشــان اضافــه کننــد .همانطــور کــه در میــان خشــم و خــون کشــوری
آفریقایــی صادرکننــدگان گل فــرودگاه در کنــار گلخانههــای خــود میســازند
تــا رنــگ و بــوی نــاب تولیداتشــان را بــه اروپــا صــادر کننــد یــا اینکــه در هنــد و
در البــهالی رنــج کــودکان کار ،ناگهــان اســتارتآپی ســربر مــیآورد کــه
زندگــی یــک اســتان را تغییــر میدهــد .کارآفرینــی و سایهنشــینی دو مفهــوم
در تضــاد اســت کــه تنهــا در اقتصــادی شــبیه بــه ایــران میتوانــد همنشــین
شــود .کارآفرینــی همــان ســاختن «پادشــاهی شــخصی» و دور از رخــوت اداری
نظامهــای اقتصــادی کارمنــد صفــت اســت.هر کارآفریــن تــاج و تختــی بــرای
خــود میســازد و در قلمــر خــود تــا میتوانــد ایــده و ابتــکار خلــق میکنــد و
بــه همیــن زندهاســت کــه ثمــر عمــرش را در دســتان خریــداران در سراســر
جهان ببیند.
امــا در اقتصادهــای کمتــر توســعه یافتــه ،دولتهــا بــه جــان «پادشــاهی»
شــخصی افــراد میافتنــد و در چشــمبرهم زدنــی ،یــک عمــر تکاپــو را بــه
خــاک مینشــانند .قندچــی و روفوگــران از میــان زنــدگان و جعفــری و
آزمایش هم از جمع مردگان سندی براین ادعاد هستند.
کارآفرینــی انگیــزه و شــوق میخواهــد و البتــه که نویســندگان اکونومیســت
تأکیددارنــد کــه علــم و خالقیــت هــم بــه ایــن ارکان افــزوده شــوند .کارآفرینــی
در ســایه ممکــن نیســت چراکــه همــه شــوق خلــق یــک کاال در ارائــه آن و
فخرفروشــی بــه ساختهشــدن اســت .اگــر انگیــزه کافــی بــرای کارآفرینــی
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ی بــرای مطالعــه آن
نداریــد ،ایــن کتــاب را بخوانیــد و اگــر اســتداللی قــو 
میخواهیــد بــه ایــن جملــه یکــی از نویســندگان کتــاب دقــت کنیــد «:مطالعــه
 5ســاعت مقاالتــی از ایــن کتــاب ،بهتــر از یــک هفته حضــور در داووس اســت».
شاید شما هم از سایه خارج شدید.
بهراد مهرجو
سردبیر ماهنامه آیندهنگر

مقدم ه مترجم

زلزلهایدردنیایکسبوکار
بزرگتریــن زلزلههــا تنهــا گوشــهای کوچــک از جهــان هســتی را نابــود
میکننــد امــا در نهایــت بخشهایــی همچنــان آبــاد میماننــد و آن بخــش
ویرانشــده را دوبــاره آبــاد میکننــد .امــا زلزلــهای کــه ایــن روزهــا در دنیــای
کسـبوکار رخ میدهــد ،بزرگتــر از آن اســت کــه گوشــه دیگــری از کسـبوکار
در امــان بمانــد و دوبــاره بتوانــد آن بخــش را بــه شــکل گذشــتهاش در بیــاورد.
آنچــه ایــن روزهــا در دنیــا بهویــژه در دنیــای کســبوکار رخ داده «زلزلــهای
عظیــم» اســت کــه در ایــن کتــاب از آن بــا عنــوان «آشــوب بــزرگ» یــاد
ِ
واقعیــت قابــل مشــاهده ایــن اســت کــه دنیــای کســبوکار در
شدهاســت.
ســالهای اخیــر بــا آشــوبهای بســیاری همــراه شدهاســت .آدریــان وولدریــج
نویســنده ســتون «شــومپیت ِر» اکونومیســت در کتــاب «آشــوب بــزرگ» تــاش
کــرده ریشــهها و دالیــل ایــن آشــوب در دنیــای کســبوکار را بررســی کنــد.
آشــوب بــزرگ دالیــل بســیاری دارد .اینترنــت بــا ســرعتی باورنکردنــی در حــال
رشــد اســت ،تاکنــون هیچیــک از تکنولوژیهــا بــا چنیــن ســرعتی گســترش
نیافتــه بودنــد .بازارهــای نوظهــور نیــز بهنوبــه خــود ســلطه غــرب بــر ابتــکارات و
همچنیــن تولیــد را بــا چالشهایــی روب ـهرو کردهانــد .تکنیکهــای هوشــمندانه
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مدیریتــی نظیــر «ابتــکارات باصرفــه» نیــز شــرکتها را وادار کــرده در
قیمتگذاریهــای خــود تجدیدنظــر کننــد .رباتهــا آنقــدر پیشــرفته شــدهاند
کــه از کــف کارخانههــا بــه بخــش خدمــات راه یافتهانــد .امــا ایــن تحــوالت
همگــی همزمــان دستبهدســت هــم دادهانــد و زلزل ـهای در دنیــای کس ـبوکار
بــه پــا کردهانــد .البتــه ایــن فقــط کســبوکار نیســت کــه دســتخوش ایــن
آشــوب بــزرگ شدهاســت؛ کل حیــات بشــری تحــت تأثیــر ایــن آشــوب بــزرگ
قرار گرفتهاست.
آشــوب بــزرگ همــراه بــا خــودش طبقــه جدیــدی از برنــدگان را تولیــد
کردهاســت کــه اکثــر آنهــا هنــوز ناآشــنا هســتند :مثــ ً
ا آســیا میلیاردرهــا و
زن بیشــتری نســبت بــه اروپــا در خــود جــای دادهاســت .طبقــه
مدیرعاملهــای ِ
جدیــدی از بازنــدگان نیــز در کنــار آنهــا روی کار آمدهاســت :دانشــگاههای
قدیمــی کــه هنــوز اصــرار دارنــد بــا سیســتم گچوتختــه بــا دانشــجویان خــود کار
کننــد؛ شــرکتهایی کــه زیــر بــار رقابتهــای جدیــد نمیرونــد؛ و آن دســته از
اهالــی کســبوکار کــه هنــوز در دنیــای قدیمــی زندگــی میکننــد .آشــوب
بــزرگ همــه را وادار کــرده یــا خودشــان را بــا وضعیــت جدیــد وفــق بدهنــد یــا
بمیرنــد :کارگــران بهخوبــی دریافتهانــد کــه بایــد از شــغلی بــه شــغل دیگــر
بپرنــد تــا بتواننــد همچنــان کســب درآمــد کننــد و موسس ـهها آموختهانــد کــه
در برابــر هــر تغییــری منعطــف باشــند .برندههــا در دنیــای امــروز کســانی
هســتند کــه خودشــان را در معــرض ایــن زلزلــه بــزرگ قــرار میدهنــد تــا بــه
شکلی خالقانه ویران و از نو ساخته شوند.
دانســتن ریشــههای آشــوب بــزرگ در دنیــای امــروز بســیار مهــم اســت
چراکــه بــا رکــود بــزرگ و بحرانهــای بــزرگ اقتصــادی همــراه شدهاســت .ایــن
بحرانهــای مالــی در دنیــای غــرب ،اســتانداردهای زندگــی مــردم را تغییــر
دادهاســت و بـهزودی شــیوه زندگــی در سرتاســر دنیــا را نیــز تغییــر خواهــد داد.
کارمنــدان هــرروز بایــد بــا تغییــرات نامنتظــرهای دســتوپنجه نــرم کننــد.
شــرکتها بایــد پاســخگوی ابداعــات و ابتکاراتــی انقالبــی باشــند .و مــا شــاهد
همــه ایــن تحــوالت هســتیم کــه بــا ســرعتی باورنکردنــی در برابر چشــمانمان رخ
میدهــد .آدریــان وولدریــج بــا قلــم جــذاب خــود تــاش کــرده همــه ایــن
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تحــوالت را مــورد بررســی قــرار بدهــد و در نهایــت بــه ایــن پرســش پاســخ
میدهــد کــه کســبوکارها چطــور بــا روزهــای پرآشــوب مقابلــه میکننــد .او
بــه مدیــران کس ـبوکارها و کارکنــان آنهــا یــاد میدهــد چطــور بــه شــیوهای
خالقانــه در رونــد آشــوب بــزرگ قــرار بگیرنــد و بهعنــوان یــک برنــده از میــدان
خارج شوند.
مترجمان:
نسیم بنایی  /مریم عربی

مقدمه

عصرشومپیتر
آدریان وولدریج
اکونومیست

حتــی اگــر بــر اســاس اســتانداردهای دانشــگاههای نخبهمحــور میانــه قــرن
وپاچلُفتی
بیســتم هــم حســاب کنیم ،جــوزف شــومپیتر 1چیــزی بیش از یــک دسـت ُ
نبــود .او هیچوقــت یــاد نگرفــت رانندگــی کنــد ،تــا جایــی کــه میتوانســت از
هواپیماهــا و ســفرهای هوایــی دوری میکــرد و در هجــده ســالی کــه بهعنــوان
اســتاد اقتصــاد در هــاروارد مشــغول تدریــس بــود ،تنهــا یکبــار قــدم بــه زیرزمینــی
گذاشــت کــه کمبریــج را بــه بوســتون وصــل میکنــد .او آنقــدر بــا ابزارهــای نوظهــور
ماننــد کاغــذ کاربــن و دســتگاه فتوکپــی بیگانــه بــود کــه حتــی یــک نســخه از
شــاهکار خودبــا عنــوان «کاپیتالیســم ،سوسیالیســم و دموکراســی» را پیش از ارســال
بــرای ناشــر نــزد خــودش نــگاه نداشــت .اگــر اداره پســت ایاالتمتحــده آمریــکا
قابــل اعتمــاد نبــود ،کتابــی کــه از محدودیتهــای صالحیــت حکومتهــا میگویــد
ممکن بود برای همیشه ُگم شود.
1. Joseph Schumpeter
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آوران
باوجــود همــه ایــن حرفهــا ،شــومپیتر یکــی از بزرگتریــن پیــام ِ
ابتــکارات درهمگســیخته بــود کــه قــرن بیســتم دودســتی تحویــل جامعــه امــروز
عشــق پیشــرفت.
عاشــق متنفــر از تکنولــوژی و یــک مرتجــع
داده اســت :یــک
ِ
ِ
شــومپیتر نخســتین کســی نبــود کــه بــا مشــاهدات اجتماعــی متوجــه ظهور آشــوب
در بیــداریِ کاپیتالیســم و ســرمایهداری شــد .کارل مارکــس 2و فردریــش انگلــس،3
کاپیتالیســم را چیــزی میدانســتند کــه هــر آنچــه را ســخت اســت دو ِد هــوا
میکنــد .تومــاس کارلیــل نیــز بــر ایــن بــاور بــود کــه کاپیتالیســم ،بشــریت را
قربانــی خــدایِ پــول و مادیــات میکنــد .امــا او دیدگاهــش را بهتــر از دیگــران بیــان
ـی
کــرد و گفــت کــه کاپیتالیســم ،فراتــر از هــر چیــزی «طوفانــی همیشــگی از ویرانـ ِ
خالقانــه» بــه پــا میکنــد کــه ایــن طوفــان هــر چیــز کهنـهای را در جهــان زیــر و
رو میکنــد و راه جدیــدی پیــش روی بشــریت میگشــاید .او بهخوبــی دریافتهبــود
که شما نمیتوانید بدون ویرانی به خالقیت دست پیدا کنید.
ـی کاپیتالیســم
مارکــس بــر ایــن بــاور بــود کــه هــر آنچــه بهعنــوان تناقــض درونـ ِ
مشــاهده میکنــد در یــک اتوپیــای سوسیالیســتی حــل خواهــد شــد .جــان مینــارد
ـت ایــن امــر از طریــق یــک حکومـ ِ
کینــز 4نیــز معتقــد بــود مدیریـ ِ
ـت خیراندیــش،
ممکــن اســت .شــومپیتر میگفــت همــه ایــن آشــوبها نوعــی منطــق مخفــی
دارنــد .بــه گفتــه او ،کارآفرینهــا همیشــه ابتکاراتــی بــه خــرج میدهنــد کــه بــه
آنهــا در برابــر رقبایشــان مزیتــی موقتــی میبخشــد .ایــن ابتــکارات موجــی از
آشــوب را بــه همــراه خــود خواهــد آورد ،چراکــه رقبــا تــاش میکننــد خودشــان را
بــا چشــماندا ِز جدیــ ِد کســبوکار وفــق دهنــد و موسســهها نیــز چیزهایــی را
ـق جدیــد هماهنــگ شــوند .کارآفرینهــا بهجــای
دسـتکاری میکننــد تــا بــا حقایـ ِ
اینکــه کارگــر باشــند ،انقالبیهــای تاریــخ هســتند؛ مردمــی کــه هــر تعادلــی را از
تعــادل خــارج میکننــد و آینــده را بــه زیــر ســلطه خواســتهها و خیــاالتِ خویــش
فرا میخوانند.
در ســال  2009مجلــه اکونومیســت تصمیــم گرفتــی ســتونی جدیــد درزمین ـهٔ
مــدل ایــن ســتون ماننــد ســتون بریتانیــا
کســبوکار معرفــی کنــد؛ قــرار بــود
ِ
2. Karl Marx
3. Frederick Engels
4. John Maynard Keynes
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( ،)Bagehotآمریــکا ( )Lexingtonو اروپــا ( )Charlemagneباشــد .امــا چــه اســمی
بایــد روی آن میگذاشــتند؟ یــک بحــث آتشــین بــر ســر نامگــذاری ایــن ســتون
در گرفــت .برخــی از نــام جیمــز ویلســون 5مؤســس روزنامــه حمایــت میکردنــد کــه
هــم تاجــری موفــق بــود و هــم بهعنــوان فــردی نیکــوکار شــناخته میشــد
ـن او در کــه در البــی مجلــه اکونومیســت قــرار دارد ،تجــارت آزاد و
(مجســمه مرمریـ ِ
خوداتکایــی را بــه همــه اعضــای تحریریــه یــادآوری میکنــد) .امــا متأســفانه
ویلســون نامــی غیراحساســی اســت کــه بــرای بریتانیاییهــا یــادآور هارولــد
ویلســون 6و بــرای آمریکاییهــا یــادآور وودرو ویلســون 7اســت؛ و ایــن نامهــا خــون
را در رگ هیچکــس بــه جریــان نمیانــدازد .امــا نــام شــومپیتر خیلــی زود بــه
ذهــن همــه آمــد و بالفاصلــه بــه آن رأی مثبــت دادنــد .اگــر دوران بعــد از جنــگ،
عصــر کینــز باشــد ،دوره مــدرن بایــد عصــر شــومپیتر باشــد .کارآفرینهــا وارد
مرحل ـهای حیاتــی شــدهاند .تغییــرات بــا ســرعت زیــادی اتفــاق میافتــد و آشــوب
بــه وفــور پیــدا میشــود .در دو دهــه گذشــته شــاهد آشــوبهای بیشــماری در
همــه صنایــع بودهایــم؛ ایــن آشــوبها نهتنهــا بــرای مبــارزه در طــول زندگــی،
ضــروری بودهانــد بلکــه اغلــب داراییهــا را بــه چیزهایــی ممکــن و مدلهــای
کســبوکار را بــه زنــدان بــدل کردهانــد .آشــوبهای متعــد ِد کوچــک بــه یــک
آشــوب بــزرگ اضافــه میشــوند :آشــوبی بــزرگ نــه از جنــس «جامعــه ســنتی» کــه
مارکس از آن صحبت میکرد بلکه از جنس خو ِد کاپیتالیسم.
چنــد مثــال آمــاری را در نظــر بگیریــد .دو ســو ِم شــرکتهایی کــه در فهرســت
 500شــرکت برتــ ِر مجلــه فورچــون در ســال  1970آمدهبودنــد اکنــون از ایــن
10
فهرســت ناپدیــد شــدهاند (و برخــی ماننــد پــن اَم ،8آرتــور آندرســن 9و بئــر اســترنز
شــغلی مدیرعاملهــا نیــز بــر اســاس
بــه کلــی ناپدیــد شــدهاند) .متوســط عمــ ِر
ِ
ـرکتی فورچــون ،11از  10ســال در ســال  2000بــه کمتــر از
همــان فهرســت  500شـ
ِ
5. James Wilson
6. Harold Wilson
7. Woodrow Wilson
8. Pan Am
9. Arthur Andersen
10. Bear Sterns
11. Fortune
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پنــج ســال در امــروز رســیده اســت؛ لئــو آپوتکــر 12کمتــر از یــک ســال بهعنــوان
ـغلی کارگــران
مدیرعامـ ِ
ـل هاولت-پــاکارد 13مشــغول بــه کار بــود .متوســط عم ـ ِر شـ ِ
ـران بخــش تولیــد نیــز بیشــتر
خردهفروشــی در آمریــکا (کــه اکنــون از تعــداد کارگـ ِ
اســت) بســیار کمتــر و معــادل ســه ســال اســت؛ آنهــا حتــی یــک چتــر نجــاتِ
دوران
طالیــی هــم ندارنــد .نــرخ تغییـ ِر رهبــریِ شــرکتهای عمومــی در آمریــکا در
ِ
ِ
بازگشــت دارایــی بــه  40درصــد در فاصلــه ســالهای  1965تــا  2012رســیده
اســت .احتمــال تجربــه بدنامــی در آن فرصـ ِ
ـت پنجســاله نیــز از  20درصــد در ســال
 1994بــه  84درصــد در امــروز رســیده اســت :بــه شــرکت نیــوز یــا بیپــی و یــا
شــرکت تایگــر وودز فکــر کنیــد .در ســال  1937کــه رکــود بــزرگ رخ دادهبــود،
متوســط عمــر یــک شــرکت در  S&P500بــه  75ســال رســیدهبود .امــا ایــن رقــم تــا
سال  2011به  18کاهش پیداکرده است.
ـران بــزرگ را ایجــاد کــرده اســت .در فاصلــه ســالهای
قــرن  21تاکنــون دو بحـ ِ
15
14
 2001تــا  ،2002شــعبههایی از شــرکتهای پیشــرو ماننــد انــرون  ،ورلــد کام و
آرتــور آندرســون 16بــه کلــی فروپاشــیدند .در فاصلــه ســالهای  2007تــا ،2008
بانــک ســرمایهگذاری بــرادران لمــان 17بــه کلــی فروپاشــید و جرقــه بدتریــن بحــران
اقتصــادی در نیمــه قــرن را روشــن کــرد؛ بــه دنبــال آن تریلیونهــا دالر ســرمایه بــه
هــوا رفــت و جــورج دبلیــو بــوش 18را کــه اصـ ً
ا احساســاتی نبــود و مشــی بــازار آزاد
را دنبــال میکــرد وادار بــه تــراز مالــی دو تــا از ســه کارخانــه بـ ِ
ـزرگ خودروســازیِ
آمریکایــی کــرد .شــومپتیر یکبــار گفتــه بــود بهانــدازه شــرکتهایی کــه روی
زمیــن وجــود دارد ،همزمــان شــرکتهایی در حــال پوســیدن در پــای آنهــا
هستند .حاال زمین باارزشتر از هر زمان دیگری است.
نیروهای عامل آشوب خالقانه

چــه نیرویــی ،طوفــان آشــوبهای خالقانــه را بــه پــا کــرده اســت؟ ســه مــورد
Leo Apotheker
Hewlett-Packard
Enron
World Com
Arthur Anderson
Lehman Brothers
George W.Bush
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از همــه برجســتهتر و مهمتــر اســت :فنــاوری اطالعــات بهویــژه اینترنــت ،بازارهــای
مالــی و جهانیشــدن .هــر یــک از ایــن مــوارد در نــوع خــود نیرویــی اســت کــه
میتوانــد زمیــن را بــه لــرزه درآورد .حــاال ایــن ســه مــورد باهــم ،آشــوبی بیســابقه
بــه پــا کردهانــد .فنــاوری اطالعــات همــان تغییراتــی را بــرای دنیــا بــه ارمغــان آورد
کــه فنــاوریِ ماشــین در عصــر ویکتوریایــی بــه همــراه داشــت .قــدرت حســابگریِ
کامپیوتــری بــا ســرعتی باورنکردنــی در حــال افزایــش اســت .بــر اســاس برآوردهــای
مکنــزی ،حجــم ظرفیــت کامپیوتــری کــه بــه ذخایــر جهانــی اضافــه شــده از 5
اکســافالپ( 19هــر اکســافالپ معیــاری بــرای اندازهگیــری قــدرت کامپیوتــری اســت
و میتوانــد بــه «یــه عالمــه» ترجمــه شــود) در ســال  2008بــه بیــش از 20
اکســافالپ در ســال  2012و حــدود  40اکســافالپ در ســال  2014رســیده اســت.
شــومپیتر یکبــار از کاپیتالیســم بهخوبــی یــاد کــرد چراکــه باعــث شــد ابریشــم در
ـی نــادر کــه صرفـاً در اختیــار ملکههــا قــرار
عــرض ســه قــرن از یــک کاالی تجمالتـ ِ
داشــت بــه کاالیــی همهجایــی تبدیــل شــود کــه هــر دختــری بــه آن دسترســی
پیــدا کنــد .تلفنهــای همــراه تنهــا در عــرض دو دهــه ،از اســباببازیهای
کل مرد ِم دنیا تبدیل شد.
بچهپولدارها به ابزار روزانه سهچهارم از ِ
چیــزی کــه درگذشــته بــا عنــوان انقــابِ ســرعت شــناخته میشــد بــه لطــف
اینترنــت ،ســرعتی چندبرابــر پیــدا کــرد .تنهــا  70ســال طــول کشــید تــا تلفــن بــه
خانــه آمریکاییهــا راه پیــدا کنــد .بــرای بــرق تنهــا  50ســال طــول کشــید .امــا
اینترنــت تنهــا یــک دهــه زمــان بــرد :تــا ســال  2010تعــداد کامپیوترهایــی کــه بــه
اینترنــت وصــل بودنــد از تعــداد انســانهای روی زمیــن بیشــتر شــد .خــو ِد اینترنــت
هــم بــا ســرعتی باورنکردنــی در حــال تغییــر اســت؛ ایــن ســرعت آنقــدر
عجیبوغریــب اســت کــه گاهــی بــه نظــر میرســد ماننــد مهاجمــی بــه ســوی مــا
حملــه کــرده و هــر لحظــه مترصــد اســت تــا جانمــان را بگیــرد .درگذشــته
اینترنــت جنبــه اجتماعــی نداشــت امــا حــاال بــه یــک رســانه اجتماعــی تبدیلشــده
و دیگــر بــه میــز وابســته نیســت ،کافــی اســت یــک تلفــن همــراه در اختیــار داشــته
باشــید .اینهــا همــه مراحــل تکامــل اینترنــت هســتند .امــروز همــه افــراد و اشــیا
در اینترنــت غوطهورنــد .کامپیوترهــای کوچکــی کــه در اشــیا مختلــف تعبیــه
19. exaflops
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شــدهاند شــکافِ
میــان دنیــای فیزیکــی و دنیــای ســایبری را پــر میکننــد و
ِ
بهاینترتیب وجههای پایانناپذیر به اقتصاد اطالعات میبخشند.
قوانیــن دنیــای کسـبوکار کــه بشــر در طــول دهههــا 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 .شــرکتهایی
یهــای
از ناکجاآبــاد میآینــد تــا تمــام جوانــب صنایــع را دگرگــون کننــد –آگه 
دســت هبندی شــده (کریگلیســت ،)20تماسهــای از راه دور (اســکایپ ،)21مغــازه
موســیقی (آیتیونــز ،)22کتابخانههایــی بــرای جســتوجو (گــوگل،)23
فروشــگاههای محلــی (ایبِــی ،)24خدمــات تاکســی (اوبــر -)25و دالیــل خوبــی هــم
وجــود دارد کــه ثابــت میکنــد ایــن رونــد بــا ســرعت بیشــتری ادامــه پیــدا خواهــد
کــرد .شــرکتهای کوچــک میتواننــد بــا اتصــال بــه فضــای ابــر 26بــه کامپیوترهــای
بــزرگ و ابررایانههــا متصــل شــوند؛ شــرکتهای محلــی تنهــا بــا یــک کلیــک روی
مــوس کامپیوترشــان جهانــی میشــوند؛ شــرکتهایی کــه هیــچگاه دیــده
نمیشــوند هــم کافــی اســت در یوتیــوب یــا توئیتــر عضــو شــوند .در همیــن فاصلــه،
اینترنــت لویاتانهــا را بــه کار گماشــته تــا بــه امــورش رســیدگی و ظرفیتهــای
بالقــوهاش را بالفعــل کننــد .فــروش ســاالنه شــرکتهای گــوگل ،آمــازون ،فیســبوک
یبِــی در پنــج ســال نخســتی کــه راهانــدازی شــدند بــه بــاالی  1میلیــارد دالر
وا 
27
رســید .امــا در مقابــل شــرکت پراکتــر و گمبــل بعــد از  20ســال بــه فــروش
ســاالنه  1میلیــون دالر و بعــد از  100ســال بــه
فــروش رؤیایــی  1میلیــارد دالر
ِ
رسید .در اقتصاد جدید همهچیز دگرگون شده است.
ســرمایه در کانــون ایــن آشــوب قــرار دارد ،همانطــور کــه در دوران مارکــس
قــرار داشــت .بازارهــا ،پــول بیشــتری را نســبت بــه گذشــته کنتــرل میکننــد :طبــق
محاســبه موسســه شــرکت ســرمایهگذاری ایاالتمتحــده آمریــکا ،حجــم پولــی کــه
Craigslist
Skype
iTunes
Google
eBay
Uber
Cloud
Procter & Gamble
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از ســوی صندوقهــای آمریکایــی کنتــرل میشــود از  135میلیــارد دالر در ســال
 1980بــه  15تریلیــون دالر در ســال  2013رســیده اســت .موسســههای مالــی
نهتنهــا شــرکتها را بــرای گــزارش فصــل بــه فصــل تحتفشــار قــرار میدهنــد
ـم
بلکــه هرچنــد وقــت یکبــار شــوکهایی نیــز بــه آنهــا وارد میکننــد کــه حکـ ِ
زلزلههــای ویرانگــری را دارد .مشــکالتی کــه در فاصلــه ســالهای  2007-08بــرای
ـی ویــژهای را بــه همــراه داشــت کــه بســیاری از
اقتصــاد پیــش آمــد ،مســائل امنیتـ ِ
شــرکتها را از اســاس ویــران کــرد و باعــث شــد میلیونهــا نفــر شغلشــان را از
دست بدهند.
انقــاب دیجیتــال و بازارهــای ســرمایه بــه کمــک یکدیگــر ســومین نیــروی
ـدن جهانــی بــی ســالهای
انقالبــی را تشــدید کردهانــد :جهانیشــدن .یکپارچــه شـ ِ
 1980تــا  2007ســرعت زیــادی گرفــت و بــه اوج خــود از اواخــر قــرن نوزدهــم تــا
آن زمــان رســید .بحــران بــزرگ اقتصــادی کــه در فاصلــه ســالهای  2007تــا
 2008رخ داد ،ســرعت اینیکپارچهســازی را بــرای مدتــی کنــد کــرد؛ ایــن اتفــاق
بهطــور ویــژه در بخشهــای مالــی رخ داد چراکــه بانکهــا تــاش میکردنــد
ذخایــر خــودر ا افزایــش بدهنــد امــا اکنــون ایــن ســرعت گرفتــن دوبــاره آغــاز شــده
اســت .اقتصــاد جدیــد ،اقتصــادی اســت کــه تولـ ِد جهانــی دارد :شــرکتهایی ماننــد
اســکایپ( 28کــه در اســتونی و توســط ســوئدیها و دانمارکیهــا تأسیسشــده)
میتواننــد ناگهــان بــه غولهــای اینترنتــی تبدیــل شــوند .البتــه جهانیشــدن،
اصــل طالیــی در اقتصــادی «قدیمی«نیــز بــه شــمار میآیــد .هــرروز دههــا
یــک
ِ
یَشــود و در مالــت بــه ثبــت
هــزار کشــتی کــه روی آنهــا پرچــم پانامــا دیــده م 
رســیدهاند بــا ضمانــت لنــدن و کارگرانــی از هــر گوشــه دنیــا ،کاالهایــی را از یــک
گوشه دنیا به گوشهای دیگر منتقل میکنند.
ایــن ســه نیــروی محرکــه تغییــر هــرروز بــا ســرعت بیشــتری بــه چرخــش در
میآینــد .گــوگل شــبکههایی از تکنولــوژی را تجربــه میکنــد کــه ســرعت آنهــا
 100برابــر بیشــتر از پهنــای بانــ ِد معمولــی اســت .سیســکو 29ادعــا کــرده
مســیریابهای جدیــ ِد آن میتواننــد در عــرض چنــد ثانیــه بهانــدازه تمامــی
28. Skype
29. Cisco
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نســخههای کاغــذیِ کتابخانــه کنگــره ایاالتمتحــده آمریــکا ،جســتجو کننــد.
رشــد ســطح رفــاه در آســیا بهعنــوان یکــی از گوش ـههای پویــای اقتصــاد جهــان
باعــث شــده تریلیونهــا دالر پــول بــه بدنــه نظــام مالــی جهــان تزریــق شــود و در
نتیجــه بــه منبــع دیگــری بــرای رشــد و درعینحــال ناپایــداری تبدیلشــده اســت.
یکپارچهســازی جهانــی نیــز کــه بعــد از بحــران ســالهای  2007و  2008متوقــف
شــده بــود ،اکنــون دوبــاره از ســر گرفتــه شــده اســت :پانــکاج گمــاوات 30اســتاد
دانشــگاه کسـبوکار اســترن و همچنیــن یکــی از طرفــداران سرسـ ِ
ـخت جهانیشــدن،
معتقــد اســت یکپارچهســازی جهانــی بیــش از آنکــه بــه پایــان خــود نزدیــک
ـی مســتقیم ( )FDIتنهــا 9
باشــد بــه آغــاز کار نزدیــک اســت .ســرمایهگذاری خارجـ ِ
اینترنتــی
درصــد از کل ســرمایهگذاریهای ثابــت را تشــکیل میدهــد ،ترافیــک
ِ
بینالمللــی نیــز تنهــا  20درصــد از کل ترافیــک اینترنتــی دنیــا را بــه خــود
32
اختصــاص داده اســت .رایــد هافمــن 31مؤســس و عضــو هیــات مدیــره لینکدیــن
هشــدار داده کــه هرچنــد مفاهیمــی نظیــر جهانیشــدن و تکنولــوژی ظاهــرا ً زیــاد
مورداســتفاده قــرار میگیرنــد امــا در مقایســه بــا تأثیــر درازمدتشــان ،در حقیقــت
خیلی کم به آنها توجه شده است.
دنیــا پیشازایــن نیــز در بحرانهــای پویایــی بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت:
از آن زمــان کــه مارکــس نگــران بــود هرچیــز مــادی ،دو ِد هــوا شــود تــا زمانــی کــه
ـودن تخریــب خالقیــت بــا طوفــان ســرمایه تأکیــد میکــرد.
شــومپیتر روی «ابدی«بـ ِ
انقــاب صنعتــی ،اقتصــادی بــا ســرعت حلــزون را تحویــل گرفــت و آن را بــه
اقتصــادی بــا ســرعت یــک لوکوموتیــو تبدیــل کــرد .حتــی شــاید آن را بــه یــک
موشــک تبدیــل کــرد :والــت روســتو 33یکــی از اقتصاددانهــای پیشــرفته در حــوزه
رشــد اقتصــادی از اســتعاره موشــک بــرای توصیــف جامعــه صنعتــی اســتفاده کــرده
یَشــود ،پرتابــی موشــکی خواهــد داشــت.
اســت؛ از نظــر او جامعـهای کــه صنعتــی م 
آشــوب بــزرگ ،پایههــای کاپیتالیســم را بــه لــرزه درآورد ،اقتصــاد ایاالتمتحــده
آمریــکا را بــه رکــود کشــاند و فاشیسـتها را در آلمــان ،ایتالیــا و اســپانیا بــه پیــش
Pankaj Ghemawat
Reid Hoffman
LinkdIn
Walt Rostow

30.
31.
32.
33.
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رانــد .امــا همانطــور کــه جــان هــگل 34میگویــد ،انقالبهــای پیشــین در عرصــه
ـی یــک ابــدا ِع
تکنولــوژی ،مطابــق بــا الگویــی خــاص پیــش میرفتنــد :انفجــار ناگهانـ ِ
ـون تکنولوژیهــا (نظیــر بخــار یــا بــرق) همــراه بــا تــاش بیوقفــه
تأثیرگــذار در کانـ ِ
ـع پیشــین را بهگونـهای درمـیآورد
کارآفرینهــا بــرای پیشــبر ِد زیرســاختها ،صنایـ ِ
فرمان تکنولوژیِ جدید قرار بگیرند.
که تحت
ِ
ایــن بــار قضیــه کمــی متفــاوت اســت :تکنولــوژیِ دیجیتالــی ممکــن اســت
بهجــای اینکــه آرام شــود و بعــد ثبــات پیــدا کنــد ،نوعــی آشــوب پایــدار ایجــاد
کنــد .مهمتریــن قانــون در عصــر دیجیتــال ،قانــون مــور 35اســت کــه میگویــد
هــر  18مــاه تــا هــر دو ســال ،یکبــار تعــداد ترانزیســتورهایی کــه میتــوان بــه
یــک تراشــه کامپیوتــری وصــل کــرد ،دو برابــر میشــوند .قانــون مــورد دنیــای
فنــاوری اطالعــات را دگرگــون کــرده اســت؛ امــروز ،ظرفیــت محاســبهایِ هــر تلفن
کل
همــراه (کــه  2میلیــارد تــای آنهــا موجــود اســت)  1000برابــر بیشــتر از ِ
نا ُ ِم آن
موسســه ماساچوســت در ســال  1965اســت و هزینــه آن نیــز یکمیلیــو 
به شمار میآید.
یکبــار بیــل گیتــس گفتــه بــود اگــر صنعــت خــودرو بــا سـ ِ
ـرعت صنعــت
کامپیوتــر پیشــرفت میکــرد ،خیلــی زود ســوار بــر خودروهایــی میشــدیم کــه
قیمــت آنهــا تنهــا  25دالر بــود و بــا یــک لیتــر بنزیــن 1000 ،مایــل مســافت را
36
طــی میکردنــد .امــروز چنیــن رویــداد بزرگــی آغــاز شــده اســت .شــرکت اوبــر
کــه در ســال  2009راهانــدازی شــده ،بــه غولــی جهانــی تبدیلشــده کــه درآمــد
آن تــا ســال  2014معــادل  18میلیــارد دالر بــوده اســت؛ ایــن شــرکت در 48
کشــور دنیــا فعالیــت میکنــد و همــه ایــن کارهــا را تنهــا بــه لطــف پیشــرفت
تکنولــوژی در صنعــت تاکســیرانی انجــام میدهــد :اپلیکیشــنها بــرای شــما
ایــن امــکان را فراهــم میکننــد کــه تاکســی بگیریــد و بــه رانندههــا نیــز ایــن
امــکان را میدهنــد کــه از طریــق نظــام مســیریابی بــه یــک راننــده تاکســی
تبدیــل بشــوند .گــوگل بــه دنیــا تولیــد خودروهایــی اســت کــه میتواننــد بــدون
راننــده حرکــت کننــد .چــاپ ســ هبُعدی ایــن امــکان را ایجــاد کــرده کــه
34. John Hagel
35. Moore›s Law
36. Uber
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بــدن انســان نیــز چــاپ شــوند .رباتهــای فوقالعــاده
درونــی
اندامهــای
ِ
ِ
باهــوش ،در دفترهــای کاری حکومــت میکننــد و حتــی میتواننــد امــور
داخلی را انجام بدهند.
ً
اینترنــت اشــیا 37تقریبـا هــر جســم فیزیکــی را بــه بَــردهای مجــازی تبدیــل
کــرده و از ایــن طریــق عجیبتریــن تخیــاتِ
جادوگــران باســتانی را بــه
ِ
نویســندگان کتابهــای علمیتخیلــی ِگـ ِره زده و رنــگ واقعیــت بــه آن بخشــیده
اســت .درحالیکــه خودروهــا صفهــای طویلــی پشــت چراغهــای راهنمایــی و
رانندگــی ایجــاد کردهانــد؛ ســاختمانها بــه شــکلی هوشــمند دمــای هــوای
خــود را مطابــق بــا تعــداد آدمهــای موجــود در محیــط هماهنــگ میکننــد؛
بســتههای هوشــمن ِد قــرص بــرای بیمــاران فرامــوشکار میدرخشــند و بــا
ـن کـ ِ
ـف بیمارســتان به
ـان مصــرف را یــادآوری میکننــد؛ زمیـ ِ
درخشــش خــود زمـ ِ
محــض اینکــه فــردی بیمــار یــا ســالخورده بــه زمیــن میخــورد و توانایــی بلنــد
شــدن نــدارد ،بــه کادر بیمارســتان اطــاع میدهــد؛ ابــزار هوشــمندی کــه
همــراه مــا هســتند قدمهایمــان را میشــمارند و بــا توجــه بــه کالریهایــی
کــه مصــرف کردهایــم بــه مــا هشــدار میدهنــد؛ دســتیاران مجــازی کارهــای
روزانــه مــا را دنبــال میکننــد و بــرای قرارهــای کاریمــان برنامهریــزی میکننــد.
چیــزی تــا آن روز نمانــده کــه بهجــای چــاپ س ـ هبُعدی ،یــک شــیء س ـهبعدیِ
فیزیکــی از چــاپ بیــرون بیایــد .حتــی چیــزی تــا آن روز نمانــده کــه ایــن چــاپ
فرمان بشر تغییر شکل هم بدهد.
س هبُعدی به
ِ
از کینز تا شومپیتر

چطــور میتوانیــم 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 سوســیالدموکراتیک و
تعــادل غــرب محــور قــدرت .کاپیتالیســم مدیریتــی راه را بــرای کاپیتالیســم
کارآفرینــی بازکــرده اســت؛ سیاســتهای سوســیالدموکراتیک متالشیشــده؛ و
37. Internet of Things
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مرکــز فعالیتهــای اقتصــادی بــه شــکل اجتنابناپذیــری بــه ســمت کشــورهای
نوظهــور بهویــژه آســیا درحرکــت اســت .ایــن تغییــرات منجــر بــه رهایــی برخــی
دیوهــای آشــوبگری شــده اســت کــه در ســالهای مدیریتــی و هژمونــی
سوســیالدموکراتیک غربــی در زنــدان بودهانــد؛ بهویــژه دیوهــای نابرابــری،
هویت سیاسی و یأس وجودی.
عصر کارآفرینی

دولتهایــی کــه در دوره رکــود بــزرگ دســتخوش آشــوب شــدند ،کاپیتالیســم
«غــول
آزاد را جایگزیــن کاپیتالیســم مدیریتــی کردنــد .روح کاپیتالیســم را ســه
ِ
بــزرگ» تشــکیل میدادنــد .غــول کس ـبوکارهای بــزرگ از اقتصــاد در مقیاسهــای
گســترده نهایــت بهــره را بردنــد تــا ســلطه کافــی بــر بخشهــای صنعتــی پیــدا
کننــد :هفــت خواهــر صنعــت نفــت؛ ســه ســازنده بـ ِ
ـزرگ خــودرو و تلویزیــون؛ دو
ـول کامپیوتــری .غــول اتحادیههــای تجــاری ادعــا میکردنــد کــه صــدای خفتــه
غـ ِ
کارگــران هســتند؛  30درصــد از کارگــران آمریکایــی و  80درصــد از کارگران ســوئدی
متعلــق بــه اتحادیههــا هســتند .غولهــای دولتــی بزرگتریــن نقششــان ایــن بــوده
کــه تــا جــای ممکــن خــرج کننــد تــا رونقــی بــه صنایــع بخــش خصوصــی ببخشــند؛
درواقــع آنهــا تــاش کردهانــد بــا تحریـ ِ
ـک تقاضــا ،اقتصــاد را بــه گــردش دربیاورنــد
و توافقهایــی میــان کار و ســرمایه ایجــاد کننــد .مــردم واکنشهــای متفاوتــی بــه
قوانیــن غولهــا داشــتند .جــی کــی گالبریــت 39اقتصــاددان بــزرگ خــدا را شــکر
ِ
محــرک
میکنــد کــه شــرکتهای بــزرگ جــای «کارآفرینهــا بهعنــوان نیــروی
کارآفرینــی» را گرفتهانــد .او پیروزمندانــه نوشــته اســت« :هیــچ شــخص خاصــی
بهعنــوان یــک نابغــه ،ســفر بــه مــاه را برنامهریــزی نکــرد .ایــن کا ِر یــک ســازمان و
بروکراســی بــود» .شــومپیتر بــا انــدوه فــراوان دراینبــاره معتقــد اســت کــه
کاپیتالیســم نیــز ماننــد دولــت ،شــکلی بوروکراتیــک بــه خــود گرفتــه بــود .امــا اکثــر
افــراد بــر ایــن بــاور بودنــد کــه همــه اینهــا تنهــا یــک حقیقــت ســاده دربــاره
جهان بوده است .آوریل هریمن 40از نسل بارونهای آمریکایی میگوید:
38

38. Great Depression
39. J.K. Galbraith
40. Averill Harriman
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مــردم در ایــن کشــور دیگــر مقهــو ِر واژههایــی مثــل
«برنامهریزی«نمیشــوند ...مــردم ایــن حقیقــت را پذیرفتهانــد کــه
دولــت هماننــد تکتــک افــرا ِد داخــل کشــور بایــد برنامــه داشــته
باشند.

مشابه این قضیه در خارج از ایاالتمتحده آمریکا نیز صادق بود.
بههرحــال ،کاپیتالیســم مدیریتــی در اواخــر دهــه  70میــادی ،بــه داللهــا
ضرب ـهای جــدی وارد کــرد .رش ـ ِد قابــل پیشبینــی بــه رکــود تورمــی تبدیــل شــد.
دولتهــا ثابــت کردنــد کــه کارآفرینهــای ناامیدکننــدهای هســتند :شــرکتهای
دولتــی ماننــد بریتیــش لیلنــد 41افــراد بیشــتری را اســتخدام کردنــد تــا کاالهایــی
نجلتــر و بیکیفیتتــر تولیــد کننــد .ارتشــی از مبتکــران بهویــژه در صنایــع
بُ ُ
ـی قدیمــی را قلعوقمــع
مالــی و کامپیوتــری بــه راه افتــاد کــه شــرکتهای صنعتـ ِ
کــرد .افــکار عمومــی کامــ ً
ا علیــ ِه اتحادیههــای تجــاری شــد .و بــه قــول پائــول
رومــر ،42اقتصاددانهــا رفتهرفتــه دریافتنــد کــه رشــد اقتصــادی «از دســتورهای
غذایــی بهتــر ناشــی میشــود نــه از پُ ِ
خــت بیشــتر!» عصــ ِر مدیریــت راه را بــرای
عصر کارآفرینی باز کرد.
ـم جدیــد نشســتهاند و آن
ـی راننــده ماشـ ِ
کارآفرینهــا روی صندلـ ِ
ـین کاپیتالیسـ ِ
ـی راننــده
را هدایــت میکننــد؛ همانطــور کــه مدیرهــای بوروکراتیــک روی صندلـ ِ
کاپیتالیســم قدیمــی نشســته بودنــد .کــپ جمینــی 43یکــی از مشــاوران
ماشــین
ِ
ِ
مطالعـهای انجــام داده و ادعــا کــرده در ســال  ،2010تقریبـاً نیمــی ( 47درصــد) از
مــرد ِم ثروتمنــد دنیــا کارآفریــن هســتند .ایــن کارآفرینهــا نهتنهــا خــود را بــا
تکنولوژیهــای مــدرن و بــهرو ِز دنیــا همــگام کردهانــد (اینترنــت بــه آنهــا ایــن
امــکان را میدهــد کــه هــر تکنولــوژیِ جدیــدی را وارد کســبوکار خــود کننــد)
بلکــه باروحیــه ضــ ِد تأسیســی هــم هماهنــگ هســتند .افــرادی کــه مخالــف
شــرکتهای بوروکراتیــک هســتند اغلــب بــه دنبــال دنیــای اســتیو جایــز و ریچــارد
برنسون 44هستند.
British Leyland
Paul Romer
Cap Gemini
Richard Branson

41.
42.
43.
44.
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واقعیــت ایــن اســت کــه غولهــای شــرکتی همچنــان حائــز اهمیــت خواهنــد
بــود .اینترنــت کــه در هــر شــرایطی آشــوب بــه پــا میکنــد ،هــرروز بیــش از
گذشــته بــه تســخیر لویاتانهــا درمیآیــد .امــا روســای ایــن شــرکتها بــرای
اینکــه زنــده بماننــد بایــد بهجــای اینکــه ماننــد بوروکراتهــا عمــل کننــد،
اقداماتــی مثــل کارآفرینهــا داشــته باشــند .بــرای مثــال ،شــرکت نوکیــا 45بــه ایــن
خاطــر از هــم پاشــید کــه ســعی میکــرد در دنیــای جدیــد طــوری رفتــار کنــد کــه
گویــی همچنــان در عصــر کاپیتالیســم مدیریتــی بــه ســر میبــرد .شــرکتهای
بزرگــی کــه ایــن روزهــا بــه غولهــای شکس ـتناپذیر تبدیــل میشــوند اغلــب آن
دســتهای هســتند کــه مجــذوب چیزهایــی مثــل فنــاوری اطالعــات میشــوند؛ در
ایــن بخشهــا ابتــکار حــرف اول را میزنــد .هیئتهــای مدیــره هــم بــدون هیــچ
احساســی گنــاه یــا پشــیمانی ،هــر مدیــری کــه نتوانــد در ایــن مســیر حرکــت کنــد
را از گردونــه کار خــارج میکننــد .در دهــه  50میــادی ،دولتهــا بــرای الگــوی
ســرمایهگذاریِ خــود ناخــودآگاه بــه دنبــال شــرکتهای بزرگــی ماننــد جنــرال
موتــور میرفتنــد .امــا ایــن روزهــا مســتقیم بــه ســراغ اســتارتاپهای کارآفریــن
یروند.
م 
کاپیتالیســم کارآفرینــی،
ایــن نقلمــکان از کاپیتالیســم مدیریتــی بــه ســمت
ِ
بســیاری از شــرکتها وادار کــرده در نــوع قراردادهــای خــود بــا کارگرانشــان
تجدیدنظــر کننــد .ارل ویلیــس 46مدیــر بخــش کارگران در شــرکت جنــرال الکتریک
ِ
امنیــت کارگــران اصلیتریــن هــدفِ شــرکت
در ســال  1962گفــت« :افزایــش
اســت»؛ او در آن زمــان حتم ـاً از طــرف نســل خــودش حــرف م ـیزد .امــا امــروز
شــرایط تغییــر کــرده؛ ریــد هستینگز47مؤســس و مدیرعامــل نتفلیکــس در روز
افتتاحیــه شــرکتش ،خطــاب بــه کارگــران گفــت« :مــا یــک تیــم هســتیم نــه یــک
خانــواده!» و ایــن را بهعنــوان فرهنــگ شــرکتش معرفــی کــرد؛ ســپس بــه کارگرانش
توصیه کرد از خودشان بپرسند:
اگــر یکــی از افــرادی کــه اکنــون اینجــا مشــغول بــه کار اســت بخواهــد
ایــن کار را بــرای شــغلی مشــابه در شـ ِ
ـب مــن تــرک کنــد و
ـرکت رقیـ ِ

45. Nokia
46. Earl Willis
47. Reed Hastings
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ـدن او در نتفلیکــس مبــارزه کنــم ،چــه کســی
مــن بخواهــم بــرای مانـ ِ

خواهــد بــود؟ شــاید مــا بایــد تمــام تــاش خــود را بکنیــم تــا بتوانیــم
ستارهای برای این نقش داشته باشیم.

شــرکتها بهطــور مرتــب تــاش میکننــد وفادارتریــن افــراد را بــه هســته
مرکــزی خــود راه بدهنــد چراکــه ایــن هســته مرکــزی نقــش دیانای 48را در آن
شــرکت دارد .در ایــن فاصلــه ایــن دایــره مرکــزی در حــال کوچــک شــدن اســت
درحالیکــه دایــره بیرونــی بهطــور مرتــب وســیعتر و بزرگتــر میشــود .اکثــر
ایــن کارگــران نیــز یــا موقتــی هســتند و یــا کوتاهمــدت و پارهوقــت کار میکننــد.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه حتــی وقتــی افــراد در هســته مرکــزی هــم عملکــردی
ضعیفــی داشــته باشــند و بــه بــاری بــر دوش شــرکت تبدیــل شــوند ،بــا نهایــت
ستمپیشــگی از دایــره کار حــذف میشــوند .بررســیها نشــان میدهــد در دهــه
 60میــادی ،بهطــور متوســط هــر نفــر در  65ســالگی دســتکم چهــار کارفرمــا
داشته است .امروز این رقم به هشت کارفرما در  30سالگی رسیده است.
ملتهای ورشکسته

ـکال دیگــر را بــه نمایــش گذاشــته
خیــزش بازارهــای نوظهــور یــک تغییــر رادیـ ِ
اســت .در  40ســال گذشــته ،اصلیتریــن فعالیتهــای اقتصــادی مربــوط بــه غــرب
ـی اقتصــاد تــا ابتــکار و کارآفرینــی و مثبتاندیشــی
بــوده اســت ،از رشــدهای ناگهانـ ِ
همگــی متعلــق بــه غــرب بــوده اســت .امــروز همهچیــز وارونــه شــده اســت.
بازارهــای نوظهــور باوجــود همــه آشــوبها و تنشهــا ،بازهــم در رشــد اقتصــاد
جهــان در ســال  2013ســهم  68درصــدی داشــتهاند .موسســه آکســفورد بــرآورد
ـی اقتصادهــای نوظهــور در چهــار ســال آینــده
کــرده کــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلـ ِ
 2.2درصــد بیشــتر از اقتصادهــای توســعهیافته خواهــد بــود .موسس ـهای دیگــر بــا
عنــوان  BCGادعــا کــرده کــه اندونــزی بهتنهایــی تــا ســال  2020معــادل جمعیــت
 68میلیــون نفــریِ بریتانیــا بــه طبقــه متوســطِ خــود اضافــه میکنــد .موسســه
مکنــزی پیشبینــی کــرده کــه تقریبــاً نیمــی از رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی
نبیــن ســالهای  2010تــا  2025تنهــا از  440شــهر دنیــا در بازارهــای
جها 
48. DNA
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نوظهــور ناشــی خواهــد شــد؛ اکثــر ایــن شــهرها نیــز متوســط یــا کوچــک خواهنــد
بــود .درحالیکــه هــزاران میلیــون مصرفکننــده در ســالهای آتــی بــه طبقــه
ـون خانگــی ،یخچالفریــزر ،ماشــین و
متوســط ملحــق میشــوند ،نخســتین تلویزیـ ِ
بســیاری از لــواز ِم دیگــر را بــرای خــود خریــداری میکننــد و بــرای همیشــه در ایــن
خریــد کــردن وفــادار میماننــد .حــاال مدیرهــا بایــد خــود را بــا تیانجین(49چیــن)،
پورتو آلگرو(50برزیل) و جوماسی(51غنا) هماهنگ کنند.
کشــورهایی کــه بازارهــای نوظهــور در آنهــا قــرار دارد هــرروز شــرکتهای
بلندپروازتــری راهانــدازی میکننــد .در ســال َ 2013مقــ ِر  124شــرکت از میــان
 500شــرکت برتــر در بازارهــای نوظهــور بــوده اســت .ایــن تعــداد نســبت بــه ارقــام
ســال  2008چنــد برابــر شــده بــود .شــرکت هایــر 52چیــن بــه بزرگتریــن
تولیدکننــده لوازمخانگــی در دنیــا تبدیلشــده اســت؛ هــوآوی 53نیــز بزرگتریــن
تأمینکننــده تجهیــزات کامپیوتــری اســت .شــرکت بیمبــو 54در مکزیــک موفــق
شــده کاالهــای خــود را بــه بــازار ایاالتمتحــده آمریــکا بفرســتد .مکنــزی بــرآورد
کــرده کــه ســهم ایــن شــرکتها تــا ســال  ،2025افزایــش  45درصــدی خواهــد
داشــت و چیــن بــه خانــه اول غولهــای شــرکتی تبدیــل خواهــد شــد یعنــی از
ایاالتمتحده آمریکا و اروپا نیز پیشی میگیرد.
ـی غــرب درزمینــه ابتــکارات را نیــز به
دنیــای نوظهورهــا همچنیــن انحصــا ِر پولـ ِ
چالــش کشــیده اســت .بزرگتریــن شــرکتهای چندملیتــی بــه ســمت بازارهــای
نوظهــور حرکــت میکننــد :بــه ســمت شــهرهایی ماننــد شــانگهای و بنگلــور کــه
بــه «شــهرهای الکترونیکــی» شــهرت یافتهانــد .درواقــع آنهــا بــه مکانهــای
دل بینظمــی و آشــوب تبدیلشــدهاند و تمامــی تجهیــزات و امکانــات
منظمــی در ِ
بــرای پژوهــش و توســعه بــه ســمت آنهــا روانــه میشــود .برخــی از ایــن مراکــز،
غولهــای بــزرگ و باورنکردنـیای هســتند ماننــد مرکــز سـ ِ
ـامت جنــرال الکتریــک
و مق ـ ِر سیســکو در شــرق کــه هــر دو در بنگلــور هســتند و یــا مرکــز پژوهــش و
Tianjin
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Haier
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Bimbo
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توســعه مایکروســافت کــه در پکــن قــرار دارد .شــرکتهای دنیــای نوظهــور از روی
ســ ِر شــرکتهای غربــی میپرنــد و بــه ســودهای کالن بهویــژه بــه کمــک
پولهــای موبایلــی (پرداختهــا و جابهجاییهــای پولــی بــا موبایــل) دســت
پیــدا میکننــد :مثــ ً
ا در کنیــا 58 ،درصــد از افــرا ِد بزرگســال حســاب بانکــی
ندارنــد و  60درصــد از افــراد از سیســتمهای پرداخـ ِ
ـت موبایلــی اســتفاده میکننــد.
تعــادل فرهنــگ صنعتــی را بــه هــم زدهانــد :بالیــوود ســاالنه یکهــزار و
آنهــا
ِ
مخاطــب خــود تولیــد میکنــد
 100فیلــم بــرای  3میلیــارد و  600میلیــون
ِ
درحالیکــه هالیــوود تنهــا  600فیلــم بــرای  2میلیــارد و  600میلیــون نفــر تولیــد
میکننــد .مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه آنهــا از خدمــات و تولیداتــی بهــره
میبرنــد کــه جدیــد و فوقالعــاده ارزان اســت درحالیکــه رقبــای غربــی از ایــن
مــورد برخــوردار نبودنــد .مثـ ً
ا آنهــا کامپیوترهــای  300دالری و تلفــن همراههای
 30دالری را در اختیــار افــراد جامعــه خــود قــرار میدهنــد کــه خدماتــی بــاارزش
کمتر از  2سِ نت 55در دقیقه را سرتاسر کشور ارائه میدهد.
ـاص دیگــری نیــز مورداســتفاده
ایــن انقــابِ صرفهجویانــه در حیطههــای خـ ِ
قرارگرفتــه اســت .دِوی شــتی 56تنهــا بــا  3هــزار دالر جراحــی قلــب انجــام میدهد
درحالیکــه در ایاالتمتحــده آمریــکا ایــن کار بــا رقمــی بیــن  20هــزار تــا 100
ـرخ موفقیـ ِ
ـت آن بهانــدازه بهتریــن
هــزار دالر انجــام میشــود و جالبتــر اینکــه نـ ِ
بیمارســتانهای آمریکایــی اســت .ایدههــای درخشــانی نیــز از انتهــای هــرم ســر
درآورده اســت .در هنــد ســفالگری بــه نــام مانســوخ پراجاپاتــی 57نوعــی
یخچالفریــزی ابــداع کــرده کــه میتیکــول 58نــام دارد؛ ایــن یخچــال کامــ ً
ا از
ِ
خــاک ُرس ساختهشــده و هیــچ برقــی مصــرف نمیکنــد .در کنیــا نیــز
کارآفرینهــا وســیلهای را ابــداع کردهانــد کــه دوچرخهســواران میتواننــد از آن
اســتفاده کننــد و همزمــان بــا پــدال زدن ،موبایــل خــود را نیــز شــارژ کننــد .در
فیلیپیــن فــردی موفــق شــده نوعــی باتــری بســازد کــه تنهــا بــه کمــک بطریهای
پالســتیکی و نــور خورشــید ،انــرژی موردنیــاز بــرای روشــن نگهداشــتن المپهــای
cents
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کلبههــا را فراهــم میکنــد .در پــرو کــه وضعیــت رطوبــت و بارندگــی بهگون ـهای
عــذابآور اســت ،مهندســی در دانشــکده نوعــی بیلبوردهــای تبلیغاتــی طراحــی
کرده که میتواند هوای مرطوب را به آب نوشیدنی تبدیل کند.
دنیــای نوظهــور نیــز گرفتــا ِر انقــابِ کارآفرینــی شــده اســت .زمانــی نهچنــدان
دور مــردم در بازارهــای نوظهــور ،رویــای شــغلی امــن در بخــش خدمــات یــا
شــرکتهای بــزرگ چندملیتــی را در ســر میپروراندنــد .اکنــون همــه رویــای
ملحــق شــدن بــه یــک اســتارتاپ را دارنــد و یــا میخواهنــد خودشــان اســتارتاپی
را راهانــدازی کننــد .کارآفرینهــای جوانــی را میبینیــم کــه در دنیــای نوظهورهــا
فعالیــت میکننــد .آنهــا شــبکهای قــوی از کارآفرینهــا را بــرای خــود خلــق
کردهانــد و در قالــب گروههــا و کلوپهــای مختلــف فعالیــت میکننــد .آنهــا
حتــی ســیلیکون ولیهــا خــود را دارنــد ،بهویــژه بنگلــور و شــانگهای در ایــن
زمینــه بســیار پیشــرفت کردهانــد .هــرروز تعــداد کارآفرینهایــی از ایــن دســت
بیشتر میشود.
ِ
ِ
مشکوک سوسیالدموکراسی
مرگ

ـادل قــدرت از دنیــای
ـم کارآفرینــی و تغییــر تعـ ِ
همزمانــی خیـ ِ
ـزش کاپیتالیسـ ِ
قدیمــی بــه دنیــای جدیــد ،تهدیــدی بــرای برندهــای سیاســی شــده که ســالهای
گذشــته و حتــی پــس از دوران جنــگ در غــرب حــرف اول را مـیزده اســت .ایــن
رویــداد ریشــه در نوعــی اجمــاع و اتفاقنظــر دارد :ســازمانهای بزرگــی کــه بــر
جوامــع ســلطه داشــتند ،تکههــای اقتصــاد ســرمایهداری را تقســیم کردنــد و بــه
خاطــر ثبــاتِ اجتماعــی ،دســت بــه برنامهریــزی زدنــد .بیــل کلینتــون 59و تونــی
بلــر 60بــه اجمــاع خوبــی دســت پیــدا کردنــد درحالیکــه آنهــا بعــد از فعالیتهای
مــارگارت تاچــر 61و رونالــد ریــگان 62بــرای تفرقهافکنــی روی کار میآمدنــد .امــا
آشــوب بــزرگ بــه همــان انــدازه کــه شــکلی تــازه بــه اقتصــاد بخشــیده ،سیاســت
ـان
را هــم دسـتکاری کــرده و شــکلی جدیــد بــرای آن طراحــی کــرده اســت .وارثـ ِ
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امــرو ِز اســطورهای دموکراتیـ ِ
ـک جدیــد و کارگـ ِر جدیــد بیــش از آنکــه بــه دنبــال
ـردن ایــن آشــوبها باشــند ،غــرق در خاطــراتِ نوســتالژیکی
برنامـهای بــرای رام کـ ِ
هستند که در دنیای جدید برای همیشه گمشده است.
نظمــی کــه از پیــش حاکــم بــود دیگــر موردحمایــت نیســت .انتخابــات نوبتــی
دیگــر از مــد افتــاده :بیــن ســالهای  1980تــا  2011میــزان انتخابــات نوبتــی در
کشــورهای  OECDبهطــور متوســط  11درصــد کاهشیافتــه اســت .بریتانیــا
بهعنــوان نخســتین کشــوری کــه حــوزه انتخابیــه طبقــه کارگــر بــه شــکلی
پاییــن اجتماعــی در انتخابــات 2012
تــودهوار دارد تنهــا  57درصــد از طبقــات
ِ
شــرکت کردنــد .عصــر ویکتوریایــی دوبــاره زنــده شــده امــا ایــن بــار بــه شــکلی
نویــن .عضویــت در احــزاب در دنیــای توســعهیافته در حــال کاهــش اســت :تنهــا
 1درصــد از بریتانیاییهــا در حــال حاضــر عضــو احــزاب سیاســی هســتند
درحالیکــه در ســال  1950بیــش از  20درصــد از مــردم در احــزاب سیاســی
عضــو بودنــد .درواقــع ایــن احــزاب ،دیگــر ریشــه خــود را در جامعــه مدنــی
سیاســی ضعیــف و بیریشــه
ازدســتدادهاند و بهجــای آن بــه طبقــات
ِ
تبدیلشــدهاند .سیاســتمداران دیگــر مــرد ِم معمولــی در برابــر دولــت نیســتند
بلکــه دولــت را در برابــر مــرد ِم معمولــی قــرار میدهنــد .دراینبیــن ،واکنشــی کــه
ناگزیــر شــکل میگیــرد ،خیــزش ضدسیاسیهاســت .علیــه سیاســت و ضــد
63
سیاســت بــودن ایــن روزهــا فرهنــگ عمومــی را شــکل میدهــد .جــان اســتوارت
و اســتیون کولبــرت 64موفــق شــدهاند حســابی سیاســتمداران را دســت بیندازنــد
و از ایــن طریــق شــغلی بــرای خوددارنــد .راســل برنــد 65هــر بــار برنام ـهای ضــد
سیاســت اجــرا میکنــد بیشــتری مخاطــب را بــرای خــود دســتوپا میکنــد.
اینهــا حتــی بــه خــو ِد سیاســت همشــکلی تــازه بخشــیده اســت:
ناسیونالیسـتهایی ماننــد الکــس ســالموند 66و نیجــل فــاراژ 67در بریتانیــا تنهــا بــا
صحبــت کــردن علیــه قــدرت بــرای مــردم ،چشــمانداز جدیــدی بــرای دنیــای
سیاست ترسیم کردهاند.
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سیاســت بیــش از هرزمانــی ،دچــار نوســان و ناآرامــی شــده اســت :دولتهــا
تقــا میکننــد کــه زنــده بماننــد ،محبوبیـ ِ
ـت آنهــا دو ِد هــوا میشــود و کنشــگران
ـان اکثریــت
ـی جدیــد ،نظــا ِم موجــود را بــه چالــش میکشــند .اقــدام در میـ ِ
سیاسـ ِ
68
بــرای دولتهــا بســیار دشــوار شــده اســت .همانطــور کــه موســی نعیــم در
کتــاب خــود بــا عنــوان پایــان قــدرت 69گفتــه ،از میــان  34عضـ ِو  OECDدر حــدود
 30عض ـ ِو آن ،رئیــس دولــت مــورد مخالفتهــای مجلســی قــرار میگیــرد کــه از
ســوی یــک اپوزیســیون رهبــری میشــود .احــزاب جدیــد ماننــد ســتارههای
دنبال ـهدار روی صحنــه ظاهــر میشــوند؛ آنهــا قــدرت خــود را از نارضایتیهــای
موجــود میگیرنــد و تنهــا تخصصشــان ایجــاد آشــوب و اعتــراض اســت؛ درواقــع
آنها هیچ مهارتی در حل خالقانه مشکالت و ایجاد تغییر ندارند.
دســتاورد ایــن وضعیــت هــم تنگنــای غریبــی اســت میــان نفــرتِ عمومــی و
ســکون رســمی .احــزابِ معتــرض در انتخابــات  2014اروپایــی ،دســتاوردهای
ِ
خوبــی در سرتاســر اروپــا داشــتند :جبهــه ملــی بــا  25درصــد از آرا در فرانســه
جایــگاه نخســت را بــه دســت آورد؛ حــزب مســتقل بریتانیــا ( )UKIPدر بریتانیــا
کل لنــدن را بنفــش کــرد؛ در ســوئد و
جایــگاه نخســت را بــه دســت آورد و ِ
دانمــارک نیــز احــزاب پوپولیســت ،دســتاوردهای خوبــی داشــتند .امــا جالب اســت
کــه حکمرانهــا در بروکســل طــوری رفتــار میکردنــد گویــی هیــچ اتفاقــی
نیافتــاده اســت .آنهــا بــه ژان کالد جانکــر 70دولتمــر ِد اروپایــی بــرای ریاســت در
کمیسیون اروپایی رأی دادند.
اعتراضــی آتشــینی بــوده کــه در
ایاالتمتحــده آمریــکا شــاهد جنبشهــای
ِ
قالــب جنبــش تــی پارتــی 71ظاهــر شــده و نظــام سیاســی را دگرگــون کرده اســت.
ســال  1958بــود کــه  73درصــد از آمریکاییهــا گفتنــد بــه دولــت در واشــنگتن
اعتمــاد دارنــد و اجــازه میدهنــد «هــر کاری صحیــح اســت انجــام بدهــد» ،خــواه
بــرای همیشــه یــا اکثــر مواقــع .امــا در ســال  2013تنهــا  10درصــد از مــردم
چنیــن نظــری داشــتند .در ســال  2014نیــز تنهــا  7درصــد از مــردم گفتنــد از
MoisesNaim
The End of Power
Jean-Claude Junker
Tea Party
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نظــ ِر آنهــا کنگــره کارش را بهدرســتی انجــام میدهــد .بههرحــال ،نظــا ِم
مثــل همیشــه بــا نظــام کســبوکار ادامــه پیــدا میکنــد .احســاس
سیاســی
ِ
روزافزونــی وجــود دارد کــه میگویــد هــم اروپــا و هــم ایاالتمتحــده آمریــکا
عاجــز از تصمیمگیریهــای مهــم خواهنــد بــود؛ درواقــع گروههــای ذینفــع و
قدرتمنــد آنهــا را فلــج میکننــد .آنهــا در مقابــل تــاش میکننــد روی
رویههــای سیاســی تمرکــز کننــد کــه ایــن کار نیــز موفقیتآمیــز نخواهــد بــود:
همهچیــز مهیــای آشــوبی بــزرگ اســت و بــه نظــر میرســد ایــن آشــوب در
کالبدی خشمگین اما پوپولیست نمایان میشود.
سه اهریمن از قفس پریدند

آشــوب بــزرگ منجــر بــه رهایــی ســه دیـ ِو اهریمنــی در دنیــا شــده اســت؛ ایــن
شــیاطین میتواننــد آســیبی جــدی بــه موتــو ِر ایــن آشــوبها یعنــی بهنظــام
سرمایهداری وارد کنند؛ درواقع اینها منجر به آشوب در آشوبگر میشود.
ـزش نابرابــری اســت :تمرکــز رفــاه و آســایش در غــرب
نخســتین شــیطان ،خیـ ِ
بــه ســطحی رســیده کــه از اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم شــاهد آن
نبودهایــم .در حــال حاضــر  10درصــد از جمعیـ ِ
ـرل ســرمایه و رفــا ِه
ـت آمریــکا کنتـ ِ
 70درصــد از مــرد ِم ایــن کشــور را در اختیــار دارد .ایــن دقیقـاً همــان رقمــی اســت
کــه در ســال  1870نیــز آمریکاییهــا بــا آن مواجــه بودنــد .در اروپــا ایــن رقــم بــه
میــزان خیلــی جزئــی کــم شــده و بــه  63درصــد رســیده ،امــا بههرحــال در همــان
مسیر درحرکت است.
دالیــل زیــادی بــرای افزایــش ایــن نابرابــری وجــود دارد ،از افزایــش بازگشــت
ســرمایه (توضیحــی کــه تومــاس پیکتــی 72اقتصـ
ـاددان بــزرگ ارائــه کــرده) گرفتــه
ِ
تــا کاهــش نــرخ مالیــات ،ایــن وضعیــت را پدیــده آورده اســت .امــا بخشــی از
ـاداش ابداعــاتِ تکنولوژیکــی بــا شــکاف
توضیــح ،در دلآشــوب بــزرگ قــرار دارد :پـ ِ
جمعیتــی در ارتبــاط اســت .ســتارههای بــزرگ ،پاداشهــای بزرگــی بابــت اســتعداد
خــود دریافــت میکننــد کــه بخشــی از آن نیــز بــه لطــف ترکیبــی از ابداعــاتِ
پــاداش مغزهــا و ابداعــات را افزایــش میدهــد) و جهانیشــدن
تکنولــوژی (کــه
ِ
72. Thomas Piketty
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(کــه بــازار را گســترش میدهــد) اســت .اکثریــت کارگــران بــه خاطــر دســتمزدهای
ـن اســتاندارد زندگــی در ایاالتمتحــده آمریــکا
خــود تحتفشــار قــرار دارنــد .میانگیـ ِ
از دهــه  70میــادی تاکنــون ،راکــد بــوده اســت .بیــکاریِ ســاختاری در اروپــا ،بــه
بیــش از  10درصــد از جمعیــت ســرایت کــرده اســت .امــا دالیــل هرچــه باشــند،
73
تأثیــری کــه روی جامعــه گذاشــتهاند قابللمــس اســت .کریســتیا فریلنــد
ژورنالیســت آمریکایــی کــه بعــدا ً سیاســتمدار شــد ،بــه ایــن پدیــده «عصــر نخبگان»
میگوید .تایلر کوان 74اقتصاددان ،این پدیده را «برتریِ متوسط» مینامد.
ایــن خیــزش نابرابــری ،ریشــههای نظــام ســرمایهداری را خشــکانده

اســت :نابرابــری تنهــا زمانــی مشــروع بــه نظــر میرســد کــه مــردم
احســاس کننــد فرصتــی بــرای جلــو افتــادن هــم دارند .امــا بســیاری از
مــردم تصــور میکننــد نظــام چنیــن فضایــی را بــرای آنهــا فراهــم

نمیکنــد .رنــج و زحمــت آنهــا هــرروز بیشــتر میشــود و در مقابــل

پــاداش کمتــری دریافــت میکننــد :پیکتــی میگویــد در حــال حاضــر
ـن یــک دانشــجوی دانشــگا ِه هــاروارد بیــش از
متوســط درآمــدِ والدیـ ِ

 450هــزار دالر در ســال اســت؛ دانشــگاه هــم هــر آنچــه در تــوان دارد

انجــام میدهــد و بــه ایــن رویــه دامــن میزنــد .شــرکتها هــرروز
پــول بیشــتری بــرای بازارهــای خصوصــی بــه دســت میدهنــد کــه

بهناچــار تنهــا بــه گــروه خاصــی ســود میرســاند و درنهایــت بــه نفــع
عموم مردم نخواهد بود.
ِ

افزایــش نابرابــری بهطــور همزمــان مردمســاالری و شایستهســاالری را هــدف
ـی بــزرگ دادگاه
کنی آن میشــود .لوئیــس برندیــس 75قاضـ ِ
قــرارداده و باعــث ریشـه ِ
یگوید:
عالی آمریکا م 
ِ
مــا میتوانیــم جامعــهای دموکراتیــک داشــته باشــیم یــا میتوانیــم

رفاهــی متمرکــز در دســتان عــدهای کــم داشــته باشــیم .امــا نمیتوانیــم
هر دو را داشته باشیم.

ایــن تناقــض در دوره پــس از جنــگ حاصــل شــد؛ زمانــی کــه اقتصادهــا در حال
73. Chrystia Freeland
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75. Louis Brandeis
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رشــد بودنــد ،فرصتهــای تحصیلــی روبــه افزایــش بــود و نابرابــری نســبتاً

فشردهشــده بــود .امــا در دنیــای امــروز کــه نابرابــری بــه اوج خــود رســیده و
ـول نقــد شــدهاند ،افــراد ثروتمنــد میتواننــد بــا پــول خــود نفــوذ
دولتهــا اســی ِر پـ ِ
سیاســی بــرای خودشــان بخرنــد و بــا افــراد و شــرکتهای مختلــف البــی کننــد.
درحالیکــه افــراد معمولــی زیــر فشــار ایــن مــوارد قــرار میگیرنــد و نســبت بــه
دنیــای سیاســت بدبیــن میشــوند .بــرادران کاچ 76در ســال  2012حــدود 400
میلیــون دالر پــول توزیــع کردنــد تــا بــاراک اوبامــا را فریــب بدهنــد .یک نظرســنجی
در ســال  2011بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تنهــا  17درصــد از آمریکاییهــا بــاور
داشــتند دولــت بــا «رضایــت» آنهــا کارکــرده اســت و ایــن در مه ـ ِد دموکراســی،
نتیج های شگفتیآور است.
ِ
کارگــران یکبارمصــرف اســت .کاپیتالیســم
بازگشــت
دومیــن شــیطان،
ِ
مدیریتــی بــا خــودش نوعــی امنیــت شــغلی بــه ارمغــان آورده بــود :یقهســفیدها
تمــام مــدتِ عمــر خــود را بــرای جنــرال موتــور در دیترویــت یــا فیــات در ایتالیــا کار
میکردنــد .امــا در دهــه  ،80هــر آنچــه اتحادیــه تجــاری بــرای مراقبــت و نگهــداری
از مشــاغل بــود در بخــش خصوصــی ویــران شــد .حــاال ایــن ناامنــی بــه شــغلهای
ذهنــی نیــز ســرایت کــرده و حتــی بخشهــای دولتــی را نیــز بــا خــود بــه قهقــرا
بــرده اســت .بخــش خردهفروشــی ،تصویــری از آینــده بــه دســت میدهــد .بــر
اســاس گزارشهــای نیویورکتایمــز ،در دو دهــه گذشــته ،خردهفروشهــا باعــث
ـران تماموقــت از  70درصــد بــه  30درصــد شــدهاند .عواقــب
کاهــش ســهم کارگـ ِ
ایــن اتفــاق بــرای کارگــران در بهتریــن حالــت ،کاهــش منافــع و ســاعتهای کاریِ
قابــل پیشبینــی اســت؛ امــا در بدتریــن حالــت آنهــا شــغل خــود را از دســت
میدهند و اغلب مواقع نیز یک ماشین جای آنها را میگیرد.
کارگــران یکبارمصــرف ،درواقــع تغییــری اســت کــه در ماهیــت و
افزایــش
ِ
ً
مدیریتــی
طبیعــت مشــاغل ایجادشــده اســت .شــغلها عمومــا در تابــش افــکار
ِ
تنظیــم دوبــاره
جدیــد و تکنولوژیهــای جدیــد ،نظــم دوبــارهای میگیرنــد.
ِ
میتوانــد بهخودیخــود نوعــی مشــکل باشــد .دریکــی از شــرکتهای فرانســوی،
زمانــی کــه بخــش مدیریتــی را تغییــر دادنــد و نیروهــای کاریِ آن بخــش را کاهــش
76. The Koch Brothers
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دادنــد ،چندیــن خودکشــی پشــت ســرهم اتفــاق افتــاد .ایــن فاجعــه در فاصلــه
ـان یــک مالقــاتِ کاری بــه
ســالهای  2007تــا  2008رخ داد .یکــی از آنهــا در میـ ِ
خــودش خنجــر زد (البتــه نجــات پیــدا کــرد) .زنــی نیــز خــودش را از پنجــره دفتــر
کاری در طبقــه پنجاهــم بــه پاییــن پــرت کــرد .او پیشازایــن کار ،در ایمیلــی بــه
پــدر خــودش نوشــته بــود« :مــن تصمیــم دارم امشــب خــودم را بکشــم ...مــن
نمیتوانــم ایــن نظــم جدیــد را در شــرکت بپذیــرم« .تنظیمهــای مجــدد اغلــب
نشــانهای از تغییــرات عمقــی هســتند .شــغلها از دفاتــر کاری خارجشــدهاند و
ـی مــا حملــه میکننــد .مــردم اغلــب
حــاال بهتمامــی جنبههــا و لحظههــای زندگـ ِ
تشــخیص نمیدهنــد چــه زمانــی مشــغول کارنــد و چــه زمانــی دیگــر کار
ـرن
نمیکننــد .کارهــای مرتبــط بادانــش بــه سرنوشــت کارهــای تولیــدی در یــک قـ ِ
پیــش دچــار شــده اســت .البته ایــن مســئله باعــث پیشــرفت در برخــی از بخشهای
کســبوکار شــده اســت .امــا درعینحــال موجــی از نارضایتــی بــه همــراه خــود
داشــته اســت .شــغلها بــه مســئلهای پیچیــده بــرای کارگــران تبدیلشــده و
نمیتوانند آن را از لحظات زندگی خود جدا کنند.
خیــزش ماشــینهای هوشــمند ایــن رویــه را تشــدید کــرده اســت .کــرت
شبینی
وونــگات 77در نخســتین رمــان خــود بــا عنــوان پیانــوی نوازنــده )1952( 78پی 
ـی شــگفتانگی ِز ماشــینی«تبدیل
کــرده بــود کــه صنعــت یک روز بــه یــک «آدم دهاتـ ِ
خواهــد شــد .او در رمــان خــود ،قصــه ناکجاآبــادی را میگفــت کــه در آن ماشــینها
کارهــای ذهنــی را در کنــار کارهــای یَــدی انجــام میدهنــد و یــک ابرکامپیوتــر بــه
نــام اپیــکاک چهــارده 79تمامــی تصمیمــات را میگیــرد .تعــداد بســیار کمــی از
مدیرهــا و مهندسهــا بــا ایــن هــدف کــه تخصــص و مهــارت خودشــان را عملــی
کننــد ،اســتخدام میشــوند .بســیاری از مــردم نیــز گویــی در دنیایــی کوچــک
زندگــی میکننــد کــه در آن کارشــان را انجــام میدهنــد ،پــای تلویزیــون
مینشینند و مانند خرگوشها نیز زادوولد میکنند.
اریــک برایانلفســون 80و انــدرو مکافــی 81دو نفــر از آکادمیســینهای برجســته
Kurt Vonnegut
Player Piano
EPICAC XIV
Erik Brynjolfsson
Andrew McAfee

77.
78.
79.
80.
81.
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فرمــان
دانشــگاه امآیتــی در مســابقه بــا ماشــینها 82ادعــا میکننــد چیزهایــی
ِ
اقتصــا ِد نویــن را در دســت گرفتهانــد کــه همزمــان باعــث ایجــاد نابرابــری و رکــو ِد
انبــوه میشــود .مبتکــران بــه خاطــر تولیــد ابزارهــا و اپلیکیشــنهای هوشــمند،
پاداشهــای بســیاری دریافــت کردهانــد .امــا ایــن ماشــینها باعــث کاهــش تقاضــا
بــرای کارهــای معمولــی نیــز شــدهاند .پژوهشــگران از دانشــگاه آکســفورد بــر ایــن
باورنــد کــه نیمــی از شــغلهای آمریکایــی در معــرض «خطــر جــدی» قــرار دارنــد
و در عــرض یــک تــا دو دهــه آینــده ،رباتهــا میتواننــد ایــن شــغلها را از
انسانها بگیرند.
شــکل
ســومین شــیطان نیــز افزایــش هویــت سیاســی اســت .عجیبتریــن
ِ
هویــت سیاســی را میتــوان در دنیــای بنیادگرایانــی ماننــد داعشــیها مشــاهده
نشــاندن خالفــت خودشــان هســتند .البتــه
کــرد کــه بــه دنبــال بــه کرســی
ِ
نمونههــای کمتــر افراطــی از هویــت سیاســی نیــز وجــود دارد کــه در دیگــر نقــاط
ـم اســکاتلندی یکــی از انــواع آن اســت کــه ســعی دارد
دنیــا رواج دارد .ناسیونالیسـ ِ
قــدرت را بــرای خــودش توجیــه کنــد .ناسیونالیســم روســی نیــز ترکیبــی از خصومت
بــا غــرب و وابســتگی بــه نیــاکان در دنیایــی ســاده اســت .هرچــه نظــام ســرمایهداری
منطــق آشــوب قــرار میگیــرد ،مــردم بیشــتر بــه عقایــد
بیشــتر تحــت تأثیــر
ِ
قدیمی مانند ناسیونالیسم یا هویتهای دینی و قومی پناه میبرند.
چهکار میتوان کرد؟

دنیــای کســبوکار گرفتــار نوعــی آشــوب شــده اســت و ســطح آن بهانــدازه
موســیقیهایی کــه در فروشــگاهها پخــش میشــود ،تقلیــل یافتــه اســتCNBC .
هرســال «فهرســت آشــوبگر «خــود را از  50شــرکتی منتشــر میکنــد کــه
چش ـمانداز کس ـبوکار را متحــول کردهانــد (ســه شــرکت برتــر در ســال  2014بــه
ترتیــب :اســپیس ایکــس« ،83شــرکتی کــه میخواهــد شــما را بــه فضــا بفرســتد و
اجتماعــی در مریــخ راهانــدازی کنــد «؛ واربــی پارکــر« ،84کــه در حــوزه ماشــینهای
82. Race Against the Machine
83. SpaceX
84. Warby Parker

مقدمه

گــران
پوشــش چشــمی کار میکنــد «؛ و اتســی« ،85صدایــی رســا بــرای صنعت
ِ
کوچــک«) .شــرکتهای اینترنتــیای وجــود دارنــد کــه هرســال جشــنوارههایی
بــرای آشــوب برگــزار میکننــد و اکثــر اســتارتاپهای کوچــک و بــزرگ نیــز در آن
شــرکت میکننــد .دانشــجویان و نیروهــای تازهنفــس بــا ایدههــای بــرای
درســی
آشــوبگری بــه میــدان میآینــد و ایــن مســئله حتــی بــه واحدهــای
ِ
دانشگاهها نیز سرایت پیدا میکند.
کامـ ً
خیزش
ا واضــح اســت .الزم اســت بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه آشــوب بــا
ِ
خــود ،هزینههــای گزافــی را بــه بــار مــیآورد ،ایــن هزینههــا فقــط بــر دوش
قربانیــان آشــوب تحمیــل نمیشــود (کــه البتــه ممکــن اســت هویـ ِ
ـت زندگــی خــود
را در ایــن ماجــرا از دســت بدهنــد) بلکــه جامعــه بهصــورت کلــی قربانــی میشــود
و طاقــت خــود را از دســت میدهــد .عادتهــای همیشــگی از میــان مــیرود و
ـب جدیــدی روی کار میآیــد .همــه مــردم صبــر و تحمــل
عادتهــای عجیبوغریـ ِ
86
خــود را از دســت میدهنــد .جــارون النیــر دانشــمن ِد دنیــا کامپیوتــر یکبــار گفتــه
مرهــم قانــون مــور ،مگسهــای ســرگردانی هســتند« .مــردم در
بــود «مــردم در
ِ
حکم همان مگسها را دارند.
مرهم آشوب هم
ِ
ِ
ِ
پرداخت
البتــه اگــر بتوانیــد بــه پاداشــی مشــخص و ملموس دســت پیــدا کنیــد،
هزینــه بــرای تغییــر ارزشــش را خواهــد داشــت :اگــر قــرار باشــد بــه شــغلی بهتــر
دســت پیــدا کنیــد میتوانیــد از خانــهای کــه در آن زندگــی میکنیــد دســت
بکشــید و بــه خان ـهای دیگــر برویــد .امــا اگــر قــرار باشــد تنهــا بــه آشــوب برســید
چطــور؟ ایــن مســئله دقیقـاً همــان دغدغـهای اســت کــه جمعیـ ِ
ـت جهــان امــروز بــا
آن روب ـهرو اســت .نارضایتــی از وضعیـ ِ
ـت موجــود در حــال افزایــش اســت .طبقــه
ـی افراطــی بــه قدرت میرســند.
متوســط در حــال فروپاشــی اســت .فرقههــای سیاسـ ِ
هیجــان و ناآرامــی بهجــز الینفـ ِ
ـران
ـک زندگــی تبدیلشــده اســت .دیگرکســی نگـ ِ
ـان مارکسیســم یــا ناسیونالیســم نیســت .آشــوب و رکــود وضعیتــی فاجعهبــار
طوفـ ِ
ایجاد کرده است.
چــهکار میتــوان انجــام داد تــا شــرایط قــدری آرام شــود؟ ســه راهحــل
85. Etsy
86. Jaron Lanier
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مطرحشــده اســت .امــا متأســفانه آنهــا نیــز اشــتباه هســتند .نخســتین راهحــل
میگویــد ترمـ ِز همــه ایــن نابودیهــای خالقانــه را بکشــیم .درواقــع ایــن فلســفهای
ِ
مختلــف راســت و چــپ را باهــم متحــد میکنــد .فرانســوا
اســت کــه بخشهــای
اوالنــد 87بــا افزایــش مالیــات بــرای ثروتمنــدان ،راه را بــرای چپهــا بــاز کــرد.
جمهوریخواهــان بــه دنبــال تقویــت مرزهــای جنوبــی هســتند .جبهــه ناســیونال
فرانســه و  UKIPدر بریتانیــا بــه دنبــال خــروج از اتحادیــه اروپا و محدودیـ ِ
ـت مهاجرت
هســتند .88امــا اگــر پــای خــود را روی ترمــز بگذاریــد تنهــا بــه رشــ ِد اقتصــادی
آســیب وارد کردهایــد بــدون اینکــه بــه آشــوب پایــان داده باشــید .فرانســه بــا بیکاری
بــه شــکل انبــوه ،کاهــش رشــد اقتصــادی و بیثمــریِ بخــش دولتــی دس ـتوپنجه
نــرم میکنــد :اگــر بــه دنبــال کارآفرینــی فرانســوی هســتید بهتــر اســت بهجــای
ـرزمین مــادری
پاریــس در لنــدن یــا نیویــورک بــه دنبــال او باشــید .محافظــت از سـ
ِ
در برابــر مهاجــران نیــز مشــکالتی عدیــده ایجــاد میکنــد ،مشــکالتی مثــل از
رفتــن ســرمایهها و کمبــود نیــروی کار؛ ایــن در حالــی اســت کــه
دســت
ِ
کردن درهای بسته ندارد.
تکنولوژیهای جدید راهی برای باز
ِ
حــل
دومیــن راهحــل ،بــر قــدرت کا ِر تحصیــات تأکیــد دارد .اینیــک راه
ِ
رفــع مشــکالتِ بیــکاری اســت .درواقــع منطــق ایــن راهحــل
کالســیک بــرای
ِ
میگویــد بهتریــن راه ،ســرمایهگذاری روی تحصیــات افــراد اســت تــا بتوانیــم
آنهــا را بــه ســمت مشــاغل جدیــد هدایــت کنیــم .البتــه بخشــی از ایــن ماجــرا
صحــت دارد :بیــکاری در افــرادی کــه مــدارک دانشــگاهی دارنــد کمتــر از ســایر
افــراد اســت .امــا بههرحــال ایــن راهحــل ،بیشازانــدازه خوشبینانــه اســت .تبدیــل
کــردن معــدن کاران  40ســاله بــه متخصصهــای آیتــی کاری بســیار دشــوار و
ِ
ـوج
تقریب ـاً غیرممکــن اســت و عــاوه بــر آن چنــدان هــم ترغیبکننــده نیســت .مـ ِ
جدیــ ِد ابتــکارات فناورانــه نشــان میدهــد کــه کارهــای ذهنــی را هــم بهانــدازه
کارهای یَدی تحت تأثیر خود قرارداده و این بسیار ناراحتکننده است.
وجــدان ســرمایهداران و کاپیتالیســتها تأکیــد دارد.
ســومین راهحــل بــر
ِ
89
شــرکتها بایــد مســئولیتهای اجتماعــی را نیــز بــه کار بگیرنــد ( )CSR؛ افــراد
87. Francois Hollande

 .88البته بریتانیا باالخره به برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) رأی مثبت داد و از آن خارج شد.
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ـن «بشردوســتی «کننــد؛ سیاسـتگذاران بایــد از «ســرمایهداریِ
ثروتمنــد بایــد تمریـ ِ
جامع«حمایــت کننــد .بســیاری از شــرکتهای بــزرگ روی تعهــدات خــود بــر CSR
تأکیددارنــد .برخــی حتــی سـهگانهای متفــاوت را معرفــی کردهانــد (مــردم ،زمیــن،
ســود) .در داووس ســال  1999نیــز ایــن مســئله مطــرح شــد و بیــش از  3هــزار نفــر
از آن حمایــت کردنــد .ایاالتمتحــده آمریــکا حتــی روز  25فوریــه را بــرای
گرامیداشــت ایــن مســئله در نظــر گرفتــه و رنگهــای آبــی و ســبز را بــرای آن
انتخــاب کــرده اســت .در بریتانیــا نیــز نهــادی از شــرکتها میخواهــد کــه گزارشــی
درزمینــهٔ اجتماعــی و محیطزیســتی ارائــه بدهنــد .چیــن نیــز فدراســیونی بــرای
اجتماعی شرکتها راهاندازی کرده است.
مسئولیت
ِ
امــا ایــن بحــث نیــز مشــکالت متعــددی دارد CSR .بیشــتر جنبــه تزئینــی
پیداکــرده اســت :شــرکتها در بورشــورهای کاغــذ روغنــی در مــورد فعالیتهــای
خــوبِ خــود میگوینــد و ارتشــی از روزنامهنــگاران و نیروهــای مختلــف را بــرای
نشــر آنهــا بــه کار میبرنــد امــا درنهایــت همــان کارهــای همیشــگی خــود را انجــام
میدهنــد .شــرکت بریتیشــن پترولیــوم 90متعهــد شــده کــه دنیایــی فراتــر از نفــت
بســازد و مانــع ن َشــت میلیونهــا گالــن نفــت بــه خلیــج مکزیــک بشــود .درواقــع
اینهــا بیشــتر نوعــی پروپاگانــدای شــرکتی هســتند و در عمــل هیــچ ثمــری
ندارنــد؛ گاهــی نیــز آنهــا در قالــب قوانیــن دستبهدســت میشــوند و حتــی
ـم جامعــه
شــرکتهای بــزرگ هــم نمیتواننــد آنهــا را اجرایــی کننــد .کاپیتالیسـ ِ
ـوس آن تبدیــل بشــود :وضعیـ ِ
ـرکتی دِنجــی کــه
ـت شـ
میتوانــد بهراحتــی بــه معکـ ِ
ِ
تازهواردهــای پویــا را از بــازار خــارج میکنــد .ســرمایهداریِ وجدانمحــور میتوانــد
تأثیــرات مخربــی روی اقتصــاد سیاســی نیــز بگــذارد :ایجــاد شــغل .هرچــه
سیاسـتگذاران و اهالــی کسـبوکار بیشــتر بــه ســمت ایــن قوانیــن حرکــت کننــد،
دســتمزدهای افــراد کمتــر میشــود تــا بتواننــد بهجــای ماشــینها همچنــان در
مقــام انســان بــرای آنهــا کار کننــد .درواقــع میتــوان در قانونــی یکخطــی ایــن
وضعیــت را توضیــح داد :هرچــه صفــت بیشــتر باشــد («جامعتــر»،
«مسئولیتپذیرتر» ،و سایر) ،مشاغل کمتری ایجاد میشود.
پــس چ ـهکاری میتــوان انجــام داد؟ آشــوب بــزرگ ،همزمــان دو کار را انجــام
)90. British Petroleum (BP

 54آشوب بزرگ

نوســان اقتصــادی؛ و
میدهــد :افزایــش خطــرات بــرای افــراد همــراه بــا افزایــش
ِ
ـدن آن خطــرات ،یعنــی افــراد بیشــتری در معــرض آن خطــرات میگیرنــد.
فــردی شـ ِ
نهادهــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم مســئولیتهای بیشــتری بــرای مقابلــه بــا
عــوارض کاپیتالیســم بــه عهــده گرفتنــد .حــاال شــرکتها بــرای اینکــه رقابتــی
باقــی ماننــد ،خودشــان خطراتــی را ایجــاد میکننــد .چالــش اصلــی ایــن اســت کــه
ـی مشــکالت معرفــی کنیــم :ایدههــای بــزرگ بــرای مقابلــه بــا
راهکارهایــی بــه بزرگـ ِ
آشوبِ بزرگ.
حــال تغییــر
جهــان در
دولتهــا بایــد سیاســتهای اجتماعــی خــود را بــا
ِ
ِ
همســو کننــد .سیاســتهای دولتــی بــرای جهانــی طراحیشــده بــود کــه در آن
افــراد بیشــتری بــرای ســازمانهای اغلــب بزرگتــر ،کار میکردنــد .افــرادی کــه
خودشــان بــرای خودشــان کاری را دس ـتوپا میکننــد بــا قوانینــی کــه هــرروز در
حــال تغییــر اســت ،بــا مشــکل مواجــه میشــوند .اینکــه قوانیــن مالیــات هــرروز
تغییــر کنــد بــه ضــرر آنهــا تمــام میشــود .بســیاری از افــراد بــه خاطــر عــد ِم
تحمل همین تغییرات ،دست به خودکشی زدهاند.
کمتریــن کاری کــه دولتهــا بایــد انجــام بدهنــد ایــن اســت کــه ایــن
آشــفتگیها را برطــرف کننــد .آنهــا بایــد کارهــای بزرگتــری نیــز انجــام بدهنــد:
ایجــاد نهادهــای بــزرگ بــرای رفــاه ،بهویــژه در بخش مراقبــت و ســامت و همچنین
در بخــش مســتمریبگیران ،میتوانــد بســیار مؤثــر باشــد .بزرگتریــن مشــکل
ایــن اســت کــه اکثــر کشــورها بهجــای تک ِ
تــک افــراد ،بــر شــرکتها و محــل
کارشــان تکیــه کردهانــد .بدتریــن مــورد نیــز ایاالتمتحــده آمریکاســت امــا نمونــه
آن در کشــورهای اروپایــی نیــز یافــت میشــود .آنهــا بایــد ایــن عــادت را زیــر پــا
بگذارنــد و بهطــور مســتقیم بــا تکتـ ِ
ـک افــراد رابطــه برقــرار کننــد و بــا آنهــا وارد
مشــکل بــزرگ دیگــر نیــز ایــن اســت کــه بودجــه کافــی بــرای
معاملــه شــوند.
ِ
حقوق بازنشستگی فراهم نمیشود.
برخــی از دولتهــای آیندهنگــر ،وارد اقــدام و عمــل شــدهاند .دولتهــای
بریتانیــا و ایاالتمتحــده آمریــکا طرحهایــی را بــرای بازنشســتگی معرفــی کردهانــد.
آنهــا همچنیــن انگیزههــا و محرکهایــی را بــرای افــراد ایجــاد کردهانــد تــا در
برنامههــای مربــوط بــه بازنشســتگان همــکاری کننــد .دولــت اوبامــا اصالحاتــی را
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درزمینـهٔ بهداشــت و ســامت بــا عنــوان اوبامــا کیــر91در دســتور کار خــود قــرارداد
(البتــه ایــن اقــدا ِم اوبامــا در جــای خــود،
محــل بحــث اســت) .امــا کشــورهای
ِ
توســعهیافتهتر بایــد کارهــای بیشــتری انجــام بدهنــد .کشــورهای دیگــر بهویــژه
کشــورهای اروپــای جنوبــی نیــز بایــد برنامههــای خــود را در همیــن پیــش ببرنــد
در غیر این صورت سقوط میکنند.
هــر فــرد در جایــگاه خــودش بایــد انتظــارات و توقعاتــش را تغییــر بدهــد :عصــر
ـتقالل کارگــران بــه عصـ ِر توجــه بــه افــرا ِد ارشــد در حــوزه اجتماعــی تبدیلشــده
اسـ
ِ
اســت .افــراد بایــد در عصــر جدیــد بداننــد تنهــا کســی کــه میتواننــد بــه او تکیــه
کننــد ،خودشــان هســتند .میلیونهــا نفــر میتواننــد کاری کــه شــما انجــام
میدهیــد را انجــام بدهنــد؛ چــه چیــزی در ایــن ماجــرا شــما را خــاص و متفــاوت
ـران امــروز بایــد ایــن جملــه را روزی هــزار بــار بــرای خــود تکــرار
میکنــد؟ کارگـ ِ
کننــد تــا هــر صبــح کــه از خــواب بیــدار میشــوند همچنــان شــغل خــود را داشــته
باشند.
آنهــا بایــد بــه دنبــال جایــی باشــند کــه فقــط خودشــان بتواننــد در آن خدماتی
ـس دیگــری نتوانــد بــه آن ورود کنــد یــا نتوانــد خدماتــی
را ارائــه کننــد و هیچکـ ِ
بهتــر ،ســریعتر یــا ارزانتــر از آن ارائــه کنــد .آنهــا بایــد در مهارتهــای خــود
بـهروز باشــند .آنهــا بایــد یــاد بگیرند خودشــان را به بــازار بفروشــند (ایدههایشــان):
ایــن یعنــی شــبکههای خودشــان را داشــته باشــند ،مهارتهــای خودشــان را
ـی ویــژه خودشــان دســت پیــدا کننــد و حتــی خودشــان
تبلیــغ کننــد و بــه موفقیتـ ِ
را بــه یــک برنــد تبدیــل کننــد .آنهــا همچنیــن باید مدیریـ ِ
ـان ســرمایهگذاری
ـت میـ ِ
و هزینــه ،کار و اســتراحت را نیــز بیاموزنــد .درواقــع بــه لطــف آشــوب بــزرگ،
هرکسی باید یاد بگیرد کسبوکار کوچکی برای خودش راه بیندازد.
البتــه چنیــن حرفهایــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــردم کامـ ً
ا تنهــا هســتند.
نهادهایــی کــه تأسیسشــدهاند میتواننــد نقشــی اساســی داشــته باشــند و بــه
زندگــی خــود را مدیریــت کننــد .مدرســهها و دانشــگاهها
آنهــا کمــک کننــد
ِ
میتواننــد بــه افــراد یــاد بدهنــد کارآفریــن باشــند ،توانایــی اداره زندگــی خودشــان
را داشــته باشــند و کاری بــه کارفرماهــا و ســایر کارگــران نداشــته باشــند؛ آنهــا باید
91. Obamacare
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بــه دنبــال موسسـههای بزرگــی باشــند کــه مشــاغل را بــرای آنهــا فراهــم میکنــد.
مــردم همچنیــن میتواننــد اجتماعاتــی را تشــکیل دهنــد و در ســازمانها خدمــات
داوطلبانــه ارائــه کننــد تــا از ایــن طریــق میــزان خطــرات را کاهــش دهنــد و از
مشــکالتی ماننــد انــزوا و تنهایــی نیــز رهــا شــوند.
کارگــران عصــر ویکتوریایــی،
ِ
نهادهایــی ماننــد جامعــه دوســتانه 92را راهانــدازی کردنــد تــا بتواننــد از خودشــان در
برابــر خطــراتِ مختلــف مراقبــت کننــد .البتــه بعــدا ً دولتهــای بــزرگ و اتحادیههای
تجــاری ،ماهیــت وجــودی را از ایــن نهادهــا ســلب کردنــد .حــاال کارگــران امــروزی
بــه دنبــال خالقیتهایــی از نــوع خودشــان هســتند .برخــی بــه شــکل آزاد و
مســتقل کار میکننــد و درعینحــال اصنــاف خودشــان را ایجــاد میکننــد .ایــن
اصنــاف باعــث میشــود بیمــه باشــند و در دنیــای پــر از آشــوب ،اندکــی ثبــات
داشــته باشــند .ایــن شــرایط باعــث میشــود کســی کــه بــه دنبــال کار اســت
همیشــه بــهروز باشــد و مهارتهــای تــازهای یــاد بگیــرد .در برخــی از کشــورها
حتــی نهادهایــی نیــز بــرای افــرادی کــه مســتقل کار میکننــد ،وجــود دارد کــه بــه
آنها امکان ادامه کار و برقراریِ ارتباط با سایر افراد را میدهد.
تضــادی جالــب نیــز در دلآشــوب بــزرگ وجــود دارد :نیروهایــی باعــث ایجــاد
ابهــام در دنیــای اطــراف مــا شــدهاند درعینحــال راهحلهایــی بــرای مقابلــه بــا
آن ابهامــات و عــدم قطعیتهــا دارنــد .ســه دلیــل بزرگــی کــه رکــود تورمــی را در
ـبی هزینههــای ســامت ،تحصیــل و مســکن
زندگــی افــراد ایجــاد کــرده افزایــش نسـ ِ
اســت .ابداعاتــی کــه در دوره آشــوب ایجادشــده ،فرصتــی را فراهــم میکنــد کــه
هــر ســه مشــکل مدنظــر قــرار میگیــرد .انقــابِ فنــاوریِ اطالعــات میتوانــد بــا
افزایــش بهــرهوری ،هزینههــای ســامت و تحصیــل را کاهــش بدهــد و یــا حتــی
میتوانــد خدماتــی را در بخــش صنعــت ارائــه کنــد کــه باعــث افزایــش تولیــد بشــود.
انقــاب فنــاوری اطالعــات تقریبــاً نیرویــی معجزهگــر اســت .تقریباًهمــه کســانی
کــه در دنیــای ثروتمنــدان زندگــی میکننــد یــک کامپیوتــر شــخصی روی میــز
خــود یــا حتــی در جیــب خوددارنــد و میتواننــد هــر زمــان کــه اراده کردنــد از
طریــق آن بــه دنیــای از کتابهــا در فضــای اینترنتــی دسترســی پیــدا کننــد و از
طریــق گــوگل هــر آنچــه کــه میخواهنــد را پیــدا کننــد و مورداســتفاده قــرار
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بدهنــد .بـهزودی آنهــا حتــی میتواننــد یــک دســتیار دیجیتالــی بــرای خودشــان
داشــته باشــند کــه تمامــی کارهــای پیشوپــا افتــاده آنهــا را زمانــی کــه خودشــان
بــه ســفر کاری میرونــد ،انجــام بدهــد .البتــه تعــداد روزافزونــی از مــردم نیــز در
دنیــای نوظهورهــا از مزایــای مشــابهی برخوردارنــد :مــردم حتــی در نایروبــی و
مومیــای هــم میتواننــد بــه لطــف تکثیــر موبایــل و آیپدهــای ارزانقیمــت (گاهــی
حتــی یارانــه بــه آنهــا تعلــق میگیــرد) بــه دانشــگاه مــردم 93دسترســی پیــدا
کننــد و از طریــق آن تحصیــل کننــد .بهاینترتیــب فنــاوری اطالعــات ()IT
درعینحالی که برابری بخش بوده ،یک نیروی آشوبگر نیز بوده است.
بزرگتریــن دلیــل بــرای اینکــه میتوانیــد پــای خــود را بهجــای ترمــز روی گاز
بگذاریــد و ســریع فرمــان را عــوض کنیــد ایــن اســت کــه مزایــا و منافــع از هزینههــا
بیشــتر اســت .عبــارت بهیادماندنــی شــومپیتر کــه از ویرانگــریِ خالقانــه میگفــت
تاکنــون آســیبهایی بــه همــراه داشــته اســت :درواقــع عبــارت او نشــان میدهــد
کــه بخــش ویرانگ ـ ِر کارآفرینــی بهانــدازه بخــش خالقیـ ِ
ـم
ـت آن اســت .امــا در عالـ ِ
واقــع ،خالقیــت از ویرانگــری ،پیشتــر اســت .بخــش زیــادی از خالقیتهــا حتــی
کوچکتریــن ویرانگــری را نیــز بــه همــراه نــدارد :درمانهــای جدیــد بــرای برخــی
از بیماریهــا یــا برخــی پیشــرفتهای فنــاوری .امــا وقتــی از «ویرانگــری
همراهــی اولــی بــا دومــی اســت .در
خالقانه«میگوییــم بیشــتر منظورمــان
ِ
دهههــای اخیــر ،برقــراریِ تعــادل میــان خالقیــت و ویرانگــری تنهــا بــه خاطــر
راحتــی و آســایش مــردم در دنیــای ثروتمنــدان بــوده اســت .امــا کمــی عقبتــر
بایســتید و همهچیــز را از عقــب بهعنــوان یــک کل تماشــا کنیــد .در ایــن شــرایط
قطع ـاً میبینیــد کــه خالقیــت پیــروز اســت .در  20ســال گذشــته تعــداد افــرادی
کــه از فقــر نجــات پیداکردهانــد بــدون شــک بســیار زیــاد بــوده و ایــن تعــداد
ـی
همینطــور در حــال افزایــش اســت .در  20ســال آینــده نیــز اســتانداردهای زندگـ ِ
طبقــه متوســط بهبــود پیــدا میکنــد چراکــه تکنولــوژی باعــث بهبــود بهــرهوریِ
بخــش خدمــات میشــود .طوفانــی کــه شــومپیتر از آن صحبــت میکــرد بــا گــذر
عالم واقعیت ما را به دنیای بهتری خواهد برد.
زمان از راه میرسد اما در ِ
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راهنمایی برای این کتاب

ایــن ســتونها در طــی پنــج ســال گذشــته و بــا الهــام از واقعیتهــای مجــزا
نوشتهشــدهاند :مــرگ یــک فیلســوف بــزرگ ،رونمایــی از یــک کتــاب جــذاب،
ـم ویرانگــریِ خالقانــه
اســتعفای یــک مدیرعامــل و نظایــر آن .امــا در همــه آنهــا تِـ ِ
ـم دوبــاره
وجــود دارد و همیــن امــر آنهــا را منســجم کــرده اســت .گلچیــن و تنظیـ ِ
ایــن ســتونها باعــث اتحــا ِد بیشــتر آنهــا نیــز شــده اســت .بهاینترتیــب ایــن
علیرغــم ظاهــ ِر مجــزا و متفاوتــی کــه دارنــد همگــی میخواهنــد بــه
ســتونها
ِ
شــکلی منســجم بــه یــک پرســش پاســخ بدهنــد .چــرا دنیــا چنیــن آشــوبی را
تجربــه میکنــد؟ برندههــا و بازندههــای ایــن آشــوب چــه کســانی هســتند؟ و
چ ـهکاری میتوانیــم بــرای مقابلــه بــا ایــن آشــوب بــزرگ انجــام بدهیم-بهعنــوان
شــرکت ،دولــت و افــراد؟ البتــه آشــوب هی ـچگاه قــرار نیســت بــه پایــان برســد و
مدیریــت را بــه پایــان برســاند :مــن چنــد ســتون نیــز بــرای پرسـشهای همیشــگی
درباره قدرت ،کار و فلسفه به انتهای کار اضافه کردهام.
یهــای
نخســتین بخــش نگاهــی بــه مربیهــای آشــوب دارد .پیتــر دراکــر 94ویژگ 
مشـ ِ
ـترک بســیاری بــا همــکار خــود شــومپیتر داشــت :ظرفیتــی بــرای شناســایی
ـدن آنهــا در قالــب عبارتهــای گویــا .رونالــد
رویههــای مهــم اجتماعــی و گنجانـ ِ
کــواس 95اساس ـیترین پرســش را در دنیــای کس ـبوکار مطــرح کــرد :اص ـ ً
ا چــرا
مرئــی مدیریــت نیــاز داریــم
شــرکتها وجــود دارنــد؟ چــرا مــا بــه دســتهای
ِ
نامرئــی بــازار میتوانــد بســیاری از کارهــا را انجــام بدهــد؟
وقتــی دســتهای
ِ
97
96
ـم
سـ 
یکی پراهــاالد و کلــی کریستنســن زیرشــاخههای فکــریِ بســیاری در عالـ ِ
کسـبوکار راه انداختنــد .پراهــاالد «درآمــد را در کــف هــرم قــرارداد «و کریستنســن
نشــان داد کــه ایدههــای ویرانگــر و آشــوبگر چطــور در ایــن وضعیــت جــواب
میدهنــد .امــا در ژانویــه  2008بــود کــه غولهــای ویرانگــری خودشــان را در برابــر
رقیــب جدیــدی یافتنــد کــه از جنــس «کســی کــه در میزنـدِ» والتــر وایــت 98بــود.
Peter Drucker
Ronald Coase
C.K. Prahalad
Clay Christensen
Walter White
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ـی خــوب نبــود .بلکــه بهخوبــی نشــان م ـیداد
برکینــگ بــد 99تنهــا شــوی تلویزیونـ ِ
چطــور میتــوان یــک اســتارتاپ ویرانگــر را بــه غولــی در عرصــه کسـبوکار تبدیــل
کرد.
بخــش دوم ایــن کتــاب بــه نیروهــای ویرانگــر میپــردازد :شــرکتهای بازارهــای
صنایــع از پیــش تأسیسشــده میبخشــد؛
نوظهــور کــه شــکلی نــو بــه
ِ
ارزش اقتصــادیِ چیزهــای ب ـیارزش را کشــف
کارآفرینهــای «المــاس دیوانه»کــه
ِ
گــران داده کــه نشــان میدهنــد مدیرهــای
کردهانــد؛ رباتهــای مدیــر و تحلیل
ِ
ـتین صنعــت
ســنتی دیگــر بیربــط هســتند؛ و مدلهــای کسـبوکا ِر روزهــای نخسـ ِ
ِ
مالکیــت خصوصــی و شــرکتهای دولتــی کــه همگــی چالشــی بــرای
ماننــد
شرکتهای دولتی ایجاد کردهاند.
بــودن برندههــا و بازندههــای ایــن تغییــر
ســومین بخــش دربــاره شــگفتآور
ِ
بحــث میکنــد .ایــن واقعیــت کــه ثروتمنــدان هــرروز ثروتمندتــر میشــوند و مــا
فقــط آب در هــاون میکوبیــم ،حقایــق جالبــی را در خــود دارد .برخــی از بزرگتریــن
برندههــای ایــن ماجــرا ،کارآفرینهــای بازارهــای نوظهــور (بهویــژه زنــان) هســتند
کــه اکنــون میتواننــد بــا دنیــا ماننــد یــک صــدف خوراکــی رفتــار کننــد .برخــی از
گروههایــی کــه درگذشــته صرف ـاً در حاشــیه بودنــد اکنــون وارد جنبههــای جدی ـ ِد
زندگــی شــدهاند .نمیتــوان مدیرعاملهــا را بازنــده بــه شــمار آورد .امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه در ولخرجیهــای آنهــا قصههــای تلخــی نهفتــه اســت:
مدیرعاملهــا نســبت بــه گذشــته وقــت بســیار کمــی دارنــد و نمیتواننــد کمــی
وقــت بــرای خودشــان بگذارنــد؛ آنهــا همچنیــن تحتفشــار گروههــای قدرتمنــد
قــرار دارنــد .مشــابه ایــن امــر در مــورد دانشــگاهها نیــز صــدق میکنــد :نهادهایــی
کــه بایــد در کانــون اقتصــاد دانــش باشــند اکنــون بــه چیــزی شــبیه بــه جنــرال
موتــور در دهــه  70میــادی تبدیلشــدهاند :آنهــا قیمتهــا را بــرای محصــوالت
بیکیفیتتــر ،بــاال میبرنــد .نخبههــای مــا بــه شــکلی متفــاوت بــه دنیــا دانــش
نزدیک میشوند.
ســپس کتــاب بــه ایــن پرســش میپــردازد کــه چطــور میتوانیــم در عصــر
آشــوب ،زنــده بمانیــم و پیشــرفت کنیــم .بخــش چهــارم نگاهــی بــه شــرکتها دارد.
99. Breaking Bad
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برخــی از شــرکتها بــه روشهــای قدیمــی چنــگ میزننــد :ایــن مســئله در مــورد
ـی آلمانــی کام ـ ً
ا صــدق میکنــد .برخــی دیگــر از
برخــی از شــرکتهای خانوادگـ ِ
ـی مــدرن را تجربــه میکننــد :برخــی از شــرکتها
شــرکتها نیــز روشهــای افراطـ ِ
نبــی 100و زیپــکار در ایــن زمینــه پیشــرو هســتند؛ برخــی هــم ماننــد
ماننــد ایربیا 
101
جنــرال الکتریــک و یونیلــور مطابــق توصیــه پاراهالــد رفتــار میکننــد و درآمــد
خود را در ِ
کف هرم قرار میدهند.
واکنــش بســیاری از شــرکتهای بــزرگ ایــن بــوده کــه آغــوش خــود را بــه روی
وغریــب امــروزی بــاز گذاشــتهاند :عنوانهــای عجیــب
مدیریتــی عجیب
مدهــای
ِ
ِ
بــه کارکنــان خــود (مدیــر ارش ـ ِد خالقیــت) میدهنــد و تــا آنهــا از ایــن طریــق
احســاس کننــد چقــدر بااهمیــت هســتند .امــا تعــداد کمــی از شــرکتها بــزرگ
ایــن مشــکل را باهمــان جدیتــی کــه میطلبــد و الزم دارد موردبررســی قــرار
دادهانــد .پائــول پُلمــن 102مدیرعامــل یونیلــور معتقــد اســت شــرکت او بــرای اینکــه
مقابــل نگرانیهــا در مــورد ســرمایهداری بایســتد بایــد رویکــرد درازمــدت داشــته
ـدان کاپیتالیســم اجــازه میدهــد
باشــد .امــا مشــکل پلمــن ایــن اســت کــه بــه منتقـ ِ
در قالــب ســازمانهای غیردولتــی ،مســئله را مطــرح کننــد .شــاید رویکــر ِد بهتــر
بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه افــرا ِد فعــال در حــوزه کس ـبوکار ایــن اســت کــه
ایدههــای رهبــریِ خــود را از شــومپیتر وام بگیرنــد و در جبهــه فرهنــگ مبــارزه
کننــد .بســیاری از افــراد فعــال در حــوزه کســبوکار ترجیــح میدهنــد ســکوت
کننــد درحالیکــه بقیــه مســئله را در بوقوکرنــا میکننــد و برخــی هــم
کلیشــههای شــرکتی بــرای آنهــا میســازند .آنهــا بایــد نمونــهای پویــا و
ِ
خالقیــت بشــری
محصــول
درحرکــت بــرای کســبوکار بســازند و ایــن کار تنهــا
ِ
خواهــد بــود کــه پلورالیســم سیاســی را نیــز تضمیــن میکنــد .تنهــا از ایــن طریــق
است که قوانین دولت و خصومتها آنها را با خود نابود نمیکند.
بخــش پنجــم بــه ســوژه مأیوسکننــده دولتهــا میپــردازد .البتــه همــه
خبرهــا هــم بــد نیســت .دولتهــا نقشــی حیاتــی در ایجــاد زیرســاختهای
ســرمایهداری داشــتهاند :وزارت دفــاع ایاالتمتحــده آمریــکا ،اینترنــت را پــرورش
100. Airbnb
101. Unilever
102. Paul Polman

مقدمه

داده اســت .برخــی از نهادهــا نشــان دادهانــد کــه تشــنه ابتــکارات و ابداعــات
ـم بـ ِ
ـزرگ دولتــی بــود اکنــون بــه
هســتند :ســوئد کــه زمانــی پایتخــت سوسیالیسـ ِ
کارآفرینهــای بخــش خصوصــی اجــازه میدهــد ایدههــای خــود را بــرای
نجــاتِ رفــا ِه دولــت مطــرح کننــد .امــا باوجــود همــه ایــن خبرهــای خــوب،
بازهــم خبــر بــد جنب ـهای همهگیــر دارد :دولتهــا بعــد از چنــد دهــه جنــگ،
بیــش از گذشــته مداخلــه جــو شــدهاند و شــرکتها بهجــای اینکــه بــا تأکیــد
ـن
بــر اصــول لیبرالیســم بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان بدهنــد ،بــه بــازی گرفتـ ِ
کل نظــام را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد .این خبــر بهویــژه در ایاالتمتحده
ِ
آمریــکا بســیار مأیوسکننــده اســت .واشــنگتن دوسـ ِ
ـت صمیمــی کاپیتالیســم
ِ
ِ
دولــت جمهوریخواهــان نیســت :حتــی وقتــی پــای
پایتخــت
شــده و دیگــر
مشــکالتِ جمعــی بــه میــان میآیــد دیگــر کام ـ ً
ا فلــج میشــود و هنگامیکــه
منافــع گروههــای ذینفــع در میــان باشــد ،دیگــر راهحلــی بــرای مشــکالتی ماننــد
ســرمایهگذاری در زیرســاختها نــدارد .امــا ایــن مشــکل ،محــدود بــه واشــنگتن
نیســت .در ســال  1950تنهــا  5درصــد از مشــاغل بــه گواهــی نیــاز داشــتند.
امــروز  30درصــد از شــغلها بــه گواهــی نیــاز دارنــد .شــما نمیتوانیــد بهعنــوان
ـراح داخلــی در فلوریــدا کارکنیــد مگــر اینکــه دو ســال مطالعــه (کــه هزینــه
طـ ِ
آن بســیار باالســت) داشــته باشــید و همــه اینهــا طرحــی اســت کــه دولــت
پایهریزی کرده است.
و کارگــران چطــور؟ بخــش ششــم آشــوب بــزرگ را از نــگاه افــرادی بررســی
ـران تیــغ قــرار دارنــد .یکــی از نمونههــای تأثیرگــذار
میکنــد کــه در لب ـ ِه تیــز و بُـ ِ
از بیــداریِ دعــوای طبقــات را میتــوان در سانفرانسیســکو مشــاهده کــرد؛ در ایــن
ـل شــهر،
ـران فنــاوری بــه داخـ ِ
شــهر ســاکنهای همیشــگی در برابــر هجــوم کارگـ ِ
شــورش کردهانــد چراکــه ایــن افــراد باعــث افزایــش قیمـ ِ
ـت مســکن و همچنیــن
اتوبــوس خصوصــی شــدهاند .درواقــع آنهــا منشــأ آشــوب
تأســیس خدمــات
ِ
ـص
ـش پرســروصدا نیســت بلکــه تیــرهروزی مختـ ِ
شــدهاند .امــا ناامیــدی در ایــن بخـ ِ
آن افــرادی اســت کــه ســکوت میکننــد .هماهنگیهــای هــرروزه باعــث شــده
بســیاری از کارگــران دســت بــه خودکشــی بزننــد .فنــاوری اطالعــات میتوانــد شــما
را بــه بــرده  24ســاعته بــرای دســتمزد تبدیــل کنــد .شــرکتها راهحلهــای
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مختلفــی بــرای ایــن مشــکل ارائــه کردهانــد کــه گاهــی تنهــا مشــکل را تشــدید
کــرده اســت .امــا کارگــران بایــد یــاد بگیرنــد نوعــی اســتراتژیِ زمانی داشــته باشــند؛
آمریکاییهــا بــه ایــن اســتراتژی ،شــانه خالــی کــردن میگوینــد .ایــن شــاید نوعــی
ِ
واقعیــت آن یعنــی ســرباززدن از مالقاتهــای
دعــوت بــه تنبلــی باشــد .امــا
بیهــدف و واکنــش نشــان دادن بــه چیزهــای بیهدفــی کــه تنهــا انــرژی مــا را از
بین میبرد.
ایــن مجموعــه بــا ســتونهایی جمعبنــدی میشــود کــه هــدفِ آن ارائــه
ـگی مدیریتــی اســت .شــما چطــور بــه قــدرت دســت
راهحــل بــرای مشــکالتِ همیشـ ِ
پیــدا میکنیــد؟ قــدرت بــرای آنــان کــه آن را در اختیاردارنــد چــه میکنــد؟ چــرا
104
برخــی از صاحبــان قــدرتِ دونفــره ماننــد میــک جاگــر 103و کیــت ریچــارد
همچنــان میتواننــد بــه حیــات خــود ادامــه بدهنــد درحالیکــه اتحــاد دونفرههایــی
ماننــد جــان لنــون 105و پائــول مکارتنی106فرومیپاشــد؟ چــرا مــا همچنــان برخــی از
کارهــا را بــه تأخیــر میاندازیــم درحالیکــه میدانیــم ایــن تأخیرهــا هزینههــای
مخربــی را بــه همــراه دارد؟ هیــچ شــکی نیســت کــه آشــوبهای بــزرگ مــا را بــا
مشــکالتِ جدیــد و تأثیرگــذار مواجــه میکنــد .امــا طبیعــت انســان هیـچگاه تغییــر
نمیکنــد :شــما میتوانیــد دادههــای بــزرگ را در اختیــار افــرا ِد مشــغول در
کس ـبوکارها و همچنیــن هــوش مصنوعــی بگذاریــد امــا برخــی مســائل پیشوپــا
ـول آشــوب بیــش از هرزمانــی نیازمنــد توجــه مــا
افتــاده آنهــا را کنــار بزنــد .غـ ِ
اســت و البتــه اهالــی کس ـبوکار نیــز بایــد کمــی وقــت بگذارنــد و بــا اندیش ـههای
ِ
بزرگ فیلسوفها آشنا بشوند.

Mick Jagger
Keith Richard
John Lennon
Paul McCartney
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آماده برای پرواز
شومپیتر کیست و چه کرد؟
مســتقیم افــراد میشــود.
چیــزی در کســبوکار وجــود دارد کــه مانــع دیــ ِد
ِ
خیــزش کسـبوکار جدیــد بــه یــک سلســله انتقــادات بیرحمانــه دامــن زد .آنتونــی
ترولــوپ 1در کتــاب شــیوهای کــه اکنــون زندگــی میکنیــم )1875( 2بــه شــرکت
ـی راهآهــن پرداخــت .آپتــون ســینکلر 3در کتــاب جنــگل )1906( 4بــه صنعــت
جعلـ ِ
بســتهبندی گوشــت در شــیکاگو کــه شــکلی نامتعــارف داشــت ،اشــاره کــرد .هــرروز
بــر تعــداد روزنامهنگارانــی کــه در حــوزه کسـبوکار آمریکایــی دســت بــه افشــاگری
یزنند اضافه میشود.
م 
تعــداد قابلتوجهــی از اهالــی کس ـبوکار نیــز ایــن خصومتهــا را پذیرفتهانــد.
برخــی نیــز واکنشهــای جالبــی نســبت بــه یکدیگــر داشــتهاند .بــرای نمونــه ،پیــام
آخــر هنــری فریــک 5بــه انــدرو کارنگــی 6همــکار خــود در صنعــت فــوالد ایــن بــود:
«بــه او بگوییــد در جهنــم میبینمــش؛ همانجایــی کــه هــر دو نفرمــان میرویــم».
بســیاری از افــرادی کــه در کسـبوکارهای بــزرگ مشــغول هســتند خودشــان را بــا
Anthony Trollope
The Way We Live Now
Upton Sinclair
The Jungle
Henry Frick
Andrew Carnegie

1.
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3.
4.
5.
6.
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فعالیتهــای بشردوســتانه نیــز ســرگرم کردهانــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد روح از
دسترشــته خــود در جریــان پولســازی را دوبــاره احیــا کننــد .جوشــش احساســاتِ
ضــ ِد کســبوکار امــروز همچنــان رایــج اســت .در نظــر بســیاری از فعــاالن
چپــاول کــره زمیــن هســتند .در نظــر
مســئول
محیطزیســتی ،کســبوکارها
ِ
ِ
ـاالن شــرکتی نیــز ،افــرا ِد فعــال در کسـبوکارها فرشــتگانی هســتند
بســیاری از فعـ ِ
که تنها برای نجات خودشان ،کار خیر انجام میدهند.
امــا بــه لطــف انقــاب تاچر-ریــگان 7و ســقوط کمونیســم ،احساســاتِ ضــ ِد
کسـبوکار دیگــر ماننــد گذشــته ،فراگیــر نیســت .بهجــای آن نوعــی رنجِ ــش بــرای
رقابــت کــردن بــا کســبوکار وجــود دارد .شــرکتها بهســختی خودشــان را بــه
شــهروندان جهانــی ارائــه میکننــد .سیاســتمداران نیــز طــوری تجــار و اهالــی
ِ
ـدگان شــغل در جهــان هســتند.
کس ـبوکار را میســتایند کــه گویــی تنهــا آفریننـ
ِ
ســازمان ملــل و بانــک جهانــی بــه کســبوکارها بهعنــوان وســایلی بــرای حــل
تمامــی مشــکالت نــگاه میکننــد .نیکــوال ســارکوزی8بین افــرادی کــه در حــوزه
ِ
گــران
کســبوکار فعالیــت میکننــد کــه شــغلها را ایجــاد میکننــد و معامله
ِ
مالی که تنها انتقام میگیرند تمایز قائل میشود.
جــوزف شــومپیتر یکــی از معــدود نخبگانــی بــود کــه کسـبوکار را بــه شــکلی
مســتقیم میدیــد .او فعــاالن در کســبوکارها را قهرمانهایــی خواندهنشــده و
دیــده نشــده میدانســت :مــردان وزنانــی کــه از طریــق خواســتهها و تخیــاتِ
خــود بــه شــکلی نــاب ،کارآفرینــی میکننــد و از ایــن طریــق مســئول توســعههای
بیخطــری در تاریــخ بشــر هســتند؛ آنهــا باعــث ترویــج غنــای تودههــا میشــوند.
او یکبــار گفتــه بــود« :ملکــه الیزابــت اول صاحــب ذخایــر ابریشــم بــود .البتــه
موفقیتهــای کاپیتالیســم شــامل ذخیــره ابریشــم بــرای ملکههــا نمیشــود امــا
آنهــا را در اختیــار دخترانــی در کارخانههــا قــرار میدهــد و در مقابــل نیــز آنهــا
تــاش و کوشــش کمتــری میکننــد ...پــس رویــه ســرمایهداری ،نــه بهصــورت
ـی تودههــا را بــاال
تصادفــی بلکــه برحســب مکانیــز ِم درونـیاش ،اســتانداردهای زندگـ ِ
میبــرد ».امــا شــومپیتر چیزهایــی در مــورد تاریــخ کســبوکار میدانســت کــه
7. Thatcher-Reagan
8. Nicolas Sarkozy
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آنهــا را فریــاد نمیکشــید .او میدانســت کــه اغلــب افــرا ِد درگیــر کس ـبوکارها،
ـیفتگی ظالمانــه هســتند؛ اکثــر آنهــا بــه دنبــال رویاهــای خــود
گرفتــار نوعــی شـ
ِ
ـاهی خصوصــی» خودشــان هســتند و هــر کاری از دستشــان
بــرای ســاخت «پادشـ ِ
بربیاید انجام میدهند تا رقبای خود را ل ِه کنند.
ـدن حقایــق کسـبوکار بــرای مــا دلیلــی کافــی بــود
توانایــی شــومپیتر بــرای دیـ ِ
کــه ایــن ســتون را بــه نــام او بــه ثبــت برســانیم .امــا توانایــی او بــر فلســفهای عمیــق
ـون پیشــرفت و
از ســرمایهداری بناشــده بــود .او مدعــی بــود کــه ابتــکارات ،در کانـ ِ
توســعه اقتصــادی قــرار دارنــد .ایــن مســئله بــه کسـبوکارهای جدیــد ایــن فرصــت
را میدهــد کــه بــا کســبوکارهای قدیمــی جایگزیــن شــوند امــا درعینحــال
کس ـبوکارهایی را کــه در ایــن ماجــرا موفــق نمیشــوند ابتــکاری جدیــد داشــته
باشــند (یــا شــریک دولتــی بــرای خودشــان پیــدا نمیکننــد) ،محکــوم میکنــد .او
ـگی ویرانگــریِ
در معروفتریــن عبــارتِ خــود ،ســرمایهداری را بــه «طوفـ ِ
ـان همیشـ ِ
خالقانه» ربط داده است.
وزش ایــن
در نظــر شــومپیتر ،کارآفرینهــا همــان کســانی هســتند کــه باعــث ِ
طوفــان میشــوند .او بایــد خــودش ایــن واژه را دستبهدســت میکــرد تــا
ـی کارآفریــن را مشــخص
جنبـهای عمومــی پیــدا کنــد و بــرای اینکــه عملکــر ِد اصلـ ِ
دادن
ـردن هرچنــد دردنــاک منابــع و حرکــت
ِ
کنــد گفــت :کا ِر کارآفریــن جابهجــا کـ ِ
آن بــه ســمت نقاطــی کــه ثمربخشتــر هســتند .البتــه او میدانســت کــه
کســبوکارهای بــزرگ میتواننــد بهانــدازه کســبوکارهای کوچــک ،خــاق
باشــند و اینکــه کارآفرینهــا میتواننــد از طبقههــای متوســطِ مدیریتــی ماننــد
کالسهای دانشگاهی در دنیای واقعی ظهور کنند.
شــومپیتر در ســال  1883متولدشــده و شــهروند امپراتوری اتریشی-مجارســتانی
اســت .او در تمــام  18ســالی کــه در هــاروارد بــود هی ـچگاه رانندگــی فرانگرفــت و
تنهــا یکبــار از زیرگذرهــای کمبریــج بــه بوســتون اســتفاده کــرد .ســاعتها جلــوی
آینــه میایســتاد تــا لباســی مناســب بپوشــد و اینگونــه در ایــده جنتلمــن بــودن
غرقشــده بــود .بااینوجــود نوشــتههای او امضایــی شــخصی در دنیــای معاصــر
دارد ،بــه نظــر میرســد او آینــده را باپوســت و اســتخوانش لمــس کــرده اســت.
طوفــان ویرانگــریِ خالقانــه ،بعــد از مرگــش در ســال
چراکــه ایــده او در مــورد
ِ
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 ،1950شــدیدتر شــد و در دهــه  70میــادی بــا رکــود تورمــی ،بــه اوج خــود رســید.
شــرکتها و مهندسهــای مالــی دستبهدســت هــم دادنــد و هــر شــرکتی کــه
خــوب کار نمیکــرد را تکهپــاره کردنــد .دولتهــا دســت خــود را از گلــوی اقتصــاد
برداشــتند و کمــی آســانتر گرفتنــد .صنعــت وابســته بــه ســرمایه بهکلــی منهــدم
شــد ،صنعــت کامپیوتــر انقالبــی بــزرگ بــه پــا کــرد و عمــر شــرکتها بــه شــکلی
عجیــب کوتــاه شــد .در فاصلــه ســالهای  1956تــا  1981بهطــور متوســط 24
ِ
ِ
شــرکت برتــ ِر فورچــون خــارج شــدند .امــا در فاصلــه
فهرســت 500
شــرکت از
9
ســالهای  1982تــا  2006ایــن رقــم بــه  40رســید .لــری ســامرز معتقــد اســت
اقتصاددان قرن  21تبدیل خواهد شد.
شومپیتر به مهمترین
ِ
یک پیامبر و یک الگوی اجتماعی

حتــی پیامبــر قــدرتِ خالقانـ ِه ســرمایهداری هــم میدانســت کــه موفقیتهــای
ا متزلــزل اســت .او معتقــد بــود کــه شــرکتهای موفــق کام ـ ً
کاپیتالیســم کام ـ ً
ا
شناســی پیچیــده هســتند کــه در طــول قرنهــا ایجادشــده
وابســته بهنوعــی بوم
ِ
اســت .او نوشــتههای بســیاری دربــاره شــرکتهای ذخایــ ِر مشــترک و افزایــش
ســهام در بــازار دارد .او همچنیــن میدانســت کــه ســرمایهداری بــا موفقیـ ِ
ـت خــودش
ویــران میشــود .او نگــران بــود کــه مبــادا «طبقــه جدیــد» بوروکراتهــا و نخبــگان
ـرکش کاپیتالیســم را رام کننــد .و او همچنیــن
ـوان سـ ِ
روح حیـ ِ
تصمیــم گرفتهباشــند ِ
نگــران بــود کــه افــراد موفــق در حــوزه کســبوکار ،همیشــه بــا سیاســتمداران
توطئه میکنند تا وضعیت موجود را حفظ کنند.
البتــه شــومپیتر مصــون از خطــا نبــود و اشــتباهاتی هــم میکــرد .ایــده او در
ـک زمــان ،تــاب نیــاورد .او کامـ ً
مــورد چرخــه درا ِز کسـبوکار در برابــر محـ ِ
ا نســبت
بــه اســتفاده از هزینههــای دولتــی بــرای تغییــر وضعیــت رکــود ،بدبیــن بــود .او
قــدرتِ خــود اصالحــی دموکراســی را نادیــده میگرفــت .امــا  65ســال بعــد از
ـان حــوزه ابتــکار و کارآفرینــی اســت و نزدیکتریــن فــرد بــرای ایــن
مرگــش ،قهرمـ ِ
ستون در حوزه کسبوکار مدرن به شمار میآید.
9. Larry Summers
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یادآوری دراکر
ِ
10
سلطان مربیهای مدیریت باقی خواهد ماند
پیتر دراکر
ِ

در یــک وضعیــت طبیعــی ،دنیــای مدیریــت بــه دوگانههــای بســیاری
تقســیمبندی میشــود؛ تئوریســینها در برابــر محافظــهکاران ،مربیهــای
تبلیغــات در برابــر آکادمیســینهای بازنشســته ،حامیــان مدیریــت «علمــی»
ـان مدیریـ ِ
ـت «انســانی» .امــا در نوامبــر  2009اتفاقــی افتــاد کــه
در برابــر حامیـ ِ
ـالگی
همــه اینهــا را دورهــم جمــع کــرد؛ آنهــا بــه خاطــر جشــن تولــد صدسـ ِ
پیتــر دراکــر دورهــم جمــع شــدند؛ مــردی کــه اغلــب از او بــا عنــوان «پــدر
مدیریــت مــدرن» و «بزرگتریــن اندیشــمند حــوزه مدیریــت در جهــان» یــاد
میشود.
ایــن جشـنها در تمامــی نقــاط دنیــا برگــزار شــد امــا در چنــد شــهر دنیــا
پررنگتــر بــود؛ در ویــن کــه محــل تولــد دراکــر بــود ،در کالیفرنیــای جنوبــی
کــه او ســالهای طالیــی زندگ ـیاش را در آنجــا گذرانــده بــود و در چیــن کــه
او نفــوذ و تأثیــر بســیار زیــادی داشــته اســت .البتــه ســخنرانها بــه دیگــر
افــراد مهــم در حــوزه مدیریــت نیــز اشــاره کردنــد :ریــک وارن11مربــی مدیریــت
در آمریــکا و دیویــد گرگــن 12مشــاور رئیسجمهوریهــای دموکــرات و
جمهوریخواه در آمریکا.
10. Peter Drucker
11. Rick Warren
12. David Gergen

ِ
یادآوری دراکر

مجلــه اچبــیآر 13تصویــری از دراکــر را روی جلــد خــود قــرارداد و نوشــت:
«پیتــر چــهکار میکــرد؟ خــر ِد او چطــور میتوانــد در دوران آشــوب بــه شــما
کمــک کنــد؟» .دانشــگاه کلیرمونــت 14در کالیفرنیــا کــه دراکــر در آن تدریــس
میکــرد ،ادعــا کــرده کــه دو نهــاد مهــم همچنــان شــعله علــم را در ایــن زمینــه
روشــن نگهداشــتهاند :مدرســه مدیریــت پیتــر دراکــر و ماساتوشــی ایتــو 15و
موسســه دراکــر .16ایــن نهادهــا و موسس ـهها ســعی دارنــد شــبکهای در جوامــع
مختلــف ایجــاد کننــد و ایدههــای دراکــر را بــه شــکلی اصولــی در حــوزه مدیریــت
گســترش بدهنــد .آنهــا حتــی کارگاههایــی دارنــد کــه بــا عنــوان «بســته دراکــر»
معرفی میشود و مورداستفاده قرار میگیرد.
امــا چــرا دراکــر همچنــان از چنین شــهرتی برخوردار اســت؟ بخشــی از پاســخ
در احساســات مــردم دربــاره مدیریــت قــرار دارد .صنعــت مشــاوره مدیریتــی در
یــک قــرن گذشــته جــزء موفقتریــن صنایــع بــوده اســت .زمانــی کــه دراکــر در
ـدارس
دهــه  40میــادی ایــن ســوژه را مطــرح کــرد ،هنــوز مردابــی بیــش نبود .مـ
ِ
ـدارس حرف ـهای ،ضعیــف و بیاهمیــت شــمرده میشــدند.
کس ـبوکار در برابــر مـ
ِ
موسســه مکنــزی تنهــا یــک دهــه ســابقه مشــاوره مدیریتی در کسـبوکار داشــت
و گــروه مشــاوره بوســتون 17هنــوز وجــود خارجــی نداشــت .مقامــات در جنــرال
موتــور حتــی دراینبــاره کــه دراکــر بتوانــد جایــی بــرای چــاپ مطالعــه ارزشــمن ِد
خــود از ایــن شــرکت پیــدا کنــد ،تردیــد داشــتند .مطالع ـهای کــه دراکــر انجــام
داده بــود مفهــوم شــرکت 18نــام داشــت و بعیــد بــه نظــر میرســید کســی
عالقهای به آن نشان بدهد.
امــا امــروز آن مــرداب به آبشــار نیــاگارا تبدیلشــده اســت .مدارس کسـبوکار
ـگان بســیاری را بــه جهــان تحویــل دادهانــد.
زبــانز ِد خاصوعــام شــدهاند و نخبـ ِ
صنعــت مشــاوره مدیریــت ســاالنه هــزاران میلیــارد دالر درآمــد دارد .کتابهــای
حــوزه مدیریتــی معمــوالً در فهرســت پرفروشتریــن کتابهــا قــرار میگیرنــد.
)Harvard Business Review(HBR
Claremont Graduate University
Peter Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management
Drucker Institute
Boston Consulting Group
Concept of Corporation

13.
14.
15.
16.
17.
18.

69

 70آشوب بزرگ

مربیهــای مدیریــت هــم درازای هــر ســخنرانی میتواننــد  60هــزار دالر بــه
دست بیاورند.
ـران ایــن صنعــت
امــا باوجــود همــه ایــن اتفاقــات خوبــی کــه افتــاده ،کاربـ ِ
ـان حــاد رنــج میبرنــد .بخشــی از ایــن ماجــرا بــه
بــزرگ همچنــان از نوعــی هیجـ ِ
ایــن خاطــر اســت کــه صنعــت کسـبوکار مدیریــت همیشــه شــکا ِر افرا ِد ســودجو
و متقلــب بــوده اســت .امــا دلیــل دیگــر ایــن ماجــرا در چیــزی اســت کــه بــه آن
«کــف» میگوینــد و کســبوکارها فاقــد آن هســتند .مشــاوران و اســتادهای
مثــل احیــای
مــدارس کســبوکار ایدههــای بزرگــی را کشــف میکننــد
ِ
ِ
مهندســی کــه خیلــی زود دو ِد هــوا میشــود و یــا از کارخانههــای عجیبوغریبــی
میگویند که ناگهان نابود میشود.
پیتــر دراکــر کاملتریــن پادزهــر بــرای ایــن هیجانــات اســت .او نابغـهای بــود
کــه در ســالهای اولیــه موردحمایــت لودویــگ ویتگنشــتاین ،19جــان مینــارد
کینــز و جــوزف شــومپیتر قــرار گرفــت .او در بحثهــای خــود مثالهایــی از
ـم انگلســتان م ـیآورد .او بیــش از
تاریخــی قرونوســطی یــا ادبیــاتِ قــرن هجدهـ ِ
 60ســال در باالتریــن نقطــه ایــن بــازی قــرار گرفــت و نســلهای مختلفــی از
رئیسهــا و مدیرعاملهــا را نصیحــت کــرد تــا گرفتــار مــد نشــوند .او بهصــورت
مــدام تــاش میکــرد چالشهــای روزانــه کســبوکار را بــه رویههــای بــزرگ
ـران دانــش» و تجدیــد حیــاتِ آســیا
ـزش «کارگـ ِ
اجتماعــی و اقتصــادی نظیــر خیـ ِ
مرتبط کند.
امــا دراکــر بیــش از پادزهــر بــرای وضعیــت هیجــان بــود .او پیامبری نیــز برای
ـم موتــو ِر محـ ِ
ـرک پیشــرفت
مدیریــت بــود .او همیشــه ادعــا میکــرد مدیریــت حکـ ِ
انســانی را دارد« :عضــوی در بــدن کــه ســازمان و تالشهــای انســانی را بــه اجــرا
تبدیــل میکنــد ».او حتــی چندیــن بــار ادعــا کــرده بــود کــه مدیریـ ِ
ـت علمــی
«قویتریــن و بادوامتریــن ابــزار همــکاریِ آمریکایــی اســت کــه در جهــان غــرب
مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت ».او بــه شــکلی خســتگیناپذیر ،امپراتــوری
مدیریــت را ادامــه داد .از دهــه  50بــه بعــد نیــز توصیههایــش را در کنــار
شــرکتهای آمریکایــی بــه شــرکتهای ژاپنــی نیــز ارائــه میکــرد .او تأکیــد
19. Ludwig Wittgenstein

ِ
یادآوری دراکر

داشــت کــه مدیریــت خــود بهانــدازه بخــش کس ـبوکار بــرای بخــش اجتماعــی
حائــز اهمیــت اســت .او کســی بــود کــه جنبــش کلیســاهای بــزرگ را راه انداخــت.
مدرســه مدیریــت کــه نــام او را بــر دوش میکشــد یکســو ِم دانشــجویانش را از
خارج از دنیای کسبوکار وام گرفته است.
افتخار دیدهبان

امــا مهمتریــن دلیلــی کــه مــردم هنــوز بــرای دراکــر حرکــت قائــل هســتند
ایــن اســت کــه نوشــتههای او در دنیــای امــروز کام ـ ً
ا معنــادار و مرتبــط اســت.
وقتــی مفهــو ِم شــرکت را میخوانیــد کــه در ســال  1946چاپشــده ،نهتنهــا از
دقــت او دربــاره پیشبینیهایــش از آینــده بــه وجــد میآییــد بلکــه متوجــه
ـی امــروز چقــدر مشــابه مشــکالتِ دیــروز هســتند.
میشــوید مشــکالت مدیریتـ ِ
بخشــی از ایــن ماجــرا بــه ایــن خاطــر اســت کــه هرچنــد نظریهپــردازان مدیریــت
را علــم توســعهای میداننــد امــا در عالــم واقــع اینطــور نیســت :موقعیتهــای
دوگانــه مشــابهی در زمانهــای مختلــف ظاهــر میشــود .و همــه اینهــا بــه
ـی
ـی خالقان ـهای بیــن مـ
ِ
ـدارس مدیریتـ ِ
ایــن خاطــر اســت کــه دراکــر حــد میانـ ِ
رقیــب دیــده بــود .او شــرکتها را بهمثابــه ســازمانهای انســانی میدیــد نــه
منابعــی کــه دادههــای اقتصــادی تولیــد میکننــد .امــا او درعینحــال تأکیــد
داشــت کــه همــه ســازمانهای انســانی چــه در بخــش کســبوکار و چــه در
بخشهــای داوطلبانــه بایــد هدفــی مشــخص داشــته باشــند و اقداماتــی جــدی
بــرای دســتیابی بــه آن انجــام بدهنــد .دراکــر میگفــت مــردم از واژه مربــی در
ایــن مورداســتفاده میکننــد چــون تلفــظ واژههــای متــرادفِ آن کمــی ســخت
اندیشــمندان
اســت .یــک قــرن بعــد از تولــد دراکــر ،او هنــوز جــزو معــدود
ِ
مدیریتــی اســت کــه میتــوان بــدون ذرهای تردیــد واژه «مربــی» را برایــش بــه
کاربرد.
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چرا شرکتها وجود دارند؟
اقتصاددان برنده جایزه نوبل پایهایترین پرسش
رونالد کواس
ِ
را در زمینه کسبوکار مطرح کرد
بــرای فیلســوفها بنیادیتریــن پرســش ایــن اســت« :چــرا چیــزی بهجــای
پــردازان مدیریــت ،دنیویتریــن معــادل
هیچچیــز وجــود دارد؟» 20بــرای نظریه
ِ
ایــن اســت« :چــرا شــرکتها وجــود دارنــد؟ چــرا همهچیــز در بــازار انجــام
یشود؟»
نم 
امــروز اکثــر افــراد در اقتصــاد بــازار زندگــی میکننــد و برنامهریزیهــای
مرکــزی ،بزرگتریــن فاجعــه اقتصــادی قــرن  21دانســته میشــود .بااینوجــود
زندگــی کاری خــود را در بوروکراســیهای برنامهریزیشــدهای
بســیاری از افــراد
ِ
ـی خــود را بــه
بــه نــام شــرکت ســپری میکننــد .آنهــا بهجــای بــازار کار ،زندگـ ِ
ـاش آنهــا نیــز بــرای رســیدن بــه اهــدافِ
کارفرماهــا وابســته میکننــد .تمــام تـ ِ
21
اســتراتژیک و برنامهریزیشــده شــرکتی اســت .شــرکت جــان جاکــوب آســتور او
را بــه ثروتمندتریــن مــرد آمریــکا در ســالهای  1840تــا  1849تبدیــل کــرد امــا
شــرکت او هیـچگاه بیــش از تعــداد کمــی از افــراد نبــود .امــا امــروز همهچیــز تغییــر
کــرده؛ شــرکتها هــزاران کارگــر اســتخدام میکننــد و میلیونهــا دالر از ایــن
طریق سود به دست میآورند.
?20. Why is there something rather than nothing
21. John Jacob Astor

چرا شرکتها وجود دارند؟ 73

یاچ رابرتســون 22یکــی از اقتصاددانهــای برجســته میگویــد کــه چــرا
د 
ایــن «جزیرههــای قـ ِ
ـی شــرکتی» نجــات
ـدرت آگاهانــه» در «اقیانــوس ناآگاهـ ِ
پیــدا کردهانــد؟ در اقتصــاد کالســیک نمیتــوان پاســخی بــرای ایــن پرســش
پیــدا کــرد .آدام اســمیت 23در کتــاب ثــروت ملــل 24توصیفهــای جالبــی از
کار دارد امــا هی ـچگاه بــه رئیســی کــه در ایــن شــرکتها افــراد را اســتخدام
و آنهــا را مدیریــت میکنــد ،اشــاره نمیکنــد .نفــری بعــد از اســمیت حتــی
بــه ایــن حــد از ماجــرا نیــز اشــاره نکــرد ،یعنــی بعــد از او ،ک ً
ال همهچیــز را
نادیــده گرفتنــد .آنهــا ترجیــح میدهنــد بهجــای جزیــره روی دریــا تمرکــز
کنند.
چه کسی راز جعبه سیاه را میداند؟

مــردی کــه بهتمامــی مســائل در جــای خــودش در قلــب نظریــاتِ اقتصــادی
توجــه داشــت صدمیــن ســالگرد تولــدش را در روز  29دســامبر  ،2010جشــن
گرفــت .اقتصادیهــا خیلــی دیــر بــه نبــوغ رونالــد کــواس پــی بردنــد .او ابتــدا
اندیشــه خــود را دربــاره شــرکتها بهتفصیــل در ســخنرانیاش در ســال 1932
شــرح داد .در آن زمــان او تنهــا  21ســال داشــت .هیچکــس بهدرســتی بــه او
گــوش نــداد .پنــج ســال بعــد ،او کتــاب طبیعــت شــرکت 25را منتشــر کــرد .ایــن
کتاب هم زیاد خوانده نشد.
امــا آقــای کــواس بیتفــاوت از ایــن مســائل بــه ســعی و تــاش خــود ادامــه
ـان
م ـیداد :دومیــن مقالــه او در زمینــه «مشــکالت هزینههــای اجتماعــی» بنیـ ِ
فکــریِ انقالبهــای تجدیــد قوانیــن را در دهــه  80میــادی گذاشــت .درنهایــت،
آقــای کــواس ارتشــی از پیــروان و دنبالهروهایــی مثــل اولیــور ویلیامســون 26را
بــرای خــودش دس ـتوپا کــرد کــه ایدههــای او را موردبررســی قراردادنــد .او در
ســال  1991درحالیکــه  80ســاله شــده بــود جایــزه نوبــل را بــه خــودش
اختصــاص داد .امــا او اســتراحت را بــر خــود حــرام کــرد و کتــاب جدیــدی در
D.H. Robertson
Adam Smith
The Wealth of Nations
The Nature of the Firm
Oliver Williamson

22.
23.
24.
25.
26.
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ســال  2011روانــه بــازار کــرد کــه دربــاره «چیــن چگونــه کاپیتالیســت شــد؟»
بهتفصیل نظراتی را ارائه میکرد.
ـن مــدام بــه
دیــدگاه اصلــی در مــورد دلیـ ِ
ـل وجــو ِد شــرکتها ایــن بــود کــه رفتـ ِ
بازارهــا میتوانــد هزینههــای بســیار گزافــی را بــه همــراه داشــته باشــد .شــما بایــد
کارگرانــی را اســتخدام کنیــد ،در مــورد قیمتهــا و قراردادهــا مذاکــره کنیــد و
فعالیتهــای بســیاری را انجــام بدهیــد .شــرکتها ابــزاری مناســب بــرای
شــکلگیریِ قراردادهــای درازمــدت هســتند ،درحالیکــه قراردادهــای کوتاهمــدت
اغلــب دردســر و زحمــت محســوب میشــوند .امــا وقتــی بازارهــا تــا ایــن انــدازه
ناکارآمــد هســتند ،چــرا شــرکتها بزرگتــر نشــوند و جــای آنهــا را نگیرنــد؟
ـع بــا برنامــه و کوچــک نیــز
البتــه آقــای کــواس تأکیــد کــرده کــه حتــی ایــن جوامـ ِ
وقتــی بــزرگ میشــوند هزینههــای گزافــی بــه دنبــال دارنــد .نوعــی رقابــت بــه
میــدان آمــده تــا میــان ایــن شــرکتها و بازارهــا تعــادل برقــرار کنــد :کارآفرینهــا
شــرکتهای کوچــک را خلــق میکننــد امــا بهمحــض اینکــه هزینههــا بــاال
میرود شرکتهای بزرگ دیگر رقابتپذیر نخواهند بود.
طبیعــت شــرکت چقــدر چشــماندا ِز شــرکتهای امــروزی را روشــن کــرده
اســت؟ آقــای کــواس زمانــی کــه جــوان بــود یعنــی در ســال  1931تــا  1932بــه
ـی آمریــکا ســفرکرده بــود؛ او در آن زمــان شــیفته شــرکتهای
قلـ ِ
ـب دنیــای صنعتـ ِ
کاری شــده بــود .او کتابهــا را رهــا کــرد و از کارگــران میپرســید چــرا کارشــان
را انجــام میدهنــد .او حتــی اقتصاددانهــای همــکا ِر خــودش را ســرزنش میکــرد
واقعــی کســبوکار میگــذرد ،روی
کــه چــرا بهجــای تماشــای آنچــه در دنیــای
ِ
تختهســیاه را خطخطــی میکننــد .پــس منطقــی اســت کــه ایــده خــودش را هــم
باهمان استاندارد موردبررسی قرار بدهیم.
نظریههــای آقــای کــواس علــت برخــی از پیچیدهتریــن مشــکالتِ کس ـبوکا ِر
مــدرن را توضیــح میدهــد .برخــی از گروههــای کسـبوکاری در دنیــای نوظهورهــا
را در نظــر بگیریــد ،مثـ ً
ا گــروه تاتــا 27در هنــد و هلدینــگ کاک 28در ترکیه .بســیاری
ابتدایــی ســرمایهداری میداننــد و
گران غربــی ،اینهــا را نمونههــای
از مشــاهده ِ
ِ
27. Tata group
28. Koc Holding
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درنهایــت آنهــا را نادیــده میگیرنــد .امــا وقتــی شــما هزینــه ورود آنهــا را بــه
بــازار بررســی میکنیــد ،حضــور آنهــا کامــ ً
ا معنــادار میشــود .درجایــی کــه
اعتمــاد بــه موسســهها بســیار نــادر اســت ،طبیعــی بــه نظــر میرســد کــه
شــرکتها بهســوی صنایــع دسـتدرازی کننــد .و درجایــی کــه ســرمایه و بــازار کار
بهقــدر کافــی موجــود نیســت ،بازهــم معقــول بــه نظــر میرســد کــه شــرکتها
سرمایه را به وفادارها به خودشان ،اختصاص بدهند.
امــا تمرکــز آقــای کــواس بــر هزینههــای انتقــال تنهــا بخشــی از قــدرتِ
شــرکتها را توضیــح میدهــد .ارتــش جدیــدی از اقتصاددانهــای نئو-کواســی راه
افتــاده کــه نظریــات مختلــف را در ایــن زمینــه موردبررســی قــرارداده اســت .آنهــا
معتقدنــد کــه فعالیتهــا نهتنهــا بــه ایــن خاطــر در شــرکتها انجــام میشــوند
کــه بازارهــا بــا شکســت همــراه هســتند ،بلکــه بــه خاطـ ِر موفقیـ ِ
ـت قطعــی در خــو ِد
شرکتهاســت :آنهــا میتواننــد بــه مجموعــهای از منابــع اشــاره کننــد کــه
ِ
رنــگ آنهــا را هــم
شــرکتها بــه آن دسترســی دارنــد درحالیکــه بازارهــا
نمیبیننــد .شــرکتها میتواننــد بــه شــکلی منحصربهفــرد علــم را تولیــد و خلــق
کننــد .آنهــا همچنیــن میتواننــد پیشبینــی کننــد ابتــکارات در درازمــدت بــا
بازارهــا چــه میکننــد؛ درواقــع شــرکتها تنهــا تقاضاهــا را بــرآورده نمیکننــد.
ِ
«شکســت بــازار» کــه از ســوی کــواس معرفیشــده بــا
بهاینترتیــب ،نظریــه
نظریه «مزایای سازمانی» کامل میشود.
همــه اینهــا بــدون شــک «طبیعــت شــرکت» را پیچیــده میکنــد .امــا
درعینحــال از تصمیمــی کــه آقــای کــواس ســالها پیــش بهعنــوان دانشــجو در
مدرســه اقتصــا ِد لنــدن گرفــت ،حمایــت میکنــد :او میخواســت بهجــای نادیــده
گرفتــن جعبــه ســیاه ،بــه داخــل آن بــرود و آن را بررســی کنــد؛ او میخواســت
ِ
کســبوکارها را از نزدیــک موردبررســی قــرار بدهــد و تنهــا نظریهپــردازی نکنــد.
آیــا میتــوان امیــدی داشــت کــه دانشــجویان امــروزی مســیر او را در دنیــای واقعــی
دنبال کنند؟
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اندیشمندی بزرگ چطور روی دنیا اثر گذاشت؟
آلبــرت هیرشــمن زمانــی کــه یکــی از کتابهــای خــود را مقاالتــی در بــاب
تعــدی 30نامیــد ،کام ـ ً
ا میدانســت از چــه چیــزی حــرف میزنــد .او اندیشــمندی
ارســطویی و غیرمعمولــی بــود کــه در علــوم مــالآور فعالیــت میکــرد .او کــه در
ســال  1915در برلیــن بــه دنیــا آمــده بــود ،در ســال  1933از چنــگ نازیهــا
ـرقی ایتالیــا) مشــغول
گریخــت و در پاریــس ،لنــدن و تریســت (شــهری در شــمال شـ ِ
ـی
بــه تحصیــل شــد ،بــه جنبــش ضــد موســولینی ملحــق شــد ،در جنــگ داخلـ ِ
اســپانیا بــرای جمهوریخواهــان مبــارزه کــرد ،تــا ســقوط فرانســه در ســال 1940
در ارتــش فرانســه خدمــت کــرد ،برای سـ ِ
ـاخت «راههــای زیرزمینــی» بــرای مهاجران
کمــک کــرد ،بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد ،بــه ارتــش پیوســت و در نورنبــرگ بهعنوان
مترجــم فعالیــت میکــرد .ایــن اندیشــمند ،روح جهانــی کــه در طــول ســالها بــا
آن آشنا شده بود را وارد نوشتههای خود میکرد.
عنوانــی کــه او در ابتــدا بــرای خــودش دســتوپا کــرد ،کارشــناس اقتصــاد
توســعه بــا تمرکــز بــر آمریــکای التیــن بــود امــا خیلــی زود بــه حیطههــای دیگــری
علــم خــودش
نیــز ورود کــرد ،ایــن تعــدیِ او نهتنهــا بــه زیرشــاخههای دیگــ ِر
ِ
29. Albert Hirschman
30. Essays in Trespassing
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علمــی دیگــر ماننــد
ماننــد نظریــه شــرکتها مربــوط میشــد بلکــه شــاخههای
ِ
علــوم سیاســی و تاریــخ اندیشــه را هــم در برمیگرفــت .آقــای هیرشــمن هی ـچگاه
شایســتگی آن را
مفتخــر بــه دریافــت جایــزه نوبــل اقتصــاد نشــد درحالیکــه
ِ
ـردن نوشــتههای او کار دشــواری
داشــت .شــاید بــه ایــن خاطــر کــه دســتهبندی کـ ِ
جبــران
بــود .بههرحــال بــه نظــر میرســد انتشــارات دانشــگاه پرینســتون بــرای
ِ
قلم جرمی آدلمن 31را تهیه کرده است.
مافات،
ِ
بیوگرافی  768صفحهای به ِ
معروفتریــن کتــاب آقــای هیرشــمن ،خــروج ،صــدا و وفــاداری :واکنشهــا بــه
کاهــش شــرکتها ،ســازمانها و دولتهــا 32اســت کــه در ســال  1970منتشــر
کــرد؛ ایــن کتــاب همانطــور کــه در زمــان انتشــارش خواندنــی بــود ،اکنــون نیــز
خواندنــی اســت؛ هــم بــرای مدیرهــا ،هــم بــرای سیاســتگذاران و هــم بــرای
نخبههــا .هیرشــمن معتقــد بــود کــه افــراد دو واکنــش نســبت بــه ناامیــدی دارنــد.
میتواننــد بــا پــای خودشــان رأی بدهنــد (خــروج) یــا میتواننــد بماننــد و گالیــه
ِ
موقعیــت از پیــش تعیینشــده در ایاالتمتحــده
کننــد (صــدا) .خــروج همیشــه
آمریــکا بــوده اســت :آمریکاییهــا بهســرعت عصــای خــود را برمیدارنــد و راه
میافتنــد .خــروج حتــی در حرفــه اقتصــادی هــم یــک موقعیـ ِ
ـت پیشفــرض اســت.
زمانــی کــه کتــاب او منتشــر شــد ،میلتــون فریدمــن33و همکارانــش در مدرســه
شــیکاگو ســرگرم راهانــدازی امپراتــوری خــروج در مناطقــی جدیــد بودنــد .آنهــا
میگفتنــد اگــر مــدارس دولتــی ،فاســد هســتند پــس مــردم بایــد از آنهــا فــرار
کنند.
هیرشــمن مســائل و مشــکالتی را دربــاره فرقــه «خــروج» مطــرح کــرد .گاهــی
ایــن کار نوعــی تعــدی بــه وضعیــت موجــود بــه شــمار میآیــد .دیکتاتورهــا بیشــتر
ـدان آنهــا زمینبــازی را تــرک کننــد و
عمــر خواهنــد کــرد ،اگــر شــجاعترین منتقـ ِ
بــه خــارج برونــد (مثـ ً
ا کوبــا از مهاجــرت بهعنــوان وســیلهای بــرای ایجــاد امنیــت
ـوپاپ امنیــت اســت) .شــرکتهای انحصــاری
اســتفاده میکنــد ،گویــی مهاجــرت ،سـ ِ
ســرکش آنهــا جایگزینــی
مشــتریان
زندگــی راحتتــری خواهنــد داشــت اگــر
ِ
ِ
ِ
پیــدا کننــد .ایــده ایــن کتــاب در ســفری مخــوف بــا قطــار بــه نیــاگارا بــه ذهــن
31. Jeremy Adelman
32. Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States
33. Milton Friedman
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آقــای هیرشــمن خطــور کــرد :او بــه ایــن نتیجــه رســید کــه راهآهنهــای کشــور
وضعیــت بســیار بــدی دارنــد و هــرروز نیــز بدتــر میشــوند تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه
مشــتریان بهجــای ســروصدا بــه جادههــای غیــر ریلــی پنــاه بردهانــد و بــه عبارتــی
فرار کرد هاند.
خــروج میتوانــد چرخــه کاهــش را نیــز تقویــت کنــد .مــدارس دولتــی
وضعیــت بدتــری پیــدا میکننــد اگــر والدیــن ســختگیر تســلیم شــوند و
فرزنــدان خــود را بــه مــدارس دیگــری بفرســتند .هیرشــمن همیشــه نگــران بــود
کــه مبــادا حــد خفیفــی از خــروج بتوانــد دنیــا بســیار بدتــری را ایجــاد کنــد:
ـم ضعفــا بــر بیکفایتهــا و اســتثما ِر فقــرا بــا تنبلهــا کــه معمــوالً هــم
«ظلـ ِ
طوالنیمــدت میشــود و هیــچ مفــری جــز فــرار نــدارد( ».او ایــن جمــات را بــه
ـان ســومش محســوب میشــود نوشــته و برخــاف بقیــه
زبــان انگلیســی کــه زبـ ِ
اقتصاددانهــا ،خیلــی بهتــر از زبــان مــادریاش نوشــته اســت) .خــروج میتوانــد
هزینههــای گزافــی نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد .اگــر بــا ســرمایهگذاری روی
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 گزافهگویــی هــم کــرده اســت .شــواهد و
قرائــن اینطــور نشــان میدهــد کــه انتخــاب میتوانــد انرژیبخــش نیــز باشــد و
درواقــع محرکــی بــرای دیگــران بشــود .بــرای مثــال سلســله مــدارس خصوصــی کــه
ـوزان
در ســالهای  1988تــا  2009در ســوئد راهانــدازی شــد نهتنهــا بــرای دانشآمـ ِ
آن مدرســهها خــوب بــود ،بلکــه جرقــه بهبــود اوضــاع مــدارس دولتــی را نیــز
روشــن کــرد .البتــه نکتــه اصلــی کــه آقــای هیرشــمن بــه آن اشــاره داشــت ایــن
نبــود کــه خــروج ،بــد اســت بلکــه میخواســت بگویــد «خــروج» و «صــدا» در کنــار
هــم نتیجــه خوبــی بــه دســت میدهنــد .اصالحگــران بهتــر میتواننــد ســاختمانی
در حــال ریــزش را تعمیــر کننــد ،اگــر ســاکنان آن ،محــل را تــرک کــرده باشــند.
مشــکل فریدمــن و دوســتانش ایــن بــود کــه تنهــا روی خــروج تأکیــد داشــتند و
نمیدانســتند خــروج و صــدا همزمــان باهــم میتواننــد عملکــرد مناســبی داشــته
باشند.
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تکنولــوژیِ مــدرن بهقــدرت خــروج و صــدا افــزوده اســت .مشــتریها خیلــی
راحــت میتواننــد ابــزار متوســط را رهــا کننــد و بــه ســراغ ابــزار پیشــرفتهتر برونــد.
رســانی
آنهــا همچنیــن میتواننــد ارتشــی آنالیــن بــرای اعتــراض بــه خدمات
ِ
ضعیــف بــه راه بیندازنــد .البتــه شــرکتها هــم متقاب ـ ً
ا میجنگنــد .آنهــا خــروج
را دشــوار کردهانــد و از مــردم میخواهنــد قراردادهــای درازمــدت امضــا کننــد.
آنهــا همچنیــن پاداشهایــی بــرای افــراد وفــادار بــه خــود در نظــر میگیرنــد.
همه اینها باعث میشود تا خروج و صداها کمتر باشد.
جیغ بزن یا برو

ـدن
آقــای هیرشــمن آنقــدر دربــاره موضوعــات مختلــف نوشــته اســت کــه دیـ ِ
ـی
ـی  768صفحـهای او عجیــب بــه نظــر نمیآیــد .او حتــی ایدههــای قدیمـ ِ
بیوگرافـ ِ
همـ
ـکاران اقتصــاددان خــود را در زمینــه نیــاز کشــورهای فقیــر بــه ایجــاد «رشــد
ِ
متعــادل» بــه چالــش میکشــید و نظــری مخالــف ایــن را مطــرح میکــرد .او حتــی
ایــده جامعهشناســان و مورخــان کــه پروتســتانها راه را بــرای کاپیتالیســم بــاز
کردنــد بــه چالــش کشــید .او معتقــد بــود کــه منتســکیو 34بهعنــوان یــک اندیشــمند
بهتریــن راه را بــرای جلوگیــری از ناآرامیهــای اجتماعــی معرفــی کــرده کــه همــان
کردن افراد به پول درآوردن است.
سرگرم
ِ
اکونومیســت بــر ایــن بــاور اســت کــه «نوعــی بیتفاوتــی س ـ ِد راه پیشــرفت مــا
شــده اســت» .آقــای هیرشــمن عقایــد ارزشــمندی دراینبــاره دارد .او در کتــاب هنــر
واکنــش 35دراینبــاره بــه موضوعــات مهمــی اشــارهکرده اســت و ســه مــورد ســد راه
انســانها دانســته :خطــر (اصالحــات هزینههــای بســیاری دارد و پاداشهــای قبلــی
را بــه خطــر میانــدازد)؛ انحــراف (اصالحــات بــه افــرادی کــه مایــل بــه کمــک کــردن
هســتند ،آســیب میرســاند)؛ و پوچــی (مشــکالت آنقــدر بــزرگ هســتند کــه
نمیتــوان کاری در مقابــل آنهــا انجــام داد) .اینهــا بــدون شــک دلیــل گرمایــش
جهانــی ،داروهــای غیرقانونــی و بســیاری از دیگــر مســائل را نشــان میدهــد.
خوشبختانه ،خروج آقای هیرشمن نمیتواند صدای او را خاموش کند.
34. Montesquieu
35. The Rhetoric of Reaction
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دانشمندهمهچیزدان
شناسان سرمایهداری بود
دانیل بِل 36یکی از بزرگترین جامعه
ِ
از دانیــل بــل پرســیدند در چــه زمینـهای تخصــص دارد؛ او پاســخ داد« :تعمیــم
ـی متنوعــی داشــت .او در نیویــورک بــزرگ شــد و آنقــدر
دادن» .آقــای بــل زندگـ ِ
فقیــر بــود کــه گاهــی بــرای تأمیــن غــذای روزانـهاش مجبــور بــود رفتگــری کنــد.
کمبریــج ماساچوســت بــه
بااینوجــود اوزندگــیاش را در آســایش بــورژوازی در
ِ
پایــان رســاند .او  20ســال از عمــرش را در شــغل روزنامهنــگاری صــرف کــرد؛ بیشــت ِر
آن نیــز دبیــر بخــش کار در فورچــون بــود تــا اینکــه باالخــره بــه دانشــگاه راه یافــت.
ـن نویســنده محبــوب و ســتارهاش دلســرد شــده
هنــری لــوس 37رئیــس او کــه از رفتـ ِ
بــود از او پرســید چــرا مــیرود .او چهــار دلیــل آورد :ژوئــن ،جــوالی ،آگوســت،
سپتامبر.
عالقــه او بــه تعمیــم دادن همزمــان بــا خــودش رشــد میکــرد .ســه تــا از
بهتریــن آثــار پــس از جنــگ در عرصــه جامعهشناســی متعلــق بــه اوســت :پایــان
ـی
ایدئولــوژی ،)1960( 38ظهــور جامعــه پســاصنعتی )1973( 39و تناقضــات فرهنگـ ِ
کاپیتالیســم .)1978( 40از میــان  100کتــاب تأثیرگــذا ِر بعــد از جنــگ جهانــی دوم،
Daniel Bell
Henry Luce
The End of Ideology
The Coming of Post-Industrial Society
The Cultural Contradictions of Capitalism

36.
37.
38.
39.
40.
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دو کتاب متعلق به آقای بل است.
بســیاری از دیدگاههــای آقــای بــل بهانــدازه همــان روزی کــه آنهــا را مطــرح
کــرد ،مرتبــط بــه نظــر میآینــد .بــرای نمونــه ،حرکــت از کاپیتالیســم صنعتــی بــه
کاپیتالیســم مصرفکننــده جــزو مســائلی بــود کــه او دهههــا پیــش در آمریــکا
مطــرح کــرد و هنــوز هــم در چیــن و هنــد در جریــان اســت .جالــب اینجاســت کــه
او حتــی وقتــی اشــتباه میگفــت هــم بهگونــهای اشــتباه میکــرد کــه ایدههــا و
اندیش ـههای جدیــدی را کلیــد م ـیزد .چنــد ســاعت وقــت گذاشــتن پــای آثــار او
بهانــدازه یــک هفتــه در داووس بــودن م ـیارزد (و البتــه خطــر زخمــی شــدن بــه
خاطر اسکی هم ندارد).
ـان پــس از جنــگ ســرد را  30ســال
ـی جهـ ِ
پایــان ایدئولــوژی ،چشـمانداز سیاسـ ِ
پیــش از پایــان جنــگ ســرد توصیــف میکــرد .آقــای بــل بــر ایــن بــاور بــود کــه
ِ
بــزرگ ایدئولوژیکــی کــه در نیمــه نخســت قــرن بیســتم رخداده
درگیریهــای
بودنــد دیگــر رونــدی فرسایشــی پیــدا کردهانــد .بــه نظــر او سیاسـ ِ
ـت نویــن دربــاره
دولتهــای خســتهکننده خواهــد بــود نــه جنـ ِ
ـگ ایــده آلهــا .زمانــی کــه او در آن
قــرار داشــت تقریبـاً از ایــن بدتــر نمیشــد :دهــه  60میــادی کــه یکــی از بدتریــن
دهههــا در تاریــخ آمریــکا بــه لحــاظ اتهامــاتِ ایدئولوژیــک اســت .امــا آقــای بــل
راســت میگفــت و کمونیســم بــه آخــر خــط رســیده بــود .در چیــن ،کمونیســم راه
را بــرای بــازار لنینیســم بازکــرده بــود .در روســیه نیــز بــا دزد ســاالری 41جایگزیــن
شده بود.
آقــای بــل یــک دهــه و کمــی بعــدازآن را نیــز صــرف کتابــی بــزرگ کــرد :ظهــور
جامعــه پســاصنعتی؛ و در ایــن کتــاب اصطالحــی جدیــد معرفــی کــرد کــه نقــل
محافــل علمــی شــد .بســیاری از دیدگاههایــی کــه در ایــن کتــاب مطرحشــده
باختــن
کارگــران دانــش و رنــگ
نظیــر حرکــت از تولیــد بــه خدمــات ،خیــزش
ِ
ِ
ـی
کشــمکشهای طبقاتــی ،ایــن روزهــا آنقــدر آشــنا هســتند کــه میتــوان تازگـ ِ
آنهــا در ســال  1973را بهراحتــی فرامــوش کــرد .البتــه آقــای بــل نتوانســت یکــی
از مهمتریــن انقالبهایــی کــه اطرافــش در جریــان بــود را شناســایی کنــد :حرکــت
شخص طبقه حاکم میکند)
(Kleptocracy .41دولتی که عامه مردم را فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی
ِ
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از کاپیتالیســم مدیریتــی بــه ســرمایهداریِ کارآفرینــی چیــزی بــود که او میتوانســت
بهراحتــی در فورچــون مشــاهده کنــد امــا از آن غافــل مانــد .شــاید ایــن هزین ـهای
زدن رئیســش (لــوس) و رفتــن بــه دانشــگاه پرداخــت
بــود کــه بایــد بــه خاطــر کنــار ِ
یکرد.
م 
بســیاری از دیگــر ایدههــای او هنــوز زندهانــد .او معتقــد بــود کــه جنگــی
ـی قدیمــی را گرفتــه اســت و البتــه بــه همــان انــدازه
جدیــد جــای جنــگ طبقاتـ ِ
دلآزار بــود :بــرای مثــال اصولــی کــه میــان برابــری و شایستهســاالری در تحصیــات
تکمیلــی مشــاهده میشــد .او همچنیــن پیشبینیهایــی داشــته در زمینــه شــادی
ـتگی خــود
کــه ایــن روزهــا نیــز بســیار مطــرح اســت .افــراد هرچــه بــر اســاس شایسـ ِ
ِ
تردمیــل
بــرای خیــزش آزادتــر باشــند ،بیشــتر احتمــال دارد کــه روی
وضعیــت
ِ
اجتماعی با دیگران مسابقه بدهند.
بهتریــن کتــاب آقــای بــل ،تناقضــاتِ فرهنگــی کاپیتالیســم بــود .نخســتین
مســئلهای کــه او در ایــن کتــاب مطــرح کــرد ایــن بــود کــه کاپیتالیســم میتوانــد بــا
ـکان وجــودیِ خــودش را زیــر
وفــوری کــه تولیــد میکنــد ،ماهیــت خــودش و امـ ِ
ســؤال ببــرد .همانطــور کــه ماکــس وبــر 42نیــز پیشتــر مطــرح کــرده ،کاپیتالیســم
خواصــی دارد؛ یعنــی بــه کا ِر ســخت و زیــاد و صرفهجوییهــای بســیار بســتگی دارد
گرایــی عصــر حاضــر،
و پاداشهــای آن دیــر بــه دســت میآینــد .امــا مصرف
ِ
ـق خــود ،بازکــرده اســت.
اشــتهای افــراد را بــرای پاداشهــای آنــی و ارائــه بیمنطـ ِ
ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه آقــای بــل از بابــت آن احســاس نگرانــی
یکرد.
م 
امــا ایــن بحــث چنــدان موفــق از آب درنیامدهاســت .علیرغــم تناقضــاتِ
فرهنگی
ِ
آقــای بــل و تناقضــات اقتصــادیِ کارل مارکــس 43بازهــم کاپیتالیســم بــا تمــام قدرت
در جریــان اســت .دیویــد بروکــس 44ســتون نویــس چیرهدســت نیویورکتایمــز
ـل یــک فــر ِد بــورژوا میتوانــد در اقتصــاد مؤثــر باشــد.
معتقــد اســت حتــی کوکتـ ِ
موفقتریــن شــرکتها در چنــد ســال اخیــر توســط افــرادی نظیــر ســر ریچــارد
42. Max Weber
43. Karl Marx
44. David Brooks
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برســنون (ویرجیــن) ،اســتیو جابــز (اپــل) ،و بــن کوهــن 45و جــری گرینفیلــد( 46بــن
انــد جــری) تأسیسشــدهاند کــه چنــدان چهــره غیردینــی هــم نبودهانــد.
خــاص
شــرکتهای فنــاوری ماننــد گــوگل بهراحتــی میتواننــد بــا اهــداف
ِ
دانشــگاهی هماهنــگ بشــوند .امــا آقــای بــل در یــک مــورد بــه نظــر میرســد علــم
غیــب داشــته اســت :او نگــران بــود کــه مبــادا مصرفگرایــی افــراد را وادار کنــد
بیشازحد توان خود وام بگیرند و در بازپرداخت آن با مشکل روبهرو بشوند.
او حتــی در زمینــه «تناقضــاتِ
فرهنگــی رفــا ِه دولــت» علــم غیــب بیشــتری
ِ
داشــت و چیزهــای مهمتــری را پیشبینــی کــرد .در ژورنالــی کــه در ســال 1965
راهانــدازی کــرد ،ایــن بحــث تــا مدتهــا ســوژهای داغ بــود .رفــاه دولتــی تنهــا در
صورتــی بــه دســت میآیــد کــه فــر ِد ایجادکننــده آن بتوانــد هزینــه آن رفــاه را نیــز
بپــردازد .امــا تقاضــای گروههــای ذینفــع از دولــت افزایــش پیــدا میکنــد و
سیاســتمداران بیشــتر بــه تکاپــو میافتنــد تــا وعدههــای خــوبِ تــازه بدهنــد.
هرچــه رفــاه دولــت بیشــتر میشــود ،تمایــل مــردم بــرای ریســکپذیری یــا
مراقبت از خودشان نیز بیشتر نادیده گرفته میشود.
مردم مختلف
ضربههای پیاپی از
ِ

یکــی از الهامبخشتریــن دیدگاههــای آقــای بــل در طــول کار او ســر درآورد.
او در ایــده خــودش ادعــا میکــرد برخــاف نظریــاتِ اقتصــادی مارکــس،
«قلمروهــای» مختلــف در جامعــه مطابــق بــا اصــول متفاوتــی عمــل میکننــد.
(آقــای بــل همیشــه خــودش را «در اقتصــاد ،سوسیالیســت؛ در سیاســت ،لیبرالیســت
و در فرهنــگ ،محافظ ـهکار» میدانســت) .او میگفــت شــاید کاپیتالیســم بهراحتــی
اقتدارگرایــی چینــی دوام بیــاورد ،همانطــور کــه کنــا ِر دموکراســی
در کنــار
ِ
آمریکایــی قــرار گرفــت .امــا شــاید مــا هــم بایــد امیــد داشــته باشــیم کــه ایــن
دانشمند «همهچیزدان» در اینیک مورد اشتباه کرده است.

45. Ben Cohen
46. Jerry Greenfield
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مربی کف هرم
ِ
مرگ سیکی پراهاالد دنیا را از اندیشمندی بزرگ در حوزه مدیریت
محروم کرد
یکِی شــناخته
کویمباتــور کریشــنارو پراهــاالد 47کــه در دنیــا بانــام ســ 
اندیشــمندان حــوزه مدیریــت در نســل خــودش
میشــود یکــی از خالقتریــن
ِ
بــود .او انقالبــی بــه پــا کــرد کــه اندیشــه دربــاره دو ســوژه تحــت تأثیــر آن قــرار
گرفــت :اســتراتژی کســبوکار و توســعه اقتصــاد .ســیکی همچنیــن ســهمی
بــزرگ در دنیــای ابداعــات و ابتــکارات داشــت .ستایشــگران او لژیونرهــا بودنــد،
مدیــران برخــی از شــرکتهای بــزرگ ،روســای ســازمانهای غیردولتــی و
ِ
خالقان استارتاپهای نامنظم.
آقــای پراهــاالد بــا دو اثــر مهــم و راهگشــا وارد صحنــه مدیریــت شــد ،نخســت
مقالــه «قصـ ِد اســتراتژیک )1989( »48و دومــی «صالحیــت هســتهای شــرکت»49
()1990؛ کــه هــر دو مقالــه نیــز در اچبـیآر بــه چــاپ رســید .او همچنیــن کتابــی
پرفــروش بــا عنــوان رقابــت بــرای آینــده )1996( 50دارد و همــه اینهــا را بــا
کمــک دانشــجوی ســابقش گــری همــل 51بــه رشــته تحریــر درآورده اســت.
Coimbatore KrishnaraoPrahalad
Strategic Intent
The Core Competence of the Corporation
Competing for the Future
Gary Hamel

47.
48.
49.
50.
51.
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«صالحیــت هســتهای شــرکت» همچنــان یکــی از مقــاالت مهــم اچب ـیآر اســت
که بهطور مرتب چاپ میشود.
آقــای پراهــاالد شــیوه تمرکــز بر اندیشــه اســتراتژیک را بــه شــکل تأثیرگذاری
تغییــر داد .او معتقــد بــود کــه شــرکتها نهتنهــا بایــد بــه دنبــال حفــظ جایــگاه
ِ
ِ
جهــت
بازتعریــف بازارهــا در
خــود در بــازا ِر موجــود باشــند بلکــه بایــد بــرای
منافــع خودشــان ،ســرمایهگذاری کننــد .از نظــر او ،چنیــن کاری نیــاز بــه توســعه
نقــاط قــوت دارد ،مثــ ً
ا لجیســتیک یــا کوچکســازی بایــد در دســتور کار
شــرکتها قــرار بگیــرد؛ اینهــا کارهایــی هســتند کــه شــرکتهای رقیــب
عمومــاً نمیتواننــد بهســادگی تقلیــد کننــد .ســپس شــرکتها بایــد آن
مهارتهــا را بــه اوج خــود برســانند و نوعــی بلندپــروازی را بــه همــراه اهدافــی
کــه صنعــت را متحــول میکنــد ،دنبــال کننــد .آنهــا بــا چنیــن ترفنــدی
میتواننــد کارگرانشــان را نیــز بــرای خودشــان حفــظ کننــد .او بــه شــرکتهای
ژاپنــی بســیاری ماننــد ســونی ،52کنــون 53و کوماتســو 54اشــاره میکنــد کــه
ِ
دقیقاً چنین کاری کردهاند.
توانایــی ایــن شــرکتها بــرای بــه کنتــرل
پراهــاالد بهشــدت تحــت تأثیــر
ِ
درآوردن ایدههــای کارکنانشــان قرارگرفتــه .کمــی بعــد ،او شــیفته دنیــای ابداعات
ِ
و ابتــکارات شــد .او معتقــد بــود ابتــکارات شــرکت محــور راه را بــرای خالقیــت
بازکــرده و شــرکتها میتواننــد در ایــن مســیر بــا مشــتریها و اهالــی
ارتش کسـبوکارهای
کسـبوکار ،همــکاری کننــد .او همچنیــن توجــه ویژهای بــه
ِ
کوچک داشت که دنیای شرکتی را بازتعریف میکردند.
کارهایــی کــه پراهــاالد در زمینــه اســتراتژی و ابتــکار انجــام داد او را بــه
ســتارهای بــزرگ تبدیــل کــرد .او بهعنــوان عضــوی از هیئتمدیــره برخــی از
شــرکتهای برجســته در دنیــا مشــغول بــه کار شــد؛ در بســیاری از دیگــر
شــرکتهای بــزرگ نیــز بهعنــوان مشــاور فعالیــت داشــت نمون ـهاش اوراکل 55و
فیلیپــس .56او بهطــور مرتــب ایــن شــرکتهای غولپیکــر را در معــرض ایــن
Sony
Canon
Komatsu
Oracle
Philips

52.
53.
54.
55.
56.
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پرســش قــرار م ـیداد کــه «آیــا میتواننــد بــرای آینــده رقابــت کننــد» .هزینــه
ســخنرانیهای او سرســامآور بــود و خانههــای او جــزو بزرگتریــن خانههــا در
میشیگان و کالیفرنیا به شمار میآمدند.
البتــه رگوریشــه هنــدیاش همیشــه او را بــه ســمت ســرزمین مــادریاش
ـم بســیاری از شــرکتهای برجســته هنــدی بــود،
میکشــاند .او جــزو اعضــای مهـ ِ
مســتقل
نمونــهاش هنــدو اینترپرنــور 57کــه یکــی از شــرکتهای کارآفرینــی و
ِ
هنــدی بــود .درواقــع او بهنوعــی میــان دنیــای ثروتمنــد و پیشــرفتهای کــه در آن
زندگــی میکــرد و دنیــای فقیــری کــه در آن بزرگشــده بــود ،معلــق مانــده بــود.
ایــن مســئله باعــث شــد او تغییــر مســیر جــدی داشــته باشــد و شــاید همیــن
ِ
کــف هــرم:
جریــان جرقــه الهامبخشتریــن کتــاب او را زد .کتــاب ثــروت در
کنی فقــر از طریــق ســود )2004( 58نقطــه آغــازی بــرای مبــارزه بــا دو نــوع
ریش ـه ِ
تنبلــی نخبههــا بــود :شــرکتهای غولپیکــری کــه بشــریت را نادیــده میگرفتنــد
و بشردوسـتهایی کــه هــر ســودی را امــری کثیــف در دنیــا میدانســتند .او معتقــد
بــود در دنیــای فقــرا تریلیونهــا دالر ســرمایه معلــق وجــود دارد و ســپس نشــان داد
چطــور چنــد شـ ِ
ـرکت خــاق و مبتکــر در دنیــای توســعهیافته و حتــی در کشــور
خــودش ،موفــق شــدهاند ایــن افــراد را بــه مصرفکنندههایــی تبدیــل کننــد کــه
دائم پول میدهند.
کتــاب در زمــان مناســبی منتشــر شــد .در آن زمــان شــرکتها تــازه نســبت بــه
ابتــکارات فنــاوری و اصالحــات اقتصــادی آگاه شــده بودنــد و آغــوش خــود را به روی
بازارهــای کشــورهای فقیرتــر بازکــرده .شــرکتها در آن کشــور بــا اعتمادبهنفــس
در مســیر توســعه قرارگرفتــه بودنــد .دانشــگاهیها نیــز از محدودیتهــای توســعه
دولتــی آگاه شــده بودنــد .پراهــاالد بــا ایــن اندیشــههای خــود مــورد اســتقبال
بازارهــای نوظهــور بهویــژه هنــد قــرار گرفــت و حتــی بشردوســتانی ماننــد بیــل
گیتــس بــرای او دســت تــکان میدادنــد .ســازمان ملــل یکــی از کرســیهای
کمیسیون بخش خصوصی و توسعه را به او اختصاص داد.
چــه چیــزی آقــای پراهــاالد را بــه چنیــن متفکــ ِر خالقــی تبدیــل کــرد؟ او
57. Indus Entrepreneurs
58. The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits
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چطــور موفــق شــد از همــکاران خــود پیشــی بگیــرد و ایدههــای درخشــانی را
مطــرح کنــد؟ او در مســیر موفقیــت خــود ،در نظریــه مدیریـ ِ
ـت دنیــای تحــت ســلطه
آمریــکا ،فــردی خارجــی بــود .او در شــرایطی خــاص بــه دنیــا آمــده بــود ،زندگــی
کرده بود و بزرگشده بود.
نــگا ِه ایــن فــر ِد خارجــی ،موردبررســی افــراد نخبه قــرار گرفــت .پراهاالد همیشــه
بــا یــک همــکار فعالیــت میکــرد و هیـچگاه دربــاره یــک ســوژه ،بیــش از دو مقالــه
نمینوشــت .اینهــا باعــث شــده بــود کارش هیـچگاه بــه پایــان نرســد .او ایدههــای
خــودش را در پنــاه ایــده قبلــی موردبررســی قــرار نمـیداد و آنهــا ِکــش نمـیداد.
میان هرم ،ارائه نکرد.
او حتی پاسخی برای منتقدان نسبت به
ِ
موعظه بهجای تمرین

حوصلگــی پراهــاالد منجــر بــه یکــی از معــدود شکســتهای او شــد.
امــا بی
ِ
59
ســال  2000بــود کــه او تصمیــم گرفــت شــرکت نرمافــزار پراجــا را را هانــدازی
کنــد .ایــن شــرکت قــرار بــود بســتری آزمایشــی بــرای ایدههــای او فراهــم کنــد .او
بهویــژه متعهــد شــده بــود کــه اطالعــات را در اختیــار افــراد معمولــی قــرار بدهــد.
امــا درنهایــت ایــن شــرکت ،میلیونهــا 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 ایــدهای کــه او در روزهــای نخســتین مطــرح کــرد ،نــکات مهمــی را درون
خــود دارد .او بــه بزرگتریــن شــرکتهای دنیــا یــاد داد خودشــان را بــه شــکلی
نویــن ارائــه کننــد .او بــر قابلیتهــا تأکیــد داشــت .او بــه همــه آموخــت کــه جهــان
درحالتوســعه را بهعنــوان محلــی بــرای بــروز خالقیــت و ابتــکار ببیننــد .افــراد
بســیاری در دنیــای نظریههــای مدیریــت ســهم دارنــد امــا ســیکی پراهــاالد
نادرترین آن افراد است.
بیشک یکی از
ِ

59. Praja
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متفاوتبیندیش
کلی کریستنسن قوانینی برای مبتکران مطرح میکند.
اما آیا ابتکار ،آموختنی است؟
ابتــکار ،جــام مقــدس 60دنیــای امــروز اســت .دولتهــای کشــورهای ثروتمنــد
از آن بهعنــوان وســیلهای بــرای ســرکوب رکــود تورمــی اســتفاده میکننــد.
دولتهــای کشــورهای فقیــر نیــز آن را وســیلهای بــرای افزایــش سـ ِ
ـرعت رشــد
اقتصــادی میداننــد .و اهالــی کســبوکار در همــه نقــاط دنیــا آن را کلیــدی
برای نجات میبینند.
همیــن ابتــکار در پوشــش جــام مقــدس باعــث میشــود کلــی کریستنســن
را نزدیکتریــن فــرد بــه ســر گاالهــاد 61ببینیــم .آقــای کریستنســن در ســال
 1997مثــل شــوالیهای از مدرســه کسـبوکار هــاروارد ســربر آورد و بــا مطالعــات
خــود در کتابــی بــا عنــوان موقعیـ ِ
ـص مبتکران62اصطــاح «ابتــکار
ـت حیصوبیـ ِ
63
آشــوبگر» را عمومــی کــرد .در ســال  2011نیــز بــه همــراه جــف دایــر و
هــال گرگرســن 64مطالع ـهای بــا عنــوان دیانای متبکــر 65انجــام داد و در ایــن
60. Holy Grail

(Sir Galahad .61شوالیهای که قرار بود به جام مقدس دست پیدا کند)

The Innovator›s Dilemma
Jeff Dyer
Hal Gregersen
The Innovator›s DNA

62.
63.
64.
65.
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مطالعــه تــاش کــرد مــا را بــه درون ذهــن مبتک ـ ِر موفــق ببــرد .آنهــا چطــور
کسـبوکار خــود را انجــام میدهنــد؟ چــه تفاوتــی بــا آدمهــای معمولــی دارنــد؟
ذهنی آنها میگیرند؟
و شرکتها چه درسهایی از عادتهای
ِ
آقــای کریستنســن بــه همــراه همــکاران خــود پنــج عــادت ذهنی را فهرســت
ویژگــی مبتکــران آشــوبگر را تشــکیل میدهــد :معاشــرت
کردهانــد کــه
ِ
کــردن ،پرســیدن ،مشــاهده ،ایجــاد شــبکه و تجربــه کــردن .بــه نظــر میرســد
ـردن چیزهــای بهظاهــر غیــر مرتبــط
مبتکــران اســتعداد باالیــی در مرتبــط کـ ِ
دارنــد .نخســتین بــار مــارک بنیــوف 66تنهــا بــا بررســی آمــازون و ایبــی بــه
ایــده  Salesforce.comرســید و حــاال همیــن شــرکت ســاده 19 ،میلیــارد دالر
ارزش دارد.
ایــن خالقیتهــا زمانــی بــه دســت میآیــد کــه بتوانیــد تجربــه خودتــان را
گســترش بدهیــد .آقــای بینــوف زمانــی کــه دلفینهــا شــنا میکــرد بــه یکــی
از ایدههــای جــذاب خــود دســت پیــدا کــرد .جــو مورتــون 67زمانــی کــه در
مالــزی میــوهای شــبیه بــه انبــه میخــورد ،ایــده نوشــیدنی ســالم بــه ذهنــش
رســید .کریستنســن و همکارانــش ثابــت کردهانــد کــه اگــر افــراد در کشــورهای
خارجــی زندگــی کــرده باشــند  35درصــد بیشــتر احتمــال دارد کــه ایدههــای
جدیــد بــه ذهنشــان خطــور کنــد .البتــه ایــن قانــون یــا وحــی منــزل نیســت.
مبتکران به شکلهای مختلفی به ایدههای خود میرسند.
مبتکــران بهطــور مــدام از خودشــان میپرســند چــرا چیزهــا بــه شــکلی
متفــاوت انجــام نمیشــوند .ویلیــام هانتــر 68مؤســس یکــی از شــرکتهای
دارویــی زمانــی کــه میخواســت جراحــی قلــب انجــام بدهــد از پزشــک خــود
پرســید چــرا در حیــن جراحــی ،همــراه بــا باتــری از دارویــی بــرای التیــا ِم
زخــم اســتفاده نمیکننــد .دیویــد نیلمــن 69از خــودش میپرســید چــرا
وقتــی مســافران بلیتهــای خــود را گــم میکننــد و همــه بــه دردســر
میافتنــد ،یــک کــد الکترونیکــی بــه آنهــا داده نمیشــود تــا از ایــن
Marc Benioff
Joe Morton
William Hunter
David Neeleman
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مشکالت جلوگیری شود؟
ایــن پرسـشهای مــدام ،ریشــه در نوعــی اســتعداد در مشــاهده دارد .کــوری
رایــد 70شــرکتی دارد کــه از فیلمهــای محبــوب بــرای آمــوزش زبانهــای
خارجــی اســتفاده میکنــد .ایــده او زمانــی کــه در برزیــل کار میکــرد بــه
ذهنــش رســید .او متوجــه شــده بــود کســانی کــه بهتــر بــه زبــان انگلیســی
صحبــت میکننــد ،واژههــا و جملههــای معــروفِ ســتارههای ســینما را تکــرار
میکننــد ،نــه جملههــای معلمهــای مدرســه .بــرای آنهــا بــراد پیت71آنقــدر
جذابیــت دارد کــه ســریع جملههایــش را بــه زبــان انگلیســی یــاد بگیرنــد.
بهاینترتیب آقای راید نیز برنامه آموزشی بر همین اساس تهیه کرد.
بــا اینکــه بســیاری ادعــا میکننــد مبتکــران ارتباطــی بــا دنیــای بیــرون
ـی بســیار قــوی برقــرار
نمیگیرنــد ،بایــد بگویــم کــه آنهــا شــبکههای اجتماعـ ِ
میکننــد .آنهــا همهچیــز را بــه شــکل شــبکهای میبیننــد کــه میتواننــد
در آن شــبکه بــه ایدههــای جدیــد و کاربــردی دســت پیــدا کننــد .بــرای مثــال
مایــکل الزاریدیــس 72در یــک برنامــه بــرای عقــد قــرارداد ناگهــان بــه ایــدهای
ـین کوکاکــوال دســت پیــدا کــرد .روســای بســیاری از
جدیــد از طریــق یــک ماشـ ِ
شــرکتهای مبتکــر از کارمنــدان خــود میخواهنــد کــه بــا دانشــمندان
مختلــف ارتبــاط برقــرار کننــد .آنهــا حتــی بســیاری از مشــکالت خــود را از
طریــق همیــن روابطــی کــه بــا کارشناســان بهصــورت شــبکهای برقــرار
میکنند از میان برمیدارند.
مبتکــران درعینحــال بســیار اهــل تجربــه هســتند .آنهــا حتــی بــه تجربــه
کــردن ،اعتیاددارنــد .جــف بــزوس مؤســس آمــازون از دل همیــن تجربههــا اکنــون
موفــق شــده چنیــن شــرکت بزرگــی را بــه پــا کنــد کــه حتــی در ســیلیکون ولــی
امــروز نیــز حرفهایــی بــرای گفتــن دارد .کمتــر پیــش میآیــد کــه ایــن تجربههــا
ناگهانــی و بهقولمعــروف ،شانســی اتفــاق بیفتنــد .گاهــی شــرکتها راهانــدازی
میشــوند و بعــد از یــک تجربــه بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه بایــد سیســتم آن
را تغییر بدهند.
70. Corey Wride
71. Brad Pitt
72. Michael Lazaridis

متفاوت بیندیش

به حرف مامانت گوش کن

کریستنســن ،دایــر و گرگرســن معتقدنــد شــرکتهایی بــه باالتریــن میــزان
ابتــکار و موفقیــت دســت پیــدا میکننــد کــه ایــن پنــج ویژگــی را در تک ِ
تــک
افــراد فعــال در خوددارنــد (آنهــا چندیــن شــرکت مختلــف را در بــازار موردبررســی
قــرار دادهانــد) .ایــن شــرکتها تمــام تــاش خــود را میکننــد تــا خالقتریــن
افــراد را اســتخدام کننــد( .آقــای بــزوس هــر بــار میخواهــد کســی را اســتخدام
کنــد از او میپرســد چــه چیــزی را ابــداع کــرده اســت) .درعینحــال ایــن
شــرکتها تــاش میکننــد افــراد را وادار بــه مشــاهده و پرس ـشگری کننــد .یکــی
از شــرکتهای خودروســازیِ ژاپنــی بــه نــام کینــس73از فروشــندگان خــود
میخواهــد ســاعتها خــط تولیــ ِد مشــتریها را مشــاهده کننــد .شــرکتهای
اینترنتی نظیر گوگل نیز فرایندی مشابه دارند.
کریستنســن و همکارانــش مطالعــات بســیاری انجــام دادنــد تــا نشــان بدهنــد
ابتــکار ،آموختنــی اســت .اکثــر شــرکتهای خــاق در سرتاســر جهــان ،اهدافــی
بــزرگ را از ابتــدا در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد (اســتیو جابــز) .زمانــی کــه
آقــای جابــز در شــرکت اپــل فعالیــت میکــرد میــزان ابتــکارات ایــن شــرکت 37
درصــد بــود .امــا در فاصلــه ســالهای  1985تــا  1998کــه او از ایــن شــرکت رفــت،
ایــن رقــم بــه  30درصــد کاهــش پیــدا کــرد .وقتــی او دوبــاره بازگشــت ،ایــن رقــم
بــه  52درصــد رســید .بههرحــال دیانایِ مبتکــر ،بســیار نــادر اســت .و برخــاف
محصوالت جابز ،نمیتوان همه را یکجا داشت.

73. Keyence Corporation
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ساختهشده برای همیشه
کارگیری چیزهایی که در سخنرانیهایش میگوید
جیم کالینز 74با به
ِ
بر فراز قله ایستاده است
چــرا برخــی از شــرکتها ســالها دوام میآورنــد و برجســتهتر میشــوند
درحالیکــه برخــی دیگــر خیلــی زود رنــگ میبازنــد و میمیرنــد؟ جیــم کالینــز
فعالیــت خــود را در عرصــه مدیریــت بــا همیــن موضوع شــروع کــرد :دوام شــرکتها.
ازآنجاکــه او بیــش از دو دهــه در حرفــه خــودش حــرف اول را مــیزد ،بــه نظــر
پرسیدن این پرسش از او ،درستترین کار باشد.
میرسد
ِ
او چطــور موفــق شــده کتابهــای پرفــروش را یکــی بعــد از دیگــری ارائــه
بدهــد؟ جدیدتریــن کتــاب او بــا عنــوان انتخابــی بــرای بزرگــی 75در هــر کتابخانـهای
ـی او بــا عنــوان بــزرگ بــودن خــوب اســت 76بیــش از 4
یافــت میشــود .کتــاب قبلـ ِ
میلیــون نســخه بــه فــروش رفــت .و او چطــور موفــق شــده چنیــن نفــوذی از عالــم
77
غیــب بــر رئیسهــا داشــته باشــد؟ بــرای نمونــه در ســال  2009آکیــو تویــودا
رئیــس شــرکت تویوتــا صنعــت خودروســازی را شــوکه کــرد؛ او اعــام کــرد کتــاب
چطــور مقتــدر ســقوط میکنــد 78از کالینــز را خوانــده و بــه ایــن نتیجــه رســیده
Jim Collins
Great by Choice
Good to Great
Akio Toyoda
How the Mighty Fall

74.
75.
76.
77.
78.
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کــه شــرکتش در چهارمیــن مرحلــه از پنــج مرحلــه ســقوطی اســت کــه آقــای
کالینز به آن اشارهکرده است.
بخشــی از پاســخ در زمــان آن قــرار دارد .ساختهشــده بــرای همیشــه)1994(79
زمانــی معرفــی شــد کــه توانســت شــرکتها را تکهپــاره کنــد و آنهــا را از نــو
مهندســی کنــد .بــزرگ بــودن خــوب اســت ( )2001در بحبوحــه ناامیــدی کــه بــه
خاطــر حادثــه  11ســپتامبر  2001دامــن آمریــکا را گرفتــه بــود ،پادزهــری قــوی بــه
شــمار میرفــت .چطــور مقتــدر ســقوط میکنــد ( )2009نیــز همزمــان بــا ســقوط
ورشکستگی جنرال موتور روانه بازار کتاب شد.
برادران لمان و
ِ
بخــش دیگــری از پاســخ نیــز در مهــارت آقــای کالینــز در حــوزه مدیریــت
بازمیگــردد .او کوهــی از دادههــا را فراهــم میکنــد و هــر ادعایــی کــه میکنــد را
بــر پایــه آن دادههــا مطــرح میکنــد .در آخریــن کتــابِ او ،ضمیم ـهای وجــود دارد
کــه روششناســی و چالشهــای او بــرای رســیدن بــه هــدف نیــز آورده شــده اســت.
البتــه او مجموع ـهای از لغــات پیچیــده نیــز تولیــد میکنــد .ازجملــه اصطالحــات
موردعالقــه او نیــز «اهــداف پشــمالو و بیپــروار»« ،مفهــوم جوجهتیغــی»« ،تأثیــر
چرخ لنگر» و «رهبران سطح پنجم» است (هیچ سؤالی نپرسید!).
ـتگی جهــان همچنــان پابرجاســت،
پیــام اصلـ ِ
ـی او کــه در طــول رونــق و ورشکسـ ِ
بــه شــکل تحســینبرانگیزی ،یکنواخــت اســت .او بــه دنبــال ایــن پرســش اســت
کــه روســای بــزرگ چطــور شــرکتهای خــود را اداره میکننــد .او بعــد از چندیــن
دهــه مشــاهده بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه سختکوشــی و پشــتکار بیــش از نبــوغ
مؤثــر اســت .قهرمانهــای او مردانــی هســتند کــه ســالها عمــر خــود را صــرفِ
ســاخت سازمانشــان کردهانــد و بــه دنبــال ارتقــای خودشــان نبودهانــد .درواقــع
آقــای کالینــز ســعی دارد پیامــی جهانــی را در ادبیاتــی نــو ،بســتهبندی و ارائــه
ـن
کنــد .او معتقــد اســت همــه میتواننــد موفــق باشــند امــا تــا زمانــی کــه بــه قوانیـ ِ
ـردان
الزم و البتــه ممکــن ،توجــه داشــته باشــند .بــرای شــرکتهایی کــه زنــان و مـ ِ
نابغه کمی دارند ،این خبری دلگرمکننده خواهد بود.
آقــای کالینــز هــر آنچــه را در ســخنرانیهای خــود میگویــد ،بــه کار میگیــرد.
او شــغلهای بســیار حتــی در دانشــگاه را نپذیرفــت تــا بتوانــد بهصــورت متمرکــز
79. Built to Last
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بــه مطالعــات خــودش در زمینــه ایــن پرســش کلیــدی بپــردازد :چــه چیــزی
شــرکتها را ضعیــف میکنــد .او بــه شــهر مــادریاش در کلــورادو رفــت و تیمــی
همســو و همفکــر بــا خــودش آمــاده کــرد و بــه کمــک آنهــا هــر چهــار یــا پنــج
ســال کتــاب جدیــدی را روانــه بــازار کــرد .درواقــع او تــاش کــرد وقــت خــود را
ـی خــودش
صــرف کارهــای خالقانــه کنــد .او ایــن قانــون را در تمامــی مراحــل زندگـ ِ
بــه کاربــرد ،حتــی زمانــی کــه میخواســت تفریــح کنــد یــا بنویســد هــم قضیــه بــه
80
همیــن شــکل بــود .او شــیفته کوهپیمایــی بــود و یکبــار کوهــی را در یوســمیت
در عــرض  24ســاعت فتــح کــرد؛ درحالیکــه کوهپیمایــان حرف ـهای معمــوالً ســه
روز برای این کوه وقت میگذارند.
آخریــن کتــاب او بــا عنــوان انتخابــی بــرای بزرگیکــه بــا همــکاری مورتــن
هانســون 81نوشتهشــده ،بــر موفقتریــن شــرکتهای آمریکایــی تمرکــز دارد (مث ـ ً
ا
شــرکتهایی کــه در بــازار ســهام ،عملکــرد خوبــی داشــتهاند)؛ ایــن کتــاب بــه
آشــوب و بحــران نیــز میپــردازد .آقــای کالینــز دورهای را مطالعــه میکنــد (-2002
 )1972کــه نســبت بــه امــروز بــه نظــر آرام میآیــد (او بــه مطالعــه بــر پایــه دادههــا
عالقــه داشــت) .امــا او شــرکتهایی را انتخــاب کــرده کــه بــا کســبوکارهایی
نظیــر فنــاوری اطالعــات ،داروســازی و هواپیمایــی ســروکار دارنــد و از آشــوبِ
بدید هاند.
شازاندازه ،بسیار آسی 
بی 
آقــای کالینــز برخــی از رایجتریــن عقایــد را بــه چالــش میکشــد .آیــا همانطــور
کــه اکثــر مــردم تصــور میکننــد ،روزهــای پــر از آشــوب میتوانــد رهبرانــی
برجســته و عاشــق خطــر بــه جوامــع تحویــل بدهــد ؟ احتمــاالً خیــر .بســیاری از
رهبرانــی کــه کالینــز در مطالعــات خــود بــه آنهــا اشــاره میکنــد حتــی بــه شــکلی
بیمارگونــه از خطــر میهراســند .بیــل گیتــس در اتــاق خــودش تصویــر هنــری
فــورد 82را آویــزان کــرده بــود تــا بــه همــه و خــودش یــادآوری کنــد کــه حتــی
نابغهها هم گاهی اشتباه میکنند همانطور که بعدا ً 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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امــری اســت کــه همیشــه بهحســاب میآیــد .شــرکتهایی کــه او موردبررســی
قــرارداد نســبت بــه مدلهــای جدیــد و امــروزی شــاید تنهــا یــک نســل عقبتــر
بودنــد .شــرکت هواپیمایــی کــه او موردبررســی قــرارداده ،بــه نظــر میرســد یــک
نســخه قدیمــی از شــرکتهای امــروزی اســت کــه در زمــان خــودش پیشــرو نیــز
بوده است.
آن جالل و جبروت را چه شد؟

جریــان آقــای کالینــز قــدری پیچیــده اســت .دیگــر مربیهــای مدیریتــی کــه
شــرکتها را تشــویق کردهانــد خودشــان را بــرای «تحــول» تکهپــاره کننــد،
آســیبها و صدمــات جــدی بــه بــار آوردهانــد .شــرکتهای کمــی بودهانــد کــه
تــاش کردهانــد بــه شــیوه فنــی پیــش برونــد و شکسـتخوردهاند؛ عمومـاً بــا ایــن
روش ،شکســت نمیخورنــد .بااینوجــود بســیار ســخت اســت کــه آخریــن کتــاب
کالینــز را بخوانیــد و دچــار تردیــد نشــوید .آیــا نتیجهگیریهــای او درســت اســت؟
برخــی از شــرکتهایی کــه او در کتابهــای خــودش بهعنــوان غولهــای
شکس ـتناپذیر معرفــی کــرده بــود ماننــد هاولــت پــاکارد ،83موتــوروال ،84ســیرکت
ســیتی 85و فنــی مــی 86اکنــون دیگــر از شــکوه و جــال خــود افتادهانــد .ســیرکت
ســینی کــه خردهفــروش لــوازم الکترونیکــی بــود ،ورشکســته شــده اســت .فنــی
مــی کــه از ســوی دولــت آمریــکا نیــز حمایــت میشــد اوضاعی بدتــر از ورشکســتگی
دارد.
ـودن دیدگاههــای آقــای کالینــز نیســت؛ امــا
امــا اینهــا بــه معنــای بـیارزش بـ ِ
آنهــا ازآنچــه او ادعــا میکــرد ضعیفتــر هســتند .بســیاری از کتابهــای حــوزه
کس ـبوکار از دقـ ِ
ـت زیــاد خــود ،ســود میبرنــد .آقــای کالینــز از خــردورزیِ خــود
سود میبرد.

Hewlett-Packard
Motorola
Circuit City
Fannie Mae

83.
84.
85.
86.
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مدرسهافسارگسیختگی
چاشنی
بهترین سریال تلویزیونی (برکینگ بد ،)87درجه یکترین
ِ
کسبوکار 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 مطالعــاتِ در دســترس دربــاره ابعــا ِد
کســبوکار مــدرن اســت .مــدرک فوقلیســانس در هــاروارد هزینــهای  90هــزار
دالری (بهاضافــه دو ســال درآمــ ِد ازدســترفته) بــرای شــما بــه همــراه خواهــد
داشــت .میتوانیــد یــک نســخه لوکــس از پنــج فصــل برکینــگ بــد را بــه قیمــت
 209دالر و  99سنت بخرید یا یک نسخه معمولی را زیر  80دالر پیدا کنید.
برکینــگ بــد کــه آخریــن قســمت آن در روز  29ســپتامبر روی آنتــن مـیرود،88
در آمریکایــی رخ میدهــد کــه رکــود بــه آن یــورش بــرده و اکثــر افــراد تقــا
میکننــد درآمــد خــود را در وضعیتــی ایســتا نگهدارنــد امــا عــدهای از کارآفرینهــا
در ایــن همیــن فضــا مثــل پادشــاه زندگــی میکننــد .قهرمــان داســتان یعنــی والتــر
وایــت 89یــک معلــم شــیمی دبیرســتان اســت کــه در کارواش نیــز بهعنــوان شــغل
دوم ،کار میکنــد .وقتــی پــی بــه بیمــاری ســرطان در وجــود خــودش میبــرد ،از
87. Breaking Bad

 .88این گزارش مربوط به سپتامبر  2013است.

89. Walter White
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خــواب زمســتانی بیــدار میشــود :تصمیــم میگیــرد وارد کســبوکار پرســو ِد
متامفتامیــن بشــود تــا بتوانــد خــرج بیمــاریاش را بپــردازد و دراینبیــن خانــوادهاش
را ترک میکند.
ـی حرفـهایِ بعــدی آقــای وایــت ،دو جنبــه از زندگــی کارآفرینــی را نشــان
زندگـ ِ
میدهــد :موفقیتهــای تأثیرگــذار و شکســتهای تأثیرگــذار .او خیلــی ســریع
تاجــری را درون خــودش کشــف میکنــد .او از همســرش میپرســد« :میدانــی
اگــر ناگهــان تصمیــم بگیــرم دیگــر کار نکنــم چــه اتفاقــی میافتــد؟ کس ـبوکاری
بــزرگ کــه میتوانــد در فهرســت نــزدک 90بیایــد ،ناگهــان اوج میگیــرد ».امــا او
خیلــی زود متوجــه میشــود اداره کســبوکاری بــزرگ متفــاوت از راهانــدازی
اســتارتاپ اســت و ماننــد خیلــی از افــراد دیگــر ،قربانــی توافقاتــی میشــود کــه در
تفکر کارآفرینی خودش در نظر گرفته است.
نخســتین درســی کــه میتــوان از برکینگبــد گرفــت ایــن اســت کــه
کسـبوکارهای در حــال رشــد ،از نقاطــی برمیخیزنــد کــه انتظــار نمـیرود .آقــای
وایــت از مهــارت خــودش در شــیمی بهــره میگیــرد تــا انقالبــی بیپــروا در صنعــت
متامفتامیــن بــه پــا کنــد (او پیــش از آنکــه معلــم بشــود؛ محقــق بــوده اســت) .او
تنهــا نیســت .ویلیــام تورندایــک 91از مدرســه هــاروارد بیزنــس ،روی هشــت رئیــس
کــه شــرکتهای آنهــا در شــاخص  S&P 500عملکــرد خوبــی داشــته ،مطالعاتــی
انجــام داده اســت .او متوجــه شــده کــه همــه آنهــا خارجیهایــی هســتند کــه
دیدگاههــای جدیــد را وارد صنعتشــان کردهانــد .کلیتــون کریستنســن نیــز از
همیــن مدرســه معتقــد اســت کارآفرینهــای بــزرگ از «لنــزی متفــاوت» بــه جهــان
پیرامــون خــود نــگاه میکننــد .همینطــوری بــود کــه بیــل گیتــس بعــد از اخــراج
از دانشــگاه ،بــه نــگاه متفــاوت خــود بــه صنعــت کامپیوتــر موفــق شــد مایکروســافت
در شهر آقای وایت راهاندازی کند و بعد به سیاتل بیاید.
ـم قصــه مــا کمــک میکنــد دیدگاهــی نــو
ســه نکتــه وجــود دارد کــه بــه معلـ ِ
نســبت بــه کس ـبوکار پیــدا کنــد .نخســتین نکتــه ،بلندپروازیهــای بســیار اســت.
خــودش میگویــد کــه در «کسـبوکار متامفتامیــن» یــا «کسـبوکار پــول» نیســت.
90. Nasdaq
91. William Thorndike
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او در «کســبوکا ِر امپراتــوری» اســت .دومیــن نکتــه ،عالقــه بــه کاالســت .او بــه
دنبــال تولیــد کاال (متامفتامیــن) مـیرود و ســعی دارد کســی بهغیــراز برنـ ِد او ،برنــد
دیگــری را نشناســد .ســومین نکتــه نیــز عضویــت و اتحــاد اســت .او اســتعداد را
دریکــی از دانشآمــوزان قدیمــیاش کــه اکنــون بــه معاملهگــ ِر مــواد مخــدر
تبدیلشــده ،کشــف میکنــد و روابطــی صمیمــی بــا او شــکل میدهــد .او حتــی
قراردادهایی برای توزیع آماده میکند.
بازهــم آقــای وایــت تنهــا نیســت .دلیلــی وجــود دارد کــه مــردم از امپراتورهــای
داران بانفــوذی ماننــد روپــرت مــرداک 92بــه
کس ـبوکار ســخن میگوینــد :ســرمایه ِ
ســزارهای روز بعــد تبدیــل میشــوند و خودشــان را آمــاده میکننــد قلمــروی
بعــدی را تصاحــب کننــد .اســتیو جابــز بــه ایــن خاطــر موفــق شــد از مایکروســافت
پیشــی بگیــرد کــه در تکمیــل محصــوالت اپــل بســیار ســختکوش بود .متحدشــدن
یکــی از مهمتریــن اصــول در دنیــای کس ـبوکا ِر امــروز اســت مثــل لــری پیــج و
ســرگئی بریــن 93یــا وارن بافــت و چارلــی مانگــر و حتــی گلدمــن و ســاکس یــا
هاولت و پاکارد .این کار گاهی به نظر ضروری میآید.
برکینــگ بــد نیروهــای مخــرب در کســبوکار را خیلــی واضحتــر نیــز نشــان
میدهــد .رابطــه آقــای وایــت باهمــکارش از بیــن مــیرود .او بهطــور مرتــب بــا
توزیعکنندههایــش درگیــری دارد .و او نمیتوانــد تعادلــی در زندگــی خــود برقــرار
کنــد .حضــور او در ایــن کســبوکار جدیــد ،مشــکالتش را بیشــتر کــرده اســت.
رابطــهاش را باهمــکارش بهکلــی از بیــن مــیرود .حتــی رابطــهاش بــا بهتریــن
توزیعکنندهاش نیز آسیب میبیند .زندگیاش هرلحظه پیچیدهتر میشود.
دروغ بزرگ و گستاخی

امــا همــه اینهــا ،گرههــای معمولــی اســت کــه در همــه داســتانها تکــرار
میشــود .از میــان رفتــن روابــط میــان افــرادی کــه باهــم کار میکننــد بــه لطــف
ـگی کس ـبوکار اســت:
اســید خودخواهــی ،طمــع و تــرس ،جــزو مشــکالتِ همیشـ ِ
میتوانیــد بــه انــواع روابطــی کــه میــان افــرا ِد مشــغول در یــک کس ـبوکار وجــود
92. Rupert Murdoch
93. Sergey Brin

مدرسه افسارگسیختگی

شــدن روابــط میــان
داشــت و بهمــرور از بیــن رفتــه ،فکــر کنیــد .کمرنــگ
ِ
شــرکتها و توزیعکنندههــا نیــز امــری رایــج اســت :یکــی از پژوهشهــا نشــان
میدهــد  80درصــد از مدیرعاملهــا گفتهانــد نگــران کنتــرل و مراقبــت از منابــع
خودشــان هســتند .کریستنســن دریکــی از یادداش ـتهای خــود میگویــد هــر بــار
قــدم بــه دانشــگاه میگــذارد عــدهای از همعصرانــش را میبینــد کــه نمیتواننــد
بیــن کار وزندگــی ،تعادلــی درســت برقــرار کننــد« :روابــط شــخصی آنهــا در حــال
نابــودی اســت؛ حتــی اگــر چشـمانداز کاریِ درخشــانی داشــته باشــند ».آقــای وایــت
حتــی خیلــی عــادی ایــن «دروغ بــزرگ» را بــا خــودش تکــرار میکنــد کــه هــر
آنچه از دستش برآمده برای خانوادهاش انجام داده است.
بزرگتریــن شکســت آقــای وایــت نیــز در کســبوکار بســیار رایــج اســت:
گســتاخی (غــرور) .هرچــه موفقتــر میشــود؛ آســیبپذیرتر نیــز میشــود.
هرچــه قوانیــن بیشــتری را زیــر پــا میگــذارد ،بیشــتر تصــور میکنــد کــه حــق
بــا خــودش اســت .و هرچــه بیشــتر ثــروت بــه دســت مــیآورد ،طمعکارتــر
میشــود .پژوهشهــای تأثیرگــذاری وجــود دارد کــه نشــان میدهــد رهبــران
ـرکتی بســیاری در
بیــش از پیــروان ،قوانیــن را زیــر پــا میگذارنــد .نمونههــای شـ
ِ
ایــن زمینــه وجــود دارد .بــه نظــر میرســد دنیــای کســبوکار ،وضعیــت
نگرانکنندهای دارد.
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چالش نوظهور
آنتوان ون اگمل 1معتقد است شرکتها در کشورهای ثروتمند
هنوز نتوانستهاند خیزش بازارهای نوظهور را دریابند
بازارهــای نوظهــور بــرای آنتــوان ون اگمــل بســیار مهربــان بودهانــد .شــرکت او
کــه مدیریــت بازارهــای نوظهــور 2نــام دارد ،بیــش از 13میلیــارد دالر ســرمایه را در
ایــن بازارهــا در اختیــار دارد .نــام او آنقــدر اعتبــار دارد کــه میتوانــد بــه هــر
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 شدهاســت .در واقــع جایــگاه او برابــر بــا یکــی از
صندلیهــای مجلــس اعیــان بریتانیاســت .شــاید بهتــر باشــید اینطــور بگوییــم:
آقای ون اگمل اصطالح «بازارهای نوظهور» را بر سر زبانها انداخت.
اصطــاح اهالــی کســبوکار ،اشــباع شدهاســت .هــر
ایــن روزهــا بــازار بــه
ِ
3
نویســندهای در حــوزه کس ـبوکار ســعی دارد رقیبــی بــرای دنیــا تخــت اســت یــا
دم دراز 4تولیــد کنــد .هــر مشــاور مدیریتــی نیــز بــه دنبــال خلــق اصطالحــی جدیــد
بــرای رقابــت بــا ســایر افــراد اســت .ایــن اصطالحــات ،در واقــع نوعــی ترفنــد
Antoine van Agtmael
Emerging Market Management
The World is Flat
The Long Tail

1.
2.
3.
4.
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مربیهــا مشــاوره مدیریــت بــرای برندســازیِ شــخصی اســت :در واقــع آنهــا تــاش
میکننــد ایدههــای خــود را جــا بدهنــد و بــا واژههــا و اصطالحــات جدیــد آنهــا
را عرضــه کننــد .یــک اصطــاح خــوب میتوانــد بــه انــدازه فــروش چنــد میلیــون
دالریِ یک کتاب و یا دستمزدهای کالن یک سخنرانی ،ارزش داشتهباشد.
«بازارهــای نوظهــور» نیــز یکــی از آن اصطالحــات اســت کــه طــوری خــودش را
در اعمــاق ذهــن مــا دفــن کــرده گویــی هی ـچگاه یــک چالــش فکــری نبودهاســت.
پیــش از آنکــه آقــای اگمــل ایــن واژه را ابــداع کنــد ،بــه ایــن منطقــه یــا «جهــان
سوم» و یا «دنیای در حال توسعه» میگفتند.
«جهــان ســوم» بــرای بانکدارهــا ماننــد ســوراخ موشــی بــود کــه ارزش
ســرمایهگذاری نــدارد .بــه قــول آقــای اگمــل ،ایــن اصطــاح تصاویـ ِر «پلیاســترهای
شــل و ول ،اســبابهای ارزانقیمــت ،فســاد شــایع ،تراکتورهــای دوره شــوروی
ســابق و برنجهــای ســیلزده» را بــه ذهــن متبــادر میکــرد .دولتهــای غربــی
«دنیــای در حــال توســعه» را جایــی میدیدنــد کــه بایــد کمکهــای بســیار را بــه
آن روانــه کــرد؛ منطقــهای کــه بایــد بــه کمــک گونیهــای برنــج اهدایــی و
برنامههای توسعه اقتصادیِ غربی ،از فقر نجاتش داد.
اگمــل معتقــد اســت بســتر ذهنــی ویــژهای کــه داشــته باعــث شــده بــه کمــک
آن ،ایــن تفکــرات قالبــی را بــه چالــش بکشــاند .او در هلنــد بــزرگ شدهاســت.
معلمهــای او در مدرســه همیشــه از پیوندهــای تاریخــی ایــن کشــور بــا اندونــزی
میگفتنــد .او بعــدا ً بخشــی از ســهام برخــی از شــرکتهای بــزرگ هلنــدی ماننــد
فیلیپــس و یونیلــور را خریــداری کــرد .اگمــل بیــش از یــک دهه در بخــش خصوصی
کار کردهاســت تــا در نهایــت بــه ســرمایهگذاری در بانــک جهانــی دســت پیــدا
یکند.
م 
امــا او از شــیوه تحقیرآمیــ ِز صنعــت بانــکداری در برابــر کشــورهای در حــال
توســعه ،بســیار معــذب و ناراحــت بــود( .یکــی از روســای بانکهایــی کــه او در آن
کار کردهبــود ،یــک بــار گفتــه بــود «هیــچ بــازاری خــارج از ایــاالت متحــده آمریــکا
دولتــی بانــک جهانــی
وجــود نــدارد») .بــا ایــن وجــود ،اگمــل از شــیوه توســعه
ِ
خســته شــدهبود .رفتهرفتــه او مبلــغ قــدرتِ بخــش خصوصــی در ســرمایهگذاری
و تأثیــر بــاالی آن در رشــد اقتصــادی شــد .امــا چطــور میتوانیــد بانکهــای بــزرگ
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دنیــا را وادار کنیــد در جهــان ســوم ســرمایهگذاری کننــد؟ امــا او باالخــره بــا تغییــر
6
مســیر ســرمایهگذاریِ خــود در بــرادران ســالومون ،5بــه لحظــه نــابِ «او ِرکا او ِرکا»
دســت پیــدا کــرد :چــرا بــه جــای ســرمایهگذاری در بازارهــای مأیوسکننــده در
«بازارهای نوظهور» سرمایهگذاری نکنید؟
تقریبـاً  30ســال از آن روز میگــذرد و آقــای اگمــل هنــوز هــم نســبت بــه آینده
بازارهــای نوظهــور خوشــبین اســت .او شــاهد رشــد اقتصــادی چیــن و ویتنــام
بودهاســت .او قهرمانهایــی را در بازارهــای نوظهــور دیــده کــه از اصطــاح او بــا
آغــوش بــاز حمایــت کردهانــد و خودشــان را از زمیــن بلنــد کردهانــد( .ناشـ ِر جدیــد
او در چیــن ،نــام کتــاب را از «ســده بازارهــای نوظهــور »7بــه «دنیــا جدیــد اســت»8
تغییــر دادهاســت) .از همــه جالبتــر اینکــه او شــاهد تولیــد بزرگتریــن و بهتریــن
شــرکتها در کشــورهای در حــال توســعه بودهاســت .ایــن شــرکتها اکنــون بــه
لژیونرهــای جهانــی تبدیــل شــدهاند کــه در زمینههــای مختلفــی ماننــد فنــاوری،
طراحــی و بازاریابــی ،دنیــا را رهبــری میکننــد .شــرکت ســمکس 9مکزیــک
ِ
شــرکت بــزرگ در بریتانیــا و
بزرگتریــن شــرکت ســیمان در آمریــکا ،دومیــن
ســومین شــرکت بــزرگ سیمانســازی در جهــان اســت .شــرکت ایســر 10تایــوان
تــاش میکنــد خــودش را بــه دومیــن شــرکت تولیدکننــده کامپیوترهــای شــخصی
تبدیــل کنــد .آراکــروز 11برزیــل ،بزرگتریــن و ســودآورترین تولیدکننــده کاغــذ و
دســتمالکاغذی در دنیاســت .اگمــل حتــی بــه گازپــروم 12بــه عنــوان مهمتریــن
کنترلکننــده گاز در دنیــا اشــاره میکنــد؛ شــرکتی کــه حتــی بــر شــرکتهای
نفت غربی نیز چیره شدهاست.
اکنــون آقــای اگمــل بــر ایــن بــاور اســت کــه غــرب همانطــور کــه زمانــی
ظرفیتهــای بازارهــای نوظهــور را نادیــده میگرفــت ،اکنــون نیــز قــدرت
شــرکتی ایــن منطقــه را دســتکم گرفتهاســت .ایــن شــرکتها
قهرمانهــای
ِ
5. Salomon Brothers

 .6یافتم ،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 .آنهــا برنــدی جهانــی بــرای خــود
ِ
سامســونگ کرهجنوبــی ،یکــی از بهتریــن تولیدکننــدگان قطعــات
ســاختهاند:
الکترونیکــی در دنیاســت (در دســتهبندیِ اگمــل ،کرهجنوبــی جــزء بازارهــای
نوظهور است).
در حال ظهور و در پشتصحنه

اگمــل معتقــد اســت نمیتــوان بــه ایــن راحتــی کشــورهای ثروتمنــد و پیشــرفته
را از خیــزش ایــن دنیــای نوظهــور آگاه کــرد .او میدانــد کــه تجــارت جهانــی در
نهایــت بــرای همــه ســود بــه همــراه خواهــد داشــت .او همچنیــن میدانــد کــه
رنج دنیــای نوظهــور نبایــد صــرفِ نادانــی و ضررهــای کشــورهای توســعهیافته
دسـت ِ
و ثروتمنــد بشــود .ســاموئل هانتینگتــون 13امیــد داشــت «برخــورد تمدنهــا» بــه
«تصادفــی خالقانــه» بــدل شــود و در نهایــت بــه ابتــکار برســد .او بــه نقاطــی در
تاریــخ اقتصــادی اشــاره میکنــد کــه در آن رقابتهــا بــه جــای واکنشهــای
بخش خالقیت شدهاست.
دفاعی ،الهام ِ
البتــه او نگــران آن دســتهای اســت کــه محافظــهکاری و حمایــت بیحــد و
حصــر از تولیــد داخلــی را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد .اگمــل میگویــد
آمریــکا و متحدانــش زمانــی در قلــه جهــان قــرار داشــتند و ایــن زمان نســبتاً طوالنی
نیــز بودهاســت ،اکنــون طبیعــی اســت کــه نتواننــد رفتــاری درســت بــا چیــن و
اندونــزی داشتهباشــند یــا آنهــا را بــه لحــاظ اقتصــادی بــا خــود برابــر بداننــد .او
همچنیــن معتقــد اســت اکثــر مــردم نمیداننــد چالــش دنیــای نوظهــور چقــدر
جــدی اســت .شــاید آنهــا روزی متوجــه «بازارهــای نوظهــور» بشــوند کــه اکثــر
این بازارها ،کام ً
ال بر بازار جهانی تابیدهاند.

13. Samuel Huntington
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فروشگاه تود هها
ِ
متوسط
تاجرها در دراگون مارت 14دوبی همه نیازهای طبقه
دنیای نوظهور را برآورده میکنند
دوبــی برخــی از شــگفتانگیزترین مراکــز خریــد دنیــا را در خــود جــای داده و بــا
آنهــا خودنمایــی میکنــد :مرکــز خریــد امــارات 15کــه درون آن فضایــی شــیبدار بــرای
اســکی دارد و مرکــز خریــد دوبــی 16کــه آکواریومــی غولپیکــر در آن قــرار دارد .امــا اگــر
ـدن آینــده داشتهباشــد ،جذابتریــن مرکــز خریــد همانــی
کســی چشــم ســومی بــرای دیـ ِ
اســت کــه کمتریــن گردشگــران خارجــی بــه آن ســر میزننــد 20 :دقیقــه رانندگــی از
مرکز شهر ،در حاشیه پروژههای ساختمانسازیِ نیمهکاره ،درست وسط بیابان.
تزئیــن ســاختمان دراگــون مــارت نســبت بــه اســتانداردهای دوبــی بــه نظــر بســیار
ضعیــف میآیــد .معمــار آن تــاش کــرده ســاختمانی شــبیه بــه اژدهــا بســازد؛ امــا آنچــه
در نهایــت تحویــل دادهانــد ســاختمانی بــا چنــد منحنــی در ســقفها و کمــی قــوس در
داخــل بودهاســت .بهعــاوه ،اژدهایــی فلــزی و سیمپیچیشــده نیــز در ورودیِ
ســاختمان بــه چشــم میخــورد کــه بــه دور کــرهای طالییرنــگ پیچیدهاســت .بــا
وجــود همــه ایــن ضعفهــای ظاهــرا ،دراگــون مــارت بســیار کاربــردی اســت .رنگیتریــن
تزئیــن در ایــن ســاختمان ،پرچمهــای بــزرگ چینــی هســتند .نخســتین چیــزی کــه
14. Dragon Mart
15. Mall of the Emirates
16. Dubai Mall
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فــرد در ورودی ایــن ســاختمان در دهــان دراگــون میبینــد ایــن جملــه اســت« :مرکــز
بزرگترین کاالهای بهداشتی در خاورمیانه»17
امــا ایــن بــازار اژدهاگونــه ،هــر چــه در تزئیــن ســاختمان کــم گذاشــته ،در انــدازه و
پویایــی خــود جبــران کردهاســت .دراگــون مــارت بزرگتریــن مرکــز خریــد چینــی
ِ
خــارج از کشــور چشمبادامیهاســت :وســعت آن 1.2کیلومتــر ( 0.75مایــل) اســت و
3هــزار و  950واحــد مغــازه در آن مشــغول بــه کار هســتند .اینجــا شــما میتوانیــد از
شــیر مــرغ تــا گوشــت آدمیــزاد تهیــه کنیــد؛ از خوراکــی تــا تبلــت و موبایــل .دخترانــی
کــه شــلوار جیــن و تیشــرت بــه تــن دارنــد ،لباسهــای «حجــاب» و ســجادههای
نمــاز میفروشــند .مهاجــران چینــی کــه حتــی نمیتواننــد یــک کلمــه عربــی صحبــت
کننــد ،قلمهــای قرآنخــوان را میفروشــند :قلــم نــوری را روبــهروی واژههــای عربــی
میگیــرد و صدایــی کامپیوتــری آن را بــرای شــما میخوانــد ،حتــی میتوانــد آن را بــه
چندین زبان زنده دنیا ترجمه کند.
مغازههایــی کــه مرکــز خریــد را اشــباع کردهانــد و کاالهایــی کــه در مغازههــای
تلنبــار شــدهاند همگــی برچســب برندهــای ناآشــنایی روی خــود دارنــد .اکثــر مراکــز
خریــد دنیــا پــر از لــوازم دستســاز چینــی اســت کــه یــک مغــز غربــی آنهــا را طراحــی
و بــه عنــوان برنــد ارائــه کردهاســت .دراگــون مــارت دنیایــی متفــاوت را بــه شــما معرفــی
ـی
میکنــد :شــرکتهای چینــی کــه کاالهــای ارزانقیمــت خــود را بــه رگهــای خونـ ِ
تجــارتِ جهانــی تزریــق میکننــد؛ اغلــب اوقــات نیــز ایــن تزریــق از طریــق مراکــز
خریــدی ماننــد همیــن دراگــون مــارت در خاورمیانــه و آفریقــا انجام میشــود .شــرکتها
نیــز متنــوع هســتند :تولیــدات جیزیایکــس دابــل گــوت گریندینــگ ویــل( 18کــه
ماشــینآالتِ ســاختمانی میفروشــد) ،اســنو وایــت پرینســس تریدینــگ( 19کــه فــرش
میفروشــد) .شــرکتهای بیشــماری نیــز در حــوزه قطعــات الکترونیکــی فعالیــت
میکنند که ابزارهایی ارزانقیمت با برندهای عجیبوغریب روانه بازار میکنند.
بازارهایــی ماننــد دراگــون مــارت خودشــان را وقــف کارایــی و ارزانــی کردهانــد.
ـتیکی عظیمــی در کنــار ایــن مرکــز
شــرکت کشـ
ـی چیــن 20مرکــز لجیسـ ِ
ـتیرانی اقیانوسـ ِ
ِ
Zhong Dong Sanitary Ware Centre
JZX Double Goats Grinding Wheel Manufacturing
Snow White Princess Trading
)China Ocean Shipping Company (COSCO

17.
18.
19.
20.
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خریــد دارد تــا بتوانــد بالفاصلــه کاالهــای جدیــد را از چیــن روانــه بــازار کنــد .آنهــا
میتواننــد بــا قیمتــی پاییــن ،کاالهــای خــود را بــه هــر نقطـهای در دنیــا صــادر کننــد.
کارگرانــی کــه در ایــن مغازههــا کار میکننــد نیــز در بخشــی از مرکــز خریــد کــه بــرای
چینیها مهیا شده ،زندگی میکنند.
مشــتریها از عمدهفروشهــا خریــد میکننــد و کارگــران مهاجــر هــر روز
آنهــا را بــرای معاملــه شــکار میکننــد .اینجــا مرکــز خریــدی اســت کــه فروشــگاهی
بــه نــام دوبــی را میســازد و حفــظ میکنــد .در ایــن بخــش ،جمعیــت روبــه افزایشــی
از چینیهــا زندگــی میکننــد .اکثــر معامالتــی کــه در ایــن مرکــز خریــد انجــام
میشــود ،توجــه را بــه خــود جلــب میکنــد :دوربیــن دیجیتالــی 99درهــم (27دالر)
یــا تردمیــل 700درهــم (190دالر)؛ البتــه اینهــا قیمــت تبلیغاتــی اســت ،جــای
چانه زدن هم دارد.
میتــوان دراگــون مــارت را بــه راحتــی بــه ســخره گرفــت .اشــیاء زشــت و بیریختــی
کــه بــه صــورت پالســتیکی ساختهشــده ،قفســهها را پــر کردهاســت .شــرکتهای
نجــل اســت.
بســیاری وجــود دارنــد کــه تخصــص آنهــا تولیــد همیــن کاالهــای ارزان و ب ُ ُ
گاهــی حتــی کاالهــای قالبــی مثــل صابونهــای الغرکننــده یــا کرمهــای چربیســوز
نیــز در میــان کاالهــای فروشــی پیــدا میشــود .هــر چیــزی از نــوع قالبــیاش نیــز
وجود دارد.
گرفتــن آن نیــز
بــودن ایــن مرکــز خریــد ،نادیــده
امــا بــا وجــود مســخره
ِ
ِ
احمقانــه اســت .نمیتــوان ایــن تولیدکننــدگان چینــی را از نظــر دور داشــت.
آنهــا لــوازم مــورد نیــاز بــرای جذابتریــن و هیجانانگیزتریــن مشــتریهای
جهــان را فراهــم میکننــد ،طبقــه متوســطِ نوظهورهــا؛ گروهــی کــه طبــق
برآوردهــای موسســه مکنــزی ،بیــش از 2میلیــارد نفــر را در بــر میگیــرد .ایــن
افــراد ســاالنه 6.9تریلیــون دالر پــول خــرج میکننــد .ایــن افــراد پــول کافــی
ندارنــد کــه بــه مرکــز خریــد امــارات برونــد؛ امــا آنقــدر طمـعکار هســتند کــه در
ـوص طبقــه متوســط بــه دام بیفتنــد .بســیاری از کاالهایــی کــه
مرکــز خریــد مخصـ ِ
در ایــن مرکــز خریــد بــه نمایــش گذاشــته میشــود ماننــد میزتحریرهــای
پالســتیکی و مبلمــان دمدســتی ،نشــان از رویــای ایــن طبقــه بــرای حرکــت بــه
ـتیکی غربیهــا ،در چشــم
ســمت طبقــه باالدســت خــود دارد .آشــغالهای پالسـ
ِ
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این افراد جایگزین مناسبی برای به نمایش گذاشتن الکچریِ متوسطهاست.
تولد دوباره جاده ابریشم

دراگــون مــارت بــه شــکلی نمادیــن ،رابطــه میــان دولــت و ســرمایهداریِ کارآفرینــی
را بــه نمایــش میگــذارد .میتــوان بــه ایــن دو هماننــد دو قطــب مخالــف نــگاه کــرد:
هرچــه از یکــی از آنهــا «بیشــتر» داشتهباشــید ،ناگزیــر از دیگــری «کمتــر» خواهیــد
داشــت .امــا ایــن بازارهــا بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه آنهــا میتواننــد همســطح
دولتــی چینــی تــاش میکننــد خودشــان را بــه
دســتی
شــوند .شــرکتهای دم
ِ
ِ
غولهــای بــزرگ غربــی برســانند .کاالهــای تولیــدیِ آنهــا روانــه بازارهــای میشــود
که هزاران نفر از طبقه متوسط به آن هجوم میآورند.
بهعــاوه ،دراگــون مــارت بــه تولــد دوبــاره مســیرهای قدیمــی تجــارت در دنیــا
گواهــی میدهــد ،مســیری بــه نــام «جــاده ابریشــم .»21تخصــص جــاده ابریشـ ِم قدیمــی
در کاالهــای لوکــس و الکچــری بــود .امــا تخصــص جــاده ابریشــم جدیــد ،در کاالهــای
بنجــل و پالســتیکهای فشــرده اســت .دوبــی در ایــن بیــن بــه عنــوان میزبــان
چینیهــا ،نقشــی مهــم و حیاتــی ایفــا میکنــد .ســرمایهگذاران در دوبــی بــه دنبــال
ســاخت فرودگاههایــی هســتند تــا بتواننــد بــه جــای کشــتی از آنهــا بــرای حملونقــل
ســریعتر اســتفاده کننــد .در واقــع آنهــا در عــرض هفــت ســاعت ،کاالی مــورد نیــاز را
به دست مردم در دوبی میرسانند.
جالبتــر اینکــه ایــن کاالهــا بــه راحتــی اروپــا را نیــز دور میزنــد و از چیــن بــه
آفریقــا میرســد .در واقــع مســیر جدیــدی نیــز در ایــن بیــن خلــق شدهاســت.
شــرکتهای چینــی بــا طراحیهــای خودشــان بــه تولیــد ادامــه میدهنــد .آنهــا
دراگــون مــارت و ســودهای کالنــش را میبیننــد و ســعی میکننــد مشــابه آن را در
سایر نقاط دنیا راه بیندازند.
ایــن قهرمانهــای جدیــد جهانــی در دوبــی بــا مشــکل «فضــا» مواجــه نیســتند.
ســازندگان مدتهاســت ســاخت مرکــز خریــد بعــدی را بــا وســعتی بیشــتر در کنــار
قبلــی آغــاز کردهانــد .بــه نظــر میرســد اژدهــای فلــزی کــه بــه دور کــره زمیــن
پیچیدهبود ،حلقه را تنگتر میکند.
21. Silk Road
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ابداع آسیایی
ایدههای باصرفه از شرق به غرب میآیند
تاتــا نانــو 22ارزانتریــن ماشــین دنیاســت کــه از ســال  2009وارد خــط تولیــد
شدهاســت .گــروه تاتــا یکــی از مــورد احترامتریــن گروههــای تولیــدی در هنــد اســت
کــه انقالبــی در ایــن کشــور بــه پــا کردهاســت .چنیــن ابداعــات باصرفــهای کــه
خــودروی 2هــزار دالری تنهــا یکــی از آنهاســت ،کاالهــای ارزانقیمــت را در اختیــار
ـی هنــدی و چینــی میگــذارد .مهندسهــای آســیایی،
تمامــی مصرفکننــدگان معمولـ ِ
کاالهــای تولیــدیِ غربیهــا را بــا حــذف زوایــد آنهــا خلــق میکننــد .هزینههــا در
ایــن شــرایط بــه قــدری کاهــش پیــدا میکنــد کــه ایدههــای مقرونبهصرفــه دنیــا
را فتــح میکننــد .خــودروی نانــو میتوانــد ســرآغاز چیزهــای جدیــدی در هنــد باشــد
همانطور که تویوتا در ژاپن جرقه چیزهای جدیدی را روشن کرد.
افســوس کــه ایــن معجــزه کوچــک از همــان ابتــدا بــا مشــکالتی همــراه شــد.
کشــاورزان و مزرعـهداران کــه نســبت بــه تاتــا موتــور اعتــراض داشــتند ایــن شــرکت را
وادار کردنــد خــط تولیــد خــود را در یکــی ازایالتهــای هنــدی بــه ایالتــی دیگــر
جابهجــا کنــد .فروشهــای ابتدایــی چنــدان موفقیتآمیــز نبــود البتــه برخــی از
خودروهــا ظاهــرا ً فــروش موفقــی داشــتهاند .مشــتریان روســتایی تمایــل بســیار کمــی
بــرای حرکــت از تراکتورهــا بــه خودروهــای ارزانقیمــت نشــان میدهنــد .شکســت
22. TATA NANO
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نانــو پرســشهای عمیقــی را ایجــاد میکنــد .آیــا ابداعــات مقرونبهصرفــه بیــش از
اندازه رواج پیدا کردهاند؟ آیا شرکتهای غربی میتوانند دمی بیاسایند؟
دو کتــاب وجــود دارنــد کــه میتواننــد بــه ایــن پرســش ،پاســخ منفــی بدهنــد:
ابــداع معکــوس 23از ویــژای گوینــداراژان 24و کریــس تریمبــل ،25و ابداع جــگاد 26از ناوی
رادجو،27جیدیــپ پرابــو 28و ســیمون آهوجــا .29گوینــداراژان در کتــاب خــود ایدههــا و
توصیههــای مقرونبهصرفــهای بــرای جنــرال الکتریــک مطــرح میکنــد .امــا کتــاب
ابداعــات جــگاد دربــاره ایــن موضــوع ،بســیار کاملتــر و جامعتــر اســت (جــگاد واژهای
هنــدی بــه معنــای ابداعــات خالقانــه اســت) .ایــن کتابهــا نشــان میدهــد کــه
ابداعــات مقرونبهصرفــه در سرتاســر دنیــای نوظهورهــا مطــرح اســت و علیرغــم
شکســت مربیهــای مدیریــت در ایجــاد اصطالحــی بــرای توصیــف آن ،ایــن مفهــوم
کامــ ً
ا همهگیــر شدهاســت .حــاال همــه مربیهــای مدیریــت نیــز اقــرار میکننــد
که این مفهوم ،دنیای ثروتمندان را نیز تغییر میدهد.
شــرکتهای چندملیتــی ایدههــای توســعهایِ کشــورهای نوظهــور را وام گرفتــه و
آنهــا را در کشــورهای غربــی نیــز اشــاعه میدهنــد .شــرکت هارمــان 30یــک شــرکت
آمریکایــی اســت کــه سیســتمهای صوتــی مخصــوص خودروهــا را تولیــد میکنــد،
ایــن شــرکت بــا همیــن ایدههــا وارد بازارهــای نوظهــور شــده و بــه کمــک مهندسهای
هنــدی و چینــی ،طرحهــای ســاده و کمهزینــه بــرای ایــن ابــزار ارائــه میدهــد.
شــرکت هارمــان در ســال  2009بــه عنــوان مشــتری در تویوتــا ثبتنــام کردهبــود.
ایــن مســئله حتــی وارد صنعــت پزشــکی نیــز شدهاســت ،بــرای نمونــه یکــی از
دیــدن اندامهــای
امــکان
شــرکتهای آمریکایــی ابــزاری را تولیــد میکــرد کــه
ِ
ِ
داخلــی بــدن بیمــار را فراهــم میکــرد امــا اکنــون شــرکتهای چینــی نیــز ایــن
ِ
31
وســیله را تولیــد کردهانــد و آن را در اختیــار کشــورهای فقیــر قــرار دادهانــد .والمارت
نیــز ســعی دارد بــرای رقابــت بــا مغازههــای کوچــک در آرژانتیــن ،برزیــل و مکزیــک،
Reverse Innovation
Vijay Govidarajan
Chris Trimble
Jugaad Innovation
NaviRadjou
JaideepPrabhu
Simone Ahuja
Harman
Wal-Mart
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ایدههای جدیدی را به بازار عرضه کند.
نگرانــی اصلــی کــه در ایــن زمینــه در میــان شــرکتهای غربــی وجــود دارد ایــن
اســت کــه اســتراتژی فعلــی میتوانــد بازارهــای موجــود را بــه ضــرر شــرکتهای
فنــاوریِ گرانقیمــت پیــش ببــرد .چــرا وســیلهای را بــه قیمــت 10هــزار دالر خریــداری
کنیــم وقتــی نمونــه مشــابه و ســادهتر آن بــه قیمــت هــزار دالر تولیــد میشــود؟ 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 بیمارســتانها میتوانســتند چنیــن کاالهایــی را تهیــه کننــد .عــاوه بــر
کــردن ایــن ماجراهــا نیــز کار عاقالنــهای بــه نظــر
آن ،ســاکت ایســتادن و تماشــا
ِ
نمیرســد .شــرکتهای غربــی خــواه وارد ماجــرا بشــوند یــا نشــوند ،شــرکتهای
آسیایی در نهایت کاالهای مقرونبهصرفه خود را تولید میکنند.
شــرکت ماهینــدرا و ماهینــدرا 32کــه یــک شــرکت هنــدی اســت تراکتورهــای
کوچــک بســیاری را بــه کشــاورزان آمریکایــی میفروشــد و تــرس را بــه دل بقیــه
ـی هایــر 33نیــز محصــوالت
شــرکتهای فعــال در ایــن بخــش میانــدازد .شــرکت چینـ ِ
بســیاری از تهویــه هــوا تــا ماشــینهای ظرفشــویی روانــه بــازار کــرده و ایــن طریــق بــا
شــرکتهای غربــی رقابــت میکنــد .در ایــن رقابتهــا نیــز قیمــت محصــوالت پاییــن
میآیــد .شــرکت هایــر برخــی از محصــوالت را بــا نصــف قیمــت روانــه بــازار میکنــد
تــا از ایــن طریــق ســهم بیشــتری در ایــن بــازار داشتهباشــد .در واقــع ایــن شــرکت بــا
همیــن ترفنــد موفــق شــده در عــرض دو ســال60 ،درصــد از بــازار آمریــکا را تصاحــب
کنــد .برخــی از شــرکتهای غربــی بــرای اینکــه محصــوالت خــود را گســترش بدهنــد
ابتــدا بــه بازارهــای نوظهــور روی میآورنــد .در واقــع آنهــا ابتــدا بــازار مــورد نیــاز
خــود را پیــدا میکننــد و بعــد از اینکــه آن را محــک زدنــد ،بــرای مراحــل بعــدی و
ورود جدی به بازار اقدام میکنند.
کارآفرینهــا در همهجــای دنیــا تــاش میکننــد ایدههــای خالقانــهای بــرای
کاهــش هزینــه پیــدا کننــد .ویویَــن فونســیکا 34سیســتم پیامکــی راهانــدازی کــرده کــه
32. Mahindra & Mahindra
33. Haier
34. Vivian Fonseca
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بــه افــراد فقیــر و دیابتــی کمــک میکنــد بیمــاری خــود را کنتــرل کننــد .جیــن ِچــن
رئیــس یکــی دیگــر از شــرکتهای معــروف تــاش میکنــد گرمکنهــای ارزانقیمــت
ویژه نوزادان را به کشورهایی مانند هند و دیگر بازارهای نوظهور عرضه کند.
ایــن رونــد بــدون تردیــد ســرعت میگیــرد .غــرب روزهــای متفاوتــی در پیــش روی
خواهــد داشــت ،روزهایــی بــا ریاضــت اقتصــادی کــه در آن طبقــه متوســط بــه دردســر
میافتــد و دولــت بــرای کاهــش هزینههــا تکاپــو میکنــد .در حــال حاضــر حــدود
50میلیــون آمریکایــی بــه بیمــه درمانــی دسترســی ندارنــد؛ 60میلیــون نفــر نیــز هنــوز
حســاب بانکــی ندارنــد .ایــن افــراد بــه دنبــال راههــای جدیــدی بــرای صرفهجویــی در پــول
هســتند .بســیاری از دانشــکدههای غربــی ،پیامهــای مقرونبهصرفــه بــودن را بــا دل و
جــان پذیرفتهانــد (البتــه آنهــا بــه چیزهایــی بــه جــز شــهریههای خــود فکــر میکننــد).
دانشــگاه ســانتا کالرا 36آزمایشــگاه تخصصــی مقرونبهصرفــه بــودن را راهانــدازی
کردهاســت .دانشــگاه کمبریــج نیــز برنامههــای جامعــی در ایــن زمینــه در نظــر
گرفتهاست .حتی دولت اوباما نیز دفتر کاری در این زمینه راهاندازی کردهبود.
35
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جهانــی شــدن ،شــرکتهای غربــی را وادار کــرده ارزش بیشــتری بــرای پــول ایجــاد
کننــد .شــرکتهای آمریکایــی وقتــی بــا شــرکتهای چینــی مواجــه میشــوند،
چــارهای جــز کاهــش قیمتهــا ندارنــد .جهانــی شــدن در عینحــال ،ابــزاری را در
اختیــار شــرکتهای غربــی قــرار میدهــد .برخــی از آنهــا مراکــز ابــداع نیــز در
کشــورهای نوظهــور راهانــدزای کردهانــد .بــرای مثــال پپسـیکو 37در ســال  2010یــک
نمونــه از آنهــا را در هنــد راهانــدازی کــرد .بســیای از شــرکتهای غربــی در همیــن
خــاق جهانــی ،ماهیگــری میکننــد .رینالت-نیســان 38از مهندسهــای خــود
ذهــن
ِ
ِ
درخواســت کــرده در کشــورهای فرانســه ،هنــد و ژاپــن ایدههایــی بــرای کاهــش
هزینــه ارائــه بدهنــد .هندیهــا در ایــن مســابقه برنــده شــدند .تاتــا نانــو شــاید دنیــا را
تغییر ندادهباشد اما بیشک ابداعی مقرونبهصرفه است.
Jane Chen
Santa Clara University
PepsiCo
Renault-Nissan
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بپر روی تردمیل
شرکتی در افریقای جنوبی ایدههای درخشانی برای
بهبود وضعیت سالمت دارد
پیچیدهتریــن مشــکلی کــه حرفــه بهداشــت و ســامت بــا آن مواجــه اســت چگونگــی
برقــراری تعــادل میــان بهبــود وضعیــت ســامت و درمــان بیماریهــا اســت .همانطــور
یَشــود ،پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت؛ و البتــه ارزانتــر .امــا
کــه همیشــه گفتــه م 
نیروهــای غیرقابــل مهــار و قدرتمنــدی مقابــل ایــن کلیشــه وجــود دارد .فــرد بیمــار بــه
مــداوای ســریع و آنــی نیــاز دارد .حرفــه بهداشــت و ســامت نیــز ارزش و جایگاه بیشــتری
بــرای یــک جــراح قائــل اســت تــا یــک متخصــص تغذیــه .و اکثــر مــا نیــز طم ـعکار و
کوتاهبیــن هســتیم :پــس چــرا خودمــان را از بســیاری از لذتهــای آنــی و مضــر محــروم
کنیم ،وقتی میتوانیم پاداشهای ِ
اندک آن را به چیزهای دیگری جبران کنیم؟
ایــن اصلیتریــن دلیلــی اســت کــه مانــع بهبــود وضعیــت ســامت میشــود .حــق
بیمــه در آمریــکا از ســال  2010تــا کنــون 9درصــد افزایــش یافتهاســت .در اقتصادهــای
نوظهــور ،کامیابــی و موفقیــت یعنــی بیشــتر خــوردن و کمتــر عــرق ریختــن؛ یعنی پشــت
میزهــای کار بــا آســایش و بــدون دغدغــه لمیــدن و تنبلــی کــردن .بــه همیــن خاطــر
اســت کــه مــردم در ایــن کشــورها بیشــتر بــه بیماریهایــی نظیــر ســکته قلبــی و دیابــت
مبتــا میشــوند .ســازمان بهداشــت جهانــی 39پیشبینــی کــرده میــزان چنیــن
بیماریهایی تا یک دهه آینده بیش از 17درصد افزایش پیدا کند.
برخــی از سیاســتگذاران بــه دنبــال ابــزار جدیــد هســتند :اقتصــا ِد رفتــاری.
39. The World Health Organisation

بپر روی تردمیل 115

اقتصاددانهــای رفتــاری بــه دنبــال راههایــی بــرای «تلنگــر زدن» بــه افــراد هســتند تــا
بســتنیهای شــیرین و پــر از قنــد را بــه زمیــن بیندازنــد و در عــوض یــک ســیب گاز
بزننــد .کاس سانشــتین 40از نویســندگان کتــاب تلنگــر :بهبــود تصمیمهــا دربــاره
ســامت ،رفــاه و شــادی 41اســت کــه در دفتــر بــاراک اوبامــا در کاخ ســفید کار میکــرد.
قانونهــای اوبامــا در زمینــه بهداشــت و ســامت ،بــه کارگــران انگیــزه میدهــد تــا
کارهــای خــود را نیــز بهتــر انجــام بدهنــد .دیویــد کامــرون 42نخس ـتوزیر (پیشــین)
بریتانیا نیز انجمنی در همین راستا برای تلنگر زدن به افراد راهاندازی کردهبود.
همزمــان ،فنــاوری نیــز بــه افــراد ایــن امــکان را میدهــد کــه بهتــر از خودشــان
ـردن وضعیــت ســامتی نیــز ارزانتــر و بــرای
مراقبــت کننــد .تجهیــزات بــرای رصــد کـ ِ
اســتفاده نیــز آســانتر شــدهاند :فیلیپــس اپلیکیشــنی را راهانــدازی کــرده کــه بــه کمــک
دوربیــن آیپــد 43 2میــزان تپــش قلــب را اندازهگیــری میکننــد .برنامههایــی ماننــد
هلتوالــت 44کــه شــرکت مایکروســافت طراحــی کــرده بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد
کــه هــر روز وضعیــت ســامتی خــود را بررســی کنیــد .عالوهبــر اینهــا ،میتوانیــد از
شــبکههای اجتماعــی نیــز اســتفاده کنیــد تــا بهتریــن راهکارهــا بــرای تناســب انــدام را
پیــدا کنیــد؛ ایــن شــبکهها همچنیــن میتواننــد شــما را موقعیتــی قــرار بدهنــد کــه
بیشــتر بــرای تناســب انــدام تــاش کنیــد .اگــر میــزان کاهــش وزن خــود را بــه صــورت
عمومــی در شــبکههای اجتماعــی اعــام کنیــد ،احتمــاالً بــرای اینکــه کمتــر خجالــت
بکشید ،بیشتر تالش میکنید و هیچگاه شکست نمیخورید.
آمریــکا تــازه بــه ایــن تلنگرهــای ســاده و کوچــک روی آوردهاســت .برخــی از بزرگتریــن
موسس ـههای بیمــه ســامت ســعی میکننــد انگیزههایــی بــرای افــراد تحــت پوشــش خــود
پیــدا کننــد .اکثــر آنهــا پاداشهایــی را بــرای افــرادی در نظــر گرفتهانــد کــه ســامتی خــود
را بــه صــورت مرتــب چــک میکننــد و بــه نکاتــی ماننــد فشــار خــون یــا چربیســوزی
توجــه دارنــد .برخــی نیــز فرمولهــای جدیــدی طراحــی کردهانــد .مثـ ًا وســایل باشــگاهی یــا
تجهیــزات ســامتی را کــه در منــزل نیســت قابــل اســتفاده اســت ،بــا تخفیــف بــه مشــتریان
خــود ارائــه ِمیدهنــد .برخــی دیگــر نیــز مربیهــای بــه صــورت ایمیلــی در اختیــار مشــتریان
Cass Sunstein
Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness
David Cameron
iPad2
HealthVault

40.
41.
42.
43.
44.
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خــود قــرار میدهنــد .شــرکت ســونیکبوم 45ترکیبــی از فناوریهــای مــدرن و دســتگاههای
ـش ایــن شــرکت میتواننــد از طریــق ابــزار
فشارســنج را بــه کار بردهاســت :افــرا ِد تحــت پوشـ ِ
ریــز و ذرهبینــی کــه در کفشهایشــان تعبیــه شــده وضعیــت عالئــم حیاتــی خــود را بــه
صــورت مرتــب چــک کننــد .برخــی از شــرکتها نیــز در قالــب اســتارتاپهایی ظاهــر
شــدهاند کــه ایدههایــی بــرای انگیــزه دادن معرفــی میکننــد .نمونههــای فعالــی از ایــن
شرکتها در ایاالت متحده آمریکا مشغول به کار هستند.
شــاید تعجــب کنیــد امــا یکــی از جذابتریــن شــرکتهای فعــال در زمینــه ایجــاد
انگیــزه و اجــرای برنامههــای تشــویقی ،در یکــی از اقتصادهــای نوظهــور شــکل
47
گرفتهاســت :افریقــای جنوبــی .گروهــی بــه نــام دیســکاوری 46در ژوهانســبورگ
برنامـهای را طراحــی کــرده کــه بــه کمــک آن وضعیــت ســامت بــه طــور کامل بررســی
میشــود .ایــن برنامــه شــبیه بــه یــک بــازی و ســرگرمی اســت؛ یعنــی فــرد هرچــه
بیشــتر ورزش کنــد ،غذاهــای ســالم تهیــه کنــد یــا بــه اهــداف مشــخصی برســد ،امتیــاز
بیشــتر نیــز بــه دســت خواهــد آورد .در ایــن برنامــه شــما مراحــل مختلفــی را طــی
میکنیــد از آبــی بــه طالیــی پیــش میرویــد و امتیــاز کســب میکنیــد (تمامــی
پاداشهــا متناســب بــا وضعیــت تماســب انــدام شماســت و بــه شــما انگیــزه پیشــرفت
میدهــد) .عــاوه بــر آن ،اگــر کارتــان را خــوب انجــام بدهیــد پاداشهــای کوتاهمــدت
و درازمدتی نیز دریافت میکنند؛ مث ً
ال یک تعطیالت شگفتانگیز و راحت.
شــرکت دیســکاوری تــا کنــون بــا بســیاری از دیگــر شــرکتها نیــز ارتبــاط برقــرار
کردهاســت؛ مث ـ ً
ا بــا یکــی از عطاریهــای زنجیــرهای در افریقــای جنوبــی همــکاری
میکنــد و فــرد میتوانــد در صــورت دنبــال کــردن برخــی از دســتورات خــاص ،بــه
تخفیفهــای 25درصــدی ایــن عطــاری دســت پیــدا کنــد .دیســکاوری حتــی بــا
شــرکتهای هواپیمایــی نیــز ارتبــاط برقــرار کــرده و بــرای پیشــبر ِد برنامههــای
تشــویقی خــود از تخفیفهــای آنهــا نیــز بهــره میگیــرد .ایــن شــرکت همهچیــز
ِ
ً
را بــه صــورت کامــل رصــد میکنــد؛ مث ـا آیــا فــرد بــه ورزشــگاه م ـیرود یــا فقــط
کارت عضویــت میگیــرد .در واقــع دسترســی دیســکاوری بــه همهجــا ،باعــث شــده
بــا ســند و مــدرک پیــش بــرود ؛ اعضــایِ فعــال در ایــن شــرکت ،بســیار کمتــر از ســایر
45. SonicBoom
46. Discovery
47. Johannesburg
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افــراد بیمــار میشــوند و زمــان و هزینــه کمتــری را صــرف بیمارســتان و دکتــر و
درمان میکنند.
ایــن مــدل کاری باعــث شــده شــرکت دیســکاوری از «مــردی تنبــل بــا یــک میــز» در
ســال 1992بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای بیمــه بــا 5هــزار کارمنــد تبدیــل شــود.
حــاال ایــن شــرکت قــدم بــه بازارهــای جدیــدی میگــذارد .عــاوه بــر آن بــا شــرکتهای
آمریکایــی بســیاری نیــز ارتبــاط برقــرار کردهاســت .ایــن مــدل حتــی بــه دیگــر صنایــع نیــز
رسیدهاســت؛ مثــ ًا بیمههــای خــودرو بــه رانندگانــی کــه بیخطــر رانندگــی میکننــد،
تخفیفهایــی بــرای بنزیــن ارائــه میدهــد (ابــزاری در ماشــین ایــن افــراد نصــب میشــود
که نوع رانندگی و سرعت را بررسی میکند).
نیازهای اولیه

قصــه شــرکت دیســکاوری نشــان میدهــد چطــور ایدههــای خالقانــه ســعی
دارنــد بازارهــای نوظهــور را دگرگــون کننــد .در 30ســال گذشــته ،شــرکتهای
ـان خبــره پــردازش اطالعــات و شــرکتهای چینــی بــه اســاتید
هنــدی بــه کارشناسـ ِ
تولی ـ ِد مقرونبهصرفــه تبدیــل شــدهاند .دیســکاوری میتوانــد مــوج جدیــدی را راه
بینــدازد و در نتیجــه چالشهایــی را نیــز بــرای شــرکتها و رهبــران غربــی ایجــاد
کنــد کــه در زمینــه خدمــات پیچیــده بهداشــت و ســامت فعالیــت میکننــد.
آدریــان گــور 48موســس و مدیرعامــل شــرکت دیســکاوری میگویــد ناچــار بودنــد
روی پیشــگیری بــه جــای درمــان تمرکــز کننــد چــرا کــه پزش ـکهای بســیاری در
افریقــای جنوبــی فعالیــت میکننــد :حتــی آن دســته کــه بــا بیمههــای خصوصــی
کار میکنند سهمی کمتر از یک جیپی 49در ازای هر هزار نفر دارند.
البتــه قصــه دیســکاوری ،چالشــی جدیــد نیــز پیــش روی بازارهــای نوظهــور
میگــذارد .آنهــا چطــور میتواننــد چنیــن ابداعاتــی را در همــه ایالتهــای خــود بــه
کار ببرنــد؟ بــه هــر حــال دولتهــا در اقتصادهــای نوظهــور میتواننــد درسهــای
بزرگــی را از دیســکاوری بگیرنــد؛ دیگــر شــرکتها میتواننــد انگیزههــا و مشــوقهایی
بــرای تلنگــر زدن بــه مشــتریان خــود پیــدا کننــد و رفتــار آنهــا را تغییــر بدهنــد .هــم
مردم سالمتر میشوند و هم بودجه کمتری صرف میشود.
48. Adrian Gore
49. GP
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سرانجام بارقههایی از جهانی شدن مشاهده شد
جفــری کروتــر 50ســردبیر اکونومیســت بیــن ســالهای  1938تــا ،1956
همیشــه عــادت داشــت خبرنــگاران جــوان را اینطــور نصیحــت کنــد« :ســاده بنویس
و بعــد مبالغــه کنــد» .اگــر او زنــده ماندهبــود و اکنــون شــاهد مباحــث جدیــد
دربــاره جهانــی شــدن51بود حتمـاً نصیحــت خــود را تغییــر مـیداد .بحــث اصلــی در
جریــان کــه خــوب یــا بــد بــودن آن را مــورد بررســی قــرار میدهــد .امــا بــه نظــر
میرســد همــه بــر ســر جهانــی شــدن در یــک مــورد اتفــاق نظــر دارنــد ،اینکــه
جهانــی شــدن بــی بــرو برگشــت ،عملــی انجامشــده اســت :دنیــا یکنواخــت اســت،
اگــر (تــام) فریدمنــی 52باشــد یــا بــه دســت ُمشــتی شــرکتهای جهانــی اداره
میشود اگر (نائومی)
کلینین 53باشید.
َ
پانــکاج گمــاوات 54از مدرســه کسـبوکار در اســپانیا جــزو معــدود کســانی اســت
کــه باالخــره وارد ایــن مبحــث شــد .او بیــش از یــک دهــه ،ســادهکنندهها و
مبالغهگــران را بــه رگبــار آمــار و ارقــام بســت .حــاال او ماجــرا را در کتابــی بــا عنــوان
جهــان 55 3.0مشــخص کــرده و گفتــه مــا در دوره شــب ِه جهانــی شــدن زندگــی
زمــان مــا را
میکنیــم .هــر کســی کــه میخواهــد مهمتریــن توســعه اقتصــادی
ِ
بشناسد باید این کتاب را بخواند.
Geoffrey Crowther
globalization
Friedmanite
Kleinian
Pankaj Ghemawat
World 3.0

50.
51.
52.
53.
54.
55.

موردی علیه چرندیات جهانیشدن 119

یکپارچگــی
بــر اســاس بررســیهای آقــای گمــاوات ،بســیاری از شــاخصهای
ِ
جهانــی ،بــه طــرز شــگفتیآوری ،پاییــن هســتند .تنهــا 2درصــد از دانشــجویان بــه
دانشــگاههایی خــارج از کشــور خــود میرونــد؛ تنهــا 3درصــد از افــراد خــارج از
کشــوری کــه در آن متولــد شــدهاند ،زندگــی میکننــد .تنهــا 7درصــد از برنجهــای
تولیــدی ،خــارج از مــر ِز تولیدشــدهاش معاملــه میشــود .تنهــا 7درصــد از مدیرهــای
شــرکتهای  S&P500خارجــی هســتند و بــر اســاس مطالعــهای کــه بــه تازگــی
صــورت گرفتــه ،کمتــر از 1درصــد از شــرکتهای آمریکایــی ،عملکــرد خارجــی
دارنــد .صــادرات برابــر بــا تنهــا 20درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان اســت.
اصلــی جهانــی شــدن ،بدجــور مســدود شــدهاند:
برخــی از شــریانهای
ِ
مســافرتهای هوایــی در قراردادهــای دوجانبــه ،محــدود اســت و کارتلهــا بــر
حملونقل اقیانوسی ،سلطه دارند.
آنطــور کــه آرونداتــی روی 56نویســنده هنــدی ادعــا میکنــد جهانــی شــدن از
طریــق چیزهایــی ســادهای ماننــد گرههــا و درهمتندگیهــای فرهنگــی و مســافتی
شــکل میگیــرد .بــه گفتــه گمــاوات ،اگــر دو کشــور همســطح ،زبــان مشــترکی
داشتهباشــند 42درصــد بیشــتر امــکان دارد کــه وارد معاملههــای تجــاری بشــوند،
اگــر هــر دو متعلــق بــه یــک بلــوک تجــاری باشــند 47درصــد بیشــتر احتمــال دارد،
اگــر ارز مشــترک داشتهباشــند 114درصــد بیشــتر احتمــال دارد گذشــته و تاریــخ
مشــترکی داشتهباشــند 188درصــد بیشــتر احتمــال دارد کــه بــا یکدیگــر وارد
معامالت و روابط شدید تجاری بشوند.
امــا قصــه «اقتصــاد نویــن» کــه بــا جریــان آزاد ســرمایه و طالعــات بــدون مــرز
گــره خــورده ،چگونــه اســت؟ در ایــن زمینــه ،اعــداد و ارقــام آقــای گمــاوات،
ـی مســتقیم ( )FDIتنهــا 9درصــد از
شــوکهکنندهتر هســتند .ســرمایهگذاری خارجـ ِ
کل ســرمایهگذاریهای ثبتشــده را بــه خــودش اختصــاص دادهاســت .کمتــر از
داخلــی کشورهاســت.
20درصــد از ســرمایههای اشــتراکی خــارج از صندوقهــای
ِ
تنهــا 20درصــد از ســهامی کــه در بازارهــای ســها ِم داخلــی معاملــه میشــوند
متعلــق بــه ســرمایهگذاران خارجــی اســت .کمتــر از 20درصــد از حجــم ترافیــک
اینترنتی ،از مرزهای ملی میگذرد.
56. Arundhati Roy
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از میــزان جهانــی شــدن بگذریــم ،مســیر آن چگونــه اســت؟ قطعـاً آقــای فریدمن
(نویســنده دنیــا یکنواخــت اســت )57در مــورد مســیری کــه در آن حرکــت میکنیــم
کام ـ ً
ا درســت گفتهاســت هرچنــد احتمــاالً دربــاره جایــی کــه اکنــون در آن قــرار
داریــم و اینکــه چقــدر از ایــن مســیر را پیمودهایــم کمــی اغــراق کردهاســت .در
واقــع ،ســطح مهاجــرت امــروز نســبت بــه یــک قــرن پیــش رنــگ باختهاســت ،در
آن زمــان 14درصــد از مــردم ایرلنــد و 10درصــد از مــردم نــروژ ،مهاجــرت میکردند.
در آن زمــان شــما بــه ویــزا نیــاز داشــتید .امــروز 88میلیــارد دالر در ســال صــرف
پــردازش اســناد مســافرتی میشــود و در یکدهــم از کشــورهای دنیــا ،هزینــه
دهم متوسط درآمد ساالنه باالتر است.
گذرنامه از یک ِ
ســرمایهگذاری مســتقیم از حــدود 2تریلیــون دالر در ســال  2007بــه 1تریلیــون
دالر در ســال  2009رسیدهاســت و میتوانــد بحــران مالــی جهانــی را بدتــر کنــد.
امــا برخــی نیــز میگوینــد جهــان شــدن ،برگش ـتپذیر اســت .حــدود یکچهــارم
از کل شــرکتهای آمریــکای شــمالی و اروپایــی ،زنجیــره ذخایــر خــود در ســال
 2008را کاهــش دادنــد (تأثیــر فاجعــه ژاپــن بــر ســایر کشــورها) .تعداد ماشــینهای
ســنگینی کــه بــا حجــم زیــا ِد کاال از مــرز کانادا-آمریــکا عبــور میکردنــد بعــد از
تســلیم
حادثــه 11ســپتامبر  ،2001بســیار کــم شدهاســت .حتــی اینترنــت هــم
ِ
الگــوی منطقــهای کــردن ،شدهاســت ،چــرا کــه دولتهــا محدودیتهــای محلــی
برای محتوا میگذارند.
آقــای گمــاوات همچنیــن ایــن راز را توضیــح میدهــد کــه چطــور برخــی از
غولهــای شــرکتی دنیــا را بلعیدهانــد .ســطح تمرکــز در بســیاری از صنایــع حیاتــی
از ســال  1950تــا کنــون کاهــش چش ـمگیری داشتهاســت .در واقــع ایــن رقــم از
ســال  1980تــا کنــون یــک عــدد ثابــت را نشــان میدهــد60 :ســال پیــش دو
شــرکت تولیدکننــده خــودرو ،نیمــی از تولیــد خــودروی جهــان را داشــتند و حــاال
امروز شش شرکت ،نیمی از خودروهای جهان را تولید میکنند.
او همچنیــن ایــن ایــده کــه جهانــی شــدن همــان همگنســازی اســت را رد
میکنــد .هــر روز تعــداد آســمانخراشهای گوناگــون در شــهرها بیشــتر میشــود
و همــه فرامــوش میکننــد کــه ایــن شــرکتهای جهانــی بایــد بــا هــم همــگام
57. The World is Flat
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شــوند و در بســیاری از مســائل ،مطابــق بــا هــم باشــند .مکدونالــد 58برگرهــای
مخصــوص گیاهخــواران در هنــد و برگرهــای پــر از چاشــنی در مکزیــک به مشــتریان
خــود ارائــه میدهــد در حالیکــه کوکاکــوال همچنــان همــان نوشــابههای
آمریکایــی را تولیــد میکنــد و کاری بــه شــربتها نــدارد .بســیاری از شــبکههای
تلویزیونی جهانی مانند  MTVنیز تحت تأثیر این فرایند قرار گرفتهاند.
ِ
تفاوت را دریاب

آقــای گمــاوات میگویــد وقتــی برآوردهــا در مــورد حجــم جهانــی شــدن بــا
اغــراق و اشــتباههایی همــراه میشــود ،روســای شــرکتها رهبــری دنیــا را بــه
عهــده میگیرنــد .بــه صــورت کلــی ،شــرکتها اغلــب از تفاوتهــای موجــود در
یــک جامعــه بیشــتر ســود میبرنــد تــا اینکــه آنهــا یکدســت کننــد و کنــار
بگذارند.
چنیــن نگاهــی هوشــمندانهای بــه جهانــی شــدن ،نیازمنــد مخاطبهــای
گســتردهای در سرتاســر دنیاســت .امــا اینکــه چقــدر درســت و دقیــق باشــد نیــاز
بــه زمــان دارد .واقعیــت ایــن اســت کــه عنــوان جهــان  3.0نســبت بــه عنــوان دنیــا
یکنواخــت اســت ،اغواگــریِ کمتــری دارد و همیــن امــر ســاده باعــث شــده
مخاطبهــای کتــاب آقــای گمــاوات کمتــر باشــند .بخــش دیگــری از ماجــرا نیــز بــه
تمایــل ذاتــی افــراد بــرای اغــراق کــردن در آمــار و ارقــام دربــاره جهانــی شــدن
مربــوط میشــود .در عصــر دیکتاتورهــا و جنگهــای جهانــی هــم ایــن تمایــل
همچنــان وجــود داشتهاســت .هنــری فــورد میگفــت ماشــینها و هواپیماهــا دنیــا
را بــه هــم پیونــد دادهانــد .مارتیــن هایدگــر 59میگفــت همهچیــز بــه همــان انــدازه
دور اســت کــه نزدیــک .جــورج اورول 60هــم آنقــدر از ایــن حرفهــای خســته شــد
کــه همــه را محکــوم کــرد و در نهایــت آدولــف هیتلــر 61تصمیــم گرفــت بــه روش
خودش دنیا را یکنواخت یا با خاک یکسان کند.

McDonals›s
Martin Heidegger
George Orwell
Adolf Hitler
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الماسهای دیوانه
کارآفرینهای حقیقی ،چیزهای بیارزش را قیمتی و غیرممکن
را شدنی میکنند
کارآفرینــی ،بزرگتریــن معمــای فالســفه در عصــر جدیــد اســت :یــک چیــز
مرمــوز کــه اســرار ارتقــای رشــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال را میدانــد .کشــورهای
گــروه  2062ســاالنه همایشــی بــرای کارآفرینهــای جــوان برگــزار میکننــد .بیــش
از  130کشــور ،هفتــه کارآفرینــی را گرامــی میدارنــد .مدرســههای کســبوکار،
دورههــا و واحدهــای محبوبــی بــرای آمــوزش کارآفرینــی برگــزار میکننــد.
مربیهــای مدیریــت کســبوکار (کــه بــه نظــر تناقضآمیــز میآیــد) راهنمــای
کارآفرینــی مهیــا میکننــد :دیویــد گامپــرت 63هــم کتــاب چطــور برنامــه کاریِ
65
موفقی داشتهباشیم 64را نوشته و هم کتاب برنامه کسبوکارت را بسوزان!
امــا کارآفریــن دقیقـاً کیســت یــا چیســت (فــارغ از اینکــه بگوییــم «خالقیــت و
آفرینــش»)؟ دولتهــا چطــور میتواننــد مشــوقهایی بــرای کارآفرینــی ارائــه
کننــد؟ سیاســتگذاران بــه انــدازه مربیهــای مدیریــت ،گیــج شــدهاند .آنهــا تصــور
میکننــد کــه معنــای آن بایــد فنــاوری جدیــد باشــد؛ پــس تــاش میکننــد
ســیلیکونولیهای جدیــدی ایجــاد کننــد .یــا تصــور میکننــد بــه کس ـبوکارهای
کوچــک ارتبــاط دارد؛ پــس تمرکــز خــود را روی پــرورش اســتارتاپها میگذارنــد.
اما هر دو پیشفرضُ ،گمراهکننده است.
G20
David Gumpert
How to Really Create a Successful Business Plan
!Burn Your Business Plan
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ســیلیکونولی بــدون تردیــد در دهههــای اخیــر ،پایتخــت و کانــون کارآفرینهــا
بودهاســت .امــا نیــازی نیســت آدم عجیبوغریبــی باشــید تــا یــک کارآفریــن بشــوید.
نفتــی اهــل تگــزاس بــا ابــداع حفــاریِ جدیــد همــان انــدازه
جــورج میچــل 66فعــال
ِ
تغییــر در دنیــا ایجــاد کــرد کــه افــراد در ســیلیکونولی ایجــاد میکننــد .نــه تنهــا
نیــازی نیســت عجیبوغریــب باشــید ،بلکــه حتــی نیــازی نیســت یــک مبتکــر یــا مخترع
بــه معنــای قــراردادیِ آن باشــید .میــگل داویــا 67ســینماهای مجموعــه (مولتیپلکــس) را
از آمریــکا بــه مکزیــک وارد کــرد و بــا همکارانــش کسـبوکار پرســودی راه انداخــت .تنها
ابتــکار آنهــا بــه قــول آقــای داویــا ایــن بــود کــه در باجههــا «بــه جــای کــره بــا
پ ُکرن) ،آبمیوه به همراه سس لیمویی» میفروختند.
ذرتهای بوداده (پا 
بیــن کســی کــه صاحــب یــک کسـبوکار کوچــک و معمولــی اســت (و رویــای
ـردن یــک شــعبه دیگــر از همــان کسـبوکار کوچــک را در ســر میپرورانــد)
بــاز کـ ِ
کل صنعــت را در ســر دارد) از زمیــن
بــا یــک کارآفریــن واقعــی (کــه رویــای تحـ ِ
ـول ِ
68
تــا آســمان تفــاوت وجــود دارد .جیــم مــکان خالــق flowers.com-1800-1
کارآفرینــی اســت کــه کاری بیــش از گلفروشــی انجــام میدهــد .آنطــور کــه
خــودش میگویــد وقتــی در ســال  1976نخســتین مغــازه را راهانــدازی کــرد ،بــا
«چشــمهای مکدونالــدی» بــه ایــن کســبوکار نــگاه میکــرد و ســالها تــاش
کــرد تــا باالخــره بزرگتریــن کســبوکا ِر تحویــل گل و گلفروشــی را در دنیــا
را هاندازی کرد.
تصــورات اشــتباهی از یــک مفهــوم میتوانــد منجــر بــه سیاس ـتهای غلــط و
نادرســت بشــود .فناوریهایــی کــه تــاش میکننــد امــا بــا شکســت مواجــه
میشــوند دنیــا را محاصــره کردهانــد .دره تکنولــوژیِ مالــزی کــه قــرار بــود
ســیلیکونولی (دره ســیلیکون) در ایــن کشــور باشــد اکنــون در میــان مــردم «دره
اشــباح» نامیــده شدهاســت .دنیــا همچنیــن پــر از موسســههایی بــرای
کســبوکارهای کوچــک اســت کــه چپوراســت بــا شکســت روبــهرو میشــوند و
نمیتواننــد شــغلی ایجــاد کننــد .بنیــاد کافمــن 69کــه روی ایــن مســائل مطالعــه و
George Mitchell
Miguel Davila
Jim McCann
The Kauffman Foundation
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پژوهشهایــی انجــام داده ،اعــام کردهاســت کــه انبــوه شــغلهای جدیــد از
شرکتهای درخشان و روبهرشد ایجاد میشوند.
دانیــل آیزنبــرگ 70بیــش از 30ســال خــودش را در دنیــای کارآفرینــی غــرق
کــرده؛ او هــم بــه عنــوان کارآفریــن و ســرمایهگذار و هــم بــه عنــوان فــردی علمــی
در ایــن زمینــه تجربههایــی را کســب کردهاســت .او همچنیــن بــه نقــاط مختلــف
ولی معــروف .او در کتــاب
دنیــا نیــز ســفر کردهاســت ،نمون ـهاش همیــن ســیلیکون ِ
خــود بــا عنــوان بـیارزش ،غیرممکــن و احمقانــه 71تعریــف جدیــدی از کارآفرینــی
ارائــه میدهــد .کارآفرینهــا ذاتــاً و ماهیتــاً کســانی هســتند کــه ارزشهایــی
متضــاد خلــق میکننــد .آنهــا در چیزهایــی کــه از نظــر بقیــه آشــغال اســت ،ارزش
اقتصــادی میبیننــد .جایــی کــه از نظــر بقیــه بنبســت بــه نظــر میآیــد ،بــرای
ِ
فرصت اقتصادی به شمار میآید.
کارآفرینها
نمونههــای شــوکهکننده و شــگفتیآو ِر بســیاری در ایــن زمینــه وجــود دارد:
مــو ابراهیــم 72موســس ســلتل 73در صحــرای آفریقــا فرصتهایــی بــرای راه
انداختــن کســبوکار تلفنهمــراه دیــد ،جایــی کــه بقیــه غولهــای اقتصــادی در
ِ
ایــن عرصــه ،فقــط جیبهــای خالــی و کابــوس شــبانه را میدیدنــد .دو آمریکایــی
کــه بــه توباگــو رفتــه بودنــد مشــاهده کردنــد ماهیگیــران ،حجــم زیــادی از
ماهیهــا را دســتنخورده میگذارنــد تــا فاســد شــود؛ پــس آنهــا دســتبهکار
شــدند ،شــرکتی بــا عنــوان دریــا تــا میــز ناهارخــوری 74راهانــدازی کردنــد و
ماهیهای اضافی را از آنجا به رستورانهای نیویورک آوردند.
آقــای آیزنبــرگ تأکیــد میکنــد کــه ایــن افــرا ِد کارآفریــن بایــد اعتمــاد بــه
نفــس کافــی را داشتهباشــند تــا بتواننــد مخالــف جریــان آب حرکــت کننــد و
عقــل جمعــی میآیــد بــه مرحلــه
ایدههــای خودشــان را کــه بــه نظــر خــاف
ِ
عمــل برســانند .در واقــع کارآفرینهــای خــوب بــه خاطــر ایدههــای بکرشــان
شــناخته نمیشــوند ،بلکــه بــه خاطــر تواناییشــان در غلبــه بــر ناممکنهاســت
Daniel Isenberg
Worthless, Impossible, and Stupid
Mo Ibrahim
Celtel
Sea to Table
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پاکســتانی
کــه بــر ســر زبانهــا میافتنــد .تیســیاس 75در حقیقــت نمونــه
ِ
فدکــس 76اســت .امــا خالــد اوان 77بــرای اینکــه آن را پیــش ببــرد بایــد بــا مشــکالت
بیشــماری دس ـتوپنجه نــرم میکــرد کــه توافــق بــا گروههــای حاکــم تنهــا یکــی
از آنها بود .در حقیقت او با همین مبارزهها به سمت موفقیت قدم برداشت.
فقط به خاطر پول

آقــای آیزنبــرگ بــرای سیاســتگذارانی کــه میخواهنــد کارآفرینــی را گســترش
بدهنــد دو توصیــه مهــم دارد .نخســت اینکــه آنهــا بایــد تمامــی موانــع را از ســر راه
ورود و رشـ ِد کسـبوکارهای جدیــد بردارنــد و بــه دنبــال ایجــاد شــاخههای جدیــد
نباشــند .دوم اینکــه بایــد اهمیــت انگیــزهای کــه ســود میدهــد را درک کننــد.
آوردن
واقعیــت ایــن اســت کــه بهتریــن مشــوق بــرای هــر کارآفرینــی ،بــه دســت
ِ
ـول « ُقلُمبــه» اســت .پــول تنهــا چیــزی اســت کــه میتوانــد افــراد را وادار
یــک پـ ِ
کنــد چندیــن ســال ســختی بکشــند و خودشــان را بــه خطــر بیندازنــد .پــول بــه
آنهــا قــدرتِ ریســک کــردن میدهــد .ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه ســرمایهگذار
را وادار میکند وارد کسبوکاری بشود که در ابتدا احمقانه به نظر میآید.
سیاســتگذاران و بوروکراتهــا از یکســو کارآفرینهــا را بــا چیزهایــی ماننــد
فنــاوری و کســبوکارهای کوچــک گــمراه میکننــد و از ســوی دیگــر موفــق
نمیشــوند آنهــا در مســیر حقیقــی بــه حرکــت درآورنــد .کارآفرینهــا بــا نابرابــری
رشــد میکننــد :ثــروت و رفــاه چش ـمگیری کــه کارآفرینهــا در آمریــکا بــه دســت
آوردهانــد ایــن کشــور را از هــر زمانــی بیشــتر بــا نابرابــری مواجــه کردهاســت .آنهــا
بــا آشــوب نیــز زندهانــد؛ آشــوب بازندههــا و برندههــا را ایجــاد میکننــد .جــوزف
شــومپتیر یــک بــار تصریــح کردهبــود کــه پیشــرفت اقتصــادی از «شــکاف» و
یَشــود نــه «قدمهــای کوچــک» چــرا کــه کارآفرینهــا بــا
«پرشهــا» ایجــاد م 
برهــم زده قواعــد آن را ایجــاد میکننــد .شــاید اگــر میشــد بــدون آن شــکافهای
شــومپیتری ،بــه رشــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال دســت پیــدا کنیــم .امــا افســوس،
برخی از افکار واقعا بیارزش ،غیرممکن و احمقانه هستند.
75. TCS
76. FedEx
77. Khalid Awan
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راه ویکی
تغییر دنیا به دست اینترنت از نگاه دو مربی سایبری
ســال  2007بعــد از انتخابــات جنجالــی و پــر از شُ ــبههای کــه در کنیــا برگــزار
اهــل کنیــا ،گزارشهــای بســیاری از
شــد ،آری اوکولــو 78وکیــل و وبالگنویــس
ِ
خشــونت دریافــت کــرد .رســانههایی دولتــی تمایلــی بــه پوشــش ایــن خبرهــا
نداشــتند .روزنامههــای خصوصــی هــم پــول کافــی و قــدرت الزم بــرای پیگیــریِ این
مســئله را نداشــتند .بــه همیــن خاطــر بــود کــه خانــم اوکولــو وبســایتی راهانــدازی
کــرد و از افــراد درخواســت کــرد هــرگاه خشــونتی را مشــاهده کردنــد بــا موبایــل
خــود از آن فیلمبــرداری کننــد و بــه ســرعت از طریــق ایــن وبســایت گــزارش
بدهنــد .در واقــع او شــاهدان ماجــرا را بــه صــورت آنالیــن در اختیــار داشــت و حتــی
نقش ـههایی روی وبســایت خــود ایجــاد کردهبــود کــه نشــان م ـیداد خشــونتها
و ضربوشتمها در کدام مناطق درگرفتهاست.
از همــان زمــان بــود کــه خانــم اوکولو تصمیــم گرفــت ســازمان اوشــاهیدی 79راه
راهانــدازی کنــد تــا ایــده خــود را بــرای کل دنیــا محــک بزنــد .ایــن ســازمان بــه
فلســطینیها کمــک کــرده روی نقشــه ،محــل خشــونت در نــوار غــزه را پیــدا کننــد.
در ژانویــه  2010نیــز بــه مــردم هائیتــی کمــک میکــرد نقاطــی کــه بیشــتر در
زلزلــه آســیب دیدهانــد را شناســایی کننــد .ایــن ســازمان حتــی یــک بــار بــه
ِ
موفقیــت اوشــاهیدی در اقتصــاد
آمریکاییهــا نیــز در فوریــه  2010کمــک کــرد.
78. OryOkolloh
79. Ushahidi
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ویکی 80نهفتهاست.
ســال  2006بــود کــه دان تاپاســکات 81و آنتونــی ویلیامــز 82اصطــاح «اقتصــاد
ـی آنهــا ،ایــن بــود کــه همکاریهــا ارزانتــر و
ویکــی» را خلــق کردنــد .ایــده اصلـ ِ
آســانتر شدهاســت .شــبکههای اینترنتــی بــه آماتورهــا اجــازه میدهــد ابزارهــا و
بازرهــای جهانــی را در اختیــار داشتهباشــند .همچنیــن بــه افــرادی کــه تــا کنــون
یکدیگــر را ندیدهانــد ایــن امــکان را میدهــد کــه بــا هــم کار کننــد .و در نهایــت
جرقــه ابداعــات و ابتــکارات را میزنــد :انبــوه مــردم بهتــر از نابغههــای تنهــا
میتواننــد بــه ایدههــای جدیــد دســت پیــدا کننــد و حتــی آنهــا را بــه ســرعت
پخش کنند.
حــاال آقــای تاپاســکات و آقــای ویلیامــز کتابــی پرفــروش روانــه بــازار کردهانــد.
نهــا  150پیشــنهاد و توصیــه آنالیــن ارائــه کردهانــد .البتــه نتیجــه ایــن زحمتهــا
آ 
متأســفانه کمــی کســالتبار بــه نظــر میآیــد :اقتصــاد
کالن ویکــی :راهانــدازیِ
ِ
ارزش خواندن دارد.
دوباره کسبوکار و جهان .83اما این کتاب از دو جهت
ِ
نخســت اینکــه چهــار ســال در زمانــه اینترنتــی ،ابدیــت اســت .از آن زمــان کــه
«اقتصــاد ویکــی» منتشــر شــده تــا کنــون ،اینترنــت قــدرت بســیار بیشــتری بــه
دســت آوردهاســت .یوتیــوب 84روزانــه پذیــرای 2میلیــارد ویدئــو اســت .فعــاالن در
توئیتــر بیــش از 750توئیــت در ثانیــه منتشــر میکننــد .حجــم ترافیــک اینترنتــی
ســاالنه 40درصــد افزایــش پیــدا میکنــد .اینترنــت بــه رســانهای اجتماعــی تبدیــل
شدهاســت .مــردم ماهانــه 2میلیــارد و 500میلیــون عکــس در فیســبوک بــه
اشــتراک میگذارنــد .بیــش از نیمــی از نوجوانهــای آمریکایی«خالقــان محتوایــی»
هســتند .و ایــن تنهــا انســانها نیســتند کــه ایــن روزهــا بــه اینترنــت متصــل
میشــوند .ابــزار مختلــف نیــز بــه آن متصــل میشــوند .مثــ ً
ا نوکیــا تمثالــی از
«حسگــ ِر محیطــی» اختــراع کــرده کــه میتوانــد آلودگیهــا و اشــعههای
رادیواکتیویته را شناسایی و آنها را گزارش کند.
دلیــل دوم ایــن اســت کــه تأثیــر اینترنــت هــر روز بــه شــکل گســتردهتری
wikinomics
Don Tapscott
Anthony Williams
Macrowikinomics: Rebooting Business and World
YouTube
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نســبت بــه روز قبــل در دنیــا احســاس میشــود .نویســندگان در اقتصــاد ویکــی ،بــه
تأثیــر آن روی کس ـبوکارهای خاصــی پرداختهانــد .آنهــا در کتــاب جدیــد خــود
نیــز ایــن مســئله را بررســی کردهانــد کــه موسســههای مرکــزی ،چطــور جامعــه
مــدرن را شــکل میدهنــد :رســانه ،دانشــگاهها ،دولــت و ســایر مــوارد .یــک قصــه
شومپیتری از تخریب خالقانه در این ماجرا وجود دارد.
اصلــی اقتصــاد ویکــی ،صنعــت موســیقی و روزنامههــا هســتند .از
دو قربانــی
ِ
ـاپ ایــن گــزارش)  72روزنامــه آمریکایــی بــرای
ســال  2000تــا کنــون (تــا ســال چـ ِ
همیشــه بســته شــدهاند .تیــراژ نیــز از ســال  2007تــا کنــون بــه یکچهــارم
رسیدهاســت .صنعــت موســیقی در برخــی از مــوارد ،احــواالت بدتــری هــم دارد:
95درصــد از موســیقیهایی کــه دانلــود میشــوند ،غیرقانونــی هســتند .دنیایــی کــه
الویــس پریســلیها و بیتلهــا را روی صحنــه آورد ،حــاال دیگــر مــورد حمایــت
نیســت .چــرا روزنامــه بخریــد وقتــی میتوانــد بــه کمــک اینترنــت در جریــان
موســیقی
لحظهبهلحظــه خبرهــا قــرار بگیریــد؟ چــرا جدیدتریــن آلبومهــای
ِ
خواننــدگان را خریــداری کنیــد وقتــی میتوانیــد آنهــا را بــه صــورت رایــگان در
یوتیــوب تماشــا کنیــد؟ نوجوانهــا حتــی ممکــن اســت بگوینــد :ســیدی دیگــر
چیست؟
دیگــر صنعتهــا نیــز بــه خاطــر اقتصــاد ویکــی دســتخوش تحــوالت بــزرگ و
کوچکــی شــدهاند .یکــی از ایــن صنایــع ،صنعــت خودروســازی اســت .مثـ ً
ا لــوکال
موتــور 85نــوع خاصــی از خودروهــای ترکیبــی را میفروشــد کــه طراحــان مختلــف
ایدههــای آن را میدهنــد و اجــزای مختلــف را بــا هــم ادغــام میکننــد تــا
خودرویــی متفــاوت و ترکیبــی بســازند .نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه آنهــا چنیــن
کاری را بــه صــورت آنالیــن و بــه کمــک مشــتریهای خــود انجــام میدهنــد.
دانشــگاهها معمــوالً جــزو محافظهکارتریــن نهادهــا هســتند امــا موسســه تکنولــوژی
ماساچوســت ،اخیــرا ً دورههــای آنالیــن برگــزار میکنــد .البتــه چنیــن کارهایــی
بــدون شــک شــیوههای ســنتی و اســاتید قدیمــی را بــه خطــر انداختهاســت .بــا
این وجود بیش از  200موسسه دیگر این رویه را دنبال کردهاند.
اقتصــاد ویکــی ،سروشــکل تــازه و جدیــدی نیــز بــه ایالتهــای بوگرفتــه و
85. Local Motors
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منسوخشــده دادهاســت .دولــت اســتونی اخیــرا ً تــاش کــرده کشــورش را از
منظرههــای بدشــکل و بدبــو خــاص کنــد :داوطلبــان میتواننــد بــه کمــک
اینترنــت و ابزارهــای متصــل بــه جیپــیاس ،مناطقــی را کــه گرفتــار حجــم
عظیمــی از زبالــه شــدهاند ،شناســایی کننــد؛ ارتشــی 50هــزار نفــری نیــز آمــاده بــه
خدمــت نشســته تــا بــه آن محــل اعــزام شــود و آنجــا را تمیــز کنــد .دولتهــای
دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بــه کارآفرینهــا خیلــی خــوب گــوش میدهنــد.
آمریــکا یکــی از کشــورهایی اســت کــه در آن ،شــهرداری از ایــن کارآفرینهــا بــرای
تمیز نگه داشتن شهرهای مختلف بهره میگیرد.

FixTheState.com

چطــور ســازمانها میتواننــد از قــدرت شــبکههای اینترنتــی بهــره بگیرنــد بــه
جــای اینکــه توســط آنهــا بلعیــده شــوند؟ آقــای تاپاســکات و آقــای ویلیامــز در
ـاران ویکــی اشــاره میکننــد .بــه گفتــه آنهــا ،دولتهــا بایــد از
کتــاب خــود بــه یـ ِ
ایــن افــراد نهایــت بهــره را ببرنــد و بــه آنهــا آزادیِ عمــل بدهنــد .در واقــع ایــن دو
یــاران ویکــی میتــوان بســیاری از چیزهــا را
نفــر معتقــد اســت بــا همــکاریِ
ِ
بازآفرینــی کــرد .آنهــا نــه تنهــا بــه اهمیــت ایــن مســئله بلکــه بــه ســود و
انگیزههایــی کــه در ایــن کار نهفتهاســت نیــز اشــاره میکننــد .ایــن نویســندهها
معتقدنــد پاداشهــای مالــی و پولــی میتوانــد تعــداد داوطلبــان بــرای یــاری کــردن
در ایــن بخــش را افزایــش بدهــد .بســیاری از موسس ـهها بــرای ایدههــای خالقانــه
ـی اجتماعــی ،جایزههایــی را در نظــر گرفتهانــد تــا از ایــن طریــق
در حــوزه کارآفرینـ ِ
همه را به بازی کردن تشویق کنند.
البتــه هیجانــی کــه آقــای تاپاســکات و ویلیامــز دربــاره شــبکههای اینترنتــی
داشــتند باعــث شــد آنطــور کــه بایــد جــدی گرفتــه نشــوند .مبتکــران بــزرگ بایــد
شــهامت کافــی را داشتهباشــند کــه حــرفِ عمــوم مــردم را نادیــده بگیرنــد.
ســازمانهای بــزرگ بــرای اینکــه در دنیــا ســر و صدایــی بــه پــا کننــد و دنیــا را
تغییــر بدهنــد بــه زمــان نیــاز دارنــد .بــه هــر حــال ایــن نویســندهها در مــورد
بســیاری از مســائل ،حقیقــت را بازگــو کردهانــد .و آنهــا حتم ـاً در مــورد بســیاری
از پیشگوییها ،درست گفتهاند.
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ساختوساز با دادههای بزرگ
انقالب دادهها ،چشمانداز کسبوکار را تغییر دادهاست
خورخــه لوئیــس بورخــس86در داســتان کوتاهــی بــا عنــوان «دربــاره دقــت در
علــم ،»87یــک امپراطــوری را توصیــف میکنــد کــه در آن نقشــهکشها آنقــدر
ـی همــان امپراطــوری درســت میکننــد.
طم ـعکار میشــوند تــا نقش ـهای بــه بزرگـ ِ
ـردن آن نقشــه بــه قــدری زحمــت داشــت کــه همــه تســلیم شــدند و در
جابهجــا کـ ِ
نهایــت متالشــی شــد( .هنــوز تکههــای آن نقشــه عظیــم در بیابانهــای غربــی بــه
چشم میخورد که پناهگاه دیوی ملول شدهاست!)
مثــل همیشــه ،واقعیــت دســت تخیــل را از پشــت بســته و از آن پیشــی
گرفتهاســت .در ســال  2010مــردم 60هــزار برابــر کتابخانــه کنگــره ،داده ذخیــره
میکردنــد .حــاال 4میلیــارد کاربــر تلفنهمــراه در دنیــا (کــه 12درصــد از آنهــا
تلفــن هوشــمند دارنــد) خودشــان را در دنیــای دادههــا غــرق کردهانــد .یوتیــوب
ادعــا کــرده کــه در 24ســاعت ،هــر دقیقــه ویدئوهایــی دریافــت میکنــد.
تولیدکننــدگان حسگرهایــی در محصــوالت خــود قــرار میدهنــد کــه آنهــا را
بــه ابــزاری قدرتمنــد در دنیــای اینترنــت اشــیاء تبدیــل میکنــد .تعــداد
تلفنهــای همــراه ســاالنه 20درصــد افزایــش پیــدا میکنــد و تعــداد سنســورها
86. Jorge Luis Borges
87. On Exactitude in Science
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30درصد بیشتر میشود.
موسســه جهانــی مکنــزی هیــچ تردی ـ ِد بورخســی دربــاره ارزش ایــن دادههــا
نــدارد .ایــن موسســه در گزارشــی بــا عنــوان «دادههــای بــزرگ :جبهــه بعــدی بــرای
ابــداع ،رقابــت و تولید»اعــام کــرده کــه دادههــا بــه ابــزاری قدرتمنــد بــرای تولیدات
انســانی تبدیــل شــدهاند .شــرکتهایی کــه مهــارت بیشــتری در اســتفاده از ایــن
دادههــا دارنــد ،بیشــتر میتواننــد تواناییهــای خــود را بــه رخ مشــتریان بکشــند.
داده بــه انــدازه برنــد اهمیــت پیــدا میکنــد .موسســه مکنــزی تأکیــد کــرده ایــن
آیندهنگــری نیســت ،بلکــه مســیری اســت کــه بســیاری از شــرکتها هماکنــون
خود را با آن مطابقت دادهاند.
89
شــرکتها بیــش از گذشــته تصاویــر جزئــی از مشــتریان خــود دارنــد .تســکو
ـی بریتانیایــی اســت کــه ماهانــه 1میلیــارد و 500میلیــون
یــک شــرکت خردهفروشـ ِ
بســته داده را مــورد بررســی قــرار میدهــد تــا بتوانــد بهتریــن محصــوالت را بــا
مناس ـبترین قیمتهــا ارائــه کنــد .ویلیامز-ســونوما 90یــک شـ ِ
ـی
ـرکت خردهفروشـ ِ
زندگــی مشــتریانش
دیگــر در آمریکاســت کــه از دانــش خــود دربــاره جزئیــات
ِ
ـکن آنهــا) اســتفاده میکنــد تــا جزئیاتــی
(ماننــد درآمــد آنهــا و حتــی
ارزش مسـ ِ
ِ
متناســب بــا آنهــا دادههــا را در کاتالــوگ محصوالتــش بیــاورد .مدیــر شــرکت
ـروش ایــن شــرکت تنهــا از طریــق موتــور
آمــازون نیــز اعــام کــرده 30درصــد از فـ ِ
یَشــود .انقــاب
پیشــنهادکننده («ممکــن از ایــن هــم خوشتــان بیایــد») ایجــاد م 
تلفنهمــراه ،ابعــاد تــازهای بــه هدفگیــریِ روی مشــتریان بخشیدهاســت .در واقــع
شــرکتها از ایــن تکنولوژیهــای مــدرن نهایــت اســتفاده را میبرنــد تــا
ـی خــود را پیــدا کننــد و پیشــنهادهای وسوس ـهبرانگیز خــود
مشــتریهای احتمالـ ِ
را برای آنها ارسال کنند.
انقــاب دادههــا ،آشــوبی در صنایــع ثابتشــده و مدلهــای کســبوکاریِ
مختلــف ایجــاد کردهاســت .شــرکتهای فنــاوری اطالعــات قــدم بــه بــازار بهداشــت
و ســامت گذاشــتهاند :گوگلهلــت 91و مایکروســافت هلتوالــت 92هــر دو بــه
88

)Mckinsey Global Institute (MGI
Tesco
Williams-Sonoma
Google Health
Microsoft Health Vault

88.
89.
90.
91.
92.
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مشــتریان اجــازه میدهنــد وضعیــت ســامت خــود را دنبــال کننــد و در صــورت
بــروز مشــکل ،راههــای درمانــی نیــز بــه آنهــا توصیــه میکننــد .تولیدکننــدگان
نیــز دامنــه تحــوالت را بــه شــرکتهای خدماتــی رســاندهاند :همــه حسگرهــا
بــرای آنهــا ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه محصــوالت خــود را رصــد کننــد و
اگــر مثـ ً
ا خــودروی آنهــا بــه خدماتــی نیــاز دارد ،خیلــی ســریع بــرای رفع مشــکل
اقــدام کننــد .شــرکتهای بیمــه میتواننــد نحــوه رانندگــی مشــتریان خــود را
کنتــرل کننــد و بــر اســاس قابلیتهــا و احتیاطکاریهایشــان بــه آنهــا خدمــات
خــود را ارائــه کننــد .در حالیکــه در گذشــته همــه خدمــات تنهــا بــر پایــه ســن و
جنس ارائه میشد.
ایــن انقــاب ،دولتهــا را نیــز تغییــر دادهاســت .مأمــوران مالیاتــی میتواننــد
افــرادی را کــه فــرار مالیاتــی دارنــد بــه راحتــی شناســایی کننــد و یــا در مــورد
وضعیــت مالیــاتِ هــر کســی بــه درســتی تصمیمگیــری کننــد .بســیاری از
موسســههایی کــه خدمــات مختلــف بــه مــردم ارائــه میدهنــد از همیــن طریــق
موفــق شــدهاند میــزان هزینههــای خــود را کاهــش بدهنــد و در عینحــال
خدمات بهتری ارائه بدهند.
موسســه مکنــزی پیشبینــی کــرده ســیل دادههــا و اطالعــات ،مــوج جدیــدی
از رشــد و بهــرهوری را ایجــاد کنــد .برآوردهــا نشــان میدهــد اگــر اَبَردادههــا بــه
درســتی اســتفاده شــوند ،تنهــا در نظــام ســامت آمریــکا ســاالنه 300میلیــارد دالر
هزینــه کاهــش پیــدا میکنــد .بخــش دولتــی در اروپــا نیــز 250میلیــارد یــورو
ذخیــره خواهــد کــرد .خردهفروشهــا هــم میتواننــد هزینههــای اضافــی را تــا
 60درصــد کاهــش بدهنــد .امــا خوانــدن چنیــن اعــدا ِد بزرگــی بــدون تصــو ِر
تردیدهــای بورخســی ،کمــی مشــکل اســت .آیــا شــرکتهای بــزرگ و دولتهــای
بــزرگ میتواننــد بــه درســتی از دادههــای بــزرگ اســتفاده کننــد؟ و آیــا ایــن کــوه
دادههــا همانقــدر کــه موسســه مکنــزی تصــور میکنــد ،مفیــد و قابــل اســتفاده
است؟
قدرتی برای انسانهای کوچک

موسســه مکنــزی پاس ـخهای خوبــی بــرای پرســش اول دارد .انقــاب دادههــا،
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قــدرت زیــادی بــه افــراد کوچــک بــه انــدازه افــراد بــزرگ دادهاســت .شــما اکنــون
میتوانیــد وســیلهای را بــه قیمــت تنهــا 600دالر خریــداری کنیــد کــه تمامــی
موســیقیهای جهــان را در خــود دارد .خریــداران میتواننــد بــا تلفنهمــراه خــود
بارک ـ ِد روی کاالهــا را چــک کننــد تــا ببیننــد جــای دیگــر اوضــاع معاملــه آن کاال
چطــور اســت .شــهروندان میتواننــد از اطالعــات عمومــی بــرای درخواســت خدمــات
بهتــر بهــره بگیرنــد .در بریتانیــا بنیــادی تشــکیل شــده کــه بــر اســاس دادههــای
دولتــی بــه شــما میگویــد پولتــان در نهایــت کجــا مـیرود .بیمــاران نیــز بهتریــن
و بیشترین اطالعات را به راحتی کسب میکنند.
امــا در مــورد پرســش دوم همــه ســکوت کردهانــد .دادههــای بــزرگ بــه انــدازه
دادههــای کوچــک مشــکل دارنــد و حتــی از آن هــم بیشــتر .بســیاری از افــراد محــو
مدلهــای ریاضیاتــی و اعــداد و ارقــام میشــوند و فرامــوش میکننــد کــه ایــن
دادههــا بایــد قابــل اعتمــاد نیــز باشــند .آنهــا دیگــر فرصــت نمیکننــد دادههــا را
یکییکــی بررســی کننــد .ایــن مســئله در سیاســت نیــز خــودش را نشــان میدهــد
بهویژه در دوران انتخابات که تنور شایعه نیز داغ است.
وضعیــت دادههــای امــروزی نشــان میدهــد کــه شــرکتها بایــد دقــت
بیشــتری بــه خــرج بدهنــد و از خطــر دادههــای قالبــی آگاه بشــوند .در ایــن زمینــه
بــه جــز هــوش و ذکاوت ،چیــز دیگــری بــه کار نمیآیــد .اگــر شــرکتها گاهــی
کمــی بدبیــن باشــند میتواننــد چیزهــای خوبــی از فروشــگا ِه بــزرگ دادههــا بــه
دســت بیاورنــد .خردهفروشهایــی ماننــد والمــارت در دهــه  80و  90میــادی از
همیــن قــدرت خــود بهــره گرفتنــد .دادههــای امــروز میتواننــد راه را بــرای انقــاب
آینده باز کنند.
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من ،مدیر -ربات
ت و انسان فکر کنند
متفکران مدیریت بیشتر باید به رابطه ربا 
رباتهــا آنقــدر در دنیــای رمانهــا و داســتانهای علمیتخیلــی جــوالن
دادهانــد کــه تصــور آنهــا در دنیــای واقعــی بــه عنــوان یــک حقیقـ ِ
ـت مدیریتــی
نویس اهــل جمهــوری چــک در
قــدری دشــوار اســت .کارل کِیپــک 93نمایشــنامه ِ
ـادل «کار») ایــن نــام را بــه آنهــا داد .آیــزاک
ســال ( 1920از واژهای اســلواکی معـ ِ
آســیموف 94نویســنده آمریکایــی ،بــه یادماندنیتریــن موقعیتهــای پیچیــده را از
آنهــا بــه تصویــر کشیدهاســت .هالیــوود آنهــا بــه قهرمانهــای خیلــی خــوب و
قهرمانهــای شــیطانصفت و پلیــد تبدیــل کردهاســت .وقتــی منتقــدان فیلمهــای
مهــا
بهــا و آدمبدهــای فیل 
هالیــوودی میخواهنــد فهرســتی از  50نفــر آدمخو 
بنویســند ،تنهــا کاراکتــری کــه در هــر دو فهرســت نامــش بــه چشــم میخــورد
ترمیناتور 95است.
حــاال زمــان آن رســیده کــه متفکــران حــوزه مدیریــت بــا نویســندگان
علمیتخیلــی همــراه شــوند .رباتهــا از دهــه 60میــادی در خطــوط تولیــد،
کارهــای نوکرمآبانــه انجــام دادهانــد .جهــان در حــال حاضــر بیــش از 1میلیــون ربات
صنعتــی دارد .اکنــون تعــداد آنهــا در حــال افزایــش اســت چــرا کــه ارزانتــر و در
93. Karel Capek
94. Isaac Asimov
95. Terminator
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عینحــال باهوشتــر میشــوند :ترکیبــی عجیبوغریــب اســت .رباتهــا یــاد
میگیرنــد بــا دنیــای پیرامــون خــود ارتبــاط برقــرار کننــد .توانایــی آنهــا در نــگاه
کــردن بــه هــر چیــزی ،مشــابه انســانها شدهاســت؛ عــاوه بــر آن اطالعاتــی
مشــابه انســانها دریافــت میکننــد و هماننــد آنهــا واکنــش نشــان میدهنــد.
رباتهــای فــردا بــدون تردیــد وظایــف ظریــف و پیچیــدهای انجــام میدهنــد .آنهــا
بــه جــای اینکــه در قفسهــا زندانــی بشــوند تــا بــا انســانها برخــورد نکننــد ،آزاد
و رها میشوند.
نیروهــای نظامــی راه را در ایــن بخــش روشــن کردهانــد .آنهــا بیــش از 12هــزار
ربــات در اختیــار دارنــد .حــاال دیگــر شــکل جنگهــا نیــز بــا گذشــته فــرق خواهــد
کــرد .میدانهــای جنــگ دیگــر محــل نبــرد وحشــیانه ماشــینها خواهــد بــود.
پنتاگــون 96بــه دنبــال ســاخت رباتــی بــا نــام  EATRاســت کــه ســوخت مــورد نیــاز
خود را از زیستتودهها فراهم میکند.
امــا دنیــای غیرنظامیهــا نیــز چنــدان از ایــن ماجــرا عقــب نیســت .چــه کســی
بهتــر از ایــن ماشــینهای خارقالعــاده میتوانــد فاضالبهــا را بــاز کنــد یــا
زبالههــای هســتهای را جمعوجــور کنــد؟ ژاپنیهــا در زلزلــه مــارس 2011
ـردن آثــار زلزلــه اســتفاده کننــد.
نتوانســتند از رباتهــای خودشــان بــرای پــاک کـ ِ
آنهــا میگفتنــد رباتهــای اشــتباهی در مــکان اشــتباهی دارنــد .بــه همیــن
خاطــر بــود کــه دســت بــه دامــن بقیــه کشــورها شــدند تــا رباتهایــی در ایــن
زمینه به آنها بدهند.
هرچــه ایــن رباتهــا بیشــتر وارد عرصــه خدمترســانی میشــوند ،بیشــتر از
ـینی خــود دور و شــکلی ماننــد یــک موجــود زنــده بــه خــود میگیرنــد.
شــکل ماشـ ِ
ربــات هونــدا کــه آســیمو ( )ASIMOنــام دارد ،کام ـ ً
ا شــبیه بــه انسانهاســت؛ ایــن
ربــات راه مـیرود ،حــرف میزنــد و نســبت بــه دســتورات واکنــش نشــان میدهــد.
آمریکاییهــا حتــی رباتهایــی اختــراع کردهانــد کــه میتوانــد شــریک عاطفــی
فرد باشد و به دردودلهای او گوش بدهد.
مدیرعاملهــا اکثــر مواقــع رباتهــا را نادیــده گرفتهانــد .همیشــه آنهــا را بــه
چشــم مهندسهــای فنــی دیدهانــد نــه کســانی کــه میتواننــد مشــکالت را
ِ
96. Pentagon
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مدیریــت کننــد .امــا ایــن رونــد ادامــه پیــدا نمیکنــد :رباتهــا بیــش از انــدازه
قــوی شــدهاند و همهجــا حضــور دارنــد .شــاید شــرکتها بایــد در مــورد اســتراتژی
خــود در قبــال ایــن رباتهــا قــدری تجدیدنظــر کننــد .مثـ ً
ا آیــا نیــازی هســت کــه
بــرای تولیــد دســتبهدامن چیــن بشــوند وقتــی چنیــن ماشــینهایی بــدون
دســتمزد میتواننــد برایشــان کار کننــد؟ آنهــا قطعــاً بایــد در مــورد منابــع
ـانی خــود تجدیــد نظــر کننــد .و حتمـاً بایــد بــه ایــن قضیــه فکــر کننــد کــه آیــا
انسـ ِ
اص ً
ِ
شرکت خود به منابع انسانی اختصاص بدهند.
درون
ال باید سازمانی
ِ
نخســتین دغدغــه در مــورد رباتهــا ایــن اســت کــه چطــور رباتهــا خودشــان
را مدیریــت کننــد .آســیموف در ســال  1942ایــن قانــون کلــی را مشــخص کــرد:
هیــچ رباتــی نبایــد بــه انســانها آســیب برســاند .پیشــرفتها در حــوزه تکنولــوژی،
ایــن قانــون را تقویــت کردهاســت :ایــن روزهــا رباتهــا بیــش از گذشــته نســبت بــه
محیــط پیرامــون خــود حســاس هســتند و بــه راحتــی مانــع برخــورد خــود بــا
انســانها میشــوند .البتــه برنامــه پنتاگــون همــه ایــن ماجراهــا را قــدری
ی ُکشد.
پیچیدهتر میکند :بسیاری از رباتهای آن ،بقیه ماشینها را م 
پرســش دوم ایــن اســت کــه چطــور میتــوان جنبــه انســانی را در روابــط ربــات-
انســان مدیریــت کــرد .کارگــران همیشــه نگــران بودنــد کــه مبــادا رباتهــا
شغلشــان و در نتیجــه زندگیشــان را از آنهــا برباینــد .از زمانیکــه رباتهــا قــدم
بــه دنیــای انســانها گذاشــتند ،ترسهــای الدیس ـتها 97نیــز نمایــان شــد .وقتــی
ماشــینها چهــره انســانی میگیرنــد ،ایــن ترسهــا بیشــتر خودشــان را نشــان
میدهنــد :آنهــا جــای انســانها را میگیرنــد و باعــث بیــکاری و نارضایتــی
میشــوند .اکنــون کــه رباتهــای انســانی در دنیــای مملــو از بیــکاری ســر
برآوردهانــد ،انتظــار مــیرود انســانها نســبت بــه آنهــا واکنــش بســیاری نشــان
بدهند.
عشق به بیگانه

پــس شــرکتها بایــد حســابی تــاش کننــد تــا بــه کارگــران خــود بفهماننــد
ایــن رباتهــا قــرار اســت وضعیــت تولیــد و کیفیــت را بــاال ببرنــد نــه اینکــه شــغل
97. Luddite
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آنهــا را ماننــد بیگانههــا تصــرف کننــد .آنهــا بایــد اینطــور تظاهــر کننــد کــه ایــن
رباتهــا در کنــار کارگــران میتواننــد دســتیار آنهــا باشــند و بــه جــای تهدیــد،
بــه آنهــا کمــک کننــد .شــرکت آدی 98در زمینــه معرفــی رباتهــای صنعتــی
بســیار موفقیتآمیــز عمــل کردهاســت؛ ایــن شــرکت از کارگــران پرســید رباتهــا
کجــا میتواننــد مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد و بعــد از همیــن کارگــران بــرای
نظــارت بــر فعالیــت آن ربــات اســتفاده کــرد .کارفرماهــا همچنیــن بایــد بــه افــراد
توضیــح بدهنــد کــه رباتهــا در کشــورهای ثروتمنــد میتواننــد بــه حفــظ مشــاغل
تولیــدی کمــک کننــد :یکــی از دالیلــی کــه آلمــان نســبت بــه بریتانیــا مشــاغل
کمتــری را از دســت داده ایــن اســت کــه در ازای هــر 10هــزار کارگــر ،پنجبرابــر
بیشتر از رباتها استفاده میکند.
ایــن دو اصــل –اجــازه ندهیــد رباتهــا بــه انســانها آســیب برســانند یــا آنهــا
بترســانند -نســبتاً ســاده هســتند .مخترعــان رباتهــا بــه دنبــال حــل مشــکالت
بســیار پیچیدهتــری هســتند و همیــن باعــث شــده رباتهــا نیــز پیچیدهتــر
بشــوند .آنهــا ســعی دارنــد سلســلهمراتب چندانــی در میــان رباتهــا ایجــاد
نکننــد .آنهــا حتــی بــه دنبــال راههایــی بــرای تقویــت رابطــه میــان رباتهــا
ـی پیچیدهتــری ایجــاد
هســتند .بــه همیــن خاطــر اســت کــه فرمولهــای ریاضیاتـ ِ
کردهانــد .آنهــا همچنیــن ســعی دارنــد رباتهــا را بیشــتر بــا نیــاتِ انســانی
ـی بزرگــی در دنیــا در راه اســت:
همســو کننــد .همــه اینهــا یعنــی انقــاب مدیریتـ ِ
رباتهــا بیشــتر شــبیه بــه انســانهای قــرن بیســتم رفتــار میکننــد و انســانها
شبیه به رباتها میشوند.

98. Audi
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کسوف شرکتهای عمومی
شرکتهای سنتی زیر تیغ رقابت قرار گرفتهاند
در 150ســال گذشــته شــرکتهای عمومــی هــر مانعــی بــر ســر راهشــان بــوده
را از میــان برداشــتهاند .والاســتریتیها وضعیــت پیشــین خــود را منحــل کردهانــد
تــا عمومــی بشــوند .کمونیســتها برنامههــای پنجســاله خــود را بــه نفــع
فهرســتهای بــازار ســهام رهــا کردهانــد .و کارآفرینهــای ســیلیکونولی در برابــر
ِ
بــت «عرضــه اولیــه ســهام» 99کــه اســتارتاپها را از خــاک بلنــد میکنــد و
بنیانگذارانشان را به ثروت میرساند ،سر تعظیم فرود آوردهاند.
امــا آیــا خورشــید باالخــره بــرای شــرکتهای ســهامی عــام طلــوع کردهاســت؟
طلــوع ایــن خورشــید بــه قیمــت افــول دو ســازمان قدیمیتــر تمــام شــد کــه تــا
100
میانــه قــرن نوزدهــم بــر دنیــای کسـبوکار ســلطه داشــتند؛ عضویــت خصوصــی
و شــرکتهای فهرســتی« .101عضویــت خصوصــی» انعطــاف بســیار باالیــی داشــت
امــا عناصــر پویــا و قابــل اتــکا در آن بســیار کــم بــود :اگــر کســبوکار شکســت
میخــورد حامیــان مالــی هــر آنچــه داشــتند از دســت میدادنــد« .شــرکتهای
فهرســتی» نیــز کمتــر قابــل اعتمــاد بودنــد امــا از ســوی دولــت کنتــرل میشــدند.
ـران لیبــرال ،مدلــی ترکیبــی از ایــن دو ســاختند کــه بهتریــن بــود :آنهــا
اصالحگـ ِ
99. IPO = initial public offering
100. Private partnership

(Chartered company .101نهادی که سرمایهگذاران یا سهامداران به منظور تجارت راهاندازی میکنند)
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بــه مدیرهــا آزادی عمــل دادنــد تــا از کنتــرل دولت خــارج شــوند و به ســرمایهگذاران
نیــز ســپری دادنــد کــه محدودیتهایــی بــرای قابــل اتــکا بــودن ایجــاد میکــرد.
اختراع آنها بر دنیا غلبه کرد.
حــاال هــم عضویــت خصوصــی و هــم شــرکتهایی کــه توســط دولــت کنتــرل
میشــوند ،در حــال عقبنشــینی هســتند .دو تــا از ســه بانــک بــزرگ جهــان بــر
اســاس ســرمایه بــازار ،بانکهــای چینــی هســتند کــه دولــت آنهــا را اداره میکنــد.
بزرگتریــن شــرکت تلــهکام 102دنیــا ،چیــن موبایــل 103اســت کــه بــه صــورت
ـی فعــال در حــوزه انــرژی ماننــد گازپــروم
دولتــی اداره میشــود .شــرکتهای دولتـ ِ
روســیه و آرامکــوی 104ســعودی در حــال حاضــر بیــش از سـهچهارم از نفــت دنیــا را
ـتی
تولیــد میکننــد .بســیاری از ایــن غولهــای دولتــی ،همــان شــرکتهای فهرسـ ِ
قدیمــی هســتند .آنهــا تلههــای بخــش خصوصــی را در خــود دارنــد مثــل هیــات
مدیــره و فهرســت در بــازار ســهام .امــا اساسـاً و الزامـاً ابــزار قــدرت دولتــی هســتند.
دولــت چیــن ،معــدن را بــرای امنیــت ملــی ،حیاتــی میدانــد .پــس شــرکتهای
دولتــی چینــی ماننــد شــرکت قدیمــی ایس ـتایندیا 105دنیــا را زیــر پــا میگذارنــد
تــا بــه مــواد اولیــه دســت پیــدا کننــد و بعــد جادههــا و راهآهنهــا را میســازنند
تا آنها را به خارج از کشور منتقل کنند.
عضویــت خصوصــی نیــز بــه تکاپــو افتادهاســت .توالــی تغییــرات قانونــی در
ایالــت متحــده –کــه بــا قانــون در ویومینــگ 106در دهــه 70میــادی آغــاز شــد و بــا
یآراس 107در ســال  1996بــه اوج رســید -زندگــی را بــرای آنهــا آســانتر
قانــون آ 
کــرد .اکنــون عضویــت خصوصــی هــم مســئولیت محــدود را در خــود دارد و ســهام
قابــل معاملــه صــادر میکنــد .دوام آنهــا نســبت بــه گذشــته بیشــتر شدهاســت
چــرا کــه دیگــر بــه محــض خــروج یکــی از اعضــا ،از هــم نمیپاشــند .آنهــا
همچنیــن از مالیــات دوبرابــری کــه بخــش شــرکتی را بــه ســتوه آورده ،در امــان
هســتند :شــرکتها بایــد ابتــدا مالیــات شــرکتی را پرداخــت کننــد و ســپس
Telecom
China Mobile
Aramco
East India Company
Wyoming
Internal Revenue Service

102.
103.
104.
105.
106.
107.
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داران آنها باید به صورت انفرادی مالیات خود را بپردازند.
سهام ِ
نتیجــه اینهــا ،انقالبــی در کســبوکارهای کوچــک و متوســط در آمریــکا
بودهاســت .بــر اســاس برآوردهــای کارشناســان در دانشــگاه ایلینــوی 108حــدود
یکســوم از کل کســبوکارهای آمریکایــی آنقــدر بــزرگ هســتند کــه در قالــب
عضویــت خصوصــی درآمدهانــد .بســیاری از کســبوکارهای بــزرگ نیــز از بــازار
گذاران کمصبــر
ســهام دوری میکننــد چــرا کــه هزینههــای گــزاف و ســرمایه
ِ
دارد .عضویتهــای عــام معمــوالً بیشــتر مــورد اعتمــاد قــرار میگیرنــد چــرا کــه
ترکیبی از انواع مختلف هستند.
بســیاری از شــرکتها بــه دنبــال انقــاب «غیــر شــرکتی شــدن» هســتند .ایــن
شــرکتها عموم ـاً توســط اعضــاء ســازماندهی میشــوند .اینهــا عموم ـاً از طریــق
صندوقهــا ســرمایهگذاری کــه شــکلی عضویتــی دارد ،پــول بــه دســت میآورنــد.
اهــداف آنهــا نیــز بــر اســاس اهــداف اعضــاء بازســازی میشــود .ایــن مســئله باعــث
میشــود مدیرهــا ماننــد مالــکان رفتــار کننــد :آنهــا ممکــن اســت ضــرر کننــد امــا
پــول نیــز بــه دســت میآورنــد و ســالها زمــان دارنــد کــه شــرکت خودشــان را
اداره کننــد بــه جــای اینکــه هــر فصــل بــه بــازار ســهام گــزارش بدهنــد .صندوقهای
تأمینــی میتواننــد بــا خریــد شــرکتها و فــروش داراییهایــی کــه ارزش و بــازده
گذاران مشــترک ،بــا وام
ندارنــد ،بــرای اعضــای شــرکت درآمدزایــی کننــد .ســرمایه
ِ
دادن نــام و تخصــص خــود بــه اســتارتاپها ،در درازمــدت کســب درآمــد میکننــد.
در واقع مدیرها در هر یک از این انواع به نوعی پول به دست میآورند.
پــس داســتان دقیقـاً چگونــه اســت؟ شــرکتهای دولتــی دســتبندهای بســیاری
را بــه دســت ســرمایهگذاران میبندنــد و در درازمــدت بــرای آنهــا تهدیــد بــه
شــمار میآینــد .سیاســتمداران ناگهــان دور میــز جمــع میشــوند و تصمیــم
میگیرنــد فامیلهــا و بســتگان کمعقــل خــود را کــه بیــکار نشســتهاند ،شــاغل
کننــد .و بــا ایــن کار قاعــده بــازی را بــه هــم میزننــد .اغلــب مواقــع ،شــرکتهای
دولتــی بــزرگ تنهــا بــه ایــن خاطــر بلنــدآوازه شــدهاند کــه از رقابــت مصــون
ِ
ِ
نفــت ســعودی و انحصــاری کــه بــرای خــودش ایجــاد کــرده
هســتند .مونوپلــی
نمونه بازار این ماجرا است.
108. University of Illinois
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ـی شــرکتهای خصوصــی ،چالشهایــی از جنــس دیگــر ایجــاد میکننــد.
رهایـ ِ
آنهــا بــدون تردیــد خودشــان را در قالــب شــرکت معرفــی کردهانــد .ایــن هــم
اص ـ ً
ا بــد نیســت .همانطــور کــه محیطزیســت از تنــوع زیســتی بهــره میگیــرد،
جهــان نیــز از انبــوه شــرکتها در قالبهــای مختلــف بهــره میگیــرد .مشــکل
اینجاســت کــه بســیاری از شــرکتهای ســهامی عــام تنهــا در صورتــی میتواننــد
خودشــان را بازســازی کننــد از کــه قالــب ســهامی عــام خــارج بشــوند .شــرکتهای
خصوصــی ،معایبــی دارنــد کــه مانــع رشــد آنهــا میشــود .آنهــا از قــدرت
شــرکتهای ســهامی عــام برخــوردار نیســتند و گــزارش مالــی صحیحــی ندارنــد.
آنهــا بیــش از انــدازه بــه وام گرفتــن متکــی هســتند و همــه اینهــا مشــکالتی
بزرگ به شمار میآید.
انتخاب اصلح

در واقــع مدلهــای مالکیــت عمومــی و خصوصــی ،روابطــی بــا یکدیگــر دارنــد.
پــاداش شــرکت هــای خصوصــی وقتــی بــه دســت میآیــد کــه بتواننــد آن را احیــا
گذاران مشــترک
ـردن آن بــه دســت میآیــد .ســرمایه
ِ
کننــد و ایــن کار بــا عمومــی کـ ِ
اگــر رویــای عرضــه اولیــه ســهام را نداشــتند شــاید هیــچگاه پــول کافــی بــرای
پــرورش اســتارتاپها خــرج نمیکردنــد .شــرکتهای عمومــی نیــز در ســالهای
گذشــته اعتمادبهنفــس خــود را از دســت دادهانــد و قلمــروی آنهــا بــه خطــر
افتادهاســت .امــا ســازمانهای نوظهــور بــه نظــر میرســد بارقههایــی از امیــد در
خود دارند.
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لویاتان در پوست یک کاپیتالیست
داری دولتی همچنان حریف میطلبد
سرمایه ِ
اکنــون 25ســال از آن روزی کــه فرانســیس فوکویاما109کتــاب پایــان تاریــخ؟
را منتشــر کــرد ،میگــذرد .او بــا انتشــار ایــن کتــاب جرقــه بحثهــای آتشــینی را
روشــن کــرد .امــروز دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه ثابــت میکنــد او دربــاره
پیــروزی لیبرالیســم و بــازار اشــتباه میکــرده؛ از شکســت دموکراســی در خاورمیانــه
تــا احیــای بنیادگرایــی مذهبــی همگــی بــر ایــن قضیــه صحــه میگذارنــد .امــا
یکــی از عجیبتریــن دالیــل ،تــداوم قــدرت دولــت بــه عنــوان بازیگــر نقــش اول در
بوکار
اقتصــاد اســت :دولتهــا کــه قــرار بــود کــه در میــدان نــزاع  1989از کس ـ 
کناره بگیرند هنوز در حال پیشرفت هستند.
کافــی اســت پژوهشــی در زمینــه وضعیــت دنیــای کســبوکار امــروز
داشتهباشــید؛ ســرمایهداری دولتــی را تقریبــاً همهجــا خواهیــد دیــد .در چیــن
تعــداد شــرکتهایی کــه ســهامدا ِر اصلــی آنهــا دولــت اســت بــه 60درصــد از کل
شــرکتها رسیدهاســت .در روســیه و برزیــل نیــز شــرکتها یــا عمومــاً توســط
ِ
اکثریــت آنهــا را تشــکیل مــی دهنــد .حتــی در
دولــت اداره میشــوند و یــا
کشــورهایی ماننــد ســوئد و هلنــد کــه ســعی میکننــد شــرکتهای دولتــی نداشــته
باشــند ،بــاز هــم ســهم دولــت در ســرمایهگذاری در بــازار حــدود 5درصــد اســت.
دولتهــای چیــن و روســیه تمایلــی بــه تــرک قلههــای اقتــدار در اقتصــاد نشــان
110

109. Francis Fukuyama
110. The End of History
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نمیدهنــد .در برزیــل و هنــد نیــز بــه نظــر میرســد فراینــد خصوصیســازی
متوقــف شدهاســت (هرچنــد ممکــن اســت دولتهــای جدیــد آن را احیــا کننــد).
حتــی کشــورهایی ماننــد فرانســه و آلمــان نیــز هنــوز بــا ایــن مســائل درگیــری
دارند.
در ایــن شــرایط ،چــه تصــوری میتــوان از ســرمایهداریِ دولتــی داشــت؟ عقایــد
در ایــن زمینــه بســیار متفــاوت اســت .برخــی آن را تحســین میکننــد و برخــی هــم
آن را تنهــا راه باقیمانــده میداننــد .والدیمیــر پوتیــن 111رئیسجمهــوریِ روســیه
پاقــرص آن اســت کــه ادعــا میکنــد در کشــورش
طرفــداران پــر و
یکــی از
ِ
ِ
هیچگونــه ســرمایهداریِ دولتــی حاکــم نیســت .برخــی افــراد ،موسســهها و
نهادهــای دولتــی را جایــی بــرای هــدر دادن پــول میبیننــد در حالیکــه برخــی
دیگــر آن را محلــی خــوب بــرای ســرمایهگذاری میداننــد :البتــه بررســیهای
مــورگان اســتنلی نیــز نشــان میدهــد عملکــرد ایــن موسســهها در فاصلــه
سالهای  2001تا  ،2012بهتر از بازار سهام بودهاست.
آلــدو موســاکیو 112از مدرســه کسـبوکار هــاروارد بــه همــراه همــکارش ســرگیو
114
الزارینــی 113از دانشــگاه برزیــل ،کتابــی بــا عنــوان بازســازی کاپیتالیســم دولتــی
روانــه بــازار کردنــد و در آن پاســخهایی بــرای ایــن پرســشها عنــوان کردنــد .در
قدیمــی لویاتــان بــه عنــوان کارآفریــن کــه در آن
ایــن کتــاب ادعــا شــده مــدل
ِ
دولــت بــا دیکتــه بــه وزارتخانههــا اداره آنهــا را بــه عهــده داشــت همزمــان بــا مــوج
خصوصیســازی در دهــه  80و  90میــادی از میــان رفــت .در آن زمــان دولــت پــی
بــرد کــه میتوانــد خــارج از شــرکتها نیــز پولــی بــه دســت بیــاورد و نیــازی نیســت
مالــی آنهــا رســیدگی کنــد .امــا لویاتانهــا بــه جــای اینکــه در
مــدام بــه تــراز
ِ
گذاران
اقیانــوس شــنا کننــد ،در قالــب اکثریــت یــا اقلیــت ســهامداران و یــا ســرمایه
ِ
غیرمستقیم ،ظاهر شدند.
شــکل نخســت در چیــن محبوبیــت باالیــی دارد ،دولــت چیــزی را تأییــد
میکنــد و اســتانداردهای آن را تعییــن میکنــد ،ســرمایهگذار وضعیــت را بررســی
Vladimir Putin
Aldo Musacchio
Sergio Lazzarini
Reinventing State Capitalism

111.
112.
113.
114.
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میکنــد تــا از میــان انبــوه ســهام ،تصمیمگیــری کنــد .در شــکل دوم ،بــه همــان
صــورت اســت امــا دولــت مســئولیتهای بیشــتری دارد و بــا نفــوذ خــود میتوانــد
تصمیمــات اساســی بــرای اقلیــت بگیــرد .در نهایــت در شــکل ســوم ،دولــت تــاش
میکنــد حتــی در شــرکتهایی کــه قبــ ً
ا ارتباطــی بــا آنهــا نداشــته نیــز
ســرمایهگذاری کنــد .نمونههایــی از هرکــدام از ایــن مــوارد در کشــورهای مختلــف
در جریان است.
امــا در ایــن تصویــر ،لویاتانهــا چقــدر موفــق بودهانــد؟ موســاکیو و الزارینــی
در مطالعــات خــود پــا را آنســوی انصــاف میگذارنــد .آنهــا میگوینــد مدلهــای
ـی گذشــته :ایــن
ـع ملـ ِ
جدیــد بیشــتر بــه بخــش خصوصــی شــباهت دارد تــا صنایـ ِ
شــرکتها عمومــاً بــه دســت اهالــی کســبوکار مدیریــت میشــود نــه انبــوه
سیاســتمداران یــا وابستگانشــان .ایــن نویســندگان معتقدنــد حکمرانــی مطلــوب
میتوانــد بــر مشــکالت قدیمــی در زمینــه مالکیــت دولتــی غلبــه کنــد :شــرکت
اســتاتاویل 115در نــروژ یکــی از بهتریــن شــرکتها در دنیــا بــه لحــاظ مدیریــت
اســت .ایــن دو محقــق همچنیــن تأکیــد کردهانــد کــه لویاتــان میتوانــد منافعــی
نیــز بــرای بخــش خصوصــی بــه همــراه داشتهباشــد :مثـ ً
ا میتوانــد زمینــه را بــرای
ســرمایهگذاری درازمــدت در کشــورهایی کــه بــازار ســرمایه ناقصــی دارنــد ،فراهــم
کند.
امــا ایــن دو نویســنده در عینحــال از اســنادی حــرف میزننــد کــه ثابــت
میکنــد لویاتــان جدیــد هنــوز ضعفهــای قدیمــی را در خــود دارد .ایــن مســئله
در برزیــل بــه خوبــی مشــاهده میشــود .در ایــن کشــور دو رئیسجمهــور پشــت
ســرهم از ســرمایههای عمومــی بــا عنــوان منافــع ملــی اســتفاده کردنــد .دولــت
دســتش را بــه ســوی پتروبــراس 116کــه شــرکت نفــت ملــی اســت ،دراز کــرد تــا
بتوانــد بــا دنیــا همــگام شــود .ایــن حجــم از مداخلهگریهــای دولتــی میتوانــد
ضعفــی بــزرگ بــه شــمار بیاید .بــه گفتــه موســاکیو و الزارینــی ،در چنین شــرایطی،
بانکهــا بیشــتر بــه کس ـبوکارهای موفــق وام میدهنــد و آنهــا را بــه غولهــای
بزرگــی تبدیــل میکننــد .در واقــع همهچیــز دستبهدســت هــم میدهــد تــا
115. Statoil
116. Petrobras
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نوعی ستاد محافظت از دولت در دنیای کسبوکار شکل بگیرد.
اهمیت زمانی

ـی همــه ایــن صحبتهایــی کــه تــا اینجــا کردیــم ،ایــن نیســت
امــا معنــای ضمنـ ِ
کــه آقــای فوکویامــا دربــاره بــازار در ســال  1989اشــتباه کردهاســت؛ او فقــط کمــی
زودتــر از موعــد آن را پیشبینــی کردهاســت .بــدون تردیــد در ایــن ســالها شــاهد
رشــد و توســعه ســرمایهداریِ دولتــی بودهایــم کــه کام ـ ً
ا خارقالعــاده بودهاســت.
امــا هنــوز هــم دالیلــی وجــود دارد کــه میتوانیــم بــه آنهــا دل ببندیــم و اینطــور
تصــور کنیــم کــه اقتصــاد در مســیر خصوصیســازی حرکــت میکنــد نــه یــک
شــکل جدیــدی از ســرمایهداری .شــرکتهای خــوب موفــق میشــوند ســرمایه
ِ
خودشــان را بســازند و شــرکتها بــد هــم ســرمایههای دولتــی را دســتمایه
پیشرفت خود میکنند .به هر حال همه اینها پیش میروند.
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سونامی نقر های
سن نیروی کار را بیاموزند
کسبوکارها باید مدیریت افزایش ِ
مارتیــن امیــس 117و کریســتوفر باکلــی 118نویســندگانی هســتند کــه وارد
نگرانــی زیــادی بابــت هزینههــای
ســالهای نقــرهای (پیــری) خــود شــدهاند و
ِ
جمعیـ ِ
ـت پیــر دارنــد .آقــای امیــس ارتــش روبهرشــد افــراد ُمســن را بــه «هجــوم
ـن رســتورانها ،کافههــا و مغازههــا» تشــبیه کردهاســت.
مهاجــران و بــه هــم ریختـ ِ
119
آقــای باکلــی نیــز رمانــی بــا عنــوان روز قیامــت دربــاره جنــگ نســلها
نوشتهاســت .هــر دو نویســنده بــه اوتانــازیِ تودههــا اشــاره کردهانــد بــا ایــن
تفــاوت کــه آقــای امیــس میگویــد بــه داوطلبــان «مــدال» اهــدا کننــد ولــی آقــای
باکلی از شیوههای پیچیده برای کاهش مالیات سخن میگوید.
رماننویسهــا هــم جوکهــای خودشــان را دارنــد .امــا امیــس و باکلــی در
مــورد «ســونامی نقــرهای» کام ـ ً
ا حــق دارنــد .اکثــر افــراد متوجــه نشســتن گــرد
خاکســتری بــر ســر جمعیتهــای جهــان هســتند و میداننــد کــه جوامــع رو بــه
پیــری حرکــت میکننــد .امــا بزرگــی و قــدرتِ ایــن ســونامی و همچنیــن عواقــب
آن در نظــر افــراد متفــاوت اســت .ایــن مســئله در دنیــای شــرکتی کام ـ ً
ا صــدق
یکند.
م 
ـن نیروهــای کار مواجــه
در جهــان ثروتمنــدان ،شــرکتها بــا مشــکل افزایــش سـ ِ
117. Martin Amis
118. Christopher Buckley
119. Boomsday
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شــدهاند .در ســال  ،2012تقریبـاً از هــر ســه کارگــر آمریکایــی ،یــک نفــر بــاالی 50
ســال داشتهاســت؛ البتــه آمریــکا نســبت بــه کشــورهایی ماننــد ژاپــن و آلمــان،
کشــور جوانــی محســوب میشــود .چیــن نیــز بــه ســرعت بــا پدیــده پیــری همــراه
میشــود و ایــن امــر بــه لطــف سیاســت تکفرزنــدی (کــه اکنــون لغــو شدهاســت)
تشــدید میشــود .ایــن یعنــی شــرکتها بایــد یــاد بگیرنــد کارگــران پیرتــر خــود
را مدیریــت کننــد .ایــن مســائل همچنیــن بــه ایــن معناســت کــه شــرکتها بــا
موجــی از بازنشســتگی روب ـهرو خواهنــد شــد کــه روی بســیاری از مســائل تأثیــر
خواهد گذاشت.
اکثــر شــرکتها در ایــن زمینــه آمادگــی کافــی ندارنــد .چنــد ســال پیــش
تمایالتــی بــرای یافتــن راهحــل بــرای ایــن مشــکل ایجــاد شــد امــا خیلــی زود بــه
خاطــر بحــران اقتصــادی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد .ادبیــات مدیریــت در
ـران ُمســن در برابــر کوهــی ســرگرمیهایی کــه بــرای جوانــان تولیــد
زمینــه کارگـ ِ
شده ،به اندازه یک تپه کوچک هم نیست.
شــرکتها هنــوز بــه مدلهــای قدیمــی خــود در زمینــه افزایــش ســن و پیــر
شــدن نیروهــای کار پایبنــد هســتند .آنهــا تصــور میکننــد فــرد وقتــی بــه ســن
بازنشســتگی رســید دیگــر بایــد ناپدیــد شــود .البتــه آنهــا مدتهاســت کــه بــا ایــن
مــدل قدیمــی دســتوپنجه نــرم مــی کننــد و بــار آن را بــه دوش میکشــند.
گاهــی افــراد را تشــویق میکردنــد کــه زودتــر بــرای بازنشســتگی اقــدام کننــد.
بــازار کار در زمینــه افزایــش ســن کارگــران مشــکالت بســیاری دارد کــه بایــد بــه
آنها رسیدگی شود.
امــا مدلــی کــه از گذشــته رواج داشــته نمیتوانــد در آینــده نیــز ادامــه پیــدا
کنــد .تعــداد افــراد جوانــی کــه از مهارتهــای علمــی و مهندســی برخوردارنــد در
حــال کاهــش اســت .دولتهــا نیــز در حــال افزایــش ســن بازنشســتگی هســتند؛
شــرایط آن را نیــز دشــوارتر از گذشــته کردهانــد .شــرکتها نیــز بــه دنبــال راهکاری
ـران مســن خــود هســتند .حتــی ژاپــن در ایــن زمینــه قوانیــن ســختی را
بــرای کارگـ ِ
دایر کرد هاست.
ِ
کارگــران مســن
مدیریــت
مشــکل
شــرکتها چــارهای ندارنــد جــز اینکــه بــا
ِ
ِ
مواجــه شــوند و بــرای آن اقــدام کننــد .چطــور میتوانیــد افــراد مســن را وادار کنیــد
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خودشــان را بــا تمرینهــا و تکنولوژیهــای رو ِز دنیــا مطابقــت بدهنــد؟ چطــور
مادربزرگهــا و پدربزرگهــا میتواننــد بــر افــراد جــوان و تــازهکار حکومــت
کننــد؟ خوشــبختانه تعــداد کمــی از شــرکتها کمکــم دس ـتبهکار شــدهاند و بــه
رهبــران شــرکتها در ایــن زمینــه ،شــرکتهای
ایــن پرســشها فکــر میکننــد.
ِ
120
خردهفروشــی هســتند .یــک شــرکت خردهفروشــی در بریتانیــا بــه اســم آســدا
تنهــا افــراد بــاالی 50ســال را اســتخدام میکنــد .شــرکتی مشــابه آن در دانمــارک
نیز تنها افراد باالی 45سال را استخدام میکند.
بســیاری از شــرکتهای صنعتــی نیــز بــا مــوج خاکســتری همــراه شــدهاند.
دادن شــرایط خــود بــا افــراد مســن
برخــی بــه دنبــال راههایــی بــرای مطابقــت
ِ
121
هســتند .اچب ـیآر در مقال ـهای از کریســتف الچ بــه شــرکت ب ـیامو اشــاره کــرده
کــه زمانــی تــاش کــرده خــط تولیــد خــود را بــا ســن افــراد در ســال 2017
هماهنــگ کنــد .در مرحلــه نخســت ایــن مســئله کارایــی را کمــی پاییــن آورد .امــا
باالخــره ایــن شــرکت موفــق شــد  70تغییــر کوچــک و بــزرگ در خطــوط تولیــد
ایجاد کند تا با افزایش سن افراد هماهنگ شود.
برخــی از شــرکتهای حــوزه انــرژی و مهندســی نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
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 آنهــا درخواســت کــرده
تجربیــات خــود را در اختیــار جوانترهــا بگذارنــد .شــرکتهای ساختوســاز نیــز
از هماکنــون بــه دنبــال ایــن قضیــه رفتهانــد و ســعی دارنــد راهــی مناســب بــرای
جایگزینهای شایسته پیدا کنند.
پیرتر و فقیرتر

ســونامی خاکســتری نجــات پیــدا کننــد بایــد
شــرکتها اگــر بخواهنــد از
ِ
اقدامــات جدیتــری را در دســتور کار خــود قــرار بدهنــد .آنهــا بایــد بــه فکــر
مدلهــای جدیــدی باشــند .یعنــی دیگــر بایــد رابطــه میــان ســن و پرداخــت را از
میــان بردارنــد .آنهــا 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 ای ـنرو بــه
یکند.
آنرو م 
عالئمــی از آغــاز حرکــت در ایــن مســیر مشــاهده میشــود .برخــی از شــرکتها
ـتگی مرحلـهای» را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد .شــرکتهای
برنامــه «بازنشسـ ِ
مشــاورهای و شــرکتهای انــرژی برنامههــای پیچیــدهای بــرای بازنشســتگی در
ـران شبهبازنشســته را بــه جامعــه تحویــل میدهنــد
نظــر گرفتهانــد و حتــی کارگـ ِ
کــه میتوانــد روی پروژههــای خاصــی کار کننــد .مثــ ً
ا در برخــی از شــرکتهای
ـبتی خاصــی کــه شــرکت شــلوغ
خردهفروشــی ،افــراد میتواننــد در روزهــای مناسـ ِ
است ،مشغول به کار شوند.
امــا هنــوز یــک مشــکل بــزرگ بــا ایــن برنامهریزیهــای منظــم و مرتــب وجــود
دارد :انبــوه قوانیــی کــه بــه تبعیــض ســنی دامــن میزننــد در ســالهای گذشــته
شــرایط را ســخت و پیچیــده کردهاســت .ممکــن اســت تــاش شــرکتها بــرای
عبــور کــردن از ایــن قوانیــن و انقــاب جمعیتشــناختی ،نتیج ـهای معکــوس بــه
همراه داشتهباشد.
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پدر حفاری
فعاالن کمی در حوزه کسبوکار
مانند جورج میچل 122دنیا را تغییر دادهاند
ایــاالت متحــده آمریکااخیــرا ً در لجــنزا ِر یــأس و افســردگی غــرق شدهاســت.
ایــن حالــت روحــی را میتــوان در عنوانهــای مأیوسکننــده کتابهــا نیــز
مشــاهده کــرد؛ عنوانهایــی نظیرمــا آن بودیــم( 123تومــاس فریدمــن و مایــکل
ماندلبــام )124و زمــان تفکــر فــرا رســیده :آمریــکا در عصــر نــزول( 125ادوارد لــوس.)126
بــرای نخســتین بــار بعــد از گذشــت چنــد دهــه ،اکنــون آمریکاییهــا تصــور
توانیــم»
میکننــد فرزندانشــان آینــدهای بدتــر از آنهــا خواهنــد داشــت« .می
ِ
مثبـ ِ
ـی اروپایــی
ـت آمریکایــی جــای خــودش را بــه «کاری نمیتــوان انجــام دادِ» منفـ ِ
میدهد و این خطری بزرگ است.
دالیــل خوبــی نیــز بــرای ایــن قضیــه وجــود دارد .نظــام سیاســی واقعـاً «از
آنچــه بــه نظــر میرســد بدتــر اســت» و ایــن مســئله در کتابهــای معروفــی
نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت .اســتانداردهای طبقــه متوســط متوقــف
شدهاســت .جنــگ عــراق در چهــره شکســتی بــزرگ و تحملناپذیــر ظاهــر
شدهاســت .امــا منفیاندیشــان نیــروی محرکــه قدرتمنــدی کــه بــه ســمت
George Mitchell
That Used to Be Us
Michael Mandelbaum
Time to Start Thinking: America in the Age of Descent
Edward Luce

122.
123.
124.
125.
126.
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مخالــف فشــار وارد میکنــد را نادیــده میگیرنــد :ظرفیــت فوقالعــاده آمریــکا
بــرای بازســازیِ خــودش .هیــچ کشــوری در دنیــا تــا کنــون نتوانســته
شــرکتهایی تولیــد کنــد کــه دنیــا را تغییــر دادهانــد و صنایــع گســترده ایجــاد
کردهانــد :ایــن مســئله نــه تنهــا در اقتصــاد کامپیوتــریِ جدیــد و دنیــای
ـی خریــد ،تولیــد و انــرژی
اینترنتــی نمــود پیــدا کــرده بلکــه در اقتصــاد قدیمـ ِ
نیز خودش را نشان دادهاست.
جــورج میچــل کــه در روز  26جــوالی  2013از دنیــا رفــت ،یکــی از معــدود
مردهایــی بــود کــه فرضیههــای منفیاندیشــانه را رد کــرد .از دهــه  70میــادی بــه
ـول ناگزیــر
بعــد ،صنعــت انــرژی در ایــاالت متحــده آمریــکا خــودش را بــا نوعــی افـ ِ
وفــق داد .تحلیلگــران تــاش میکردنــد بــا جــدول و نمــودار ثابــت کننــد نفــت و
گاز در ایــن کشــور رو بــه اتمــام اســت .شــرکتهای بــزرگ نفتــی همگــی بــرای
اینکــه نجــات پیــدا کننــد ،جهانــی شــدند .امــا آقــای میچــل اصــرار داشــت نفتــی
کــه زیــر صخرههــای غولپیکــر و ســخت گرفتــار شــده ،میتوانــد رهــا شــود .او
چندیــن دهــه روی ایــن ایــده وقــت گذاشــت و بــا تکنیکهــای مختلــف راهــی
بــرای رهاســازی نفــت و گا ِز محبــوس در صخرههــای آمریکاییپیــدا کــرد :تزریــق
مایــع بــا فشــار قــوی بــه زمیــن میتوانــد شــکافی عمیــق در ســنگها و صخرههــا
ایجــاد کننــد و راهــی بــرای رســیدن بــه نفــت و گاز محبــوس در آن بــه وجــود
بیــاورد (حفــاری)؛ ســپس میتــوان بــا حفــاریِ کنارههــا ،چاهــی عمیــق و پــر از
نفت داشت.
نتیجــهای کــه او بــه دســت آورد ،انقالبــی بــزرگ بــه شــمار میآیــد .او در
مصاحبــهای بــا اکونومیســت در ســال  2011ادعــا میکــرد کــه هیــچ تردیــدی
نداشــته حفــاری میتوانــد بــازار انــرژی آمریــکا را زیــر و رو کنــد .امــا خــودش هــم
از ســرعت ایــن تغییــرات شــگفتزده شــدهبود .بســترهای نفــت شــیل ایــن روزهــا
بیــش از یکچهــارم از گاز طبیعــی آمریــکا تولیــد میکنــد در حالیکــه در ســال
 2000ســهم آن تنهــا 1درصــد بــود .آمریــکا بــه زودی بــه صادرکننــده گاز خالــص
ـنتی نفتــی ماننــد عربســتان ســعودی و روســیه
تبدیــل خواهــد شــد .قدرتهــای سـ ِ
به زودی استقامت خود را از دست میدهند.
آقــای میچــل یکــی از کســانی بــود کــه آمریکاییهــا را بــرای رســیدن بــه
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ـی فقیــری بــود کــه بــه آمریــکا
رویــای آمریکایــی کمــک کــرد .پــدر او مهاجـ ِر یونانـ ِ
آمدهبــود و مدتهــا در تگــزاس کار میکــرد .آقــای میچــل ناگزیــر بــود در کنــار
دانشــگاه ،کار کنــد امــا او بــه عنــوان شــاگرد اول از دانشــگاه فارغالتحصیــل شــد .او
درآمــدی بیــش از 2میلیــارد دالر داشــت و در تگــزاس میتــوان نشــانههایی از
کارهای خیر و بشردوستانه او را مشاهده کرد :او بسیار بخشنده بود.
آقــای میچــل در عینحــال روح کارآفرینــی را نیــز بــه کالبــد اقتصــاد انــرژی در
آمریــکا دمیــده بــود .او نفــت و گاز شــیل را کشــف نکــرد :چندیــن دهــه پیــش
شناســی عمیقــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتهبــود کــه نشــان
مطالعــات زمین
ِ
م ـیداد ایــن نفــت و گاز وجــود دارد؛ ســالها پیــش از آنکــه آقــای میچــل کارش
را شــروع کنــد .او حتــی حفــاری را هــم ابــداع نکــرد :از دهــه 40میــادی ایــن شــیوه
مرســوم بــود .امــا کارآفرینهــای کمــی وجــود دارنــد کــه چیــزی کامــ ً
ا جدیــد
ـی او در ترکیــب ایــده و دیدگاهــش بــا «شــن» بــود :او معتقــد
ابــداع میکننــد .بزرگـ ِ
بــود تکنولــوژی میتوانــد راه را بــرای دســتیابی بــه ذخایــر انــرژی بــاز کنــد و در
نهایت به شیوهای خالقانه ایدهاش را عملی کرد.
آقــای میچــل در رشــته مهندســی نفــت و زمینشناســی تحصیــل کردهبــود و
ـش مهندسهــا مشــغول
بعــد از فارغالتحصیلــی ،در زمــان جنــگ جهانــی دوم در ارتـ ِ
بــه کار شــدهبود .ســپس تــاش کــرد در ســازمانها و شــرکتهای بــزرگ کار
کنــد ،امــا نســبت بــه آنهــا بیاعتمــاد بــود و بــه همیــن خاطــر بــا آنهــا وارد
معاملــه نشــد .در همــان روزهــای نخســت در شــیکاگو بــا شــخصی آشــنا شــد و
حقــوق زمیــن او را خریــداری کــرد و خیلــی ســریع بــرای حفــاریِ نفتــی در آن
زمین دستبهکار شد.
ویژگــی او ،کلهشــقیاش بــود .ســرمایهگذاران و دوســتانش دیگــر
مهمتریــن
ِ
خســته شــدهبودند امــا او بیــش از دو دهــه بــه جســتوجوی نفــت ادامــه داد .او
میگفــت« :هیچوقــت فکــر نکــردم تســلیم بشــوم .حتــی وقتــی همــه میگفتنــد
یکــه آقــای
جــورج داری پولــت را دور میریــزی!» ســپس در ســال  1998زمان 
میچــل بــه دهــه  80زندگــیاش قــدم میگذاشــت ،بــا گــروه فعالــش بــه ایــده
حفــاری بــا شــن و آب دســت پیــدا کردنــد .ناگهــان همــه زمینهــای نفــت شــیل
به زمینهای طال تبدیل شدند.
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نامحتمل محیط زیست
مبارز
ِ
ِ

بــا وجــود همــه اینهــا ،قصــه آقــای میچــل چیــزی بیــش از سختکوشــی و
دریافــت پــاداش اســت .ایــن داســتان نشــان میدهــد دولــت چطــور میتوانــد در
ِ
دولتــی
شــرکت او روی حمایــت آژانسهــای
کنــار کارآفرینــی موثــر باشــد.
ِ
مختلفــی حســاب بــاز کردهبــود؛ برخــی از آنهــا نقشــههای نفــت شــیل را در
اختیــارش گذاشــته بودنــد و بــه هــر طریقــی بــه او کمــک میکردنــد .قانــون
مالیــاتِ جیمــی کارتــر 127در ســال  1980در زمینــه شــرکتهای نفتــی نیــز در
فعالیت او موثر بود.
ایــن روزهــا ،ســبزها علیــه فعالیتهــای حفــاری مبــارزه میکننــد؛ هــم در
بریتانیــا و هــم در ســایر نقــاط دنیــا .بــرای ایــن دســته از افــراد شــاید عجیــب
باشــد کــه بداننــد آقــای میچــل از ابتــدا یــک فعــال محیطزیســتی بــود .او در
ســال  1974برنامــه جامعــی ترتیــب داد کــه وودلنــدز 128نــام داشــت؛ در ایــن
ـی
برنامــه بــه مشــکالت شهریشــدن اشــاره میشــد .او حتــی در ســالهای پایانـ ِ
عمــرش کمپینهایــی راهانــدازی 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 محیطزیست آسیب بزنند.
تــاد 129پســر آقــای میچــل از «تناقــض میچــل» ســخن میگویــد :او بــه
کنتــرل جمعیــت بــاور داشــت امــا خــودش ده فرزند داشــت؛ او همیشــه بــه دنبال
توســعه پایــدار بــود امــا هیــچگاه در انرژیهــای تجدیدپذیــر ســرمایهگذاری
نکــرد .حــاال هــم خیلــی ســخت اســت کــه بــاور کنیــم او فعــال محیطزیســتی
بــود امــا بــه دنبــال حفــاری نیــز رفــت .بــه هــر حــال یــک مــورد را میتــوان بــا
قاطعانــه اظهــار کــرد :انقالبــی کــه او بــه پــا کــرد بــه انــدازه ســیلیکونولی در
دنیا موثر خواهد بود.

127. Jimmy Carter
128. The Woodlands
129. Todd
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ناپایداری قدرت
ِ
قدرتمند همیشه در همان وضعیت باقی نمیماند
اگــر پارتیزانهــا از چــپ و راســت روی یــک مــورد توافــق داشتهباشــند ،ایــن
اســت کــه قــدرت بیــش از انــدازه متمرکــز شدهاســت .جنبــش اشــغال
والاســتریت130در برابــر هــر قــدرت یکدرصــدی اعتــراض میکننــد .جنبــش
تیپارتــی 131علیــه روشــنفکران بینالمللــی قــد علــم میکنــد .شــاید کمپیــن
ـی او «مــردم
ریاس ـ 
تجمهوریِ ال گور132چنــدان حرف ـهای نبــود امــا شــعار انتخاباتـ ِ
مقابل قدرتمندان» ،سیاست در قرن  21را تعریف میکند.
یافتــن دلیــل ایــن امــر نیــز ســاده اســت .در طــول بحــران بــزرگ مالــی،
ِ
دولتهــا از اقیانــوس پولهــای عمومــی بــرای نجــات بانکهــا از عواقــب اشــتباهها
و طمعورزیهــای خودشــان ،بهــره بردنــد .بانکدارهــا رفتهرفتــه از بــازی از کنــار
کشــیدند و بــه خودشــان انعامهــای حســابی ندادنــد .حــاال نابرابــری در بســیاری از
کشــورها روبهگســترش اســت .پولدارهــا همینطــور ثــروت بیشــتری کســب
میکننــد ،طبقــه متوســط چالنــده میشــود و فقــرا هــم زیــر پــا لگدمــال میشــوند.
افــراد بانفــوذ در صندوقهــای ســرمایهگذاری تأمینــی ،پــول زیــادی را صــرف
میکننــد 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 نمیبرد.
ایــن نــگا ِه رایــج بــه قــدرت اســت .امــا مواســس نعیــم چنیــن چیــزی را
مزخــرف میدانــد .آقــای نعیــم در کتــاب پایــان قــدرت 134عمیقـاً روی ایــن قضیــه
تأکیــد دارد کــه هــرم قــدرت در حــال فروپاشــی اســت .او کــه پیشتــر در کابینــه
وزیــر ونزوئالیــی مشــغول بــه کار بــوده اکنــون خــودش را در یکــی از موسسـههای
صلــح مشــغول کردهاســت .قدرتهــای کوچــک رفتهرفتــه یــاد گرفتهانــد چطــور
قدرتهــای بــزرگ را بــه مرحلــه عجــز برســانند .افــرادی کــه در گذشــته راحــت بــه
قــدرت میرســیدند ایــن روزهــا خیلــی ســخت میتواننــد قــدرت خــود را اداره و
آن را حفــظ کننــد .موانــع جدیــدی روی کار آمــده و عوامــل محافظتکننــده دیگــر
مانند گذشته عمل نمیکنند.
ـرکتی دهــه  50و  60میــادی بــا دوز و کلـ ِ
ـک غولهــای خاصــی اداره
دنیــای شـ
ِ
میشــد؛ غولهایــی کــه «ســه تــای بــزرگ» در صنعــت خودروســازی آمریکایــی
و ضبطوپخــش و همچنیــن «هفــت خواهــر» در نفــت جهانــی بودنــد .ســی رایــت
میلــز 135جامعهشــناس آمریکاییــاز اینکــه عــدهای از روشــنفکران ،آمریــکا را اداره
میکننــد گالیــه میکــرد .جــی کــی گالبرایــت اقتصــاددان برجســته نیــز ادعــا
میکــرد تفــاوت خاصــی میــان برنامهریــزی دولتــی در روســیه بــا برنامهریــزی
شرکتی در جنرال موتور نیست.
ـرکتی امــروز تفــاوت کمــی دارد .زمــان فشــرده شدهاســت :گــوگل در
دنیــای شـ
ِ
ســال  1998متولــد شــد ،امــا اکنــون بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای دنیــا
تبدیــل شدهاســت؛ بــا اینکــه زمــان زیــادی نگذشــته امــا ایــن شــرکت حســابی
قــدرت گرفتهاســت .جغرافــی نیــز بیــش از گذشــته ،فشــرده و نزدیــک شدهاســت:
چــه کســی فکــرش را میکــرد در زمــان گالبرایــت ،مبتکرتریــن برنــد پوشــاک
متعلــق بــه اســپانیا (زارا )136باشــد؟ در ســال  1980احتمــال اینکــه شــرکتی از میــان
پنــج شــرکت برتــر بــه شــکلی ناگهانــی خــارج شــود ،تنهــا 10درصــد بــود18 .ســال
بعد این احتمال به 25درصد افزایش پیدا کردهاست.
133
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رئیسهــا نیــز مــدت زمــان کمتــری در قــدرتِ اداری باقــی میماننــد :متوســط
عمــر اداریِ مدیرعامــل یــک شــرکت از ده ســال در دهــه  90میــادی بــه پنجســال
و نیــم در امــروز رسیدهاســت .آن دســته کــه مأیــوس میشــوند خیلــی ســریع از
بــازی کنــار زده میشــوند .رئیسهــا بایــد خودشــان را بــرای رویارویــی بــا ارتــش
منتقــدان در نظــام ســرمایهداری آمــاده کننــد :ببینیــد تیــم کــوک 137مدیرعامــل
گذاران خشــمگین برخــورد میکنــد .آنهــا بــا ارتشــی
اپــل چطــور بــا ســرمایه
ِ
خشــمگین از بیــرون نیــز مواجــه هســتند .حتــی بانکهــا نیــز در مــورد نــرخ بهــره
یا پولشویی مواخذه میشوند.
زندگــی هــر روزه در جریــان اســت .سیاســت در نظــر
الگــوی مشــابهی در
ِ
بگیریــد .در ســال  2012تنهــا چهــار کشــور از میــان  34کشــو ِر  OECDدولتــی بــا
ِ
اکثریــت قاطــع در مجلــس داشــتند .هلنــد در ســال  ،2010چهــار مــاه را بــدون
دولــت ســپری کــرد .بلژیــک نیــز در فاصلــه ســالهای  2010تــا  ،2011بــه مــدت
 541روز دولــت نداشــت .در ایــن فاصلــه ســروکله قدرتهــای رقیــب از گوشــه و
کنــار پیــدا میشــود .یــا وضعیــت قــدرت در کســبوکار را در نظــر بگیریــد.
اتحادیهســازی در بخشهــای خصوصــی از 40درصــد در ســال ،1950امــروزه بــه
کمتر از 7درصد رسید هاست.
چــرا قــدرت تــا ایــن انــدازه محــو و ناپایــدار شدهاســت؟ آقــای نعیــم هیــچ
تمایلــی نــدارد بــه اینترنــت اعتبــار ببخشــد .امــا بــه نظــر میرســد اینترنــت
قویتریــن نیــرو در ایــن سلســلهمراتب اســت .او بــه جــای اینترنــت بــه ســه
انقــاب دیگــر اشــاره میکنــد« :بیشــتر»« ،تحــرک» و «اندیشــه» .تولیــد ناخالــص
ـی جهــان از ســال  1950تــا کنــون پنجبرابــر شدهاســت ،پــس افــراد بیشــتری
داخلـ ِ
نســبت بــه همیشــه بــه چیزهــای بیشــتری دسترســی دارنــد .افــراد نســبت بــه
همیشــه پویاتــر هســتند و تحــرک بیشــتری دارنــد؛ بــر اســاس برآوردهــای ســازمان
ملــل 214میلیــون مهاجــر در سرتاســر دنیــا وجــود دارد ،ایــن میــزان نســبت بــه دو
دهــه پیــش37 ،درصــد افزایــش پیــدا کردهاســت .مــردم بســیار متکــی بــه خــود
نیــز شــدهاند (یــا بهتــر اســت بگوییــم خودخواهتــر!) .حتــی در عربســتان ســعودی
20درصد از ازدواجها به طالق ختم میشود.
137. Tim Cook
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امــا آقــای نعیــم اعتراضاتــی دارد .اینرنتــی کــه قــرار اســت هرجومــرج ایجــاد
کنــد زیــر ســلطه پنــج شــرکت بــزرگ جهــان قــرار دارد (بــه غیــر از چیــن کــه
دولــت در آن دخالــت میکنــد) .در میــان بانکهــا و حســابهای شــرکتی ،قــدرت
لهــای
نســبت بــه یــک قــرن پیــش متمرکزتــر شدهاســت .آمــازون و ایبــی 138از غو 
خردهفروشی دهه 50میالدی نیز رشد بیشتری خواهند داشت.
اعتراض در اعتراض

امــا آقــای نعیــم در برابــر اعتراضــات نیــز اعتراضــات خوبــی دارد .او بــا کوچــک
ـدن ایــن
ـدن شــرکتها مشــکلی نــدارد بلکــه مشــکل اصلــی او بــا شــکننده شـ ِ
شـ ِ
شرکتهاســت .غولهــای اینترنتــی دیگــر نمیتواننــد اقتصــادی تکیــه کننــد کــه
جنــرال موتــور را حفــظ کردهاســت .چــرا کــه ایــن شــیوه مدتهاســت جــواب
نمیدهــد .آنهــا بایــد تــاش کننــد بــه صــورت مرتــب محصوالتــی خالقانــه عرضــه
کننــد و برنــد خــود را مطابــق بــا ســلیقه آنهــا ارائــه کننــد .افــراد قدرتمنــد نیــز
نســبت بــه گذشــته امنیــت کمتــری دارنــد .مدیرعاملهــا مرتــب شــغل خــود را از
دست میدهند.
آقــای نعیــم از انقــابِ ضــد قــدرت ســخن میگویــد .انقالبــی کــه تــاش
میکنــد فرصتهایــی را بــرای افــراد معمولــی حفــظ کنــد .امــا او جنبههــای
دیگــر قضیــه را نیــز میبینــد .هرچــه قــدرت لغزندهتــر میشــود ،دنیــا بــا
انگیزههــای کوتاهمدتتــر و ترسهایــی کــه مرتــب در حــال تغییــر اســت اداره
یَشــود .سیاســتمداران نمیتواننــد مشــکالت بــزرگ را پشــت ســر بگذارنــد،
م
مشــکالتی ماننــد تغییــرات آبوهوایــی .شــرکتها دائــم در تقــای نجــات خــود
هســتند .بــه هــر حــال اگــر حــق بــا پوپولیس ـتها باشــد و تنهــا یکدرصــد دنیــا
اداره کنند ،همهچیز خیلی بدتر خواهد بود.

eBay

138.

 158آشوب بزرگ

فصل سوم

برندههاوبازندهها

 160آشوب بزرگ

تغییرات جمعیتی به کدام سو میرود؟
بازارهای نوظهور لبریز از کارآفرینهای جوان هستند
گلوبالــز 1یکــی از شــرکتهای معــروف هنــدی در حــوزه فنــاوری اطالعــات
اســت کــه غربیهــا هــم آن را تحســین میکننــد و هــم از آن میترســند .ایــن
شــرکت کــه در ســال  2000تأسیسشــده تاکنــون در بیــش از  11کشــور دنیــا
دفتــر کار راهانــدازی کــرده اســت .ســوهاس گوپینــات 2مدیرعامــل ایــن شــرکت تنها
ســالگی خــود
کارکنــان شــرکت او نیــز در اوســط بیست
 24ســال دارد .اکثــر
ِ
ِ
هستند.
آقــای گوپینــات تصویــری زنــده از انقــاب شــوکه کننــده کســبوکار اســت.
کســبوکارها در دنیــای نوظهــور بهصــورت ســنتی پــر از افــراد مســن و باتجربــه
بــود .و بهانــدازه همــان تعــداد افــراد پیــر ،جوانهــای بلندپــرواز در کشــورهایی
ماننــد هنــد ،آرزوی امنیــت شــغلی داشــتند .شــغلهایی کــه درآمــد خوبــی دارنــد
بهویــژه در شــرکتهای چندملیتــی ،کلیــد موفقیــت و دســت یافتــن بــه بــازار
ازدواج است .اما این روند بهسرعت در حال تغییر است.
هرکســی کــه ایــن روزهــا قــدم بــه هنــد بگــذارد و نگاهــی بــه بــازار کسـبوکار
در آن بینــدازد ،حتمــاً همهجــا جوانهایــی هنجارشــکن میبینــد کــه ســعی
1. Globals
2. SuhasGopinath
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میکننــد خــارج از چارچوبهــای همیشــگی ،در ایــن دنیــا کار کننــد .بســیاری از
آنهــا در شــرکتهای بــزرگ ،بانکهــای بلنــدآوازه و غولهــای تکنولــوژی فعالیــت
میکننــد؛ برخــی در یونیلــو ِر هندوســتان و برخــی هــم در کومــات تکنولــوژی 3کــه
اطالعــات موردنیــاز روســتاییها را فراهــم میکنــد .بســیاری از آمریکاییهــا
میگوینــد هــر بــار بــه بازارهــای نوظهــور ماننــد هنــد ســفر میکننــد ،فرصــت ســر
خاراندن هم پیدا نمیکنند؛ از جلسهای به جلسه دیگر میروند.
افزایــش تعــداد کارآفرینهــای جــوان نشــان میدهــد تغییــرات جمیتــی بــه
چــه ســمتی م ـیرود .جمعیــت شناســان معتقدنــد کــه دنیــای نوظهورهــا تقریب ـاً
جــوان باقــی خواهــد مانــد ،درحالیکــه جهــان ثروتمنــدان بــه ســمت پیــری
حرکــت خواهــد کــرد .تــا ســال  2020متوســط ســنی در هنــد  28ســال خواهــد
بــود؛ درحالیکــه در آمریــکا  38ســال ،غــرب اروپــا  45ســال و ژاپــن  49ســال
خواهــد بــود .امــا ایــن تنــوع جمعیتــی نهتنهــا روی مســائلی ماننــد نــرخ اســتقالل
افــراد تأثیــر میگــذارد ،بلکــه فرهنــگ کارآفرینــی را نیــز در دنیــای کســبوکار
تحــت تأثیــر خــودش قــرار میدهــد .افــراد جــوان ذات ـاً تمایــل بیشــتری بــه دور
ریختــن نظمهــای هیجانــی نســبت بــه افــراد مســن دارنــد .چنیــن تمایلــی بــه
خاطر دو تغییر عمده در دنیا نوظهورها ،تقویت میشود.
نخســتین مــورد بــه انقــاب فنــاوری اطالعــات مربــوط میشــود .بــر اســاس
بررس ـیهای گــروه مشــاوره بوســتون ،در حــال حاضــر حــدود  610میلیــون کاربــر
اینترنتــی در کشــورهای نوظهــور ( )BRICI4وجــود دارنــد .ایــن موسســه بــرآورد
کــرده بــود کــه تعــداد ایــن افــراد تــا ســال  2015تقریب ـاً دو برابــر میشــود و در
ـی خــود پیشــی میگیرنــد.
ایــن فاصلــه بســیاری از مصرفکننــدگان از همتایــان غربـ ِ
اکثــر آنهــا از طریــق تلفنهــای همــراه خــود بــه اینترنــت دسترســی دارنــد (کــه
در همــه نقــاط دنیــای نوظهــور حاضــر و مهیاســت) هرچنــد حضــور کامپیوترهــای
شــخصی کاهــش پیــدا میکنــد .راب ســالکویتس 5نویســنده کتــاب خیــزش دنیــای
جــوان 6ادعــا کــرده چنیــن دسترس ـیهایی بــه کارآفرینهــای ایــن منطقــه مزیــت
Comat Technologies
Brazil, Russia, India, China and Indonesia
Rob Salkowitz
Young World Rising
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وبرتــری میبخشــد .درحالیکــه شــرکتهای غربــی اســیر برخــی چهارچوبهــای
از پیــش تعیینشــده هســتند ،میتواننــد بــه جهانــی کــه در حــال متولــد شــدن
است تکیه کنند و شرکتهای جدیدی بسازند.
دومیــن مــورد ،انقالبــی بــه نفــع کارآفرینهاســت .نهادهــای جهانــی ماننــد
کــردن کارآفرینهــا و
بانــک جهانــی و مجمــع جهانــی اقتصــاد بــه محبــوب
ِ
ـدن مفهــو ِم کارآفرینــی ،کمــک کردهانــد .کســانی مثــل آقــای
بهطورکلــی رایــج شـ ِ
گوپینــات بارهــا تشــویق میشــوند تــا بهعنــوان کارآفریــن آغــاز بــه کار کننــد.
ـوق افــرادی نظیــر او میشــوند .شــرکت مایکروســافت
شــرکتهای بــزرگ نیــز مشـ ِ
زیرســاختهایی بــرای کارآفرینهــا فراهــم و راه را بــرای آنهــا بــاز میکنــد.
گلدمنســاکس بیــش از  100میلیــون دالر بــرای کارآفرینهــای زن کــه اغلــب در
بازارهای نوظهور هستند ،هزینه کرده است.
امــا تغییــرات درونــی مهمتریــن از ایــن تلنگرهــای بیرونــی هســتند .خیــزش
گروهــی از اســتارتاپهای موفــق ماننــد اینفوســیس 7در هنــد یــا ســافتترایب 8در
غنــا ،تأثیــر شــگرفی روی اندیشــه در ایــن منطقــه داشــته اســت .ایــن شــرکتها
بهخوبــی نشــان دادهانــد کــه کارآفرینهــای جــوان میتواننــد بااقتــدار بــه موفقیــت
برســند :هفــت بنیانگــذا ِر اینفوســیس در میانــه  20ســالگی خــود بودنــد کــه ایــن
شــرکت را تأســیس کردنــد .آنهــا همچنیــن گروهــی از طبقــه متوســط را تشــکیل
دادهانــد کــه خطــرات را کنــار میزنــد و فعالیــت میکنــد .آنهــا طرحــی نــو در
دنیای شرکتی درانداختهاند.
آرزوهای بزرگ

ایــن کارآفرینهــای جــوان مدتــی اســت کــه کار خــود را آغــاز کردهانــد و
تــاش میکننــد بــه بازارهــا شــکل تــازهای ببخشــند .بازیهــای ویدئــوی روی
تلفنهــای همــراه و ســرگرمیهای آنالیــن از نمونههــای موفــق فعالیــت ایــن
کارآفرینهاســت .آنهــا همچنیــن توانایــی خارقالعــادهای در شناســایی
شــکافها در دیگــر بازارهــا دارنــد .برایــت ســایمونز 9جوانــی اهــل غناســت کــه
7. Infosys
8. SOFTtribe
9. Bright Simons
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بــه ایــدهای خالقانــه در زمینــه بیماریهــای ُمســری دســت پیداکــرده اســت .او
از تولیدکننــدگان دارو درخواســت کــرده بارکدهــای ویــژهای روی محصــوالت خود
بگذارنــد .مصرفکننــدگان میتواننــد بــه کمــک تلفــن همــراه خــود ،آن بارکــد
10
ـودن آن را بررســی کننــد .کمــال قدیــر
را بــه تولیدکننــده بفرســتند و ســالم بـ ِ
یکــی دیگــر از کارآفرینهــا در بنــگالدش اســت کــه بــه هــوای بــازار تلفــن همــراه
از والاســتریت روی برگردانــد و اکنــون کســبوکاری بــزرگ بــرای خــودش راه
انداخته است.
ایــن بحــث بایــد بهدرســتی موردبررســی قــرار بگیــرد .چیــن بهعنــوان
اصلیتریــن موتــور محــرک بازارهــای نوظهــور ،بــا ســرعت در حــال پیــر شــدن
اســت (کــه بخشــی از آن بــه لطــف سیاســت تکفرزنــدی اســت) :تــا ســال 2020
میانگیــن ســنی در چیــن بــه  37ســال میرســد ،تقریبــاً مشــابه آمریکاســت.
کارآفرینهــای جــوان بــا موانــع بســیاری روبــهرو هســتند کــه بایــد آنهــا را از
میــان بردارنــد .در نیجریــه جرائــم ســایبری ،عرصــه را بــرای کســبوکارهای
اینترنتــی تنــگ کــرده اســت .در آمریــکای التیــن نیــز کارآفرینهــای جــوان در
اقتصــاد غیررســمی فعالیــت میکننــد ،جایــی کــه در آن ابــداع بســیار نــادر و
سرمایه بسیار اندک است.
بههرحــال انرژیهــای کارآفرینــی بــه ســمت شــرق حرکــت میکننــد .ایــن
ـردن اســتخدا ِم
حقیقــت کــه شــرکتها در کشــورهای ثروتمنــد تنهــا بــا متوقــف کـ ِ
کارگــران جــوان بــه ســقوط اقتصــادی واکنــش نشــان دادهانــد ،رونــد تغییــر را
تســریع کــرده اســت .آمریکاییهــا تماشــاچی شــبکههای اجتماعــی 11شــد هاند؛
فیلمــی کــه دانشــجویان دانشــگاه هــاروارد را نشــان م ـیداد؛ آنهــا بنیانگــذاران
شــرکتی در حــال رشــد بــه نــام «فیسبــوک» بودنــد .حــاال انتظــار مــیرود
فیسبــوک بعــدی در هنــد یــا اندونــزی راهانــدازی شــود و دیگــر کاری بــه آمریــکای
میانسال و اروپای پیر نداشته باشد.

10. Kamal Quadir
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دخترها هم طغیان میکنند
زنان در هیئتمدیرههای جهان نوظهور ،کوالک میکنند
چانــگ یین12بزرگتریــن فرزنــد از میانهشــت فرزنــ ِد یکــی از افســرهای
ارتــش ســرخ 13اســت؛ افســری کــه در طــول انقــاب فرهنگــی بــه اتهامــات
کاپیتالیســتی بــه زنــدان افتــاده بــود .امــروز چانــگ ییــن یکــی از ثروتمندتریــن
ـی او  1میلیــارد و  600میلیــون
زنــان خودســاخته در جهــان اســت؛ درآم ـ ِد تقریبـ ِ
دالر اســت .او در اوایــل دهــه  80میــادی بهعنــوان کارگــر در کارخانــه کاغذســازی
کار میکــرد؛ همــان زمــان بــود کــه ناگهــان فکــری بــه ذهنــش رســید .او میگفــت
کاغذهــای باطل ـهای کــه رئیــس شــرکت بهراحتــی دور میریــزد ،ارزشهایــی دارد.
و دقیقــاً از همــان زمــان بــود کــه یــاد گرفــت روی دیدگاههــای خــودش
ســرمایهگذاری کنــد .اکنــون شــرکت نایــن دراگونــز پیپــر 14کــه او در ســال 1995
بــه همــراه همســرش تأســیس کــرد ،یکــی از بزرگتریــن کارخانههــای بازیافــت
کاغذ در دنیاست.
دنیــای نوظهــور زنــان تاجــر بســیاری ماننــد خانــم چانــگ را در قلــب خــود
جــایداده اســت .از میــان  14زن مســتقل خودســاخته میلیــاردری کــه مجلــه
12. Zhang Yin
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فوربــز 15در فهرســت خــود آورده ،هفــت نفــر چینــی هســتند .پژوهشهــای نشــان
میدهــد بســیاری از شــرکتها در دنیــا نوظهــور در زمینــه پــرورش نیروهــای زن
موفقتــر از رقبــای غربــی خــود عمــل میکننــد 32 .درصــد از مدیــران ارشــد در
چیــن ،زن هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس بررســیهای مجلــه
فورچــون ،از میــان  500رئیــس در آمریــکا تنهــا  3درصــد و از میــان  100رئیــس در
بریتانیــا نیــز تنهــا  3درصــد زن هســتند .ترکیــه و برزیــل در رتبهبنــدی مجمــع
جهانــی اقتصــاد دربــاره ســهم مدیرعاملهــای زن در شــرکتها ،رتبــه ســوم و
چهــارم را بــه خــود اختصــاص دادهانــد (فنالنــد و نــروژ نیــز بعــد از آنهــا
قرارگرفت هاند).
ـطح خــود
ـوان طبقــه متوســط در زمینــه تحصیــل نیــز از مـ ِ
زنــان جـ ِ
ـردان همسـ ِ
پیــش افتادهانــد 65 .درصــد از فارغالتحصیــان دانشــگاهی در امــارات متحــده
عربــی ،زن هســتند .در برزیــل و چیــن ،ایــن رقمهــای بــه ترتیــب  60درصــد و 47
درصــد اســت .در روســیه  57درصــد از زنــان در دانشــکده بــه مقاطــع باالتــر و
تحصیــات تکمیلــی راه پیــدا میکننــد .یعنــی تنهــا  43درصــد از مــردان بــه ایــن
مقاطــع راه پیــدا میکننــد و در ایــن زمینــه کمــی عقــب هســتند .مدرســههای
ـون گــر ِم کاپیتالیســم بــه شــمار میآیــد نیــز بهســرعت زنانــه
کس ـبوکار کــه کانـ ِ
چیــن اروپــا در
میشــود .حــدود  33درصــد از دانشــجویان مدرســه بینالمللــی
ِ
شــانگهای و  26درصــد از دانشــجویان مدرســه هنـ ِد کسـبوکار در هند ،زن هســتند.
ایــن رقــم در مقایســه بــا ارقــا ِم مربــوط بــه مــدارس کســبوکار قبلــی ،بســیار
قابلمالحظه است.
17
16
ســیلیویا آن هاولــت و ریپــا رشــید در کتــاب غلبــه بــر جنــگ اســتعدادها در
بازارهــای نوظهــور :چــرا زنــان راهــکار هســتند 18بــه ایــن نکتــه مهــم اشــارهکردهاند
کــه زنــان تاجــر در بازارهــای نوظهــور بایــد بــر موانــع غیرمنطقــی و غیرمعقولــی
غلبــه کننــد .زنــان در امــارات متحــده عربــی چطــور میتواننــد در ردیــف اول
باشــند وقتــی هنــوز بــرای ســفر بایــد یــک مــرد بــه همراهشــان باشــد؟ چطــور
Forbes
Sylvia Ann Hewlett
Ripa Rashid
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
اختــاف معنایــی نــدارد؟ در همــه کشــورهای بازارهــای نوظهــور ،زنــان ســهم بزرگی
در مســئولیتهای خانوادگــی دارنــد .بااینوجــود در ایــن کشــورها هنــوز مــردان
سلطه بیشتری دارند.
حجــم کاریِ زنــان تاجــر بســیار زیــاد اســت .رشــد ســریع بــه معنــای تغییــراتِ
ـی مختلــف دنیــا شــرایط را
ـتن مشــتری در مناطـ ِ
طاقتفرساســت .داشـ ِ
ـق جغرافیایـ ِ
بدتــر و ســختتر میکنــد؛ ایــن مشــکلی اســت کــه شــرکتهای آســیایی بــا آن
مواجــه هســتند .مطالعــات نشــان میدهــد اکثــر زنانــی کــه در ایــن بازارهــای
نوظهــور مشــغول بــه کار هســتند ،ایــن روزهــا بیــن  8تــا  18ســاعت در هفتــه بیــش
از ســه ســال پیــش کار میکننــد .نکتــه دردنــاک دیگــری کــه در مــورد وضعیــت
کاری ایــن زنــان وجــود دارد ایــن اســت کــه اغلــب بایــد مســافتهای طوالنــی تــا
محــل کار خــود طــی کننــد .بررســیها نشــان میدهــد پکــن و مکزیکوســیتی
بدتریــن رتبههــا را در ایــن زمینهدارنــد .دهلینــو ،ســائوپائولو و مســکو نیــز وضعیــت
نســبتاً مشــابهی دارنــد .بســیاری از ایــن زنــان بایــد در محیــط کار خــود نگاههــای
دزدکــی و پلیــد برخــی از همــکاران مــر ِد خــود را نیــز تحمــل کننــد 62 :درصــد از
زنان برزیلی میگویند در محل کار خود احساس امنیت نمیکنند.
باوجــود همــه ایــن ســختیها و مشــکالت ،نمونههــای موفــق از ایــن قبیــل
20
زنــان ،کــم نیســت .اینــدرا نویــی 19زنــی اهــل هنــد اســت کــه ریاســت پپسـیکو
را بــه عهــده دارد .دانــگ مینگــژو 21نیــز نویســنده یکــی از پرفروشتریــن کتابهــای
چینــی اســت .او در کتــاب جســتوجوی بــی حســرت 22از زنانــی یــاد میکننــد
زمــان فروشــندگی میکردنــد و اکنــون مدیریــت بزرگتریــن کســبوکارها را بــه
عهد هدارند.
زنــان حرفــهای بــه
زندگــی در بازارهــای نوظهــور مزایــای بســیاری بــرای
ِ
همــراه دارد .واضــح اســت کــه دســتان ارزانــی بــرای پختــن و نگهــداری از
کــودکان وجــود دارد .امــا زمانــه عوضشــده اســت .شــرکتها بــه شــکلی جدیــد
IndraNooyi
PepsiCo
Dong Mingzhu
Regretless Pursuit
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استخدام میکنند.
کمبــود مهارتهــای کاری ،جنگــی میانمغزهــا بــه راه انداختــه اســت .در
ـم نیروهــای حرف ـهای خــود
برخــی از کشــورها ،انتظــار م ـیرود شــرکتها یکپنجـ ِ
را در ســال از دســت بدهنــد .پــس آنهــا بــه هــر آنچــه بتواننــد چنــگ میزننــد و
تمــام تــاش خــود را میکننــد تــا ایــن افــراد و اســتعدادها را بــرای خــود نگهدارنــد.
یکــی از ایــن راهکارهــا ،راه دادن بــه زنــان اســت .بســیاری از شــرکتهای چندملیتــی
بــه دنبــال اجرایــی برنامههایــی هســتند کــه نیــاز بــه شــبکههای کاریِ زنانــه دارد.
برخــی از شــرکتها نیــز زنــان را تشــویق بــه جابهجاییهــای کوتاهمــدت و
ســفرهای کاری میکننــد .گلدمنســاکس نیــز کارهــای فصلــی بــرای زنــان بــاردار
ارائــه میکنــد .شــرکتهایی وجــود دارنــد کــه مهدکــودک ســاختهاند تــا مادرهــا
از بابت فرزندان خود خیالشان راحت باشد و بتوانند به کارهایشان برسند.
ِ
بــزرگ زنــان شــاغل در بازارهــای
مشــکل
شــرکتهای باهوشتــر روی دو
ِ
والدیــن ســالخورده آنهــا کــه معمــوالً
نوظهــور تمرکــز میکننــد :پرســتاری از
ِ
مشــکلی رایجتــر و بزرگتــر از نگهــداری از کــودکان اســت ،و رفتوآمــد .برخــی از
شــرکتها شــیوه دورکاری را ارائــه کردهانــد و زنــان میتواننــد از خانــه بــه کارهــا
رســیدگی کننــد .برخــی حتــی ســعی میکننــد بــا ایــن شــیوهها بــه خانوادههــا
نشــان بدهنــد کــه دخترشــان موفــق اســت .شــرکتهای بســیاری وجــود دارنــد کــه
بــرای رفتوآمــ ِد آخــ ِر شــب نیروهــای زن ،اتوبــوس و تاکســی گرفتهانــد .ایــن
شیوه در هند ،امارات متحده عربی و برزیل بسیار رایج است.
جای زن در اتاق هیئتمدیره است

شــاید همــه اینهــا در نظــر قدیمیهــا بــه نظــر ســاختگی و بیمعنــا بیایــد.
امــا همیــن چیزهــای ظاهــرا ً ســاختگی ،عالئــم و نشــانههای پیشــرفت محســوب
میشــوند .قهرمانهــای زنــی کــه بــا رنــج خــود امپراتوریهــا را ایجــاد کردنــد در
همــه فرهنگهــا نــادر هســتند( .البتــه قهرمانهــای مــرد هــم کــم هســتند) .رشـ ِد
ـی شــرکتی پیــش
ـریع اقتصــادی در بازارهــای نوظهــور ،زنــان را بــه ســمت زندگـ ِ
سـ ِ
میبــرد .و هرچــه آنهــا بیشــتر تواناییهــای خــود را نشــان میدهنــد ،رفتارهــای
مردساالرانه بیشتر کنار میرود.
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شیرها از قفس رها میشوند
کسبوکار ،افریقا را به سمت دنیای بهتر پیش میبرد
بــرای نخســتین بــار ،هیجــان بــرای ســرمایهگذاری بــه نظــر معقــول و منطقــی
لگیریِ بازارهــای
قــرن شــک 
میآیــد :آنطــور کــه بــه نظــر میرســد قــرن 21
ِ
نوظهــور اســت ،درســت همانطــور کــه قــرن  20قــرن متعلــق بــه آمریــکا و قــرن
 19نیــز مختــص بریتانیــا بــود .امــا همچنــان ایــن پرســش پابرجاســت کــه دقیق ـاً
کــدام کشــورها بــا یکدیگــر ادغــام خواهنــد شــد .آیــا آســیا و آمریــکای التیــن،
ـت پیشـ ِ
نهایـ ِ
ـرفت رفــاه و خوشــبختی خواهنــد بــود؟ یــا ایــن انقالبهــا باالخــره بــه
ماندگــی همیشــگی یعنــی افریقــا خواهــد رســید؟ آیــا اقتصــاد شــیرها
عقب
ِ
میتواند جای خود را در کنار اژدهای چین و ببر هند پیدا کند؟
ده ســال پیــش بــود کــه اکونومیســت اصطــاح «قــاره ناامیــد »23را بــه افریقــا
نســبت داد .از آن زمــان تاکنــون ،پیشــرفت ایــن قــاره واقعــاً خارقالعــاده و
امیدوارکننــده بــوده اســت .در فاصلــه ســالهای  2000تــا  ،2008تولیــد ســاالنه
افریقــا  4.9درصــد رشــد داشــت (کــه بــا برابــریِ قــدرت خریــد هماهنــگ شــده
اســت) .ایــن میــزان رشــد نســبت بــه دهــه  80و  90میــادی دو برابــر شــده و حتی
از متوســط جهانــی کــه  3.8درصــد اســت نیــز ســریعتر بــوده اســت .ســرمایهگذاری
ـی مســتقیم در ایــن کشــور از  10میلیــارد دالر بــه  88میلیــارد دالر افزایــش
خارجـ ِ
23. Hopeless continent

شیرها از قفس رها میشوند 169

پیداکــرده اســت؛ ایــن رقــم بیــش از هنــد ( 42میلیــارد دالر) و حتــی بــه شــکل
باورناپذیــری نزدیــک بــه چیــن ( 108میلیــارد دالر) اســت .بــر اســاس بررسـیهای
گــروه مشــاوره بوســتون ،درآمــد  500شـ ِ
ـرکت برتـ ِر افریقــا از ســال  1998تاکنــون
(بهجز بانکها) با متوسط  8.3درصد در سال پیشرفت داشته است.
امــا آیــا ایــن رشــد اقتصــادی ،پایــدار اســت؟ یــا آیــا ایــن نیــز نشــانهای از هیجان
در افریقاســت ،حبابــی کــه ب ـهزودی میترکــد؟ منفیاندیشــان همیشــه ســه بحـ ِ
ـث
قــوی در ایــن زمینــه داشــتهاند .نخســت اینکــه سیاســت آفریقایــی ،ناقــص اســت و
مشــکالتی در عملکــردش دارد .مردهــای قدرتمنــدی کــه دائــم بــا یکدیگــر در جدال
هســتند ،میتواننــد در عــرض یــک هفتــه ،پیشــرفتهای چندیــن دهــه را بــر بــاد
بدهنــد .دومیــن مــورد ایــن اســت کــه اقتصــاد آفریقایــی کامـ ً
ا بیجهــت بــر بخــش
منابــع طبیعــی وابســته اســت .ســومین مســئله هــم اینکــه رشــد اقتصــادی افریقــا،
نفــع بســیار ناچیــزی بــرای افــراد فقیــر دارد و گاهــی حتــی بــه آنهــا هیــچ ســودی
نمیرســاند .امــا در عــرض یــک دهــه گذشــته ،همــه ایــن مســائلی کــه
منفیاندیشان مطرح میکردند ،تضعیفشده است.
ـت دولــت در کنــار نمونههــای بشــمار موفقیـ ِ
نمونههــای بیشــمار شکسـ ِ
ـت آن
قــرار میگیــرد .نــرخ تــورم در ایــن قــاره از  22درصــد در دهــه  90میــادی بــه 8
درصــد در ســال  2000رســیده اســت .گــزارش بانــک جهانــی از وضعیت کسـبوکار،
روآنــدا 24را در ســال  2010در میــان بهتریــن بازیگــران قــرارداد .در روآنــدا وضعیــت
25
بهبــو ِد شــرایط بــرای کارآفرینهــا ،مثالزدنــی اســت .در ایــن گــزارش ،موریــس
در میــان  183اقتصــاد دنیــا ،رتبــه هفدهــم را بــه خــود اختصــاص داده و در کنــار
ثروتمندترین کشورهای جهان قرارگرفته است.
حقیقــت دارد کــه آفریقــا بیشازانــدازه بــه منابــع طبیعــی خــود وابســته اســت؛
منابعــی کــه بهوفــور در ایــن قــاره ســیاه یافــت میشــود؛ و آنهــا در ســالهای
پیــش رو نیــز از ایــن منابــع عظیــم نهایــت بهــره را خواهنــد برد .ســرعت سرســامآو ِر
رشــد اقتصــادی در دنیــای نوظهــور نهتنهــا 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 .شــرکتهای چینــی در زمینــه زیرســاختها بــه
دولتهــای آفریقایــی کمــک میکننــد و درعینحــال هزینههــای کالنــی بــرای
آنها میتراشند تا از این بازار بهرهای ببرند.
بــر اســاس بررس ـیهای مکنــزی ،بخــش منابــع طبیعــی تنهــا در یکســوم از
کل رشــد اقتصــادی ایــن قــاره ســهم دارد .آفریقــا خــارج از صنعــت معــدن،
ِ
شــرکتهای روبــه رشــدی در ســطح جهانــی دارد؛ از غولهــای آفریقــای جنوبــی
گرفتــه ماننــد ســابمیلر 26تــا شــرکتهایی در تونــس کــه در زمینــه سیمکشــی و
کشی خودروها حرف اول را میزنند.
برق ِ
مکنــزی همچنیــن در گــزارش خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه بــه
لطــف افزایــش اســتانداردهای زندگــی ،حــدود  200میلیــون آفریقایــی ظــرف پنــج
ســال آینــده بهعنــوان مصرفکننــده وارد بــازار مصــرف میشــوند .ایــن گــروه
مشــاوره همچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــارهکرده کــه تعــداد نیــروی کار ایــن قــاره از
 500میلیــون نفــر در ســال  2010بــه  1میلیــارد و  100میلیــون نفــر در ســال
 2040خواهــد رســید؛ یعنــی بیــش از دو برابــر میشــود .شــرکتهای تولیدکننــده
کاالهــای مصرفــی بهویــژه از چیــن روانــه قــاره آفریقــا شــدهاند تــا از ایــن بــازار
مصرفــی ،ســودی بــه دســت بیاورنــد .شــرکتهای خارجــی ســعی میکننــد
شــالوده کار خــود را بــرای تولیــد در آفریقــا قــرار بدهنــد .همــه اینهــا در شــرایطی
صــورت میگیــرد کــه جمعیــت در اروپــا کاهــش پیــدا میکنــد و هزینــه کار در
هند و چین ،افزایش مییابد.
افریقــا همچنیــن از مزایــای «ابداعــات مقرونبهصرفــه» نیــز نهایــت
اســتفاده را میبــرد؛ تولیداتــی کــه هــدف آن افــراد فقیــر اســت .شــرکتهای
تولیدکننــده تلفــن همــراه بیــش از ســایر شــرکتها بــه فکــر فقــرا بودهانــد و
تــاش کردهانــد کاالی تولیدیشــان در دســت همــه افــراد فقیــر در آفریقــا
باشــد .آنهــا همچنــان ســعی میکننــد بــا تولیــدات کمهزینــه خــود ،دل از
ایــن مصرفکننــدگان برباینــد .در کنیــا جابهجایــی و انتقــال پــول بهوســیله
تلفنهــای همــراه انجــام میشــود .بیمههــای کشــاورزی مــورد بعــدی هســتند
کــه در ایــن زمینــه موردتوجــه قــرار میگیرنــد .شــرکتها از دیگــر بازارهــای
26. SABMiler
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نوظهــور نیــز بــه ســمت آفریقــا هجــوم آوردهانــد .همــه ســعی میکننــد خدمــات
کمهزینــه خــود را در اختیــار ایــن افــراد فقیــر قــرار بدهنــد و انــدک ثــروت
آنها را هم به یغما ببرند.
البتــه ایــن ابداعــاتِ مقرونبهصرفــه ،محــدود بــه تلــه کام نیســت .مبتکــران
ابداعــات مختلفــی را روانــه ایــن بــازار کردهانــد .آنهــا انــواع و اقســام کاالهــا را
طراحــی و ســپس توزیــع میکننــد .برخــی از شــرکتها نیــز مثــ ً
ا در زمینــه
خدمــات حملونقلــی دس ـتبهکار شــدهاند .تعــدادی از شــرکتها تمرکــز خــود
را روی ابداعاتــی قــرار دادهانــد کــه ســوخت و انــرژی کمتــری مصــرف میکنــد و
بــه همیــن خاطــر موردتوجــه مصرفکننــدگان قــرار میگیــرد .همــه ایــن کاالهــا
و خدمــات باقیمتــی ارزان و بــا تخفیفهــای کالن در اختیــار افــراد قــرار
میگیرد.
شیرها و گاوها

یــک دهــه رشــد اقتصــادی بــه افــراد فعــال در کس ـبوکار در آفریقــا ،شــور و
اشــتیاق خاصــی بخشــیده اســت .مــو ابراهیــم 27یکــی از فعــاالن در زمینــه ســاخت
تلفــن همــراه اســت کــه شــاخصی بــرای اندازهگیــریِ عملکــر ِد دولــت ایجــاد کــرده
و بــا همیــن ابــداع خــود بهجایــزه  5میلیــون دالری دس ـتیافته اســت .عــاوه بــر
آن او ســاالنه  200هــزار دالر نیــز دریافــت میکنــد .او صندوقهــای ســرمایهگذاری
نیــز راهانــدازی کــرده کــه قــرار بــود تــا ســال  2010حــدود  200میلیــون دالر
سرمایهگذاری در آن صورت بگیرد.
نمونههایــی از ایــن کارآفرینهــای موفــق ،بســیار زیــاد اســت .آنهــا بــا
کس ـبوکار خــود زندگیشــان را ازای ـنرو بــه آن رو کردهانــد .در کنیــا کــه دولــت
دس ـتهای ُمــرده خــود را از بــازار تل ـهکار کنــار کشــیده اســت ،همهجــا میتــوان
تلفنهــای همــراه را دیــد؛ امــا در همســایه ایــن کشــور یعنــی اتیوپــی تنهــا 2
درصــد از جمعیــت ،تلفــن همــراه دارنــد ،تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه دولــت دســت از
ایــن بــازار نمیکشــد و آن را رهــا نمیکنــد .حــاال چنــد شــی ِر رهــای آفریقــای
سعی دارند خودشان را در کنار اژدهاها و ببرها قرار بدهند.
27. Mo Ibrahim
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سلطنت گل
نیروهای محرکهای که موفقترین صنایع آفریقایی را شکل میدهند
النــگان اســت فــارم 28یــک شــرکت بســیار بــزرگ اســت کــه رزهــای ســرخ و
ـدل بهــرهوری در کشــوری کــه بــه
زیبــا را بهصــورت انبــوه تولیــد میکنــد :یــک مـ ِ
طبیعــی آن ،بحــران و آشــوب اســت .گلهــای رز در
نظــر میرســد وضعیــت
ِ
پالســتیکی عظیمــی خانهدارنــد؛ آنهــا درجایــی عجیبوغریــب و
گلخانههــای
ِ
بــزرگ کاشــته شــدهاند .کارگــران بالباسهایــی تمیــز و مرتــب در فضایــی رؤیایــی،
گلهــا را یکییکــی از شــاخه جــدا میکننــد ،دســتهبندی میکننــد و بــرای
بســتهبندی در یکگوشــه جمــع میکننــد .وقتــی همــه گلهــا یکجــا جمــع
اضافــی آنهــا جــدا
شــدند ،دوبــاره دســتهبندی میشــوند ،تیغهــا و برگهــای
ِ
برچســب «مارکانــد اسپنســر» 29یــا «ســینزبری» 30روی بســتههای
میشــود،
ِ
آنهــا زده میشــود ،ســوار بــر کامیونهــا میشــوند تــا بــه فــرودگاه برســند.
مقصــد بعــدیِ آنهــا اروپاســت .ســاالنه  72میلیــون شــاخه گل در ایــن مزرعــه
تولید و روانه بازار میشود.
در کنــار مزرعــه النــگان اســت ،چنــد مزرعــه دیگــر هــم قــرار دارنــد ،همــه
آنهــا از آبهــای روان و تــازهای کــه در آن نزدیکــی در جریــان اســت ،اســتفاده
28. Longonot Farm
29. Mark & Spencer
30. Sainsbury›s
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میبرنــد .ایــن مــزارع در حقیقــت بخشــی از صنایــع وابســته بــه گلوگیــاه در
کنیــا هســتند کــه هــم میــوه و ســبزی تولیــد میکننــد و هــم گل پــرورش
میدهند.
کنیــای مرکــزی در منطقـهای ویــژه قــرار دارد کــه نهتنهــا از  12ســاعت نــور
خورشــید اســتوایی برخــوردار اســت بلکــه آبوهوایــی معتــدل و مالیــم دارد کــه
بــرای پــرورش هــر چیــزی مناســب اســت .درهای کــه در ایــن منطقــه قــرار دارد
ِ
خــاک مرغــوب ایــن منطقــه
بــه همــراه رودخانههــای پــرآبِ آن و همچنیــن
دستبهدســت 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 میکنــد:
در ســال  2012ایــن صنعــت بیــش از  3میلیــارد و  200میلیــون دالر ســود
داشــت؛ درحالیکــه ســود آن در ســال  2011حــدود  2میلیــارد و  300میلیــون
ـی خارجــی
دالر بــود .ایــن صنعــت اکنــون یکــی از مهمتریــن منابــع تأمیـ ِ
ـن مالـ ِ
در کنیــا بــه شــمار میآیــد 4 .میلیــون و  500هــزار نفــر بهصــورت مســتقیم از
طریــق ایــن صنعــت مشــغول بــه کار هســتند .میلیونهــا نفــر نیــز بهصــورت
غیرمســتقیم تحــت پوشــش آنهــا قــرار میگیرنــد .امــا ســه نیــروی عمــده،
شــکلی جدیــد بــه ایــن صنعــت میبخشــد؛ دو تــا از ســوی غــرب اعمــال
ِ
شرایط بومی است.
تحمیل
میشود و سومی نیز
ِ
متقاضــی دو چیــ ِز متناقــض از تولیدکننــدگان
مصرفکننــدگان غربــی
ِ
ِ
شــرکتی
اجتماعــی
مســئولیت
ارزش بیشــتر بــرای پــول و
کنیایــی هســتند:
ِ
ِ
ِ
بیشــتر ( .)CSRدرآمــد بســیاری از خریــداران از زمــان بحــران بــزرگ اقتصــادی
تاکنــون ،راکــد مانــده اســت .امــا درعینحــال غربیهــا هــرروز بیــش از روز
ـران وضعیــت کار در کشــورهای فقیــر و افــول وضعیــت محیطزیســت
گذشــته نگـ ِ
دهنــدگان قدرتمنــ ِد
هســتند .بهویــژه فروشــگاههای بریتانیایــی جــزو انتقال
ِ
ایــن پیامهــا هســتند :چهــار غــول بــزرگ کــه  70درصــد از بــازار خواروبــار را
کنتــرل میکننــد بــه شــکل بیرحمانـهای خواسـ ِ
ـت خــود را بــه عرضهکننــدگان
تحمیــل میکننــد .آنهــا در یــک جنــگ تمامعیــار بــر ســر قیمــت،
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گرفتارشــدهاند :حتــی ســطح باالتریــن شــرکتها ماننــد ویتــرز 31نیــز تــاش
میکننــد در بــازار رقابــت بــر ســر قیمــت ،بــا بقیــه همــراه شــوند .آنهــا
ـی شــرکتی نیــز گرفتارشــدهاند
همچنیــن در رقابــت در زمینــه مســئولیت اجتماعـ ِ
و ســعی دارنــد خودشــان را الگــوی اســتخدام معرفــی کننــد :در مزرعــه النــگان
اســت دفتــر کاری وجــود دارد کــه در آن میتوانیــد یــک تابلــوی متفــاوت
ببینیــد ،تابلویــی کــه مشــخص کــرده چــه روزهایــی بیشــتر احتمــال دارد بازرس
برای بازدید سر برسد.
امــا فشــارهای بومــی و محلــی بــه ایــن ســختیها و مشــکالت اضافهشــده
اســت .زمیــن و کار بیــش از گذشــته عزیــز شــده اســت .و ازقضــا غربیهــا در
اینیــک مــورد درســت میگوینــد کــه محیطزیســت بــا رشــد ایــن صنعــت،
نابــود میشــود :رودخانههــای اطــراف تقریب ـاً ک ـمآب شــدهاند چراکــه کارگــران
راهآب را سد میکنند و از آن برای مصارف صنعتی استفاده میکنند.
ایــن ســه نیــرو همــراه باهــم موجــی را ایجــاد کردهانــد کــه همهچیــز را بــا
خــود میبــرد؛ درحالیکــه اقتصــاد بیشــتری اهمیــت را در ایــن منطقــه دارد
همــه خردهفروشهــا از بیــن خواهنــد رفــت .برخــی از شــرکتهای بــزرگ
ماننــد ویپــی 32هــرروز بیــش از گذشــته توســعه پیــدا میکننــد درحالیکــه
ِ
کوچــک مزرعــهدار از گردونــه ایــن کســبوکار خــارج میشــوند.
خانوادههــای
شــرکتهای بــزرگ نوعــی زنجیــره تولیــدی ایجــاد کردهانــد کــه از دانــه و بــذر
تــا کــود و مــواد جانبــی ،همهچیــز را زیــر ســلطه خودشــان بردهانــد و درواقــع
بــازار را قبضــه کردهانــد .آنهــا همچنیــن روابــط نزدیکــی نیــز بــا
خردهفروشهــای اروپایــی برقــرار کردهانــد .افــرادی ماننــد مزرعــهداران
مســتقل کــه خیلیهــا سفیدپوســت هســتند و زمانــی بــر صنعــت گلوگیــاه در
کنیــا ســلطه داشــتند ،ایــن روزهــا بــه خــاک ســیاه نشســتهاند .حــاال بســیاری از
آنها به دنبال شغلی برای گذران زندگی خود میگردند.
شــرکتهای بــزرگ شــکل صنعــت را نیــز تغییــر دادهانــد؛ آنهــا از کاشــت
ســبزیجات بــه ســمت کاشــت گل پیــش رفتهانــد .شــرایط تولیــد گل نیــز بســیار
31. Waitrose
32. VP Group
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پیچیــده اســت و بــه کارگــران خاصــی نیــاز دارد .شــرکت ویپــی 2 ،هکتــار
زمیــن در نزدیکــی فــرودگاه نایروبــی دارد کــه تنهــا  2هــزار کارگــر در آن کار
میکننــد؛ آنهــا گلهــا را میکارنــد ،میچیننــد ،بســتهبندی میکننــد و
هــرروز در ســاعت مشــخصی ارســال میکننــد .ایــن شــرکت از ماهرتریــن افــراد
در ایــن صنعــت اســتفاده میکنــد .شــیوه اســتخدام ایــن شــرکتها نیــز تغییــر
کرده و افراد با مهارتهای خاص را میپذیرند.
بذرهای ابداع

همــه ایــن بازســازیها ،نیــروی قدرتمنــد دیگــری را ایجــاد میکنــد :ابــداع.
شــرکتهای بــزرگ در زنجیــره تولیــد خــود در همــه روابــط تجدیدنظــر میکننــد
تــا بتواننــد هــم هزینههــا را بــه حداقــل برســانند و هــم بــه اهــداف مســئولیت
اجتماعــی شــرکتی برســند .آنهــا گلهــای رز را بهجــای زمیــن در خــاک
ِ
گلدانهــای بــزرگ میکارنــد تــا خــاک همچنــان غنــی بمانــد و درعینحــال آب
ـع آفــات بهــره
کمتــری نیــز بــه هــدف بــرود .از حشــرات مــوذی بهجــای ســمو ِم دفـ ِ
میگیرنــد .شــرکت ویپــی بــه دنبــال بهرهگیــری از ضایعــات کشــاورزی در تولیــد
انــرژی اســت؛ طــوری کــه حتــی بتوانــد نیازهــای موردنیــاز خــود را از همیــن
طریــق تأمیــن کنــد .ایــن شــرکت همچنیــن بــرای کاهــش هزینــه مزارعــی نیــز در
اتیوپــی و تانزانیــا راهانــدازی کــرده؛ در ایــن مناطــق ،زمینهــا و نیــروی کار ارزانتــر
است و میتوان به طبقه متوسطِ نوظهو ِر آفریقایی نیز چیزهای فروخت.
صنعــت گلوگیــاه در کنیــا ،جرقــه بحثهــای حساســی را روشــن کــرده
اســت .منتقــدان معتقدنــد انتقــال گل ،میــوه و ســبزی بــه ســایر نقــاط جهــان
کاری احمقانــه و اشــتباه اســت .البتــه مدافعــان میگوینــد گلهــای رز در کنیــا
کــه آفتــاب مالیمــی دارد و گازهــای گلخانــهایِ کمــی در آن تولیــد میشــود
بهتــر از ســایر نقــاط دنیاســت .منتقــدان میگوینــد چــرا مــرد ِم فقیــر و
کــش کنیــا بایــد ســاعتها بــرای اروپاییهــا تنپــرور و تنبــل ،کار
زحمت
ِ
کننــد و رنــج بکشــند .مدافعــان در پاســخ میگوینــد صنعــت گلوگیــاه در ایــن
منطقــه بــه ایجــاد اشــتغال و رشــد اقتصــادی کمــک کــرده اســت .بههرحــال
این صنعت ،شرکتها را تشویق کرده مفیدتر و خالقتر باشند.
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نبار
یهای خو 
این اسکاندیناو 
جنایی حوزه اسکاندیناوی درباره جهانیشدن چه میگوید؟
نویسندگان
ِ
کســبوکار در کشــورهای شــمالی( 33اســکاندیناوی ،فنالنــد ،ایســلند) طــی
ســالهای اخیــر بســیار تحقیرشــده اســت .درواقــع یــک سلســله تحقیــر و تخریــب
علیــه آنهــا ،وضعیــت کسـبوکار در ایــن کشــورها را زیــر ســؤال بــرده اســت .نوکیــا
دیگــر آن شــرکت ســابق نیســت ،بلکــه تنهــا ســایهای از آن اســتُ .ولــوو 34از مالکــی
بــه مالــک دیگــر دستبهدســت میشــود .یــک روز در اختیــار فــورد اســت و روز
دیگــر در اختیــار گــروه اتومبیلســازیِ دیگــری کــه هرلحظــه امــکان دارد ســقوط
کنــد .صنعــت بانکــداری ایســلند از درون متالشیشــده اســت .امــا حداقــل هنــوز
اســکاندیناوی در یــک حــوزه کسـبوکار همچنــان پیشــتاز اســت :تولیــد رمانهــای
جنایی.
36
35
اســتیژ الرســون و هنینــگ مانــکل دو ســوئدیِ معــروف هســتند کــه رهبــری
ایــن ژانــر محبــوب را در دنیــا بــه عهــده گرفتهانــد و بــه همیــن خاطــر تــاج
پادشــاهی در ایــن زمینــه را بــر ســر منطقــه خودشــان گذاشــتهاند .بیــش از 60
میلیــون نســخه از نمایــش س ـهگانه الرســون بــه فــروش رفتــه و کتابهــای آقــای
Nordic
Volvo
Stieg Larsson
Henning Mankell

33.
34.
35.
36.
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مانــکل بیــش از  10میلیــون نســخه فــروش دارد .الرســون در ســال  2004از دنیــا
رفــت ،پیــش از آنکــه رمانهایــش چهــرهای جهانــی بــه خــود بگیرنــد .آقــای مانــکل
ـان بســیاری بــرای ایــن
نیــز اکنــون گرفتــار آلزایمــر شــده اســت .امــا هنــوز مدعیـ ِ
تاجوتخــت وجــود دارد .جــو نســبو 37از نــروژ یکــی از ایــن مدعیــان اســت؛ آرنالــدور
ایندریداســون 38از ایســلند و کامیــا الکبــرگ 39از ســوئد نیــز جــزو همیــن مدعیــان
هستند.
جنایــی شــمالی از نوشــتههای داخــل کاغــذ ،روی صحنــه
شــاهکارهای
ِ
41
40
ـی نســبو را تولیــد
میرونــد .مارتیــن اسکورســیزی قصــد تــاش میکنــد آدمبرفـ ِ
کنــد و آن را بــه انبــار اقتباسهــای آقــای الرســون و مانــکل اضافــه کنــد .در ســال
 ،2011کشــتار 42از تلویزیــون دانمــارک ،طوفانــی در اروپــا بــه پــا کــرد .رمانهــای
جنایــی حــوزه اســکاندیناوی بــه یــک برنــد جهانــی تبدیلشــده؛ همانطــور کــه
ِ
43
ـدرول اروپایــی در دهــه  60میــادی بــه برنــدی جهانــی تبدیــل شــد .همــه
کانـ
را 
ِ
اینهــا بــه صنعتــی جهانــی تبدیــل میشــوند کــه همهجــا را فرامیگیــرد .قصــه
ارزش درس گرفتن دارد.
این موفقیت نیز مانند دیگر قصههای موفقیت،
ِ
ِ
بــزرگ بعــدی از ســرزمینهای
درس نخســت ایــن اســت کــه چیزهــای
ً
نامنتظــرهای ظهــور خواهنــد کــرد .اســکاندیناوی احتمــاال یکــی مناطــق عــاری از
جــرم و فســاد در دنیاســت :نــرخ قتــل در دانمــارک  0.9درازای هــر  100هــزار نفــر
اســت ،در مقایســه بــا ایاالتمتحــده آمریــکا کــه  4.2اســت یــا برزیــل کــه 21
اســت .نکتــه دیگــر در مــورد مــردم اســکاندیناوی ،زبــان بســیاری ســخت و نامفهــوم
آنهاســت .بســیاری از ناشــران بریتانیایــی کتــاب دختــری بــا خالکوبــی اژدهــا 44از
ـان کتــاب بــود .باالخــره شــانس بــا
ـختی زبـ ِ
الرســون را نپذیرفتنــد؛ دلیــل آنهــا سـ ِ
الرســون یــار شــد و یــک نفــر از ناشــران پذیرفــت کــه ایــن کتــاب را چــاپ کنــد.
برخــی از کتابهــای ایــن حــوزه ســخت بــه فــروش میرونــد تنهــا بــه ایــن خاطــر
Jo Nesbo
ArnaldurIndridason
Camilla Lackberg
Martin Scorsese
The Snowman
The Killing
Rock›n›roll
The Girl with the Dragon Tattoo

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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که اسمی محبوب برای مردم سایر نقاط دنیا ندارند.
باوجــود همــه ایــن مشــکالت ،اســکاندیناوی قــدرتِ رقابـ ِ
ـت پنهانــی در ایــن زمینــه
ِ
نوشــتن رمانهــای پلیســی و جنایــی.
ســنت
دارد :ســنت قــویِ حماسهســرایی و
ِ
زنوشــوهری در اســکاندیناوی زندگــی میکننــد کــه باهــم مجموعــهای پلیســی
مینویســند و بــا فــروش آن آثــار ،زندگــی خــود را میگذراننــد .جوایــز و کالسهــای
آموزشــی بســیاری بــرای تشــویق نویســندگان جنایــی وجــود دارد تــا همچنــان بــه راه
خــود ادامــه بدهنــد :خانــم الکبــرگ کالســی مخصــوص زنــان دایــر کــرد تــا در آن
نویســندههای زن دســتبهکار شــوند و داســتانهای جنایــی بنویســند .حتــی پیــش
از آنکــه ایــن اســتعدا ِد فعلــی خــودش را نشــان بدهــد ،نویســندگان در ایــن منطقــه
عالقــه و تمایــل خــود را بــه نوشــتن در ایــن ســبک نشــان داده بودنــد .آقــای مانــکل
اصلیتریــن رمانهــا و نمایشــنامهها را نوشــت .آقــای نســبو بهعنــوان فوتبالیســت و
ـی
موســیقیدان فعالیــت میکــرد تــا اینکــه باالخــره تصمیــم گرفــت شــخصیت پلیسـ ِ
خودش را خلق کند.
دومیــن درســی کــه از ایــن قصــه میگیریــم ایــن اســت کــه مــکان از هــر چی ـ ِز
دیگــری در دنیــای «جهانیشــدن» مهمتــر اســت .نــگاه رایجــی کــه نســبت بــه پدیــده
جهانیشــدن وجــود دارد ایــن اســت کــه دنیــای یکنواخــت ایجــاد میکنــد بــا
محصــوالتِ جــذابِ مشــابه و فضایــی مشــابه .امــا نویســندگان اســکاندیناویایی بهخوبــی
درک کردهانــد کــه هرچــه بیشــتر بــا دنیــای پیرامــون خــود تعامــل داشــته باشــند،
ـردن مــکان هســتند؛ ایــن مــکان هرچه ناشــناختهتر
افــراد بیشــتر بــه دنبــال احســاس کـ ِ
45
ُ
و نامعمولیتــر باشــد ،بهتــر اســت .آقــای نســبو نقشــه اســلو و جزئیــات تاریــخ نــروژ
را پیــش روی مخاطــب قــرار میدهــد .آقــای ایندریداســون جزئیــات کشــتیهای
ایســلندی و تاریــخ آن را بــه مخاطــب نشــان میدهــد .واالنــدر 46هــم بهجــای
ناکجاآبــادی در لسآنجلــس ،مــا را بــه شــهری در منطقــه خــودش میبــرد و گرههــای
داستان جناییاش را همان گوشهکنار پیگیری میکند.
ـت موفقیـ ِ
ســومین درس ایــن اســت کــه ابتــکار ،ماهیـ ِ
ـت جهانــی را ایجــاد میکنــد.
اســکاندیناویاییها در ایــن زمینــه از نهایــت تــوان خــود بهــره گرفتهانــد :واالندریکــی
45. Oslo
46. Wallander
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از خالقتریــن افــراد در ایــن زمینــه اســت کــه ایــن ابتــکارات را در آثــار خــود بــه
نمایــش گذاشــته اســت .الرســون هــم نــوع جدیــدی از رمانهــای پلیســی را ابــداع
کــرده اســت بــا خالکوبــی و هکرهــای کامپیوتــری .نویســندگان اســکاندیناوی بهجــای
اینکــه روی خــون و خونریــزی در رمانهــای جنایــی تمرکــز کننــد ،تمــا ِم حــواس خــود
ـناختی آن قــرار دادهانــد .آقــای مانــکل هیــچ عالق ـهای بــه
را روی جنبههــای جامعهشـ
ِ
شــکلهای مرســو ِم رمانهــای جنایــی نشــان نمیدهــد .رمــان کشــتار بــه همــان
نمایــش بخشهــای
حــل معمــای جنایــی تمرکــز دارد بــه دنبــال
انــدازه کــه روی
ِ
ِ
ِ
اجتماعی آن جرم و جنایت نیز میرود.
دردناک
ِ
موفقیتهای زودگذر

ایــن اصــول در هــر کسـبوکاری بــه نظر ضــروری میآیــد .بســیاری از داســتانهای
موفقیتآمیــ ِز ســالهای اخیــر از دل مکانهــای ناشــناختهای کــه تصــور نمیشــده،
ســر درآوردهانــد :چــه کســی تصــور میکــرد برزیــل یکــی از موفقتریــن بازارهــای
47
هوافضــا را ایجــاد کنــد یــا نیوزیلنــد مرکــز تولیــد لباسهــای زیــر بشــود؟ جــان کولــچ
ـن اروپــا در شــانگهای معتقــد اســت جغرافیــای مکان همیشــه
از مدرســه کسـبوکار چیـ ِ
حائــز اهمیــت اســت بهویــژه در دنیــای «جهانیشــدن» مــکان بیــش از هــر چیــزی
اهمیــت دارد .رئــال مادریــد بــا حفــظ هویــت جغرافیایــی خــود بــه یکــی از محبوبترین
تیمهــای فوتبــال جهــان تبدیلشــده اســت .عــاوه بــر اینهــا ،ابــداع و ابتــکار هــم
ـنی موفقیــت بــوده اســت .ســاخت لباسزیــر شــاید کار ســختی نباشــد
همیشــه چاشـ ِ
امــا لباسزیــری کــه نیــازی نباشــد تــا چنــد روز آن را بشــویید بــا ابتــکاری خالقانــه
همراه است که بسیاری از آن استقبال میکنند.
درس آخــر بــرای اســکاندیناویاییها چنــدان جــذاب نیســت :موفقیــت ایــن روزهــا
بیــش از هرزمانــی ،زودگــذر اســت .همیــن حــاال بســیاری از افــراد بــه دنبــال ربــودن
ـندگان نامــی و بلنــدآوازه
ایدههــای نویســندههای ایــن حــوزه هســتند .بســیاری از نویسـ
ِ
فرانســه هــم ایــن روزهــا بــه ســبک نویســندگان حــوزه اســکاندیناوی مینویســند ،بــه
همیــن خاطــر اســت کــه ناشــران از مــوج جدیــدی از رمانهــای جنایــی ســخن
میگویند .موجی که بهجای اسلو ،مخاطب را به پاریس میبرد.
47. John Quelch
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در ستایش ناهنجارها
چرا کسبوکار به افرادی با سندرم اسپرگر
اختالل کمتوجهی و خوانشپریشی 49نیاز دارد؟
48

ســال  1956بــود کــه ویلیــام وایــت 50در پرفروشتریــن کتــاب خــود بــا عنــوان مــرد
ســازمانی 51ادعــا کــرد شــرکتها آنقــدر شــیفته مدیرعاملهــای «خوشتیــپ و
همهچیزتمــام» بودنــد کــه کار بــه «جنــگ بــا نابغههــا» نیــز میکشــید .امــروز امــا
زمانــه عوضشــده اســت ،حــاال شــرکتها گرفتــار تعصبــی کامــ ً
ا برعکــس شــدهاند.
شــرکتهای نرمافــزاری بــه دنبــال افــرادی هســتند کــه اغلــب بــه لحــاظ اجتماعــی
ناهنجارنــد و تقریب ـاً غیرطبیعــی رفتــار میکننــد .صندوقهــای ســرمایهگذاری تأمینــی
نیــز بــه دنبــال همیــن عجیبوغریبهــا هســتند .هالیــوود در برابــر هــوا و هــوس افــراد
بهاصطــاح خــاق ،زانــو زده اســت و گاهــی حتــی بــه آنهــا ســواری میدهــد.
سیاســتگذاران نیــز بــه دنبــال کارآفرینهایــی هســتند کــه قوانیــن همیشــگی و
چهارچوبهــای احتمالــی را زیــر پــا میگذارنــد تــا شــغلهای جدیــد ایجــاد کننــد.
برخالف حیاط مدرسه ،بازار این روزها پر از افراد ناهنجار و عجیبوغریب است.
ذهنــی یــک
اســتخدامکنندگان بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ویژگیهــای
ِ
برنامهنویــس خــوب مشــابه بــه عالئــم ســندرم اســپرگر اســت :عالقــه افراطــی و
بیشازانــدازه بــه ســوژهها و موضوعــات محــدود؛ هیجــان و عالقــه مفــرط بــه اعــداد و
ارقــام ،الگوهــا و ماشــینآالت؛ اعتیــاد بــه وظایــف تکــراری؛ و کمبــود حساســیت نســبت
ـی یــک فــر ِد مبتالبــه ســندرم اســپرگر
بــه عالئــم اجتماعــی .اینهــا ویژگیهــای ذهنـ ِ
اســت کــه بــه نظــر میرســد در موفقتریــن برنامهنویسهــای کامپیوتــری نیــز وجــود
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دارد .برخــی حتــی جوکهایــی در ایــن زمینــه ســاختهاند کــه اگــر کســی در ایــن
طیــف باشــد بــه ســیلیکون ولــی راه پیــدا میکنــد .شــما میتوانیــد بهصــورت آنالیــن
کارکنید ،بدون اینکه نیاز باشد افراد دیگر را مالقات کنید.
مجلــه وایــرد 52مدتهــا پیــش ایــن پدیــده را «ســندرم افــراد غیراجتماعــی» نامیــد.
حــاال کــه صحبــت از شــرکتهای اینترنتــی شــد ،از پیتــر تیــل 53یکــی از نخســتین
ســرمایهگذاران فیسبــوک بگوییــم؛ او یکبــار بــه نیویورکــر 54گفتــه بــود« :افــرادی
کــه مســئولیت اداره ایــن شــرکت را بــه عهدهدارنــد بهنوعــی اوتیســم 55مبتــا هســتند».
ییشــان وانــگ 56یکــی دیگــر از افــرادی کــه درگذشــته در فیسبــوک کار میکــرد نیــز
یکبــار گفتــه بــود مــارک زاکربــرگ مؤســس ایــن شــرکت ،بــه نــوع خفیفــی از اســپرگر
مبتالســت .بــه گفتــه او «زاکربــرگ نســبت بــه خیلــی از مســائل واکنــش فعــال یــا
بازخــورد مشــخصی نشــان نمیدهــد؛ اغلــب مواقــع او تنهــا بــه شــما گــوش میدهــد».
بســیاری دیگــر نیــز وقتــی بــا عالئــم و نشــانههای اســپرگر آشــنا میشــوند اقــرار
میکنند که اطرافشان افراد بسیاری را با این سندرم مشاهده کرده یا میکنند.
مشــابه ایــن رفتــار در دیگــر بخشهــای مربــوط بــه امــور مالــی نیــز قابلمشــاهده
اســت .مایــکل لویــس 57در کتــاب خــود بــا عنــوان کوچـ ِ
ـک بــزرگ 58قهرمانــی بــه نام
مایــکل بــری 59را معرفــی میکنــد .او مدیــر صنــدوق تأمیــن ســرمایهگذاری بــود؛
کســی کــه در زمــان تحصیــل بــرای پزشــکی ،از ســر انزواطلبــی در وبـ ِ
ـاگ بــازار
ســهام نیــز چیزهایــی مینوشــت .امــا ایــن وبــاگ آنقــدر موردتوجــه مدیرهــای
مختلــف قــرار گرفــت کــه او تحصیــل بــرای پزشــکی را رهــا کــرد و تصمیــم گرفــت
صنــدوق ســرمایهگذاری خــودش را راه بینــدازد؛ صنــدوق او ســیون کپیتــال 60نــام
داشــت و حســابی بــر ســر زبانهــا افتــاده بــود .او در بازارهــای مختلــف،
شــرطبندیهای عجیبوغریبــی میکــرد .آقــای لویــس میگویــد« :تنهــا کســی
کــه مــن توانســتم در ایــن آشــفتهبازار و بحــران اقتصــادی بــه او اعتمــاد کنــم،
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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همین شخصی بود که به اسپرگر مبتال بود».
بســیاری از کارآفرینهــا نیــز ناهنجاریهــای ذهنــی از خــود نشــان دادهانــد .جولــی
الگیــن 61پژوهشــی بــر روی گروهــی از کارآفرینهــا انجــام داد و دریافــت کــه  35درصــد
از ایــن افــراد از خوانشپریشــی رنــج میبرنــد .ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا 10
کل مدیرهــا بــه ایــن اختــال مبتــا هســتند .بنیانگذار فــورد ،جنــرال الکتریک
درصــد از ِ
و آیبـیام جــزو سرشــناسترین افــرادی بودنــد کــه بــه بیمــاری خوانشپریشــی مبتــا
موفــق
بودنــد .اخیــرا ً نیــز بررســیها نشــان داده کــه رئیــس بســیاری از شــرکتهای
ِ
نوظهــور ،مبتالبــه ایــن اختــال هســتند .توضیحــات بســیاری بــرای ایــن مســئله وجــود
دارد .کســانی کــه خوانشپریشــی مبتــا هســتند از همــان کودکــی یــاد میگیرنــد
نمایندگانــی بــرای خــود پیــدا کننــد تــا بهجــای آنهــا وظایفشــان را انجــام بدهــد (مثـ ً
ا
از افــراد دیگــر میخواهنــد کــه مشــقها و تکالیــف مدرســه را بــرای آنهــا انجــام
بدهنــد) .آنهــا اغلــب بــه ســمت فعالیتهــا و شــغلهایی مایــل میشــوند کــه بــه
کمترین خواندن یا نوشتن نیاز داشته باشند.
اختــال کمتوجهــی ( )ADDیکــی دیگــر از دردهــای رایــج در میــان کارآفرینهاســت:
کســانی کــه نمیتواننــد روی یــک موضــو ِع خــاص تمرکــز کننــد یــا توجــه خــود را روی
یــک نقطــه متمرکــز کننــد و بــه عبارتــی کمتوجــه هســتند قطعـاً مدیرانــی فاجعهآفریــن
خواهنــد بــود ،امــا آنهــا درعینحــال مخــزن ایدههــای بکــر و جدیــد هســتند .برخــی
از پژوهشهــا نشــان میدهــد افــرادی کــه بــه اختــال کمتوجهــی مبتــا هســتند
شــش برابــر بیشــتر از حــد متوســط میتواننــد کســبوکار خودشــان را راه بیندازنــد.
دیویــد نیلمــن 62بنیانگــذار جتبلــو میگویــد« :ذهــن کمتوج ـ ِه مــن خیلــی ســریع بــه
دنبــال راهحلهــای ســادهتر بــرای همهچیــز میگــردد .همــراه بــا طفــره رفتــن و
بینظمــی کــه در تمرکــز و توجــ ِه افــرا ِد مبتالبــه اختــال کمتوجهــی وجــود دارد،
نوعــی خالقیــت و ابتــکار عمــل نیــز خــودش را نشــان میدهــد» .یکــی دیگــر از مدیــران
کــه هــم بــه اختــال کمتوجهــی و هــم بــه خوانشپریشــی مبتالســت میگویــد« :مــن
خیلــی زود حوصلـهام ســر مـیرود .ایــن انگیــزه خوبــی برایــم میشــود .بــه نظــرم همــه
باید به کمتوجهی و خوانشپریشی مبتال باشند».
61. Julie Login
62. David Neeleman
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ـازمانی قدیمــی را بــه کجــا میفرســتد؟
امــا همــه ایــن اتفاقــات ،مــردان منظــم و سـ
ِ
او کــه همهچیــز را بهخوبــی انجــام م ـیداد .شــرکتها بــه افــراد معقــول و منظــم نیــاز
دارنــد تــا بتواننــد کارهایشــان را پیــش ببرنــد .یکــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه
کارهــای کس ـلکننده امــا ضــروری حتم ـاً انجــام میشــوند .یکــی بایــد بــه مشــتریها
ـی قــوی داشــته باشــد .یکــی بایــد بــه بقیــه یــادآوری
رســیدگی کنــد و روابــط اجتماعـ ِ
کنــد کــه آدمهــای معمولــی ،احمــق نیســتند .بســیاری از اســتارتاپها تنهــا بــا جایگزین
کــردن افــرا ِد پیشــین بــا مدیرهــای حرفــهای و کارکشــته منظــم ،موفــق شــدهاند
خودشــان را از خطــر نجــات بدهنــد .البتــه ایــن مدیرهــا بایــد یــاد بگیرنــد بــا افــراد
ناهنجار نیز کار کنند.
ناهنجاری اجتماعی در ژن
ِ

دســتهبندی کــردن افــراد بــا ذهنهــای غیرطبیعــی و غیرعــادی ،مشــکالت
جدیــدی را ایجــاد کــرده اســت .افــرادی کــه مشــکالت ذهنــی دارنــد وارد شــرکتها
میشــوند و بــا افــرادی نظیــر خــود آشــنا میشــوند و اتفاقــاً اغلــب مواقــع ،ازدواج
میکننــد و بچــهدار میشــوند .پژوهشهــا نشــان میدهــد اغلــب اوقــات بچههــای
آنهــا نیــز ماننــد خودشــان بــه اختالالتــی مثــل اســپرگر مبتــا هســتند .گاهی کــودکان
حتــی بــه اوتیســم نیــز مبتــا میشــوند .بــه همیــن خاطــر اســت کــه در برخــی مناطــق
تعــداد کــودکان مبتالبــه اوتیســم بیشــتر از ســایر نقــاط دنیــا اســت .اکثــر اوقات کســانی
کــه ریاضیــات میخواننــد بیشــتر از کســانی کــه ادبیــات میخواننــد بــه چنیــن
اختالالتــی مبتــا میشــوند .یکــی از شــرکتهای دانمارکــی یــاد گرفتــه افــراد مبتالبــه
اوتیســم را بــرای شــغلهایی اســتخدام کنــد کــه بــه حافظههــای قــوی نیــاز دارد و یــا
باید تکرار بیشازاندازه را تحمل کند.
امــا مهمتریــن 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
جــوک ســاختنها همتغییــر میکنــد .ایــن روزهــا هیــچ شــرکتی نمیتوانــد بــدون
ایــن افــراد کــه بــه انــواع اختــاالت مبتــا هســتند ،زندگــی کنــد .حــاال دیگــر بــه قــول
یکــی از فعــاالن کســبوکار در ســیلیکون ولــی« ،اختــال رفتــاری داشــتن ،خیلــی
باحال است!»
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سرمایهگذاری روی سالخوردگان
تأسیس کسبوکار جدید در انحصار جوانها نیست
حتی اگر این روزها اینطور به نظر بیاید
لئونــارد کوهــن 63دریکــی از آلبومهایــش ،خــودش را اینطــور توصیــف
میکنــد« :تنبلخانــی کــه در کتوشــلوارش زندگــی میکنــد» .کوهــن بــدون
شــک شــیفته کتوشــلوار اســت ،چــه روی صحنــه و چــه خــارج از صحنــه .امــا
تنبــل بــه نظــر کمــی ســختگیرانه میآیــد :او زمانیکــه آن آلبــوم را منتشــر کــرد
 77ســاله بــود؛ ایــن ســن در کانــادا  12ســال بیشــتر از ســن بازنشســتگی بــه شــمار
میآیــد؛ همانجایــی کــه کوهــن در آن متولدشــده اســت .امــا بعیــد بــه نظــر
میرســد بــه ایــن راحتــی گیتــار خــود را زمیــن بگــذارد .او کل ســالهای 2008
تــا  2010را در ســفر بــود ،روی صحنــه اجــرا میکــرد .حتــی تولــد  75ســالگیاش
را در بارســلون بــر روی صحنــه و در حــال اجــرا جشــن گرفــت .آلبــوم «ایدههــای
قدیمــی »64بــا تحســین و تشــویق همــه مواجــه شــد .او حتــی بعدازایــن آلبــوم نیــز
بیکار ننشست و اعالم کرد ترانههای آلبوم بعدیاش را نوشته است.
ـیقی پــاپ ،کسـبوکار جوانهــا بــود.
در دهــه  60میــادی ،کار کــردن در موسـ ِ
65
همــان افــرادی کــه پیــش از پیــر شــدن ،میمیرنــد .بــاب دیلــن افــراد میانســالی
63. Leonard Cohen
64. Old Ideas
65. Bob Dylan

سرمایهگذاری روی سالخوردگان 185

کــه بــه کس ـبوکار جوانهــا ورود میکردنــد ،ســرزنش میکــرد .امــا امــروز ســن
دیگــر مانعــی بــرای موفقیــت محســوب نمیشــود .رولینگاســتون 60 66ســالگی
خــود را ســپری میکننــد و همچنــان تورهایــی بــرای کنســرت میگذارنــد .هرچنــد
تارهــای صوتــی بــاب دیلــن دیگــر ماننــد ســابق نیســت ،امــا مهارتهــای او در
ترانهســرایی هنــوز دســتنخورده باقیمانــده اســت .خیلــی از قدیمیهــا هنــوز
این روزها همروی صحنه چهچهه میزنند و آواز سر میدهند.
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
جوانهــا باشــد .اخیــرا ً اقداماتــی صــورت گرفتــه کــه ایــن طــرز فکــر را تقویــت
کــرده اســت ،نمونــهاش در دنیــای تکنولــوژی :شــرکتهایی ماننــد فیسبــوک و
نهــا
ســالگی آ 
گــوگل همگــی توســط جوانهــا و حتــی نوجوانهایــی در 20
ِ
راهانــدازی شــده اســت .مــارک زاکربــرگ هرســال میلیاردهــا دالر پــول بــه دســت
67
م ـیآورد .البتــه ایــن قضیــه محــدود بــه دنیــای تکنولــوژی نیســت :مایــکل رگــر
مؤســس یکــی از مبتکرتریــن شــرکتهای انــرژی در آمریــکا بــود ،شــرکتی بــه نــام
نفت و گاز شمالی؛ اما او تنها  30سال داشت.
خیــزش کارآفرینهــای کمسنوســال ،نوعــی ســن گرایــی را در جوامــع ایجــاد
کــرده اســت؛ اکثــر ســرمایهداران بــه پدیــده ســن توجــه میکننــد .چــرا روی فــردی
خــرج خانــواده و رهــن و کرایهخانــه) ســرمایهگذاری کنیــد وقتــی
 40ســال (بــا
ِ
فــردی  20ســاله وجــود دارد کــه  24ســاعت مثــل فرفــره دور کار میچرخــد و
میتوانــد بــه زاکربــرگ آینــده تبدیــل شــود؟ البتــه مثالهــای نقضــی نیــز وجــود
دارد کــه بهراحتــی بــه ذهــن میآینــد :آریانــا هافینگتــون 68وقتــی هافینگتونپســت
را راهانــدازی کــرد  54ســاله بــود .بســیاری از دیگــر افــراد نیــز در ســنین بــاال
شرکتی را راهاندازی کرده و به موفقیت رسیدهاند.
پژوهشهــا اینطــور نشــان میدهــد کــه ســن میتوانــد یکــی از مزیتهــای
ویــژه بــرای کارآفرینهــا باشــد .عــدهای از پژوهشــگران در دانشــگاه کالیفرنیــا
مطالعــهای روی  500آمریکایــی انجــام دادهانــد کــه در شــرکتهای فنــاوری و
66. Rolling Stones
67. Michael Reger
68. Arianna Huffington
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مهندســی کار میکننــد و شرکتهایشــان بیــش از  1میلیــون دالر فــروش دارنــد.
ـنی فــردی آمریکایــی کــه در عرصــه
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد متوســط سـ ِ
تکنولــوژی موفــق اســت (مثـ ً
ا کســی کــه درآمـ ِد واقعــی بــه دســت مـیآورد) 39
ـق بــاالی  50ســال دو برابــر زیــر  25ســالهها بــود.
ســال اســت .تعــداد مدیــران موفـ ِ
ـق بــاالی  60ســال دو برابــر افــرا ِد زیــر  20ســال بــود.
همچنیــن تعــداد افــراد موفـ ِ
70
دیــن اســتنگلر 69از بنیــاد کافمــن  ،شــرکتهای آمریکایــی کــه در فاصلــه
ســالهای  1996تــا  2007تأسیسشــدهاند را موردبررســی و مطالعــه
قراردادهاســت .او متوجــه شــد بیشــترین نــرخ خالقیــت مربــوط بــه افــراد  55تــا 64
ســاله اســت .کمتریــن نــرخ کارآفرینــی نیــز در نســل گوگلیهــا مربــوط بــه  20تــا
 34ســالهها بــوده اســت .جدیدتریــن مطالعــه بنیــاد کافمــن از اســتارتاپها نیــز
نشــان میدهــد افــرا ِد  55تــا  64ســال تقریب ـاً  23درصــد از کارآفرینهــای جدیــد
در ســال  2010را تشــکیل میدادنــد درحالیکــه در ســال  1996ایــن رقــم زیــر
 15درصد بوده است.
ـی شــغلی حــرف اول را میزنــد ،یــا آنطــور کــه از
تجربــه همچنــان در زندگـ ِ
قدیــم گفتهانــد ســن و زیرکــی میتوانــد جوانهــای بیگنــاه را از میــدان خــارج
کنــد .ابــدا ِع چیــزی جدیــد ،یــک حــرف اســت امــا تولیــد محصــوالت هوشــمندانه از
دل آن بهگون ـهای کــه افــرادی دیگــر نیــز مشــغول بــه کار شــوند ،حــرف دیگــری
ِ
اســت .در ایــن شــرایط ،ســن ،بزرگتریــن دارایــی بــرای فــرد خواهــد بــود .اخیــرا ً
نوبــل شــیمی ،فیزیــک و
زندگــی شــغلی برنــدگان جایــزه
مطالعــهای بــر روی
ِ
ِ
ســنی ایــن
پزشــکی صــورت گرفتــه اســت .نتایــج نشــان میدهــد متوســط
ِ
ستارهها برای خلق ابداعات ،نسبت به یک قرن پیش افزایشیافته است.
امــا تجربــه بــه دنبــال خالقیتهــای بیپــروا هیــچ خاصیتــی نخواهــد داشــت.
افــراد ســالخورده بســیاری وجــود دارنــد کــه میتوانــد قالبهــای کپـکزده قدیمــی
یکــه
را کنــار بزننــد و بهقولمعــروف طرحــی نــو دراندازنــد .ری کــراک 71زمان 
ســاخت مکدونالــد را آغــاز کــرد 50 ،ســاله بــود .بســیاری از دیگــر افــراد نیــز در
همیــن حــدود ســنین دســت بــه ابــداع و خالقیــت زدهانــد کــه بــا موفقیــت همــراه
69. Dane Stangler
70. Kauffman Foundation
71. Ray Kroc
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شده است.
بــودن خیــزش
البتــه اینهــا بــه معنــای بیهــوده بــودن یــا بیاهمیــت
ِ
کارآفرینهــای جوانــی ماننــد آقــای زاکربــرگ نیســت .موانعــی کــه زمانــی بــر ســر
راه کارآفرینهــا قــرار میگرفــت ،ایــن روزهــا در حــال فروپاشــی اســت .شــبکههای
اجتماعــی ،برقــراریِ روابــط را آســان کــرده اســت .بســیاری از کارهــا نیــازی بــه
ســرمایه چندانــی نــدارد و میتــوان بهراحتــی آنهــا را کلیــد زد .البتــه موانــع از
پیــش پــای افــرا ســالخورده هــم برداشــته نشــده ،بلکــه صرفـاً ایــن افــراد میتواننــد
باکمی تالش و خالقیت به دنیای کسبوکار راه پیدا کنند.
دوباره در مسیر

شــواهدی کــه نشــان میدهــد ســن دســتوپای افــراد ســالخورده را بــرای
ـی عمــده در غــرب را از میــان برمـیدارد
ابــداع و کارآفرینــی نخواهــد بســت ،دو نگرانـ ِ
(و همچنیــن در چیــن) .نخســت اینکــه ســونامی خاکســتری ،خواهناخــواه کاهــش
رشــد اقتصــادی را بــه همــراه مـیآورد .دوم اینکــه افــراد ســالخورده اوقــات ســختی
را در شــرکتها ســپری خواهنــد کــرد .هــر دو مــورد اکنــون دیگــر خــافِ واقعیــت
است.
شــخصی مثــل آقــای کوهــن ،مــردی بــرای تمــام زمانهاســت .زمانیکــه او در
ســال  2004بــا مشــکالت مالــی مواجــه شــد ،چــارهای نداشــت جــز اینکــه بــه کار
خــودش ادامــه بدهــد .او بــه نیویورکتایمــز گفتــه بــود «زندگــی بــا موســیقیدانها»
و «زندگــی بــا مخاطبهــا» کاری کــرده کــه «گوشــه ی ـخزده قلبــش دوبــاره گــرم
شــده اســت» .بایــد امیــد داشــته باشــیم کــه ایــن قضیــه در مــورد همــه صــدق
میکند.
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72

تد انقالبی در صنعت ایده پردازی به پا کرده است
نخســتین کنفرانــس تــد در ســال  1984آنقــدر افتضــاح بــود کــه برگزارکننــدگان تــا
اول واژههــای تکنولوژی،
شــش ســال بعــد ،دومــی را دایــر نکردنــد .امــروز تــد (کــه حــروفِ ِ
ســرگرمی ،طراحــی اســت) غولــی شکســتناپذیر در صنعــت ایــده پــردازی اســت.
کانــون ایــن ابتــکار عمــل
کنفرانسهــای تــد کــه ســالی دو بــار برگــزار میشــود ،در
ِ
قرارگرفتــه و در آن ایدههــای بــزرگ در قالــب ســخنرانیهای کوتــاه و مختصــر ارائــه
یشــوند 17 .مــارس تــا  21مــارس  2014بــود کــه بیــش از یکهــزار و  200نفــر از
م 
اعضــای تــد در ونکــوور دورهــم جمــع شــدند تــا بــه عالقهمندیهــای بیــل گیتــس و
ـالگی
نیکــوالس نگروپونــت 73گــوش بدهنــد .آنهــا درعینحــال میخواســتند تولــد  30سـ ِ
تــد و ایدههــای خالقانــهاش را جشــن بگیرنــد .ایــن کنفرانسهــا ،بــذر کســبوکارهای
خالقانه و جدیدی را میپاشد که در مرحله اول کسی در آن نفع نمیبرد.
ایــن ســازمان مخزنــی الکترونیکــی ایجــاد کــرده از بیــش از یکهــزار و 700
ســخنرانی کــه در  TED.comصــورت گرفتــه اســت .شــما میتوانیــد بهصــورت رایــگان
ایــن ســخنرانیها را ببینیــد .ایــن ویدئوهــا تاکنــون بیــش از  2میلیــارد دفعــه
دیدهشــدهاند .تــد بــا همیــن رونــد ،جنبشــی در میــان تودههــا بــه راه انداختــه
72. TED
73. Nicholas Negroponte
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اســت :داوطلبــان بیــش از  9هــزار رویــدا ِد مشــابه بــه تــد کــه  TEDxنــام دارد در بیــش
از  150کشــور از ســال  2009تاکنــون برگــزار کردهانــد .ایــن ســازمان جایــزهای بــه
نــام جایــزه تــد در نظــر گرفتــه کــه  1میلیــون دالر ارزش دارد؛ جایــزه بــه افــرادی
تعلــق میگیــرد کــه برنامههــا و کتابهــای تــد را دنبــال میکننــد .حــاال ایــن
ســازمان بــه ســتارهای جهانــی تبدیلشــده اســت :یــک دعوتنامــه ســاده از تــد بــرای
ســخنرانی ،میتوانــد فــردی ناشــناخته در دنیــای آکادمیــک را بــه ســتارهای بــزرگ در
نقــش یــک مربــی تبدیــل کنــد؛ یــک روزنامهنــگار کــه دائــم بــا نوشــتههایش کلنجــار
م ـیرود تنهــا بــا یــک دعوتنامــه بــرای ســخنرانی ،بــه نویســندهای مشــهور تبدیــل
میشود.
البتــه چنیــن موفقیتهــای عجیــب و درعینحــال بزرگــی ،بــا موانعــی نیــز
یَشــوند .منتقــدان تــد را در زندگــی افــراد روشــنفکر بهصــورت کلــی نادیــده
روبـهرو م 
74
میگیرنــد .اوژنــی مــورو ُزف یکــی از مبلغــان عرصــه تکنولــوژی معتقــد اســت تــد بــه
75
«چیــزی مضحــک و کمــی هــم پلیــد» تبدیلشــده اســت .بنجامیــن براتــون
جامعهشــناس برجســته حتــی از ایــن هــم فراتــر مـیرود و معتقــد اســت تــد دســتور
تهیــه «فاجعــه تمــدن بشــری» را تقدیــم افــراد میکنــد .از نــگاه او تــد تنهــا ابــزاری
ـی عمیقــی در آن وجــود نــدارد .عــدهای نیــز
بــرای ســرگرمی اســت و هیــچ آگاهیبخشـ ِ
سعی کردهاند تد را به شکلهای مختلف دست بیندازند و مسخره کنند.
البتــه حقایــق قابلتأملــی نیــز در ایــن نقدهــا وجــود دارد :هــر ســازمانی کــه
شــخصی ماننــد اســتینگ 76را بــرای تولیــد  30ســالگیاش دعــوت کنــد در معــرض
خطـ ِر دمدســتی شــدن قــرار دارد .امــا نقدهــا بایــد بــه ســمتی بــرود کــه تــد را بــه
خاطــر موفقیتهایــش نیــز تحســین و تشــویق کنــد .قطعـاً ضعفهایــی در مشــاهی ِر
آن وجــود دارد .امــا درعینحــال هــزاران شــمع روشــن کــرده و در آگاهیبخشــی
قدمــی مؤثــر برداشــته اســت؛ کافــی اســت نگاهــی بــه پربازدیدیتریــن ویدئوهــای
تــد بیندازیــد .درســت اســت کــه تــد ایدههــای بــزرگ را بــه شــکل لقمههــای
کوچــک درمــیآورد؛ امــا بــازاری شــگفتانگیز از ایدههــای بــزرگ را نیــز بــه
نمایش درآورده است.
74. EvgenyMorozov
75. Benjamin Bratton
76. Sting
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تــد نمونــه کاملــی بــرای ابتــکاراتِ ویرانگــر و آشــوبگر بــه شــمار میآیــد.
ایدههــای درخشــان و عجیبــی بــرای کس ـبوکار از همیــن ســخنرانیهای تــد بیــرون
آمــده اســت .بیبیســی یکــی از نخســتین ســخنرانیهای تــد را نپذیرفتــه و دالیــل
روشــنفکرانهای بــرای آن تراشــیده اســت .امــا تــد قوانیــن خــودش را بازنویســی کــرده
اســت .بررســیهایی میــان ســخنرانیهای تــد بــا ســخنرانیها در داووس 77صــورت
گرفتــه و نشــان دادهشــده کــه ســخنرانیهای تــد در میــان شــرکتها خریــدار
بیشــتری دارد .اکثــر کســبوکارهای ایــن روزهــا از قوانیــن تــد بــرای خــود بهــره
میگیرنــد .ناشــران بــرای ســخنگویان تــد یکدیگــر را تکهپــاره میکننــد .تــد بیــش
از دانشــگاه آکســفورد در بهبــود وضعیــت کنفرانسهــا و هنــر ســخنوری نقــش داشــته؛
کاری که اعضای دانشگاه آکسفورد سالهاست به دنبال آن هستند.
مــردی کــه در کانــون ایــن آشــوب ایســتاده ،کریــس آندرســون 78اســت؛
روزنامهنــگاری کــه بعــدا ً بــه کارآفرینــی بــزرگ تبدیــل شــد و خــودش را نگهبــان تــد
میدانــد( .او هیــچ ارتباطــی بــا آن آندرســونی کــه در اکونومیســت مینوشــت ،نــدارد).
آقــای آندرســون بــا نشــر مجــات کسـبوکار کامپیوتــری ،کســب درآمــد میکــرد .او
در ســال  2001تــد را خریــداری کــرد و تصمیــم گرفــت فرقــه ســخنوری را بــه کمــک
پدیــده چندرســانهای راهانــدازی کنــد .او قصــد داشــت دودنیایــی کــه از قبــل
میشــناخت را بــه یکدیگــر متصــل کنــد :دنیــای روزنامهنــگاری ،آن بخشــی کــه
قصــه میگوینــد و روایــت میکننــد بــا دنیــای تکنولــوژی .درواقــع او تغییــرات
آشــوبگر را بهخوبــی شــناخته بــود .درنهایــت نیــز آندرســون موفــق شــد مــدل
قدرتمندی برای کسبوکار تد طراحی کند و کارش را از این طریق پیش ببرد.
تــد بــه شــیوهای زیرکانــه محصــوالت پولــی و رایــگان را در اختیــار مخاطبهــای
خــود قــرار میدهــد .درواقــع محصــوالت رایــگان بــا ایــن هــدف کــه مخاطــب را
بیشــتر بهســوی خــود جلــب کننــد ،ارائــه میشــوند .بلیتهــای کنفرانسهــای
پنــجروزه ایــن ســازمان دســتکم  6هــزار دالر اســت .ایــن ســازمان محصــوالت
متنوعــی بــا برنــد تــد روانــه بــازار میکنــد .نکتــه جالــب ایــن اســت کــه تــد فقــط
آمــوزش نمیدهــد بلکــه درازای آموزشهایــش ،گواهیهایــی نیــز بــه مخاطبانــش
77. Davos
78. Chris Anderson
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میدهــد .ســخنرانها بایــد از قوانیــن مشــخصی تابعیــت کننــد .هــر ســخنرانی
نبایــد بیــش از  18دقیقــه باشــد .بــه قــول آقــای آندرســون« ،آنقــدر طوالنــی باشــد
کــه جــدی گرفتهشــده و آنقــدر کوتــاه باشــد کــه توجــه مــردم را دریافــت کنــد».
ســخنرانی موفقــی
ســخنرانها اغلــب آموزشهایــی میبیننــد و بــرای اینکــه
ِ
داشته باشند هر آنچه الزم دارند در اختیارشان گذاشته میشود.
تــد بهصــورت مســتمر تــاش میکنــد محصــوالت خــود را ارتقــا ببخشــد و
راههــای تــازهای بــرای دیگــران بــاز کنــد .هزینههــای ســنگینی بایــد تیــم فعــال در
ایــن عرصــه پرداخــت میشــود .نمونههــای کوتاهتــ ِر تــد نیــز تجربهشــده اســت،
ماننــد «تــد در ســه دقیقــه» .آنهــا حتــی یــک نــوع ســتاره آمریکایــی 79نیــز
داشــتهاند :نیمــی از ســخنرانها از ســوی مخاطبــان انتخــاب میشــوند و بهنوعــی
با یکدیگر رقابت میکنند.
مبلغان عصر مدرن

تــد بــه جشــنواره ایدههــا در دنیــای دیجیتــال تبدیلشــده اســت .بیشــترین
مخاطبهــا را بــه خــود جلــب میکنــد و درعینحــال بیشــترین ســتارهها نیــز
بــرای ســخنرانی بــه آن دعــوت میشــوند .همیشــه راهحلهــای تکنولوژیکــی بــرای
مشــکالت ارائــه میشــود :ســخنرانها بایــد اینطــور القــا کننــد کــه هــر مشــکلی
در دنیا وجود دارد با یک لپتاپ و اتصال به اینترنت حل میشود.
امــا یکچیــز قدیمــی نیــز در مــورد تــد وجــود دارد .برنامههــای تــد،
ســخنرانیهای موعظهگــران را زنــده کــرده اســت .گویــا آقــای آندرســون نیــز
فرزنــد یــک مبلــغ بــوده اســت کــه در هنــد بزرگشــده و بعــدا ً بــه آکســفورد
راهیافتــه اســت .ســخنرانهای تــد شــکل مدرنــی از ایــن موعظهگــران و مبلغــان
هســتند .در بســیاری از ســخنرانیهای تــد تنهــا ایــن خطابههــا را میشــنویم کــه
شــما هــم بــا سختکوشــی و عالقــه میتوانیــد بــه موفقیتهــای شــغلی و ســایر
موفقیتهــا در زندگــی دســت پیــدا کنیــد .رمــز موفقیــت تــد در تعهــد آن بــه
ابتــکارات آشــوبگرا نــه نیســت بلکــه در توانایــی ایــن ســازمان بــرای بســتهبندیِ
مجدد سنتها و حرفهای کهنه در ظرفهای عص ِر دیجیتال است.
79. American Idol
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رئیس دربند
ِ
روسای شرکتها بیش از گذشته ضعیف شدهاند
کشــتی غرقشــده و قهرمــان ســفرهای گالیــور 80در جزیــرهای بــه نــام لیلــی
پــوت 81بــه هــوش میآیــد؛ ناگهــان خــودش را در چنــگ «نخهــای باریکــی»
میبینــد .گالیــور بســیار قدرتمندتــر از کســانی اســت کــه او را اســیر کردهانــد؛ او
حتــی در برابــر آنهــا غولــی بــزرگ بــه نظــر میآیــد امــا آدم کوچولوهــای لیلــی
پــوت بــا همــکاری بــا یکدیگــر موفــق شــدهاند ایــن غــول بــزرگ را مقهــور خــود
کنند.
روســای شــرکتها کــه در روزهــای  25تــا  29ژانویــه  2012در اجــاس داووس
دورهــم جمــع شــدند آنقــدر شــبیه بــه گالیــور هســتند کــه کســی فکــرش را هــم
نمیکنــد .آنهــا احتمــاالً بیشازانــدازه احســاس بزرگــی میکننــد؛ بــا
نشــینی بــزرگ بــه
سیاســتمداران بــزرگ ســامعلیک دارنــد و از ایــن شب
ِ
ِ
یخــی
ســرزمین
مناســب
نشــینی بعــدی میرونــد (البتــه بــا کفشهایــی
شب
ِ
ِ
ِ
ِ
ســوئیس!) .کارشناســان هــم مثــل همیشــه گــوش دنیــا را کــر میکننــد و دائــم در
رســانهها اظهــار میکننــد کــه مــردان داووســی ،دنیــا را زیــرورو خواهنــد کــرد .امــا
بهمحــض اینکــه برنامههــای داووس تمــام میشــود و رئیسهــا بــه خانههایشــان
80. Gulliver›s Travels
81. Lilliput
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میرونــد ،آن نخهــای باریــک و ظریــف را دور دســتوپای خــود احســاس
میکننــد ،نخهــای باریکــی کــه غیرداووســیها بــه دســتوپای ایــن مــردان
داووسی میبندند و هرروز تنگتر از دیروز میشود.
دو دهــه پیــش رئیسهــا تقریب ـاً آزاد بودنــد و هیــچ بنــدی بــه پایشــان نبــود.
مدیرعاملهــای شــرکتهای آمریکایــی در برابــر عکاسهــا ژســت میگرفتنــد و
تصویــر قهرمانانــه آنهــا روی جلــد فوربــز و فورچــون قــرار میگرفــت .اروپاییهــا
ِ
شــرکت سوئدی-سوئیســی ،مدیرعاملهــای
ماننــد پرســی بارنویــک 82رئیــس
آمریکایــی را بــه قــاره ُکهــن وارد کــرد .از همــان زمــان بــود کــه فاجعــه آغــاز شــد؛
رســوایی انــرون 83در ســال  2001و بحــران مالــی در ســالهای  2007و 2008
دستبهدســت هــم دادنــد تــا منتقــدان علیــه روســای بــزرگ قیــام کننــد .در ســال
 2010دو نفــر از دانشــمندان بــا نامهــای مارســال کاهــان 84و ادوارد راک 85مقالـهای
بــا عنــوان «مدیرعاملهــا در جنــگ» 86منتشــر کردنــد .از آن زمــان تاکنــون،
مدیرعاملها بیشتر درگیر جنگ بودهاند.
یکــی از نشــانههای ایــن آشــوب ،عمـ ِر کوتــا ِه مدیریـ ِ
ـت ایــن رئیسهاســت .ایــن
روزهــا آنهــا دیگــر مــدت زیــادی رئیــس نیســتند .بررس ـیها نشــان میدهــد در
میــان  2هــزار و  500شــرکت بــزرگ دنیــا ،متوســط عمــر مدیریـ ِ
ـت یــک مدیرعامــل
از  8.1ســال در ســال  2000بــه  6.6ســال در امــروز رســیده اســت .ایــن ســقوط
ـی چیــن ،شــدیدتر نیــز بــوده اســت .در ســال 2010
بــرای شــرکتهای خــاص دولتـ ِ
متوســط عمــر یــک مدیرعامــل تــا زمانیکــه نفــر بعــد بــر ســرکار بیایــد11.6 ،
درصــد بــود امــا در چیــن ایــن رقــم نصــف بــوده اســت .بررسـیها همچنیــن نشــان
میدهــد ســهامداران فرصــت بســیاری کمــی در اختیــار مدیرهــا و رئیسهــا
میگذارنــد تــا خودشــان را اثبــات کننــد :عمــر مدیریـ ِ
ـت برخــی از آنهــا کمتــر از
چنــد مــاه اســت ،ســهامداران حتــی حاضــر نمیشــوند بــه آنهــا یــک ســال فرصــت
بدهند تا خودشان را نشان بدهند.
یکــی دیگــر از نشــانههای پیــروزیِ مــردم لیلــی پــوت در دنیــای امــروز ایــن
Percy Barnevik
Enron
Marcel Kahan
Edward Rock
Embattled CEOs
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اســت کــه ایــن روزهــا مدیرعاملهــای کمتــری ،اختیــار خودشــان را در دســت دارند
(و بــه عبارتــی برگــه امتحــان آنهــا همیشــه دســت دیگــران اســت و نشــان میدهد
آنهــا چــه کردهانــد) .بررســیها نشــان میدهــد تعــداد مدیرعاملهایــی کــه
کامـ ً
ا مختــار هســتند از  48درصــد در ســال  2002بــه کمتــر از  12درصد در ســال
 2009رســیده اســت .حتــی در آمریــکا نیــز تعــداد روســایی کــه اختیارات خودشــان
را ندارنــد در حــال افزایــش اســت؛ هــرروز نیــز فشــارهای بیرونــی بــرای ســلب
اختیارات آنها بیشتر میشود.
حقــوق رئیسهــا هنــوز هــم قابلتوجــه اســت؛ امــا بخشــی از ایــن ماجــرا بــه
ناامنــی شــغلی مربــوط میشــود .بهعــاوه تقریبــاً در اکثــر نقــاط دنیــا
افزایــش
ِ
حقــوق مدیرعاملهــا بــا شــیب بســیار مالیمتــری نســبت بــه دهــه  90میــادی در
حــال افزایــش اســت .در آمریــکا انتظــار م ـیرود حقــوق مدیرعاملهــا کاهــش نیــز
پیــدا کنــد .لیلیپوتیهــا ،سیاســتمداران را تحتفشــار قــرار دادهانــد تــا نخهــا و
طنابهــای بیشــتری بــه دســتوپای مدیرعاملهــا بپیچنــد .در ســال 2010
کنگــره آمریــکا قانونــی را تصویــب کــرد کــه اختیاراتــی بــه ســهامدار مـیداد تــا در
صــورت نیــاز در پرداختهــای رئیــس دخالــت کنــد .دیویــد کامــرون نخس ـتوزیر
پیشین بریتانیا نیز مشابه این پیشنهاد را در بریتانیا داده بود.
افزایــش ســرمایهگذاران خارجــی ،تعــادل را بهکلــی بــر هــم زده اســت .هرچــه
عمومــی بیشــتری وارد فهرســت شــرکتها میشــوند ،ایــن تعــادل
داران
ســهام ِ
ِ
قدیمــی بیشــتر بــه هــم میخــورد .بررســیها نشــان میدهــد ایــن مســئله در
آمریکا هرروز بیش از گذشته شدت خواهد گرفت.
ســهامداران بــرای اینکــه روســایی کــه بــر ایشــان کار میکننــد را بیشــتر در
کنتــرل خــود داشــته باشــند ،ابــزار قدرتمنــ ِد جدیــدی دارنــد .ایــن روزهــا
صندوقهــای ســرمایهگذاریِ تأمینــی نیــز بــه ســهامداران قــدرتِ دخالــت میدهنــد
و حتــی بــه آنهــا اجــازه میدهنــد در تصمیمــات شــرکتی دخالــت کننــد .مشــابه
این اتفاق برای مکدونالد افتاده است.
درعینحــال ،هیئتمدیرههــا تقاضاهــای بیشــتری نســبت بــه گذشــته دارنــد.
آن دوران کــه مدیرعامــل میتوانســت افــراد موردنظــر خــودش را دور میــز
هیئتمدیــره بنشــاند ،اکنــون گذشــته اســت .امــروز اکثــر اعضــای هیئتمدیــره،

ِ
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ـش چش ـمگی ِر کیفیــت شــده اســت.
افــرا ِد بیرونــی هســتند .ایــن امــر باعــث افزایـ ِ
المللــی موفقــی دارنــد کــه بــه اتــاق
درواقــع آنهــا اغلــب تجربههــای بین
ِ
هیئتمدیــره راه پیــدا میکننــد؛ اکثــر آنهــا نیــز بســیار ثروتمنــد هســتند .گویــا
ایــن روزهــا مدیرعامــل فــردی تنهاســت کــه بایــد بــا رقبــای خــود دس ـتوپنجه
نرم کند.
طرحی برای تواضع

همــه ایــن عوامــل دستبهدســت هــم داده و رفتــار رئیسهــا را تحــت تأثیــر
خــودش قراردادهاســت .جدیدتریــن اصطالحاتــی کــه در ایــن زمینــه بــر ســر
زبانهــا افتــاده «رهبــری فروتنانــه» و «رهبــری خــادم» اســت .امــا آیــا اینهــا
واقعـاً عملکــرد شــرکتها را بهبــود بخشــیده اســت؟ ادبیــاتِ علمــی نشــان میدهــد
کــه چنیــن اتفاقــی افتــاده اســت .مطالعــات نشــان میدهــد شــرکتهایی کــه
حقــوق ســهامداران را در اولویــت قــرار دادهانــد معمــوالً ســود بهتــری دارنــد .هرچــه
وضعیــت حقــوق ســهامداران بهتــر باشــد ،ســود حاصــل از عملکــر ِد شــرکتها نیــز
بیشــتر خواهــد بــود .بررســیها نشــان میدهــد هرچــه شــرکتها هیئتمدیــره
قویتــری داشــته باشــند ،بــا هزینــه کمتــری میتواننــد ســرمایه خــود را چنــد
برابر کنند.
البتــه مدیرعاملهایــی هــم وجــود دارنــد کــه نســبت بــه ایــن رژیــم جدیــد
معتــرض هســتند .برخــی از آنهــا میگوینــد چطــور میتوانیــم بــرای رشــ ِد
بلندمــدتِ شــرکت برنامهریــزی کنیــم وقتــی هــم اعضــای هیئتمدیــره بــه فکــر
ـی یــک رقیــب هســتند؟ برخــی هــم بــه ســمت شــرکتهای خصوصــی
جایگزینـ ِ
مایــل شــدهاند .نمونههــای ایــن مدیرعاملهــا بســیار اســت .گالیــور باالخــره
موفــق شــد و لیلیپوتیهــا را وادار کــرد بنــد از پاهایــش بــاز کننــد .مدیرعاملهــا
نیز بدون تردید این کار را خواهند کرد.
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سهای بومی
رئی 
رهبران شرکتهای غربی کمتر ازآنچه تصورش را میکنید
جهانی فکر میکنند
روســای شــرکتهای چندملیتــی دوســت دارنــد خودشــان را ژنرالهایــی در
جنــگ «جهانیشــدن» تصــور کننــد .آنهــا رویــای غلبــه بــر بازارهــای تــازه
خودســتایی اغراقآمیــزی از تکثــر و تنــو ِع
شــرقی را در ســر میپروراننــد .بــا
ِ
ـردن سیاســتمداران بــه خاطــر
ارتــش خودشــان میگوینــد .و عاشــق مســخره کـ ِ
کوتهنظریهایشــان هســتند :چــرا اد میلیبنــد 87رهبــر اســبق حــزب کارگــر
بریتانیاآنقــدر بــر ســر توافقــی جنجــال میکنــد کــه هیچگونــه ارتباطــی بــه او
ندارد؟
همــه اینهــا معنایــی دارد :شــرکتها در کشــورهای توســعهیافته اگــر
نتواننــد جهانــی فکــر کننــد نهتنهــا کاری از پیــش نخواهنــد بــرد بلکــه بــه خــود
نیــز آســیبهایی عمیــق وارد خواهنــد کــرد .بزرگتریــن فرصتهــای رشــد
اقتصــادی در حــال حاضــر مربــوط بــه دنیــای نوظهورهاســت :موسســه مکنــزی
بــرآورد کــرده مــردم در کشــورهای اقتصادهــای نوظهــور تــا ســال  ،2020ســاالنه
 20تریلیــون کاال خریــدار خواهنــد کــرد .تهدیدهــای بــزرگ هــم همینطــور
87. Ed Miliband
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هســتند :هــوآوی 88چیــن بهســرعت رشــد کــرده و از ایــدهای ناممکــن بــه یکــی
از بزرگترین شرکتهای تله کام در دنیا تبدیلشده است.
منطــق جهانیشــدن روی خودشــان،
اعمــال
امــا ایــن ژنرالهــا چقــدر در
ِ
ِ
89
موفــق بودهانــد؟ پانــکاژ گمــاوات از مدرســه کس ـبوکار اســپانیا بــرآورد کــرده
تنهــا  12درصــد از  500شـ ِ
ـرکت برتــر دنیــا (بــر اســاس درآمـ ِد شــرکتی) توســط
مدیرعاملــی اداره میشــوند کــه در کشــور دیگــری متولدشــده و شــرکتی خارجــی
را در اختیــار دارد( .در مقابــل 50 ،درصــد از مربیهــای فوتبالــی در لیــگ
انگلســتان ،خــارج از ایــن کشــور متولدشــدهاند) .در بخــش مدیریــت ارشــد نیــز
ایــن رقــم بــرای هیئتمدیــره شــرکتها بــه  15درصــد میرســد .ایــن دو عــدد
کامــ ً
ا بــه هــم مرتبــط هســتند :شــرکتهایی کــه مدیرعاملهــای خارجــی
خارجــی بیشــتری نیــز دارنــد .هرچــه شــرکتها
دارنــد ،اغلــب هیئتمدیــره
ِ
بزرگتــر باشــند؛ احتمــال اینکــه مدیرعامــل آنهــا خارجــی باشــد نیــز بیشــتر
یَشــود .امــا بهمحــض اینکــه بــه ســراغ فهرســتی خــارج از  500شــرکت برت ـ ِر
م
دنیــا برویــد ،بعیــد بــه نظــر میرســد نــام فــردی خارجــی را بــرای شــرکتها
ببینید.
شــرکتهای اروپایــی از همــه بیشــتر ،جهانــی هســتند :در میــان  500شـ ِ
ـرکت
برتــ ِر فورچــون 23 ،درصــد از روســا ،خارجــی هســتند 28 .درصــد از اعضــای
هیئتمدیــره نیــز خارجــی هســتند .آمریــکای شــمالی نیــز متوســط  11درصــد
و  13درصــد را بــرای مدیرعاملهــا و هیئتمدیرههــای خارجــی دارد .ژاپــن در
میــان کشــورهای ثروتمنــد دنیــا ،فاجعــه بــه شــمار میآیــد :تنهــا  3درصــد از
مدیرعاملهــا و  5درصــد از هیئتمدیــره شــرکتهای ژاپنــی ،خــارج از ژاپــن
خارجــی
متولدشــدهاند و پاســپورت خارجــی دارنــد .یکــی از مدیرعاملهــای
ِ
پیشــرو در ژاپــن ،هــان چانــگ وو 90اســت کــه در ســال  1945و در  14ســالگی از
کره شمالی به ژاپن آمد.
دالیــل بســیاری وجــود دارد کــه نشــان میدهــد ایــن رهبــران در آینــده
محدودتــر نیــز خواهنــد شــد .اســتخدام «ظرفیتهــای بــاال» در بازارهــای نوظهــور
88. Huawei
89. Pankaj Ghemawat
90. Han Chang-Woo
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بــرای شــرکتهای غربــی بســیار ســخت شــده اســت .تــا دو دهــه پیــش کل
ماجــرا زیــر ســلطه آنهــا بــود .امــروز آنهــا بایــد بــا شــرکتهای محلــی کــه
بهســرعت در حــال رشــد هســتند ،رقابــت کننــد و مــدام بــا ایــن پرســش روبـهرو
میشــوند کــه «چــرا مــن بایــد بــرای شــرکتی کارکنــم کــه نهایتـاً افــرادی مثــل
تــو را اســتخدام میکننــد درحالیکــه میتوانــم بــرای شــرکتهایی کارکنــم
کــه درنهایــت افــرادی مثــل خــودم را اســتخدام خواهنــد کــرد؟» شــرکتهای
غربــی همچنیــن در حــال کاهــش تعــداد افــرادی هســتند کــه بــه خــارج
میفرســتند :یکــی از مطالعــات نشــان میدهــد ســهم مهاجــران در هیئتمدیــره
شــرکتهای چندملیتــی در بازارهــای نوظهــور از  56درصــد در ســال  1998بــه
 12درصــد در ســال  2008کاهــش پیداکــرده اســت .و اروپاییهــا و آمریکاییهــا
خیلــی کــم از چنیــن افــرادی بهــره میگیرنــد :مطالعــات دیگــر نیــز نشــان
میدهــد حضــور افــراد خارجــی در ســازمانهایی کــه دور از محــل زندگیشــان
است ،کاهش پیداکرده است.
چــرا ایــن مســئله اهمیــت دارد؟ یــک دلیــل روشــن ایــن اســت کــه در دنیــای
جهانیشــدن ،محدودســازی از بــاال میتوانــد هزینههــای گزافــی بــه دنبــال
ـن فرصتهــا و عــد ِم
داشــته باشــد ،از کاهــش خالقیــت گرفتــه تــا از دســت رفتـ ِ
ادغــا ِم فرهنگهــای گوناگــون .بســیاری از پژوهشهــا اینطــور نشــان میدهــد
کــه گروههــا ترکیبــی بهتــر از گروههــای یکدســت بــه راهحلهــا و راهکارهــای
خالقانــه دســت پیــدا میکننــد .مدیرعاملهــای محلــی معمــوالً در هیئتمدیــره
نیــز دور خــود را بــا افــرادی مشــابه خــودش پــر میکنــد؛ افــرادی کــه مثــل
خــودش بــه همــان محــل تعلقخاطــر داشــته باشــند .بهعــاوه آنهــا معمــوالً
بــرای هــر مشــکل بــه دنبــال راهحلــی مخصــوص همــان محــل هســتند ،راهحلــی
یَشــود بقیــه گزینههــا بــرای همیشــه بســوزد:
بومــی کــه اغلــب باعــث م 
ـی ماشــینی میرونــد و
آلمانیهــا معمــوالً بــرای هــر مشــکلی بــه دنبــال مهندسـ ِ
بریتانیاییها اغلب راهحلهای مالی پیدا میکنند.
آقــای گمــاوات معتقــد اســت همیــن محدودســازیها باعــث شــده
چندملیتــی غربــی در بازارهــای نوظهــور عملکــر ِد خوبــی نداشــته
شــرکتهای
ِ
باشــند .بررس ـیها نشــان میدهــد شــرکتهای غربــی در بازارهــای نوظهــور در
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فاصلــه ســالهای  2005تــا  2010بهطــور متوســط  15درصــد ســود داشــتهاند
درحالیکه شرکتهای محلی سود  23درصد در سال داشتهاند.
مکنــزی بــرآورد کــرده کــه رشــد شــرکتها در بازارهــای نوظهــور دو برابــر
شــرکتها در اقتصادهــای توســعهیافته اســت .در نظــر داشــته باشــید کــه
شــرکتهای چندملیتــی معمــوالً برنــد بهتــر و خوشنامتریــن دارنــد ،بهعــاوه
تاریــخ طوالنیتــری نیــز دارنــد ،آنهــا میتواننــد در بازارهــای نوظهــور در برابــر
رقبــای خــود خیلــی بهتــر ظاهــر شــوند ،اگــر بــه ایــن مســئله جهانیشــدن
بهصورت جدیتری توجه کنند.
در مسیر جلو

امــا شــرکتهای چندملیتــی چطــور میتواننــد از شــر روســای محلــی و
بومــی خــاص شــوند؟ یکــی از راههــا ایــن اســت کــه مدیریــت را بــه ســایر نقــاط
دنیــا انتقــال بدهنــد .مث ـ ً
ا یکــی از شــرکتهای آرایشــی بهداشــتی در آمریــکا،
مقــر خــود را بــه ســنگاپور انتقــال داد .جنــرال الکتریــک نیــز مشــابه ایــن کار
دریکــی از بخشهــای کس ـبوکار خــود انجــام داد و آن را بــه پکــن انتقــال داد.
بســیاری از رئیسهــا بــه کشــورهای اقتصادهــای نوظهــور ســفرکردهاند .تکنیــک
دوم ایــن اســت کــه دنیــا را بــه مقـ ِر شــرکت بیاوریــد .یعنــی مدیرهــای خــوب را
از ســایر نقــاط دنیــا بــه شــرکتها انتقــال بدهیــد .و ســومین روش ایــن اســت
کــه بــه افــراد در کشــورهای ثروتمنــد ،فرصــت ســفر بــه کشــورهای مختلــف دنیــا
را بدهیــد :آیب ـیام 91و فدکــس 92مدیرعاملهــای خــود را تشــویق میکننــد بــا
افــرادی در دنیــای نوظهــور ارتبــاط برقــرار کننــد و از آنهــا ایدههــای جدیــد
بگیرنــد .خیلیهــا بهاشــتباه تصــور میکننــد شــرکتهای چندملیتــی ذاتــاً
هویـ ِ
ـت جهانــی دارنــد؛ امــا درواقــع آنهــا تــاش بســیاری کردهانــد تــا خــود را از
چنگال بومیها رها کنند.

91. IBM
92. FedEx

 200آشوب بزرگ

اُفت کالس
خودروسازی
آیا دانشگاههای آمریکایی به مسیر شرکتهای
ِ
این کشور خواهند رفت؟
پنجــاه ســال پیــش زمانیکــه دفترهــای کار پــر از دود ســیگار میشــد،
شــرکتهای خودروســازیِ آمریکایــی مــورد تحســین تمــام جهــان بودنــد؛ یــک
دنیــا در برابــر آنهــا تعظیــم میکــرد .همــه میخواســتند راز موفقیــت آنهــا را
بداننــد .چطــور میتوانســتند هرســال مدلــی خیرهکننــده و جــذاب معرفــی و
روانــه بــازار خــودرو کننــد؟ چطــور میتوانســتند اینهمــه نیــروی انســانی را بــه
ایــن خوبــی مدیریــت کننــد (جنــرال موتــور در آن زمــان بزرگتریــن شــرکت
ـی جهــان بــود کــه کارگــران را بهصــورت خصوصــی اســتخدام
بخــش خصوصـ ِ
میکــرد)؟ و چطــور میتوانســتند مشــتریهای خــود را راضــی و خوشــحال
نگ هدارند؟
امــروز جهــان از بزرگــی و جذابیـ ِ
ـت دانشــگاههای آمریکایــی انگش ـتبهدهان
مانــده اســت .آنهــا در رتبهبندیهــای جهانــی ،صدرنشــین هســتند :بــر اســاس
رتبهبنــدی مرکــز شــانگهای از برتریــن دانشــگاههای دنیــا ،از میــان  20دانشــگاه
برتــر 17 ،دانشــگاه متعلــق بــه آمریــکا اســت؛ در میــان  50دانشــگاه برتــر نیز 35
تــای آنهــا آمریکایــی هســتند 70 .درصــد از برنــدگان جایــزه نوبــل در علــوم و
اقتصــاد از دروازههــای دانشــگاههای آمریکایــی عبــور میکننــد .معتبرتریــن و
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علمــی ایــن
پــر خوانندهتریــن مقالههــای دنیــا در ژورنالهــا و مجلههــای
ِ
جادویــی ایــن
دانشــگاهها نوشــته میشــود .همــه میخواهنــد دســتور تهیــه
ِ
دانشگاهها را بدانند؛ چه رازی در پشت آن نهفته است؟
یَشــود .آیــا دانشــگاههای آمریکایــی
اینجــا ســؤالی متفــاوت مطــرح م 
میتواننــد در مســیر شــرکتهای خودروســازیِ ایــن کشــور حرکــت کننــد؟ از
ظواهــر امــر تقریبـاً چنیــن چیــزی بعیــد بــه نظــر میرســد .تعــداد ثبتنامهــای
دانشــجویان از ســال  2010تاکنــون بــه باالتریــن میــزان خــود رســیده اســت.
آمریکاییهایــی کــه نمیتواننــد کاری بــرای خــود پیــدا کننــد دســتبهدامان
دانشــگاه میشــوند و بــرای ادامــه تحصیــل دوبــاره ثبتنــام میکننــد.
95
کمبریــج 93و ماساچوســت 94هیــچ نشــانهای از تبدیلشــدن بــه دیترویــت
ندارنــد .امــا باوجــود همــه اینهــا ،پرســشهایی جــدی دربــاره برجهــای
ِ
سفیدرنگ آمریکایی وجود دارد.
دو موسســه راســت در آمریــکا هــر دو گزارشهایــی از نظــام دانشــگاههای
آمریکایــی منتشــر کردهانــد .دو دانشــمند چــپ بــه نامهــای انــدرو هاکــر 96و
کلودیــا دریفــوس 97کتابهایــی منتشــر کردهانــد کــه از آن گزارشهــا نیــز
قابلتأمــل تــر اســت« :تحصیــات بیشــتر؟ چطــور کالجهــا پــول مــا را هــدر
میدهنــد و فرزندانمــان را بــه شکســت مایــل میکننــد و چ ـهکاری میتوانیــم
دراینبــاره انجــام بدهیــم» .مجلــه اعتدالگــرای آمریکایــی نیــز بــر پایــه
پژوهشهــای ســاالنهای کــه از دانشــگاههای آمریکایــی صــورت گرفتــه،
میگویــد« :اگــر کالجهــا ،کسـبوکار بودنــد ،کامـ ً
ا آمــاده بــرای ایجــاد تنــش و
خشــونت بودنــد .آنهــا کامــ ً
ا باهــم رقابــت میکننــد و قیمــت شــهریهها را
پایین میآورند تا همه ثبتنام کنند».
شــهریه کالجهــا در طــی چنــد دهــه بهطــور متنــاوب افزایــش پیــدا کــرد
تــا جایــی کــه آمریکاییهــا نمیتوانســتند هزینــه آنهــا را پرداخــت کننــد.
متوســط درآمــد خانهدارهــا در  40ســال گذشــته  6.5برابــر شــده اســت
Cambridge
Massachusetts
Detroit
Andrew Hacker
Claudia Dreifus

93.
94.
95.
96.
97.
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درحالیکــه هزینــه کالجهــا بــرای هــر دانشــجو  15برابــر شــده اســت .هزینــه
تحصیــل در کالجهــای خصوصــی بهشــدت افزایشیافتــه اســت .تــور ِم
آکادمیــک بهقــدری زیــاد بــوده کــه تــورم پزشــکی در برابــر آن کــم و ناچیــز بــه
نظر میرسد.
درحالیکــه هزینههــا در حــال افزایــش هســتند ،میــزان پشــتکار و تــاش
افــراد کاهشیافتــه اســت .بررســیها نشــان میدهــد در ســال  1961یــک
ِ
وقــت ســال چهــار ِم کالــج 24 ،ســاعت در هفتــه صــرف
دانشــجوی تمام
مطالعــه میکــرد .میــزان تــرک تحصیــل و اخراجــی هــم قابلتأمــل اســت:
تنهــا  40درصــد از دانشــجویان ،تحصیــات خــود را  4ســاله بــه اتمــام
میرسانند.
مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه اســتادهای دانشــگاه هیــچ عالقــهای بــه
رفــاه دانشــجویان ندارنــد .بررســیها نشــان میدهــد آمــوزش نیــز بهخوبــی
صــورت نمیگیــرد .درواقــع اســتادها بــا دانشــجویان خــود معاملــه میکننــد :مــا
بــه شــما تکالیــف کمتــر و نمرههــای بهتــری میدهیــم فقــط مــا را تنهــا
ـی خودمــان ،بــه پژوهشهایمــان برســیم .آقــای
بگذاریــد تــا بتوانیــم در تنهایـ ِ
ـتگی اســتادهای دانشــگاه و
هاکــر و خانــم دریفــوس بــه نکاتــی در زمینــه بازنشسـ ِ
افزایش حقوق آنها نیز اشاره میکنند که جای فکر دارد.
تعهـ ِد آمریــکا بــه پژوهــش ،یکــی از نقــاط قــوتِ سیســتم تحصیــاتِ
تکمیلی
ِ
آن اســت .امــا تــا چــه زمانــی؟ حجــم مقالههایــی کــه بــه نظریــات جنســیت و
ـی آن پرداختــه ،ســربه فلــک گذاشــته اســت .امــا شــواهدی وجــود
نقدهــای ادبـ ِ
دارد کــه نشــان میدهــد اینهــا هیــچ تأثیــر پویایــی در جامعــه بــر جــای
نگذاشــته اســت .در حــوزه اقتصــاد ایــن مســئله بهخوبــی مشــهود اســت .بنیــاد
کافمــن کــه مطالعاتــی در زمینــه کارآفرینــی دارد ادعــا کــرده نســبت بــه
پژوهشهــای توســعهای کــه صــورت میگیــرد ،هرســال شــاهد افـ ِ
ـت کارایــی در
ایــن زمینــه هســتیم .میــزان بودجــه رســانی نیــز کاهشیافتــه اســت .تمرکــز
روی چیزهایی قرارگرفته که ارزشافزوده قابلمالحظهای ندارد.
موسســه گلدواتــر 98عــاوه برافزایــش قیمــت و کاهــش ثمــر دهــی ،بــه ســمی
98. Goldwater Institute
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مهلــک نیــز در ایــن ماجــرا اشــاره میکنــد :دســتورهای ابالغــی .در فاصلــه
ســالهای  1993تــا  2007هزینــهای کــه صــرف امــور بوروکراتیــک در
دانشــگاههای آمریکایــی شــده ،افزایــش سرســامآوری داشــته اســت .در
دانشــگاههای خصوصــی هــم ایــن مشــکل بســیار پررنــگ بــوده اســت .در
بســیاری از دانشــگاههای آمریکایــی نیمــی از تیــم اســتخدامی در دانشــگاه،
نیروهــای زائــد و دســتوپا گیــر هســتند .گویــی رئیسهــای دانشــگاهها هــم
رئیسهای شرکتهایی هستند که برای خودشان حکمرانی میکنند.
گمشده

بــر اســاس انــدازه و میــزان رقابتپذیــری در نظــام تحصیــاتِ
تکمیلــی
ِ
آمریــکا ،احتمــاالً بایــد انتظــار داشــته باشــید ایــن مشــکالت خودشــان حــل
شــوند .چــرا دانشــگاهها بــرای رقابــت ،سوپراســتارها را بهعنــوان معلــم و اســتاد
اســتخدام نکننــد؟ و چــرا بقیــه ،قیمتهــا را کاهــش ندهنــد؟ مشــکل بــزرگ ایــن
اســت کــه دانشــگاههای بــزرگ آمریکایــی قصــد دارنــد بــر ســر رتبههــای
آکادمیــک و علمــی بــا یکدیگــر رقابــت کننــد .چنیــن اتفاقــی از بــاال شــروع
میشــود :دانشــگاه ییــل 99هیـچگاه رویــای رقابــت بــا هــاروارد بــر ســر قیمــت را
نــدارد .امــا دانشــگاههای درجــهدو کارهــای مشــابهی انجــام میدهنــد مثــ ً
ا
دانشــجویان زیــادی میگیرنــد و امکانــات بســیاری در اختیــار آنهــا قــرار
یدهند.
م 
ـدل الکچــری ،بعیــد اســت چنــدان دوام بیــاورد و درنهایــت اقتصــادی
ایــن مـ ِ
نخواهــد بــود .والدیــن بیــش از گذشــته گرفتــار بدهیهــا هســتند .اینترنــت نیــز
بــه تهدیــدی بــزرگ تبدیلشــده اســت .بــه قــول بیــل گیتــس دانشــگاههای
آنالیــن راه افتــاده اســت .شــما میتوانیــد بــا کمتریــن هزینــه بــه ســخنرانی
معروفترین شخصیتهای علمی گوش بدهید.
دانشــگاههای آمریکایــی بدجــور راه خــود را گمکردهانــد و در حــوزه کســب
پــول تقریبــاً ازدســترفتهاند .اگــر نتواننــد راه خــود را پیــدا کننــد قطعــاً بــه
سرنوشت جنرال موتور دچار خواهند شد.
99. Yale
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ِ
لکرد هها
وحشتتحصی 
مدرک دانشگاهی دیگر امنیت مالی به ارمغان نمیآورد
هــر پاییــز میلیونهــا نفــر از مدرســه خداحافظــی میکننــد؛ آنهــا همزمــان
ـی جدیــد خــود را در دانشــگاه
بــا خانوادههایشــان نیــز وداع میکننــد و تــا زندگـ ِ
آغــاز کننــد .برخــی از آنهــا شــیفته یادگرفتــن هســتند .عشــقی عمیــق در
وجودشــان بــرای یادگیــری میجوشــد .امــا عــده زیــادی نیــز دراینبیــن وجــود
دارنــد کــه معتقدنــد دسـتکم ســه یــا چهــار ســال از عمرشــان در دانشــگاه بــه
بــاد فنــا مـیرود و در ایــن مــدت تنهــا فرصتهــای بــزرگ را از دســت میدهنــد
درحالیکــه درنهایــت تنهــا بــا کوهــی از بدهیهــای دانشــگاهی روبــهرو
خواهنــد شــد .درواقــع آنهــا معتقدنــد در ایــن مــدت ،شــانس خــود را بــرای بــه
دست آوردن شغلی خوب از دست میدهند.
بزرگترهــا همیشــه بــه آنهــا میگوینــد بهتریــن راه بــرای مجهــز بــودن
در دنیــای جهانیشــدن ،تحصیــل کــردن اســت .بســیار از کارگــران بــه چشــم
خــود میبیننــد کــه شغلهایشــان ماشــینی میشــود و بــرای همیشــه از
دستشــان مــیرود .و ایــن بحــث همیشــه در جریــان اســت .کســانی کــه از
مدرســهها اخــراج شــدهاند بایــد بــا دنیــای ناامنــی دســتوپنجه نــرم کننــد
کــه شــغلی بــرای آنهــا نــدارد .اما کســی کــه بــه دانشــگاه رفتــه و فارغالتحصیل
شــده ،میتوانــد در همیــن دنیــا ،روی پاهــای خــودش بایســتد .اســناد و
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مدارکــی وجــود دارد کــه ایــن دیــدگاه را تأییــد و تقویــت میکنــد .مطالعــات
اخیــر در دانشــگاه جورجتــاون 100نشــان میدهــد «کســب گواهینامــه در
ـی باالتــر همیشــه ارزشــمند اســت» .صالحیتهــای تحصیلــی
مقاطــع تحصیلـ ِ
بــا درآمــد کام ـ ً
ا ارتبــاط دارد :یــک آمریکایــی بــا مــدرک حرف ـهای میتوانــد
انتظــار  3.6میلیــون دالر در جیــب خــودش را بــرای تمــام عمــرش داشــته
باشــد؛ کســی کــه تنهــا یــک دیپلــم ســاده دارد تنهــا  1.3میلیــون دالر بــه
دســت خواهــد آورد .شــکاف میــان تحصیلکردههــا و تحصیلنکردههــا
هــرروز وســیعتر و عمیقتــر میشــود .مطالعــهای در ســال  2002نشــان
میدهــد فــردی بــا مــدرک لیســانس میتوانــد  75درصــد بیــش از فــردی بــا
دیپلــم ،انتظــار کســب درآمــد داشــته باشــد .امــروز ایــن ســطح بســیار باالتــر
رفته و شکاف بسیار عمیقتر شده است.
امــا آیــا گذشــته ،راهنمــای خوبــی بــرای آینــده اســت؟ یــا اینکــه مــا در
مرحلــه نخســت از ایــن رابطــه میــان کار و تحصیــل هســتیم؟ دالیــل خوبــی
ـرف تغییــر هســتند
وجــود دارد کــه نشــان میدهــد ایــن الگوهــای قدیمــی در شُ ـ ُ
ـی غــرب نیــز بــه چیــزی ســاختاری
و وضعیــت فعلــی در زمینــه رکــود تحصیلـ ِ
تبدیــل خواهــد شــد .طوفــان آشــوبِ خالقانــه کــه بســیاری از کارگــران را تحــت
تأثیــر خــود قــرارداد اکنــون دانشــمندان و دانشــجویان را تحتفشــار قــرار
خواهد داد.
عرضــه فارغالتحصیــان دانشــگاهی بهســرعت در حــال افزایــش اســت.
بررســیها از تحصیــات تکمیلــی نشــان میدهــد بیــن ســالهای  1990تــا
 ،2007تعــداد دانشآموزانــی کــه بــه دانشــگاه راهیافتهانــد در آمریــکای شــمالی
 22درصــد افزایشیافتــه اســت؛ در اروپــا  74درصــد ،در آمریــکای التیــن 144
درصــد و در آســیا  203درصــد افزایشیافتــه اســت .در ســال  2007حــدودا ً
 150میلیــون نفــر در دانشــگاههای سرتاســر جهــان حضورداشــتهاند کــه 70
میلیــون نفــر از آنهــا در آســیا بودهانــد .اقتصادهــای نوظهــور بهویــژه چیــن،
منابــع خــود را روانــه ســاختمانهای دانشــگاهی میکننــد تــا بتواننــد بــا
آمریکاییهــا و اروپاییهــا رقابــت کننــد .آنهــا همچنیــن ســعی دارنــد
100. Georgetown University
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ـان جدیــد را
شــرکتهای خدمــات حرف ـهای راهانــدازی کننــد تــا فارغالتحصیـ ِ
اســتخدام کننــد و آنهــا را بــه برنامهنویسهــا و مشــاورهای بــزرگ در دنیــا
تبدیــل کننــد .بهترینهــا در دنیــای ثروتمنــدان بــا بهترینهــا در دنیــای فقــرا
رقابــت میکننــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه فقیرترهــا کارهــای ســختتر را بــرای
پولهای کمتر انجام میدهند.
درعینحــال تقاضــا بــرای نیــروی کا ِر تحصیلکــرده تحــت تأثیــر تکنولــوژی
قرارگرفتــه اســت؛ دقیقــاً مشــابه ایــن اتفــاق بــرای نیــروی کار کشــاورزی در
قــرن نوزدهــم افتــاد و در قــرن بیســتم نیــز بــرای کارگــران کارخانههــا رخ داد.
ـی تکــراری را در قالــب وظایــف
کامپیوترهــا نهتنهــا میتواننــد فرایندهــای ذهنـ ِ
خــود انجــام بدهنــد ،بلکــه ایــن کارهــا را بــا ســرعت و دقتــی بیــش از انســانها
نیــز انجــام میدهنــد .آنهــا حتــی میتواننــد کاری کننــد کــه آماتورهــا
کارهایــی را انجــام بدهنــد کــه زمانــی در حیطــه کنتــرل حرفهایهــا بــوده
اســت :چــرا حســابدار اســتخدام کنیــد وقتــی یــک ماشــین میتوانــد بــا دقتــی
بــاال و هزینـهای کــم آن کار را انجــام بدهــد؟ انــواع مختلفــی از شــغلها وجــود
دارنــد کــه کامپیوترهــا میتواننــد بهراحتــی انجــام بدهنــد ،آنهــا
قابلبرنامهریزی هستند و هر کاری را مطابق دستور انجام میدهند.
بســیاری از اقتصاددانهــا ازجملــه پائــول کروگمــن 101ادعــا کردهانــد در
جوامــع پســاصنعتی ،ماشــینها تمامــی شــغلها را از انســانها میرباینــد.
مطالعــهای از دانشــگاه ماساچوســت نشــان میدهــد کامپیوترهــا و ماشــینی
شــدن نهتنهــا شــغل کارگرهــا بلکــه هــر شــغلی را از چنــگ انســانها میقاپنــد.
حتــی مطالعــه دیگــری از دانشــگاه پرینســتون نشــان میدهــد بســیاری از
شــغلهای تحصیلکردههــا از دســت مــیرود درحالیکــه شــغل افــراد
تحصیلنکــرده همچنــان باقــی میمانــد :یــک راننــده کامیــون در هنــد همیشــه
شــغلش را خواهــد داشــت امــا یــک برنامهنویــس کامپیوتــری ممکــن اســت
شغلش همین فردا توسط یک کامپیوتر انجام شود.
تحصیــات دانشــگاهی هنــوز در بســیاری از مشــاغل الزم و ضــروری اســت
مثــ ً
ا در زمینــه پزشــکی ،حقــوق و نظایــر آن ،افزایــش تحصیــات میتوانــد
101. Paul Krugman

ِ
وحشت تحصیلکردهها 207

باعــث افزایــش حقــوق نیــز بشــود و امنیــت شــغلی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
تــا قــرن بیســتم شــرایط قــدری متفــاوت بــود .اکنــون امــا وضعیــت بهکلــی
دگرگونشــده اســت .روزنامههــا بــا وبالگهــا در جــدال هســتند .دانشــگاهها
تمــام تــاش خــود را میکننــد اســاتید را بــرای خــود حفــظ کننــد .شــرکتهای
حقوقــی ســعی میکننــد کارهــای روزمــره را انجــام بدهنــد تــا بتواننــد آنهــا را
بــه کامپیوترهــا بســپارند .دکترهــا نیــز حتــی در معــرض تهدیــد قرارگرفتهانــد،
چراکــه بیمــاران میتواننــد بــه توصیههــای آنالیــن گــوش بدهنــد و خودشــان
را مداوا کنند.
از کارهای یدی تا کارهای ذهنی

تومــاس مالــون 102معتقــد اســت ایــن تغییــرات بــزرگ نظیر ماشــینی شــدن،
جهانیشــدن و مقــررات زدایــی میتواننــد بخشــی از تغییــری بزرگتــر باشــند:
ـردن کارهــای ذهنــی بــه کارهــای کوچکتــر و ســبکتر .ایــن
بخشبنــدی کـ ِ
کاری اســت کــه بســیاری از مدیرهــا در شــرکتها انجــام میدهنــد .آنهــا
کارهــای ذهنــی را بــه کارهــای کوچکتــر خردکردهانــد .درواقــع کارهــا را
تکهتکــه کردهانــد .آنهــا حتــی پروژههــای کاریِ بــزرگ را بــه تکههــا و
بخشهــای کوچکتــری کــه توســط ماشــینها قابلاجــرا باشــد ،تقســیم
کردهاند.
ـی کارگــران ذهنــی تأثیــر خواهــد
ایــن تغییــرات بــدون تردیــد روی بازدهـ ِ
داشــت .آنهــا میتواننــد خدماتــی متفــاوت بــرای مشــتریهای خــود ارائــه
بدهنــد .آنهــا همچنیــن ایــن قــدرت را پیــدا میکننــد کــه تمرکــز خــود را
ـردن کارشــان بگذارنــد و ایــن وظایــف را بــه بهتریــن نحــو
روی بهتــر ارائــه کـ ِ
انجــام بدهنــد .ایــن وضعیتــی کــه بــرای کارهــای ذهنــی ایجــاد میشــود تــا
حدودی نشان میدهد نسل آینده فارغالتحصیالن چگونه خواهند بود.

102. Thomas Malone
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ارزیابی مدیریت
ارتقاء بهرهوری توسط مدیریت خوب ،دیگر فقط یک تئوری محتمل نیست
مدیریــت یکــی از موفقتریــن پیشــههای قــرن اخیــر اســت .در ســال 1914
مدیریــت فقــط یــک بحــث نوپــا و جدیــد بــود .فقــط شــش ســال از راهانــدازی مدرســه
2
کسـبوکار هــاروارد 1میگذشــت .ادبیــات مدیریــت شــامل «قوانیــن مدیریــت علمــی»
نوشــته فردریــک تیلــور 3و چنــد جــزوه معــدود دیگــر میشــد .امــروز ایــن مبحــث
یــک موضــوع پختــه و پرسروصداســت .یکچهــارم دانشــجویان آمریکایــی در رشــته
کســبوکار تحصیــل میکننــد .برخــی از ســودآورترین کســبوکارهای دنیــا
نسخههای مدرن کتاب «قوانین» نوشته تیلور هستند.
امــا آیــا مدیریــت شایســته ایــن جایــگاه ارتقاءیافتــه فعلــی هســت؟ یــا ایــن فقــط یــک
شــلوغکاری عوامفریبانــه و حقــه آمیــز اســت؟ شــک و تردیدهــا نســبت بــه ایــن مســئله
کــم نیســت .متیــو اســتورات 4مشــاور پیشــین حــوزه مدیریــت کتابــی بــا عنــوان «افســانه
مدیریــت» 5نوشــته اســت .فیلیــپ دلــوس براگتــون 6از دانشآموختــگان مدرســه کسـبوکار
هــاروارد همشــاگردیهایش را در دوره « MBAکارشناســان آخرالزمانــی» خطــاب میکنــد.
)Harvard Business School (HBS
)The Principles of Scientific Management (1911
Frederick Taylor
Matthew Stewart
Management Myth
Philip Delves Broughton

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ایــن مقالهنویــس مشــترک کتابــی را بــه نــام «دکترهــای جادوگــر» 7دربــاره مربیــان
مدیریــت بــه رشــته تحریــر درآورده اســت .ســایر منتقــدان اینطــور اســتدالل میکننــد
کــه چیــزی تحــت عنــوان «مدیریــت خــوب» اص ـ ً
ا وجــود نــدارد؛ همهچیــز بــه زمینــه
بحــث وابســته اســت یــا اصـ ً
ا غیرممکــن اســت بتوانیــم تعییــن کنیــم کــه مفهــوم مبهمــی
مثل مدیریت ،تا چه اندازه میتواند تغییرات ایجاد کند.
8
در دهــه گذشــته ،یــک گــروه از اقتصاددانــان شــامل نیکــوالس بلــوم از دانشــگاه
اســتنفورد و جــان ون رینــن 9از مدرســه اقتصــاد لنــدن 10تــاش کردهانــد تــا
اســتداللهای دقیقتــر و محکمتــری را تبیــن کننــد .آنهــا بــر ســه تکنیــک مدیریتــی
رایــج تمرکــز کردهانــد؛ تنظیــم اهــداف ،قدردانــی از عملکــرد و ارزیابــی نتایــج .در ایــن
راســتا عملکــرد بیــش از 10هــزار ســازمان در  20کشــور بــر مبنــای نحــوه اجــرای ایــن
تکنیکهــا موردمطالعــه قرارگرفتــه اســت .آنهــا بیــش از  150پژوهشــگر و متدهــای
دشــوار اقتصادســنجی را بــه کار گرفتهانــد تــا صحــت و قــوت نتایــج خــود را تضمیــن
کننــد .پژوهــش ایــن تیــم همچنــان ادامــه دارد ،امــا اعضــای آن هرگــز وعــده چیــزی
کمتــر از کتابــی شــبیه «روز رســتاخیز» 11دربــاره مدیریــت را نمیدهنــد (کتــاب
دوجلــدی آمــار کــه در ســال  ۱۰۸۶میــادی بــه دســتور ویلیــام اول ،اولیــن پادشــاه
نورمــن در انگلســتان تهیــه شــد تــا معلــوم شــود کــه هــر یــک از اربابــان چــه انــدازه
زمین و چه تعداد دام در اختیاردارند و ارزش آنها چقدر است).
اقتصاددانــان نتیجــه گرفتهانــد کــه مدیریــت خــوب ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ارتقــای
عملکــرد ســازمانی دارد کــه برحســب بهــرهوری ،سودبخشــی ،رشــد و بقــا اندازهگیــری
میشــود .مدیریــت خــوب بیشــتر از آنکــه بــه معنــای تطبیــق بــا شــرایط باشــد ،بیشــتر
از جنــس تکنولــوژی اســت .تکنیکهــای موفــق مدیریتــی میتواننــد در شــرایط مختلــف
بــرای افــراد متفــاوت بــه کار گرفتــه شــوند .برخــی از ایــن تکنیکهــا همیشــگی هســتند؛
مثــل تقدیــر از شایســتهها .برخــی از آنهــا نــاب و نوآورانــه هســتند؛ مثــل جنبــش
کیفیت که توسط دبلیو .ادواردز دمینگ 12بعد از جنگ جهانی دوم پایهگذاری 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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یافتههــای ایــن پژوهــش از برخــی جهــات تصــورات مرســوم را تائیــد میکننــد .آمریــکا
رویهمرفتــه بهتریــن شــرکتهای جهــان را از نظــر ســاختار مدیریتــی دارد و کشــورهایی
مثــل آلمــان و ژاپــن از ایــن نظــر در رتبههــای بعــدی قرارگرفتهانــد .کشــورهای ثروتمنــد
امــا غیــر پیشــرفتهای چــون پرتغــال و یونــان و همچنیــن بازارهــای بــزرگ نوظهــور ،فهرســت
بلندباالیــی از شــرکتهایی را دارنــد کــه مدیریــت ضعیفــی داشــتهاند .شــرکتهای بــزرگ
چندملیتــی باالتریــن نمــره را در زمینــه مدیریــت میگیرنــد و ســازمانهای غیرخصوصــی و
شــرکتهایی کــه توســط مؤسسانشــان یــا فرزنــدان آنهــا اداره میشــوند ،کمتریــن نمــره را
به خود اختصاص دادهاند.
بااینحــال ،پژوهشــگران اعــداد و ارقــام قدرتمنــدی را هــم بــه ایــن فرضیههــای متــداول
اضافــه کردهانــد :آنهــا تخمیــن زدهانــد کــه تقریبــاً یکچهــارم اختــاف  30درصــدی
بهــرهوری در آمریــکا و اروپــا بــه مدیریــت برمیگــردد .درنتیجــه وضعیــت آمریــکا بایــد بــر
اســاس میــزان برتــری مدیریتــی ایــن کشــور ســنجیده شــود .پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه آمــار شــرکتهایی بــا مدیریــت ضعیــف در چیــن ،بســیار کمتــر از هنــد یــا
برزیــل اســت .بــاال بــودن غیرعــادی تعــداد شــرکتهایی بــا مدیریــت ضعیــف در بریتانیــا هــم
تا حدی درنتیجه سنت سپردن مدیریت امور به فرزندان ارشد است.
یافتههــای پژوهــش بــه دو تجربــه مرتبــط بودهانــد .اولــی تصادفــی بــود :در جریــان
بحــران مالــی ســال  ،2008-2007در میــان صنایعــی کــه بیــش از همــه تحــت تأثیــر بحــران
بودنــد ،کســبوکارهایی کــه تکنیکهــای مدیریتــی صحیحــی را اجــرا کــرده بودنــد،
عملکــرد بهمراتــب بهتــری نســبت بــه ســایرین داشــتند .تجربــه دوم ســنجیده و از روی
آگاهــی بــود :اقتصاددانــان بهصــورت تصادفــی بــه گــروه منتخبــی از کارخانههــای نســاجی
هنــدی مشــاورههای مدیریتــی رایــگان ارائــه دادنــد و عملکــرد آنهــا را بــا مجموع ـهای از
کارخانههــای تحــت نظــارت مقایســه کردنــد .یــک ســال بعــد ،شــرکتهایی کــه توصیههــای
ارائهشده را به کار گرفته بودند ،بهرهوری خود را تا  17درصد ارتقا دادند.
تیــم پژوهشــگرآنهمچنین از یــک تحقیــق قدیمــی اســتفاده کردنــد کــه توســط اداره
آمــار ایاالتمتحــده روی عملکــرد مدیریتــی بیــش از 30هــزار شــرکت آمریکایــی انجامشــده
بــود .آنهــا بــار دیگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســه تکنیــک مدیریتــی برگزیدهشــان
ارتبــاط نزدیکــی بــا ارتقــای عملکــرد دارد .پژوهشــگران نتیجــه گرفتنــد کــه شــرکتهای
واقــع در جنــوب و غــرب میانــه ،عملکــرد مدیریتــی بهتــری نســبت بــه شــرکتهای واقــع در
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غــرب و شــمال شــرقی دارنــد .آنهــا همچنیــن دریافتنــد کــه مدیریــت آمریکایــی در فاصلــه
ســا لهای  2005تــا  2010تــا حــد قابلتوجهــی ارتقــا پیداکــرده اســت؛ بهویــژه در زمینــه
جمعآوری و تحلیل اطالعات.
چــرا عملکردهــای صحیــح مدیریتــی در برخــی نواحــی رواج پیداکــرده و در برخــی دیگــر
نــه؟ اقتصاددانآنیــک پاســخ ســاده بــرای ایــن پرســش دارنــد :بــه نظــر میرســد کیفیــت
مدیریــت بهوضــوح در ارتبــاط بــا رقابتــی بــودن بازارهایــی اســت کــه کس ـبوکارها در آن
فعالیــت میکننــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــرکتهای آمریکایــی بــه شــکلی خــاص،
خــوب اداره میشــوند .شــرایط رقابتــی کسـبوکار در ایــن کشــور ،شــرکتهایی بــا مدیریــت
ضعیــف را حــذف میکنــد و بــه شــرکتهایی کــه خــوب مدیریــت میشــوند ،پــاداش
میدهــد .شــرکتهای چندملیتــی کــه ناچارنــد طیــف گســتردهای از رقبــا را پشــت ســر
بگذارنــد ،تمایــل بیشــتری بــه مدیریــت صحیــح دارنــد ،امــا شــرکتهای غیرخصوصــی و
کســبوکارهای خانوادگــی کــه مالحظــات قابلتوجــه سیاســی دارنــد ،بــه ایــن مســئله
چندان اهمیت نمیدهند.
قضاوت و آشکارسازی

برخــی پیشبینیهــا دربــاره نتایــج پژوهــش ارائهشــده اســت .بلــوم و تیمــش ممکــن
اســت بــرای رد کــردن فرضیــه تطبیــق اصــول مدیریتــی بــا شــرایط موجــود ،کمــی عجلــه بــه
خــرج داده باشــند .بهعنوانمثــال ،پیادهســازی بــدون فکــر سیســتم پرداخــت دســتمزد بــر
مبنــای عملکــرد ،ممکــن اســت بهــرهوری را در صنایعــی کــه بــر خالقیــت و نــوآوری متکــی
هســتند ،کاهــش بدهــد؛ صنایعــی کــه پویاتریــن بخشهــای اقتصــاد مــدرن محســوب
میشــوند .همچنیــن قواعــد جدیــد مدیریــت همــواره در حــال شــکلگیری هســتند و
ممکــن اســت برخــی از آنهــا مؤثرتــر از ســه تکنیکــی باشــند کــه پژوهشــگران تحقیــق خــود
را بر مبنای آن انجام دادهاند.
اهمیــت ایــن پژوهــش نبایــد دســتکم گرفتــه شــود .حــاال شــواهد خوبــی وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد مجموعـهای از رفتارهــای مدیریتــی صرفنظــر از زمــان یــا مــکان ،بــا بهبــود
عملکــرد ارتبــاط تنگاتنگــی دارد .ایــن مجموعــه رفتارهــا میتوانــد بهوســیله ایدههــای
جدیــدی مثــل مدیریــت نــاب یــا مدیریــت کیفیــت جامــع توســعه پیــدا کنــد ،امــا اصــول
کلی آن در طول زمان باقوت پابرجا ماند ه است.
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واکاوی لوگو
چطور یک شرکت دانمارکی به جذابترین کارخانه اسباببازیسازی
دنیا تبدیل شد
اینکــه جایــی بــروی بــدون اینکــه پایــت را روی یــک قطعــه لوگــو بگــذاری،
روزبــهروز ســختتر میشــود .لوگــو مــووی یــا فیلــم لوگــو در صــدر فهرســت
پرفروشتریــن فیلمهــای دنیــا قــرار میگیــرد و اســباببازیهای ساختهشــده بــر
مبنــای شــخصیتهایش بیشــترین میــزان فــروش را در فروشــگاهها دارد .ایــن مــوارد
را بــه تولیــد انبــوه محصــوالت شــرکت لوگــو اضافــه کنیــد :بــه ازای هــر نفــر روی کره
زمیــن 86 ،قطعــه کوچــک لوگــو وجــود دارد .ایــن تولیدکننــده اســباببازی از ده
ســال رشــد خیرهکننــده بهــره بــرده کــه درآمــد ایــن شــرکت را بــه بیــش از چهــار
برابــر رســانده اســت .لوگــو در ســال  2012شــرکت هســبرو 13را پشــت ســر گذاشــت
تــا بــه دومیــن تولیدکننــده بــزرگ اســباببازی در دنیــا تبدیــل شــود .اولیــن شــرکت
بــه نــام متــل 14حــاال 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 ،آنقــدر کوچــک بــود کــه شــرکت مجبــور شــد در آنیک
هتــل تأســیس کنــد؛ البتــه همانطــور کــه انتظــار میرفــت یــک هتــل مجهــز و زیبــا.
کســبوکار تولیــد اســباببازی یکــی از پرچالشتریــن حوزههــای کاری در دنیاســت؛
غیــر مانــدگار و همیشــه پیــرو مــد و در حــال حاضــر بهشــدت متأثــر از ابداعــات
13. Hasbro
14. Mattel
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تکنولوژیــک .کــودکان ســریعتر از قبــل رشــد میکننــد و دنیــای واقعــی را بــه خاطــر
دنیــای مجــازی کنــار میگذارنــد .تمــام ایــن مــوارد در کنــار هــم باعــث شــد کــه
شــرکت در ســالهای  2004-2003تقریبــاً ورشکســته شــود؛ درحالیکــه ســالها
فراموششــده بــود و بــه حوزههــای جدیــدی واردشــده و محصــوالت متعــددی را تولیــد
کــرده بــود ،از ســر ناچــاری تصمیــم گرفــت بــا تولیــد لباسهــا و ســاعتهایی مزیــن
به برند لوگو ،به سمت شرکتی در زمینه «سبک زندگی» تغییر مسیر بدهد.
دهــه موفقیــت لوگــو زمانــی آغــاز شــد کــه جورجــن ویــگ کنادســتروپ 15را
بهعنــوان مدیرعامــل انتخــاب کــرد .اینیــک ریســک بــزرگ بــود؛ چراکــه آقــای
کنادســتروپ فقــط  35ســال ســن داشــت و ترجیــح داده بــود بهجــای مدیریــت
یــک کســبوکار ،بهعنــوان مشــاور مدیــر در مکینــزی 16فعالیــت کنــد .امــا ایــن
حرکــت بســیار الهامبخــش بــود .آقــای کنادســتروپ حکــم داد کــه شــرکت بایــد بــه
تولیــد آجرهــای اســباببازی بازگشــت کنــد :تمرکــز بــر محصــول اصلــی ،کنــار
گذاشــتن توســعه برنــد و حتــی فــروش پارکهایــی بــا تــم لوگــو .او همچنیــن
نظارتهــای مدیریتــی ســختگیرانهتری را اعمــال کــرد .بهعنوانمثــال ،تنــوع
تولیدات شرکت را از  12900محصول به  7000محصول کاهش داد.
لوگــو تحــت مدیریــت آقــای کنادســتروپ توانســت موازنــه قابل قبولــی را میــان نوآوری
و ســنت برقــرار کنــد .شــرکت بــرای حفــظ رشــد فــروش خــود ناچــار اســت دســت بــه
تولیــد ایدههــای جدیــد بزنــد .مشــتریها بــرای افزایــش موجــودی آجرهــای پالســتیکی
خــود و همچنیــن بــرای خریــد آن از لوگــو بهجــای رقبــای ارزانفــروش تــر ،بــه یــک دلیــل
منطقــی نیــاز دارنــد .بااینحــال ،بهطــور همزمــان شــرکت بایــد در برابــر بدعتگذاریهــای
بــدون تدبیــر کــه عم ـ ً
ا لوگــو را بــه مــرز نابــودی رســاند ،مقاومــت کنــد .شــرکت لوگــو
مجموعــهای از جعبههــای اســباببازی بــا طراحیهــای آمــاده ســاخت مثــل قلعههــا و
ســفینههای فضایــی را تولیــد میکنــد تــا بــه کــودکان الگوهــا و دســتورالعملهایی را ارائــه
بدهــد ،امــا همچنیــن تأکیــد دارد کــه ایــن قطعــات میتواننــد بــه موجــودی آجرهــای
پالستیکی کودک اضافهشده 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 میتــوان بــا تمرکــز بــر قطعــات لوگــو ،بــه دنیــای مجــازی هــم
پــا گذاشــت .شــرکت بــرادران وارنــر 17ســاخت فیلــم را بــر عهــده گرفــت ،درحالیکــه
مدلهــا توســط لوگــو ارائــه میشــد .ایــن شــرکت در طــول ســالهای پرفرازونشــیبش
بیشازحــد بــر خریــد حــق امتیــاز تولیــدات پرطرفــدار ســایر شــرکتها مثــل هــری
پاتــر و جنــگ ســتارگان اتــکا کــرده بــود .ایــن بــار ســرمایههای فکــری خــود مجموعــه،
و نــه متعلــق بــه ســایر شــرکتها ،نقــش اول فیلــم شــد .ایــن شــرکت همچنیــن در
بهــره گرفتــن از گــروه هوادارانــش در زمینــه تولیــد ایدههــای جدیــد ،گامهایــی را
روبهجلو برداشت؛ بهویژه بزرگساالن طرفدار لوگو.
آیــا ایــن شــرکت میتوانــد همچنــان بــرگ برنــده خــود را حفــظ کنــد؟ رشــد
شــرکت رو بــه کاهــش اســت .رشــد ســود خالــص ایــن شــرکت از  35درصــد در ســال
 ،2012بــه  9درصــد در ســال  2013رســیده و درآمــد آنهــم از رشــد  23درصــدی در
ســال  ،2012بــه رشــد  10درصــدی دســت پیداکــرده اســت .آقــای کنادســتروپ
میگویــد کــه روزهــای ســختتری هــم در انتظــار ایــن شــرکت اســت« :وقتــی شــرکت
بزرگتــر میشــود درحالیکــه بــازار رشــد نکــرده ،پیامــد منطقــی آن ایــن اســت کــه
نــرخ رشــد بایــد بــه ســطح قابلقبولتــر و باثباتتــری برســد ».لوگــو حــاال دریکــی
از نقــاط عطــف خــود بــه ســر میبــرد و در حــال ایجــاد ظرفیتهــای ســازمانی و
استقبال از جهانیسازی برای کمک به یافتن منابع جدیدی جهت رشد است.
در ســال  ،2013شــرکت  478میلیــون دالر روی تجهیــزات تولیــد خــود
ســرمایهگذاری و بیــش از  1300کارگــر تماموقــت را بــه مجموعــه اضافــه کــرد و
تعــداد نیروهــای خــود را  13درصــد افزایــش داد .لوگــو درحالتوســعه دو کارخانــه
خــود در کالدنــو واقــع در جمهــوری چــک و مونتــری واقــع در مکزیــک و همچنیــن
در حــال ســاخت دو کارخانــه جدیــد در مجارســتان و مهمتــر از همــه ،در جیاکســینگ
چیــن اســت .مدیریــت آنهــم بــا راهانــدازی دفاتــری در ســنگاپور و شــانگهای و
همچنیــن لنــدن ،در حــال جهانیشــدن اســت .شــرکت از ایــن اقدامــات دو هــدف را
دنبــال میکنــد :اول اینکــه رشــد ســریع موفقیتهــای لوگــو در شــرق را در غــرب
هــم تکــرار کنــد و دوم اینکــه از شــرکتی محلــی کــه جهانــی شــده ،بــه شــرکتی
جهانی تبدیل شود که دفتر مرکزیاش واقع در بیالند است.
17. Warner Bros.
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ضیافت دیرهنگام

جهانیشــدن مشــکالتی را هــم بــا خــود بــه همــراه آورده اســت .لوگــو نســبتاً

دیــر بــه فکــر نقشآفرینــی در چیــن افتــاد .ایــن شــرکت زمانــی میخواهــد بــه
چیــن وارد شــود کــه ســایر شــرکتهای غربــی بــا هیــچ دســتاوردی بهجــز
پشــیمانی در حــال خــروج از ایــن کشــور هســتند .لوگــو همچنیــن هویــت خــود را
مدیــون ریش ـههایش در شــهر کوچکــی در دانمــارک اســت .مؤســس آن ال کــرک
کریستیانســن 18نــام ایــن شــرکت را از دو حــرف اول دو کلمــه دانمارکــی گرفــت:
 leg godtبــه معنــای خــوب بــازی کــردن یــا گل کاشــتن .او تعهــد شــرکتش را
«پــرورش کــودک درون هــر یــک از مــا» عنــوان کــرد .تالشهــای قبلــی بــرای
انتقــال برخــی از واحدهــای طراحــی محصــول بــه دفتــری در میــان ،یــک مصیبــت
بهتماممعنــا بــود .بااینحــال جهانیســازی همچنــان منطقــی و ضــروری بــه نظــر
میرســد .طبقــه متوســط چیــن رشــدی بیســابقه را تجربــه میکنــد؛ کس ـبوکار
تولیــد اســباببازی در غــرب ،راکــد اســت و لوگــو اگــر میخواهــد وارد بازارهــای
جهانی شود ،به نیروهای کار جهانی نیاز دارد.
لوگــو همچنیــن یــک همپیمــان قدرتمنــد را درنبــردش بــرای جهانیشــدن
دارد :والدینــی کــه در بازارهــای نوظهــور زندگــی میکننــد ،درســت مثــل آنهایــی
کــه در کشــورهای ثروتمنــد ســاکن هســتند ،متقاعــد شــدهاند کــه محصــوالت
شــرکت بــرای فرزندانشــان مفیــد اســت .بزرگســاالن در همــه جــای دنیــا از
محصــوالت لوگــو بهعنــوان وقفــهای مفیــد در میــان رژیمهــای بیپایــان مصــرف
ویدئوهــا و بازیهــای دیجیتالــی اســتقبال میکننــد .بزرگســاالن چینــی ،ازجملــه
مقامــات مســئول ایــن کشــور امیدوارنــد کــه ایــن مســئله تأمینکننــده همــان
ترکیــب ســری باشــد کــه سیســتم آموزشــی چیــن بهشــدت از فقــدان آن رنــج
میبــرد؛ یعنــی خالقیــت .نمایــش لوگــو مــووی احتمــاالً بــه اســتقبال گســترده از
محصــوالت شــرکت منجــر شــده اســت .بااینحــال ،موفقیــت بلندمــدت لوگــو بــه
برداشــت حســی بزرگســاالن متکــی اســت و اطمینــان آنهــا بــه اینکــه محصولــی
را خریــداری میکننــد کــه ریشــههایش بــه زمانــی پیــش از پیدایــش بازیهــای
ویدئویی ،اپلیکیشنهای موبایلی و فیلمهایی با تم اسباببازی برمیگردد.
18. Ole Kirk Kristiansen
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باال گرفتن انتقادها از پیگیری ارزش دارایی سهامداران
پــل پولمــن 19مدیرعامــل یــک شــرکت چندملیتــی اســت ،امــا گاهــی بیشــتر بــه نظــر
میرســد ســخنگوی جنبــش اعتراضــی وال اســتریت باشــد .مدیــر شــرکت یونیلــور( 20یــک
شــرکت انگلیســی -هلنــدی مالــک طیــف وســیعی از برندهــا از شــامپوی تیموتــی تــا بســتنی
بــن و جــری) از بیــکاری ،گرمایــش جهانــی و حــرص و طمــع نســل بیبیبومرهــا اظهــار
تأســف میکنــد .او بخشــی از تقصیرهــا را بــه گــردن مشــکالتی میانــدازد کــه در ســه دهــه
گذشــته دامنگیــر مؤثرتریــن تئوریهــای مدیریتــی شــده اســت :ایــن ایــده کــه هــدف
اصلی شرکتها باید حداکثر کردن دارایی سهامداران باشد.
او در عمــل ثابــت کــرده کــه بــه ایــن گفتــه بــاور دارد .آقــای پولمــن از زمانــی کــه
مدیریــت ایــن شــرکت را در ســال  2009بــر عهــده گرفــت ،یونیلــور را از انتشــار تمــام و
کمــال نتایــج مالــی هــر چهــار مــاه یکبــار منــع کــرد .او از ارائــه پیشبینــی درآمدهــای
شــرکت بــه تحلیلگــران بــازار ســرمایه خــودداری کــرد .ایــن مدیــر یــک برنامــه بقــای
بلندمــدت را ارائــه داد و مجموعــه جدیــدی از ســرمایهگذاران را بهخصــوص در بازارهــای
نوظهــور جــذب کــرد کــه بــه کســب ســود در درازمــدت بــاور داشــتند .او حتــی بــه یکــی از
حاضــران کنفرانــس داووس گفــت کــه مدیــران صندوقهــای تأمیــن ســرمایه حاضرنــد
مادربزرگهای خود را هم بفروشند تا به سود برسند.
آقــای پولمــن یکــی از اولیــن چهرههــای سرشناســی بــود کــه در پانزدهــم و شــانزدهم
نوامبــر  2012کالــت و تفکــر اهمیــت دارایــی ســهامدار را در همایــش پیتــر دراکــر 21در ویــن
تقبیــح کــرد (یــک دورهــم ســاالنه کــه در آن هــواداران ایــن مــدرس اتریشــی مدیریــت
19. Paul Polman
20. Unilever
21. Peter Drucker
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گردهــم میآینــد) .راجــر مارتیــن 22رئیــس دانشــکده مدیریــت راتمــن 23در دانشــگاه تورنتــو
ایــن مســئله را یــک قانــون منزجرکننــده خوانــد کــه سیســتم ســرمایهداری آمریکایــی را
تحلیــل میبــرد .جــورج کاپــش 24از اتحادیــه صنایــع اتریــش از همــه دنیــا خواســت کــه ایــن
قانــون را رهــا کننــد .ریــک وارتزمــن 25مدیــر موسســه دراکــر 26تصریــح کــرد کــه انتقادهــا بــه
بار نشسته و حرکتی به راه افتاده است.
ایــن کار قطعـاً نتایــج ناخوشــایندی را بــه همــراه داشــته اســت .رواج پیوند زدن دســتمزد
مدیــر بــه قیمــت ســهام ،برخــی از مدیــران را بــر آن داشــته کــه قیمتهــا را دس ـتکاری
کننــد .بهعنوانمثــال ،مدیــری کــه دســتمزدش را بــر مبنــای ســود ســهام دریافــت میکنــد،
اگــر قیمــت ســهام بــه هدفگذاریهــای انجامشــده نرســد ،دســتمزدی دریافــت نمیکنــد.
درنتیجــه ایــن مدیــر ممکــن اســت بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله بــه ریســکهای
غیرعاقالنــهای دســت بزنــد .گرایــش بــه ســودآوری در کوتاهمــدت از آفتهــای شــایع
والاســتریت اســت .متوســط زمانــی کــه ســرمایهگذاران سهامشــان را در بــازار ســهام
نیویــورک حفــظ میکننــد ،از هشــت ســال در ســال  1960بــه چهــار مــاه در ســال 2010
رســیده اســت .اصــرار بــر کســب نتیجــه در مدتزمــان کوتــاه ،برخــی از شــرکتها را
وسوســه کــرده کــه توجــه کمتــری بــه پژوهــش و نــوآوری نشــان دهنــد و آینــده را فــدای
ســودهای کوتاهمــدت ســاالنه کننــد .دراکــر زمانــی گفتــه بــود« :نتایــج پایــدار و بلندمــدت از
طریق انباشته شدن نتایج زودرس رویهم به دست نمیآید».
یــک پژوهــش نشــان میدهــد کــه مجموعــه شــرکتهای تحــت بررســی فقــط 4
درصــد از کل داراییشــان را ســرمایهگذاری کردهانــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رقــم
در شــرکتهای خصوصــی  10درصــد اســت .پژوهــش دیگــری نشــان میدهــد کــه 80
درصــد از مدیــران تمایــل دارنــد کــه بودجــه اختصاصیافتــه بــه بخــش تحقیــق و توســعه یــا
تبلیغــات را کاهــش بدهنــد تــا ســودآوری خــود را بیشــتر کننــد .جــان کــی 27یک اقتصــاددان
بریتانیایــی (نویســنده یــک گــزارش دولتــی دربــاره گرایــش بــه کســب ســود در کوتاهمــدت)
اشــاره میکنــد کــه گرایــش بــه کســب ســود در کوتاهمــدت ممکــن اســت بــه نابــودی دو
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شرکت  ICIو  GECاز بزرگترین شرکتهای بریتانیایی منجر شود.
امــا یــک دقیقــه صبــر کنیــد .آیــا ادعــای منتقــدان مبنــی بــر اینکــه بازارهــای ســرمایه
مــدرن همــواره ســودهای کوتاهمــدت را بــه ســودهای بلندمــدت ترجیــح میدهنــد ،صحــت
دارد؟ شــرکت آمــازون هرگــز در جــذب ســرمایهگذاران دچــار مشــکل نشــده؛ علیرغــم
اینکــه ســوددهی خــود را در دل برنامههــای بلندمــدت بــرای تســخیر بازارهــای جهانــی
دیــده اســت .ســهام بســیاری از شــرکتهای تکنولــوژی هــم علیرغــم ســودهای کوتاهمــدت
ناچیــز ،در بیــن ســرمایهگذاران محبــوب بــوده اســت .و آیــا همیشــه احمقانــه اســت کــه
شــرکتها بهســرعت بــه عالئــم هشــداردهنده کوتاهمــدت واکنــش نشــاندهنــد؟ نوکیــا
شــرکت تلکامــی فنالنــدی اگــر ســریعتر بــه هشــدارهای بــازار واکنــش نشــان مـیداد ،حــاال
وضعیــت بهتــری داشــت .امــا ایــن کار را نکــرد و ترجیــح داد درحالیکــه اپــل کسـبوکارش
را تا مرز نابودی تهدید میکرد ،یک مدیر درجهدو را حفظ کند.
منتقــدان تمایــز آشــکاری را میــان ارزشهــای بلندمــدت (خــوب) و کوتاهمــدت (بــد)
قائــل شــدهاند .امــا مگــر ارزشهــای بلندمــدت چیــزی غیــر از انباشــته شــدن نتایــج
کوتاهمــدت رویهــم اســت؟ چــه اشــکالی دارد کــه بررســیهای منظمــی روی عملکــرد
شــرکت صــورت بگیــرد؟ نتایــج چهارماهــه شــرکت میتوانــد عــاوه بــر شــرح عملکــرد
کس ـبوکار در چهــار مــاه گذشــته ،وضعیــت ســامت شــرکت در بلندمــدت را هــم تشــریح
کند.
منتقــد آنهمچنیــن از ایجــاد یــک سیســتم مناســب بــرای اندازهگیــری موفقیــت
ناتــوان بودهانــد .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 آنهــا 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 مشقهایشــان نمــره بدهنــد .بســیاری از منتقــدان مــدل ســهامداری ،بهجــای
آن از مــدل ذینفعــی اســتقبال میکننــد ،امــا ایــن روش هــم مبهمتــر از آن اســت کــه
مشــکلی را حــل کنــد .ذینفعــان چــه کســانی هســتند و ســودهای رقابتــی آنهــا چطــور باید
در مقابــل یکدیگــر ســنجیده شــود؟ هیچکــس نمیدانــد .مزیــت بــزرگ مشــخص بــودن
قیمــت ســهام ایــن اســت کــه یــک وســیله ســنجش بیرونــی را بــرای ارزیابــی عملکــرد مدیــر
ارائه میکند.
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بــازار ســرمایه بــه آن انــدازهای کــه مــردم فکــر میکننــد ،نزدیکبیــن نیســت .بــه گفتــه
بــارچ لــو 28از دانشــگاه نیویــورک ،آمــازون تنهــا شــرکتی نیســت کــه بابــت نــگاه بلندمــدت و
آیندهنگرانــه بــه پــاداش دســت پیــدا میکنــد .باقــی شــرکتها ازجملــه تویوتــا IBM ،و جــان
دیــر 29هــم همیــن وضعیــت را دارنــد .آقــای لــو همچنیــن اشــاره میکنــد کــه اغلــب
مدیرانــی کــه نتایــج خــود را بــرای بیشــتر نشــان دادن درآمدهــا دســتکاری میکننــد،
دستگیرشــدهاند .مســئله ایــن نیســت کــه ســرمایهگذاران نــادان هســتند ،بلکــه مشــکل
اینجاست که برخی از مدیران درباره آنها اینطور فکر میکنند.
کنارش نگذار؛ اصالحش کن

شــرکتها بایــد بهجــای بیتوجهــی بــه ارزشهــای ســهامداران ،ایــن مســئله را تنظیــم
کننــد .برخــی از آنهــا در حــال پیشــرفت در ایــن زمینــه هســتند .وارن بافــت هــم مثــل
آقــای پولمــن بهشــدت از ارائــه پیشبینــی درآمــد بــه ســرمایهگذاران خــودداری میکنــد.
 IBMنقشــه راه  2015را آمــاده کــرد تــا ســرمایهگذاران را قانــع کنــد ســرمایهگذاریهای
بــزرگ امــروز ،بــه درآمدهــای فــردا منتهــی خواهــد شــد .لــورآل و ایــر لیکوئیــد 30درازای
حفــظ ســهام بــرای زمانــی بیشــتر از مدتزمــان تعیینشــده ،بــه ســهامداران پــاداش
میدهنــد .گــوگل ،لینکدایــن ،زینــگا و ســایر شــرکتهای فعــال در زمینــه تکنولــوژی،
ســاختارهای رأیگیــری دوگان ـهای را اتخــاذ کردهانــد کــه بــه مؤسســان اجــازه میدهــد در
برابر فشارها برای سود آفرینی در کوتاهمدت مقاومت کنند.
بســیاری از شــرکتها بــرای تشــویق مدیرعاملهایشــان بــه تفکــر بلندمــدت و
آیندهنگرانــه ،بــه آنهــا اجــازه میدهنــد کــه دریافــت دســتمزد بــر مبنــای ســود ســهام را
فقــط بعــد از بازنشســتگی اعمــال کننــد .در عــوض بــه مدیرانشــان ســهامهای عــادی
میدهنــد کــه امــکان فــروش آنهــا تــا چنــد ســال وجــود نــدارد .بهاینترتیــب ســود
تعلقگرفتــه بــه مدیــران را تــا حــد زیــادی بــه ســهامداران عــادی نزدیــک میکننــد.
همانطــور کــه بیــل کلینتــون زمانــی گفتــه ،صحیحتریــن اقــدام بــرای مدیریــت دارایــی
ســهامداران ایــن اســت کــه نگــرش خــود را اصــاح کنیــم ،نــه اینکــه ک ًال ایــن بخــش را
کنار بگذاریم.
28. Baruch Lev
29. John Deere
30. Air Liquide
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فعاالن کسبوکار باید از خودشان دفاع کنند
هنــری هزلیــت 31یکــی از بزرگتریــن نظریهپــردازان تفکــر بــازار آزاد زمانــی گفتــه
بــود کــه ایدههــای خــوب بایــد در هــر نســل بازآمــوزی شــود .ایــن مســئله قطعـاً دربــاره
ایدههــای خــوب در حــوزه کسـبوکار ،صحــت دارد .یــک نســل پیــش ،مــارگارت تاچــر
و رونالــد ریــگان فعالیتهــای خوبــی را بــه نفــع کس ـبوکارها انجــام دادنــد .حــاال امــا
به نظر میرسد این مجموعه فعالیتها نیاز به بازنگریهای اساسی دارد.
چنــدان جــای تعجــب نیســت کــه کســبوکارها در ســالهای اخیــر از رونــق
افتــاده باشــند .بحــران اعتبــار تقریباًهمــه دنیــا را بــه رکــود فروبــرده اســت .قــرن جدیــد
بــا فروپاشــی انــرون و ســایر شــرکتهای قدرتمنــد آغــاز شــد .برخــی از مدیــران بــرای
خــود دســتمزدهای شــاهانه تعییــن میکننــد ،درحالیکــه بــرای کارگرانشــان از زندگــی
ســاده و ریاضــت اقتصــادی حــرف میزننــد .غولهــای کســبوکار کــه زمانــی
زینتبخــش جلــد نشــریات بودنــد ،بــه کمیتههــای مجلــس احضــار شــده و بــه زنــدان
محکوم میشوند.
اهالــی کس ـبوکار میگوینــد ناعادالنــه اســت کــه همــه آنهــا بــه خاطــر اعمــال
نادرســت معــدودی از همتایانشــان مــورد قضــاوت قــرار بگیرنــد و ایــن موضــوع باعث رنج
و عذابشــان شــده اســت .بحــران اعتبــار کار دســت بانکــداران بــود (کــه وامهــای زیــادی
را اعطــا کردنــد) و سیاســتگزاران (کــه خودشــان را فریــب دادنــد کــه چرخــه رونــق و
کســادی شــدید را از بیــن بردهانــد) .مجرمــان شــرکتی مثــل برنــی ابــرز 32از شــرکت
ورلــدکام و دنیــس کوزلوســکی 33از شــرکت تیکــو بابــت جرایمشــان بــه زنــدان محکــوم
31. HENRY HAZLITT
32. Bernie Ebbers
33. Denis Kozlowski
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شــدند .مدیــران طماعــی مثــل آنجلــو موزیلــو 34کــه بیــش از  550میلیــون دالر را در
طــول حاکمیــت ننگینــش بــر شــرکت کانتریوایــد 35بــه جیــب زد ،جــزو اســتثناها
هستند .امروز متوسط دستمزد مدیران آمریکایی عم ً
ال از سال  2000کمتر است.
همــه ایــن مســائل واقعیــت دارد ،امــا هنــوز راضیکننــده نیســت .بســیاری از
مدافعــان جاهطلــب حــوزه کس ـبوکار دو بحــث را پیــش بردهانــد .اول اینکــه بســیاری
از شــرکتها خــود را وقــف کارهــای خــوب کردهانــد .آنهــا بهصــورت مســتمر تعهــد
دلســوزانه خــود را نهفقــط نســبت بــه ذینفعــان (مثــل کارگــران و تأمینکننــدگان)
بلکــه در قبــال کل ســیاره زمیــن در بــوق و کرنــا کردهانــد .تیمبرلنــد برچســبهای
«شــاخص ســبزی» را رویهمــه کفشهــای تولیــدی خــود چســبانده اســت .گالکســو
اســمیت کالیــن 36داروهــای ایــدز را در اختیــار میلیونهــا آفریقایــی قــرار داده اســت.
اســتارباکس بخــش اعظــم قهــوه موردنیــاز خــود را از محصــوالت ارگانیــک اســتاندارد
یکند.
خریداری م 
بحــث دوم منطقیتــر و عملگرایانهتــر اســت؛ اینکــه کســبوکارهای خصوصــی
بیــش از ســایر موسســهها بــه گســترش رفــاه خدمــت کردهانــد .آنهــا کاالهــای
لوکســی را کــه فقــط مخصــوص ثروتمنــدان بــود ،بــه کاالهــای مصرفــی عامــه مــردم
تبدیــل کردهانــد؛ مثــل اتومبیــل در یــک قــرن پیــش و کامپیوترهــا در دوران کنونــی.
موتورهــای هواپیمــای تولیــد جنــرال الکتریــک ســاالنه  660میلیــون نفــر را جابهجــا و
دســتگاههای تصویربــرداری آن  230میلیــون بیمــار را اســکن میکنــد .طــرح
تخفیفهــای روزانــه وال مــارت ســاالنه حداقــل  50میلیــارد دالر در هزینــه آمریکاییهــا
صرفهجویی میکند.
مشــکل اســتدالل اول ایــن اســت کــه همدلــی برانگیز نیســت .طرفــداران مســئولیت
اجتماعــی شــرکتها درواقــع بهنوعــی اقــرار میکننــد کــه شــرکتها دلیلــی بــرای
معذرتخواهــی کــردن دارنــد؛ درنتیجــه ایــن مســئله منتقــدان را تشــویق میکنــد کــه
حتــی بیشــتر از قبــل گلــه و شــکایت کننــد .اگــر بــه کروکدیلهــا غــذا بدهیــد ،هرگــز
از شــما فاصلــه نمیگیرنــد .مشــکل بحــث دوم هــم ایــن اســت کــه بهقــدر کافــی از
موضــوع فراتــر نمـیرود .ایــن اســتدالل فقــط بــر موضــوع رفــاه تمرکــز دارد و درنتیجــه
34. Angelo Mozilo
35. Countrywide
36. GlaxoSmithKline
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افــرادی را کــه دغدغههــای اخالقــی نســبت بــه فضــای کســبوکارها دارنــد ،درگیــر
یکند.
نم 
ایــن اســتدالل از دو جهــت تأســفبار اســت .اســتدالل مذکــور بــه منتقــدان
کســبوکارها اجــازه میدهــد کــه بحــث اخالقیــات شــرکتی را پیــش بکشــند .در
حــال حاضــر بــرای بســیاری از افــراد مســلم شــده کــه شــرکتها بــه حــرص و طمــع
دامــن میزننــد ،خالقیــت را از بیــن میبرنــد و قــدرت را انحصــاری میکننــد .دلیــل
دوم بــرای تأس ـفبار بــودن اســتدالل مذکــور ایــن اســت کــه دنیــای کس ـبوکار را از
سه استدالل بهتر برای دفاع از خود محروم کرده است.
اولیــن اســتدالل ایــن اســت کــه کس ـبوکار یــک تمریــن عالــی بــرای یادگیــری
همــکاری اســت .باوجــود همــه رقابتهــای موجــود ،درواقــع بقــای شــرکتها بســته
بــه آن اســت کــه گــروه بزرگــی از افــراد شــامل کارمنــدان و مدیــران ،ســهامداران و
تأمینکننــدگان را متقاعــد کنــد کــه بــرای رســیدن بــه یــک هــدف مشــترک باهــم
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 فزایندهای
در حــال درنوردیــدن مرزهــا و فرهنگهاســت .آیپــاد اپــل فقــط یــک معجــزه در
زمینــه طراحــی نیســت ،بلکــه معجــزهای در زمینــه همــکاری اســت؛ کار گروهــی
طراحــان کالیفرنیایــی بــا تولیدکننــدگان چینــی و فروشــندگانی در گوشــه و کنــار دنیــا.
ایــن مســئله یــادآور آن اســت کــه کلمــه «کمپانــی» از واژههــای التیــن  cumو pane
گرفتهشده که به معنای تقسیم داشتهها با یکدیگر است.
یــک دفاعیــه دیگــر ایــن اســت کــه کس ـبوکار تمرینــی بــرای خالقیــت اســت.
فعــاالن کســبوکار فقــط محصــوالت هوشــمندانه تولیــد نمیکننــد ،بلکــه گــره از
مشــکالتی بــزرگ بــاز میکننــد؛ از تلفنهایــی کــه یــک ماهیگیــر هنــدی را بــه
نزدیکتریــن بازارهــا متصــل میکنــد ،تــا ابزارهایــی کــه امــکان تأمیــن انســولین
موردنیــاز دیابتیهــا را بــدون تزریقهــای دردنــاک فراهــم کــرده اســت .آنهــا
همچنیــن ســازمانهایی را ایجــاد میکننــد کــه ایــن محصــوالت را تولیــد کــرده و در
38
دنیــا توزیــع میکنــد .نانــدان نایلکانــی 37یکــی از مؤسســان شــرکت اینفوســیس
37. NandanNilekani
38. Infosys
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تعریــف جالبــی را از کسـبوکارش ارائــه داده و گفتــه ،بزرگتریــن دســتاورد ایــن غــو 
ل
ارائهدهنــده خدمــات کامپیوتــری درآمــد ســاالنه 2میلیــارد دالریاش نبــوده ،بلکــه ایــن
حقیقــت بــوده کــه بــه هموطنــان هنــدی یــاد داده چطــور ممکنهــا را بازتعریــف
کنند.
آزاد کردن بهجای به بردگی درآوردن

دفاعیــه ســوم ایــن اســت کــه کسـبوکارها در مــواردی خــاص بــه کثرتگرایــی و
تعــدد احــزاب سیاســی کمــک میکننــد .مخالفــان ســرمایهداری ایــن بحــث را مطــرح
میکننــد کــه شــرکتها هدایتگــر نیمــی از  100اقتصــاد بــزرگ دنیــا هســتند .امــا
ایــن اســتدالل مســتلزم نوعــی سوءاســتفاده از آمــار اســت و گــردش مالــی شــرکتها
را بــا تولیــد ناخالــص داخلــی مقایســه میکنــد (فقــط ارزشافــزوده را محاســبه
میکنــد ،نــه فــروش را) .همچنیــن فشــارهای زندگــی در دنیــای کسـبوکار را نادیــده
یگیرد.
م 
شــرکتها بــرای بقــا کار دشــواری در پیــش دارنــد کــه مقابلــه بــا کنتــرل
نامحســوس دولــت یکــی از آنهاســت .فقــط  201شــرکت از  500شــرکت بــزرگ
آمریــکا در ســال  ،1980همچنــان بعــد از  20ســال بــه حیــات خــود ادامــه دادهانــد .این
در حالــی اســت کــه مخالفــان ســرمایهداری وضعیــت را کامــ ً
ا برعکــس میبیننــد.
شــرکتها خودشــآنیکدیگر را از رســیدن بهقــدرت زیــاد منــع کــرده و همچنیــن
بهعنــوان ناظــری بــر قــدرت دولتهــا عمــل میکننــد؛ دولتهایــی کــه اگــر شــرایط
غیرازایــن بــود ،هدایــت اقتصــاد را یکتنــه در دســت داشــتند .ســهم دولتهایــی کــه
بهحــق میتــوان آنهــا را دموکراتیــک خوانــد ،از  40درصــد در ســال  1980یعنــی
زمانــی کــه جنبــش حمایــت از کسـبوکارها بــه راه افتــاد ،بــه بیــش از  60درصــد در
حال حاضر رسیده است.
بیشــک عملگراتریــن اهالــی کســبوکار هیــچ عالقــهای بــه شــرکت در ایــن
مباحثــات ندارنــد .آنهــا آنقــدر دغدغههــای کاری دارنــد کــه فرصــت درگیــر شــدن
در چنیــن مناقشــههایی دربــاره آزادی و دموکراســی را پیــدا نمیکننــد .امــا خــوب
ط و کمحــرف باشــند؛ چراکــه بهــای ایــن ســکوت ممکــن اســت
اســت کــه کمتــر محتــا 
شکلگیری جوامعی متخاصمتر و حتی دولتهایی مستبدتر باشد.
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مدیریت کسبوکارهای متوسط
شرکتهای متوسط آلمانی درسهای زیادی برای آموختن به دنیادارند
مربیــان مدیریــت دائمــاً دنیــا را بــا ایدههــای بــزرگ جدیــد بــه تکاپــو میاندازنــد.
ســی ســال پیــش آنهــا روی ژاپــن متمرکــز شــدند .امــروز تمرکــز آنهــا روی هنــد اســت.
فعالتریــن ایــن مربیــان حــاال بــه مدیریــت پرویــی یــا قبیلــه زولــو روی آوردهانــد.
بااینحــال و باوجودایــن گشــتوگذار فکــری در گوشــه و کنــار دنیــا ،ایــن مربیــان از
رازهــای یکــی از بزرگتریــن اقتصادهــای جهــان غافــل شــدهاند .آلمــان باوجــود
هزینههــای بــاالی نیــروی کار و واحــد پــول نســبتاً قدرتمنــدش ،بعــد از چیــن بزرگتریــن
صادرکننــده کاال در دنیاســت .ایــن کشــور همچنیــن پــر از کســبوکارهای مانــدگاری
اســت کــه از تــورم شــدید و دو جنــگ جهانــی جــان ســالم بــه دربردهانــد .فابــر کســتل
یکــی از غولهــای تولیدکننــده مــداد چنــان اسمورســمی داشــته کــه حتــی بیســمارک
اولین صدراعظم آلمآنهم مشتری آن بوده است.
جــای خوشــحالی اســت کــه دو تــن از متفکــران حــوزه مدیریــت ،بایکــوت آلمــان را لغو
کردهانــد .در  18نوامبــر ســال  2010برنــد ونــور 39از مدرســه اقتصــاد و حقــوق برلیــن
ســخنرانی جالبــی را در دومیــن دوره همایــش ســاالنه پیتــر دراکــر در ویــن دربــاره
دســتورالعمل مخفــی فعالیــت کس ـبوکارهای متوســط آلمــان ارائــه داد .در ســال ،2009
هرمــن ســیمون 40از موسســه ســیمون -کوچــر و شــرکا 41کــه بهعنــوان مشــاور فعالیــت
میکنــد ،دنبالـهای خواندنــی را بــرای کتــاب مشــهورش «قهرمانــان پنهــان» 42متعلــق بــه
ســال  1996منتشــر کــرد .ایــن دو مــورد را کنــار هــم بگذاریــد تــا بــا تئــوری مدیریــت
برخاسته از قلب موفقیتهای آلمان آشنا شوید.
Bernd Venohr
Hermann Simon
Simon-Kucher& Partners
hidden champions

39.
40.
41.
42.
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بــا اینکــه جامعــه کســبوکارهای متوســط آلمــان گاهــی شــرکتهای کوچــک و
محلــی را هــم در برمیگیــرد ،اغلــب شــرکتهای قابلتوجــه ،بزرگتــر و بادیــد
بینالمللیتــر هســتند .اغلــب آنهــا از قــرار گرفتــن در مرکــز توجــه پرهیــز میکننــد90 .
درصــد از ایــن کس ـبوکارها بــا مــدل بنــگاه بــه بنــگاه یــا  B2Bفعالیــت میکننــد و 70
درصــد آنهــا در حومــه شــهرها فعــال هســتند .ایــن شــرکتها توســط افــرادی ناشــناس
اداره میشــوند؛ نــه جوانکهــای مشــهوری کــه تیشــرت تنشــان میکننــد و بــا
دمپاییهایی ال انگشتی در شرکت چرخ میزنند.
آنهــا بــر بازاریابــی گوشــه تمرکــز میکننــد؛ بازاریابــی محصــول یــا خدمتــی متفــاوت
بــرای بخــش بســیار کوچکــی از بــازار .بهجــای فعالیــت در حوزههــای پرطرفــداری مثــل
نرمافــزار ،عمومــاً ترجیــح میدهنــد در حوزههــای جدیتــری مثــل مهندســی مکانیــک
فعالیــت کننــد .شــرکت درمــا 43بــه ســاختن در و محصــوالت مرتبــط بــا آن میپــردازد.
45
تنــت 44در زمینــه تولیــد چــرخ بــرای تختهــای بیمارســتانی تخصــص دارد .رشــنال
بــرای آشــپزخانههای حرفــهای اجــاقگاز میســازد .ایــن اســتراتژی بــه آنهــا کمــک
میکنــد تــا از رقابــت مســتقیم بــا غولهــای جهــان اجتنــاب کننــد (شــعار محبــوب
کس ـبوکارهای متوســط آلمــان ایــن اســت :جایــی کــه فیلهــا بــازی میکننــد ،نرقــص).
ایــن اســتراتژی همچنیــن بــه آنهــا کمــک کــرده کــه در کاری کــه انجــام میدهنــد،
پیشــرفت کننــد .جهانیســازی نعمتــی غیرمترقبــه بــرای ایــن شــرکتها بــوده اســت.
نهــا  30ســال گذشــته را کــه دوره لیبــرال کــردن فضــای کار بــوده ،بیســروصدا
آ 
گذراندهانــد ،امــا ســخت در تــاش بودهانــد کــه ســلطه خــود را بــر بازارهــای دنــج آلمــان،
ت ورود بــه بازارهــای اروپــای شــرقی و
بـهکل دنیــا بســط بدهنــد .ایــن شــرکتها از فرصـ 
روســیه بهســرعت اســتفاده کردهانــد .آنهــا نیازهــای چیــن را کــه بــه کارخان ـهای بــرای
کل دنیا تبدیلشده ،از نظر ماشینآالت تأمین میکنند.
شــرکتهای متوســط آلمانــی بازارهــای جهانــی را در یــک گســتره حیرتانگیــز
جغرافیایــی تحــت ســلطه خــود درآوردهانــد :دســتگاههای چــاپ (،)&BauerKoenig
پالکهــای اتومبیــل ( ،)Utschانفیــهدان ( ،)Pöschlبرسهــای اصــاح صــورت (،)Mühle
حشــرهکشها ( ،)Aeroxonزنجیرهــای صنعتــی ( )RUDو پاککنندههــای فشــار قــوی
43. Dorma
44. Tente
45. Rational
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( .)Kärcherنفــوذ  Kärcherبــر بــازار آنقــدر چشــمگیر اســت کــه در ســال  ،2005نیکــوال
ســارکوزی بــا اشــاره بــه نــام ایــن شــرکت یــک رســوایی بــه بــار آورد .او بعــد از موجــی از
اعتراضهــا و شــورشها ،گفتــه بــود کــه مناطــق جــرم خیــز بایــد بــا محصــوالت Kärcher
کسازی شود.
پا 
مــدل کس ـبوکارهای متوســط آلمــان چقــدر میتوانــد دوام داشــته باشــد؟ بدبینترهــا
نگراننــد کــه ایــن کس ـبوکارها درنهایــت قربانــی جهانیســازی شــوند .شــرکتهای فعــال
در اقتصادهــای نوظهــور ،تولیــد ماشــینآالت هوشــمند موردنیــاز خــود را بــا هزینــه کمتــر فرا
خواهنــد گرفــت .همچنیــن ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه شــرکتهای متوســط آلمانــی
بیشازحــد محافظهکارانــه عمــل کننــد .اســتارتآپهای آمریکایــی در طــول یــک نســل
میتواننــد بــه غولهــای حــوزه کاری خــود تبدیــل شــوند (وال مــارت بزرگتریــن
خردهفروشــی حــال حاضــر دنیــا ،تــا ســال  1972حتــی در فهرســت بــورس اوراق بهــادار هــم
نبود) .شرکتهای آلمانی اما از اینکه نسبتاً کوچک باقی بمانند ،راضی هستند.
اولیــن نقــد وارد بــه ایــن شــرکتها کمــی اغراقآمیــز اســت .کسـبوکارهای متوســط
آلمانــی فقــط بــر بازارهــای دنــج تخصصــی کــه ورود بــه آنهــا ســخت اســت تمرکــز
نکردهانــد ،بلکــه انــرژی خــود را صــرف ایجــاد سیســتمهای دفاعــی قدرتمندتــری کردهانــد.
آنهــا دائمـاً نــوآوری میکننــد تــا از رقبــای بالقــوه خــود پیــش بماننــد .در زمینــه خدمــات
مشــتریان بســیار ســختگیر و دقیــق هســتند .فروشــندگا ن ایــن شــرکتها بــه
محصوالتشــان تعلقخاطــر دارنــد؛ هرچنــد ایــن عالقــه بــه شــکلی کســالتبار و باهــدف
ورود بــه بازارهــای جدیــد ابــراز شــود« .قهرمانــان پنهــان» آقــای ســیمون کــه بخــش اعظــم
آنهــا شــرکتهای متوســط آلمانــی هســتند ،عمومــاً شــعبههایی فرعــی در  24کشــور
خارجــی دارنــد و خدمــات و مشــاوره ارائــه میدهنــد .اغلــب آنهــا بخــش اعظــم درآمــد
46
خــود را از طریــق ارائــه خدمــات بــه دســت میآورنــد تــا فــروش محصــول .شــرکت هاکــو
کــه تجهیــزات بهداشــتی تولیــد میکنــد ،فقــط  20درصــد از درآمــد خــود را از فــروش
ماشینهایش به دست میآورد.
دومیــن نقــد واردشــده بــه ایــن شــرکتها مســتدلتر اســت .آلمــان کارنامــه ضعیفــی
در زمینــه ایجــاد اســتارتآپها یــا تبدیــل ســریع شــرکتهای کوچــک بــه غولهــا دارد.
کار شــرکتهای متوســط آلمانــی در زمینــه متقاعــد کــردن بهترینهــا و باهوشترینهــای
46. Hako
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دنیــا بــرای کســبوکار آفرینــی در مناطــق دورافتــاده روســتایی روزبــهروز ســختتر
میشــود .بــا تمــام ایــن اوصــاف ،کارنامــه کاری شــرکتهای متوســط آلمانــی در ســه دهــه
گذشــته ،پــر از موفقیتهــای تاریخــی جهانــی اســت ،نــه موقعیتهــای ازدســترفته.
بهعنوانمثــال ،شــرکت  95 Koenig & Bauerدرصــد از درآمــد خــود را از خــارج آلمــان بــه
یآورد.
دست م 
سهای آلمانی
در 

بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه شــرکتهای متوســط آلمانــی موتــور ماشــین صــادرات
آلمــان را بــرای ســالهای پیــش رو روشــن نگهدارنــد .امــا آیــا ایــن مســئله درسهایــی را
ی  80درصــد از
بــرای باقــی دنیــا دارد؟ آقــای ســیمون میگویــد بــا اینکــه دفتــر مرکــز 
رهبــران بــازار کــه ابعــاد متوســط دارنــد ،در آلمــان و اســکاندیناوی واقعشــده ،امــا
شــرکتهای موفقــی بــه ســبک شــرکتهای متوســط آلمانــی در گوشــه و کنــار دنیــا از
ایاالتمتحــده (بهخصــوص در غــرب میانــه) تــا شــمال ایتالیــا وجــود دارد .بنابرایــن بــه
نظر میرسد که این مدل قابلانتقال باشد.
در رفتــار ایــن شــرکتها ســه درس اصلــی بــرای سیاســتمداران و همچنیــن
استراتژیســتهای کســبوکار نهفتــه اســت .اول اینکــه بــرای موفقیــت نیــاز نیســت
تــاش کنیــد ســیلیکون ولــی خودتــان را بســازید؛ اغلــب بهتــر اســت بــر توانمندیهــای
ســنتی خــود در صنایــع قدیمــی تمرکــز کنیــد .دوم اینکــه بازارهــای دنجــی کــه بســیار
کوچــک بــه نظــر میرســند ،میتواننــد راه ورود شــما را بــه بازارهــای بــزرگ جهانــی بــاز
کننــد .ســومین درس ایــن اســت کــه شــرکتهای غربــی تــا زمانــی کــه بــه فعالیــت
متمرکــز و نــوآوری تمایــل داشــته باشــند ،میتواننــد مشــاغل باکیفیــت را در طیــف
گســتردهای از صنایــع حفــظ کننــد .تئــودور لویــت 47یکــی از پیشکســوتان مدرســه
کسـبوکار هــاروارد زمانــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه «موفقیــت پایــدار تــا حــد زیــادی
وابســته بــه تمرکــز مــداوم بــر چیزهــای درســت و دســتیابی بــه حجــم زیــادی از
پیشــرفتهای کوچــک و بیســروصدای روزانــه اســت ».ایــن درســی اســت کــه آلمانیهــا
مدتهــا پیــش یــاد گرفتنــد و باقــی کشــورهای ثروتمنــد دنیــا هــم بایــد آن را آویــزه
گوش قرار دهند.
47. Theodore Levitt
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فوران فساد
نه گفتن به فساد ،تجارت را به یک امر اخالقی تبدیل میکند
 15ســال از زمانــی کــه موســی نعیــم 48عبــارت بهیادماندنــی «فــوران فســاد» را
ابــداع کــرد ،میگــذرد .بااینحــال هیــچ نشــانهای از کاهــش فســاد دیــده نمیشــود.
درواقــع آنقــدر گدازههــای ســوزان و خاکســتر مشــتعل ناشــی از فســادهای
گســترده رویهــم انباشتهشــده کــه برخــی از بزرگتریــن شــرکتهای دنیــا در آن
پنهــان هســتند .زیمنــس و دایملــر اخیــرا ً ناچــار بــه پرداخــت جریمههــای بزرگــی
شــدند BHP Billiton .یکــی از غولهــای فعــال در حــوزه معــدن تصدیــق کــرد کــه
ممکــن اســت در رشــوهخواری درگیــر شــده باشــد .وزارت دادگســتری آمریــکا در
حــال تحقیــق و تفحــص روی تخلفــات حــدود  150شــرکت اســت کــه بهخصــوص
در حوزه نفت و دارو فعالیت میکنند.
مباحثــات اخالقــی برضــد فســاد آنقــدر واضــح اســت کــه نیــازی بــه توضیــح آن
نیســت .بااینحــال بســیاری از شــرکتها همچنــان بــر ایــن باورنــد کــه یــک تنــش
ناخوشــایند میــان دســتورالعملهای اخالقــی و منطــق کســبوکار وجــود دارد.
مشــارکت در رشــوهخواری هزینــهای اســت کــه بایــد بــرای ورود بــه برخــی از
دشــوارترین بازارهــای جهانــی پرداخــت کنیــد .رشــوه همچنیــن میتوانــد آهنــگ
کنــد بوروکراســی را تســریع کنــد .چراکــه نــه؟ شــانس بــه دام افتــادن کــم اســت،
درحالیکه پاداش دور زدن قوانین میتواند بزرگ و آنی باشد.
وقتی در رم هستید ،مثل یک سوئدی رفتار کنید

امــا آیــا واقع ـاً بــرای آنکــه در رم بــه موفقیــت برســید ،بایــد همرنــگ جماعــت
48. MoisésNaím
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شــوید و مثــل یــک رومــی رفتــار کنیــد؟ فیلیــپ نیکولــز 49از مدرســه وارتــون 50اشــاره
میکنــد کــه بســیاری از شــرکتهای غربــی بــدون آنکــه دستشــان بــه فســاد آلــوده
شــود ،در بازارهــای نوظهــور بــه موفقیــت رســیدهاند؛ مثــل ریبــوک ،گــوگل و نــووو
نوردیســک .51ایکیــا در مبــارزه بــا فســاد در روســیه گامهــای بلنــدی برداشــته؛ ماننــد
تهدیــد بــه متوقــف کــردن توســعهاش در ایــن کشــور ،اخــراج مدیرانــی کــه در
رشــوهخواری دســت داشــتهاند و طراحــی ســاز و کار حفاظتــی پیرامــون مدیــران و
مقامــات طمــاع بــرای ممانعــت از ایجــاد روابــط شــبکهای .عــاوه بــر اینهــا ،بــه
گفتــه آقــای نیکولــز ،درســت نیســت کــه فکــر کنیــم همــه کشــورها درگیــر فســاد
هســتند .حتــی آلودهتریــن مناطــق هــم بــا فســاد برخــوردی قاطــع دارنــد :آنهــا
همــواره قوانینــی را ضــد فســاد تدویــن کــرده و اغلــب سیاســتمدارانی را تولیــد
میکننــد کــه کمپینهایــی را ضــد فســاد بــه راه میاندازنــد .شــرکتهای
چندملیتــی بایــد بهجــای رقصیــدن بــه ســاز قانونشــکنان ،بــه تقویــت قوانیــن
کمک کنند.
53
52
امــا آیــا رشــوه تــا ایــن حــد کارآمــد اســت؟ دنیــل کافمــن و شــانگ-جین وی
در مقال ـهای کــه توســط بانــک جهانــی منتشــر شــد ،فرضیــه «کارآمــدی رشــوه» را
موردبررســیهای دقیقتــر قــرار دادهانــد .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
شــرکتهایی کــه رشــوه میدهنــد ،بایــد زمــان بیشــتری را صــرف ســروکله زدن بــا
مأمــوران دولتــی کننــد .درگیــر شــدن در مســائل اینچنینــی باعــث میشــود کــه
مقامــات مســئول شــرکتها بــه فکــر چانــه زدن بــر ســر قوانیــن بیفتنــد .ایــن مقالــه
همچنیــن نشــان میدهــد کــه وام گرفتــن بــرای شــرکتهای درگیــر فســاد مالــی،
گرانتــر تمــام میشــود ،احتمــاالً بــه خاطــر اینکــه ناچارنــد بــا جریانهــای
نظارتی بهنوعی کنار بیایند.
هزینههــای پنهــان فســاد همیشــه بســیار باالتــر از حــد تصــور شرکتهاســت.
فســاد بــه شــکلی اجتنابناپذیــر بــه شــکلگیری فســادهای بیشــتر منجــر میشــود.
رشــوهگیران دائمــاً درخواســتهای خــود را تکــرار میکننــد و رشــوه دهنــدگان
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Novo Nordisk
Daniel Kaufmann
Shang-Jin Wei
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خــود را در معــرض باجخواهــی قــرار میدهنــد .فســاد همچنیــن بــه کســانی کــه
درگیــر ایــن مســئله هســتند ،هزینههــای روانــی بســیاری را تحمیــل میکنــد .آقــای
نیکولــز میگویــد کــه کاســبهای فاســد برحســب عــادت ایــن رفتــار خــود را
باخیانــت زناشــویی مقایســه میکننــد :همینکــه تســلیم وسوســه میشــوید ،خــود را
در دنیایــی از پنهــانکاری و حــس گنــاه گرفتــار میبینیــد .از ســوی دیگــر ،مزایــای
درســتکاری میتوانــد بســیار قابلتوجــه باشــد .تکزاکــو 54یکــی از غولهــای نفتــی
دنیــا کــه حــاال از زیرمجموعههــای شــورون اســت ،آنقــدر بــه درســتکاری شــهرت
پیداکــرده کــه پاســداران مــرزی آفریقایــی بــدون کنتــرل کــردن جیپهــای ایــن
شرکت ،آنها را از مرز رد میکنند.
گذشــته از ایــن مســائل ،احتمــال گرفتــار شــدن کســانی کــه درگیــر رشــوه
میشــوند ،نســبت بــه ســالهای گذشــته بســیار بیشــتر شــده اســت .اینترنــت قــدرت
بیشــتری را در اختیــار افشــاگران قــرار داده اســتNGO.ها دائم ـاً شــرکتهای بــزرگ
را تحــت نظــر گرفتهانــد .هرســال ســازمان شــفافیت بینالملــل شــاخص ادراک فســاد،
شاخص رشوه و شاخص سنجش فساد جهانی خود را منتشر میکند.
احتمــال اینکــه مفســدان تحــت پیگــرد قانونــی قــرار بگیرنــد هــم در حــال افزایــش
اســت .دولــت اوبامــا بخشــی از قانونــی را کــه پــس از رســوایی واترگیــت تصویبشــده
بــود ،دوبــاره بــه جریــان انداخــت؛ قانــون رفتارهــای مفســدانه خارجــی ( .)FCPAایــن
قانــون بــرای تعقیــب متخلفــان شــرکتی در سراســر دنیــا مورداســتفاده قــرار میگیــرد.
در ســال  2010وزارت دادگســتری آمریــکا  150پرونــده را دنبــال کــرده ،درحالیکــه
در ســال  2001فقــط  8پرونــده تحــت تعقیــب قضایــی قــرار داشــته اســت .طبــق ایــن
قانــون مجازاتهــای شــدیدتری بــرای متخلفــان در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن قانــون
مدیــران ارشــد را بابــت تخلفاتــی کــه در زمــان مدیریــت آنهــا صــورت گرفتــه ،محکــوم
میکنــد .ایــن محکومیــت میتوانــد شــامل زنــدان یــا جرائــم نقــدی ســنگین باشــد .بــر
طبــق ایــن قانــون ،مقامــات مســئول ممکــن اســت بابــت مــوارد مختلــف ،از ولخرجــی در
تفریحات گرفته تا رشوههای رسوایی ،محکوم شوند.
آمریــکا حــاال تنهــا کشــوری نیســت کــه بــا فســاد مبــارزه میکنــد .سیوهشــت
کشــور حــاال پیمــان مبــارزه بــا فســاد ســازمان  OECDدر ســال  1997را امضــا
54. Texaco
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کردهانــد کــه بــه مــوج عظیمــی از محکومیتهــای قضایــی منجــر شــده اســت .در
فوریــه  2010بــی.ا ِی .ای .سیســتمز 55یکــی از شــرکتهای بــزرگ اسلحهســازی
بریتانیــا درنتیجــه یــک تجســس مشــترک میــان بریتانیــا و آمریــکا 400 ،میلیــون دالر
جریمــه شــد .بعــد از آنیــک قانــون ســختگیرانهتر 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  22کشــور بررســی میکــرد 185 ،میلیــون
دالر جریمه شد.
شــرکتها میــان ایــن دونیــروی قدرتمنــد گرفتارشــدهاند؛ فــوران فســاد و فــوران
ضدیــت بــا فســاد .آنهــا بایــد ایــن مشــکل را جدیتــر بگیرنــد .پژوهــش ســازمان
شــفافیت بینالملــل روی  500شــرکت قدرتمنــد نشــان داد کــه شــرکتها بهطــور
متوســط فقــط  17امتیــاز از  50امتیــاز موجــود در زمینــه مبــارزه بــا فســاد را کســب
کردهانــد (بلژیــک بــا اختــاف بدتریــن عملکــرد را در میــان کشــورهای اروپایــی داشــته
اســت) .شــرکتها الزم اســت کــه دســتورالعملهای روشــنتری را در زمینــه فســاد
ت رشــوه را بیاموزنــد
تدویــن کننــد تــا بــه کارمندانشــان راه و رســم مقابلــه بــا درخواسـ 
و زمانــی کــه ایــن درخواســتها را رد میکننــد ،آنهــا را موردحمایــت قــرار دهنــد.
همچنیــن تشــکیل انجمنهــا و راهانــدازی کمپینهایــی بــرای اصــاح وضــع موجــود
میتوانــد راهگشــا باشــد .بهعنوانمثــال ،کس ـبوکارهای لهســتانی نقشــی کلیــدی در
ایجــاد جنبــش دســتهای پــاک در ایــن کشــور داشــتند .جمعــی از شــرکتهای
درستکار پانامایی هم یک گروه مبارزه با فساد را تشکیل دادهاند.
در شــرایطی کــه بســیاری از شــرکتها فقــط بــرای جــان بــه دربــردن از رکــود
تقــا میکننــد ،مطــرح کــردن ایــن موضــوع شــاید کمــی غیرواقعــی بــه نظــر برســد.
بااینحــال اینکــه زیمنــس مجبــور شــد حــدود  1.6میلیــارد دالر جریمــه بــه
دولتهــای آمریــکا و آلمــان بپــردازد ،بههیچوجــه غیرواقعــی نیســت .محکــوم
شــدن مدیــران بــه زنــدان هــم کامـ ً
ا واقعــی اســت .عبــارت «خــوب رفتــار کــن ،تــا
خــوب نتیجــه بگیــری» یکــی از برانگیزانندهتریــن شــعارهای موجــود در زمینــه
مســئولیت اجتماعــی شرکتهاســت .امــا وقتــی پــای فســاد بــه میــان میآیــد ،همــه
ممکن است در آن شریک شوند.
55. BAE Systems
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بارها شکست بخور ،خوب شکست بخور
درسهای زیادی هست که شرکتها میتوانند از شکست یاد بگیرند؛
درصورتیکه آن را مدیریت کنند
نویســندگان حــوزه کســبوکار همــواره بــه دلیــل دانســتن راز موفقیــت پرســتش
شــدهاند .تــام پیتــرز 56بــا کتــاب «در جس ـتوجوی برتــری» 57بــه یــک سوپراســتار تبدیــل
59
شــد .اســتفان کاوی 58بیــش از  15میلیــون نســخه از کتــاب «هفــت عــادت مردمــان موثــر»
را بــه فــروش رســاند .مالکــوم گالدول 60بــا هوشــمندی زیــر تیتــر کتــاب ســومش بــه نــام
«خارقالعــادگان» 61را «داســتان موفقیــت» انتخــاب کــرده اســت .ایــن پرســتش موفقیــت،
آخریــن روشهــای مرســوم مدیریــت را بیشازپیــش در معــرض توجــه قــرار میدهــد .مجلــه
 HBRشــماره مــاه آپریــل خــود را بــه موضــوع شکســت اختصــاص داده و بهصــورت خــاص
ای.جــی .لیفلــی 62مدیــر موفــق پیشــین شــرکت  P&Gرا موردتوجــه قــرار داده کــه ادعــا
میکنــد« :مــا بیــش از آنکــه از موفقیتهایمــان درس گرفتــه باشــیم ،از شکســتهایمان
یــاد گرفتهایــم ».نســخه بریتانیایــی نشــریه  Wiredایــن تیتــر را روی جلــد خــود آورده اســت:
«ســریعتر شکســت بخوریــد! بعــد موفــق شــوید .آنچــه کســبوکارهای اروپایــی بایــد از
ســیلیکون ولــی یــاد بگیرنــد» IDEO .یــک شــرکت فعــال در زمینــه ارائــه خدمــات مشــاورهای
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
مخالــف هــم نیســتند؛ بــرای لــذت بــردن از اولــی بایــد دومــی را تــاب بیــاوری .درواقــع
شکســت میتوانــد در قیــاس بــا موفقیــت ،معلــم بهتــری باشــد .همچنیــن میتوانــد نشــانهای
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از خالقیــت باشــد .بهتریــن راه بــرای اجتنــاب از شکســت در کوتاهمــدت ایــن اســت کــه بــه
همــان محصــوالت قدیمــی اکتفــا کنیــم؛ هرچنــد ایــن مســئله در بلندمــدت ممکــن اســت
نابــودی شــما را رقــم بزنــد .کسـبوکارها بــدون ریســک کــردن نمیتواننــد آینــده خودشــان
را بســازند .کارآفرینــان همــواره ایــن مســئله را درک کردهانــد .تومــاس ادیســون قبــل از
آنکــه موفــق بــه اختــراع موفقیتآمیــز المــپ بــرق شــود9 ،هــزار آزمایــش انجــام داده بــود.
دانشــجویان رشــته کارآفرینــی از منحنــی بازگشــت  Jصحبــت میکننــد کــه بــر اســاس ایــن
ایــده طراحیشــده کــه شکســتها زودهنــگام و مکــرر اتفــاق میافتــد و موفقیتهــا
زمانبــر اســت .آمریــکا نشــان داده در بســیاری از بخشهــا از نظــر کارآفرینــی بــه اروپــا
برتــری دارد؛ چراکــه فرهنــگ «شکســت روبهجلــو» را بهعنــوان تعبیــر متــداول پذیرفتــه
اســت .در آلمــان ورشکســتگی میتوانــد بهمنزلــه پایــان کســبوکار باشــد ،درحالیکــه در
سیلیکون ولی این موضوع دستکمی از دریافت یک مدال افتخار ندارد.
یــک نگــرش مداراآمیزتــر نســبت بــه شکســت همچنیــن میتوانــد بــه شــرکتها در
جهــت اجتنــاب از نابــودی کمــک کنــد .زمانــی کــه آلــن مواللــی 63در شــرایطی دشــوار
مدیریــت شــرکت فــورد موتــور را در ســال  2006بــر عهــده گرفــت ،اولیــن کاری کــه انجــام
داد ایــن بــود کــه از نیروهــای اجرایــیاش خواســت مســئولیت شکســتهای خــود را
ش عملکردهــای خــود
برعهدهگرفتــه بگیرنــد .مواللــی از مدیــران درخواســت کــرد کــه گــزار 
را بارنــگ نشــانهگذاری کننــد؛ از رنــگ ســبز بــرای عملکــرد خــوب تــا رنــگ قرمــز بــرای
خرابــکاری .در همــان اولیــن جلســه از مواجهــه بــا دریایــی از ســبزی شــگفتزده شــد؛ آنهــم
در شــرایطی کــه شــرکت میلیاردهــا دالر را در ســال گذشــته ازدسـتداده بــود .دوران بازیابــی
فــورد زمانــی آغــاز شــد کــه مدیــران پذیرفتنــد اوضــاع آنقدرهــا هــم کــه فکــر میکننــد،
سبز و مساعد نیست.
شکســت خــوردن در حــال تبدیلشــدن بــه یــک موضــوع عــادی و متــداول اســت.
جــان هــگل 64از مرکــز دلیــوت( 65کــه بــه مدیــران در زمینــه تکنولــوژی مشــاوره میدهــد)
محاســبه کــرده کــه متوســط زمانــی کــه یــک شــرکت در فهرســت( S&P 500فهرســت
 500شــرکت بــزرگ بورســی آمریــکا) باقــی میمانــد ،از  75ســال در ســال  1937بــه 15
ســال در حــال حاضــر کاهــش پیداکــرده اســت .حــدود  90درصــد از کســبوکارهای
63. Alan Mulally
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جدیــد بالفاصلــه بعــد از تأســیس ،شکســت میخوردنــد .شــرکتهای ســرمایهگذاری
خطرپذیــر اگــر خوششــانس باشــند ،فقــط  20درصــد از سرمایهگذاریهایشــان بــه
نتیجــه میرســد .شــرکتهای داروســازی صدهــا گــروه مولکولــی را موردبررســی قــرار
میدهنــد تــا بــه یــک داروی موفــق در بــازار برســند .کمتــر از  2درصــد از فیلمهــای
تولیدشــده 80 ،درصــد از درآمــد فــروش را در اختیاردارنــد .بــا تمــام ایــن اوصاف ،اســتقبال
از شکســت میتوانــد درســت بهانــدازه نادیــده گرفتــن آن احمقانــه باشــد .شــرکتها
بایــد یــاد بگیرنــد شکســت را مدیریــت کننــد .امــی ادموندســون 66از مدرســه کسـبوکار
هــاروارد میگویــد کــه در گام اول بایــد میــان شکســت مفیــد و غیرمفیــد تمایــز قائــل
شــد .از تحمــل مشــکالت مرتبــط بــا نقــص در خطــوط تولیــد یــا اشــتباهات عملیاتــی
چیــزی نصیــب کســی نمیشــود .ممکــن اســت بــه نظــر برســد کــه تفکیــک ایــن دو
موضــوع از هــم کار ســادهای اســت ،امــا برخــی از بهترینهــای حــوزه کس ـبوکار هــم از
67
پــس تشــخیص آن برنمیآینــد .جیمــز مکنرنــی مدیــر پیشــین شــرکت تولیــدی M3
بــا تــاش بــرای پیادهســازی قانــون 6ســیگما در همــه بخشهــای شــرکت شــامل
البراتوارهــای پژوهشــی و اقــدام بــرای کاهــش خطــا در خطــوط تولیــد ،موتــور نــوآوری
شــرکت را از کار انداخــت .هــر مدیــری ممکــن اســت درحالیکــه مدهــوش شــیوه مرســوم
آزمونوخطا و تجربهگرایی شده ،اشتباهی کام ً
ال خالف آن را مرتکب شود.
شــرکتها همچنیــن بایــد مزیتهــای شکســتهای کوچــک و ســریع را درک کننــد.
پیتــر ســیمز 68ایــن موضــوع را بــه «شــرطبندیهای کوچــک» تشــبیه کــرده کــه نــام کتــاب
جدیــدی از اوســت .کریــس راک 69یکــی از موفقتریــن کمدینهــای دنیــا ایدههــای خــود
را در مجالــس کوچــک امتحــان میکنــد .ایــن ایدههــا اغلــب شکســت میخــورد و او
مجبــور میشــود بخــش زیــادی از ایدههــای خــود را دور بریــزد .جــف بــزوس مدیــر آمــازون
اســتراتژی شــرکت خــود را بــه کاشــتن بــذر یــا راه رفتــن در کوچهپسکوچههــای ناشــناس
تشــبیه کــرده اســت .یکــی از ایــن کوچههــای ناشــناس همــان اســتراتژی بــوده کــه بــه
فروشــگاههای کوچــک اجــازه داده کتابهایشــان را در وبســایت شــرکت بــه فــروش
برسانند و حاال یکسوم فروش آمازون از همین طریق تأمین میشود.
Amy Edmondson
James McNerney
Peter Sims
Chris Rock
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محدودسازی آسیب

پذیــرش ریســکهای کوچــک یکــی از چندیــن راهــی اســت کــه شــرکتها
میتواننــد از طریــق آن پیامدهــای منفــی شکســت را محــدود کننــد .آقــای ســیمز بــر
اهمیــت آزمــودن ایدههــا روی مشــتریان بــا اســتفاده از مدلهــای آمــاده مرســوم
تأکیــد میکنــد .مشــتریان بیشــتر ترجیــح میدهنــد دربــاره نمونــه آزمایشــی محصــول
کــه هنــوز در مراحــل اولیــه تولیــد اســت صادقانــه اظهارنظــر کننــد ،نــه چیــزی کــه بــه
نظــر میرســد محصــول نهایــی باشــد .کریــس زوک 70از شــرکت خدمــات مشــاورهای
 Bain & Companyشــرکتها را تشــویق میکنــد کــه شکســتهای بالقــوه را نزدیــک
بــه هســته اصلــی کسبوکارشــان نگهدارنــد؛ مث ـ ً
ا بــا معرفــی محصــوالت موجــود بــه
بازارهــای جدیــد یــا ارائــه محصــوالت جدیــد بــه بازارهــای فعلــی .ریتــا گانتــر
مکگــرث 71از مدرســه کس ـبوکار کلمبیــا پیشــنهاد میکنــد کــه کس ـبوکارها بایــد
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
نمیتوانــد بــرای شــما داشــته باشــد .شــرکتها ســخت در تالشانــد تــا در ایــن
زمینــه ارتقــا پیــدا کننــد .گــروه تاتــا 72در هنــد یــک جایــزه ســاالنه را بابــت بهتریــن
ایــده شکس ـتخورده اعطــا میکنــد .اینتوییــت 73در حــوزه نرمافــزار و الــی لیلــی 74در
حــوزه داروســازی هــر دو لقــب بهتریــن شکســتخوردهها را بــه خــود اختصــاص
دادهانــد P&G .کارمنــدان خــود را تشــویق میکنــد کــه در جریــان ارزیابــی
عملکردشــانهمانطور کــه از موفقیتهایشــان حــرف میزننــد ،از شکستهایشــانهم
صحبــت کننــد .امــا هرچــه شــرکتها بزرگتــر میشــوند ،خودپسندیشــان هــم
افزایــش مییابــد و ترجیــح میدهنــد بهجــای اعتــراف بــه اشــتباهات کوچــک،
شکســتهای بــزرگ را بپذیرنــد .مدیــران بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه چطــور
شکســت میتوانــد مســیر موفقیــت را همــوار کنــد .هنــری فــورد دو بــار در راهانــدازی
یک شرکت خودروسازی به بنبست خورد ،اما این مسئله او را متوقف نکرد.
Chris Zook
Rita Gunther McGrath
Tata
Intuit
Eli Lilly
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کسبوکاراشتراکگذاری
وقتی حامی محیطزیست ،ورشکسته و آنالین هستید ،چه میکنید؟
به اشتراک میگذارید
چــرا بخریــد ،تــا وقتــی میتوانیــد اجــاره کنیــد؟ ایــن ســؤال ســاده ،ســنگ
بنــای گونــه روبــه رشــدی از کسبوکارهاســت .چــرا یــک اتومبیــل بخریــد (و
بــرای جــای پــارک هزینــه پرداخــت کنیــد) ،تــا زمانــی کــه موقــع نیــاز بــه
خریــد از ایکیــا میتوانیــد یــک اتومبیــل کرایــه کنیــد؟ چــه نیــازی بــه خریــد
دوچرخــه هســت (و پذیرفتــن ریســک بــه ســرقت رفتــن آن) وقتــی میتوانیــد
از نزدیکتریــن ایســتگاه کرایــه دوچرخــه بــه خانهتــان ،یکــی امانــت بگیریــد
و آن را بــه نزدیکتریــن ایســتگاه بــه محــل کارتــان تحویــل بدهیــد؟ چــرا
دیویدی بخریــد ،درحالیکــه میتوانیــد بهراحتــی آن را امانتگرفتــه و
تماشا کنید؟
البتــه اجــاره ،یــک کســبوکار جدیــد نیســت .هتلهــای زنجیــرهای و
شــرکتهای کرایــه اتومبیــل سالهاســت کــه فعالیــت میکننــد .امــا در
بخــش قابلتوجهــی از  50ســال گذشــته ،اجــاره دهندههــا میــدان را بــه نفــع
مالکیــن خالــی کردهانــد .از وقتــی مــردم ماشــین لباسشــوییهای خودشــان
را میخرنــد ،مراکــز عمومــی لباسشــویی در حــال تعطیــل شــدن هســتند .تــا
قبــل از شــکلگیری بحرانهــای مالــی ،مالکیــت خانــه تقریباًهمهجــا رو بــه
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افزایــش بــود .بــازار اجــاره روزبــهروز کــم رونــق تــر میشــد .هتلهــا و
شــرکتهای کرایــه اتومبیــل بــرای دهههــا مدلهــای کســبوکار خودشــان
را تغییــر ندادنــد .امــا حــاال بــه لطــف تکنولــوژی ،ریاضــت اقتصــادی و گرایــش
به زندگی سبز ،همه اینها به شکلی قابلتوجه در حال تغییر است.
اینترنــت امــکان مقایســه آســان قیمتهــا را فراهــم کــرده و ایــن مســئله
قیمــت اجــاره اتومبیــل و اتــاق در هتــل را پاییــن آورده اســت .ایــن مســئله
همچنیــن بــه اشــکال جدیــد اجــاره و مشــارکت اجــازه بــروز میدهــد.
بهعنوانمثــال ،اجــاره اتومبیــل حتــی باوجــود کــم رونــق شــدن بــازار فــروش
خــودرو همچنــان روبــه رشــد اســت .شــرکت آمریکایــی زیپــکار 400هــزار عضو
دارد کــه ســاالنه مبلغــی را بهعنــوان حــق عضویــت پرداخــت کــرده و هــر
زمآنکــه بخواهنــد ،اتومبیــل کرایــه میکننــد .اعضــا بــا وارد شــدن بــه ســامانه
از محــل پــارک نزدیکتریــن زیپــکار مطلــع میشــوند .همچنیــن الزم نیســت
ایــن اتومبیلهــا را بــه یــک پارکینــگ مرکــزی تحویــل بدهنــد و میتواننــد
آن را در مکانهــای مختلفــی پــارک کننــد .شــرکت اجــاره فیلــم نتفلیکــس در
ســال  2011از طریــق تســهیل دسترســی بــه فیلــم از طریــق پســت 116
میلیــون دالر درآمــد کســب کــرد .دولتهــا هــم بهتدریــج بــه ایــن جریــان
پیوســتهاند .لنــدن یکــی از چندیــن شــهر دنیاســت کــه فقــط از طریــق پــر
کردن چند فرم ساده ،به شهروندان دوچرخه کرایه میدهد.
جماعــت تابــع جریانــات روز در حــال تحســین ایــن رویکــرد هســتند .مارک
لویــن 75از نشــریه نیویورکتایمــز میگویــد« :اشــتراکگذاری تمیــز ،تــازه،
مؤدبانــه و پســتمدرن اســت ،امــا مالکیــت مــالآور ،خودخواهانــه،
محافظهکارانــه و متحجرانــه اســت ».ایــن شــور و شــوق اشــتراکگذاری در دو
کتــاب بهخوبــی تشــریح شــده« :هرچــه مــال مــن اســت ،مــال تــو هــم هســت:
پیدایــش مصرفگرایــی مشــارکتی» 76نوشــته ریچــل باتزمــن 77و رو راجــرز 78و
«شــبکه :چــرا آینــده کســبوکار در اشــتراکگذاری اســت» 79نوشــته لیــزا
Mark Levine
What’s Mine is Yours
Rachel Botsman
Roo Rogers
The Mesh
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گانســکی .80کتــاب اول بهمراتــب قویتــر از دومــی اســت .امــا دومــی کــه
توســط یــک کارآفریــن اینترنتــی نوشتهشــده ،توصیههــای کاربــردی
ارزشمندی را در برگرفته است.
مــردم چیزهایــی را اجــاره میکننــد کــه تــا پیشازایــن عــادت بــه اجــاره
کــردن آن نداشــتند؛ مث ـ ً
ت بــگ
ا لبــاس و اســباببازی .بهعنوانمثــال شــرک 
بــارو ار اســتیل 81همــان قواعــد نتفلیکــس را بــرای کیفدســتیهای شــیک و
مــد روز پیــاده کــرده اســت .ایــن شــرکت بــه خــودش افتخــار میکنــد کــه
ایــن امــکان را بــرای زنــان فراهــم کــرده تــا از فداکاریهــای احساســی و مالــی
در جریــان جســتوجوی بیپایــان بــرای پیــدا کــردن لــوازم و زیــورآالت
مناســب ،اجتنــاب کننــد .رنــت دت تــوی 82همیــن کار را بــرای سـهچرخههای
84
کــودکان انجــام داده اســت .شــرکت تکشــاپ 83واقــع در منلــو پــارک
کالیفرنیــا فضــای کار و تجهیــزات را بــه صاحبــان ایــده و مخترعــان تــازهکار
یدهد.
اجاره م 
ســایر پیشــگامان طــرح «مصــرف مشــارکتی» صرف ـاً بــه توزیــع کاالهــای
موجــود خــود پرداختهانــد و کام ـ ً
ا مثــل یــک دالل عمــل کردهانــد .برخــی از
آنهــا بــه افــراد در زمینــه فــروش ظرفیتهــا و داراییهــای مختلــف خــود ،از
ـرکت CouchSurfing
جــای پــارک اتومبیــل گرفته تا انــرژی ،کمــک کردهانــد .شـ
مردمــی را کــه در خانههایشــانیــک کاناپــه اضافــه بــرای خوابیــدن دارنــد ،بــه
مســافرانی وصــل میکنــد کــه میخواهنــد روی ایــن کاناپــه بخوابنــد؛ بــا ایــن
ن همزمانــی همیــن کار را بــرای یــک نفــر دیگــر
توجیــه کــه خــود ایــن مســافرا 
از اعضــای ایــن شــبکه انجــام خواهنــد داد 2.3 .میلیــون نفــر از ایــن کاناپــه
خوابهــا در 79هــزار شــهر در گوشــه و کنــار دنیــا ثبتنــام کردهانــد.
گروههــای دیگــری هــم هســتند کــه امــکان مبادلــه کاال بــه کاال را فراهــم
کرد هانــد thredUP .در زمینــه مبادلــه لباسهــای کــودکان تخصــص دارد ،امــا
همــه کاالهــای دیگــر از لوازمآرایشــی گرفتــه تــا بازیهــای ویدئویــی را نیــز
Lisa Gansky
Bag Borrow or Steal
Rent-That-Toy
TechShop
Menlo Park
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مبادلــه میکنــد Freecycle .بــه مــردم کمــک میکنــد از شــر لــوازم
اضافیشــان خــاص شــوند؛ بــدون آنکــه ایــن لــوازم از زبالهدانیهــا ســر
دربیاورد .وبسایت این شرکت  7.6میلیون عضو دارد.
کســانی کــه زیپــکار را اداره میکننــد ،ممکــن اســت انگیزههــای متفاوتــی
نســبت بــه آن دســته از حامیــان محیطزیســت داشــته باشــند کــه Freecycle
را هدایــت میکننــد ،امــا همــه آنهــا یــک بــاور مشــترک دارنــد :اینکــه
دسترســی اغلــب مهمتــر از مالکیــت اســت و اینکــه تکنولــوژی
اشــتراکگذاری را کارآمدتــر از همیشــه کــرده اســت .اینترنــت همیشــه در
زمینــه برقــراری ارتبــاط میــان خریــداران و فروشــندگان خــوب عمــل کــرده
اســت .دســتگاههای  GPSو شــبکههای اجتماعــی قــدرت اینترنــت را افزایــش
داد هانــد .دســتگا ههای  GPSمیتواننــد شــما را بــه افــرادی در همســایگیتان
مرتبــط کننــد کــه میخواهنــد خودرویشــان را بــا شــما شــریک شــوند.
شــبکههای اجتماعــی در حــال کاهــش دادن یکــی از بزرگتریــن موانــع
موجــود بــر ســر راه «مصــرف مشــارکتی» هســتند؛ یعنــی اعتمــاد.
بهعنوانمثــال ،اعضــای ســایت  CouchSurfingبــا یــک کلیــک میتواننــد
بفهمنــد کــه ســایر اعضــای شــبکه دربــاره غریب ـهای کــه میخواهــد کاناپــه
آنهــا را قــرض بگیــرد ،چــه فکــری میکننــد .اگــر او ناســالم یــا غیرعــادی
باشد ،الزم نیست راهش بدهند.
حساســیتهای مــردم نســبت بــه ظرفیتهــای بالاســتفاده در حــال
افزایــش اســت .آمریکاییهــا بهطــور متوســط  18درصــد از درآمــد خــود را
صــرف اتومبیلــی میکننــد کــه در اغلــب مواقــع بالاســتفاده میمانــد .نیمــی
از آمریکاییهــا در خانــه خــود دســتگاه متــه الکتریکــی دارنــد ،امــا بیشــتر آنها
فقــط یکبــار از آن اســتفاده کــرده و بعــد فراموشــش میکننــد .اگــر شــما
هــم مثــل بســیاری از مــردم امــروزی بــه محیطزیســت اهمیــت میدهیــد یــا
وضعیــت مالــی مناســبی نداریــد ،ایــن مســئله برایتــان بهمنزلــه یــک ولخرجــی
و افــراط اســت .عــاوه بــر ایــن ،شــهوت مصرفگرایــی از طریــق سیســتم
اشــتراکگذاری ارضــا میشــود .مث ـ ً
ا زیپــکار بــا ایــن شــعار شــما را وسوســه
میکند« :امروز روز  BMWاست؛ یا شاید هم روز ولوو؟»
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راههای جدید برای خودنمایی

نگاههــا بــه ظاهرســازیهای مصرفگرایانــه در حــال تغییــر اســت.
تورســتین وبلــن 85کــه بــرای اولیــن بــار ایــن عبــارت را بــه کاربــرد ،اشــاره
میکنــد کــه مردمدوســت دارنــد بــا بــه امانــت گرفتــن لــوازم مختلــف،
خودنمایــی کننــد .بااینحــال ،بســیاری از ایــن عالقهمنــدان ظاهرســازی،
بهویــژه جوانهــا ،حــاال بــا ابزارهــای مجــازی بــه همــان هــدف موردنظــر خــود
دســت پیــدا میکننــد .آنهــا دربــاره کاری کــه انجــام میدهنــد ،بــا اغــراق
خودســتایی میکننــد (در توییتــر)؛ و دربــاره چیزهایــی کــه میخواننــد (در
شــلفاری)؛ و عالقهمندیهایشــان (در )Digg؛ و دربــاره کســانی کــه میشناســند
ف مشــارکتی یــک ابــزار خودنمایــی ایــده آل بــرای
(در فیسبــوک) .مصــر 
اقتصــادی اســت کــه بــر پایــه برندهــای الکترونیکــی و مدهــای همیشــه در حــال
تغییر بناشده است.
ایــن مــدل جدیــد ،محدودیتهــای آشــکاری دارد .بهجــز بیخانمانهــا و
روزنامهنگارهــا فقــط تعــداد کمــی از مــردم حاضرنــد از لباسهــای دســتدوم
اســتفاده کننــد .برگردانــدن زیپــکار ســر موعــد مقــرر ،دردســر اســت .بااینحــال،
میــل بــه اشــتراکگذاری هرگــز کــم نمیشــود .زیپــکار در بیــش از هــزاران
شــهر خدمترســانی میکنــد .هــر هفتــه شــاهد تولــد کســبوکاری هســتیم
ف مشــارکتی
نتفلیکــس یــک حــوزه خــاص اســت .مصــر 
کــه گفتــه میشــود
ِ
همچنیــن مدلهــای کسـبوکار کهنــه مرســوم را کنــار میزنــد .اینترنــت شــاید
متــرادف بــا تازگــی و نوظهــوری باشــد ،امــا در حــال تشــویق مــردم بــه اســتفاده
مجــدد از لــوازم فعلــی بهجــای خریــدن لــوازم جدیــد اســت و شــاید احیاکننــده
کهن ساختن محصوالت بادوام باشد.
ارزش ِ

85. Thorstein Veblen
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پایه هرم
کسبوکارها در حال یادگیری نحوه خدمترسانی
به جمعیت روبه رشد آمریکاییهای فقیر هستند
مربیــان مدیریــت دربــاره بخــت و اقبــال نهفتــه در کــف هــرم ثــروت در
بازارهــای نوظهــور حماســهها ســرودهاند .ایــن موضــوع بعــد از مطرحشــدن
ایــن ایــده توســط ســی.کی .پراهــاالد 86در ســال  2006بــه اوج رســید .ایــن
مربیــان کتابهــای مختلفــی را دربــاره شکســته شــدن قیمــت در
بیمارســتانهای هنــدی و شــرکتهای چینــی کــه کامپیوترهــای 100دالری
میســازند ،نوشــتهاند .امــا وقتــی کار بــه کــف هــرم ثــروت در کشــورهای
ثروتمند میرسد ،این مربیان توجهی نشان نمیدهند.
ایــن رفتــار قابـلدرک اســت .مکدونالــد و وال مــارت احاطــه عجیبوغریــب
شــرکتهای آراوینــد آی کــر 87و تاتــا موتــورز را بــر بــازار ندارنــد .شــرکتهای
پاییــن هرمــی غــرب بــه موفقیتــی دســت پیــدا نکردهانــد .بســیاری از آنهــا بــه
کارگــران شــیفتی بــا تحصیــات پاییــن متکــی هســتند .برخــی از آنهــا زیــر بار
وامها و وثیقههای سنگین روزگار میگذارند.
بااینحــال ،حتــی در کشــورهای ثروتمنــد دنیــا هــم فقــرا بــازار بــزرگ و
86. C.K. Prahalad
87. AravindEyeCare
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روبــه رشــدی را تشــکیل میدهنــد .خانوارهــای آمریکایــی بهطــور متوســط بــا
کاهــش درآمــد واقعیشــان در فاصلــه ســالهای  2005تــا  2009مواجــه
بودهانــد .میلیونهــا آمریکایــی عضــو طبقــه متوســط درنتیجــه بحرانــی شــدن
وضعیــت اعتبــاری و مالــی و بــاال رفتــن هزینــه تحصیــل و درمــان ،ناچــار بــه
تغییــر ســبک زندگــی و سادهزیســتی شــدهاند .حــدود  44میلیــون آمریکایــی
رســماً زیرخــط فقــر زندگــی میکننــد ( 21.954دالر در ســال بــرای یــک
خانــواده چهارنفــره در ســال  .)2011آمــار مصــرف ســرانه خانوارهــا در ســال
 2.8 ،2009درصــد کاهــش داشــته اســت .ایــن نخســتین بــاری اســت کــه از
زمــان شــروع جم ـعآوری دادههــا در ســال  1984توســط اداره آمــار کارگــران،
این رقم کاهشیافته است.
ایــن وضعیــت چالشــی بــر ســر راه تحقــق رویــای آمریکایــی اســت ،امــا
همچنیــن فرصتــی مناســب را بــرای شــرکتهای چابــک و هوشــمند فراهــم
میکنــد .حتــی فقیرتریــن آمریکاییهــا هــم بــر اســاس اســتانداردهای بســیاری
از کشــورهای دیگــر ،ثروتمنــد محســوب میشــوند .درنتیجــه خدمترســانی
بــه آنهــا میتوانــد ثــروت آفریــن باشــد .بهعنوانمثــال ،کســبوکار
مکدونالــد بســیار پررونــق اســت .از ســال  2006رســتورانهای ایــن برنــد
علیرغــم افزایــش قیمــت غــذا ،بــا رشــد ســاالنه  4درصــدی مواجــه شــدهاند
(ایــن رقــم بــا اســتثنا قــرار دادن رســتورانهایی محاسبهشــده کــه کمتــر از
یــک ســال از افتتــاح آنهــا میگــذرد) .در آپریــل  2011شــرکت بــه شــکل
حیرتانگیــزی 50هــزار کارمنــد تماموقــت و نیمهوقــت را در آمریــکا اســتخدام
کــرد؛ ایــن در حالــی بــود کــه بســیاری دیگــر از شــرکتها ناچــار بــه تعدیــل
نیرو بودند.
فروشــگاههای تخفیفــی و بهصرفــه از نظــر اقتصــادی نیــز در حــال
پیشــرفت هســتند .وال مــارت و تارگــت در حــال پیشــروی بــه بازارهــای جدید
(نظیــر حــوزه داروهــای پایــه) و مکانهــای جدیــد (نظیــر مراکــز شــهرها)
هســتند .آلــدی 88کــه یــک فروشــگاه تخفیفــی آلمانــی اســت ،بهطــور
شــگفتآوری در آمریــکا هــم خــوب عمــل کــرده اســت .ایــن فروشــگاه برخالف
88. Aldi
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وال مــارت در زمینــه فروشــگاههای کوچــک تخصــص دارد (بهانــدازه ســالن
بســکتبال ،نــه زمیــن فوتبــال) .بیــش از 90درصــد از کاالهــای ایــن فروشــگاه
زنجیــرهای از برندهــای غیرتجمالتــی متعلــق بــه همیــن شــرکت اســت .آلــدی
بــرای آنکــه زنجیــره تأمیــن خــود را ســاده نــگاه دارد ،فقــط حــدود 1000
نــوع کاال را انبــار میکنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه موجــودی انبــار رقبــا
حــدود 100هــزار کاال اســت .بااینحــال آلــدی جــای نامناســبی بــرای خریــد
نیســت .فروشــگاههای آلــدی برخــاف برخــی از فروشــگاههای تخفیفــی کــه
چهــره مرکــز شــهرهای آمریــکا را نازیبــا کــرده ،راهروهــای پهــن و دکوراســیون
روشن و دلبازی دارند.
موفقیــت آلــدی یــک حقیقــت جالــب را یــادآور میشــود؛ اینکــه امــکان
نوآوریهــای زیــادی در ایــن بــازار وجــود دارد .شــرکتها در حــال بازســازی
خــود هســتند تــا در کنــار جلــب نظــر فقــرای قدیمــی ،توجــه کســانی را کــه
تــازه بــه طبقــه فقــرا واردشــدهاند نیــز تأمیــن کننــد؛ همــان مردمــان عضــو
طبقــه متوســط کــه بهرغــم مشــکالت مالــی ،از خــوردن التــه و ســاالد لــذت
میبرنــد .وال مــارت بخــش خواربارفروشــی خــود را تــا حــد زیــادی توســعه داده
اســت .مکدونالــدی عــاوه بــر فــروش ســاندویچهای گوشــت و پنیــر،
فســتفودهای ســالمی مثــل ســاالد میــوه و گــردو هــم میفروشــد .ایــن
فروشــگاه زنجیــرهای همچنیــن بــرای تغییــر وضعیــت یــا بازســازی 6هزار شــعبه
از 14هــزار شــعبه موجــود خــود در آمریــکا برنامهریــزی کــرده اســت .هــم
مکدونالــد و هــم دانکیــن دوناتــز 89بــا ارائــه قهوههــای خوشطعــم باقیمــت
کمتر ،استارباکس را به چالش کشیدهاند.
ظهور وامهای آنالین

بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای طبقــه فقــرای شهرنشــین ،بنگاههــای
وامدهــی دوبــاره پــا گرفتهانــد .پاونگــو 90بــرای تســهیل وامدهــی بــه گروهــی
کــه آنهــا را کارشناســان تحصیلکــرده شــاغل بــا مشــکل موقــت کمبــود
89. Dunkin’ Donuts
90. Pawngo
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نقدینگــی توصیــف کــرده ،وامهایــی را از طریــق اینترنــت ارائــه میدهــد.
مشــتریان مــدارک دانشگاهیشــان را از طریــق پســت فدکــس بــرای پاونگــو
میفرســتند و وام خــود را از طریــق شــکلی از نقلوانتقــال بانکــی دریافــت
یکنند.
م 
کارآفرینــانهــم در حــال تطبیــق دادن مدلهــای کسـبوکار خــود بــا دوران
ریاضــت اقتصــادی هســتند .یکــی از روشهــای مرســوم ،مــدل پیشپرداخــت
اســت (کــه مطلــوب مشــتریانی اســت کــه وضعیــت اعتبــاری نامناســبی دارنــد
یــا میخواهنــد ولخرجیهــای خــود را محــدود کننــد) .شــرکتهایی مثــل
لیــپ وایرلــس 91و  MetroPCSکــه خدمــات وایرلــس را بــا مــدل پیشپرداخــت
ارائــه میدهنــد90 ،درصــد از رشــد بــازار ارتباطــات موبایلــی را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد Houston’s Direct Energy .بهتازگــی یــک مــدل
پیشپرداخــت را بــرای هزینــه بــرق معرفــی کــرده اســت .دومیــن مــدل متــداول
«مصــرف مشــارکتی» اســت کــه بــه افــراد اجــازه میدهــد بهجــای مالکیــت،
یدی
یو 
اشــتراکگذاری کننــد یــا اجــاره بدهنــد Swap.com .امــکان مبادلــه د 
و ویدئــو بــا ســایرین را بــه شــما میدهــد thredUp .همیــن کار را بــرای
لباسهــای کــودکان انجــام داده اســت .دانشــجویان غیــر شــاغل از طریــق
( Craigslistســایتی بــرای آگهیهــای طبقهبندیشــده) میتواننــد رایــگان
نقــل مــکان کننــد یــا از طریــق ســایت دیگــری بــه نــام  CouchSurfingدر
آپارتمان شخص دیگری اتراق کنند.
تطابــق پیــدا کــردن بــا ایــن دنیــای جدیــد میتوانــد دشــوار باشــد.
شــرکتها مدتهاســت کــه تصــور میکننــد آمریــکا همیشــه ســرزمین وفــور
نعمــت و پیشــرفت و ترقــی باقــی میمانــد .امــا اقتصــاد آمریــکا حتــی قبــل از
بحــران مالــی ســال  2007هــم از طریــق ثروتمندتــر شــدن ثروتمنــدان و فقیرتر
شــدن باقــی جامعــه ،دســتخوش یــک تغییــر ســاختاری شــد .برخــی از
اقتصاددانهــا شــرایط نامســاعدی را پیشبینــی کردهانــد کــه ســالها دوام
خواهــد داشــت .فقــط تعــداد کمــی از شــرکتها دربــاره ایــن شــرایط فکــر
کردهاند.
91. Leap Wireless
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شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات وایرلــس تصــور میکننــد کــه بــهزودی
ن هوشــمند و ارتباطــات اینترنتــی خواهنــد شــد؛ همانطــور
همــه صاحــب تلفـ 
کــه حــاال خــودروی شــخصی و تلویزیــون دارنــد .امــا گــزارش جدیــدی کــه
توســط موسســه  BernsteinResearchدربــاره فقــر منتشرشــده ،نشــان میدهــد
کــه چنــدان هــم بــه ایــن پیشبینــی اعتمــادی نیســت .ضریــب نفــوذ اینترنــت
تغییــر چندانــی نداشــته و روی حــدود دوســوم خانوارهــا ثابــت مانــده اســت.
ضریب نفوذ تلویزیونهای کارتی هم شروع به کاهش کرده است.
ایــن پیشبینیهــای خوشبینانــه ،فرصتــی را بــرای رقبــای چابکتــر و
کمبضاعتتــر فراهــم کــرده اســت .ایــن مســئله همچنیــن راه را بــرای فعالیــت
شــرکتهایی از دنیــای اقتصادهــای نوظهــور بــاز میکنــد کــه بســیاری از
نهــا  DNAخــود را بــر پایــه نوآوریهــای صرفهجویانــه بناکردهانــد .شــرکت
آ 
 TracFone Wirelessیکــی از زیرمجموعههــای  AméricaMóvilاز ســال 2008
تاکنــون بیــش از  3میلیــون تلفــن را در آمریــکا بــه شــیوه پیشپرداخــت یــا
اعتبــاری بــه فــروش رســانده اســت .شــرکت مکزیکــی  MedicallHomeکــه بــا
دریافــت  5دالر در مــاه ،در حــوزه دارو مشــاوره تلفنــی میدهــد و امــکان
دسترســی بــه یــک شــبکه 6هزارنفــری متشــکل از پزشــکان را فراهــم میکنــد،
درحالتوســعه و درنوردیــدن مرزهاســت .غولهــای نوظهــوری مثــل تاتــا از
هنــد و  Haierاز چیــن ،آمریــکا را بهعنــوان بــازار مناســب بــرای محصــوالت
ارزانقیمتشــان در نظــر گرفتهانــد .پایــه هــرم حــاال گســتردهتر از آنــی اســت
کــه اغلــب مــردم تصــور میکننــد .شــرکتهایی کــه قیمتهــای فوقالعــاده
پاییــن را پیشــنهاد میدهنــد ،هــم در دیترویــت و هــم در دهلــی بــا افزایــش
تقاضا مواجه خواهند شد.
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نزاع بر سر استعدادها
بهترین شرکتها سخت به دنبال «اقلیت حیاتی» هستند
افالطــون بــاور داشــت کــه بشــر بــه س ـهطبقه تقســیم میشــود :طالیــی،
نقــرهای و برنــز .ویلفــردو پارتــو 92اقتصــاددان ایتالیایــی ادعــا کــرده کــه یــک
«اقلیــت حیاتــی» مســئول اکثــر پیشــرفتهای حاصلشــده بشــر هســتند.
چنیــن اظهاراتــی امــروز ممکــن اســت در نــگاه عمــوم تابــو تلقــی شــود.
سیاســتمداران از خطــر «طبقــه راهبــر» یــا «اقلیــت حیاتــی» حــرف میزننــد.
مــدارس از انتخــاب برترینهــا واهمــه دارنــد .د ِر دانشــگاهها بــه روی عمــوم
مــردم بــاز اســت .بهعنوانمثــال حــاال در قیــاس بــا دهــه  1950مــردم بیشــتری
امکان تدریس در دانشگاههای بریتانیا را پیدا میکنند.
در بخــش خصوصــی شــرایط میتوانــد متفاوتتــر باشــد .برتریــن شــرکتها
ســخت در تــاش هســتند تــا ایــن اقلیــت حیاتــی را پیــدا و حفــظ کننــد .بــه
آنهــا حقــوق و مزایــای عالــی ،آموزشهــای اضافــی ،مربیــان قدرتمنــد و
مســئولیتها و شــرح وظایــف چالشبرانگیزتــری را پیشــنهاد میدهنــد.
درواقع کسبوکارها وسواس جذب استعدادها را پیداکردهاند.
ایــن مســئله تــا حــدی دورهای اســت .دلیــوت 93و ســایر شــرکتهای
92. Vilfredo Pareto
93. Deloitte
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ارائهدهنــده خدمــات مشــاورهای متوجــه شــدهاند کــه از وقتــی دوره بهبــود
اقتصــادی آغازشــده ،شــرکتها بیشــتر بــرای پــرورش اســتعدادهای کشفشــده
و خــام یــا ربــودن آنهــا از رقبــا تــاش میکننــد .شــرکتها امیدوارنــد
مغزهایــی را جــذب کننــد کــه توانایــی اســتفاده از فرصتهــای جدیــد را داشــته
باشــند .بااینحــال ،بــاال گرفتــن کشــمکشها بــر ســر جــذب اســتعدادها یــک
موضــوع ســاختاری هــم هســت .شــرکتهای بخــش خصوصــی بهشــدت
متکــی بــه جمــع قلیلــی از ســتارهها هســتند .شــرکتهای فعــال در زمینــه
تکنولوژیهــای پیشــرفته باوجــود تظاهــر بــه برابــری طلبــی ،بهشــدت در
اســتخدام تیزهوشترینهــا جدیــت بــه خــرج میدهنــد .فعــاالن بازارهــای
نوظهــور هــم دائمــاً بــه دنبــال جــذب نیروهــای بلندپــرواز هســتند؛ هرچــه
جوانتــر بهتــر؛ چراکــه راحتتــر میتواننــد از پــس رشــد ســریع و محیطهــای
کاریِ بهسرعت در حال تغییر بربیایند.
95
94
کمتــر کســی اســت کــه بهانــدازه بیــل کونتــی و رم چــاران دربــاره نحــوه
مدیریــت اســتعدادها توســط شــرکتها بدانــد .آقــای کونتــی  14ســال مدیــر
دپارتمــان منابــع انســانی در شــرکت جنــرال الکتریــک بــود .آقــای چــاران چنــد
دهــه گذشــته را صــرف ارائــه مشــاوره بــه برخــی از بزرگتریــن مدیــران دنیــا
کــرده اســت .کتــاب آنهــا بــه نــام «اربابــان اســتعدادیابی» 96شــرکتهای
ســرآمد در زمینــه مدیریــت اســتعداد مثــل جنــرال الکتریــک و  P&Gرا بهخوبــی
توصیــف کــرده و برخــی از تازهواردهــای ایــن عرصــه را نیــز معرفــی کــرده
است.
«اربابــان اســتعدادیابی» بــه نخبهســاالری خــود افتخــار میکننــد .جنــرال
الکتریــک کارمنــدان خــود را بــر اســاس توانمندیهایشــان بــه ســه دســته تقســیم
میکنــد .یونیلــور هندوســتان فهرســتی از افــرادی تهیــه کــرده کــه مهارتهــای
مدیریتــی ذاتــی از خــود بــروز میدهنــد .بــه نظــر میرســد کــه همــه اربابــان
اســتعدادیابی دربــاره اهمیــت دو مســئله توافــق نظــر داشــته باشــند :ارزیابــی و
تفکیــک .بهتریــن شــرکتها بهطــور مــداوم کارمنــدان خــود را بــه روشهــای
94. Bill Conaty
95. Ram Charan
96. The TalentMasters
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مختلــف موردبررســی و ارزشــیابی قــرار میدهنــد .امــا وقتــی پــای نیروهــای خــاص
و بلندپــرواز در میــان باشــد ،تــاش بیشــتری بــرای ترســیم یــک تصویــر همهجانبــه
از شــخصیت ایــن افــراد و همچنیــن ارائــه مــداوم بازخــورد صــورت میگیــرد .جــف
ایملــت 97مدیــر جنــرال الکتریــک بابــت اطــاع از جزییــات زندگــی  600نفــر از
اعضــای اصلــی شــرکتش کــه شــرایط خانوادگــی و جاهطلبیهــای شــخصی آنهــا
را هــم شــامل میشــود ،بــه خــودش افتخــار میکنــد .مدیــران یونیلــور هندوســتان
پروندههــای مفصلــی را دربــاره اعضــای برگزیــده خــود تهیــه میکننــد .شــرکت
دارویــی نوارتیــس 98از کارمنــدان بلندپــرواز خــود میخواهــد کــه برنامههــای
مدیریتی تهیه کنند و آن را با مربیان و همتایان خود به اشتراک بگذارند.
ایــن شــرکتها کارمنــدان بلندپــرواز خــود را بــرای آموزشهــای ویــژه از
ســایرین جــدا میکننــد .جنــرال الکتریــک ســاالنه یــک میلیــارد دالر بــرای آمــوزش
هزینــه میکنــد کــه بیشــتر آن مربــوط بــه کالــج مدیریــت ایــن شــرکت واقــع در
کراتونویــل 99اســت .نوارتیــس کارمنــدان برگزیــده خــود را بــرای جلســات آموزشــی
منظــم بــه خــارج از ســازمان اعــزام میکنــد .دورههــای آموزشــی بیشــک
مشــوقهای قدرتمنــدی محســوب میشــوند ،امــا عــاوه بــر ایــن ،بــه ایجــاد روابــط
مســتحکم میــان رهبــران آینــده ســازمانهایی از نقــاط مختلــف دنیــا کمــک
یکنند.
م 
آموزشهــای ضمــن خدمــت حتــی از دورههــای آموزشــی خــارج از ســازمان
هــم مهمتــر اســت .بســیاری از شــرکتها از توســعه وظایــف یــا بــه قــول خودشــان
«غســلتعمید بــا آتــش» حــرف میزننــد P&G .بــه «تجربههــای شــتابدهنده» و
«نقشهــای پیچیــده و پرچالــش» اشــارهکرده اســت .مطلوبتریــن ایــن چالشهــا
اعــزام کارمنــدان بــه مأموریتهــای خارجــی اســت .مدیــران جــوان از ایــن طریــق
میفهمنــد کــه اداره تمــام بخشهــای یــک شــرکت چگونــه انجــام میشــود .ایــن
مســئله همچنیــن نیروهــای متخصــص را مجبــور میکنــد کــه بــا طیــف گســتردهای
از مشــکالت دســتوپنجه نــرم کننــد .یکــی دیگــر از ایــن آزمونهــای ســخت،
ایجــاد یــک کسـبوکار در یــک منطقــه دورافتــاده اســت (یــک چالــش مرســوم در
97. JeffImmelt
98. Novartis
99. Crotonville
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یونیلور هندوستان) یا میتواند تغییر وضعیت یک بخش بحرانزده باشد.
شــرکتهای موفــق اطمینــان حاصــل میکننــد کــه مدیــران ارشدشــان درگیــر
فرآینــد «توســعه اســتعدادها» باشــند .جــک ولــش 100و ای.جــی .لیفلــی 101مدیــران
پیشــین جنــرال الکتریــک و  P&Gادعــا کردهانــد کــه  40درصــد از زمــان آنهــا
صــرف پرســنل شــرکت شــده اســت .انــدی گــراو 102کــه شــرکت اینتــل تولیدکننــده
چیپهــای الکترونیکــی را مدیریــت میکنــد ،همــه مدیــران ارشــد ازجملــه
خــودش را ملــزم کــرده کــه حداقــل یک هفتــه در ســال را صــرف آمــوزش کارمندان
ویــژه و بلندپــرواز کننــد .نیتیــن پارانجاپــه 103مدیــر پیشــین یونیلــور هندوســتان و
رئیــس فعلــی بخــش هــوم کــر 104یونیلــور افــرادی را از میــان دانشــجویان اســتخدام
و بهصــورت منظــم آنهــا را در دفاترشــان مالقــات میکنــد .درگیــر کــردن مقامــات
عالیرتبــه شــرکت در ایــن فرآینــد میتوانــد از منحصــر شــدن ایــن نیروهــای ویــژه
بــه یــک بخــش خــاص توســط مدیــران میانــی (و بــه نــام خــود تمــام کــردن
دســتاوردهای آنهــا) جلوگیــری کنــد .ایــن مســئله همچنیــن روابــط مؤثــری را
میان مدیران فعلی و آینده ایجاد میکند.
شــرکتهای موفــق فرآینــد توســعه اســتعدادها را بــا اســتراتژیهای کالنتــر
خــود یکپارچــه میکننــد .از ایــن طریــق اطمینــان حاصــل میشــود کــه ســازمانها
چیــزی فراتــر از مجموعــهای متشــکل از بخشهــای مجــزا هســتند .آدریــن
دیلــون 105مدیــر مالــی پیشــین آگیلنــت 106فعــال در زمینــه تولیــد ابزارهــای
پیشــرفته ســنجش گفتــه بیشــتر از آنکــه بخواهــد مجموعــهای از کارشناســان
جهانــی را دورهــم جمــع کنــد ،ترجیــح میدهــد یــک شــرکت یکپارچــه بســازد.
 P&Gدوســت دارد مدیرانــش هــم خــاق باشــند و هــم از اقصــی نقــاط جهــان.
کارمنــدان ایــن شــرکت بــدون تجربــه اداره عملیــات در یــک کشــور و مدیریــت
محصــول در ســطح جهانــی نمیتواننــد پلههــای ترقــی را در ســازمان طــی کننــد.
JackWelch
A.G. Lafley
Andy Grove
Nitin Paranjpe
Home Care Business
Adrian Dillon
Agilent

100.
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103.
104.
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106.
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شــرکت گودیــر 107بعــد از آنکــه از فــروش الســتیک اتومبیــل بــه خودروســازها ،بــه
فــروش محصــوالت خــود بــه موتورسیکلتســازها روی آورد 23 ،نفــر از  24مدیــر
ارشد خود را تغییر داد.
خطرات احتمالی همکاری با ستارهها

نخبهگرایــی هــم زیانهــای خــاص خــودش را دارد .شــرکتها درگیــر و دار
طبقهبنــدی افــراد ممکــن اســت ســتارههای بالقــوه را از دســت بدهنــد .کســانی
کــه بــرای آموزشهــای ویــژه گزینــش میشــوند ممکــن اســت بیشازحــد بــه
خودشــان غــره شــوند .اولیــن مشــکل امــا از طریــق انعطافپذیــری ،حلشــدنی
اســت .کســانی کــه در یــک شــغل در ســطح متوســطی قــرار دارنــد ،ممکــن اســت
در شــغل دیگــری ســتاره باشــند .آنهایــی هــم کــه بیشازحــد ازخودراضــی و
خودبین بشوند ،میتوانند از سازمان کنار گذاشته شوند.
وســواس و عالقــه شــدید بــه جــذب اســتعدادها ،بــرای شــرکتهایی نظیــر
جنــرال الکتریــک و  P&Gمفیــد بــوده اســت .آنهــا بهقــدر کافــی مدیــر بــرای
خودشــان تربیتکردهانــد و بســیاری از آنهــا را هــم بهعنــوان ذخیــره نــگاه
داشــتهاند .شــخصیتهایی مثــل مــگ ویتمــن( 108مدیــر ســابق  ،)eBayاســکات
کــوک (اینتوییــت) و جیــم مکنرنــی( 109بویینــگ) همــه از دانشآموختههــای
 P&Gهســتند .شــرکتهای خصوصــی دنیــا میتواننــد درسهــای زیــادی از ایــن
اربابان استعدادیابی یاد بگیرند.

107. Goodyear
108. Meg Whitman
109. Jim McNerney

سالخوردگی نباید عامل پژمردگی باشد 253

سالخوردگی نباید عامل پژمردگی باشد
شرکتها کمکم باید بهجای هزینه فرض کردن کارمندان مسنتر
آنها را بهعنوان سرمایه در نظر بگیرند
انجمــن  NRECA110شــاید بهانــدازه گــوگل یــا فیسبــوک پــرآوازه نباشــد،
امــا بــه شــیوه متواضعانــه خــودش ،از محــل اســتقرارش در ویرجینیــا به ســاختن
آینــده کمــک میکنــد .ایــن شــرکت در زمینــه مقابلــه بــا یکــی از بزرگتریــن
چالشهــای کســبوکار ،پیشــگام بــوده اســت :مدیریــت کارمنــدان مســنتر.
 NRECAبــه کارمندانــش اجــازه میدهــد کــه ســاعات کاری شــناور داشــته باشــند
و ســه روز در هفتــه دورکاری کننــد .ســامت آنهــا را کنتــرل میکنــد و بــه
آنهــا در زمینــه مدیریــت اســترس مشــاوره میدهــد .همچنیــن بهطــور منظــم
مراســمی را بــرای تقدیــر از کارکنــان باســابقه خــود برگــزار میکنــد .بیــش از
یکســوم کارمنــدان  NRECAبــاالی  50ســال ســن دارنــد و متوســط
زمآنهمکاری کارمندان با این شرکت حدود  12سال است.
بــا بــاال رفتن ســن نســل بیبــی بومــر و افزایــش امیــد بــه زندگــی ،کارفرمایان
کشــورهای ثروتمنــد دنیــا چــارهای ندارنــد جــز اینکــه بــا افزایــش ســن نیــروی
کار کنــار بیاینــد .بااینحــال بســیاری از آنهــا از ایــن تغییــرات گیــج شــدهاند.
110. THE NATIONAL RURAL ELECTRIC CO-OPERATIVE ASSOCIATION
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مرکــز اســلون 111دانشــگاه بوســتون در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 40
درصــد از کارفرمایــان نگراننــد کــه بــاال رفتــن ســن نیــروی کار ،تأثیــر منفــی یــا
بســیار مخربــی را بــر کس ـبوکار آنهــا داشــته باشــد .تحقیقــی کــه در ســال
 2010توســط دو موسســه مدیریتــی بریتانیایــی انجامشــده هــم نشــان میدهــد
کــه فقــط  14درصــد از مدیــران بــر ایــن باورنــد کــه محیــط کاریشــان بــرای
سازگاری با مسنتر شدن نیروی کار ،آمادگی دارد.
پیتــر کاپلــی 112از مدرســه کس ـبوکار وارتــون 113در دانشــگاه پنســیلوانیا و
بیــل ناولــی مدیــر اســبق  AARPیــا البــی نیروهــای کار مســن آمریــکا ،در کتابــی
بــه نــام «مدیریــت کارمنــدان مســنتر» 114بــا اســتداللهای قدرتمنــدی بــه
مقابلــه بــا بدبینــی نســبت بــه اســتخدام افــراد مســن پرداختهانــد .در حــال
حاضــر کارمنــدان مسـنتر نهتنهــا دوســت دارنــد تــا ســنین بــاال بــه کار کــردن
ادامــه بدهنــد ،بلکــه مزایــای مختلفــی را هــم بــا خــود بــه همــراه میآورنــد.
آنهــا از دانشــی رســمی و غیررســمی حاصــل از دهههــا فعالیــت بهرهمنــد
هســتند؛ دانشــی کــه بــا بازنشســتگی بیبــی بومرهــا در معــرض نابــودی قــرار
میگیــرد و فقدآنهمهگیــر مهــارت را در زمینههــای مختلــف کاری ،کنتــرل
انــرژی و مراقبــت از ســامت رقــم میزنــد .ایــن افــراد گنجینــهای از همــه
ارزشهای اساسی سازمانها هستند.
امــا آیــا افــراد مسـنتر مجموعـهای از مشــکالت را هــم بــا خــود بــه همــراه
نمیآورنــد؟ تاریــخ ادبیــات پــر اســت از نمونههایــی از افــراد مســن کــه مدیریـت
کردنشــان ســخت اســت؛ از شــاه لیــر شکســپیر گرفتــه تاجرمــی فلینتوینــچ
قهرمــان کتــاب «دوریــت کوچــک» نوشــته چارلــز دیکنــز .بااینحــال
ســالخوردههای امــروزی وضعیــت بســیاری بهتــری نســبت بــه ســالخوردههای
نس ـلهای قبلــی دارنــد .اگــر میــک جگــر 115و کیــث ریچــاردز 116میتواننــد تــا
اواخــر هفتمیــن دهــه از زندگیشــان بــه تورهــای جهانــی برونــد ،باقــی
Sloan Centre
Peter Cappelli
Wharton business school
Managing the Older Worker

111.
112.
113.
114.

 Mick Jagger .115یکی از موسسان گروه موسیقی رولینگ استونز
116. KeithRichards
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همدورهایهایشــان حداقــل میتواننــد از پــس یــک کار پشــتمیزی بربیاینــد.
بــدن افــراد بــا افزایــش ســن ضعیفتــر میشــود ،امــا کمتــر کاری ایــن روزهــا
بهقــدرت بدنــی نیــاز دارد .طبــق بررســیهای موسســه پژوهشــی  Urbanدر
آمریــکا  46درصــد از مشــاغل تقریبـاً هیــچ نــوع فعالیت فیزیکــی از کارمندانشــان
نمیخواهنــد .برخــی از کارمنــدان مســنتر تمایلــی بــه اســتفاده از
تکنولوژیهــای جدیــد ندارنــد (البتــه ایــن موضــوع دربــاره بیــل گیتــس کــه در
آســتانه شصتســالگی قــرار دارد ،صــادق نیســت) ،امــا ایــن نقــص را بــه
شــیوههای متفاوتتــری جبــران میکننــد .مطالعــات نشــان میدهــد کــه
کارمنــدان مس ـنتر در مشــاغلی کــه نیازمنــد مهارتهــای فــردی اســت ،بهتــر
عمل میکنند؛ مشاغلی که روزبهروز هم بر تعدادشان افزوده میشود.
کارفرمایــان ســخت در اشــتباهاند اگــر گمــان کننــد کــه کارمنــدان پیرتــر
فاقــد جوهــره و جســارت غریــزی الزم بــرای اقدامــات مخاطرهآمیــز هســتند.
مطالعـهای کــه توســط بنیــاد کافمــن 117انجامشــده نشــان میدهــد کــه از ســال
 1996تاکنــون ،آمریکاییهایــی کــه در ســنین  55تــا  64ســال قــرار دارنــد،
هرســاله بیــش از کســانی کــه بیــن  20تــا  34ســال ســن دارنــد ،کس ـبوکار
راهانــدازی کردهانــد .وجــدان کاری هــم بــا افزایــش ســن ،بیشــتر میشــود.
کارمنــدان مسـنتر نســبت بــه همــکاران جــوان خــود کمتــر از محــل کار غیبــت
میکنند.
بــا تمــام ایــن اوصــاف ،هیچکــدام از ایــن مســائل بــه معنــای آن نیســت کــه
تطبیــق پیــدا کــردن بــا افزایــش ســن نیــروی کار ،مســئله ســادهای خواهــد بــود.
شــرکتها ناچــار خواهنــد شــد نردبــان ســنتی ترفیــع را کــه مراتــب شــغلی را
بــه رقــم دریافتــی و قــدرت ســازمانی مرتبــط میکنــد ،موردبازنگــری قــرار
بدهنــد .تجربــه نشــان داده کــه انجــام ایــن کار در آمریــکا ســادهتر اســت؛
کشــوری کــه در آن افــراد دائمـاً شــغلهای خــود را عــوض میکننــد .امــا بــرای
باقــی دنیــا ،بهویــژه در اروپــا کــه مــردم ســخت در پــی حفــظ شــغل فعلــی خــود
هســتند و همچنیــن در جوامــع سلســلهمراتبی آســیای شــرقی ،همچنــان راه
درازی در پیــش اســت .بزرگتریــن مانــع بــر ســر راه ایــن تغییــر ،یــک عامــل
117. Kauffman Foundation

 256آشوب بزرگ

روانشناســانه اســت؛ مدیریــت کارمنــدان مســن بــرای جوانــان بلندپــرواز ،ســخت
اســت و پیرترهــا هــم دوســت ندارنــد توســط تــازه از راه رســیدهها مدیریــت
شــوند .حــدود  90درصــد از کارفرمایــان بــه خاطــر همیــن تعارضها از اســتخدام
کارمنــدان مســن واهمــه دارنــد .شــرکتها بایــد نحــوه مدیریــت کارمنــدان
ارشــد را بــه نیروهــای جــوان بلندپــرواز آمــوزش بدهنــد .نیروهــای مســلح آمریکا
الگــوی خوبــی در ایــن زمینــه اســت .آکادمــی نظامــی وســت پوینــت 118و نیــروی
دریایــی آمریــکا برنامههایــی را ترتیــب دادهانــد تــا از طریــق آنهــا به دانشــجویان
دانشکده افسری نحوه کار با سرگروهبانهای باسابقهتر را یاد بدهند.
استادان و مربیان

شــرکتها الزم اســت دربــاره ایجــاد مشــاغل ارضــاء کننــده بــرای کارمنــدان
مس ـنتر هــم برنامهریــزی کننــد .تابهحــال ســه تکنیــک در ایــن زمینــه موثــر
ظاهــر شــده اســت .اولیــن تکنیــک ایــن اســت کــه بــا آنهــا مثــل مربــی رفتــار
شــود .بانــک اســترالیایی وســتپک 119بــه برخــی از کارمنــدان مسـنتر خــود لقــب
اســاتید را داده و از آنهــا خواســته تــا مبانــی دانــش تجربــی ایــن ســازمان را
تدویــن کننــد .دومیــن تکنیــک ایــن اســت کــه تشــخیص داده شــود کارمنــدان
مســن بــه چــه مشــوقهایی واکنــش نشــان میدهنــد .ممکــن اســت بیشــتر از
آنکــه بــه پــول و ترفیــع عالقــه داشــته باشــند ،انعطافپذیــری محیــط کار را
ترجیح بدهند.
ســومین تکنیــک ایــن اســت کــه بازنشســتگی بهعنــوان فرآینــد در نظــر
گرفتــه شــود ،نــه یــک واقعــه ناگهانــی .برخــی از کارفرماهــا در فاصلــه میــان کار
تماموقــت و بازنشســتگی ،بــه کارمنــدان مســن خــود پیشــنهاد کارهــای
پارهوقــت میدهنــد .شــرکت  Mercy Health Systemsبــه ایــن کارمنــدان
مشــاغل فصلــی پیشــنهاد میدهــد کــه ایــن امــکان را بــرای آنهــا فراهــم
میکنــد تــا بــدون از دســت دادن حقــوق و مزایــا ،بهصــورت دورهای از کار
دســت بکشــند .مدیــران ایــن شــرکت همچنیــن اخیــرا ً کارمنــدان بازنشســته
118. The West Point
119. Westpac
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خــود را بهعنــوان نیروهــای کار آمادهبهخدمتــی در نظــر میگیرنــد کــه در
مواقــع افزایــش تقاضــا یــا بــرای پــر کــردن جــای کارمنــدان غایــب از آنهــا
دعــوت بــه کار میشــود Northrop Grumman .از پیمانــکاران بــزرگ صنایــع
دفــاع ،کارمنــدان بازنشســته خــود را دوبــاره اســتخدام میکنــد تــا بــه نیروهــای
جدیــد دربــاره نحــوه فعالیــت شــرکت آمــوزش بدهنــد .کارخانــه مــواد شــیمیایی
 Union Carbideنیــز از مدیــران اجرایــی بازنشســته میخواهــد کــه مدیــران
جوانتر را راهنمایی کنند.
کابوســی کــه ذهــن بســیاری از شــرکتها را درگیــر کــرده ،ایــن اســت کــه
کارمنــدان مســن ممکــن اســت عامــل ایجــاد انعطافناپذیــری باشــند .آنهــا
میتواننــد شــرکتها را درگذشــته گرفتــار کــرده و مانــع از سوارشــدن
کسـبوکارها بــر مــوج نــوآوری شــوند .امــا ایــن مســئله فقــط وقتــی مشکلســاز
میشــود کــه شــرکتها خودشــان اجــازه بدهنــد .کســبوکارها نمیتواننــد
روندهــای جمعیتــی و آمــاری را تغییــر بدهنــد ،امــا قادرنــد شــیوه مواجهــه بــا
ایــن شــرایط را عــوض کننــد .اگــر از بازنگــری عملکــرد همیشــگی خــود امتنــاع
کننــد ،افزایــش ســن نیــروی کار بــرای آنهــا بــه یــک دام بــزرگ تبدیــل
میشــود .امــا اگــر مثــل پیشــگامانی نظیــر  NRECAایــن رفتارهــا را موردبازنگــری
قــرار دهنــد ،میتواننــد کارمنــدان مســن را بــه نیروهــای کار مــدرن تبدیــل
کنند.
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زنانگی و کسبوکار
نظریهپردازان مدیریت فمینیستی مشغول مطرح کردن بحثهایی
خطرناک هستند
پــل ساموئلســون 120اقتصــاددان زمانــی اشــارهکرده بــود کــه «زنهــا همــان
مــردان هســتند ،ولــی بــا پــول کمتــر» .او ممکــن اســت بهعنــوان پــدر شــش فرزنــد،
صرف ـاً دربــاره نقــش زنــان در بازتولیــد نســل بشــر حــرف زده باشــد ،امــا همیــن
جملــه کوتــاه او آنقــدر کامــل اســت کــه میتوانــد بیــش از هــر توصیــف دیگــری
فمینیسم کالسیک را تشریح کند.
اولیــن نســل از زنــان موفــق اصــرار داشــتند بــر اســاس همــان اســتانداردهایی
مــورد قضــاوت قــرار بگیرنــد کــه دربــاره مــردان اعمــال میشــود .ایــن زنــان از
اینکــه بــه خاطــر زن بودنشــان رفتــاری متفــاوت نســبت بــه آنهــا صــورت بگیــرد،
احســاس خفــت میکردنــد و در عــوض اصــرار داشــتند بــر اســاس سختکوشــی و
خوشفکریشــان قضــاوت شــوند .مــارگارت تاچــر آشــکارا مــردان ضعیــف اطــراف
خــود را تحقیــر میکــرد( .یــک جــوک مشــهور دربــاره رســتوران رفتــن او بــا اعضــای
کابینــهاش بــرای صــرف شــام وجــود دارد .پیشخدمــت میپرســد« :اســتیک یــا
ماهــی؟» او پاســخ میدهــد« :البتــه کــه اســتیک»« .بــرای ســبزیجات
چطور؟»«آنهــا هــم اســتیک میخورنــد») .هیــاری کلینتــون در جریــان انتخابــات
120. PAUL SAMUELSON
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ریاســت جمهــوری آمریــکا در ســال  2008بــا یــک تبلیــغ بــاراک اوبامــا را دســت
انداخــت؛ تبلیغــی کــه میگفــت اوبامــا برخــاف او هرگــز خــودش را بــرای جــواب
دادن تلفن کاخ سفید در ساعت سه نصفهشب به دردسر نمیاندازد.
بســیاری از زنــان فعــال در عرصــه کســبوکار بــه خاطــر سرسختیشــان بــه
خــود میبالنــد .دانــگ مینگــژو 121مدیــر یکــی از غولهــای صنعــت تهویــه هــوا بــه
نــام  Electric AppliancesGreeهمــواره میگویــد« :مــن هیچوقــت شکســت
نمیخــورم .هرگــز بــه اشــتباهاتم اعتــراف نمیکنــم و همیشــه درســت میگویــم».
در فاصلــه ســالهای  2006تــا  2009شــرکت او ســود ســهامداران خــود را تــا
حدود  500درصد افزایش داد.
بــا تمــام ایــن اوصــاف ،مؤثرتریــن فمینیس ـتهای امــروزی ادعــا میکننــد کــه
اگــر زنــان بــر اســاس قوانیــن مــردان عمــل کننــد ،هرگــز از پتانســیلهای خــود
123
بهــره نخواهنــد بــرد .طبــق گفتــه آویــوا ویتنبــرگ -کاکــس 122و آلیســون میتلنــد
دو تــن از طرفــداران برجســته ایــن دیــدگاه ،درهمشکســتن ســقف شیشـهای کافــی
نیســت ،بایــد همــه ســاختمان را بــرای پیــدا کــردن تبعیضهــای جنســیتی بررســی
کنیــد .بهبیاندیگــر بایــد ریشــه تبعیــض جنســیتی را کــه در ســاختارها و
فرآیندهای شرکتی نهادینهشده ،بخشکانید.
فمینیســم جدیــد ادعــا میکنــد کــه ســاختار وجــودی زنــان بــا مــردان
تفاوتهــای آشــکاری دارد .زنــان کمتــر پرخاشــگری میکننــد و بیشــتر بــه دنبــال
وفــاق هســتند .کمتــر بــه رقابــت فکــر میکننــد و بیشــتر در پــی تشریکمســاعی
هســتند .کمتــر شــیفته قــدرت میشــوند و بــه کار تیمــی عالقــه بیشــتری دارنــد.
جــودی روزنــر 124از دانشــگاه کالیفرنیــا اشــاره میکنــد کــه زنــان در مدیریــت
127
دگرســازانه 125و تعاملــی پیشــرو هســتند .پنینــا تامســون 126و جســی گراهــام
نویســندگان کتــاب «جــای زن در اتــاق مدیریــت اســت» 128ادعــا میکننــد کــه
Dong Mingzhu
Avivah Wittenberg-Cox
Alison Maitland
Judy Rosener
transformational
Peninah Thomson
JaceyGraham
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زنــان در زمینــه تفکــر جانبــی 129از مــردان بهتــر عمــل میکننــد و آرمانگراتــر
هســتند .نوشــتههای فمینیسـتها حــاال پــر از ارجاعاتــی بــه قبایــل میمونهاســت
کــه در آن نرهــا پرخاشــگر و مهاجــم و مادههــا پرورشدهنــده تربیتکننــده
هستند.
در ایــن مباحثــات ادعــا میشــود کــه اهمیــت ایــن توانمندیهــای زنانــه
روزبـهروز در کسـبوکارها در حــال افزایــش اســت .بحــران مالــی اخیــر ثابــت کــرده
کــه مهارتهایــی مثــل ریس ـکپذیری و بیگــدار بــه آب زدن کــه مردهــا همیشــه
بــه آن افتخــار کردهانــد ،میتوانــد منجــر بــه فاجعــه شــود .بــر اســاس ایــن نظریــه،
اگــر بهجــای شــرکت بــرادران لمــان 130خواهــران لمــان وجــود داشــت ،ایــن
کسـبوکار هرگــز نابــود نمیشــد .فمینیسـتهای جدیــد همچنیــن ادعــا میکننــد
کــه حتــی قبــل از وقــوع بحــران مالــی هــم بهتریــن شــرکتها در حــال حــذف
مناســبات مردســاالرانه بــه نفــع کار جمعــی و شبکهســازی بودهانــد؛ مهارتهایــی
که زنان بهطور ذاتی در آن برتری دارند.
ایــن ادعــا ممکــن اســت کمــی مثــل حرفهــای بیاهمیتــی بــه نظــر برســد کــه
فقــط در کارگاههــای دانشــگاهی بــا موضــوع جنســیت مطــرح میشــود ،امــا
131
بهتدریــج در مکانهــای قدرتمنــد ،طرفــدار پیداکــرده اســت .مککینــزی
معتبرتریــن مرجــع مشــاورههای مدیریتــی ،پژوهشــی را منتشــر کــرده کــه ادعــا
میکنــد زنــان پنــج مــورد از نــه رفتــار رهبــری را کــه بــه موفقیــت شــرکتها
منجــر میشــود ،بهطــور مــداوم بیشــتر از مردهــا بــروز میدهنــد .نیــال
فیتزجرالــد 132نایبرییــس تامســون رویتــرز( 133تــا ســال  )2011و مدیــر پیشــین
یونیلــور تــا بیشــترین حــد امــکان بــه قلــب تشــکیالت شــرکتی نزدیک شــده اســت.
او ادعــا میکنــد« :زنــان شــیوههای متفاوتــی را بــرای رســیدن بــه نتیجــه بــه کار
میگیرنــد .آنهــا توانمندیهایــی در زمینــه رهبــری دارنــد کــه بــا کــم شــدن
 .129روشــی اســت که به فرارفتن از روش خطی و ارسطویی برای یافتن نظرات نو میاندیشد و به شکلی آگاهانه ،در
جهت تغییر و تحول روش حل مساله تالش میکند و کاربرد آن مستلزم پذیرش دیدگاههای مختلف نسبت به موضوع
است.
Lehman Brothers
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مردســاالری در ســازمانها و کاهــش ســازمانیافتگی کســبوکارها حــول
ســاختارهای ماتریســی ،اهمیــت ایــن توانمندیهــا بیشــتر میشــود» .بســیاری از
شــرکتها تحــت تأثیــر هوشــمندی مدیریتــی منحصــر بــه فــر ِد کارمنــدان زنشــان،
تعهــد محافظهکارانــه بــه رفتــار برابــر باهمــه را کنــار گذاشــتهاند و در عــوض
جنســیت گرایــی را در پیشگرفتهانــد .گروهــی از شــرکتهای مشــاور هــم اخیــرا ً
بــه شــرکتها یــاد میدهنــد کــه چطــور بــه زنــان گــوش کننــد و مهارتهــای
ویژه آنها را به کار بگیرند.
فمینیسـتهای جدیــد بهحــق از ســرعت پیشــرفت زنــان در عرصــه کسـبوکار،
ناراضــی هســتند .کمیتــه برابــری و حقــوق بشــر بریتانیــا محاســبه کــرده کــه بــا این
نــرخ فعلــی پیشــرفت 60 ،ســال طــول میکشــد تــا زنــان بیجایگاهــی برابــر
مــردان در هیئتمدیــره  ۱۰۰شــرکت بــورس لنــدن بــا باالتریــن ارزش بــازار بــر
اســاس شــاخص  134 FTSE 100راه پیــدا کننــد .ایــن حــرف فمینیس ـتهای جدیــد
هــم درســت اســت کــه فمینیســم کالســیک بــه نقــش زنــان در بــزرگ کــردن
کــودکان توجــه کمــی داشــته ،امــا باقــی اســتداللهای آنهــا دربــاره تفاوتهــای
ذاتی میان زنان و مردان مغشوش و مخرب است.
کســانی کــه بــر تفاوتهــای ذاتــی زنــان و مــردان پافشــاری میکننــد ،بایــد بــه
یــاد داشــته باشــند کــه تفاوتهــای موجــود میــان اعضــای زیرگروههــای جمعیتــی
معمــوالً از تفاوتهــای میــان خــود زیرگروههــا بیشــتر اســت .حتــی اگــر ثابــت شــود
کــه زنــان بهطــور متوســط بهــره هــوش عاطفــی باالتــری نســبت بــه مــردان دارنــد،
ایــن مســئله نمیتوانــد دربــاره هــر زن خاصــی صــادق باشــد .اینکــه افــراد بــر
اســاس ویژگیهــای فردیشــان مــورد قضــاوت قــرار بگیرنــد ،نــه بهعنــوان
نماینــدهای از یــک گــروه خــاص ،هــم از نظــر اخالقــی پســندیده اســت و هــم بــرای
کسبوکارها میتواند مفید باشد.
دلسوزی ،مشارکت و مهندسی

بســیاری از موفقتریــن زنــان در عرصــه کســبوکار در شــرکتهای
سرســخت و مقتــدر دیــده میشــوند ،نــه ســازمانهایی کــه طبــق تصــورات
134. Financial Times Stock Exchange 100 Index
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فمینیس ـتهای جدیــد ،باظرافــت و بــر مبنــای احساســات عمــل میکننــد .در
136
ســال  2009شــرکت آروا( 135فعــال در زمینــه انــرژی هســتهای) ،آنگلوامریکــن
138
(معــدن) ،آرچــر دنیلــز میدلنــد( 137تجــارت محصــوالت کشــاورزی) ،دوپونــت
(مــواد شــیمیایی) ،ســانوکو( 139نفــت) و زیراکــس (تکنولــوژی) همــه روســای زن
داشــتهاند .شــاخص  FTSE 100بــرای بانوآنکــه توســط مدرســه مدیریــت
کرنفیلــد 140تدوینشــده ،نشــان میدهــد دو صنعتــی کــه بهتریــن کارنامــه را در
زمینــه ارتقــای زنــان تــا ســمتهای بــاالی مدیریتــی داشــتهاند ،بانکــداری و
حملونقل هستند.
زنــان بایــد حرفهــای خطرنــاک فمینیس ـتهای جدیــد را نشــنیده بگیرنــد و
بهجــای آن بــه حرفهــای مدیرانــی مثــل خانــم دانــگ گــوش بدهنــد .باوجــود
حرفهــای ناامیدکننــده ایــن گــروه ،آینــده روشــن اســت .زنــان حــاال آشــکارا در
ی اســت اگــر
مدرســه و دانشــگاه از مــردان پیشــی گرفتهانــد .اشــتباه بزرگــ 
شایستهســاالری ســنتی را کنــار بگذاریــم؛ آنهــم درزمانــی کــه پیادهســازی ایــن
تفکر کمکم دارد به نفع زنان تمام میشود.
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هنر مدیریت
کسبوکارها درسهای زیادی را باید از هنر بیاموزند
هنرمنــدان اغلــب اهالــی کســبوکار را بهعنــوان افــرادی خســتهکننده و
پولپرســت یــا حتــی بدتــر از آن ،مــورد تمســخر قــرار میدهنــد .هرزمانــی
کــه هالیــوود یــک صنعــت را بــه تصویــر میکشــد ،آن را پــر از توطئــه و پســتی
توصیــف میکنــد .وال اســتریت (علیــه ســرمایه) ،باغبان وفــادار( 141شــرکتهای
143
دارویــی) ،ســایز مــن را اضافــه کــن( 142فســتفود) ،شــبکه اجتماعــی
(فیسبــوک) یــا بازیگــر( 144علیــه خــود هالیــوود) مثالهایــی از ایــن دســت
هســتند .انتقادهــای هنرمنــدان از فضــای کس ـبوکار گاهــی اوقــات دقیــق و
هدفمنــد اســت؛ مثــل «انــرون» نوشــته لوســی پربــل .145امــا اغلــب ایــن
انتقادهــا غیرمنطقــی بــه نظــر میرســد؛ مثــل آنچــه در فیلــم «ســرمایهداری:
یک قصه عاشقانه» 146ساخته مایکل مور دیده میشود.
بســیاری از اهالــی کس ـبوکار فکــر میکننــد کــه هنرمنــدان گروهــی آدم
بیخاصیــت بــا رفتارهــای متظاهرانــه هســتند .مدیــران ممکــن اســت چنــد
Constant Gardener
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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 بهنــدرت
اتفاق میافتد که هنر را بهعنوان منبع الهام ،جدی بگیرند.
ایــن رفتــار متعصبانــه از مــدارس کسـبوکار آغــاز میشــود؛ جایــی کــه در
آن مفاهیــم خشــک و خشــنی مثــل اعــداد و پژوهشهــای مــوردی حــرف اول
را میزنــد .ایــن تعصــب بــا تجربیــات روزانــه افــراد ،تقویــت میشــود .مدیــران
دائم ـاً بــه زیردستانشــان یــادآوری میکننــد کــه اگــر حســابوکتاب نکننــد،
کســی آنهــا را بهحســاب نمــیآورد .ایــن گزارشهــای ســهماهه اســت کــه
بازار سهام را تحت تأثیر قرار میدهد ،باقی چیزها تأثیر چندانی ندارد.
عــادات مطالعــه مدیــرانهــم اغلــب ایــن نگــرش حــذف غیرضروریــات را
تائیــد میکنــد .فقــط تعــداد کمــی از مدیــران ممکــن اســت مطالعــات عمیقــی
دربــاره هنــر داشــته باشــند .کتــاب «هنــر معاملــه» 147نوشــته دونالــد ترامــپ
148
مصــداق ایــن قضیــه بــه شــمار نمیآیــد ،همانطــور کــه «هنــر جنــگ»
نوشــته ســان تــزو 149مصــداق ایــن مســئله نیســت .برخــی از مشــهورترین
کتابهــا در زمینــه کســبوکار رســماً بــه بربریــت میبالنــد .نمونــه ایــن
151
تفکــر «رازهــای رهبــری از آتیــا رهبــر قــوم هــون» 150نوشــته وس رابــرت
یــا «یــک روکمکنــی اساســی :قوانیــن واقعــی کســبوکار» 152نوشــته راب
آدامز 153است.
بــا تمــام ایــن اوصــاف ،نشــانههایی مبنــی بــر آب شــدن یــخ روابــط بخــش
فرهنــگ بــا حــوزه کسـبوکار هــم وجــود داشــته اســت .نشــریاتی کــه در حوزه
کســبوکار فعالیــت میکننــد ،مجموعــهای از کتابهــای بهظاهــر فرهنگــی
را منتشــر کردهانــد؛ کتابهایــی مثــل «هنرهــای زیبــای موفقیــت» 154نوشــته
The Art ofthe Deal
The Art of War
Sun Tzu
Leadership Secrets of Attila the Hun
Wess Robert
A Good Hard Kick in the Ass: the Real Rulesfor Business
Rob Adams
The Fine Art of Success
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جیمــی اندرســون ،155جــورگ رکهنریــچ 156و مارتیــن کاپ 157و «هنرمنــدی از
بنــد رهاشــده» 158نوشــته هیــاری آســتن .159مــدارس کسـبوکار مثل مدرســه
مدیریــت راتمــن 160در دانشــگاه تورنتــو در تالشانــد تــا از هنــر درس بگیرنــد.
شــرکتهای مشــاور بــه کس ـبوکارها آمــوزش میدهنــد کــه چطــور از هنــر
بــه ســودآوری برســند .بهعنوانمثــال ،خانــم آســتن یکــی از ایــن شــرکتهای
مشاوره را مدیریت میکند که همنام با کتابش است.
ایــن رویکــرد آزاد کــردن اســتعدادهای ذاتــی ،مهمالتــی را هــم به بــار آورده
اســت .مدونــا قبــل از آنکــه پیــامآور «نوســازی ســازمانی» لقــب بگیــرد هــم
بیــش ازآنچــه کــه بایــد ،موردتوجــه قــرار میگرفــت .مدیــران آنقدر مســئولیت
و دغدغــه دارنــد کــه دیگــر فرصــت نمیکننــد الرنــس الیویــه درونشــان را آزاد
کننــد .بااینحــال اهالــی کســبوکار هنــوز هــم میتواننــد بــا جدیتــر
گرفتن هنر ،چیزهای زیادی یاد بگیرند.
موسســه  Mr Anderson & coاشــارهکرده کــه بســیاری از هنرمنــدان
کارآفرینــان خوبــی هــم بودهانــد .تینتورتــو 161نقــاش ونیــزی دوره رنســانس
یــک موسســه هنــری ونیــزی را پایهگــذاری کــرد کــه توســط تیســین 162نقــاش
برجســته ایتالیایــی اداره میشــد .او ایــن کار را بــا شناســایی گــروه جدیــدی از
مشــتریان انجــام داد؛ کســانی کــه از نجیبزادههــای طرفــدار تیســین شــهرت
و اشــرافیت کمتــری داشــتند .او همچنیــن از طریــق ســریعتر کار کــردن
نســبت بــه ســایر هنرمنــدان و نقاشــی روی گــچ و اثــاث خانــه عالوه برکشــیدن
پرتــره ،نحــوه تولیــد آثــار هنــری را تغییــر داد .دمیــان هرســت 163حتــی از ایــن
هــم بیباکتــر بــود .او نهتنهــا متوجــه شــد کــه مجموعــهداران
تازهبهدورانرســیده بابــت جمجمههــای گاو باروکــش جواهــر پــول
فوقالعــادهای پرداخــت میکننــد ،بلکــه بــا فــروش مســتقیم آثــارش از طریــق
JamieAnderson
JörgReckhenrich
Martin Kupp
Artistry Unleashed
Hilary Austen
Rotman School of Management
Tintoretto
Titian
Damien Hirst
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یــک مرکــز مزایــده و حــراج ،دنیــای هنــر را دگرگــون کــرد .اهالــی کسـبوکار
هــر نظــری کــه دربــاره آثــار هنــری او داشــته باشــند ،نمیتواننــد از تحســین
کــردن کســی صرفنظــر کننــد کــه در روزگار نابــودی کس ـبوکارهایی مثــل
شــرکت بــرادران لمــان 126.5 ،میلیــون دالر از طریــق هنردوســتان پــول بــه
جیب زد.
مطالعــه هنــر میتوانــد بــه اهالــی کسـبوکار در برقــراری ارتبــاط فصیحتــر
کمــک کنــد .بســیاری از مدیــران زمــان بســیار زیــادی را بــه پیــام دادن و
ارتبــاط گرفتــن اختصــاص میدهنــد ،امــا فقــط عــده کمــی از آنهــا در ایــن
زمینــه خــوب عمــل میکننــد .ادبیــات آنهــا کلیشــهای اســت و بــه خاطــر
حرفهــای بیربــط و نامفهــوم ،خــوب درک نمیشــود .نیــم ســاعت خوانــدن
«چــرا مینویســم» 164از جــورج اورول میتوانــد در ایــن رابطــه معجــزه کنــد.
بســیاری از موفقتریــن کســبوکارهای دنیــا موفقیــت خــود را بیــش از هــر
چیــز مدیــون داســتانگویی هســتند .مارلبــرو و جــک دنیلــز از مفهــوم اســطوره
پیشــتاز بهرهبــرداری کردهانــد .بستنیســازی بــن و جــری لبــاس ســاده ضــد
فرهنــگ را بــر تــن کــرده اســت .مــدارس کسـبوکار بهجــای آنکــه بــه برندهــا
یــاد بدهنــد چطــور خــود را بــه یــک معنــا و مفهــوم ویــژه پیونــد بزننــد ،انــرژی
بســیار زیــادی را صــرف آمــوزش نحــوه تولیــد و جایگاهســازی محصــوالت
میکنند.
مطالعــه هنــر همچنیــن بــه شــرکتها کمــک میکنــد کــه نحــوه مدیریــت
کــردن افــراد باهــوش را یــاد بگیرنــد .راب گافــی 165و گــرث جونــز 166از مدرســه
کســبوکار لنــدن اشــارهکردهاند کــه امــروزه ســودآورترین شــرکتها تحــت
ســلطه «باهوشهــا» قــرار دارنــد؛ کســانی کــه مدیریــت کــردن آنهــا بســیار
ســخت اســت .آنهــا روســای خــود را نــادان فــرض میکننــد و از امرونهــی
مدیــران متنفــر هســتند .از تــن دادن بــه ارزیابــی عملکــرد ســرباز میزننــد و در
یــککالم ،خــود را از بقیــه برتــر میداننــد .جهــان هنــر ،قرنهــا تجربــه
»164. »Why I Write
165. Rob Goffee
166. GarethJones
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مدیریــت چنیــن افــراد پیچیــدهای را از ســر گذرانــده اســت .ناشــران بــا
چربزبانــی و هــزار و یــک ترفنــد ،کتابهایــی را از افــراد باهــوش و بیحوصلــه
بیــرون میکشــند .کارگردانــان بازیگــران زن را وادار میکننــد کــه بــا بازیگــران
مردی که از آنها متنفرند ،مدارا کنند.
شرکتها به دنبال منبع الهام

مطالعــه در زمینــه هنــر یــک دســتاورد بــزرگ دیگــر هــم دارد؛ اینکــه بــه
کس ـبوکارها کمــک میکنــد خالقتــر شــوند .شــرکتها دنیــا را بــرای پیــدا
کــردن ایدههــای جدیــد زیــرورو میکننــد (بهعنوانمثــال Procter & Gamble
از روش جمــع ســپاری بــرای جمــعآوری ایدههــا از عمــوم مــردم اســتفاده
میکنــد) .آنهــا همچنیــن در تالشانــد تــا کارمنــدان خــود را بــه
ریســکپذیری بیشــتر تشــویق کننــد (البتــه ایــن موضــوع دربــاره بانکهــا
صــادق نیســت) .شــرکتها در تکاپویشــان بــرای خالقیــت قطع ـاً میتواننــد از
صنایــع خــاق چیزهایــی یــاد بگیرنــد .بــه هنرمنــدان مــدرن نــگاه کنیــد کــه
چطــور خودشــان را بــا ظهــور عکاســی وفــق دادنــد؛ درحالیکــه ایــن تکنولــوژی
167
میتوانســت آنهــا را بهکلــی از میــدان بــه درکنــد .یــا ویلیــام گولدینــگ
(نویســنده کتــاب اربــاب مگسهــا) و جــی .کــی .رولینــگ (خالــق هــری پاتــر)
کــه حتــی بعــد از اینکــه رمانهایشــان توســط ناشــران رد شــد ،همچنــان بــه
تالش خود ادامه دادند.
ن هــم
اگــر اهالــی کســبوکار بایــد هنــر را جدیتــر بگیرنــد ،هنرمنــدا 
بایــد بــه کســبوکارها توجــه بیشــتری داشــته باشــند .تجــارت ،محــور
تجربیــات بشــری اســت .بــه بیــان ســادهتر ،تجــارت امــری اســت کــه میلیاردهــا
نفــر هــرروز بــه آن مشــغولاند .بــه همیــن دلیــل شایســته اســت کــه در
کتابها و فیلمها بیشتر از پیش به آن پرداخته شود.

167. William Golding
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ترمیم ماشین سرمایهداری
چند ایده قابلفهم برای احیای روح کارآفرینی در آمریکا
آمریــکا از زمــان جنــگ جهانــی دوم بــه بعــد ،مهمتریــن ماشــین رشــد دنیــا بــوده
اســت .در دهــه  1950و  1960باوجــود بلــوغ اقتصــادی ،تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن
کشــور ســاالنه  3درصــد رشــد داشــت .در دهــه  1970رکــود تورمــی حکمفرمــا شــد ،امــا
انقــاب ریــگان روح کارآفرینــی را در ایــن کشــور احیــا کــرد و در دهــه  1990نــرخ رشــد
بــه  3درصــد بازگشــت .ایــن ماشــین همانقــدر کــه بــرای آمریــکا خــوب کار میکــرد،
بــرای دنیــا هــم مفیــد بــود .ایــن مســئله بــه رواج ســرمایهداری کمــک کــرد و رویــای
آمریکایی را به رؤیایی جهانی بدل ساخت.
امــروز ایــن ماشــین رشــد دچــار مشــکل شــده اســت .در جریــان بحــران مالــی
لهای  2008-2007ایــن ماشــین آســیب دیــد ،امــا حتــی قبــل از آنهــم نقــص
ســا 
فنــی داشــت .ســه پیســتون قدرتمنــد ایــن ماشــین یعنــی بازارهــای ســرمایه ،نــوآوری و
اقتصــاد دانشبنیــان را مــورد بررســی قــرار دهیــد تــا دریابیــد کــه آنهــا بــرای یــک دهــه
بد عمل کردهاند.
ایاالتمتحــده زمانــی ســرآمد بهتریــن بازارهــای ســرمایه بــرای کس ـبوکارها بــود.
امــا در ســالهای اخیــر ،همانطــور کــه رابــرت لیتــان 1و کارل شــرام 2در کتــاب
1. Robert Litan
2. Carl Schramm
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«ســرمایهداری بهتــر» 3اشــاره کردهانــد ،ایــن ســرآمدی تضعیــف شــده اســت.
ســرمایهگذارها میــزان ســرمایهگذاری خــود را کاهــش دادهانــد و شــرکتهای پرمخاطــره
را کنــار گذاشــتهاند؛ چراکــه  90درصــد از آنهــا زیــانده بودهانــد .رقــم عرضــه اولیــه
ســهام از متوســط ســاالنه  547در دهــه  1990بــه  192رســیده اســت .ایــن وضعیــت،
منابــع مالــی شــرکتهای جدیــد و دارای رشــد ســریع را بهشــدت کاهــش داده اســت.
بااینوجــود ،شــرکتهایی کــه کمتــر از پنــج ســال ســن دارنــد ،تقریباهمــه  40میلیــون
شــغل خالصــی را کــه از ســال  1980تــا زمــان بحــران مالــی بــه اقتصــاد آمریــکا اضافــه
شده ،تأمین کردهاند .این یک خبر ناامیدکننده برای بیکاران است.
آمریــکا همچنیــن همــواره یکــی از بهتریــن سیاس ـتهای مهاجرتــی را در جهــت بهبــود
فضــای کس ـبوکار دارا بــوده اســت 18 .درصــد از  500شــرکت برتــر فهرســت فورچــون در
ســال  2010توســط مهاجــران بنیانگــذاری شــده اســت (مثـ ًا  ،AT&Tدوپونــت ،eBay ،گــوگل،
کرفــت ،4هاینــز 5و  .)Procter & Gambleاگــر فرزنــدان مهاجــران را هــم بهحســاب بیاوریــم،
ایــن رقــم بــه  40درصــد میرســد .در فاصلــه ســالهای  1995تــا  2005مهاجــران
بنیانگــذار یکچهــارم از شــرکتهای موفــق در حــوزه تکنولوژیهــای پیشــرفته و مهندســی
بودنــد .آنهــا دو برابــر متولــدان آمریــکا بــا وضعیــت تحصیلــی مشــابه ،حــق اختــراع ثبــت
کردهانــد .امــا سیاســتهای مهاجرتــی آمریــکا در دهــه گذشــته تــا حــد زیــادی بســتهتر
شــده اســت .در ایــن دوران برخــی دیگــر از کشــورهای ثروتمنــد مثــل کانــادا بــرای جــذب
مهاجــران دارای مهــارت اقــدام کردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن دوران
فرصتهــای جــذاب جدیــدی هــم در بازارهــای نوظهــوری مثــل چیــن و هنــد ایجــاد شــده
اســت .مهاجــران چــرا بایــد مراحــل ســخت دریافــت ویــزای آمریــکا را تحمــل کننــد،
درحالیکه کشورهای دیگر برایشان فرش قرمز پهن کردهاند؟
نهایت ـاً اینکــه آمریــکا مدتهــا بهتریــن دانشــگاههای جهــان را از جهــت کارآمــدی
بــرای فضــای کس ـبوکار در اختیــار داشــته اســت .یکپنجــم اســتارتآپهای آمریکایــی
بــه دانشــگاهها متصــل هســتند و مؤسســات بزرگــی مثــل اســتنفورد و  MITزمینهســاز
شــکلگیری هــزاران کســبوکار بودهانــد .امــا بــه نظــر میرســد کــه رونــق
کســبوکارهای دانشــگاهی در حــال محــو شــدن اســت .بهعنوانمثــال ،بودجــه فــدرال
3. Better Capitalism
4. Kraft
5. Heinz
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بــرای انجــام پژوهشهــای مرتبــط بــا بهداشــت و ســامت از  20میلیــارد دالر در ســال
 1993بــه  30میلیــارد دالر در ســال  2008افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ ایــن در حالــی
اســت کــه تعــداد داروهــای جدیــدی کــه توســط ســازمان غــذا و دارو تأییــد شــده ،از
میــزان حداکثــری  50دارو در ســال  1996بــه فقــط  15دارو در ســال  2008رســیده
اســت .دفاتــر فنــاوری در دانشــگاهها کــه ازنظــر قانونــی نقــش اصلــی را در تجــاری کــردن
ایدههــای دانشــگاهی بــر عهــده دارنــد ،بــه مراکــزی بــرای کاغذبازیهــای بیفایــده
تبدیــل شــدهاند .متوســط ســن پژوهشــگرانی کــه از طریــق ســازمان ملــی ســامت
آمریکا تاییدیه میگیرند ،به  50سال رسیده و همچنان در حال افزایش است.
ایــن مشــکالت بیــش از آنکــه بــه شــرکتهای در حــال فعالیــت فشــار بیــاورد ،بــار
ســنگینی را روی دوش کســانی میگــذارد کــه قصــد کارآفرینــی دارنــد .دریافــت تابعیــت
بــرای کارآفرینــان غیــر آمریکایــی ســختتر شــده اســت .چهرههــای آکادمیــک
مشــکلتر میتواننــد ایدههــای خــود را تجــاری کننــد .دســتیابی بــه ســرمایه الزم
جهــت راهانــدازی کس ـبوکار بــرای کارآفرینــان در هــر حــوزهای ســختتر شــده اســت.
ســرمایهداری آمریکایــی هــم بهتدریــج وضعیتــی مشــابه ســرمایهداری اروپایــی پیــدا
میکنــد :آن دســته از شــرکتهای در حــال فعالیــت کــه ابعــاد و شــرایط و آزادی عمــل
الزم را بــرای کنــار آمــدن بــا هزینههــای ســنگین اجــرای قوانیــن و مقــررات دارنــد ،بــه
کار خــود ادامــه میدهنــد ،امــا شــرکتهای جدیــد هنــوز شــکوفا نشــده پژمــرده
میشوند یا بهناچار خود را به بزرگترها میفروشند.
بــرای تغییــر ایــن وضعیــت نگرانکننــده چــه میشــود کــرد؟ لیتــان و شــرام
پاسـخهای مبســوطی را بــرای ایــن پرســش ارائــه دادهانــد .آنهــا اشــاره میکننــد کــه
تصویــب قانــون مشــاغل  2012گامــی در مســیر درســت بــود؛ بــه ایــن خاطــر کــه
نشــان مـیداد نخبــگان سیاســی کمکــم وخامــت اوضــاع را درک کردهانــد .ایــن قانــون
شــرکتها را در پنــج ســال اول فعالیتشــان از قانــون دشــوار و محدودکننــده ســاربنز-
آکســلی 6کــه در ســال  2002در واکنــش بــه مــوج رســواییهای شــرکتی تصویــب
شــد ،معــاف میکــرد .قانــون مشــاغل  2012تعــداد ســهامدارانی را کــه شــرکتهای
خصوصــی تــا قبــل از عمومــی شــدن میتواننــد داشــته باشــند ،چهــار برابــر میکــرد
(از  499بــه  .)2000همچنیــن موانــع جمــع ســپاری را از بیــن میبــرد .بااینحــال
)6. Sarbanes-Oxley (SOX
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لیتان و شرام پیشنهادهای بسیاری را هم در همین رابطه ارائه دادهاند.
برخــی از ایدههــای آنهــا آشــنا هســتند .ایــن دو نفــر پیشــنهاد میکننــد کــه
دولــت بایــد بــه همــه خارجیهایــی کــه بــرای تحصیــل در رشــتههای علــوم پایــه،
تکنولــوژی ،مهندســی یــا ریاضیــات بــه آمریــکا میآینــد ،گریــن کارت بدهــد .برخــی
از ایــن ایدههــا امــا خالقانهتــر هســتند .صندوقهــای ســرمایهگذاری قابــل
معاملــه در بــورس کــه طــی یــک دهــه از نقطــه صفــر بــه یــک صنعــت تریلیــون
دالری تبدیــل شــدند ،شــرکتهای جدیــد و آینــدهدار را در برابــر بیثباتــی و
ناپایــداری فعــاالن بــازار ،آســیبپذیر میکننــد .بنابرایــن چــرا نبایــد ایــن
شــرکتهای آینــدهدار را از ســبد ســهامی چنیــن صندوقهایــی اســتثنا کــرد؟
قانــون ســاربنز -آکســلی بــه اســم حمایــت از ســرمایهگذاران ،منابــع مالــی
شــرکتهای جدیــد را کــم میکنــد .پــس چــرا اجــازه ندهیــم شــرکتهای
کوچکتــر از چنیــن قوانینــی مســتثنی شــوند تــا زمانــی کــه ســهامداران بهقــدر
کافــی در جریــان ایــن موضــوع باشــند؟ ایــن نویســندگآنهمچنین اشــاره میکننــد
کــه دفاتــر فنــاوری دانشــگاهها بایــد انحصارگــری را کنــار بگذارنــد و بــه اســتادان
آزادی بیشتری برای بروز خالقیت بدهند.
آیا رامنی و اوباما این پیشنهادها را میخوانند؟

ایدههــای مطرحشــده ،ایدههایــی پســندیده هســتند .لیتــان و شــرام در برابــر
ســرمایهگذاری فــدرال در پروژههــای بــزرگ و پرهزینــه مقاومــت کردنــد .ازنظــر
آنهــا ،کســری بودجــه در بلندمــدت جدیتریــن تهدیــد بــرای رشــد آمریکاســت.
ایــن دو همچنیــن بهجــای ارائــه چکیــدهای از فرضیــات آکادمیــک ،بــه مشــکالت
روزمــره کارآفرینــان در زندگــی واقعــی پرداختنــد .امــا در بحبوحــه کمپینهــای
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،خوانــدن چنیــن کتــاب هشــداردهندهای بــدون آنکــه
موضــوع را سیاســی و تخریبکننــده ببینیــم ،کار ســادهای نیســت .در دورانــی کــه
جمهوریخواهــان قصــد دارنــد جدیــت رونالــد ریــگان در موضــوع مهاجــرت را بــه
فراموشــی بســپارند و دموکراتهــا هــم قصــد پلیــد جلــوه دادن اهالــی کسـبوکار را
دارند ،کارآفرینان بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر هستند.
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قوانینی برای نادانها
خطر بزرگ طراحان داخلی بدون مجوز!
در ســال  1941فرانکلیــن 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 دلبازانهتــر را ارائــه میکننــد :آزادی از
آرایشــگرهای بــدون مجــوز ،آزادی از گلفروشــان ولگــرد و مهمتــر از همــه ،آزادی از
دســت طراحــان داخلــی کالهبــردار! آزادی از تــرس و آزادی انتخــاب چــه لذتــی دارد،
اگر نتوانید خودتان را از شر طرحهای رنگی ناهماهنگ خالص کنید؟
در دهــه  1950و همزمــان بــا ســلطه ســازمانهای بــزرگ ،کمتــر از  5درصــد
از کارمنــدان آمریکایــی بــرای کار بــه مجــوز نیــاز داشــتند .امــروز بعــد از ســه دهــه
تــاش در جهــت کــم کــردن نظارتهــای دولتــی ،ایــن رقــم بــه حــدود  30درصــد
رســیده اســت .بــا احتســاب افــرادی کــه آمــاده دریافــت مجــوز هســتند یــا شــغل
آنهــا بهنوعــی از تأییدیههــای دولتــی نیــاز دارد ،ایــن رقــم بــه  38درصــد
میرســد .ســایر کشــورهای ثروتمنــد نســبت بــه کشــوری کــه ادعــا میکنــد
ســرزمین آزادی اســت ،محدودیتهــای بســیار کمتــری را بــه مــردم تحمیــل
میکننــد .در بریتانیــا فقــط  13درصــد از شــاغالن بــه مجــوز نیــاز دارنــد (هرچنــد
این رقم طی  12سال دوبرابر شده است).
روشــن اســت کــه بعضــی از مشــاغل حتم ـاً بایــد مجــوز دار باشــند .هیچکــس
نمیخواهــد پزشــکان و دندانپزشــکان آماتــور یــا هنرمنــدان تاتــوکار بــدون
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تأییدیــه فعالیــت کننــد .بااینحــال همانطــور کــه والاســتریت ژورنــال تأکیــد
کــرده ،سیســتم اعطــای مجــوز آمریــکا 7تــا مشــاغلی ســرک کشــیده کــه از طــرف
آنهــا هیــچ خطــری ســامت و امنیــت افــراد را تهدیــد نمیکنــد .مجوزهــای ایــن
مشــاغل فقــط بــر اســاس ســلیقه و اعمالنظرهــای شــخصی صــادر میشــود ،نــه
بــر مبنــای اســتانداردهای بیطرفانـهای کــه توســط مســئوالن صــدور مجــوز قابــل
اندازهگیــری باشــد .در برخــی از ایالتهــا فهرســت مشــاغلی کــه بــه دریافــت
مجــوز نیــاز دارد ،بــه ســریالهای کمــدی شــبیه شــده؛ از گلفــروش و کارگــر
خانگــی گرفتــه تــا کشــتیگیر ،راهنمــای تــور ،بســتنیفروش ،فروشــنده کتابهــای
دسـتدوم و البتــه طــراح داخلــی .فقــط همیــن مانــده کــه نگهدارنــدگان حیوانــات
خانگــی هــم بــرای مراقبــت از گربههــا یــا گردانــدن س ـگها در خیابــان نیــاز بــه
مجوز پیدا کنند.
دریافــت مجــوز میتوانــد بســیار زمانبــر باشــد .در کالیفرنیــا اگــر بخواهیــد
آرایشــگر شــوید ،بایــد حــدود یــک ســال دوره کوتــاه کــردن مــوی ســر و سشــوار
کشــیدن را بگذرانیــد .در تگــزاس بــرای اینکــه بتوانیــد کالهگیسفروشــی کنیــد،
بایــد  300ســاعت کالس آموزشــی برویــد و هــم آزمــون کتبــی و هــم عملــی را
پشــت ســر بگذاریــد .آالبامــا مانیکوریسـتها را موظــف کــرده کــه قبــل از شــرکت
در آزمــون عملــی 750 ،ســاعت دوره تئــوری ببیننــد .در فلوریــدا اگــر مــدرک
چهارســاله دانشــگاهی نداشــته یــا دو ســال کارآمــوزی نکــرده باشــید ،اجــازه نداریــد
بهعنوان یک طراح داخلی فعالیت کنید.
کارآفرینــان قربانیــان اصلــی سیســتم اعطــای مجــوز آمریــکا هســتند .ایــن ســه
نفــر را در نظــر بگیریــد کــه از ایالتهــای مختلــف و بــا مشــاغل کامــ ً
ا متفــاوت
بهعنــوان نمونــه بررســی شــدهاند .جســتینا کالیتــون 23 8ســال اســت کــه در
زمینــه بافــت مــو بــه روش آفریقایــی کار میکنــد ،امــا نمیتوانــد وارد حوزههایــی
مثــل آرایــش چهــره ،گریــم ،اپیالســیون و مانیکــور شــود ،مگــر اینکــه مجــوزی
دریافــت کنــد کــه الزم ـهاش صــرف هزینــه  18هــزار دالری بــرای  2000ســاعت
آموزش است که البته آموزش بافت مو به روش آفریقایی را دربرنمیگیرد.
7. America’s Licence Raj
8. Jestina Clayton
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جاســتین بــراون 9یــک راهــب اســت کــه درآمــد ناچیــزش را بــا ســاخت
تابوتهــای چوبــی ســاده و فــروش آنهــا جبــران میکنــد .امــا هیئتامنــای
شــرکتهای برگزارکننــده مراســم تدفیــن لوئیزیانــا بــه او دســتور داده کــه کار
خــود را متوقــف کنــد .فقــط خــدا میدانــد یــک تابــوتِ فاقــد مجــوز چــه آســیبی
ممکــن اســت بــه جســد برســاند! باربــارا وندرکولــک گاردنــر 10یــک کسـبوکار در
حــال رشــد را در زمینــه طراحــی داخلــی در نیوجرســی مدیریــت میکنــد .امــا
وقتیکــه او تــاش کــرد تــا کســبوکار خــود را بــه فلوریــدا توســعه بدهــد،
هیئتامنــای معمــاری و طراحــی داخلــی ایــن ایالــت بــه او دســتور داد کلمــه
«طراحــی داخلــی» را از وبســایتش حــذف و ارائــه خدمــات طراحــی داخلــی را
در این ایالت متوقف کند.
هزینــه ایــن فریبکاریهــای حقوقــی بســیار زیــاد اســت؛ مگــر اینکــه عضــو
یکــی از کارتلهایــی باشــید کــه بــا اعمــال قــدرت و فشــار ،قوانیــن را دور میزننــد
یــا خودتــان عضــو بدنــه نهــادی باشــید کــه ایــن دردســرهای بوروکراتیــک را بــه
دیگــران تحمیــل میکنــد .موریــس کلینــر 11از دانشــگاه مینهســوتا محاســبه کــرده
کــه دریافــت مجــوز ،درآمــد افــراد را حــدود  15درصــد افزایــش میدهــد.
بهبیاندیگــر ،ایــن اقــدام تقریب ـاً در بهتریــن حالــت همــان تأثیــری را روی درآمــد
افــراد دارد کــه عضویــت در یــک اتحادیــه خواهــد داشــت (اعضــای اتحادیــه کــه
آنهــا هــم تحــت مجــوز فعالیــت میکننــد ،از  24درصــد افزایــش درآمــد
ساعتیشــان بهرهمنــد میشــوند) .آقــای کلینــر همچنیــن اشــاره کــرده کــه
دریافــت مجــوز ،فرآینــد ایجــاد شــغل را کنــد میکنــد .او بــا مقایســه مشــاغلی کــه
در برخــی ایالتهــا قانونمنــد شــده و در برخــی دیگــر نــه ،دریافتــه کــه تعــداد
شــغلهای ایجادشــده در فاصلــه ســالهای  1990و  2000در مشــاغل غیــر
قانونمند  20درصد باالتر از مشاغل قانونمند است.
موسســه عدالــت ،12یــک گــروه فشــار فعــال در زمینــه بــازار آزاد اشــاره
میکنــد کــه ایــن فقــط بخــش کوچکــی از دردســرهایی اســت کــه سیســتم
9. Justin Brown
10. Barbara Vanderkolk Gardner
11. Morris Kleiner
12. The Institute for Justice
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اعطــای مجــوز آمریــکا بــه بــار آورده اســت .قانونگذاریهــای بیحســابوکتاب،
انتقــال از ایالتــی بــه ایالــت دیگــر را دشــوار کــرده اســت .ایــن مقــررات ،بــار
ســنگینی را بــر دوش اقلیتهــای نــژادی قــرار داده اســت (کــه کمتــر دارای
صالحیتهــای آموزشــی هســتند) و همچنیــن زنــان (کــه ممکــن اســت بخواهنــد
بعــد از بزرگتــر شــدن فرزندانشــان دوبــاره کار کننــد) .بهعنوانمثــال،
ایالتهایــی کــه در آنهــا بــرای فعالیــت در حــوزه کفنودفــن بایــد صالحیــت
افــراد احــراز شــود ،نســبت بــه باقــی ایالتهــا  24درصــد کمتــر از حضــور زنــان
در این حوزه برخوردار هستند.
عمو سام شما را از شر فنگشویی بد نجات خواهد داد

ممکــن اســت تصــور کنیــد کــه آمریکاییهــا بهشــدت بــه ایــن اوضــاع معتــرض
هســتند .بههرحــال سیســتم اعطــای مجــوز آمریــکا متضمــن دو موضوعــی اســت که
آمریکاییهــا اصــوالً بایــد از آن خشــمگین باشــند :پیدایــش دولتــی بــزرگ و
قدرتمنــد و متوقــف کــردن ماشــین تولیــد شــغل در آمریــکا .امــا ایــن فرضیــه
اشــتباه اســت .در ســال  2011هیئــت مقننــه فلوریــدا الیحـهای را بــه بحث گذاشــت
کــه الــزام دریافــت مجــوز بــرای  20شــغل را از میــان برمیداشــت؛ ازجملــه بافــت
مــو ،طراحــی داخلــی و آمــوزش رقــص .بــرای مدتــی بــه نظــر میرســید کــه ایــن
الیحــه تصویــب خواهــد شــد .فلوریــدا مرکــز فعالیــت تیپارتــی بــود و اکثریــت
نماینــدگان ایــن ایالــت را جمهوریخواهــان تشــکیل میدادنــد .امــا گروهــی کــه
بیــش از همــه منافعشــان بــه خطــر افتــاده بــود ،یعنــی کار تلهــای متصدیــان
صــدور مجــوز ،بــا قــدرت هرچــه تمامتــر البــی کردنــد .یکــی پیشبینــی کــرد کــه
طراحــان فاقــد مجــوز از محصوالتــی اســتفاده میکننــد کــه بیماریزاســت و 88
هــزار مــرگ را در ســال رقــم میزنــد .دیگــری هشــدار داد کــه تقــارن غیراصولــی
طرحهــای رنگــی ممکــن اســت ایجــاد بــزاق را مختــل کنــد .ایــن الیحــه تصویــب
نشــد .وقتــی باوجــود نــرخ بیــکاری بیــش از  10درصــدی در فلوریــدا ،اکثریــت
جمهوریخــواه از پــس مقابلــه بــا یــک کارتــل طراحــان داخلــی هــم برنمیآینــد،
دیگــر چــه امیــدی بــه آمریــکا هســت؟ سیســتم اعطــای مجــوز آمریــکا آمــده اســت
که بماند.
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قیدوبندهایمحصورکننده
محدودیتهای قانونی تردیدآمیز
جای افراد باهوش را در بازار تنگ کرده است
نشــریاتی کــه در حــوزه کســبوکار منتشــر میشــود ،پــر از داســتانهای
دلگرمکننــدهای دربــاره جنــگ استعدادهاســت .گــزارش میشــود کــه  eBayبــه
تکنســین ارشــدش دو برابــر مدیرعامــل خــود حقــوق میدهــد .اپــل بــه یکــی از
کارمنــدان بااســتعداد و بلندپــروازش  8میلیــون دالر پیشــنهاد کــرد تــا از رفتــن او از
ســازمان جلوگیــری کنــد .شــرکتهای فعــال در حــوزه تکنولــوژی مبالــغ زیــادی را
بهطــور منظــم صــرف اســتارتآپها میکننــد تــا کارمنــدان خــود را حفــظ کننــد.
آنهــا همچنیــن در زمینــه ارائــه بهتریــن غــذا و بهروزتریــن مربیــان یــوگا بهشــدت
باهم رقابت دارند.
امــا جنــگ اســتعدادها روی تاریکتــری هــم دارد .آنجــا دیگــر بــه پاداش بیشــتر
و غذاهــای بهتــر بســنده نمیشــود و کار بــه طــرح دعــوی در دادگاه و دســتبند زدن
میکشــد .شــرکتها بــرای جلوگیــری از رفتــن کارمندانشــان بــه شــرکتهای
رقبــا ،بــه شــکلی روزافــزون بــه دعــاوی قضایــی روی آوردهانــد کــه برخــی از آنهــا
فوقالعــاده ناخوشــایند اســت .نتیجــه ایــن شــرایط ،بــه هــم ریختــن وضعیــت بــازار
کار است.
مرســومترین روش بــرای مقابلــه در ایــن میــدان نبــرد ،بســتن توافقنامــه منــع
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همــکاری بــا رقباســت .ایــن توافقنامــه بــرای یــک دوره زمانــی مشــخص ،کارمنــدان
را از تــرک کــردن شــرکت بــه خاطــر کار کــردن بــا رقیــب منــع میکنــد (معمــوالً
زمــان ایــن توافقنامــه دو ســال اســت ،امــا در ایتالیــا بــه پنــج ســال هــم میرســد).
گاهــی هــم راهحــل ،تأســیس یــک کس ـبوکار جدیــد بــرای قدرتمندتــر شــدن در
عرصــه رقابــت اســت .ایــن راهحلهــا زمانــی بــه شــرکتهای دانشبنیــان و
ردهبــاال محــدود میشــد ،امــا حــاال همهگیــر شــده اســت .حــدود  90درصــد از
کارمنــدان شــاغل در ردههــای مدیریتــی و فنــی در آمریــکا ،ایــن توافقنامــه را امضــا
کرد هاند.
یــک ســاح دیگــر بــرای شــرکت در ایــن نبــرد ،تعهــد بــه عــدم افشــای اطالعات
محرمانــه و قــرارداد واگــذاری حــق اختــراع اســت .شــرکتها میتواننــد کارمنــدان
پیشــین خــود را بــه بهانــه انتقــال اســرار تجــاری ،از رفتــن بــه شــرکت رقیــب منــع
کننــد (حتــی اگــر توافقنامــه منــع همــکاری بــا رقبــا را امضــا نکــرده باشــند).
آنهــا همچنیــن میتواننــد مدعــی دریافــت امتیازهــای حــق اختــراع کارمندانشــان
در حیطــهای گســترده باشــند .ایــن مســئله حتــی میتوانــد ادعــای مالکیــت
ایدههایــی را شــامل شــود کــه افــراد پیــش از پیوســتن بــه یــک شــرکت ،ســالها
روی آن کار کردهانــد یــا خــارج از ســاعات کاری یــا حتــی بعــد از تــرک شــرکت بــه
آن رسید هاند.
درک دالیــل عالقــه شــرکتها بــه ایــن ســاحها ،آســان اســت .وقتــی یــک
کارمنــد ارشــد بــه رقبــا میپیونــدد ،شــرکت ممکــن اســت دانــش و ارتباطاتــی بــه
ارزش میلیونهــا دالر را از دســت بدهــد .اگــر ایــن نیــروی اجرایــی از الگوریتــم یــا
دســتورالعملهای مخفیانــه شــرکت باخبــر باشــد ،ایــن زیــان مالــی بیشــتر هــم
میشــود .بــه همیــن ترتیــب درک اینکــه چــرا کارمنــدان از ایــن ســاحها
متنفرنــد هــم ســاده اســت .توافقنامــه منــع همــکاری بــا رقبــا افــراد را از فــروش
کارهایشــان بــرای یــک بــازه طوالنــی منــع میکنــد؛ آنقــدر طوالنــی کــه طــی آن
مهارتها تحلیل رفته و ارتباطات از دست میرود.
کارفرمایــان و کارمنــدان چطــور میتواننــد در زمینــه دعــاوی همــکاری بــا رقبــا
باهــم صلــح کننــد؟ قاضیهــا تمایــل دارنــد کــه در برخــورد بــا ایــن ماجــرا،
بهشــدت بــر مســئله بهــرهوری بــی هزینــه تأکیــد کننــد .اگــر کارمنــدان بتواننــد
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هرزمانــی کــه دلشــان خواســت بــه شــرکت رقبــا نقلمــکان کننــد ،انگیــزه
کارفرمایــان بــرای ســرمایهگذاری در زمینــه آمــوزش و نــوآوری بهشــدت پاییــن
میآیــد .اعمــال محدودیتهایــی نظیــر قانــون منــع همــکاری بــا رقبــا درنهایــت
بــه نفــع همــه تمــام میشــود؛ چراکــه انگیــزه شــرکتها را بــرای ســرمایهگذاری
در حوزه سرمایههای انسانی باال میبرد.
ارلــی البــل 13مــدرس حقــوق در دانشــگاه س ـندیهگو در کتــاب «بااســتعدادها
میخواهنــد آزاد باشــند» 14بــا ایــن بحــث بهشــدت مخالفــت میکنــد .زیانهــای
مســئله بهــرهوری بیهزینــه در قیــاس بــا مزایــای ایــن نقــل و انتقــاالت ،هیــچ
اســت .جریــان آزاد اســتعداد بــه افزایــش بهــرهوری اقتصــادی منجــر میشــود؛
چراکــه بــه افــراد اجــازه میدهــد در مشــاغلی مشــغول به کار شــوند و دســتمزدهایی
دریافــت کننــد کــه متناســب بــا مهارتهــای آنهاســت .هیچکــس دوســت نــدارد
دســتوپایش بســته شــود .ایــن مســئله همچنیــن نــوآوری را ارتقــا میدهــد؛
چراکــه بــه اشــاعه اطالعــات و توســعه شــبکههای تخصصــی منجــر میشــود و بــه
آمیزش و همافزایی دامن میزند.
یــک مثــال روشــن از ارزش نقلوانتقالهــای شــغلی ،ایالــت کالیفرنیــا اســت.
زادگاه ســیلیکونولی و هالیــوود بیــش از هــر ایالــت دیگــری دربــاره بــه رســمیت
شــناختن توافــق منــع همــکاری بــا رقبــا و ســایر قوانیــن محدودکننــده دیگــر در
زمینــه اســتعداد ،بیمیلــی نشــان داده اســت .ایــن شــرایط میتوانــد کامـ ً
ا اتفاقــی
باشــد ،امــا کالیفرنیــا بخشــی از یــک الگــوی عمومیتــر اســت .آن دســته از
ایالتهــای آمریــکا کــه محدودیتهــای کمتــری را اعمــال کردهانــد ،در قیــاس بــا
ایالتهایــی بــا محدودیتهــای جــدی ،کارنامــه بهتــری در زمینــه جــذب
ســرمایهگذاری و نــوآوری دارنــد .آزادی نقــل و انتقــاالت بهویــژه در حــوزه
اســتارتآپها بســیار ارزشــمند اســت؛ کســبوکارهایی کــه بــا یــک مشــکل
قانونــی ممکــن اســت تــا حــد نابــودی آســیب ببیننــد .مناطــق غربــی مثــل
کشــورهای اســکاندیناوی کــه رویکــرد آســانگیرانهتری دارنــد ،خالقتــر از
کشورهایی مثل آلمان و فرانسه با قوانین سفتوسخت بودهاند.
13. OrlyLobel
14. Talent Wants to Be Free
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ایــن اســتدالل کــه وجــود بــازار آزاد بــرای افــراد ماهــر میتوانــد بــه ســود
اقتصــاد تمــام شــود ،چنــدان بــرای شــرکتهای آســیبپذیر ،راضیکننــده نیســت.
خانــم البــل بــه ایــن مســئله اینطــور پاســخ میدهــد کــه جریــان آزاد اســتعداد
بــرای شــرکتهای خصوصــی مفیــد اســت؛ صرفنظــر از اینکــه ایــن شــرکتها
برنــده یــا بازنــده یــک مبــارزه خــاص باشــند .شــرکتهایی کــه در چنیــن بازارهــای
آزادی بــرای جــذب ماهرتریــن افــراد اقــدام میکننــد ،ســرمایههای انســانی
باکیفیتتــری نصیبشــان میشــود .آنهــا بــرای پــرورش و حفــظ ســتارهها ،از
پاداشهــای مبتنــی بــر عملکــرد اســتفاده بیشــتری میکننــد .حتــی آنهایــی کــه
بهتریــن نیروهایشــان را در مبــارزه بــا رقبــا ازدسـتدادهاند هــم میتواننــد از طریــق
آشــنا شــدن بــا نقــاط ضعفشــان ،ســود ببرنــد .شــلومبرجر 15کــه یــک شــرکت
خدمــات نفتــی اســت ،هــر وقــت نیرویــی را از دســت میدهــد کــه تمایــل بــه
حفــظ آن داشــته ،تحقیــق و تفحصهــای درونســازمانی ترتیــب میدهــد.
شــرکتها همچنیــن میتواننــد از موفقیــت نیروهایــی کــه از آنهــا جــدا شــدهاند،
ســود ببرنــد .کولــی 16کــه یــک شــرکت حقوقــی بــزرگ اســت ،بــه خاطــر از دســت
دادن یــک وکیــل خبــره و پیوســتن او بــه  eBayکــه در آن زمــان ســایتی ناشــناس
بــود ،لطمــه دیــد .ایــن مســئله فرامــوش شــد تــا زمانــی کــه کارمنــد ســابق ،همیــن
شــرکت را بهعنــوان وکیــل  eBayبــرای عرضــه ســهام  63میلیــون دالریاش
استخدام کرد.
آمریکا استعداد دارد

خانــم البــل گاهــی اوقــات در اســتداللهای خــود زیــادهروی میکنــد .قطعــاً

شــرکتها در قبــال رقبایــی کــه در تــاش بــرای دزدیــدن اطالعــات مخفــی آنهــا
از طریــق اســتخدام نفوذیهــای ویــژه هســتند ،نیــاز بــه محافظــت دارنــد .البتــه
اســتداللهای غریــزی البــل کامــ ً
ا درســت اســت .ســرمایه انســانی مهمتریــن
منبــع ثــروت در اقتصــاد مــدرن اســت .ایــن یــک مشــکل بــزرگ اســت کــه
شــرکتهای در حــال فعالیــت ،مجموعــهای از محدودیتهــای قانونــی را بــرای
15. Schlumberger
16. Cooley
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مقابله با آزادی جابهجایی استعدادها ایجاد میکنند.
سیاس ـتگذاران بایــد ایــن محدودیتهــا را حــذف کننــد .آنهــا بایــد در نظــر
داشــته باشــند کــه دادوســتد آزاد در زمینــه ســرمایههای انســانی بهخودیخــود
مفیــد اســت؛ مگــر اینکــه تالشهــای روشــنی بــرای ســرقت اســرار شــرکتها
صــورت گرفتــه باشــد .شــرکتها هــم بایــد دســت از کاال فرض کــردن کارمندانشــان
بردارنــد .مککنــزی در ایــن زمینــه عملکــرد خوبــی داشــته و کارمنــدان ســابق
خــود را مثــل فارغالتحصیالنــی فــرض کــرده کــه بایــد بــه آنهــا محبــت کــرد ،نــه
دشــمنانی کــه بایــد دادخواهــی شــوند .باقــی شــرکتها هــم بایــد همینطــور
عمــل کننــد .وقتیکــه بــا یــک رقیــب متخاصم طــرف هســتید ،اســتفاده از دســتبند
و زنجیــر هــم میتوانــد ایــده خوبــی بــه نظــر برســد ،امــا حتمـاً دلیلــی وجــود دارد
کــه پیشــتازان و برندههــا بهنــدرت از ایــن ابزارهــای دســت و پاگیــر اســتفاده
یکنند.
م 
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رفقا و عمارتهای پارلمانی
اهالی کسبوکار نفوذ زیادی در دولتها پیدا کردهاند
در ســال  1994بســیاری از ایتالیاییهــا بــه ایــن امیــد بــه ســیلویو برلوســکونی
رأی دادنــد کــه بتوانــد از مهارتهایــش بهعنــوان یــک تاجــر ،بــرای احیــای اقتصــاد
بســته ایــن کشــور اســتفاده کنــد .او از نقطــه صفــر بــرای خــودش یــک امپراتــوری از
ثــروت و رســانه ســاخت .یکــی از باشــگاههای فوتبــال بــزرگ کشــور ،یعنــی آ.ث.
میــان را دوبــاره تقویــت کــرد .مطمئنـاً چنیــن فــردی بایــد در زمینــه اداره کشــور از
سیاســتمداران فاســد و بوروکراتهــای خودپرســت قبلــی بهتــر عمــل میکــرد .اگــر
دنبــال دســتاوردهای او هســتید ،کافــی اســت نگاهــی بــه دور و بــر بیندازیــد .آقــای
برلوســکونی  8ســال از  10ســال بــازه زمانــی میــان  2001تــا  2011را نخسـتوزیر
ایتالیــا بــود .در ایــن مــدت ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ایتالیــا  4درصــد افــت
کــرد؛ بدهــی دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی از  109درصــد بــه  120درصــد
افزایــش یافــت؛ مالیاتهــا از  41.2درصـ ِد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه  43.4درصــد
رسید و تولید دچار رکود شد.
برلوســکونی ،اغواگــر بــزرگ ،یــک نمونــه حیرتانگیــز اســت .بخــت بــا ایتالیــا یــار
بــود کــه کابــوس طوالنــی برلوســکونی تمــام شــد ،امــا مشــکل در قلــب ایتالیــا همچنان
پابرجاســت؛ آمیــزش قــدرت و کسـبوکار حــاال در همــه دنیــا بــه یــک نگرانــی بــزرگ
تبدیل شده است.
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جــوزف شــومپیتر در کتــاب «آیــا ســرمایهداری میتوانــد زنــده بمانــد؟»( 17ســال
 )1947ادعــا کــرد کــه پاســخ ایــن پرســش احتمــاالً منفــی اســت .بزرگتریــن نبــرد
قــرن بیســتم میــان دولتهــا و کســبوکارها درگرفــت و احتمــال برنــده شــدن
دولتهــا در آن بیشــتر بــود؛ چراکــه متفکــران و بوروکراتهایــی کــه در خدمــت
دولــت بودنــد ،در زمینههــای اخالقــی و عقالنــی دســت بــاال را داشــتند .شــومپیتر
گفتــه« :یــک نابغــه کسـبوکار احتمــاالً فقــط در دفتــر کارش میتوانــد موفــق باشــد و
اغلب اینطور بوده که خارج از آن محتاط و بزدل ظاهر میشود».
دوره و زمانــه عــوض شــده .اغلــب سیاســتمداران حــاال بــر ایــن باورنــد کــه
کس ـبوکارها در زمینــه تولیــد رشــد اقتصــادی بهتــر از بوروکراس ـیها و حکومتهــای
اداری عمــل میکننــد .نخســت وزیــران و وزرای اقتصــادی بــرای حمایــت از
کســبوکارها بــه ســمت کنفرانــس داووس رهســپار میشــوند ،نــه بــرای اینکــه
قوانینــی را علیــه آنهــا تدویــن کننــد .اهالــی کســبوکار نهتنهــا محتاطــی و
بزدلیشــان را کنــار گذاشــتهاند ،بلکــه دســت بــه اقدامــات خطرناکــی هــم میزننــد.
امــروز مشــکل کامــ ً
ا عکــس چیــزی اســت کــه شــومپیتر تصــور میکــرد :نــه بــه
حاشیه رانده شدن کسبوکارها ،بلکه نفوذ و اثرگذاری بیشازحد آنها.
جهــان نوظهــور در آنچــه کــه «شــراکت بخــش دولتــی و خصوصــی» نامیــده
میشــود ،از همــه فراتــر رفتــه اســت .دولتهــا حقوقــی را بــه تاجــران بانفــوذی مثــل
کارلــوس اســلیم 18در مکزیــک و ســیریل رامافــوزا 19در آفریقــای جنوبــی واگــذار
میکننــد .ایــن تاجــران ســپس از ثروتشــان بــرای نفــوذ بــر دولــت اســتفاده میکننــد.
در بازارهــای نوظهــوری مثــل چیــن و روســیه ،گروهــی از مؤسســات دولتــی بــه نــام
SOEهــا بــر اقتصــاد تســلط دارنــد .در کشــورهایی مثــل پاکســتان و مصــر کــه
ســرمایهداری نظامــی بــر آنهــا حاکــم اســت ،ارتــش کسـبوکارهایی را کــه اثرگــذاری
زیــادی بــر اقتصــاد دارنــد ،کنتــرل میکنــد .روســای ایــن شــرکتها از حمایتهــای
شــدید سیاســی بهرهمنــد هســتند .بــه نظــر میرســد کــه ســرمایهداری رفاقتــی
درحالتوســعه اســت؛ اقتصــادی کــه در آن موفقیــت در کسـبوکار بــه روابــط نزدیــک
بــا مقامــات دولتــی بســتگی دارد .در چیــن گــروه شــرکتهای  SOEحــرف اول را
?17. Can Capitalism Survive
18. Carlos Slim
19. Cyril Ramaphosa

رفقا و عمارتهای پارلمانی 285

میزننــد .آنهــا همــه ســرمایه را از بخــش خصوصــی بــه خودشــان جــذب میکننــد
و از پرداخــت ســود ســهام بــه نهــاد نظارتــی  SASACکــه بــه شــکل صــوری بــر ایــن
شــرکتها نظــارت دارد ،امتنــاع میورزنــد .بســیاری از دههــا میلیــاردر هنــدی ثــروت
خــود را از طریــق فعالیــت در صنایــع زیرســاختی و معــدن کســب کردهانــد؛ صنایعــی
کــه مســتعد ثروتآفرینــی هســتند .بااینحــال مشــهورترین ایــن ثروتمنــدان در
حوزههایی نسبتاً غیرسیاسی مثل حوزههای کامپیوتری فعالیت میکنند.
ایــن وضعیــت حــاال بیشــتر از گذشــته اهمیــت پیــدا کــرده اســت .اقتصادهــای
نوظهــور شــاید پیشــرفت کنــدی داشــته باشــند ،امــا در حــال حاضــر مســئول بیــش از
نیمــی از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان هســتند (بــا اســتفاده از برابــری قــدرت
خریــد) .ســهم ایــن کشــورها در دو دهــه گذشــته ،کمتــر از یکســوم بــودSOE .هــا
هــم در صحنــه جهانــی میدرخشــند .یکچهــارم شــرکتهای موجــود در آخریــن
فهرســت  500شــرکت برتــر فورچــون از بازارهــای نوظهــور هســتند؛ ایــن در حالــی
اســت کــه در ســال  2010ایــن رقــم  15درصــد بــود 58 .درصــد از ایــن شــرکتها را
SOEهــای چینــی تشــکیل میدهنــد .دولــت چیــن چشــمانداز ایــن شــرکتها را
اینطــور ترســیم کــرده کــه طــی پنــج ســال ،نیمــی از ســود خــود را از خــارج از
کشور تأمین کنند .این رقم در حال حاضر  38درصد است.
جهــان آنگلوساکســون بــه آمیــزش کسـبوکار و سیاســت بــه شــیوه برلوســکونی بــا
ســوءظن نــگاه میکنــد .آنهــا همچنیــن بــه پدیــده فرانســوی  pantouflageبــه معنــای
منتقــل شــدن کارمنــدان ارشــد دولتــی بــه مشــاغل بیدردســر خصوصــی ،خوشبیــن
نیســتند .امــا مشــکالت جدیتــر اغلــب فرامــوش شــده اســت .در بریتانیــا ســرعت ایــن
تغییــر وضعیــت بهمراتــب بیشــتر اســت .طــی دهــه گذشــته 18 ،مقــام ارشــد و کارمنــد
دولتــی در ســه شــرکت از بزرگتریــن شــرکتهای حســابداری ایــن کشــور مشــغول
بــه فعالیــت شــدهاند؛ شــرکتهایی کــه کار آنهــا کمــک بــه کس ـبوکارها بــرای بــه
حداقــل رســاندن صورتحســابهای مالیاتــی و البــی کــردن بــا دولــت اســت .یکــی از
ایــن افــراد دیــو هارتنــت 20اســت کــه تــا ســال گذشــته سرپرســت اداره مالیــات بــود،
امــا حــاال بهعنــوان مشــاور در شــرکت دلیــوت کار میکنــد .هیئتمدیــره شــرکتهای
انرژی بریتانیایی پر است از مقامات اسبق دولتی و خبرچینان.
20. Dave Hartnett
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رم در آمریکا

در آمریــکا روابــط میــان کســبوکارها و سیاســتمداران گرمتــر و نگرانکنندهتــر
اســت .لوئیجــی زینگالــس 21از مدرســه ویــژه کس ـبوکار دانشــگاه شــیکاگو در ســال
 1988ایتالیــا را تــرک کــرد؛ چراکــه احســاس میکــرد رفاقــت اهالــی کس ـبوکار بــا
مقامــات دولتــی کشــورش را نابــود میکنــد .امــا همیــن فــرد در کتابــش بــه نــام
«ســرمایهداری بــرای مــردم» 22اظهــار نگرانــی میکنــد کــه آمریــکا در حــال تبدیــل
شــدن بــه ایتالیاســت .ســیلیکون ولــی حــاال بهعنــوان کالنشــهری بــا باالتریــن درآمــد
ســرانه ،واشــینگتن دیســی را پشــت ســر گذاشــته اســت .هزینــه البیگــری در 15
ســال گذشــته بیــش از دوبرابــر شــده اســت .جــف بــزوس مالــک جدیــد واشنگتنپســت
قــول داده کــه فعالیــت رســانهایاش در خدمــت منافــع شــخصیاش نخواهــد بــود ،امــا
شــرکتش آمــازون ســاالنه میلیونهــا دالر را صــرف البیگــری میکنــد .رأی دیــوان
عالــی کشــور در ســال  2010مبنــی بــر تصویــب قانــون «شــهروندان متحــد» بــه
شــرکتها اختیــار تــام داده اســت تــا آزادانــه بــرای اثرگــذاری بــر انتخابــات سیاســی
هزینــه کننــد .خزانـهداری آمریــکا باوجــود قدرتمنــدیاش ،یــک راه زیرزمینــی مخفــی
بــه والاســتریت بــاز کــرده اســت؛ چهــار نفــر از هفــت دبیــر اخیــر خزانـهداری روابــط
نزدیکی با بانکهای سرمایهگذاری داشتهاند.
کنتــرل روابــط میــان دولــت و کس ـبوکارها در جوامــع آزاد ،کار دشــواری اســت.
اهالــی کسـبوکار حــق دارنــد البیگــری کننــد و کارمنــدان دولــت هــم میتواننــد در
بخــش خصوصــی مشــغول بــه کار شــوند .دولتهــا بایــد بهتریــن افــراد را بــرای
مســئولیتهای مهــم پیــدا کننــد .بهعنوانمثــال ،تعــداد افــرادی کــه سیســتمهای
مالــی را بشناســند ،محــدود اســت .امــا همچنیــن بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه
کس ـبوکارها بــه منافــع شــخصی خودشــان فکــر میکننــد و در تــاش بــرای فریــب
ـال آقــای برلوســکونی نشــان
دادن سیســتم بــه نفــع خــود خواهنــد بــود .دولــت بدحـ ِ
میدهــد کــه وقتــی دولــت بیشازحــد بــه فضــای کس ـبوکار نزدیــک شــود ،احتمــاالً
نــه طرفــدار شــرکتها خواهــد بــود و نــه کار چندانــی بــرای ارتقــای فضــای
کسبوکارهایی غیر از کسبوکار خودش انجام خواهد داد.
21. Luigi Zingales
22. A Capitalism for the People
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دولت کارآفرین
کتاب فریبانگیزی که به نقش مهم دولتها
در ایجاد کسبوکارهای خالقانه اشاره میکند
اپــل عمومـاً بهعنــوان تجســم بهتریــن صفاتــی در نظــر گرفتــه میشــود کــه در
کس ـبوکارهای خــاق و مبتکــر بــه چشــم میخــورد .ایــن شــرکت کار خــود را از
یــک گاراژ شــروع کــرد .ســالها نقــش یــک داوود جــوان را بــرای جالــوت تنومن ـ ِد
بــه نفسنفــس افتــاده مایکروســافت بــازی میکــرد .بعدهــا ایــن شــرکت دگرگــون
شــد و بــا تغییــر تمرکــزش از کامپیوتــر بــه موبایــل ،کل صنعــت ســرگرمی را هــم
دگرگــون کــرد .امــا ماریانــا مازوکاتــو 23از دانشــگاه ساســکس انگلســتان در کتــاب
«دولــت کارآفریــن» 24میگویــد کــه ایــن ،همــه داســتان نیســت .اســتیو جابــز
بیشــک نابغـهای بــود کــه هــم مهندســی میدانســت ،هــم طراحــی .اپــل بیشــک
یــک شــرکت مبتکــر و چابــک بــود .بااینحــال اگــر نقــش فعــال دولــت نبــود،
موفقیــت اپــل ممکــن نمیشــد؛ دولتــی کــه بنیانگــذار پنهــان انقــاب
مصرفکنندگان الکترونیکی امروزی بود.
تکنولوژیهایــی را در نظــر بگیریــد کــه هوشــمندی را در تلفنهــای هوشــمند اپــل
ایجــاد کــرده اســت .نیروهــای نظامــی در زمینــه اینترنــت ،مکانیابــی  GPSو دســتیاران
23. Mariana Mazzucato
24. The Entrepreneurial State
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مجــازی حســاس بــه صــدا پیشــگام بودهانــد .آنهــا همچنیــن بخــش اعظــم ســرمایه
اولیــه ســیلیکونولی را تأمیــن کردهانــد .دانشــمندان آکادمیــک صفحــه لمســی و زبــان
 HTMLرا در دانشــگاهها و آزمایشــگاههای دولتــی توســعه دادهانــد .حتــی یــک مقــام
دولتــی کــه نامــش فــاش نشــده ،قبــل از عرضــه عمومــی ســهام اپــل  500هــزار دالر بــه
ایــن شــرکت قــرض داده بــود .خانــم مازوکاتــو ایــن وضعیــت را مصــداق تعبیــر هجوآمیز
عدالــت میدانــد؛ اینکــه شــرکتی کــه تــا ایــن حــد از ســرمایههای عمومــی اســتفاده
کــرده ،چنیــن انــرژی فراوانــی را بــه کاهــش هزینههــای مالیاتــی خــود اختصــاص
بدهــد؛ آنهــم از طریــق انتقــال پــول بــه خــارج کشــور و نســبت دادن داراییهــای
معنوی خود به کشورهایی با مالیات کم مثل ایرلند.
بــه همیــن ترتیــب ،پژوهشهایــی کــه بــه تولیــد الگوریتــم جسـتوجوی گــوگل
منجــر شــده و منبــع اصلــی ثــروت ایــن شــرکت اســت ،از طریــق کمــک بالعــوض
بنیــاد ملــی علــوم 25تأمیــن مالــی شــده اســت .ایــن مســئله دربــاره شــرکتهای
دارویــی هــم صــادق اســت .آنهــا حتــی نســبت بــه شــرکتهای اینترنتــی و
الکترونیکــی ،بهرهبــرداری بیشــتری از کمکهــای دولتــی میکننــد .ســازمان ملــی
ســامت آمریــکا بــا بودجــه ســاالنه بیــش از  30میلیــارد دالر ،هزینــه مطالعاتــی را
تأمین کرده که به تولید بسیاری از داروهای جدید مهم منجر شده است.
اقتصاددانــان مدتهاســت بــه نقــش دولــت در ترویــج نــوآوری اشــاره میکننــد.
دولــت میتوانــد اشــتباهات بــازار را بهوســیله ســرمایهگذاری مســتقیم در
پروژههــای عمومــی مثــل پژوهــش ،یــا از طریــق بهرهگیــری از سیســتم مالیاتــی
بــرای ســوق دادن کســبوکارها بــه ســمت انجــام ایــن پروژههــا ،اصــاح کنــد.
بااینحــال خانــم مازوکاتــو ادعــا میکنــد کــه نقــش دولــت کارآفریــن بســیار فراتــر
از جبــران کاســتیهای بخــش خصوصــی اســت .ایــن دولــت از طریــق
ســرمایهگذاریهای بزرگــی کــه روی تکنولوژیهــای جدیــد مثــل صنایــع هوایــی و
اینترنــت میکنــد ،بــه بازارهــای آینــده شــکل میدهــد .دولــت در بهتریــن حالــت
نقشــی کمتــر از یــک مبتکــر شــومپیتری نــدارد؛ توفانــی از تخریــب خــاق ایجــاد
میکنــد کــه بادهــای پیشبرنــده قدرتمنــدی را بــه ســمت شــرکتهای خصوصــی
مثل اپل میفرستد.
25. National Science Foundation
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خانــم مازوکاتــو اشــاره میکنــد کــه موفقتریــن دولتهــای کارآفریــن در
غیرمحتملتریــن مناطــق یافــت میشــوند :ایاالتمتحــده .آمریکاییهــا بهطــور
ســنتی بــه دو گــروه جفرســونی (کــه فکــر میکــرد کســی کــه حداقــل حاکمیــت
را اعمــال کنــد ،بهتریــن حاکــم اســت) و همیلتونــی (کــه طرفــدار دولــت فعــال بود)
تقســیم میشــوند .او فکــر میکنــد کــه راز موفقیــت کشــور در حــرف زدن مثــل
جفرســونیها و عمــل کــردن مثــل همیلتونیهاســت .دولتهــا برخــاف
لفاظیهایشــان همیشــه در توســعه تکنولوژیهــای موجــود نظیــر حملونقــل
ریلــی (بــا اهــدای زمینهــای رایــگان بــه شــرکتهای مهــم ریلــی) و در زمینــه
پیشــرفتهای علمــی پرمنفعــت (بــا تأمیــن مالــی حــدود  60درصــد از پژوهشهــای
پای های) سرمای هگذاری کرد هاند.
تــا اینجــای کار ،درســت اســت ،امــا خانــم مازوکاتــو یــک مســئله را از قلــم
انداختــه؛ اینکــه دولتهــای کارآفریــن هرازگاهــی پــول خــود را صــرف پروژههــای
بیفایــده میکننــد .جهــان پــر اســت از بدلهــای ســیلیکونولی کــه جــز بدهــی
هیــچ دســتاوردی بــه بــار نیاوردهانــد .درســت اســت کــه فعالیتهــای بخــش
خصوصــی بهطــور مــداوم بــا شکســت مواجــه میشــود ،امــا ســرمایهگذاران آنهــا
میداننــد چــه زمانــی بایــد از کار دســت بکشــند؛ زمانــی کــه پولشــان تــه بکشــد.
دولتهــا امــا میتواننــد بــه دور ریختــن پــول مالیاتدهنــدگان ادامــه بدهنــد.
زمانــی رســم بــر ایــن بــود کــه ژاپــن را بهعنــوان یــک دولــت کارآفریــن تحســین
میکردنــد؛ 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 میکرده است.
خانــم مازوکاتــو از اینکــه کســبوکارهای خصوصــی تــا ایــن حــد نــگاه
کوتاهمــدت دارنــد ،تأســف میخــورد .دولتهــا هــم معمــوالً بهجــای اینکــه
ســرمایهگذاریهای خــود را بــر پایــه ســوددهی در بلندمــدت انجــام دهنــد ،بــه
محاســبات سیاســی در کوتاهمــدت فکــر میکننــد .او نگــران اســت کــه ایدئولــوژی
ضــد دولتــی ،تــوان دولــت را در انجــام ســرمایهگذاریهای مهمــی بــرای آینــده
کاهــش دهــد .درواقــع انفجــار مخــارج دولتــی کــه بخــش اعظــم درآمدهــای کشــور
را بــه ســالمندان اختصــاص میدهــد ،حتــی بیشــتر از کارشــکنیهای تیپارتــی،
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دولــت کارآفریــن را تحلیــل میبــرد .مازوکاتــو همچنیــن بــه کســبوکارها هــم
بیشازحــد ســخت میگیــرد :کنــار هــم گذاشــتن همــه ایــن تکنولوژیهــای
ایجادشــده بــا ســرمایههای دولتــی در آیپدهــا و آیفونهــای کاربرپســند ،نبــوغ
چندانی نمیخواهد که مستحق دریافت چنین پاداشهایی باشد.
ایــن کتــاب بیــش از آنکــه پاســخ دقیقــی را ارائــه بدهــد ،فقــط تذکراتــی را در
خصــوص ایــن پرســش مهــم و ســودمند مطــرح کــرده اســت کــه چــرا برخــی از دولتهــا
کارآفرینــان موفقــی هســتند و برخــی دیگــر شکسـتخورده؟ دولتهــای موفــق ســخت
بــه دنبــال رقابــت هســتند .آنهــا دانشــمندان را مجبــور میکننــد تــا بــرای دریافــت
کمکهزینــه پژوهــش باهــم رقابــت کننــد و کس ـبوکارها را بــه تکاپــو میاندازنــد تــا
بــر ســر کمکهزینــه راهانــدازی اســتارتآپ باهــم رقابــت داشــته باشــند؛ امــا
تصمیمگیریهــا را بــر عهــده متخصصــان میگذارنــد ،نــه سیاســتمداران و بوروکراتهــا.
ایــن دولتهــا همچنیــن شــبکههایی از مبتکــران را پــرورش میدهنــد کــه از
دانشــگاهها تــا شــرکتهای بســیار ســودده امتــداد پیــدا میکنــد و بهاینترتیــب
نقــش خــود را بــه حداقــل ممکــن کاهــش میدهنــد .پارادوکــس جفرســونی -همیلتونــی
اینجــا نقــش مهمــی پیــدا میکنــد .هرچــه حکومتهــا بیشــتر بــه تشــکیل دولتهــای
کارآفرین مقتدر فکر کنند ،احتمال موفقیت آنها کمتر میشود.
چطور خرج نکنیم

خانــم مازوکاتــو صرفنظــر از کنایههــا و ایهامگوییهایــش ،یــک اظهارنظــر
درســت دارد؛ اینکــه دولتهــا اصلیتریــن نقــش را در ایجــاد پیشــرفتهای
انقالبــی ایفــا کردهانــد و ســهم آنهــا در موفقیــت کس ـبوکارهای تکنولوژیمحــور
نبایــد دســتکم گرفتــه شــود .او همچنیــن درســت میگویــد کــه کشــورهای
فاســد و ولخرجــی (مثــل یونــان و ایتالیــا) کــه بیشــترین آســیب را از بحــران کنونــی
میبیننــد ،کشــورهایی هســتند کــه حداقــل هزینــه را صــرف تحقیــق و توســعه و
آمــوزش کردهانــد .دالیــل زیــادی وجــود دارد بــرای اینکــه سیاســتگذاران
دولتهــا را مدرنیــزه کننــد و مداخلههــای خــود را تحــت کنتــرل دربیاورنــد .امــا
یکــی از مهمتریــن آنهــا ایــن اســت کــه وجــود دولتــی کــه خــوب اداره میشــود،
بخش حیاتی یک سیستم نوآوری موفق است.
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ناهماهنگیبزرگ
با اینکه بیکاری جوانان به باالترین میزان خود رسیده
کمبود استعداد در حال افزایش است
در بخشهایــی از اروپــا و خاورمیانــه ،بیــش از یکچهــارم جوانــان  15تــا 24
ســاله فاقــد شــغل هســتند .در مناطقــی مثــل اســپانیا و مصــر ،ایــن رقــم بــه بیــش از
نصــف میرســد .رویهمرفتــه  75میلیــون نفــر از جوانــان دنیــا بیــکار هســتند و دو
برابــر ایــن میــزان باوجــود دارا بــودن مهارتهــای تخصصــی ،در مشــاغل ســطح پاییــن
کار میکننــد .ایــن مســئله نهتنهــا نشــاندهنده فقــدان گســترده ظرفیتهــای
تولیــدی اســت کــه افــراد را در عنفــوان جوانــی بــه دیگــران وابســته میکنــد ،بلکــه
یــک منبــع بالقــوه اختــال اجتماعــی و منشــأ روزانــه تــرس و نگرانیهــای فــردی هــم
هســت .ژاپنیهــا بــرای توصیــف  700هــزار جوانــی کــه از جامعــه کنــار کشــیدهاند و
به پیلههای خانگی خود پناه بردهاند ،یک واژه دارندhikikomori :
بــا تمــام ایــن اوصــاف ،شــرکتها بهشــدت از اینکــه نمیتواننــد افــراد مناســب
را پیــدا کننــد ،شــکایت دارنــد .شــرکت کاریابــی منپــاور 26در اوایــل ســال 2012
گــزارش کــرد کــه بیــش از یکســوم کارفرمایــان سراســر جهــان در زمینــه پــر کــردن
مشــاغل مــورد نیازشــان مشــکل دارنــد .ایــن کمبــود نیــرو فقــط مختــص حوزههــای
تخصصــی مثــل مهندســی نیســت ،بلکــه در ســطوح متوسـطتر مثــل کارمنــدان اداری
26. Manpower
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هــم بــه چشــم میخــورد .شــرکت خدمــات مشــاورهای مککنــزی گــزارش کــرده
کــه فقــط  43درصــد از کارفرمایــان در نــه کشــوری کــه بهصــورت دقیــق مــورد
بررســی قــرار گرفتهانــد (آمریــکا ،برزیــل ،بریتانیــا ،آلمــان ،هنــد ،مکزیــک ،مراکــش،
عربســتان ســعودی و ترکیــه) ،بــر ایــن باورنــد کــه میتواننــد از میــان تــازهواردان بــه
بــازار کار ،بهقــدر کافــی کارمنــد ماهــر پیــدا کننــد .شــرکتهای متوســط (بــا حــدود
 50تــا  500کارمنــد) بهطــور میانگیــن  13شــغل بــرای افــراد فاقــد تجربــه کاری
دارند ،درحالیکه متوسط این رقم برای کارفرماهای بزرگ  27است.
ماجــرا چیســت و بــرای آنچــه میتــوان کــرد؟ مککنــزی ایــن اســتدالل
متقاعدکننــده را ارائــه میدهــد کــه بخــش بزرگــی از مشــکل اینجاســت کــه مربیــان
و کارفرمایــان انــگار در دو جهــان مــوازی کار میکننــد .بنابرایــن بخــش عمــده راهحــل
در بــه هــم رســاندن ایــن دو دنیــا نهفتــه اســت .بایــد مربیــان را وادار کــرد کــه
خودشــان را بهجــای کارفرمایــان بگذارنــد و بالعکــس .دانشــجویان هــم بایــد بیــن ایــن
دو گروه در رفتوآمد باشند.
بهتریــن راه بــرای تحقــق ایــن امــر ،راهانــدازی دوبــاره آموزشهــای شــغلی اســت
کــه در کشــورهای آلمانیزبــان بهعنــوان فرزندخوانــده سیســتم آموزشــی در نظــر
گرفتــه میشــود .دولتهــا پــول زیــادی را صــرف دانشــگاهها کردهانــد .دانشــگاهها
هــم باهــم رقابــت میکننــد تــا خودشــان را بهتــر جلــوه بدهنــد .نتیجــه ایــن وضعیــت،
والدیــن و فرزندانشــان را از مــدارس ویــژه آموزشهــای شــغلی دور کــرده اســت.
بســیاری از دانشــجویانی کــه در پژوهــش مککنــزی مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد،
باوجــود اینکــه فکــر میکردنــد مــدارس ویــژه آموزشهــای شــغلی شــانس بیشــتری
را بــرای پیــدا کــردن شــغل در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد ،ترجیــح دادنــد بــه
مدارس آکادمیک بروند.
امــا بــه گفتــه مککنــزی ،در برخــی از کشــورهای دوراندیشتــر ،مــدارس و
شــرکتها مشــغول بازســازی آموزشهــای شــغلی هســتند .کــره جنوبــی شــبکهای از
مــدارس ویــژه آموزشهــای شــغلی را ایجــاد کــرده اســت .ایــن آموزشــگاهها کــه مــدارس
 meisterنامیــده میشــوند و نــام خــود را از یــک عبــارت آلمانــی بــه معنــای «صنعتگــران
چیرهدســت» گرفتهانــد ،بــرای ایــن بــه وجــود آمدهانــد تــا کمبودهــای کشــور را در
زمینــه نیروهــای اپراتــور و لولهکــش جبــران کننــد .دولــت هزینــه مکانهــای آموزشــی،
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تیــم اجرایــی و شــهریه دانشــجویان را پرداخــت میکنــد و آنهــا را «اســتادان جــوان»
مینامــد تــا بــا وســواس شــدید کشــور بــه دریافــت مــدارک آکادمیــک مقابلــه کنــد
(کره جنوبی یکی از باالترین نرخهای ثبتنام دانشگاهی را در دنیا دارد).
مــدارس تکنیکــی محیطهــای کاری را دقیق ـاً شبیهســازی میکننــد تــا عبــور از
شــکاف میــان فضــای تئــوری و عملــی را آســانتر کننــد .موسســه تکنولــوژی
 TAFE Challengerدر اســترالیا فضــای یــک واحــد صنعتــی فــرآوری گاز را کامــ ً
ا
شبیهســازی کــرده اســت (البتــه منهــای گاز) .شــرکتهای تشــنه اســتعداد در حــال
انجــام معامالتــی بــا دولتهــا هســتند تــا آمــوزش عملــی و آکادمیــک را باهــم تلفیــق
کننــد .گــروه شــرکتهای  Egypt Americanaکــه در زمینــه غــذا و رســتورانداری
فعالیــت میکنــد ،برنامـهای را پیادهســازی کــرده کــه بــه دانشــجویان اجــازه میدهــد
نیمــی از زمــان خــود را صــرف کار در ایــن شــرکت کننــد (بــا دریافــت دســتمزد) و نیم
دیگر آن را در کالج بگذرانند.
سیاس ـتگذاران موفقیتهایــی را هــم در زمینــه ارائــه آموزشهــای شــغلی بــرای
گروههــای محــروم از مزایــای اجتماعــی و اقتصــادی ،بــه دســت آوردهانــد .موسســه
 Go for Goldدر آفریقــای جنوبــی کــه حاصــل شــراکت دپارتمــان آموزشــی وســترن
کیــپ 27و گــروه ســاختمانی  NMCاســت ،دانشآمــوزان آینــدهدار را بــرای آموزشهــای
بیشــتر شناســایی میکنــد و تجربــه یــک ســال کار همــراه بــا دســتمزد و شــانس
دریافــت بورســیه دانشــگاهی را بهصــورت تضمینــی در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد.
موسســه آموزشهــای ادبــی و تعالیــم شــغلی هنــد افــراد را بــه روســتاها میفرســتد
تــا بــا خانوادههــا دربــاره فرصتهــای شــغلی ارائهشــده توســط شــرکتهایی بــا
ســهام مرغــوب مثــل هتلهــای زنجیــرهای تــاج و شــرکت الرســن و توبــرو 28صحبــت
کننــد .بدبیــن بــودن بــه تالشهایــی کــه بــرای پــل زدن میــان آمــوزش و اشــتغال
انجــام میشــود ،کار آســانی اســت .مــدارک آکادمیــک حــاال بــه یکــی از قدرتمندتریــن
عناصــر در زندگــی آموزشــی تبدیــل شــدهاند .بــه مــدارس فنــی بریتانیــا نــگاه کنیــد
کــه چطــور هنــوز شــکوفا نشــده پژمــرده شــدند و مؤسســات پلیتکنیــک ایــن کشــور
که به دانشگاه تبدیل شدند.
27. Western Cape Education Department
28. Larsen & Toubro
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بــا تمــام ایــن اوصــاف ،دالیلــی هــم بــرای خوشبینــی وجــود دارد .اول اینکــه
تکنولــوژی تــا حــد زیــادی هزینــه آموزشهــای شــغلی را کاهــش داده اســت؛ عاملــی
کــه یکــی از مهمتریــن دالیــل کنــدی رونــد توســعه ایــن نــوع آموزشهــا بــوده اســت.
بازیهــای کاربــردی 29میتوانــد ایــن شــانس را بــرای جوانــان فراهــم کنــد کــه بــا
حداقــل هزینــه ،تجربههــای عملــی داشــته باشــند ،البتــه از نــوع مجــازی .کالــج
 Miami Dadeکــه بزرگتریــن کالــج منطق ـهای آمریــکا اســت ،سیســتمی را طراحــی
کــرده کــه از طریــق آن هــر زمــان یکــی از دانشــجویان بخشــی از کار خــود را اشــتباه
انجــام میدهــد ،بهطــور خــودکار یــک پیــام هشــداردهنده بــرای مشــاوران دانشــکده
ارســال میشــود .ســازمان دیدهبــان نیــروی کار کلمبیــا جزئیاتــی را دربــاره نــرخ
فارغالتحصیلی و اشتغال در هر یک از مؤسسات آموزشی کشور ارائه داده است.
خبره را استاد کن

دومیــن دلیــل بــرای خوشبیــن بــودن بــه شــرایط فعلــی ایــن اســت کــه هــرروز
مؤسســات خصوصــی بیشــتری بــه ایدههایــی بــرای ارتقــای آموزشهــای شــغلی
دســت پیــدا میکننــد .هولدینــگ آمــوزش شــغلی چیــن 30در زمینــه پیــدا کــردن
مشــاغل متناســب بــا ویژگیهــای دانشــجویان در صنعــت خودروســازی چیــن تخصص
دارد و ایــن کار را بــا جمـعآوری حجــم زیــادی از اطالعــات هــم دربــاره دانشــجویان و
هــم شــرکتها انجــام میدهــد .موزیــا خالــق جســتوجوگر فایرفاکــس ،طــرح
«نشــانهای آزاد» را پیــاده کــرده کــه اســتعدادهای افــراد را در زمینــه برنامهنویســی
شناســایی میکنــد IL&FS Skills .کــه یــک موسســه آموزشــی هنــدی اســت ،بــه
دانشجویان تضمین میدهد که در صورت پایان دوره ،مشغول به کار شوند.
بهبــود آموزشهــای شــغلی بهســختی میتوانــد نوشدارویــی بــرای بحــران
جهانــی اشــتغال باشــد؛ تــا زمانــی کــه فرصتهــای شــغلی محــدود و رشــد کند اســت،
میلیونهــا جــوان محکــوم بــه بیــکاری هســتند .امــا ایــن راهــکار حداقــل میتوانــد
بــه برطــرف کــردن ناهماهنگــی بیمعنایــی کمــک کنــد کــه جهــان را نــه فقــط از
کمبود شغل ،بلکه از کمبود مهارت لبریز کرده است.
 Serious games .29بازیهایی که هدف از طراحی آنها ،چیزی فراتر از سرگرمی است
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یک مورد بیمارستانی
سوئد در زمینه واگذاری مدیریت مؤسسات دولتی
به شرکتهای خصوصی در دنیا سرآمد است
بیمارســتان  St Goran’sیکــی از افتخــارات دولــت رفــاه ســوئد محســوب
میشــود .ایــن مرکــز همچنیــن آزمایشــگاهی بــرای بــه کار بســتن قوانیــن
کسـبوکار در بخــش خصوصــی اســت .بیمارســتان توســط یــک شــرکت خصوصــی
بــه نــام کاپیــو 31مدیریــت میشــود کــه اداره خــود ایــن شــرکت از طریــق یــک
کنسرســیوم صنــدوق ســهام اختصاصــی متشــکل از نوردیــک کپیتــال 32و آپاکــس
پارتنــرز 33صــورت میگیــرد .پزشــکان و پرســتاران ایــن بیمارســتان ،کارمنــدان
کاپیــو هســتند و بایــد بــه یــک رئیــس و هیئتمدیــره پاســخگو باشــند .پزشــکان بــا
شــوقوذوق از «مــدل تولیــد تویوتــا» و «نــوآوری کنترلشــده» بــرای کاهــش
هزینهها حرف میزنند.
بــه مرکــز مراقبتهــای درمانــی در ســوئد پســاآرمانی خوشآمدیــد! از نــگاه
بیمــاران St Goran’s ،تفاوتــی بــا هیچیــک از بیمارســتانهای دولتــی دیگــر نــدارد.
صرفنظــر از یــک هزینــه جزئــی کــه در همــه جــای ســوئد رایــج اســت ،درمــان
بهصــورت رایــگان انجــام میشــود .همــه هزینههــای  St Goran’sتقریب ـاً از طریــق
31. Capio
32. Nordic Capital
33. Apax Partners
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دولــت تأمیــن میشــود .امــا در پشــت پــرده ،ایــن بیمارســتان انقالبــی را در روابــط
میــان دولــت و کســبوکارها بــه وجــود آورده اســت St Goran’s .در اواســط دهــه
 1990در حــال بســته شــدن بــود .ســپس در ســال  1999شــورای شــهر اســتکهلم
معاملــهای را بــا کاپیــو ترتیــب داد کــه بــر اســاس آن ایــن شــرکت مدیریــت
فعالیتهــای روزانــه بیمارســتان را بــر عهــده گرفــت .در ســال  2006مدیریــت
کاپیــو بــه گروهــی از شــرکتهای ســهام اختصاصــی بــه رهبــری نوردیــک کپیتــال
واگــذار شــد .شــورای شــهر اســتکهلم اخیــرا ً قــرارداد کاپیــو را تــا ســال 2021
تمدید کرده است.
 St Goran’sحــاال معبــدی بــرای «مدیریــت نــاب» اســت؛ ایــدهای کــه در دهــه
 1950توســط تویوتــا پایهگــذاری شــد و بعــد از آن از خودروســازیها بــه
34
بخشهــای خدماتــی و از ژاپــن بــه باقــی دنیــا توســعه پیــدا کــرد .بریتــا والگــرن
مدیرعامــل بیمارســتان میگویــد کــه وقتــی در دانشــکده پزشــکی تحصیــل
میکــرد ،هرگــز واژه «نــاب» بــه گوشــش نخــورده بــود .حــاال هــرروز ایــن عبــارت
را میشنود.
بیمارســتان حــاال بــا قوانیــن دوگانــه مدیریــت نــاب یعنــی «ســیالیت» و
«کیفیــت» ســازماندهی میشــود .پزشــکان و پرســتاران قبــ ً
ا عــادت داشــتند
یــک فاصلــه حرفــهای را بــا یکدیگــر حفــظ کننــد ،امــا حــاال آنهــا بهصــورت
گروهــی باهــم کار و نشستوبرخاســت میکننــد (یکــی از پزشــکان ایــن بیمارســتان،
ایــن تیمهــا را بــه کارگــران حاضــر در اســتراحتگاههای مســابقات فرمــول یــک
تشــبیه کــرده اســت) .در گذشــته افــراد فقــط بــر حــوزه تخصصیشــان در رشــته
پزشــکی تمرکــز میکردنــد ،امــا حــاال مســئول ارائــه پیشــنهادهایی بــرای بهبــود
عملکرد تیم هم هستند.
یکــی از ابتکارهــای ایــن مجموعــه ،خریــد یــک تــوپ نــوار زردرنــگ اســت.
کارکنــان قب ـ ً
ا زمــان زیــادی را بــرای پیــدا کــردن دســتگاههای شــوک الکتریکــی
و وســایل مشــابه تلــف میکردنــد .بعــد یــک نفــر پیشــنهاد داد کــه مکانــی را در
ســالن بــا نــوار زرد عالمتگــذاری کننــد و دســتگاهها را همیشــه در ایــن مــکان
نگــه دارنــد .باقــی ایدههــای اجــرا شــده در ایــن بیمارســتان هــم همینقــدر ســاده
34. Britta Wallgren

یک مورد بیمارستانی 297

اســت .تیمهــا از مجموعــهای از مهرههــای مغناطیســی بــرای مکانیابــی بیمــاران
و اطــاع از تختهــای خالــی اســتفاده میکننــد .آنهــا بیمــاران را نــه در یــک
ســاعت مشــخص ،بلکــه در طــول روز ترخیــص میکننــد تــا بتواننــد بهراحتــی
تاکسی بگیرند.
St Goran’sمعــادل هواپیماییهــای ارزانقیمــت در حــوزه پزشــکی اســت .در هــر
اتــاق چهــار تــا شــش بیمــار وجــود دارد .دکــور بیمارســتان رســمی و ســازمانی
اســت .هــر کاری بــرای بــه حداکثــر رســاندن تــوان عملیاتــی انجــام شــده اســت.
هــدف ایــن اســت کــه مالیاتدهنــدگان بابــت پولــی کــه میدهنــد ،ارزش افــزوده
دریافــت کننــد .بیمارســتانها نبایــد بــه هتــلداری ورود کننــدSt Goran’s.
زمانهــای انتظــار را بــا افــزودن تــوان عملیاتــی خــود کاهــش داده اســت .همچنیــن
احتمــال مبتــا شــدن بــه عفونــت را بــرای هــر بیمــار کــم کــرده اســت .بااینحــال،
ارائــه دادن خدمــات هتلــی در بیمارســتان بــه معنــای آن اســت کــه بایــد در
آمادهســازی بیمــاران بــرای پذیــرش و ارائــه خدمــات بعــد از ترخیــص،
سرمای هگذاری شود.
ایــن بیمارســتان بــه تغییــر روش ارائــه خدمــات درمانــی در ســوئد کمــک کــرده
اســت .خانــم والگــرن  St Goran’sرا بــه خرگوشــی تشــبیه کــرده کــه ســرعت و
شــیوه حرکــت در مســابقه ســگها را تنظیــم میکنــد .ایــن خرگــوش ســریع
مـیدود؛ چراکــه کارکنانــش خودشــان را عضــوی از یــک تیــم میداننــد و مدیــران
آن بــر یادگیــری جمعــی تأکیــد دارنــد .امــا  St Goran’sنشــانهای از بــروز یــک تغییــر
گستردهتر هم هست.
ســوئد بیشــتر از ســایر کشــورهای اروپایــی از وجــود شــکاف میــان خریــدار و
تأمینکننــده اســتقبال کــرده اســت .ایــن بــه آن معناســت کــه در اســتفاده از منابــع
دولتــی بــرای خریــد خدمــات عمومــی ،از میــان هرکــدام از ارائهدهنــدگان خدمــات
اعــم از دولتــی یــا خصوصــی ،تأمینکننــدهای را انتخــاب کــرد کــه بهتریــن ترکیــب
را ازنظــر قیمــت و کیفیــت ارائــه میدهــد .در ســوئد شــرکتهای خصوصــی
ارائهدهنــده  20درصــد از خدمــات بیمارســتانهای عمومــی و  30درصــد از
مراقبتهــای اولیــه عمومــی هســتند .هــم بخــش عمومــی و هــم خصوصــی بهشــدت
بــه دنبــال اســتفاده از مدیریــت نــاب هســتند .آنهــا دریافتهانــد کــه کشــوری مثــل
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ســوئد بــا هزینههــای بــاالی زندگــی بایــد بهتریــن اســتفاده را از منابعــش داشــته
باشد.
 St Goran’sبــرای کاپیــو هــم مثــل یــک خرگــوش عمــل میکنــد .کاپیــو یکــی
از بزرگتریــن شــرکتهای خدمــات درمانــی اروپــا بــا  11هــزار کارمنــد در سراســر
قــاره و  2.9میلیــون مراجعهکننــده در ســال  2012اســت .ســوئد بزرگتریــن بــازار
کاپیــو اســت و  48.2درصــد از درآمــد فــروش خدمــات ایــن شــرکت را تأمیــن
میکنــد (فرانســه بــا  37.6درصــد در رتبــه دوم قــرار دارد) .ایــن شــرکت  10درصــد
از کل جراحیهــای آبمرواریــد ســوئد و بســیاری جراحیهــای دیگــر را انجــام
میدهــد .کاپیــو گمــان میکنــد کــه میتوانــد بــا انتقــال درسهایــی کــه در
ســوئد آموختــه ،در کشــورهای دیگــر درآمــد زیــادی داشــته باشــد .متوســط زمــان
بســتری شــدن در بیمارســتان در ســوئد 4.5 ،روز اســت .ایــن رقــم بــرای فرانســه
 5.2روز و بــرای آلمــان  7.5روز اســت .ســوئد بــه ازای هــر  1000شــهروند2.8 ،
تخــت بیمارســتانی دارد .ایــن رقــم در فرانســه  6.6و در آلمــان  8.2اســت .بااینحــال
سوئدیها طول عمر بیشتری دارند.
سرمایهدارها زیر تخت

بــا تمــام ایــن اوصــاف ،توســعه بهــرهوری کار ســادهای نیســت .اروپاییهــا
بهصــورت غریــزی از اینکــه شــرکتهای خصوصــی از طریــق بخــش خدمــات
درمانــی ثروتآفرینــی کننــد ،دوری کردهانــد .بریتانیاییهــا از طریــق پالکاردهایــی
بــا تصویــر گربههــای چاقــی کــه بــه وزیــر بهداشــت بــرای پــاره کــردن شــکم یــک
بیمــار کمــک میکننــد ،بــه خدمــات درمــان و ســامت عمومــی 35اعتــراض
کردهانــد .حتــی در ســوئد هــم بعــد از درگیــر شــدن برخــی از شــرکتهای ســهام
اختصاصــی در جریــان رســواییهای بــه بــار آمــده در خانههــای ســالمندان ،جــو
نسبت به حضور این شرکتها خصمانهتر شده است.
کســبوکار ارائــه خدمــات درمانــی عمومــی بــرای ســرمایهگذاران هــم
فریبانگیــز اســت .آن دســته از دولتهــای اروپایــی کــه بــا مشــکل نقدینگــی
35. NHS
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مواجــه هســتند ،معاملههــای ســنگینی را ترتیــب دادهانــد .لیــف کارنســتروم 36یــک
مقــام ارشــد شــورای شــهر اســتکهلم بــا هیجــان از یــک سیســتم جدیــد و
نتیجهمحــور خدمــات درمانــی حــرف میزنــد کــه بــه افــراد اجــازه میدهــد در
صــورت ضعــف عملکــرد تأمینکننــدگان ،پــول خــود را پــس بگیرنــد .اکثــر کســانی
کــه در حــوزه صندوقهــای ســهام اختصاصــی فعالیــت میکننــد ،بــر ایــن باورنــد
کــه بهجــای بیــرون کشــیدن لقمــه از دهــان دولــت ،بهتــر اســت بــه ســراغ راههــای
سادهتر درآمدزایی بروند.
ایــن مســئله جــای تأســف دارد .شــرکتهای خصوصــی فعــال در بخــش
خدمــات درمانــی مزیتهــای فراوانــی نســبت بــه ســازمانهای عمومــی دارنــد.
انگیــزه آنهــا بــرای ارائــه خدمــات بــه شــکلی کارآمدتــر ،بیشــتر اســت؛ چراکــه در
ایــن صــورت میتواننــد بخشــی از پــول خــود را پسانــداز کننــد .آنهــا راحتتــر
میتواننــد کارمنــدان را بــه پذیــرش ایدههــای جدیــد متقاعــد کننــد و در زمینــه
توســعه ایدههــای جدیــد بــه خــارج از مرزهــا ،عملکــرد بهتــری دارنــد .اروپــا بایــد
بــه خدمــات درمانــی عموم ـیاش افتخــار کنــد .امــا اگــر میخواهــد ایــن خدمــات
در آینــده هــم ازنظــر اقتصــادی بهصرفــه باشــد ،بایــد بــه شــرکتهای خصوصــی
بیشتری اجازه ورود بدهد.

36. Leif Karnstrom
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نجات خدمات درمانی بریتانیا
 NHSباید از ابتکار عمل باقی دنیا درس بگیرد
تومــاس مکولــی 37مــورخ ویکتوریایــی بــر ایــن بــاور اســت کــه هیــچ منظــرهای
بــه مســخرگی حضــور ملــت بریتانیــا در یکــی از نمایشهــای هیجانــی دورهایاش در
بــاب اخــاق نیســت .امــروز میتــوان گفــت هیــچ منظــرهای بــه مســخرگی حضــور
مــردم بریتانیــا در یکــی از نمایشهــای هیجانــی دورهایاش در بــاب اضطــراب و
تــرس بابــت خدمــات درمــان و ســامت عمومــی ( )NHSوجــود نــدارد .تقریبـاً در هــر
دهــه ،دولــت تصمیــم میگیــرد  NHSرا اصــاح کنــد و در همــه مــوارد  NHSتمــام
نیروهایش را به کار میگیرد تا ملت را به مرز جنون برساند.
پزشــکان تهدیــد میکننــد کــه علیــه «خصوصیســازی» اعتصــاب خواهنــد
کــرد .اســقفها نالــه ســر میدهنــد کــه تشــویش و اضطــراب در کمیــن ایــن
ســرزمین اســت BBC .ملحفههــای خونآلــود را مــدام بــه نمایــش درم ـیآورد
و درنهایــت دولــت عقبنشــینی میکنــد .ایــن همــان اتفاقــی اســت کــه بــرای
مــارگارت تاچــر و (کمــی بیســر و صداتــر) دربــاره تونــی بلــر افتــاد .مشــابه
همیــن اتفــاق بــرای دیویــد کامــرون هــم میافتــد کــه بــا وعــده بازســازی
دولــت رفــاه روی کار آمــده اســت ،امــا حــاال قــول میدهــد کــه  NHSدر آینــده
بسیار شبیه همان چیزی باشد که امروز وجود دارد.
ایــن وضعیــت ،طاقتفرســا و تأملبرانگیــز اســت .اینترنــت و تلفنهــای
37. Thomas Macaulay
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همــراه در حــال متحــول کــردن زندگــی اجتماعــی هســتند .داروهــا و
تکنیکهــای جراحــی جدیــد ،رونــد درمــان بیماریهــا را دگرگــون میکننــد
و طــول عمــر را افزایــش میدهنــد .کارآفرینــان و مبتکــران نشــان دادهانــد کــه
میتــوان از تکنولوژیهــای جدیــد و مدلهــای کس ـبوکار هوشــمندانه بــرای
ارائــه خدمــات درمانــی بهتــر بــا هزینــه کمتــر اســتفاده کــرد .بــا گذشــت زمــان
و بــاال رفتــن هزینههــای درمــان در بریتانیــا NHS ،یــا بایــد تــن بــه تجربههــای
جدید بدهد ،یا از بین برود.
 NHSبــر پایــه ایــن ایــده بنــا شــده کــه بیمــاران بــه شــکلی مطیــع و منفعل،
خدمــات خردمندانــه پزشــکی را دریافــت میکننــد و بخــش اعظــم ایــن
خدمــات بــه شــکل حضــوری ارائــه میشــود .ایــن شــرایط در حــال تغییــر
اســت .پزشــکان حــاال بیمــاران خــود را بــه ورزش و خــوردن ســبزیجات تشــویق
میکننــد ،امــا همچنــان بــرای تغییــر ،راه درازی در پیــش اســت .بخــش
خصوصــی از طریــق تشــویق مشــتریان بــه انجــام کارهــای بیشــتری بــرای
ســامتی خودشــان ،میــزان بهــرهوری را دگرگــون کــرده اســت .بســیاری از
مــردم حــاال بهجــای آنکــه منتظــر قصــاب یــا نانــوا بنشــینند ،خودشــان
خواروبارهــای مــورد نیازشــان را انتخــاب و ســامت آنهــا را بررســی میکننــد.
این مدل حاال به بخش سالمت و درمان هم راه پیدا کرده است.
بســیاری از ســازمانهای آمریکایــی افــراد را تشــویق میکننــد کــه
38
وضعیــت ســامت خــود را کنتــرل و مدیریــت کننــد .مرکــز ســامت آنالیــن
کــه بــا بیمارســتانهای وابســته بــه دانشــکده پزشــکی هــاروارد کار میکنــد،
بیمــاران را بــه اســتفاده از حسگرهــای کوچکــی تشــویق میکنــد کــه
مربیــان
اطالعاتــی را دربــاره وضعیــت ســامتی افــراد ،ارائــه میدهــد .ایــن
ِ
کامپیوتــریِ ســبک زندگــی نهتنهــا بــه پزشــکان اجــازه میدهنــد کــه در
صــورت بــروز مشــکل بــا بیمارانشــان تمــاس بگیرنــد ،بلکــه در صــورت بدتــر
شــدن وضعیــت نمایشــگرها ،ایمیلهایــی را بــه افــراد ارســال میکننــد تــا در
عادتهــای زندگیشــان تجدیدنظــر کننــد .شــرکت خدمــات درمانــی کیــزر
38. The Centrefor Connected Health
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پرمانتــه 39بــرای هــر یــک از بیمــاران دیابتــی یــک متخصــص دیابــت تعییــن
میکنــد و آنهــا را تشــویق میکنــد کــه در داروخانههــای محلــی آزمایــش
خــون بدهنــد .نتایــج بررســی میشــود و اگــر عالئــم هشــداردهندهای مشــاهده
شــد ،متخصصــان بــا بیمــاران تمــاس میگیرنــد .مرکــز پزشــکی مونتفیــور 40در
نیویــورک از طریــق اســتفاده از دســتگاههای کنتــرل از راه دوری کــه بــه
پزشــکان اجــازه میدهــد وضعیــت ســامت بیمــاران را از راه دور مدیریــت
کننــد ،پذیرشهــای بیمارســتانی بــرای بیمــاران مســنتر را بیــش از 30
درصد کاهش داده است.
بخــش اعظــم فشــارها بــرای اتخــاذ یــک رویکــرد جامــع دربــاره خدمــات
درمانــی ،مربــوط بــه خــود بیمــاران و از ناحیـهای اســت کــه دیویــد کامــرون آن
را «جامعــه بــزرگ» نامیــده اســت .ســازمانهای داوطلبانــه نظیــر مرکــز
«ناشــناسهای معتــاد بــه الــکل» 41در زمینــه آمــوزش افــراد بــرای مراقبــت از
خودشــان ،کارنامــه بهتــری نســبت بــه  NHSدارنــد .کســانی کــه از بیماریهــای
نــادر یــا ســخت رنــج میبرنــد ،گروههــای آنالینــی را مثــل «بیمارانــی مثــل
مــن» 42و «مــا خودمــان هســتیم» 43بــرای ردوبــدل کــردن توصیههــا و حمایــت
از یکدیگــر تشــکیل دادهانــد .تعــداد افــراد خودکفایــی کــه عملکــرد اعضــای
بــدن خــود را زیــر نظــر دارند و جلســاتی را بــرای بررســی نتایج آزمایشهایشــان
ترتیــب میدهنــد ،در حــال افزایــش اســت .ایــن ترکیــب کنتــرل دقیــق و
خودیــاری ،کلیــد کاهــش هزینههــای درمانــی و ارتقــای ســامت اســت .حــدود
 75درصــد از هزینههــای  NHSفقــط بــه  17.5میلیــون نفــری اختصــاص داده
میشود که از مشکالت مزمن رنج میبرند.
 NHSهمچنیــن بــر پایــه ایــن فرضیــه بنــا شــده کــه بیمارســتانهای
عمومــی ،ناوهــای فرماندهــی ایــن سیســتم هســتند (آقــای کامــرون قــول داده
جهــان
از آنهــا حمایــت کنــد) .ایــن در حالــی اســت کــه در سراســر
ِ
درحالتوســعه ،کارآفرینــان ثابــت کردهانــد کــه شــرکتهایی کــه روی دامنــه
Kaiser Permanente
The Montefiore Medical Centre
Alcoholics Anonymous
PatientsLikeMe
WeAreUs

39.
40.
41.
42.
43.
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محــدودی از محصــوالت یــا خدمــات تمرکــز میکننــد ،میتواننــد از
صرفهجویــی بــه مقیــاس 44و تخصصگرایــی متمرکــز بــرای بهبــود بهــرهوری
اســتفاده کننــد .بیمارســتان نارایانــا هرودایاالیــا 45در بنگلــور هزینــه جراحــی
قلــب را بــه  2هــزار دالر کاهــش داده اســت ( 60درصــد ارزانتــر از اغلــب
بیمارســتانهای هنــدی) 42 .جــراح ایــن بیمارســتان  3هــزار جراحــی را در
ســال انجــام میدهنــد .آنهــا در حوزههــای تخصصیشــان هنرمندانــه و
46
توانمنــد عمــل میکننــد .گــروه بیمارســتانهای زنجیــرهای الیفاســپرینگ
در هنــد روشهــای کاری اســتانداردی را بــا الگوبــرداری از بخــش تولیــد ،بــرای
کاهــش هزینههــای زایمــان بــه  40دالر (یکپنجــم هزینــه زایمــان در
بیمارســتانهای محلــی مشــابه) بــه کار گرفتــه اســت .بیمارســتان چشــم
آراوینــد هرســاله  70درصــد از کل جراحیهــای چشــم انجامشــده توســط
 NHSرا فقط با  1درصد هزینه انجام میدهد.
کارآفرینــان مدلهــای کس ـبوکار جدیــدی را هــم بــرای دگرگــون کــردن
مراقبتهــای دورهای بــه کار میبرنــد .بهعنوانمثــال ،مــدل فرانچایــز یــا
حــق امتیــاز بــه کارآفرینــان اجــازه میدهــد تــا درحالیکــه همزمــان
خودشــان را بــا مقتضیــات زندگــی امــروزی تطبیق میدهنــد ،از زیرســاختهای
پیشــین ایجــاد شــده توســط دیگــران (بهخصــوص خردهفروشــیها) هــم
بهرهبــرداری کننــد .موسســه اجتماعــی ویــژن اســپرینگ 47بــه کارآفرینــان در
 13کشــور یــک بســته کس ـبوکاری ارائــه میدهــد کــه همــه تجهیزاتــی کــه
بــرای تشــخیص و اصــاح دوربینــی الزم اســت ،در آن وجــود دارد PDA .یــک
موسســه اجتماعــی تایلنــدی لــوازم و مشــاورههای پیشــگیری از بــارداری را از
طریــق شــبکهای از رســتورانها ارائــه میدهــد America’s MinuteClinics .کــه
در فروشــگاهها فعالیــت دارد ،غربالگریهــای پزشــکی و درمــان بیماریهــای
رایج را با شعار «شما بیمار هستید ،ما سریع» انجام میدهد.
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

 304آشوب بزرگ

نیاز بخش پزشکی به یک مارتین لوتر

جدالهــا بــر ســر اصــاح ســاختار  NHSهنــوز کامـ ً
ا از بیــن نرفتــه اســت .اتــاق
فکــر «اصالحــات هشــتم ژوئــن  »2011کنفرانســی را در زمینــه نــوآوری مخــرب در
حــوزه خدمــات درمانــی برگــزار کــرده اســت .پیشکســوتان  NHSهمــان حــرف
قدیمــی را تکــرار میکننــد کــه  NHSبــرای بریتانیاییهــا نزدیکتریــن چیــز بــه
یــک دیــن ملــی اســت .امــا همیــن افــراد بــا هیجــان بــه داســتانهایی کــه
هندیهــا و مکزیکیهــا دربــاره ابتــکارات انجامشــده در کشورشــان تعریــف
میکننــد ،گــوش میدهنــد .البتــه خــود آنهــا هــم نوآوریهایــی را انجــام
دادهانــد .ب هعنوانمثــال  NHS Directاز طریــق تلفــن و اینترنــت بــه  8میلیــون نفــر
مشــاوره پزشــکی میدهــد (ایــن خدمــت در مــارس  2014از دســترس خــارج
شــد) .فروشــگاههای  Bootsو  Specsaversچیــزی شــبیه بــه مــدل فرانچایــز را بــرای
توزیــع عینــک پیــاده میکننــد .بــا تمــام ایــن اوصــاف ،شــاید شــما بتوانیــد
اطرافیانتــان را دربــاره اشــکاالت موجــود در زمینــه باورهــا و آیینهــای ملــی قانــع
کنیــد ،امــا بــرای نجــات یــک کلیســا گاهــی بــه یــک جنبــش و اصــاح اساســی نیاز
است.

فصل ششم
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گهای مجازی
گر 
شرکتهای بزرگ تکنولوژی حاال در مرکز نگرانیها
درباره نابرابری هستند
بــزرگان عرصــه تکنولوژیهــای پیشــرفته دوســت دارنــد خودشــان را
مخلوقــات کامـ ً
ا متفاوتــی نســبت بــه بــزرگان والاســتریت تصور کننــد .آنها
خالقــان ابزارهــای جذابــی هســتند کــه بــه مــا اجــازه میدهــد دنیــا را در
جیبهایمــان حمــل کنیــم .بهجــای کتوشــلوار ،لباسهــای اســپرت
کالهدار بــر تــن میکننــد و موفقیــت خــود را مدیــون نبــوغ ذاتیشــان
میداننــد ،نــه ارتباطــات اجتماعــی .بــر اســاس فرمــول مشــهور اســتیو جابــز،
آنهــا افــرادی تنبــل ،متفــاوت ،ســرکش ،دردسرســاز و بــه عبارتــی وصلــه
ناجور هستند.
امــا بــرای بســیاری از ســاکنان سانفرانسیســکو ،ایــن متفاوتنمایــی
اســت ،نــه تمایــز .معترضــان ماههــا راه اتوبوسهــای شــخصی را کــه گــوگل
و ســایر غولهــای تکنولــوژی بــرای رفتوآمــد کارمندانشــان بــه ســلیکونولی
در 40مایلــی جنــوب شــهر در نظــر گرفتهانــد ،مســدود کردنــد .دلیــل اصلــی
خشــم آنهــا ایــن بــود کــه اتوبوسهــا تقریبـاً هیــچ مبلغــی بابــت اســتفاده از
ایســتگاههای عمومــی پرداخــت نکــرده بودنــد و اغلــب مســیر اتوبوسهــای
شــهری را بنــد میآوردنــد .معترضــان همچنیــن از ایــن عصبانــی بودنــد کــه
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ـب عشــق کامپیوتــر بــا دســتمزدهای بــاال ،باعــث بــاال رفتــن
عــدهای آدم عجیـ ِ
قیمت ملک و اجارهبها شدهاند.
ایــن خشــم و نفــرت ،مراســم اهــدای جایــزهای بــه نــام  Crunchiesرا کــه
در ســال  2014بــا حمایــت وبســایتی بــه نــام  TechCrunchبرگــزار شــد ،بــه
یــک فســتیوال تخریــب تکنولــوژی تبدیــل کــرد .تظاهرکننــدگان در خــارج از
ســالن ،مراســمی را بــه نــام  Crappiesبــرای تمســخر ایــن فســتیوال برگــزار
کردنــد و بــرس توالــت طالیــی را بابــت «فــرار مالیاتــی ســال» بــه دیــک
کاســتولو 1مدیــر توییتــر اهــدا کردنــد (بــا اشــاره بــه تخلــف مالیاتــی قانونــی
امــا بحثبرانگیــز ایــن شــرکت در جریــان زد و بنــد بــا شــهرداری) .در داخــل
ســالن هــم جــان اولیــور 2کمدینــی کــه مجــری مراســم بــود ،میلیاردرهــای
حاضــر در جمــع را بــا زخمزبانهــای خــود ســرزنش کــرد .او گفــت« :همیــن
حــاال هــم تقریباًهمــه پولهــای دنیــا مــال شماســت ،دیگــر جایــزه
میخواهیــد چـهکار؟» ایــن کمدیــن پیشــنهاد کــرد کــه مارتیــن اسکورســیزی
فیلــم «گــرگ والاســتریت» 3را در منطقــه وستکوســت 4بازســازی کنــد؛
چــون آنجــا هــم پــول فــراوان اســت ،هــم قــدرت و هــم حــدود 10درصــد از
روابط با زنان.
5
در فوریــه  2014تــام پرکینــز از ســرمایهداران ســیلیکونولی ،منتقــدان
نخبــگان عرصــه تکنولــوژی را بــا ســربازان ارتــش نــازی مقایســه کــرد و بــه
ایــن وســیله بهانــه بیشــتری دســت کســانی داد کــه ایــن نخبههــا ازجملــه
خــودش را بــه مغــرور بــودن و مردمگریــز بــودن متهــم میکردنــد.
بااینحــال ،بخــش زیــادی از انتقادهــا بیمعناســت .اغلــب مــردم
سانفرانسیســکو بــه وضعیــت فعلــی معتــرض نیســتند .تعــدادی از آنهــا فکــر
میکننــد حــق ایــن را دارنــد کــه در یکــی از خوشــایندترین مناطــق دنیــا
زندگــی کننــد ،حتــی اگــر پــول زیــادی تــه جیبشــان نباشــد .ازنظــر مصــرف
انــرژی و زمــان ،اســتفاده از ایــن اتوبوسهــای اختصاصــی بدنــام بــرای
Dick Costolo
John Oliver
The Wolf of Wall Street
West Coast
Tom Perkins
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کارمنــدان از خودروهــای شــخصی بهصرفهتــر اســت .بخشــی از ثــروت
انباشتهشــده در منطقــه هــم بــه کســبوکارهایی بــا درآمدهــای پایینتــر
6
میرســد .بهعنــوان مثــال ،در جریــان بــاال گرفتــن تــب طــا ،لــوی اشــتراوس
بنیانگــذار کارخانــه شــلوار جیــن  Levi›sاز طریــق فــروش شــلوار جیــن بــه
مهاجــران ســال  ،1849ثروتــی هنگفــت بــرای خــود دسـتوپا کــرد .بیشــک
در دوران مــدرن هــم کســانی پیــدا میشــوند کــه بــه شــکل مشــابه ،بــا ارائــه
غذاهــای ارگانیــک یــا لباسهــای موردعالقــه جماعــت نخبــه عشــق کامپیوتر،
به ثروت برسند.
غولهــای تکنولــوژی قبــ ً
ا هــم از ایــن برخوردهــای شــدید رنــج
کشــیدهاند .بیــل گیتــس قبــل از آنکــه بــا انجــام امــور خیریــه ،خــودش را
بــه بشردوســتترین و خیرخواهتریــن فــرد دنیــا تبدیــل کنــد ،بهعنــوان
یــک ســارق مــدرن سرشــناس شــناخته میشــد .بیشــتر مــردم خــارج از
سانفرانسیســکو هنــوز بــه شــرکتهای تکنولــوژی بــا دیــده تحســین نــگاه
میکننــد ،نــه نفــرت .امــا اشــتباه اســت اگــر واکنشهــای شــدید مــردم
ایــن منطقــه را بهکلــی نادیــده بگیریــم .ایــن برخوردهــا از دو نــوع توســعه
نشــئت گرفتــه اســت؛ پیشــرفتهایی کــه در نهایــت نگــرش مــردم را در
سراسر دنیا تغییر خواهد داد.
اولیــن پیشــرفت صورتگرفتــه ،پایــان دادن بــه اســتثناگرایی تکنولوژیــک
اســت .اهالــی ســیلیکونولی همیشــه ریشــههای ضدفرهنگــی خــود را در
دنیــای باشــگاههای کامپیوتــری خانگــی ،مربیــان ســایبری آرمانــی و
هکرهــای ضدتشــکیالتی گرامــی داشــتهاند ،امــا ایــن موضــوع همیشــه روی
متعارفتــری هــم داشــته .شــرکت  HPممکــن اســت کار خــود را از یــک گاراژ
شــروع کــرده باشــد ،امــا خیلــی زود بــه یــک غــول ســازمانی تبدیــل شــده
اســت .روابــط میــان شــرکتهای تکنولــوژی و تشــکیالت نظامــی وقتــی
آشــکارتر شــد کــه دیــو پــاکارد 7از بنیانگــذاران  HPبهعنــوان معــاون وزیــر
دفــاع در دولــت نیکســون منصــوب شــد .اعتراضــات ســال  2014نشــانگر
6. Levi Strauss
7. Dave Packard
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رشــد ایــن بــاور اســت کــه تکنولــوژی هــم یــک صنعــت اســت مثــل باقــی
صنعتهــا؛ اغلــب بــا قوانیــن سفتوســخت شــرکتی اداره میشــود و بــر
8
اســاس نیــاز بــه حداکثــر کــردن ســود پیــش مــیرود .شــریل ســندبرگ
مدیــر ارشــد عملیــات فیسبــوک باوجوداینکــه مؤســس شــرکت نیســت ،امــا
میلیــاردر شــده اســت .موفقیــت اپــل تعــداد زیــادی مشــاغل صنعتــی بــه
وجــود آورده کــه تقریباًهمــه آنهــا در مکانهــای ارزانتــری نســبت بــه
ایاالتمتحده قرار گرفتهاند.
برخــی از تندتریــن انتقادهــا علیــه صنعــت تکنولــوژی از تضــاد میــان
واقعیــت ســرمایهداری ظالمانــه بــا تصویــری نشــایت میگیــرد کــه توســط
اهالــی تکنولــوژی از ســیلیکونولی بهعنــوان پاتــوق امــن آدمهــای خودبــاور
کالهبهســر ترســیم شــده اســت .وبســایت  Valleywagعالقــه ویــژه ایــن
صنعــت بــه انتخــاب عناویــن شــغلی عجیــب و خودنمایانــه را دســت انداختــه
اســت AOL :یــک پیامبــر دیجیتالــی دارد ،تامبلــر یــک انجیلنویــس مــد دارد
و لینکدیــن یــک هکــر مقیــم .ایــن ســایت همچنیــن اعتیــاد ســیلیکونولی
بــه مصرفگرایــی سیاســی و ســرمایهداری بیدردســر را افشــا کــرده اســت.
قیمــت خودروهــای الکتریکــی تســا از 62هــزار دالر شــروع میشــود .عینــک
گــوگل بــه کاربــران ایــن امــکان را میدهــد کــه حیــن عبــور از خیابــان بــا
اینترنــت مشــورت کننــد .وبســایت  TaskRabbitبــه باهوشهــای عشــق
تکنولــوژی اجــازه میدهــد انجــام کارهــای روزمــره خانهشــان را بــه کســی
که پایینترین قیمت را درخواست میکند ،واگذار کنند.
پیشــرفت دوم ،پیــروزی شایستهســاالری اســت .ایــن بــه آن معنــا نیســت
کــه در حــوزه تکنولــوژی شایستهســاالری تمــام و کمــال وجــود دارد .زنــان
و اقلیتهــای غیرآســیایی بهوضــوح دچــار تبعیــض هســتند .بااینحــال
منطــق تکنولــوژی ،بــر پایــه شایستهســاالری بنــا شــده اســت .بــدون بهــره
هوشــی بــاال و دانــش تخصصــی نمیتوانیــد برنامهنویســی کامپیوتــری انجــام
دهیــد یــا یــک اپلیکیشــن را طراحــی کنیــد .بنابرایــن تکنولــوژی رابطــه
میــان بهــره هوشــی ،تحصیــات و پــاداش را تقویــت میکنــد .نابغههــای
8. Sheryl Sandberg
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جــوان حــوزه فنــاوری چندیــن برابــر نیروهــای خدماتــی کــه بــه تبلیغــات
آنها در سایت  TaskRabbitپاسخ میدهند ،دستمزد میگیرند.
موفق شوید ،بعد کنارهگیری کنید

رابــرت ریــچ 9وزیــر کار بیــل کلینتــون و اســتاد فعلــی دانشــگاه برکلــی ،زمانــی
از «جداییطلبــی موفقهــا» شــکایت کــرده بــود؛ اینکــه نخبــگان ثروتمنــد بــه
حواشــی شــهرها نقلمــکان میکردنــد .امــا امــروز جوانــان ثروتمنــد اهــل تکنولــوژی
میخواهنــد هیجــان زندگــی شــهری را تجربــه کننــد .بنابرایــن زمینهــای شــهری
را خریــداری و اشــغال کــرده و منطقــه زندگــی خــود را توســعه میدهنــد؛ یعنــی در
مقابــل انظــار عمــوم ،از بقیــه کنارهگیــری میکننــد .طبقــه خدماتــی جامعــه
میبینــد کــه یــک جهــان مــوازی پیــش چشــمش در حــال شــکلگیری اســت و
ایــن بــه شــکلی اجتنابناپذیــر ،تولیــد تنــش میکنــد .سانفرانسیســکو تجربــه
تاریخــی پیشبینــی زلزلههــای فرهنگــی را دارد؛ از هیپیهــای دهــه  1960گرفتــه
تــا طرفــداران محیطزیســت در دهــه  .1980گرگهــای جهــان پهنــاور اینترنــت
باید به این موضوع آگاه باشند.

9. Robert Reich
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نفرت از کاری که انجام میدهید
افسونزدایی از کار در حال افزایش است .چه میتوان کرد؟
آلبــر کامــو در کتــاب «افســانه ســیزیف» 10اعــام کــرده کــه خودکشــی تنها مشــکل
فلســفی جــدی بشــر اســت .در فرانســه ایــن مســئله یــک مشــکل مدیریتــی جــدی هــم
11
هســت .مــوج خودکش ـیهای موفــق و ناموفــق در شــرکت مخابراتــی فرانــس تلــکام
کــه بســیاری از آنهــا آشــکارا بــه دلیــل مشــکالت کاری انجــام شــده ،جرقــه یــک
مناقشــه ملــی را دربــاره زندگــی در شــرکتهای مــدرن روشــن کــرده اســت .یــک مــرد
خــود را وســط یــک جلســه کاری چاقــو میزنــد (او زنــده میمانــد) .یــک زن بعــد از
فرســتادن ایــن ایمیــل خداحافظــی بــرای پــدرش ،از پنجــره دفتــر کارش در طبقــه
چهــارم پاییــن میپــرد« :تصمیــم گرفت ـهام امشــب خــودم را بکشــم ...نمیتوانــم ایــن
ســازماندهی مجــدد را تحمــل کنــم» .از اوایــل ســال  2008تــا اواخــر ،2009
یهمرفتــه  24کارمنــد دســت بــه خودکشــی زدنــد .مشــابه ایــن داســتان وحشــتناک
رو 
در سایر ارکان مهم صنعت فرانسه شامل رنو ،پژو و  EDFهم تکرار شده است.
ایــن رفتــار مالیخولیایــی گاهــی بــه رویدادهــای محلــی و شــرکتی برمیگــردد.
فرانــس تلــکام در حــال گــذار از انحصــار دولتــی بــه چندملیتــی شــدن اســت .ایــن
شــرکت در ســالهای  2006تــا  2009حــدود 22هــزار نیــروی خــود را تعدیــل کــرد،
10. The Myth of Sisyphus
11. FranceTelecom
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امــا دوســوم کارمنــدان باقیمانــده از امنیــت شــغلی مشــابه مشــاغل خدماتــی دولتــی
بهرهمنــد شــدند .ایــن وضعیــت فرانــس تلــکام را وادار کــرد کــه یــک اســتراتژی
خطرنــاک را دنبــال کنــد :آمــوزش شــگردهای جدیــد بــه کارمنــدان دولتــی قدیمــی و
بهطــور همزمــان ،انجــام اســتخدامهای جدیــد بــا قراردادهــای کوتاهمــدت .ایــن
مشــکل فقــط بــه فرانســه محــدود نمیشــود .اداره آمــار نیــروی کار آمریــکا گــزارش
کــرده کــه در ســالهای  2007تــا  2008خودکشـیهای مرتبــط بــا مشــکالت شــغلی
 28درصــد افزایــش پیــدا کــرده؛ هرچنــد همچنــان از خودکشــیهای شــغلی اروپــا
کمتــر اســت .گذشــته از ایــن ،خودکشــی فقــط بخــش کوچکــی از نارضایتیهــای
شغلی را در برمیگیرد.
12
مطالع ـهای کــه توســط مرکــز سیاس ـتگذاری زندگــی شــغلی کــه یــک شــرکت
مشــاور آمریکایــی اســت انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه بیــن ژوئــن  2007تــا
دســامبر  2008نســبت کارمندانــی کــه بــه کارفرمایــان خــود وفــادار بودهانــد ،از 95
درصــد بــه  39درصــد ســقوط کــرده اســت .میــزان اعتمــاد بــه کارفرمایــان هــم از 79
درصــد بــه  22درصــد رســیده اســت .پژوهــش بعــدی کــه توســط شــرکت مشــاور
آمریکایــی دیگــری بــه نــام  DDIانجــام شــده ،نشــان داده کــه بیشــی از نیمــی از افــرادی
کــه مــورد پژوهــش قــرار گرفتنــد ،شــغل خــود را راکــد و فاقــد امــکان پیشــرفت
توصیــف کردنــد؛ بــه ایــن معنــا هیــچ کار جالبتوجهــی بــرای انجــام دادن نداشــتند و
امیــد کمــی بــه ارتقــای شــغلی داشــتند .نیمــی از ایــن افــرا ِد ناامیــد از پیشــرفت تصمیم
گرفتنــد کــه بهمحــض بهبــود وضعیــت اقتصــادی ،بــه دنبــال شــغل دیگــری بگردنــد.
مــردم هــم ســعی میکننــد شــغل فعلــی خــود را باوجــود بیعالقگــی بــه آن حفــظ
کننــد ،هــم رویــای تغییــر شــغل را بعــد از بهبــود اوضــاع اقتصــادی در ســر دارنــد .ایــن
مســئله بهــرهوری را در کوتاهمــدت و رقابتپذیــری را در بلندمــدت دچــار مشــکل
میکنــد .کســانی کــه بعــد از سروســامان گرفتــن اوضــاع ،احتمــال جابهجــا شــدن
آنهــا وجــود دارد ،افــراد مســتعد و بلندپــروازی هســتند کــه احســاس میکننــد
استعدادهایشان نادیده گرفته میشود.
روشـنترین دلیــل بــرای افزایــش نارضایتــی ،رکــود اســت؛ وضعیتــی کــه مشــاغل
را بــه شــکل تکاندهنــدهای نابــود میکنــد و حــس اضطــراب را در میــان نیروهــای کار
12. Centre for Work-Life Policy
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گســترش میدهــد .امــا رکــود مشــکالت بلندمدتتــری را هــم پدیــدار کــرده اســت.
نارضایتــی شــغلی بهخصــوص در خودروســازیها رواج دارد کــه در همــه دنیــا از پیشــی
گرفتــن عرضــه بــر تقاضــا رنــج میبرنــد؛ همچنیــن شــرکتهای مخابراتــی کــه درگیــر
یــک انقــاب تکنولوژیکــی هســتند .فرانــس تلــکام در پژوهشــی کــه در ســال 2008
روی کارکنانــش انجــام داد ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دوســوم آنهــا درگیــر اســترس
شدید هستند و یکششم آنها در وضعیت پریشانحالی به سر میبرند.
منشــأ دوم ایــن وضعیــت ناگــوار ،تــاش فــراوان بــرای ارتقــای بهــرهوری اســت کــه
عمومــاً بــا وســواس در ارزیابــی عملکــرد تــوأم میشــود .خردهفروشــان بــزرگ از
نرمافزارهــای مدیریــت نیــروی کار اســتفاده میکننــد تــا در نظــر داشــته باشــند کــه
اســکن کــردن کاالهــا در صندوقهــا چقــدر طــول میکشــد و بــر اســاس زمانهــای
محاسبهشــده ،بــه ســختکوشترین کارمنــدان پــاداش میدهنــد .بخــش خصوصــی
بهویــژه در بریتانیــا از هیئتهــای بازرســی و هدفگذاریهــای عملکــرد ،اشــباع شــده
اســت .تیلوریســم یــا مدیریــت علمــی کــه چارلــی چاپلیــن بــه شــکلی بهیادماندنــی در
فیلــم «عصــر جدیــد» 13آن را بــه هجــو کشــید ،از اقتصــاد صنعتــی بــه اقتصــاد
پســاصنعتی توســعه پیــدا کــرده اســت .در ژاپــن برخــی از شــرکتها نظــارت میکننــد
که کارمندانشان بهقدر کافی به مشتریانشان لبخند بزنند.
مشــکل ریزبینانهتــر در پیامهــای چندگان ـهای نهفتــه اســت کــه شــرکتها دربــاره
وفــاداری و تعهــد میفرســتند .بســیاری از شــرکتها بهخصــوص شــرکتهای موفــق
از کارمندانشــان میخواهنــد کــه خودشــان را وقــف کار کننــد (یــک لطیفــه قدیمــی
وجــود دارد کــه میگویــد« :مایکروســافت ســاعات کاری شــناور دارد؛ شــما میتوانیــد
هــر شــیفت  18ســاعتهای را کــه میخواهیــد ،انتخــاب کنیــد») .عــدهای از مدیــران بــه
خــود میبالنــد کــه قصــد دارنــد دفتــر کار را بــه خانــه دوم کارمنــدان تبدیــل کننــد ،اما
ایــن حــق را بــرای خــود قائــل هســتند کــه بهمحــض مشــاهده اولیــن نشــانههای
خرابــکاری ،نیروهــای خــود را حــذف کننــد .بســیاری از کارمنــدان متوجــه میشــوند
کــه شرکتهایشــان احســاس مســئولیتی در قبــال حفــظ شــغل آنهــا ندارنــد،
بااینحــال تــرک کــردن پســتی کــه ایــن حجــم از زندگــی آنهــا را بــه خــود مشــغول
کرده ،برایشان سخت و پیچیده به نظر میرسد.
13. Modern Times
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مهندسی لذت

آیــا میتــوان بــرای ایــن نارضایتــی همهگیــر کاری کــرد؟ بهویــژه در اروپــا،
کســانی هســتند کــه فکــر میکننــد ایــن وضعیــت میتوانــد 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 نوآوریهــای 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 اینکــه بســیاری از کارمندان
امــکان جابهجایــی شــغلی نداشــتند ،تشــدید شــد .راهحــل ایــن مشــکل بیــش از آنکــه
در دست دولتها باشد ،در دستان مدیران و کارگران قرار دارد.
شــرکتها بایــد توجــه بیشــتری بــه جنبههــای انســانی مدیریــت نشــان بدهنــد.
آنهــا همچنیــن بایــد از مشــکالت مســتند شــده دیگــران درس بگیرنــد (فرانــس تلــکام
دیرتــر از موقــع شــرکت مشــاور تکنولوژیــا 14را اســتخدام کــرد؛ شــرکتی کــه بــه رنــو در
زمینــه مشــکل خودکشــی کارمندانــش کمک کــرد) .باب ســاتن 15از دانشــگاه اســتنفورد
میگویــد شــرکتها بایــد تــا حــد امــکان دربــاره وضعیــت کارمنــدان شفافســازی
کننــد؛ حتــی اگــر ایــن مســئله بــه معنــای تأییــد اخبــار بــد باشــد .او همچنیــن هشــدار
میدهــد کــه مدیــران بایــد بــه ســیگنالهای ارسالشــده از طــرف کارمنــدان دقــت
ن اســترسهای شــدید ،تغییــر شــیوه صحبــت کــردن کارمنــدان و اظهــار
کننــد .در زمــا 
ناخوشی میتواند به جنون آنی ناشی از اضطراب و پریشانحالی منجر شود.
در خصــوص کارمنــدان هــم عــادت منفیبافــی و نگرانــی بیشازحــد کــه بســیاری
از شــرکتها را خشــمگین کــرده ،ممکــن اســت یــک واکنــش شــایع بــه آشــفتگیهای
اقتصــادی باشــد .بــا گذشــت زمــان ،کارمنــدان بــا دانســتن ایــن حقیقــت کــه تاریــخ
همیشــه جانــب آنهــا را گرفتــه ،میتواننــد خیــال خودشــان را راحتتــر کننــد .در
کشــورهای ثروتمنــد ،نــرخ تولــد پاییــن ،مــوج قریبالوقــوع بازنشســتگی و اســتقبال از
مهاجــرت ،جمعیــت در ســن اشــتغال را  20تــا  40درصــد کاهــش داده اســت .کارمندان
ناراضــی امــروز ،ممکــن اســت روزی بــا خدمترســانی درجایــی دیگــر ،انتقــام خــود را
از شرکتها بگیرند.
14. Technologia
15. Bob Sutton
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وفور اطالعات
چطور از پس سرریز دادهها بربیاییم
عبــارت «ســرریز اطالعــات» را گــوگل کنیــد تــا ناگهــان حجم ســرریز شــدهای
از اطالعــات بــه ســمت شــما هجــوم بیــاورد :بیــش از  7میلیــون نتیجــه در 0.05
ثانیــه .بعضــی از ایــن اطالعــات جالــب هســتند .بهعنــوان مثــال ،اینکــه عبــارت
«ســرریز اطالعــات» در ســال  1970توســط الویــن تافلــر 16عمومیــت پیــدا کــرده
اســت .برخــی از آنهــا هــم بیخاصیــت هســتند؛ دربــاره شــرکتهای
بینامونشــانی کــه خدمــات خــود را ترویــج میکننــد یــا حتــی وبالگنویسهــای
گمنامتــری کــه حرفهــای بیاهمیــت میزننــد .ایــن وضعیــت درمجمــوع هــم
مقاومتناپذیراست ،هم گیجکننده.
«ســرریز اطالعــات» یکــی از آزاردهندهتریــن اتفاقهــای زندگــی مــدرن
اســت .ایمیلهایــی وجــود دارد کــه بایــد جــواب داده شــود ،دوســتانی مجــازی
کــه بایــد بــه آنهــا رســیدگی شــود و ویدئوهــای یوتیــوب کــه بایــد تماشــا شــود.
همزمــان در دنیــای واقعــی هــم جلســاتی هســت کــه بایــد در آنهــا حاضــر شــد،
مدارکــی کــه بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد و خانــوادهای کــه بایــد بــه آن
رســیدگی شــود .پژوهشــی کــه توســط رویتــرز انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه
دوســوم از مدیــران بــر ایــن باورنــد کــه توفــان دادههــا ،رضایتمنــدی شــغلی
16. Alvin Toffler
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آنهــا را کاهــش داده و روابــط شــخصی آنهــا را دچــار آســیب کــرده اســت.
یکســوم از مدیــران فکــر میکننــد ایــن مســئله ســامت آنهــا را بــه خطــر
انداختــه اســت .یــک پژوهــش دیگــر نشــان میدهــد کــه بیشــتر مدیــران فکــر
میکننــد بخــش اعظــم اطالعاتــی کــه بــه دســت آنهــا میرســد ،بیفایــده
است.
پژوهشــگران عبارتهــای زیــادی را بــرای توصیــف اضطــراب و ناهنجــاری
ایجــاد شــده در نتیجــه وفــور اطالعــات ،ابــداع کردهانــد« :خفقــان اطالعاتــی» از
ویلیــام ون وینــکل« ،17دود و مــه اطالعات» از دیوید شــنک ،18ســندروم فرســودگی
اطالعاتــی از دیویــد لوئیس«،19ســرریز دانســتنی» از اریــک اشــمیت 20و«قحطــی
زمــان» از لزلــی پرلــو .21جوهــان هــری 22روزنامهنــگار بریتانیایــی اشــاره کــرده کــه
دالیــل خوبــی وجــود دارد کــه واژه «متصــل» 23هــم بــه معنــای «وصــل بــودن بــه
اینترنــت» اســت و هــم بــه معنــای «از خــود بیخــود ،بیعقــل و فاقــد قــدرت
تمرکز».
ایــن نگرانیهــا کمــی اغراقآمیــز اســت .آدمهــای کنــد و بیعرضــه همیشــه
از تکنولوژیهــای جدیــد شــکایت دارنــد .ویکتوریاییهــا نالــه میکردنــد کــه
آمــدن تلگــراف بــه معنــای آن اســت کــه کاســبان همیشــه بایــد در حــال
جنبوجــوش باشــند .اهالــی کس ـبوکار بــه اقتضــای شغلشــان همیشــه بایــد بــا
فشــارها و مزاحمتهــای مــداوم کنــار میآمدنــد .هنــری مینتزبــرگ 24در پژوهــش
کالســیک خــود در حــوزه امــور مدیریتــی ،مدیــران را بــا شــعبدهبازها قیــاس
کــرده اســت :آنهــا همزمــان  50تــوپ را روی هــوا نگــه میدارنــد و قبــل از بــاال
انداختن هر توپ ،باید بهصورت گردشی به توپها نگاه کنند.
بــا تمــام ایــن اوصــاف ،روشــن اســت کــه در ایــن میــان مشــکلی وجــود دارد.
ایــن مشــکل فقــط بــه افزایــش ســردرگمیهای ناشــی از حجــم اطالعــات
William van Winkle
David Shenk
David Lewis
Eric Schmidt
LesliePerlow
Johann Hari
wired
Henry Mintzberg

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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برنمیگــردد (میــزان اطالعــات ذخیرهشــده ،هــر  18مــاه ،دوبرابــر میشــود).
مشــکل اصلــی درواقــع بــه حضــور در همهجــا در آن واحــد و چندپارگــی
برمیگــردد .بســیاری از افــراد حرفــهای از تلفنهــای هوشمندشــان یکلحظــه
هــم جــدا نمیشــوند .آنهــا دائمــاً بــا موضوعــات مختلــف ،بمبــاران میشــوند؛
اول پــوک یــا تلنگــر یــک دوســت مجــازی ،بعــد خوانــدن خبــری دربــاره تــراژدی
مالی یونان.
مــه اطالعاتــی در حــال غلیظتــر شــدن اســت ،آنهــم درســت در زمانــی کــه
شــرکتها در تــاش بــرای بیــرون کشــیدن بهــره بیشــتر از کارمندانشــان هســتند.
پژوهشــی کــه در آمریــکا توســط اســفریون اســتفینگ 25انجــام شــده ،بــه ایــن
کشــف رســیده کــه بعــد از شــروع رکــود53 ،درصــد از کارمنــدان وادار بــه انجــام
وظایــف اضافــی شــدهاند .ایــن رویکــرد ناراحتکننــده ممکــن اســت همچنــان
ادامــه داشــته باشــد .بســیاری از شــرکتها حتــی باوجــود توســعه کارشــان از
اســتخدام نیروهــای جدیــد ســر بــاز میزننــد .باوجودایــن مــه غلیــظ اطالعاتــی،
نفــس کشــیدن بــرای کارمنــدان ســختتر هــم خواهــد شــد؛ مهــی کــه بعضــی از
پژوهشگران نگراناند که شاید سمی باشد.
ایــن پژوهشــگران ســه نگرانــی بــزرگ را ابــراز کردهانــد .اول اینکــه ســرریز
اطالعــات میتوانــد بــه افــراد حــس اضطــراب و ناتوانــی بدهــد .دانشــمندان کشــف
کردهانــد کــه در بــدن افــراد چندوظیفــهای ،هورمونهــای اســترس بیشــتری
تولیــد میشــود .دوم اینکــه ایــن ســرریزی میتوانــد خالقیــت را کاهــش بدهــد.
تــرزا آمابیــل 26از مدرســه کسـبوکار هــاروارد بیــش از یــک دهــه را صرف بررســی
عــادات شــغلی  238نفــر کــرده و درمجمــوع 12هــزار گــزارش روزانــه را از بیــن
ایــن افــراد جمـعآوری کــرده اســت .او متوجــه شــده کــه تمرکــز و خالقیــت باهــم
در ارتبــاط هســتند .اگــر بــه افــراد اجــازه داده شــود تــا بــرای زمــان مشــخصی،
بــدون مزاحمــت روی کاری تمرکــز کننــد ،احتمــال بــروز خالقیــت در آنهــا
افزایــش پیــدا میکنــد .اگــر دائمـاً در کارشــان وقفــه بیفتــد یــا ناچــار بــه حضــور
در جلســات شــوند ،احتمــال خالقیــت آنهــا پاییــن میآیــد .ســومین نگرانــی ایــن
25. Spherion Staffing
26. Teresa Amabile
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اســت کــه ســرریز اطالعــات همچنیــن میتوانــد بهــرهوری کارمنــدان را کمتــر
کنــد .دیویــد میــر 27از دانشــگاه میشــیگان نشــان داده افــرادی کــه وظایــف
مشــخصی را بهصــورت مــوازی باهــم پیــش میبرنــد ،نســبت بــه کســانی کــه
همیــن وظایــف را بــه دنبــال هــم انجــام میدهنــد ،هــم بــه زمــان بیشــتری نیــاز
دارند و هم اشتباهات بسیار زیادتری از آنها سر میزند.
کنترل صداهای ناهنجار و خشن

در قبــال ســرریز اطالعــات چــهکاری میتــوان انجــام داد؟ یکــی از پاســخها
بــه ایــن پرســش ،بســته بــه تکنولــوژی اســت :بایــد از همــان افــرادی کــه مــه را
ایجــاد کردهانــد ،بخواهیــم فیلترهایــی را بــرای پاکســازی آن ابــداع کننــد.
زیراکــس وعــده داده کــه از طریــق توســعه ابزارهــای فیلترینــگ و مدیریــت دادهها،
عقالنیــت اطالعــات را بــه حالــت اول برگردانــد .گــوگل در تالش اســت تــا از طریق
اســتفاده از اطالعــات شــخصی افــراد ،وضعیــت جســتوجوهای آنالیــن را ارتقــا
بدهــد (برخــی از افــراد اعتــراض میکننــد کــه ایــن بــه معنــای تجــاوز بــه حریــم
شخصیشــان اســت ،امــا بــا ایــن روش احتمــاالً جســتوجوهای ســریعتر و
دقیقتــری را میتــوان انجــام داد) .یــک برنامــه کامپیوتــری محبــوب بــه نــام
« »Freedomدر زمانهــای از پیــش تعیینشــده ،ارتبــاط شــما را بــا اینترنــت
بهصورت خودکار قطع میکند.
راهحــل دوم بــه یــک عــزم راســخ نیــاز دارد .اطالعــات دریافتــی خــود را
جیرهبنــدی کنیــد .تلفنهــای همــراه و اینترنــت خــود را هرازگاهــی خامــوش
کنید.
امــا ایــن ترفندهــا کافــی نیســت .فیلترهــای هوشــمندتر نمیتوانــد افــراد را از
وســواس چــک کــردن بلکبریهایشــان دور کنــد .برخــی ایــن کار را انجــام
میدهنــد ،چــون بــه آنهــا حــس مهــم بــودن را القــا میکنــد .برخــی دیگــر بــه
گفتــه ادوارد هالــوول 28و جــان ریتــی ،29ایــن کار را بــه دلیــل اعتیــاد بــه جهــش
دوپامیــن انجــام میدهنــد کــه در نتیجــه دریافــت پیامهــای الکترونیکــی اتفــاق
27. David Meyer
28. Edward Hallowell
29. John Ratey
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میافتــد .خویشــتنداری هــم درصورتیکــه شــرکت محــل کار شــما از آن اســتقبال
نکنــد ،میتوانــد بــرای کارتــان مخــرب باشــد .برخــی از روســا از اینکــه
زیردستانشــان حتــی بــرای مــدت کوتاهــی از دســترس خــارج شــوند ،عصبانــی
میشوند.
بســیاری از شــرکتها بهجــای اینکــه بــه کارمندانشــان رانندگــی یــاد
بدهنــد ،امــکان دسترســی بــه شــاهراه اطالعاتــی را بــرای آنهــا فراهــم میکننــد.
امــا ایــن وضعیــت در حــال تغییــر اســت .مشــاوران مدیریــت یــک فرصــت را بــرای
رهایــی از ایــن وضعیــت شناســایی کردهانــد .درک دیــن 30و کارولیــن وب 31از
مککنــزی کس ـبوکارها را تشــویق میکننــد کــه بــرای کنــار آمــدن بــا ســرریز
اطالعــات ،از ســه قانــون اصلــی اســتفاده کننــد :وقتــی را بــرای تمرکــز کــردن پیدا
کنیــد؛ صداهــای مزاحــم را از بیــن ببریــد و هــر زمــان کــه میتوانیــد ،کار را
فرامــوش کنیــد .رهبــران کس ـبوکار در حــال اســتقبال از ایــن قوانیــن هســتند.
دیویــد نــواک 32از  Yum! Brandsافــراد را تشــویق میکنــد بــه اینکــه از خودشــان
ســؤال کننــد آیــا کاری کــه انجــام میدهنــد مفیــد و ســازنده اســت ،یــا اینکــه
صرف ـاً فعــال هســتند؟ جــان دوئــر 33ســرمایهگذار ،افــراد را تشــویق میکنــد کــه
بــر حجــم محــدودی از موضوعــات تمرکــز کننــد و باقــی مــوارد را کنــار بگذارنــد.
کریســتوبال کونــده 34از شــرکت فنــاوری اطالعــات ســانگارد 35هــر وقــت کــه
بتوانــد بــدون مزاحمــت بــه حــال خــودش باشــد ،زمانــی را بــرای فکــر کــردن در
برنامــه روزانــهاش در نظــر میگیــرد .ایــن روش عقالنــی بــه نظــر میرســد؛
هرچنــد صــدای عقالنیــت در میــان صداهــای ناهنجــار و خشــن زندگــی شــرکتی،
دیگر کمتر به گوش میرسد.

DerekDean
Caroline Webb
David Novak
John Doerr
Cristobal Conde
SunGard
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35.
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زدن به بیراهه
شرکتها باید بروز نشانههای رفتار مخرب از سوی مدیران خود را
زیر نظر بگیرند
آن دســته از مــا کــه هنــوز همــراه بــا صبحانــه روزنامــه میخوانیــم ،بــه
شــکل دلانگیــزی ترجیــح میدهیــم کــه اخبــار را دیرتــر از بقیــه بدانیــم .آیــا
اول داســتان کشــیش ســابق کلیســای متدیســت را میخوانیــم کــه شیشــه
مصــرف میکنــد یــا ماجــرای شــهردار نــادان تورنتــو را؟ گفتــه میشــود کــه
پــل فــاورز 36رئیــس پیشــین بانــک کوآپریتیــو 37بــرای یــک مجلــس عیاشــی
شیشــه و کوکائیــن خریــداری کــرده اســت .راب فــورد 38شــهردار تورنتــو هــم
باالخــره بعــد از ماههــا انــکار تأییــد میکنــد کــه کوکائیــن مصــرف کــرده
اســت .البتــه بالفاصلــه یــک جملــه احمقانــه را اضافــه میکنــد 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 فــاورز بانکــدار
نبــود؛ او بــه دالیــل سیاســی در ایــن ســمت مشــغول بــه کار شــده بــود .آقــای
فــورد هــم سیاســتمداری اســت کــه بــارأی مــردم انتخــاب شــده .بااینحــال،
ایــن دو مصــداق بــارز مشــکلی هســتند کــه اغلــب در فضــای کسـبوکار نادیده
36. Paul Flowers
37. Co-operative
38. Rob Ford
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گرفتــه میشــود؛ جایــی کــه مــردم ترجیــح میدهنــد بهجــای حــرف زدن از
مشــکالت ،از درآمدهایشــان صحبــت کننــد .چطــور میتــوان تشــخیص داد
کــه یــک مدیــر در حــال نشــان دادن عالئــم فســاد اخالقــی و رفتــن بــه بیراهــه
است؟ در قبال این وضعیت چه میتوان کرد؟
دفتــر کار مقامــات ارشــد ســازمانی ،کارخانــه تولیــد مشــکالت شــخصی
اســت .مدیرعاملهــا بــرای ارائــه بهتریــن عملکــرد ،تحتفشــار زیادتــری
هســتند و ایــن فشــارها در دوران تالطمهــای اقتصــادی بــه اوج خــود میرســد.
بااینحــال ،درســت در همیــن زمانهاســت کــه قــدرت درگیــر فســاد میشــود.
آزمایشهایــی کــه دانشــمندان علــوم اجتماعــی بــا قــدرت دادن بــه افــراد
بهصــورت تصادفــی انجــام دادهانــد ،نشــان داده کــه قــدرت حتــی در ابعــاد
کوچــک باعــث ایجــاد اطمینــان بیشازحــد ،بیعاطفگــی و میــل بــه همــراه
شدن با سایر افراد قدرتمند میشود.
رفتارهــای عجیبوغریــب مدیرعاملهــا میتوانــد بــه نابــودی کامــل
شــرکت منجــر شــود .محــال اســت کــه دربــاره فروپاشــی ورلــدکام یــا هالینگــر
یــا رویــال بانــک اســکاتلند بخوانیــم و از رفتــار مدیــران ایــن شــرکتها متحیــر
نشــویم .حتــی در غیراصولیتریــن شــرکتها هــم هــوی و هــوس کســی کــه در
رأس شــرکت نشســته ،میتوانــد موجــب شــکلگیری افســردگیهای مخــرب
و بــروز رفتارهایــی مثــل چاپلوســی در زیردســتان شــود .در کشــورهای بهرهمند
از دموکراســی ،مدیرعاملهــا نزدیکتریــن شــخصیتها بــه پادشــاهان
هستند.
یکــی از نشــانههای بــارز بــه ســیم آخــر زدن یــک رئیــس ،بزرگنمایــی و
پرطمطراقــی اســت .چنیــن مدیــری همــه موفقیتهــای شــرکت را بــه خــودش
نســبت میدهــد و در ترفیــع خــود یــا تقاضــای پاداشهــای گــزاف ،افــراط
میکنــد .یــک مطالعــه نشــان میدهــد کــه مدیرعاملهایــی کــه تصویرشــان
روی جلــد نشــریات کسـبوکاری ظاهــر میشــود ،احتمــال بیشــتری دارد کــه
رفتارهــای احمقانــه انجــام بدهنــد .عالمــت دوم ،کنتــرل بیشازحــد اســت.
ایــن مدیــر دور و بــرش را از بلهقربانگوهــا پــر کــرده و مخالفــان خــود را حــذف
میکنــد .او بهجــای ایجــاد یــک تیــم اجرایــی قدرتمنــد ،در تــاش اســت تــا
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همــه جزییــات زندگــی شــرکتی را تحــت کنتــرل خــود دربیــاورد .ســومین
ی غیرطبیعــی اســت .مدیــری کــه داراییهــای شــخصی را
نشــانه ،تصمیمگیــر 
بــا امــوال شــرکتی یکــی میکنــد ،بهشــدت بــه دنبــال خریــد شــرکتهای
39
دیگــر یــا تمرکــز بــر جزییــات عجیبوغریــب اســت .ژان -مــاری مســییر
مدیــر ویونــدی 17.5 40میلیــون دالر از پــول ایــن شــرکت را صــرف آپارتمانــی
41
در نیویــورک بــرای اســتفاده شــخصی خــود کــرد .فــرد گودویــن مدیــر RBS
مدیریــت دفتــر مرکــزی ســاختمان 630میلیــون دالری ایــن شــرکت را کــه در
میــان زیردســتان او بــه «خانــه فــرد» شــهرت دارد ،بــا دخالــت در جزئیتریــن
مــوارد انجــام میدهــد .او حتــی زمانــی را بــرای طراحــی مجــدد کارتهــای
تبریک کریسمس اختصاص داده است.
یــک مدیرعامــل هرچــه دیرتــر تســلیم غــرور و بطالــت شــود ،بیشــتر
احتمــال دارد کــه موقعیــت خــود را حفــظ کنــد .او بــه تملقهــای دیگــران
عــادت میکنــد و خــودش را بــا مدیــران و همتایــان خــود قیــاس میکنــد ،نــه
کســانی کــه بــاراک اوبامــا آنهــا را «مــردم عــادی» نامیــده اســت .پرســی
بارنویــک 42مدیــر شــرکت مهندســی  Asea Brown Boveriبهعنــوان گزینــه
نمایندگــی جــک ولــش در اروپــا مطــرح شــد .امــا در اولیــن گام بــه ســرش زد
خــودش را بــا ولــش مقایســه کنــد .او بهرهبرداریهــای بیمالحظهتــری از
امــوال شــرکتی کــرده بــود و یــک حقــوق بازنشســتگی  87میلیــون دالری و
بــدون نیــاز بــه پرداخــت مالیــات را بــه خــودش هدیــه داده بــود .یــک مدیــر
ممکــن اســت خــودش را آنقــدر ســرآمد و خــاص در نظــر بگیــرد کــه از
برنامهریــزی آینــده شــرکت بعــد از جدایــی خــودش امتنــاع کنــد یــا بــه
تخریــب جانشــینان احتمالــی رو بیــاورد .آرمانــد همــر 43از آکســیدنتال
پترولیــوم 44از اعضــای هیئتمدیــره ایــن شــرکت خواســت کــه بــا یــک وام
بلندمدت با بازپرداخت دهساله در نودسالگیاش موافقت کنند.
Jean-MarieMessier
Vivendi
Fred Goodwin
Percy Barnevik
Armand Hammer
Occidental Petroleum
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شــرکتها بــرای جلوگیــری از رفتارهــای عجیــب مدیــران ،ترجیحـاً قبــل از
بــروز ایــن رفتارهــا ،چهکارهایــی میتواننــد انجــام دهنــد؟ مطالعــهای کــه
توســط شــرکت مشــاور  MWMانجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه اعضــای
هیئتمدیــره بایــد تشــخیص «ریســکهای رفتــاری» را بــه بخــش ثابتــی از
دســتور کار خــود تبدیــل کننــد .ایــن مســئله ممکــن اســت شــامل انجــام
تحقیــق و تفحــص دربــاره مدیریــت ارشــد باشــد .اعضــای هیئتمدیــره
همچنیــن بایــد بالفاصلــه بعــد از انتصــاب مدیرعامــل ،دربــاره جنبههــای
شــخصی کار بــا او صحبــت کننــد و پــس از آنهــم بهطــور مســتمر بــه ایــن
کار ادامه بدهند.
نبرد لیتل بیگهورن 45را به یاد داشته باشید

بهتریــن راهحــل در دســتان خــود مدیرعاملهاســت کــه بایــد تشــخیص
بدهنــد بزرگتریــن تهدیــد بــرای موفقیتشــان ،چــه ممکــن اســت باشــد .آنهــا
بایــد تمریــن کننــد تــا خودشــان را طــوری ببیننــد کــه دیگــران آنهــا را
میبیننــد .کویــن شــارر 46مدیــر پیشــین شــرکت بیوتکنولــوژی امگــن 47عــادت
داشــت کــه گزارشهایــی را بــرای فهرســت کــردن نقــاط ضعــف و قــوت خــود
تهیــه کــرده و بــه هیئتمدیــره ارائــه بدهــد .او همچنیــن یــک نقاشــی از
جــورج آرمســترانگ کاســتر را در دفتــر کارش نگهــداری میکــرد تــا بــه
خودش بابت غرور هشدار دهد.
جهــان کســبوکار ،کمکــم یــاد گرفتــه کــه ایــن مشــکالت را جــدی
بگیــرد .یکــی از پرطرفدارتریــن دورههــا در مدرســه کس ـبوکار هــاروارد ،دوره
کالیتــون کریستنســن 48بــا موضــوع نحــوه مقابلــه اهالــی کس ـبوکار بــا میــل
شــدید بــه موفقیــت در کوتاهمــدت اســت .حــدود 40درصــد از مدیــران
شــرکتهای  FTSE 100بــرای خــود مربــی شــخصی اســتخدام کردهانــد.
مدتزمــان دوام مدیرعاملهــا در مشاغلشــان ،نســبت بــه دهــه گذشــته بــه
 Little Bighorn .45نام نبردی مهم در جنگهای سرخپوستان
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نصــف رســیده اســت .ایــن مســئله شــاید اعصــاب ایــن مدیــران را بــه هــم
بریزد ،اما احتمال آلوده شدن آنها به بازیهای قدرت را کم میکند.
میگوینــد احمقانــه اســت اگــر ســرماخوردگی را مثــل ســرطان درمــان
کنیــم .مدیرهــا هــم حــق دارنــد حریــم شــخصی داشــته باشــند .در ســالهای
اخیــر ،بوئینــگ و  HPدربــاره مدیرعاملهایشــان قضــاوت اشــتباه کردهانــد .مــرز
میــان بیقاعدگــی و عملکــرد درخشــان گاهــی ممکــن اســت قابلتشــخیص
نباشــد .مدیــران بههرحــال ویــژه هســتند؛ جاهطلبتــر و بــا اعتمــاد بــه
نفستــر از بقیــه مــا .برخــی از خالقتریــن افــراد در عرصــه کســبوکار
شــخصیتهایی عجیبوغریــب بودهانــد .هنــری فــورد عاشــق تئوریهــای
توطئــه در ســیاهترین شــکل ممکــن بــود .تومــاس واتســون از  IBMنوشــتن
ترانههایــی را بهافتخــار خــودش در دســتور کار شــرکت قــرار مــیداد.
مهمتریــن تصمیمهــای کســبوکاری هنــوز هــم مثــل همیشــه عجیبتریــن
تصمیمهای برآمده از شخصیت افراد و پیچیدگیهای آن است.
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کسبوکار با آگاهی
سرمایهداری غربی به دنبال الهام گرفتن از عرفان شرقی است
ماکــس وبــر 49در کتابــی بــه نــام «اخــاق پروتســتانی و روح ســرمایهداری»
در ســال  ،1905بــا مطــرح کــردن ســرمایهداری ،بــه اخالقیــات پروتســتان
اعتبــار داد .حــاال گاهــی بــه نظــر میرســد ایــن اخالقیــات بودائــی اســت کــه
ســرمایهداری را همچنــان زنــده نــگاه داشــته .پروتســتانها بــر محاســبات
عقالنــی و کنتــرل نفــس تأکیــد داشــتند .بودائیهــا امــا بــر اهمیــت «آگاهــی»
تأکیــد میکردنــد؛ اینکــه از هیاهــوی فعالیتهــای روزانــه فاصلــه بگیریــم و
اســتراحت و مراقبــه کنیــم .در دنیــای امــروزی کس ـبوکار ،احتمــاالً بیــش از
آنکه درباره کنترل نفس بشنوید ،از آگاهی خواهید شنید.
گــوگل یــک دوره درونســازمانی را بــا عنــوان «درون خودتــان جس ـتوجو
کنیــد» برگــزار میکنــد .ایــن دوره آنقــدر پرطرفــدار بــوده کــه شــرکت
دورههــای مقدماتــی دیگــری مثــل «هــک کــردن سلســله اعصــاب خــود» و
«مدیریــت انــرژی شــخصی» را هــم برقــرار کــرده اســت .غــول جس ـتوجوگر
هزارتویــی را هــم بــرای مراقبــه در حــال حرکــت ســاخته اســت eBay .اتاقهایــی
مجهــز بــه بالــش و گل بــرای مدیتیشــن دارد .توییتــر و فیسبــوک همــه
50
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تالششــان را میکننــد تــا در مســابقه آگاهــی ،از رقبــا پیــش بیفتنــد .اوان
ویلیامــز 51یکــی از مؤسســان توییتــر جلســات منظــم مراقبــه را در شــرکت تحت
امــرش بــه نــام آبویــس کورپوریشــن 52کــه مرکــزی بــرای پــرورش اســتارتآپها
و یک ماشین سرمایهگذاری است ،برپا کرده است.
ایــن روش بــه ســیلیکونولی محــدود نمیشــود .ردپــای جنبــش آگاهــی را
در گوشــ ه و کنــار شــرکتهای جهــان میتــوان دیــد .روپــرت مــرداک یــک
سیســتم پیشــرفته بــرای تشــخیص مطالــب بیاســاس و خرافــه دارد ،امــا در
اوایــل ســال  2013دربــاره عالق ـهاش بــه مراقبــه متعالــی توئیــت کــرده اســت
(موضوعــی کــه بــه گفتــه او ،همــه آن را توصیــه میکننــد) .رس دالیــو 53از
 Bridgewater Associatesو بیــل گــراس از  PIMCOدو تــن از بزرگتریــن نامهــا
در عرصــه مدیریــت ســرمایه ،هــر دو بهطــور منظــم مدیتیشــن میکننــد.
آقــای دالیــو میگویــد مراقبــه بیــش از هــر چیــز دیگــری بــر موفقیتــش
تأثیرگذار بوده است.
آنچــه جنبــش آگاهــی را بــه حرکــت واداشــت ،هنجارشــکنی فرهنگــی ســال
 1960بــود کــه بوهمینیســم 54را بــه رگ ســرمایهداری تزریــق کــرد .بعــد از آن
شــاهد ظهــور شــرکتهایی مثــل ویرجیــن ،بــن و جــری و اپــل بودیــم .اســتیو
جابــز از مؤسســان اپــل در جوانــی بــرای مدیتیشــن بــه هنــد ســفر کــرده بــود و
اغلــب دراینبــاره صحبــت میکنــد کــه ذن بــر طراحــی محصوالتــش اثرگــذار
بــوده اســت .امــا ســه عامــل ،حرکــت ایــن جنبــش را حتــی ســریعتر از قبــل
کرده است.
بارزتریــن عامــل ،اتصــال همیشــگی بــه اینترنــت اســت .ظهــور مــداوم
ابزارهــای الکترونیکــی ،کنتــرل زندگــی را از دســت بســیاری از افــراد خــارج
کــرده اســت .ایــن ابزارهــا نهتنهــا همــه هــوش و حــواس کاربــران را بــا اطالعــات
ســرریز شــده درگیــر میکننــد و اوقــات فراغتشــان را بــه خــود اختصــاص
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 bohemianism .54تفکر کسانی که با روشی غیرمتعارف زندگی میکنند ،اغلب بیخانمان و همواره در سفر ،ماجراجو یا
ولگرد هستند و دیدگاههایی بیپروا و ضد نهادهای موجود دارند.
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میدهنــد ،بلکــه موجــب میشــوند کــه آنهــا درواقــع از خودشــان تغذیــه
کننــد .هرچــه بیشــتر مــردم توئیــت کننــد ،فالوئرهــا و ریتوئیتهــای بیشــتری
جایــزه میگیرنــد .آگاهــی بهانــه خوبــی را بــرای قطــع کــردن ایــن اتصــال و
اســتراحت دادن بــه خــود فراهــم میکنــد .طرفــداران جنبــش آگاهــی بــرای
توصیــف ایــن وضعیــت از عبــارت «قطــع اتصــال بــرای متصــل شــدن» اســتفاده
میکننــد .دلیــل دوم ،رقابــت شــدید در ســطوح باالســت .پیگیــری شــدید
موفقیتهــای مــادی ،موجــی از رســواییهای شــرکتی را ایجــاد کــرده و بــه
حــس وحشــت و نگرانــی افــراد دامــن زده اســت .جنبــش آگاهــی تأکیــد
میکنــد کــه موفقیــت چیــزی فراتــر از دســتاوردهای مــادی اســت .ســومین
دلیــل ایــن اســت کــه فــروش آگاهــی خــودش بــه یــک کســبوکار تبدیــل
شده است.
ایــن جنبــش ،گــروه برجســته ،فراگیــر و روبهرشــدی از مربیــان را داراســت.
چید-منــگ تــان 55از شــرکت گــوگل کــه در محــل کارش بهعنــوان یــک انســان
خــوب و شــریف شــهرت دارد ،الهامبخــش دوره «درون خودتــان جســتوجو
کنیــد» بــوده اســت .ســورن گوردهمــر مربــی یــوگا و مدیتیشــن و از طرفــداران
توییتــر ،بنیانگــذار مجموعــه کنفرانسهــای مشــهوری بــه نــام Wisdom 2.0
دربــاره آگاهــی بــوده اســت .بیــل جــورج 56مدیــر پیشــین شــرکت تجهیــزات
پزشــکی مدترونیــک 57و از اعضــای هیئتمدیــره گلدمــن ســاکس در حــال
معرفــی دورههایــی بــا موضــوع آگاهــی در مدرســه کسـبوکار هــاروارد اســت و
تــاش میکنــد رهبرانــی را تربیــت کنــد کــه خودآگاهــی و مهربانــی بــا خــود
را یاد گرفتهاند.
بســیاری از دیگــر مــدارس کس ـبوکار هــم از دورههــای آگاهــی اســتقبال
کردهانــد .جرمــی هانتــر 58از مدرســه مدیریــت دراکــر 59وابســته بــه دانشــگاه
کالرمونــت 60آگاهــی را بــه دانشــجویان خــود آمــوزش میدهــد .همچنیــن بــن
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برایانــت 61از مدرســه کسـبوکار دانشــگاه نبراســکا -لینکلــن 62تــاش کــرده تــا
میــزان آگاهــی خــود مــدارس کسـبوکار را تعییــن کنــد .معرفــت یــک جریــان
یکطرفــه نیســت .کیســوکه ماتســوموتو 63یــک راهــب بودائــی ژاپنــی در رشــته
 MBAدر مدرســه هنــدی کســبوکار در حیدرآبــاد تحصیــل کــرده و حــاال
آموختههایــش را بــه کار میگیــرد تــا بــه معابــد زادگاهــش جــان تــازهای
ببخشد.
آریانــا هافینگتــون 64در جهــت اســتفاده تجــاری از موفقیــت ایــن جریــان،
کنفرانســی را دربــاره آگاهــی ،یــک اپلیکیشــن را بــا عنــوان « GPSبــرای روح» و
بخشــی از نشــریه هافینگتــون پســت را بــا موضــوع آگاهــی مدیریــت میکنــد.
چیــپ ویلســون 65مدیــر  lululemonفروشــنده لــوازم یــوگا ،ســایتی را بــه نــام
 whil.comراهانــدازی کــرده کــه مــردم را وادار میکنــد بــا تصــور یــک نقطــه،
به ذهن خود برای  60ثانیه استراحت بدهند.
قدم زدن در ییالق

آیــا همــه ایــن آگاهیبخشــیها مفیــد اســت؟ شــواهدی وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد برخــی از ایــن تکنیکهــا میتوانــد فوایــد روانــی و جســمی
داشــته باشــد .مدرســه پزشــکی دانشــگاه دوک 66مطالعاتــی را انجــام داده کــه
نشــان میدهــد در آمریــکا ،انجــام یــک ســاعت یــوگا در هفتــه ،ســطح اســترس
را در کارمنــدان بــه یکســوم کاهــش میدهــد و هزینههــای ســامت را
بهطــور میانگیــن 2هــزار دالر در ســال کــم میکنــد .بدبینترهــا ممکــن اســت
بــه شــواهدی اشــاره کننــد کــه حاکــی از آن اســت کــه قــدم زدن در ییــاق هــم
میتوانــد فوایــد مشــابهی داشــته باشــد .آنهــا همچنیــن ممکــن اســت از ایــن
نگــران باشــند کــه  ،Aetnaشــرکت بیمــهای کــه میخواهــد یــوگا و ســایر
تکنیکهــای آگاهــی را بهعنــوان بخشــی از برنامههــای درمانــی خــود بــه
Ben Bryant
University of Nebraska-Lincoln
KeisukeMatsumoto
Arianna Huffington
Chip Wilson
The Duke University Schoolof Medicine
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مشــتریانش بفروشــد ،اسپانســر برخــی از پژوهشهایــی باشــد کــه ایــن جنبــش
را تأییــد کردهانــد .بااینحــال ،غیرمنطقــی نیســت اگــر نتایــج ایــن پژوهشهــا
را درســت فــرض کنیــم .در دنیایــی کــه از اســترسهای مــداوم و فقــدان تمرکــز
لبریــز شــده ،همینکــه فقــط بیتحــرک بنشــینیم و ذهنمــان را بــرای مدتــی
آزاد کنیم ،خود ممکن است مفید باشد.
بزرگتریــن مشــکل آگاهــی ایــن اســت کــه بــه بخشــی از جنبــش خودیاری
تبدیــل شــده اســت و بهتبــع آن انتظــار مـیرود بخشــی از بیماریهــا را درمــان
کنــد .مربیــان از «مزیــت رقابتــی مدیتیشــن» حــرف میزننــد؛ شــاگردان بــه
ایــن موضــوع بهعنــوان راهــی بــرای ارتقــاء زندگــی خــود نــگاه میکننــد و در
ایــن میــان هــدف اصلــی ایــن تمریــن فرامــوش شــده اســت .خودنمایــی بــا
لباسهــای گرانقیمــت  lululemonچــه ارتباطــی بــا اصــول اخالقــی بودائــی و
رهایــی از قیــد مســائل مــادی دارد؟ زل زدن بــه یــک نقطــه کامپیوتــری چــه
ربطــی میتوانــد بــه هنــر باســتانی مدیتیشــن داشــته باشــد؟ بــه نظــر میرســد
آنقــدر کــه ســرمایهداری غربــی در تغییــر ادیــان شــرقی موفــق عمــل کــرده،
ادیان شرقی نتوانسته در تغییر سرمایهداری 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 نمیکنــد ،امــا در
یــک حــوزه بیشــک پیشــرو اســت :تــورم عناویــن شــغلی .آقــای کیــم  1200عنــوان رســمی
دارد؛ عناوینــی کــه بهســختی قابــل ترجمــه اســت :خــدای محافــظ زمیــن ،ژنــرال
همیشـهپیروز ،ســتاره قطبــی قــرن بیســت و یکــم ،فرمانــده کل قــوا در جبهــه جنــگ علیــه
امپریالیســم و ایاالتمتحــده ،آغــوش ابــدی عشــق ســوزان و بزرگتریــن بشــری کــه هســتی
بــه خــود دیــده .وقتــی پــای عناویــن شــغلی در میــان باشــد ،مــا در دورانــی از تــورم فراگیــر
زندگــی میکنیــم .هــر کــس کــه از راه میرســد ،مدیــر یــا سرپرســت جایــی اســت .تــورم
عناویــن ،واژگان خــاص خــودش را هــم ایجــاد کــرده اســت :اعطــای عناویــن عالــی شــغلی بــه
کارمنــدان نوکرمــآب ( )uptitlingو خلــق عنوانهــای مــندرآوردی (.)title-fluffing
ســرویسهای خدماتــی تکنولوژیکــی هــم بــا همیــن مضمــون راهانــدازی شــده اســت.
بهعنــوان مثــال ،یــک وبســایت فرمــول ســادهای 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 دهانپرکن جذاب برسید.
ایــن عــادت ناشایســت از ردههــای بــاالی ســازمانی شــروع میشــود .تــا همیــن چنــد
وقــت پیــش ،شــرکتها فقــط دو یــا ســه مدیــر یــا رئیــس داشــتند .حــاال دههــا مدیــر دارنــد
کــه بــه مجموعــه آنهــا «هیئــت مالزمــان» یــا « »c-suiteگفتــه میشــود .تعــدادی از
شــرکتها در حــال حاضــر بیــش از یــک مدیرعامــل دارنــد؛ مثـ ًا شــرکت ســی.بی .ریچــارد
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الیــس 67چهــار مدیرعامــل دارد .تعــدادی از شــرکتها هــم تقریبــاً بــرای هــر چیــزی ،از
دانــش گرفتــه تــا ایجــاد تنــوع ،یــک مدیــر تعییــن کردهانــد و تعــداد آنهــا هــم در حــال
افزایــش اســت .مثــ ًا هواپیمایــی ساوتوســت 68یــک مدیــر توییتــر دارد .کوکاکــوال و
ماریــوت 69مدیــر وبالگنویســی دارنــد .کــداک عــاوه بــر اینکــه یکــی از همیــن مدیــران
دارد ،یک نفر را هم بهعنوان مدیر گوش کردن انتخاب کرده است.
بااینحــال ،مدیــران هنــوز هــم در قیــاس بــا روســای جمهــور ،مالزمــان کمتــری دارنــد
(مث ـ ً
ا جانشــین معــاون و خیلــی عنوانهــای دیگــر را ندارنــد) .در بانکــداری تقریباًهمــه
کارکنــان از صنــدوقدار گرفتــه تــا ردههــای باالتــر ،بهنوعــی رئیــس محســوب میشــوند.
تعــداد اعضــای شــبکه اجتماعــی لینکدیــن بــا عنــوان شــغلی نایبرئیــس 426درصــد
ت ســایت در فاصلــه ســالهای  2005تــا  2009رشــد داشــته اســت.
ســریعتر از کل عضویـ 
نــرخ تــورم عناویــن بــرای روســای جمهــور  312درصــد و بــرای مدیــران  275رصــد بــوده
اســت .عناویــن مــندرآوردی همانقــدر کــه در میــان سرخپوســتها رایــج اســت ،در
میــان مدیــران هــم رواج دارد .انجمــن بینالمللــی مشــاغل اداری آمریــکا 70گــزارش کــرده
کــه بیــش از  500عنــوان شــغلی زیــر چتــر ایــن انجمــن وجــود دارد؛ از برنامهریــز مدیــر
تــا متخصــص اســناد الکترونیکــی .کســانی کــه روزنامههــا و نشــریات را در ســازمان پخــش
میکننــد ،حــاال «متصــدی توزیــع رســانه» هســتند .مســئول جمـعآوری زبالــه «متصــدی
بازیافــت» لقــب گرفتــه اســت .نظافتچیــان ســرویس بهداشــتی حــاال «مشــاوران
بهداشــتی» هســتند .روی لباسهــای کار ساندویچســازهای رســتورانهای زنجیــرهای
ســابوی 71عبــارت «هنرمنــد ســاندویچ» حــک شــده اســت .حتــی فرانســویها کــه بــه
اصالــت و خلــوص زبانشــان پایبنــد هســتند هــم واژههــای جدیــدی را بــرای توصیــف
عناویــن شــغلی مــندرآوردی خلــق کردهانــد .بانــوان نظافتچــی حــاال «تکنســینهای
جالدهنده» 72هستند.
اینجــا چــه خبــر اســت؟ اولیــن توضیحــی کــه بــه ذهــن میرســد ،رکــود اقتصــادی
اســت .مدیــران بهجــای افزایــش دســتمزد و دادن پــاداش ،عناویــن شــغلی جــذاب بــذل و
CBRichard Ellis
Southwest Airlines
Marriott
America’s International Associationof Administrative Professionals
Subway
»«techniciennes de surface
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بخشــش میکننــد .امــا ایــن رویکــرد ،دالیــل ســاختاری هــم دارد .اصلیتریــن ایــن
دالیــل ،افزایــش پیچیدگــی فضــای کس ـبوکار اســت .بســیاری از کس ـبوکارها نهتنهــا
رئیــس و نایبرئیسهایــی را بــرای خطــوط مختلــف تولیــد انتخــاب میکننــد ،بلکــه
هرکــدام از مناطــق مختلــف هــم رئیــس و نایبرئیسهــای خــاص خودشــان را دارنــد.
ایــن دو دلیــل در کنــار هــم باعــث شــده کــه عناویــن شــغلی بلندباالتــر و طوالنیتــری
روی بیزینسکارتهــا نقــش ببنــدد؛ مثــ ً
ا نایبرئیــس واحــد فتوکپــی شــرکت آســیا
پاسیفیک.
تفکــر انعطافپذیــری هــم باعــث ایجــاد تــورم در عناویــن شــغلی میشــود .رســم از
میــان برداشــتن سلســلهمراتب خــودش بــه شــکلی متناقــض ،باعــث تکثیــر عنوانهــای
شــغلی بیمعنــا شــده اســت .کارمنــدان در آرزوی کســب عنوانهــای بهظاهــر مهمــی
هســتند کــه بــه آنهــا توهــم بــاال رفتــن از پلههــای ترقــی را میدهــد .مدیرانــی کــه
درواقــع کســی را بــرای مدیریــت کــردن ندارنــد ،بــا عناویــن دهانپرکــن فریــب داده
میشــوند؛ درســت مثــل سیاســتمداران بازنشســتهای کــه بــه ســمتهای تشــریفاتی
منصــوب میشــوند .دلیــل دیگــر اســتفاده شــرکتها از عنوانهــای شــغلی تجمالتــی
ایــن اســت کــه بگوینــد از آخریــن مدهــا مطلــع هســتند .مــد شــدن گرایش به کسـبوکار
ســبز ،گــروه جدیــدی از مدیــران و ســفیران محیطزیســتی را بــه وجــود آورده اســت.
مشــکالتی کــه بــرای شــرکت  BPدر همیــن زمینــه ایجــاد شــد ،بیشــک بــه نتایجــی
مشــابه منجــر میشــود .میتــوان پیشبینــی کــرد کــه از ایــن بــه بعــد شــاهد مدیــر
متصدیــان امنیــت و مدیــر واحــد عذرخواهــی خواهیــم بــود .بخــش تکنولــوژی در آمریــکا
قهرمــان بالمنــازع تــورم عناویــن بــوده اســت .ایــن بخــش همــه نــوع شــغل مـندرآوردی
ایجــاد کــرده کــه بایــد بــرای آنهــا اســمی در نظــر گرفــت .بخــش تکنولــوژی همچنیــن
پــر اســت از بچــه درسخوانهــای سرکشــی کــه بــه عناویــن خنــدهدار عالقــه دارنــد.
اســتیو جابــز بــه خــودش میگفــت« :مدیــر همهچیــزدان» .جــری یانــگ 73و دیویــد
فیلــو 74بنیانگــذاران یاهــو خودشــان را «رئیــس یاهوهــا» خطــاب میکردنــد .هــزاران
نفــر از فعــاالن حــوزه  ITخودشــان را بــه القابــی مثــل اســتاد توســعه نرمافــزار ،مربــی،
انجیلنویس یا محبوبترین لقب حال حاضر یعنی نینجا مفتخر میکنند.
73. Jerry Yang
74. DavidFilo
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ـان
امــا اینجــا هــم مثــل بســیاری حوزههــای دیگــر ،رهبــری تــورم عناویــن ،بــه جهـ ِ
درحالتوســعه بهخصــوص هنــد و چیــن واگــذار شــده اســت .هــر دو کشــور میــل
ل جــذاب میتوانــد کلیــد همســریابی و
دیرینــهای بــه مرتبهبنــدی دارنــد (شــغ 
همچنیــن برانگیختــن تحســین دوســتان و آشــنایان باشــد) .ایــن کشــورها همچنیــن
بــازار کار تنــگ و بســتهای دارنــد .نتیجــه ایــن وضعیــت ،انفجــار القــاب شــغلی اســت.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــرکتها بــه فکــر ایجــاد مشــاغل عجیبــی مثــل
«متخصــص خــرو ج از ســازمان» افتادهانــد .آنهــا همچنیــن ترفیعهــای عجیــب
شــغلی مثــل تبدیــل شــدن از «دســتیار قائممقــام مدیــر» بــه «مدیریــت دســتیاری
قائممقام مدیر» را باب کردهاند.
فواید متورم ،زیانهای دستکم گرفتهشده

ایــن وضعیــت چقــدر ممکــن اســت مسئلهســاز شــود؟ تــورم عناویــن ،بیحرمتــی
آشــکار بــه زبــان اســت .امــا آیــا ایــن مســئله در جهــان شــرکتها یــک مســئله
عــادی و پیشبینیشــده 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 میکنــد .فوایــد اعطــای یــک عنــوان
شــغلی جــذاب بــه افــراد ،اغلــب ک ـمدوام اســت ،امــا آســیبهای آن در بلندمــدت
خــودش را نشــان میدهــد .مــردم کمکــم بــه القابشــان بدبیــن میشــوند (بهویــژه
وقتــی ایــن القــاب بهجــای افزایــش دســتمزد بــه آنهــا داده شــده باشــد) .ســازمانها
متوهمتــر و خیالبافتــر میشــوند .بــازار کار نیــز غیرشــفافتر میشــود.
صالحیــت افــراد بــرای مشــاغل ناشــناختهای چــون «کنترلکننــده بصــری پلتفــرم
چندگانــه و اســناد بهــادار» (مربــوط بــه  )BBCیــا «مدیــر اســتراتژیهای آیندهنگرانــه
و خالقیتمحور» (انجمن سرطان آمریکا) چطور احراز میشود؟
عناویــن شــغلی جــذاب نهتنهــا بههیچوجــه امنیــت شــغلی افــراد را تأمیــن
نمیکنــد ،بلکــه اغلــب آنهــا را مصرفپذیرتــر میکنــد .شــرکتها ممکــن اســت
قبــل از اخــراج یــک مشــاور  ITتردیــد کننــد ،امــا در مــورد اســتاد تســریع فرآینــد
توســعه نرمافــزار چطــور؟ در نهایــت ماهیــت تــورم ایــن اســت کــه هــر چیــزی را کــه
به آن نزدیک شود ،بیارزش میکند.
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مرگ بر سرگرمی
رواج ماللآور خوشگذرانی در محل کار
یکــی از جاذبههــای تماشــای  ،Mad Menیــک درام تلویزیونــی دربــاره صنعــت
تبلیغــات در اوایــل دهــه  ،1960بررســی رونــد تغییــر زندگــی شــغلی در طــول زمــان
اســت .یکــی از بارزتریــن تغییــرات در نهایــت باعــث شــده مــردم احســاس بهتــری
نســبت بــه خودشــان پیــدا کننــد :اینکــه دیگــر بــا زنــان بهعنــوان شــهروندان
درجــهدو رفتــار نمیکننــد .امــا تغییــر آشــکار دیگــر ممکــن اســت مــردم را کمــی
معذب کند :آنها هنر تفریح کردن در محل کار را از دست دادهاند.
تبلیغاتچیهــای آن دوران از تفریحــات ســادهای لــذت میبردنــد .روی میزهــای
کارشــان میهمانــی ترتیــب میدادنــد .بــا همکارانشــان رابطــه برقــرار میکردنــد و
معاشرتهایشــان نــه فقــط بــرای ارتبــاط گرفتــن بــا دیگــران ،بلکــه بــرای تفریــح کــردن
و خوشگذرانــی انجــام میشــد .ایــن روزهــا بســیاری از شــرکتها ســخت بــه دنبــال
ایجــاد ســرگرمی و لــذت هســتند .شــرکتهای نرمافــزاری ســیلیکونولی دیوارهایــی را
بــرای ســنگنوردی در ســالنهای خــود نصــب کردهانــد و در دفاتــر کارمنــدان حیوانــات
بادکنکــی میگذارنــد .والمــارت از صندوقدارانــش میخواهــد کــه دائم ـاً لبخنــد بزننــد.
کالــت ســرگرمی و تفریــح مثــل بیماریهــای هموروئیــدی در حــال تکثیــر اســتAcclaris .
شــرکت آمریکایــی فعــال در زمینــه  ITیــک مدیــر بخــش ســرگرمی دارد TD Bank .شــاخه
آمریکایــی  Canada’s Toronto Dominionدپارتمانــی را بــه نــام «! »Wowدارد کــه تیمهایــی
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بالباسهــای مبــدل را بــرای غافلگیــری و شــاد کــردن کارمنــدان موفــق اعــزام میکنــد.
شرکت نوشیدنی رد بول سرسرهای را در دفترش در لندن نصب کرده است.
75
ســرگرمی در محــل کار خــودش بــه یــک کسـبوکار تبدیــل شــده اســت .مــادان کاتاریا
یــک هنــدی کــه خــودش را بهعنــوان مربــی خنــده معرفــی کــرده« ،یــوگای خنــده» را بــه
مشــتریان شــرکتی خــود توصیــه میکنــد .شــرکت بریتانیایــی  Fun at Workبنــا بــه ادعــای
خــودش ،شــوق و شــعفی را بــه کارمنــدان هدیــه میدهــد کــه تصــور آن را هــم نمیکننــد.
مث ـ ًا جــای منش ـیها را بــا افــرادی شــبیه بــه بازیگــران محبــوب ســریالهای تلویزیونــی
عــوض میکنــد 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
میهمانیهــای ناهــار شــرکتی را بــر عهــده دارد .کالــت ســرگرمی ،عــاوه بــر گســترش پیــدا
کــردن ،عمیقتــر هــم شــده اســت .گــوگل قهرمــان بالمنــازع ایــن امــر اســت .حــال و هــوای
دفاتــر ایــن شــرکت بــا زمینهــای والیبــال ،مســیرهای دوچرخــه ،یــک جــاده آجــری
زردرنــگ ،یــک مجســمه دایناســور ،هاکــی بــا اســکیت و چندیــن ماســاژور حرفـهای شــادتر
شــده اســت .امــا حــاال دو شــرکت دیگــر ،در ایــن زمینــه گــوگل را بــه مبــارزه طلبیدهانــد؛
شبکه اجتماعی توییتر و فروشگاه آنالین کفش .Zappos
وبســایت توییتــر نشــان میدهــد کــه ایــن شــرکت چقــدر شوخوشــنگ اســت.
کارمنــدان کالههــای کابویــی بــه ســر میگذارنــد و زمزمــه میکننــد« :هــرروز اتفاقهــای
احمقانــه میافتــد ...ایــن خیلــی مســخره اســت» .ایــن شــرکت تیمــی دارد کــه وظیفــه
اعضــای آن شــاد کــردن کارمنــدان اســت .بهعنــوان مثــال ،در روزهــای گــرم ،بــرای آنهــا
حولههــای خنــک میبــرد Zappos .افتخــار میکنــد کــه ایجــاد ســرگرمی و کمــی کارهــای
عجیبوغریــب ،یکــی از ارزشهــای اصلــی ایــن شــرکت اســت .تونــی هســیه 76مدیــر ایــن
شــرکت ســرش را از تــه میزنــد و  10درصــد از زمانــش را صــرف مطالعــه موضوعــی میکنــد
کــه خــودش آن را «علــم شــادی» نامیــده اســت .او زمانــی بــه شــوخی گفــت کــه Zappos
قــرار اســت شــرکت والتدیزنــی را بابــت اینکــه ادعــا کــرده «شــادترین نقطــه روی زمیــن»
اســت ،تحــت پیگــرد قانونــی قــرار بدهــد Zappos .بهطــور منظــم کارمندانــش را درگیــر
«فعالیتهــای مهربانانــه تصادفــی» میکنــد .کارمنــدان یــک صــف از رقصندههــا تشــکیل
75. Madan Kataria
76. Tony Hsieh
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میدهنــد و یکــی از همکارانشــان را بــرای تحســین و تقدیــر انتخــاب میکننــد .فــردی کــه
انتخاب شده ،باید به مدت یک هفته ،یک کاله احمقانه به سرش بگذارد.
ایــن گرایــش بــه ایجــاد ســرگرمی ،از ســه مــد مدیریتــی پرطرفــدار نشــایت گرفتــه
اســت :تفویــض اختیــار ،درگیــر شــدن در کار و خالقیــت .بســیاری از شــرکتها بابــت
ســپردن قــدرت بــه دســت کارمندانــی کــه در خــط مقــدم مشــغول بــه فعالیــت هســتند،
بــه خودشــان افتخــار میکننــد .بااینحــال پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه فقــط 20
درصــد از کارمنــدان کامـ ً
ا خــود را درگیــر کار میکننــد .تعــداد افــراد خــاق حتــی از ایــن
هــم کمتــر اســت .مدیــران امیدوارنــد کــه «ســرگرمی» بــه شــکلی ســحرآمیز کارمنــدان را
درگیــر کار کنــد و خالقیــت آنهــا را افزایــش بدهــد .امــا مشــکل اینجاســت کــه بهمحــض
اینکــه ســرگرمی بــه بخشــی از اســتراتژی شــرکت تبدیــل میشــود ،ســرگرمکنندگی
خــود را از دســت میدهــد و کارکــرد عکــس پیــدا میکنــد؛ در بهتریــن حالــت یــک
حرکت بیفایده پوچ است و در بدترین حالت ،یک اقدام تحمیلی خستهکننده.
ناخوشــایندترین مســئله دربــاره مــد شــدن ســرگرمی ایــن اســت کــه ایــن نــوع
تفریــح تــا حــد زیــادی بــا تحمیــل و اضطــرار آمیختــه شــده اســت .شــرکتهایی مثــل
 Zapposفقــط شوخوشــنگی را تجلیــل نمیکننــد ،بلکــه کموبیــش آن را الزمــه فعالیــت
در ایــن شــرکت میداننــد .ســرگرمی اجبــاری تقریبـاً همیشــه دلزدگــی ایجــاد میکنــد.
توییتــر دفتــر کار خــود را  Twofficeنامیــده اســت .پیتــزا بوســتون 77کارمنــدان خــود را
تشــویق میکنــد تــا بــرای آن دســته از همــکاران خــود کــه در ضمــن بهتریــن بــودن،
تفریــح هــم میکننــد« ،موزهــای طالیــی» بفرســتند .پشــت ســرگرمی ،اغلــب یــک تفکــر
مدیریتــی ناپختــه پنهــان شــده اســت؛ میــل بــه برنــد کــردن شــرکت بهعنــوان
کســبوکاری بهتــر از رقبــا یــا برنامهریــزی بــرای افزایــش بهــرهوری از طریــق ایجــاد
تیمهــای کاری .توییتــر حتــی بــا صراحــت بــه ایــن مســئله افتخــار میکنــد کــه «تــاش
کرده تا محیطی را ایجاد کند که بهرهوری و شادی را به وجود میآورد».
سرگرمی الزم نیست اجباری باشد

شــرکتها در حالــی ســرگرمیهای جایگزیــن را بــه کارمندانشــان تحمیــل میکننــد
کــه خودشــان در حــال جنــگ بــا ســرگرمیهای واقعــی هســتند .بســیاری از آنهــا
77. Boston Pizza
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ســیگاریها را مجبــور میکننــد مثــل مجرمــان بیــرون از ســاختمان تجمــع کننــد .گروهــی
از آدمهــای فضــول از وکال گرفتــه تــا کارمنــدان واحــد منابــع انســانی ،بــه کســانی کــه در
محــل کار روابــط عاشــقانه برقــرار کردهانــد ،اعــام جنــگ میکننــد؛ بهخصــوص اگــر
ایــن رابطــه عاشــقانه بیــن دو نفــر در مراتــب شــغلی مختلف باشــد .شــرکت کامپیوترســازی
HPبعــد از اینکــه یکــی از پیمانــکاران ادعــای مبهمــی را دربــاره آزار جنســی بــه مدیرعامــل
موفــق ایــن شــرکت مــارک هــرد 78نســبت داد ،ایــن مدیــر را بالفاصلــه اخــراج کــرد (اوراکل
رقیب این شرکت بالفاصله آقای هرد را استخدام کرد).
ســوداگران ســرگرمیهای تقلبــی بــا مقاومتهایــی هــم روبــهرو شــدهاند .وقتــی
والمــارت تــاش کــرد تــا قوانینــی عجیــب را بــه کارمنــدان آلمانـیاش تحمیــل کنــد،
مثــل لبخنــد اجبــاری یــا ممنوعیــت برقــراری رابطــه عاشــقانه با همــکاران ،چنــان جنگ
تمامعیــاری بــه را ه افتــاد کــه در نهایــت فقــط بــا خــروج ایــن ســوپرمارکت زنجیــرهای
از آلمــان در ســال  2006پایــان پیــدا کــرد .امــا چنیــن پیروزیهایــی بهنــدرت اتفــاق
ـردگان دســتمزد ماهانــه کــه مجبورنــد وانمــود کننــد در
میافتــد .بــرای بســیاری از بـ
ِ
محــل کار بــه آنهــا خــوش میگــذرد ،تنهــا عامــل آســایش خاطــر ،تفریــح از طریــق
مســخره کــردن عذابدهندگانشــان اســت .فرهنگعامــه میتوانــد در ایــن زمینــه
الهامبخــش باشــد .دیویــد برنــت 79رئیــس مضحــک ســریال تلویزیونــی ســریال «دفتــر
کار» 80در بخشــی از ســریال میگویــد« :الزم نیســت دیوانــه کار کــردن در اینجــا باشــید.
درواقــع مــا از شــما میخواهیــم یــک پرسشــنامه پزشــکی را تکمیــل کنیــد تــا مطمئــن
شــویم کــه دیوانــه نیســتید ».کارفرمــای هومــر سیمپســون 81کــه یــک واحــد صنعتــی
فعــال در حــوزه انــرژی هســتهای اســت ،فرامــوش نمیکنــد کــه بهطــور منظــم روز بــه
ســر گذاشــتن کالههــای خنــدهدار داشــته باشــد ،امــا اســتانداردهای امنیتــی را مــدام از
یــاد میبــرد .ســریال Mad Menدنیایــی را بــه مــردم یــادآوری میکنــد کــه از دســت
رفتــه اســت؛ دنیایــی کــه در آن مدیــران بــه «ســرگرمی» بهعنــوان یــک ابــزار مدیریتــی
نــگاه نمیکننــد و کارمنــدان میتواننــد در محــل کار بــه معنــای واقعــی کلمــه خــوش
بگذارند.
Mark Hurd
David Brent
The Office
Homer Simpson

78.
79.
80.
81.
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اهالی کسبوکار بهتر است کمتر کار کنند و بیشتر فکر کنند
در جهــان امــروزی منبــع پایانناپذیــری از مربیــان کس ـبوکار وجــود دارد کــه
بــه مــا میگوینــد بایــد بیشــتر کار کــرد و چطــور میتوانیــم کار بیشــتری انجــام
بدهیــم .شــریل ســندبرگ زنانــی را کــه میخواهنــد پیشــرفت کننــد ،بــه «تــن
دادن بــه شــرایط» 82تشــویق میکنــد .جــان برنالــد 83نصیحتهــای جالبــی را
85
دربــاره «هدایــت کسـبوکار بــا ســرعت امــروزی» 84ارائــه میدهــد .مایــکل پــورت
بــه فروشــندهها میگویــد کــه «خــود را بــر ســر زبانهــا بیندازیــد» .86هــر زمــان
کــه فکــر کنیــد ممکــن اســت لحظــهای بــه حــال خودتــان رهــا شــوید ،کیــث
فرازی 87به شما هشدار میدهد که «هرگز تنها غذا نخورید».88
بااینحــال ،بزرگتریــن مشــکل جهــان کس ـبوکار ،مشــکل کوچکــی نیســت،
بلکــه مســائل بســیار زیــادی را در برمیگیــرد؛ مزاحمتهــا و وقفــه افتادنهــای
زیــاد ،انجــام وظایــف ســنگین بــه خاطــر شــرکت و در یــککالم ،مقــدار زیــادی
مشــغله .هلندیهــا بــر ایــن باورنــد کــه بــاال رفتــن تعــداد جلســات ،بزرگتریــن
Lean In
John Bernard
Business at the Speed of Now
Michael Port
Book Yourself Solid
Keith Ferrazzi
Never Eat Alone

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
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عامــل بلعنــده زمــان اســت .آنهــا از معضلــی بــه نــام «بیمــاری جلســه» حــرف
میزننــد .بااینحــال ،مطالعــهای کــه در ســال  2012توســط موسســه جهانــی
مککینــزی انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه ایمیلهــا بزرگتریــن اتالفکننــده
زمــان هســتند .پژوهشــگران دریافتهانــد کــه کارمنــدان ماهــر دفتــری بیــش از
یکچهــارم از هــرروز کاری خــود را صــرف نوشــتن یــا جــواب دادن ایمیلهــا
یکنند.
م 
اینکــه کدامیــک از ایــن عادتهــای زندگــی مــدرن کاری ،بازدارندهتــر
اســت ،همچنــان مــورد مناقشــه اســت .امــا آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه
کارمنــدان اداری انــگار روی تردمیلــی از فعالیتهــای بیفایــده در حــال دویــدن
ت ســاعتها طــول بکشــد .کارمنــدان
هســتند .مدیــران اجــازه میدهنــد کــه جلســا 
از ایمیــل اســتفاده میکننــد ،چــون ارســال آن بهزحمــت و فکــر کمتــری نیــاز
دارد .کل صنعــت مدیریــت انــگار فقــط بــرای تنــد کــردن حرکــت ایــن تردمیــل بــه
حیات خود ادامه داده است.
همــه ایــن «تــن دادنهــا» زیــاد کار کــردن را بــه یــک رفتــار همهگیــر
بهخصــوص در ایاالتمتحــده تبدیــل کــرده اســت .آمریکاییهــا حــاال نســبت بــه
ســال  1979بــرای انجــام هشــت و نیــم ســاعت کار هفتگــی خــود بیشــتر رنــج
میکشــند .پژوهشــی کــه در ســال  2012توســط مرکــز پیشگیــری و کنتــرل
بیمــاری انجــام شــده ،تخمیــن زده کــه حــدود یکســوم بزرگســاالن شــاغل هــر
شــب کمتــر از شــش ســاعت میخوابنــد .مطالعــه دیگــری کــه توســط شــرکت
گــود تکنولــوژی 89ارائهدهنــده سیســتمهای امنیتــی موبایلــی بــرای کس ـبوکارها
انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه بیــش از 80درصــد شــرکتکنندگان در ایــن
پژوهــش بعــد از تــرک محــل کار ،همچنــان بــه کار کــردن ادامــه میدهنــد؛
69درصــد از آنهــا نمیتواننــد بــدون چــک کــردن ایمیلشــان بــه رختخــواب برونــد
و 38درصد بهطور مداوم سر میز شام ایمیلهای کاری چک میکنند.
90
ایــن فعالیتهــا تمرکــز بــر کار واقعــی را ســختتر میکنــد .ترســا آمابیــل از
مدرســه کسـبوکار هــاروارد کــه هدایــت پژوهــش بزرگــی را دربــاره کار و خالقیــت
89. Good Technology
90. Teresa Amabile
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بــر عهــده داشــته ،گــزارش داده کــه کارمنــدان معمــوالً در روزهــای کمفشــارتر
نســبت بــه روزهــای پرفشــاری کــه بــا انبوهــی از تقاضاهــای پیشبینینشــده
مواجــه هســتند ،خالقیــت بیشــتری از خــود نشــان میدهنــد .گلوریــا مــارک 91از
دانشــگاه کالیفرنیــا در ســال  2012بــه همــراه دو همــکار خــود 13 ،نفــر از افــراد
مشــغول در حــوزه  ITرا بــه مــدت پنــج روز از ایمیــل محــروم کردنــد و رفتــار آنهــا
را بهشــدت زیــر نظــر گرفتنــد .آنهــا متوجــه شــدند کــه افــراد بــدون وجــود
ایمیــل ،بیشــتر بــر وظایــف خــود تمرکــز داشــتند و اســترس کمتــری را تجربــه
کردند.
زمانهایــی هــم بــوده کــه مــا اســتراتژی متفاوتــی را تجربــه کردهایــم و
بهجــای «تــن دادن» ،خودمــان را کنــار کشــیدهایم .ســنت کنــار کشــیدن ،یــک
پیشــینه برجســته تاریخــی دارد .لــرد ملبــورن 92نخســتوزیر محبــوب ملکــه
93
ویکتوریــا ،ارزشهــای «عــدم فعالیــت اســتادانه» را ارتقــاء دارد .هربــرت اســکویت
در زمــان نخسـتوزیری 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 میکنــم چــرا
بایــد ریســک کنیــم؟» ایــن ســنت حــاال در باتالقــی از جلســات و پیامهــا مدفــون
شــده اســت .مــا بایــد قبــل از آنکــه جــدول زمانبنــدی کاری خــود را تــا ســرحد
مرگ پر کنیم ،به این سنت جان تازه ببخشیم.
بارزتریــن مزیــت کنــار کشــیدن ،افزایــش خالقیــت در کارمنــدان خواهــد بــود؛
همــان افــرادی کــه بایــد در قلــب اقتصــاد مــدرن قــرار داشــته باشــند .در اوایــل
دهــه  ،1990روانشناســی بــه نــام میهالــی ســیکزنتمیهالی 94از  275فــرد خــاق
درخواســت کــرد تــا بــرای کتابــی کــه در حــال نوشــتن آن بــود ،بــا او گفتوگــو
کننــد .یکســوم آنهــا بــه خودشــان زحمــت جــواب دادن هــم ندادنــد و یکســوم
دیگــر درخواســت او را رد کردنــد .پیتــر دراکــر ،مربــی مدیریــت ،حــال و هــوای ایــن
افــراد را اینطــور توصیــف کــرده اســت« :یکــی از رازهــای بهــرهوری 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 دعوتنامههایــی
را بدهیــم» .مهمتریــن ســرمایه افــراد خــاق ،زمانشــان اســت؛ بهویــژه زمانهایــی
کــه بتواننــد بــدون مزاحمــت تمرکــز کننــد .بزرگتریــن دشــمن آنهــا هــم کســانی
هســتند کــه تــاش میکننــد وقــت ایــن افــراد را بــا ایمیلهــا و جلســات تلــف
کننــد .افــراد خــاق درواقــع زمانــی بیشــترین بهــرهوری را دارنــد کــه از دیــد ناپخته
مدیران اینطور به نظر میرسد که هیچ کاری انجام نمیدهند.
خــود مدیــران هــم میتواننــد از ایــن رویکــرد بهرهمنــد شــوند .آنهایــی کــه
در ردههــای بــاالی ســازمانی قــرار دارنــد ،بهتــر اســت بهجــای کنتــرل عملیــات ،بــر
اســتراتژیها نظــارت داشــته باشــند .بهبیاندیگــر بهجــای آنکــه ببیننــد
برنامههــا چطــور پیــش م ـیرود ،بایــد بررســی کننــد کــه آیــا شــرکت کار درســت
را انجــام میدهــد یــا نــه .جــک ولــش زمانــی کــه مدیــر جنــرال الکتریــک بــود،
نیــم ســاعت از روز خــود را صــرف کاری میکــرد کــه خــودش آن را «زمــان از
پنجــره بــه بیــرون نــگاه کــردن» نامیــده بــود .وقتــی بیــل گیتــس مدیریــت
مایکروســافت را بــر عهــده داشــت ،طبــق عــادت در دو هفتــه از ســال کــه بــه
«هفتههــای تفکــر» مشــهور بــود ،خــودش را در کلبــه دورافتــادهای زندانــی
میکــرد .جیــم کالینــز نویســنده کتــاب مشــهور «از خــوب بــه عالــی» همــه مدیــران
را بــه تهیــه لیســتی از کارهایــی کــه بایــد انجــام آن را متوقــف کننــد ،نصیحــت
میکنــد .آیــا جلسـهای هســت کــه بتوانیــد کنســل کنیــد؟ یــا شــامی کــه بتوانیــد
از آن صرفنظر کنید؟
کمتر ،کمابیش همان بیشتر است

مدیــران تــازهکار هــم بهتــر اســت همیــن نصیحتهــا را دنبــال کننــد .کیــث
مورنیــگان 95از مدرســه مدیریــت کلــوگ 96در کتــاب «هیــچ کاری نکنیــد» ،97از
معــدود کتابهایــی کــه بــه مشــکل کار بیشازحــد پرداختــه ،اشــاره میکنــد کــه
بهتریــن مدیــران توجــه خــود را روی تدویــن قوانیــن مناســب متمرکــز میکننــد؛
95. Keith Murnighan
96. Kellogg School of Management
97. Do Nothing
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یعنــی اســتخدام افــراد مناســب و ایجــاد انگیزههــای مناســب؛ بعــد از ســر راه بقیــه
کنــار میرونــد .او داســتانی را از ایســتمن کــداک در روزهــای اوجــش نقــل میکنــد.
در ســازماندهی مجــدد شــرکت ،یــک بخــش کوچــک از قلــم افتــاد .ایــن بخــش
نــه رهبــری داشــت و نــه بایــد گــزارش عملکــردی را بــه مدیریــت ارائــه م ـیداد.
دفتــر مرکــزی فقــط وقتــی دوبــاره متوجــه ایــن بخــش شــد کــه نامــه تبریــک یــک
مشتری را بابت عملکرد خوب این واحد دریافت کرد.
اینکــه هیــچ کاری انجــام ندهیــم ممکــن اســت کمــی زیــادهروی باشــد .مدیران
نقــش مهمــی را در زمینــه هماهنگســازی فعالیتهــای پیچیــده و نظــم بخشــیدن
بــه کارمندانــی کــه از انجاموظیفــه شــانه خالــی میکننــد ،بــر عهــده دارنــد .برخــی
از افــراد خــاق هــم اگــر بــه حــال خــود رهــا شــوند ،هرگــز کاری را بــه ســرانجام
نمیرســانند .امــا کــم کــردن حجــم کارهــا تــا حــد بســیار زیــاد ،قطع ـاً فوایــدی
دارد .ایــن مســئله میتوانــد شــامل کاهــش ســاعات چــک کــردن ایمیــل ،کــم
کــردن جلســات و خــاص شــدن از شــر مدیرانــی باشــد کــه بیشازحــد الزم
مجاهــدت بــه خــرج میدهنــد .در حــال حاضــر «تــن دادن» میتوانــد گاه
پیامدهــای منفــی داشــته باشــد .زمــان آن رســیده کــه یــک اســتراتژی بهمراتــب
رادیکالتر ،یعنی کنار کشیدن را امتحان کنیم.
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راهنمای از زیر کار در رفتن
چطور با حداقل تالش 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 میکوشــند شرکتهایشــان
را از زاویــه دیــد منتقــدان و رقبــا تماشــا کننــد .سیاســتمداران هوشــیار ،خودشــان را
بهجــای مخالفانشــان قــرار میدهنــد .همیــن مســئله بــرای جهــان کس ـبوکار هــم
بهصــورت کلــی صحــت دارد .بهتریــن راه بــرای درک «منابــع انســانی» یــک شــرکت،
مشــورت کــردن بــا واحــدی اســت کــه ایــن نــام زشــت را بــه یــدک میکشــد؛ امــا
ایــن مشــورت بایــد بــرای بررســی قواعــد اساســی یکــی از پرطرفدارتریــن و درعینحال
ناشناختهترین علوم جهان باشد؛ یعنی از زیر کار در رفتن.
اولیــن قانــون از زیــر کار در رفتــن ایــن اســت کــه همیشــه ســختکوش بــه نظــر
برســید .ایــن همــان حقــه قدیمــی «ژاکــت روی پشــتی صندلــی» اســت .همیشــه یــک
کــت را روی پشــتی صندلیتــان بــه نمایــش بگذاریــد تــا هــر کــس کــه آن را میبینــد،
فکــر کنــد شــما اولیــن نفــری هســتید کــه بــه شــرکت میآییــد و آخریــن نفــری کــه
محــل کار خــود را تــرک میکنیــد .ایــن بیننــده بهعنــوان مثــال ممکــن اســت مدیرتــان
باشــد کــه روش «مدیریــت کــردن بــا قــدم زدن در شــرکت» را پیــاده میکنــد .مهــارت
از زیــر کار دررفتــن بســیار زیرکانــه و ظریــف اســت :بایــد مطمئــن شــوید کــه وقتــی
کارهــا را تقســیم میکننــد ،شــما جــای دیگــری هســتید .از زیــر کار درروهــای موفــق
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هرگــز آشــکارا از کار فــرار نمیکننــد ،بلکــه خودشــان را بســیار مشــتاق نشــان میدهنــد.
ایــن نمایــش اشــتیاق تقریباًهمــه را فریــب میدهــد .سیاســتگذاران بابــت همهگیــر
شــدن کار بیشازحــد تأســف میخوردنــد ،امــا همانطــور کــه رونالــد پالســون 98از
دانشــگاه النــد ســوئد 99در کتــاب «کارمنــد بیخاصیــت» 100گفتــه ،بســیاری از
پژوهشهــا ثابــت میکنــد کــه کارمنــدان بهطــور میانگیــن روزانــه یــک ســاعت و نیــم
تا سه ساعت وقت تلف میکنند.
قانــون دوم ایــن اســت کــه تکنولــوژی اطالعــات ،هــم بهتریــن دوســت کارمنــد از زیــر
کار دررو اســت ،هــم مهلکتریــن دشــمنش .کامپیوترهــای شــخصی بــرای تنبلهــا
ســاخته شــدهاند .میتوانیــد وانمــود کنیــد کــه ســخت مشــغول کاریــد ،درصورتیکــه در
حقیقــت در حــال خریــد ،برنامهریــزی بــرای تعطیــات یــا پرســه زدن در اینترنت هســتید.
ی موبایــل ،در جلســات هــم میتوانیــد بــه ایــن پرســه زدنهــای خــود
بــه لطــف تکنولــوژ 
ادامــه بدهیــد .خوشــبختانه حقــه ژاکــت یــک ورژن هــم در حــوزه فناوریهــای پیشــرفته
دارد :ایمیلهــای خــود را طــوری تنظیــم کنیــد کــه نیــم ســاعت بعــد از نیمهشــب یــا
ســاعت پنــج و نیــم صبــح ارســال شــوند .بهاینترتیــب میتوانیــد مدیــران خــود را
متقاعد کنید که بهاندازه یک کارگر معدن سختکوش کار میکنید.
امــا  ITروی تاریکــی هــم دارد .تخمیــن زده شــده کــه نحــوه مصــرف اینترنــت 27
میلیــون کارمنــد در سراســر دنیــا کنتــرل میشــود .کنــار آمــدن بــا ایــن تهدیــد ،بــه
هشــیاری نیــاز دارد :هــر کاری کــه میتوانیــد ،بــرای پنهــان کــردن هیســتوری مرورگــر
اینترنــت خــود انجــام دهیــد .ایــن مســئله همچنیــن میتوانــد مســتلزم پیادهســازی
روشــی باشــد کــه بهطــور طبیعــی از کارمنــدان از زیــر کار دررو ســر نمیزنــد :کنشــگری
سیاســی! تــا میتوانیــد دربــاره اینکــه چطــور حتــی کوچکتریــن بیتوجهــی بــه
قانــون حفاظــت دادههــا ،میتوانــد 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 میکنــد کــه مثــل ریلیتیشــوهای تلویزیونــی ،آدمهــا در موقعیتهــای
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  ،2004دو روز طــول کشــید تــا
یــک نفــر متوجــه شــود یــک بــازرس مالیاتــی فنالنــدی پشــت میــز کارش مــرده اســت.
در ســال  ،2009اداره هوانــوردی ســوئد کشــف کــرد کــه برخــی از کارمندانش سـهچهارم
ســاعات کاری خــود را صــرف تماشــای فیلمهــای مســتهجن در اینترنــت کردهانــد .در
ســال  ،2012یــک کارمنــد دولتــی در آلمــان ،در زمــان بازنشســتگی یــک پیــام
خداحافظــی بــرای همکارانــش نوشــته بــود کــه در آن اعتــراف میکــرد در  14ســال
گذشــته ،کوچکتریــن کاری انجــام نــداده اســت .در ایــن بخــش حتــی اگــر مدیــران
متوجه کمکاری کارمندان بشوند ،اخراج کردن آنها تقریباً غیرممکن است.
ســازمانهای بــزرگ بخــش خصوصــی هــم میتواننــد بهانــدازه شــرکتهای
دولتــی مســتعد پــرورش افــراد از زیــر کار دررو باشــند .دیویــد بولچــاور 101در کتــاب
«مــرده در حــال زندگــی» 102دربــاره سرگذشــتش بهعنــوان یــک کارمنــد اداری ،بیــان
میکنــد کــه حجــم کارهایــی کــه او بایــد انجــام مـیداد ،کامـ ً
ا متضــاد ابعــاد شــرکتی
بــود کــه در آن کار میکــرد .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
بســیار بــاال داشــت ،امــا تقریبــاً هیــچ کاری نمیکــرد .آقــای بولچــاور هیــچ رابطــه
خــاص یــا زد و بنــدی نداشــت؛ از رئیســش درخواســت کار بیشــتر کــرد و بعــد از ناتوانــی
شــرکت در ارائــه کار اضافهتــر ،وقــت آزادش را بــه نوشــتن یــک کتــاب مدیریتــی
اختصــاص داد .امــا میلیونهــا نفــر دیگــر از اینکــه زندگــی خــود را صــرف فراغــت
همراه با دستمزد کنند ،کام ً
ال راضی هستند.
از زیــر کار د ر روهــا تابهحــال بــر شــرکتهای قدرتمنــد قدیمــی تمرکــز کردهانــد؛
شــرکتهایی کــه در آنهــا میتــوان مدیــر پــا بهسنگذاشــته را بــا ایــن ادعــا کــه تقریب ـاً
غیرممکــن اســت یــک فایــل اکســل را در کمتــر از دو هفتــه درســت کــرد ،فریــب داد .امــا
راحتطلبهــای باهوشتــر در حــال کشــف فرصتهــای شــغلی پردرآمــدی هســتند کــه
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در نتیجــه اقتصــاد جدیــد 103ارائــه میشــود .شــرکتهایی مثــل گــوگل و فیسبــوک از
برپایــی زمینهــای بــازی بــرای بزرگســاالن حــرف میزننــد .همهچیــز از اتــاق ماســاژ تــا
محفظههــای مخصــوص خــواب و ماشــینهای پینبــال فراهــم اســت تــا امــکان اســتراحت
را در فواصــل میــان ســاعات کاری ســخت و طاقتفرســا بــرای کارمنــدان مهیــا کنــد .امــا
حــاال کــه ایــن شــرکتها بــه انحصارگرانــی بــزرگ تبدیــل شــدهاند ،یــک فرصــت اســتثنائی
بــرای از زیــر کار درروهــای زیــرک فراهــم شــده تــا بــدون دردسـ ِر انجــام کارهــای ســنگین
و پراســترس ،از چــرت وســط روز لــذت ببرنــد .شــرکتهایی کــه حاصــل اقتصــاد جدیــد
هســتند ،حتــی روشــی مفیــد را بــرای کشــف اینکــه آیــا بــه پختگــی الزم بــرای
بهرهبــرداری رســیدهاند یــا نــه ،فراهــم کردهانــد :اگــر کارمنــدان ســمتهایی مثــل «مدیــر
بصــری» یــا «نایبرئیــس تحلیــل کالنداده» دارنــد ،یعنــی وقــت آن رســیده کــه رزومــه
خود را مثل رزومه بچه درسخوانهای 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
بــه اوقــات فراغــت ،جاهطلبیتــان را محــدود کنــد .بســیاری از راحتطلبهــا هنــوز
مســحور افســانهای قدیمــی هســتند کــه میگویــد رابطــهای میــان تــاش و پــاداش
وجــود دارد .فقــط تعــداد معــدودی مطالعــه کمی دربــاره از زیــر کار در رفتن وجــود دارد،
امــا همیــن انــدک مطالعــات موجــود نشــان میدهــد کــه ایــن عــادت در باالتریــن و
پایینتریــن ســطوح درآمــدی رایــج اســت .یــک پژوهــش فنالنــدی در ســال 2010
نشــان داده کــه افــرادی کــه بهعنــوان بیخاصیتتریــن کارمنــدان گــزارش شــدهاند،
بیــش از 112هــزار دالر در ســال درآمــد داشــتهاند .البتــه بــرای شــروع مســیر ترقــی
ناچاریــد کمــی تــاش کنیــد .حقـهای کــه میتوانــد در ایــن زمینــه مــورد اســتفاده قــرار
بگیــرد ،ارائــه ایدههــای هوشــمندانهای اســت کــه باقــی افــراد مســئول اجــرای آن
هســتند .امــا وقتــی مدیــر بشــوید ،مشــکالتتان حــل میشــود .میتوانیــد بهســادگی
همــه وظایــف خــود را بــه دیگــران محــول کنیــد و روزهــای خــود را بــا حضــور در
کنفرانسهای بینالمللی یا گسترش روابط با سرمایهگذاران بگذرانید.
 New-economy .103شیوه جدید خدمات-محور به جای تولید-محور در فعالیتهای اقتصادی که در اواخر دهه  ۹۰و
در زمان حباب اقتصادی داتکام ایجاد شد
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در آرزوی قدرت
چرا برخی از افراد در شرکتها به قدرت میرسند و برخی دیگر نه؟
وقتــی هنــری کیســینجر گفــت کــه قــدرت داروی تقویتکننــده قــوای بدنــی
اســت ،بهنوعــی اهمیــت ایــن موضــوع را دســتکم گرفتــه بــود .قــدرت درواقــع
معجــون حیــات اســت .افــراد قدرتمنــد نهتنهــا دوســتان بیشــتری نســبت بــه باقــی
افــراد دارنــد ،بلکــه از وضعیــت ســامتی بهتــری هــم بهرهمنــد هســتند .پژوهشهــای
بســیاری ثابــت کــرده کــه طبقــه ضعیــف ،بیــش از آنکــه درگیــر مشــکالت فیزیکــی
مثــل چاقــی و فشــارخون بــاال باشــد ،تــا حــد زیــادی بــه بیماریهــای قلبــی مبتــا
میشود.
در ســالهای اخیــر ،فوایــد قــدرت رشــد چشــمگیری داشــته اســت .در دورهای
کــه میانگیــن حقــوق دریافتــی کارمنــدان ثابــت مانــده (در ایاالتمتحــده) یــا رشــد
کمــی داشــته (در اروپــا) ،مدیرعاملهــا و ســایر مدیــران ارشــد از افزایــش قابلتوجــه
دســتمزد بهرهمنــد شــدهاند .سیاســتمداران راه پــول درآوردن را یــاد گرفتهانــد.
کلینتونهــا بعــد از تــرک کاخ ســفید ،طــی 8ســال109 ،میلیــون دالر درآمــد
داشــتهاند .تونــی بلــر بعــد از بازنشســتگی از عالــم سیاســت ،خــودش را بــه یــک
فرد بسیار ثروتمند تبدیل کرد.
امــا بــاال رفتــن از مســیر لغزنــده منتهــی بــه ثــروت ،دشــوارتر شــده اســت و وقتــی
بــه آن میرســید ،ســختتر میتوانیــد حفظــش کنیــد .شــرکتها ســاختارهای
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پیچیدهتــری را معرفــی کردهانــد؛ حــذف مراتــب شــغلی ،جایگزیــن کــردن سیســتم
سلســلهمراتبی بــا تیمهــای کاری و توســعه فعالیتهــا در سراســر دنیــا .آنهــا
همچنیــن زندگــی را بــرای مدیرعاملهــا دشــوارتر کردهانــد .در دهــه  ،1990پیــدا
کــردن مدیرعاملهایــی کــه بــرای ده یــا  15ســال در پســتهای خــود باقیمانــده
بودنــد ،ســخت نبــود .در ســالهای  2000تــا  ،2010متوســط زمــان تصدیگــری
مدیرعاملهــا در سراســر جهــان از  8.1ســال بــه  6.3ســال کاهــش پیــدا کــرده اســت.
در دهــه  1990مرســوم بــود کــه مدیرعاملهــا رئیــس هیئتمدیــره هــم باشــند
(موضوعــی کــه بــه آنهــا اجــازه م ـیداد گــزارش عملکردشــان را بــه خودشــان ارائــه
بدهنــد) .در ســال  ،2009کمتــر از 12درصــد از مدیرعاملهــا ،بهعنــوان رئیــس
هیئتمدیره هم فعالیت میکردند.
در ایــن شــرایط چطــور میتوانیــد بــه قــدرت برســید؟ و وقتــی بــه آن رســیدید،
چطــور میتوانیــد حفظــش کنیــد؟ مربیــان مدیریــت بــه خاطــر اهمیــت بیشازانــدازه
ایــن موضــوع بــرای مراجعهکنندگانشــان ،بهشــدت بابــت آن اظهــار تأســف میکننــد.
چهرههــای دانشــگاهی و مشــاوران ترجیــح میدهنــد روی موضوعاتــی چــون بازگشــت
ســرمایه تمرکــز کننــد .هــردوی ایــن گروههــا عالقــه دارنــد کــه کس ـبوکار را بهعنــوان
یــک ســرمایهگذاری عقالنــی در نظــر بگیرنــد کــه قوانیــن خــودش را دارد .ایــن وضعیــت،
تحلیــل قــدرت را بــر عهــده مدیــران بازنشســتهای چــون جــک ولــش (کــه میکوشــند
خودشــان را بهعنــوان نوابــغ کســبوکار معرفــی کننــد ،نــه عــدهای ماکیاولیســت) و
فروشــندگان حقهبــاز (کــه بــه شــما میگوینــد تنهــا چیــزی کــه بــرای مدیرعامــل
شدن نیاز دارید این است که قدرت درونی خود را آزاد کنید) قرار میدهد.
جفــری پفــر 1از مدرســه کســبوکار اســتنفورد از ایــن قانــون استثناســت .او
سالهاســت دوره پرطرفــداری را بــه نــام «راههــای قــدرت» تدریــس میکنــد .حــاال
همــه یافتههایــش را در کتابــی بــه نــام «قــدرت :چــرا برخــی از افــراد قدرتمنــد
هســتند و برخــی دیگــر نــه؟» 2خالصــه کــرده کــه بخشــی از آن شــامل تحلیلهــای
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

 350آشوب بزرگ

راه بــرای رســیدن بــه قــدرت ،ایــن اســت کــه در شــغل خــود موفــق باشــید» آغــاز
میکنــد .ارتبــاط میــان پــاداش و شایســتگی در بهتریــن حالــت ،بســیار سســت اســت.
مدیریــت بــاب ناردلــی 3در شــرکت هــوم دیپــات 4فاجعهآمیــز بــود ،امــا حــدود
یکچهــارم میلیــارد دالر پــول گرفــت تــا شــرکت را تــرک کنــد .بالفاصلــه بعــد از
آنهــم بــه مدیریــت شــرکت کرایســلر منصــوب شــد کــه در آن زمــان ورشکســته بــود.
آقــای پفــر اشــاره میکنــد کــه مدیرعاملهایــی کــه بیــش از ســه ســال بــا درآمدزایــی
ضعیــف ریاســت کننــد و شرکتهایشــان را بــه ورشکســتگی بکشــانند ،فقــط  50درصــد
احتمــال دارد کــه شغلشــان را از دســت بدهنــد (ایــن در حالــی اســت کــه مدیــران
ارشــ ِد کامــ ً
ا موفــق ،دائمــاً بــا ورود مدیرعاملهــای جدیــد ،از کار کنــار گذاشــته
میشــوند) .عوامــل بســیار زیــادی وجــود دارد کــه بیــش از شایســتگی بــه آنهــا توجــه
میشود؛ مانند این توانایی که خود را محکم و با اعتمادبهنفس نشان بدهیم.
بهتریــن راه بــرای افزایــش شــانس رســیدن بــه قلــه ،ایــن اســت کــه در دپارتمــان
مناســبی مشــغول بــه کار شــوید .قدرتمندتریــن دپارتمانهــا آنهایــی هســتند کــه
چهرههــای مهــم و سرشــناس کنونــی را بــه دنیــای کســبوکار معرفــی کردهانــد
(واحــد تحقیــق و توســعه در آلمــان و واحــد مالــی در آمریــکا)؛ همچنیــن دپارتمانهایی
کــه بیشــترین دســتمزد را پرداخــت میکننــد .حقــهای کــه میتوانیــد بزنیــد ایــن
اســت کــه دپارتمانــی را پیــدا کنیــد کــه رو بــه رشــد باشــد .رابــرت مکنامــارا 5و
همتایانــش در آمریــکای بعــد از جنــگ رشــد کردنــد ،چراکــه فهمیدنــد قــدرت در حــال
جابهجایــی بــه بخــش مالــی اســت .ضیــا یوســف 6رده  SAPشــرکت نرمافــزاری آلمانــی
را چندیــن پلــه ارتقــا داد؛ چــون خدمتــی را ارائــه داد کــه شــرکتهای مهندسـیمحور
فاقــد آن بودنــد :تخصــص در تدویــن اســتراتژیهای شــرکتی .افــرادی کــه ســابقه کار
در شــبکههای تلویزیونــی پولــی را داشــتند ،در شــرکتهای رســانهای مثــل نیــوز
کورپوریشــن 7و تایــم وارنــر 8مطــرح شــدند؛ چراکــه اهمیــت تلویزیونهــای کابلــی و
ماهوارهای را به این کسبوکارها یادآوری کردند.
Bob Nardelli
Home Depot
Robert McNamara
Zia Yusuf
News Corporation
TimeWarner
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نکاتی برای باالنشینی

زمانــی کــه یــک دپارتمــان مناســب را انتخــاب کردیــد ،ســه موضــوع بیــش از هــر چیــز
اهمیــت پیــدا میکنــد .اولیــن موضــوع ،توانایــی مدیریــت رو بــه باالســت .ایــن بــه معنــای
آن اســت کــه خودتــان را بــه یــک درخواسـتکننده تبدیــل کنیــد .بــاراک اوبامــا وقتــی تــازه
بــه قــدرت رســیده بــود ،از حــدود یکســوم ســناتورهایش درخواســت کمــک کــرد .ایــن
مســئله همچنیــن بــه معنــای تســلط بــه هنــر تملــق اســت .جنیفــر چتمــن 9از دانشــگاه
برکلــی کالیفرنیــا طــی آزمایشهایــی تــاش کــرد نقطـهای را پیــدا کنــد کــه در آن تملــق،
بیاثــر میشــود .مشــخص شــد کــه چنیــن نقط ـهای اص ـ ًا وجــود نــدارد .دومیــن موضــوع،
توانایــی ایجــاد شــبکه اســت .یکــی از ســریعترین راههــا بــرای رســیدن بــه قلــه ایــن اســت
کــه از طریــق راهانــدازی یــک ســازمان یــا برقــراری ارتبــاط میــان بخشهــای مجــزای یــک
شــرکت ،خودتــان را بــه یــک عنصــر متمایــز تبدیــل کنیــد .ســوم و پســندیدهترین ویژگــی،
وفــاداری اســت .شــرکت مشــاور بــوز 10محاســبه کــرده کــه از هــر پنــج انتصــاب مدیرعامــل،
چهــار مــورد از داخــل شــرکت انجــام شــده اســت .ایــن داخــل ســازمانیها حداقــل دو ســال
بیشتر از خارج سازمانیها بر سرکارشان باقیماندهاند.
بعــد از اینکــه همــه ایــن وفاداریهــا و شبکهســازیها بــه نتیجــه رســید ،چــه
میشــود؟ چطــور بعــد از رســیدن بــه قــدرت ،آن را حفــظ میکنیــد؟ دیــدگاه قدیمــی
مبنــی بــر فســادآمیز بــودن قــدرت ،از طریــق همــه نــوع پژوهشهــای آکادمیــک تأییدشــده
اســت؛ از مطالعــه دربــاره ریسـکپذیری گرفتــه تــا خــوردن شــیرینی (افــراد قدرتمنــد بیشــتر
احتمــال دارد کــه بــا دهــان بــاز غــذا بخورنــد و خردههــای غــذا را روی سروصورتشــان
بریزنــد) .کلیــد حفــظ قــدرت ،درک اثــرات فســادآمیز آن اســت .افــراد قدرتمنــد بایــد ترکیبی
از ســوءظن و تواضــع را در خودشــان پــروش بدهنــد؛ ســوءظن دربــاره اینکــه ســایر افــراد
چقــدر بــه دنبــال حــذف آنهــا هســتند و تواضــع دربــاره جایگاهــی کــه هرلحظــه ممکــن
اســت از دســت بدهنــد .آنهــا همچنیــن بایــد بداننــد کــه چــه زمانــی بهتــر اســت کنارهگیری
کننــد .کســانی کــه نمیداننــد کــی زمــان رفتــن آنهــا فرارســیده ،اغلــب نابــود میشــوند.
آنهایــی کــه قبــل از بیــرون رانــده شــدن ،خودشــان کنارهگیــری میکننــد ،شــانس
بیشتری برای خیز برداشت برای تصاحب یک تخت پادشاهی دیگر دارند.
9. Jennifer Chatman
10. Booz
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یک سلسله دروغ
روانشناس اجتماعی دالیل دروغ گفتن و تقلب کردن
و تأثیر آن در کسبوکار را بررسی میکند
جنــگ و جــدال بــر ســر قراردادهــای کاری داســتانهایی را درســت میکنــد
کــه فقــط در درامهــای دادگاهــی دیــده میشــود ،ولــی جنــگ میــان شــرکت
رســانهای  BSkyBو شــرکت نرمافــزاری  EDS11در ایــن میــان یــک اســتثناء اســت.
13
12
مــارک هــاوارد وکیــل شــرکت  ،Skyجــو گالــووی یکــی از مدیــران اجرایــی EDS
را دربــاره مــدرک دانشــگاهیاش در رشــته  MBAاز کالــج کونکوردیــا 14مــورد بازجویی
قــرار داد .آقــای گالــووی روزهــای دانشــجوییاش را بــا جزییــات بــه یــاد مـیآورد؛ از
ســاختمانهای کالــج گرفتــه تــا ســاعاتی را کــه بــا کتابهــا و جزوههایــش
ســروکله مـیزد .چنــد روز بعــد ،آقــای هــاوارد یــک مــدرک دانشــگاهی  MBAرا بــه
دادگاه ارائــه داد کــه بــه نــام ســگش از همــان مرکــز تولیــد مــدرک صــادر شــده
بــود؛ بــا ایــن تفــاوت کــه نمرههــای ایــن ســگ باهــوش ،از نمرههــای مدیــر
اجرایی  EDSباالتر بود.
مــردم همیشــه دروغ میگوینــد و تقلــب میکننــد .اهالــی کس ـبوکار ممکــن
Electronic Data Services
Mark Howard
Joe Galloway
Concordia College
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اســت بیشــتر از همــه دروغ گفتــه و تقلــب کــرده باشــند .پژوهشــی کــه روی
فارغالتحصیــان آمریکایــی انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه  56درصــد دانشــجویان
رشــته  MBAاعتــراف کردهانــد کــه در ســال قبــل مرتکــب تقلــب شــدهاند .ایــن
رقــم دربــاره ســایر دانشــجویان 47درصــد اســت .منتقــدان از شــنیدن اینکــه افــراد
کتوشــلواری و کراواتــی گاهــی دروغ میگوینــد ،تعجــب نخواهنــد کــرد؛ مثــل
اتفاقــی کــه دربــاره شــرکت انــرون افتــاد .بســیاری از مدیــران اجرایــی درباره ســوابق
آموزشیشــان اغــراق میکننــد .بهعنــوان مثــال ،اســکات تامپســون 15کار خــودش
را بهعنوان مدیر یاهو درست به خاطر همین مسئله از دست داد.
دروغها (و دروغگوهایی که آنها را میگویند)

بــا تمــام ایــن اوصــاف ،مجــازات بیصداقتــی در حــال تشــدید اســت .قانــون
ســاربنز -آکســلی آمریــکا در ســال  ،2002مدیرعاملهــا و مدیــران مالــی را از نظــر
قضایــی ،مســئول گزارشهــای مالــی گمراهکننــده و غیرصحیــح دانســت .تعــداد
گروههایــی کــه بــه دنبــال مجــازات شــرکتها بابــت تخلفاتشــان هســتند ،از
فعــاالن حقــوق ســهامداران گرفتــه تــا NGOهــا ،چندیــن برابــر شــده اســت .اینترنت،
ســوابق لغزشهــای افــراد را بهصــورت دائمــی ثبــت میکنــد .بــه لطــف رســواییها
و وعدههــای عملنشــده کســبوکارها ،مــردم هــرروز بیشــتر و بیشــتر بــه آنهــا
بیاعتمــاد میشــوند .حتــی بیصداقتیهــای کوچــک هــم میتوانــد بــرای
شــرکتها گــران تمــام شــود .در ماجــرای دعــوای  BSkyBو  ،EDSشــرکت BSkyB
مبلغ  320میلیون دالر ادعای خسارت کرد.
بااینحــال ،اهالــی کســبوکار توجــه کمــی بــه مدیریــت بیصداقتــی نشــان
دادهانــد .مدیــران تمایــل دارنــد دو فرضیــه متناقــض قدیمــی را در ایــن خصــوص
مــورد نظــر قــرار دهنــد .اول اینکــه ،یــک مــرز مشــخص میــان خــوب و بــد وجــود
دارد و وظیفــه مدیــر ایــن اســت کــه بدهــا را حــذف کنــد .دومیــن فرضیــه ایــن
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 میافتد.
15. Scott Thompson
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کتــاب «حقایقــی دربــاره بیصداقتــی» 16کــه توســط دن آریلــی 17نوشتهشــده،
ممکــن اســت ایــن بحــث را دوبــاره تقویــت کنــد .آقــای آریلــی یــک روانشــناس
اجتماعــی اســت کــه ســالها دربــاره تقلــب مطالعــه کــرده اســت و در مدرســه
کســبوکار فوکــوا در دانشــگاه دوک 18هــم تدریــس میکنــد .او بــرای ایــن
فرضیههــای مرســوم راحتطلبانــه وقــت نمیگــذارد .آریلــی ادعــا میکنــد کــه
اکثــر مــردم مســتعد تقلــب کــردن هســتند .همچنیــن فکــر میکنــد آنهــا بیشــتر
تمایــل دارنــد بــرای دیگــران تقلــب کننــد تــا بــرای خودشــان .مــردم بهطــور روزمره
بــا دو احســاس متضــاد درگیــر هســتند .آنهــا خودشــان را انســانهای شــریفی
میداننــد ،امــا درعینحــال دوســت دارنــد از فوایــد تقلبهــای کوچــک بهرهمنــد
شــوند؛ بهویــژه اگــر تقلــب انجامشــده ،ایــن بــاور آنهــا را تقویــت کنــد کــه کمــی
باهوشتــر یــا محبوبتــر از وضعیــت واقعیشــان هســتند .آنهــا از طریــق طفــره
رفتــن و پنهــانکاری ،ایــن دو احســاس را باهــم تلفیــق میکننــد؛ مثـ ً
ا چنــد نمــره
بــه تســت  IQخــود اضافــه کــرده یــا فرامــوش میکننــد چنــد ســکه در جعبــه
صداقت 19بیندازند.
میــزان ایــن طفــره رفتنهــا و پنهانکاریهــا بــه شــرایط بســتگی دارد .احتمــال
دروغ گفتــن و تقلــب کــردن مــردم وقتــی در حــال دروغ گفتــن یــا تقلــب کــردن
هســتند ،افزایــش پیــدا میکنــد؛ یــا زمانــی کــه یکــی از اعضــای یــک گــروه
اجتماعــی دیگــر ،آشــکارا بــه قوانیــن بیاحترامــی میکنــد .آنهــا وقتــی در یــک
کشــور خارجــی هســتند ،نســبت بــه زمانــی که در کشــور خودشــان هســتند ،بیشــتر
دروغ میگوینــد و تقلــب میکننــد؛ یــا وقتیکــه بهجــای پــول واقعــی ،از پــول
دیجیتــال اســتفاده میکننــد؛ یــا حتــی وقتــی بهجــای عینکهــای اصــل،
عینکهــای تقلبــی گوچــی را بــه چشــم میزننــد .اکثــر مــردم وقتــی توســط
قربانیــان رفتــار نادرستشــان مواخــذه میشــوند ،بیشــتر امــکان دارد کــه دروغ
ِ
16. The (Honest) Truth about Dishonesty
17. Dan Ariely
18. DukeUniversity’s Fuqua School of Business

 honesty box .19جعبه 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 میتواند وجه مورد نظر را که معموالً بهوسیله یک اعالن یا
اتکیت در باالی جعبه نصب شده ،در یک جعبه بیندازد .این روش معموالً بیمراقب و بر اساس صداقت موجود در جامعه
یشود
انجام م 
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بگوینــد و تقلــب کننــد؛ مثــ ً
ا شــرکتهایی کــه مشــتریان ناراضــی را پشــت
خطهــای تلفنــی نگــه میدارنــد .مــردم وقتــی یــک روز را در حــال مقاومــت در
برابــر وسوسههایشــان گذرانــده باشــند ،بیشــتر احتمــال دارد کــه قوانیــن خودشــان
را زیــر پــا بگذارنــد؛ مثــ ً
ا کســانی کــه رژیــم میگیرنــد ،اغلــب بعــد از یــک روز
مقاومت ،دچار لغزش میشوند.
آقــای آریلــی بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه ویزیتورهــای موفــق بــدون آنکــه در
ســخنرانیهای او حاضــر شــده باشــند ،بســیاری از ایــن مســائل را میفهمنــد.
مشــتریان دوســت دارنــد دربــاره خودشــان حــس خوبــی داشــته باشــند ،امــا
درعینحــال از گرفتــن رشــوههای کوچــک هــم خوششــان میآیــد .کلیــد
موفقیــت ایــن اســت کــه آنهــا را متقاعــد کنیــم کارشــان رشــوه گرفتــن محســوب
نمیشــود .بنابرایــن بازاریابهــای حــوزه دارو از طریــق دعــوت کــردن پزشــکان
بــرای کنفرانســی در یــک منطقــه خــوش آبوهــوا یــا بهوســیله پیشــنهاد پرداخــت
هزینههــای پژوهــش بســیار مهــم ایــن پزشــکان ،بــه آنهــا احســاس زیــر دیــن
بــودن میدهنــد .پزشــکان طبیعتــاً پیــش خودشــان فکــر میکننــد تصمیمهــای
آتیشــان کامـ ً
ا بــر اســاس منافــع بیمارانشــان گرفتــه شــده؛ امــا درواقــع خودشــان
را گــول میزننــد و بــه بیمارانشــان خیانــت میکننــد .ویزیتورهــا همچنیــن
منشــیهای پزشــکان را بــه رســتورانهای مجلــل دعــوت میکننــد؛ چراکــه
همیــن دروازهبانــان وفــادار هســتند کــه تصمیــم میگیرنــد چــه تماسهایــی بایــد
به رئیسهایشان وصل شود.
دربــاره بیصداقتــی چــه میتــوان کــرد؟ تنبیههــای ســخت ،اثــر چندانــی
نــدارد؛ چــون متقلــب اول بایــد دســتگیر شــود .شــگرد مؤثــر ایــن اســت کــه مــردم
را ترغیــب کنیــم روی خودشــان کنتــرل داشــته باشــند؛ بهاینترتیــب کــه کاری
کنیــم ســختتر بتواننــد گناهانشــان را توجیــه کننــد .بهعنــوان مثــال ،آقــای
آریلــی دریافتــه کــه اگــر مــردم قبــل از شــرکت در یــک آزمــون ،کتــاب مقــدس
بخواننــد ،احتمــال تقلــب کردنشــان پاییــن میآیــد .یــا اگــر قبــل از ارســال
اظهارنامههــای مالیاتــی ،قســمنامه صداقــت امضــا کننــد ،امــکان تخلــف مالیاتــی
در آنهــا کمتــر میشــود .تکنیــک دیگــر ایــن اســت کــه خریــداران را تشــویق بــه
کنتــرل تأمینکنندههــا کنیــم .بهعنــوان مثــال ،فروشــگاه آنالیــن  eBayاز طریــق
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ترغیــب خریــداران بــه امتیــاز دادن بــه فروشــندگان ،تخلفــات را تــا حــد زیــادی
کاهش داده است.
بهتــر اســت امیــدوار باشــیم کــه ایــن تکنیکهــا نتیجــه میدهــد .امــا نســل
بشــر اســتعداد درخشــانی در زمینــه دور زدن قوانیــن دارد؛ حتــی قوانینــی کــه
خودشــان ســعی میکننــد بــه خودشــان تحمیــل کننــد .تکنولوژیهــای جدیــد
هــم فرصتهــای تــازهای را بــرای تقلــب معرفــی کــرده اســت؛ کافــی اســت بــه
ایمیلهایــی نــگاه کنیــد کــه از فیلتــر اســپم شــما فــرار میکننــد .عــاوه بــر ایــن،
تشــخیص تفــاوت میــان موفقیــت از طریــق تقلــب و موفقیــت بهوســیله
خدمترســانی بــه مشــتری ،همیشــه راحــت نیســت .غولهــای صنعتــی قــرن
نوزدهــم بیدلیــل «بارونهــای ســارق» لقــب نگرفتــه بودنــد .کارفرماهــای بــزرگ
از طریــق زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن قدیمــی و ترســیم چشـماندازهای دیوانـهوار بــه
موفقیــت میرســند .فروشــندگان بــزرگ ،حقایــق را دس ـتکاری میکننــد .آقــای
آریلــی و شــاگردانش بــرای نوشــتن جلدهــای بعــدی کتــاب ،هرگــز بــه کمبــود مــواد
خام برنخواهند خورد.
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توجوکنندگانجایگاه
جس 
مصرفکنندهها در حال پیدا کردن روشهای جدیدی
برای به رخ کشیدن جایگاهشان هستند
کارل ماکــس کتــاب «ســرمایه» 20را بــا ایــن گفتــه آغــاز کــرده کــه ثــروت
جوامــع ســرمایهداری ،خــود را در قالــب «انباشــت وســیع کاالهــا» نشــان
میدهــد .امــا او همــه ماجــرا را نمیدانســت .ایــن روزهــا ســوپرمارکتها
دههــا هــزار محصــول مختلــف را ذخیــره میکننــد .برندهــای در حــال فعالیــت،
بیوقفــه محصــوالت جدیــد متنــوع تولیــد میکننــد .مشــکل شــرکتها ایــن
اســت کــه تشــخیص بدهنــد کدامیــک از ایــن محصــوالت ،پرفــروش خواهــد
شــد و کــدام در قفســه فروشــگاهها خــاک خواهــد خــورد .بــرای کمــک بــه
آنهــا ،یــک صنعــت بهمنظــور نظــارت بــر رفتــار مصرفکننــده بــه وجــود
آمده است.
ناظــران مصرفکننــده کســانی هســتند کــه در ســوپرمارکتها کمیــن
میکننــد تــا ببیننــد شــما کــدام مایــع شستوشــو را در ســبد خریدتــان قــرار
میدهیــد .یــا از شــما میخواهنــد یــک پرسشــنامه پنجصفحــهای را پــر
کنیــد تــا شــانس برنــده شــدن یــک جایــزه مســخره نصیبتــان شــود .بــازار
ناظــران مصرفکننــد ه بــه همــان شــلوغی و پررقابتــی ســایر بازارهاســت.
20. Das Kapital
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غولهــای فعالــی مثــل نیلســن 21و مینتــل 22در تــاش هســتند تــا تازهواردهــا
و بازیگــران گوشهنشــینی چــون ویلیــام هیــگام 23از شــرکت نکســت بیــگ
تینگ 24و فیت پاپکورن 25را شکست بدهند.
ناظــران مصرفکننــد ه در هــر ابعــادی کــه باشــند ،چنــد ویژگــی مشــترک
دارنــد .آنهــا دائمــاً واژههــای جدیــد آزاردهنــده ابــداع میکننــد .خانــم
پاپکــورن همــواره از عبــارات مضحکــی مثــل «مردیــت»( 26غــرور مردانــه) و
«درنوردیــدن فرهنــگ»( 27کشــف روندهــا) اســتفاده میکنــد .آنهــا بــه مدهای
زودگــذر مثــل تکانهــای یــک زلزلــه نــگاه میکننــد .در نهایــت اینکــه بــه
نظــر نمیرســد گرایــش آنهــا بــه غلــط از آب درآمــدن حرفهایشــان ،ضــرری
بــه کسبوکارشــان برســاند .مــارک پــن 28مدیــر کمپیــن هیــاری کلینتــون
گفتــه بــود کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا در ســال  2008تحــت
تأثیــر روندهــای بســیار کوچــک خواهــد بــود (بهعنــوان مثــال ،نظــرات سیاســی
گیاهخوارهــای چپدســت)؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن انتخابــات از دو
روند بسیار بزرگ تأثیر گرفت (امید و تغییر).
یکــی از مــد روزتریــن ناظــران روندهــا ســایت  trendwatching.comاســت.
ایــن شــرکت مشــاور کــه دفتــر مرکــزیاش در لنــدن و آمســتردام واقــع شــده،
مطابــق مــد روز هــم اینترنتــی اســت و هــم جهانــی .پنــج کارمنــد تماموقــت،
انبــوه اطالعاتــی را کــه توســط  700ناظــر در بیــش از  120کشــور ارســال
شــده ،بهدقــت مــورد بررســی قــرار میدهنــد trendwatching.com .بهانــدازه
باقــی رقبایــش آزاردهنــده اســت .گزارشهــای ایــن ســایت پــر اســت از
لگرایــی»( 29لــذت بــردن از لحظــه)،
ندرآوردی «حا 
واژ ههــای مــ 
31
«بلوغگرایــی»( 30ماهــر شــدن مصرفکننــده) و «تبلیــغ بــا امتحــان» (ارائــه
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نمونههــای رایــگان) .امــا ایــن شــرکت همچنیــن بحــث جالبــی را مطــرح کــرده
کــه بــا هــزاران مثــال شــرح داده شــده اســت؛ بحثــی دربــاره تغییــر شــیوههایی
کــه مصرفکننــدگان از طریــق آنهــا در پــی بــه رخ کشــیدن جایگاهشــان
هستند.
مصــرف کــردن تــا حــدی بــرای لــذت بــردن اســت؛ مث ـ ً
ا شــکالت مــزه
خوبــی میدهــد ،ابریشــم حــس لطافــت دارد و غیــره .امــا مصــرف در خدمــت
خودنمایــی هــم هســت .چیزهایــی کــه قبــ ً
ا شایســته فخرفروشــی دانســته
میشــد ،بــا گذشــت زمــان بهشــدت تغییــر کــرده اســت .در اوایــل دهــه
 ،1950چشموهمچشــمی باهمســایهها حــرف اول را مــیزد؛ بــه ایــن معنــا
کــه الزم بــود بهانــدازه همســایههایتان لــوازم نــو جمــع کنیــد .امــروز در
کشــورهای ثروتمنــد هــر کــس یــک ماشــین لباسشــویی دارد ،بنابرایــن مــردم
بهجــای خودنمایــی بــا لــوازم خانــه ،بــه شــکل فزاینــدهای بــه دنبــال تبلیــغ
کردن دانش و فضایل خود هستند.
آنهــا بهجــای خریــد لبــاس از خانههــای مــد اروپایــی ،دنیــا را بــرای
طرحهــای عجیبوغریــب زاغههــای برزیلــی و شــهرهای کوچــک آفریقــای
جنوبــی زیــر و رو میکننــد .ترکیــب خریدهایشــان را طــوری انتخــاب میکننــد
کــه بیانگــر شخصیتشــان باشــد .شــرکت ســوئدی  Bike by Meبــه شــما اجــازه
میدهــد کــه رنــگ هــر یــک از قطعــات دوچرخهتــان را انتخــاب کنیــد.
 Trikotonیــک خانــه مــد آلمانــی بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد کــه
لباسهایــی بخریــد کــه منعکسکننــده جنــس صدایتــان باشــد (یــک
کامپیوتــر الگوهــای صحبــت کــردن شــما را بــه الگوهــای خیاطــی تبدیــل
میکند).
داراییهــا فــراوان و زمــان نایــاب اســت .در نتیجــه لطــف فراوانــی دارد کــه
بتوانیــد مکانهایــی را کــه در آن بودهایــد و کارهایــی را کــه انجــام دادهایــد،
بــه رخ بکشــید .شــرکتهای فرصتطلــب بــه شــکلی فزاینــده ،تجربههــای
ویــژهای را بــرای بــه دام انداختــن مشــتریان ارائــه میدهنــد .بهعنــوان مثــال،
شــرکت لوکــس دانهیــل 32ســفرهای مهیــج بــه ســبک دهــه  1930را ترویــج
32. Dunhill
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میکند که شکار کردن با عقابها در مغولستان را شامل میشود.
بســیاری از افــراد دوســت دارنــد بهروشــنی نشــان دهنــد کــه عمیقـاً نگــران
مشــکالت جهانــی هســتند؛ در نتیجــه تعــداد زیــادی کاال بــرای رســاندن ایــن
پیــام طراحــی شــده اســت .خودروهــای هیبریــدی تویوتــا پریــوس نهتنهــا بــه
محیطزیســت آســیب نمیرســانند ،بلکــه بهشــدت از ایــن نظــر قابــل
شناســایی هســتند Bed Stu .کفشهایــی تولیــد میکنــد کــه بــه نظــر
میرســد آغشــته بــه مــواد نفتــی هســتند Mango Radio .هــا محصــوالت
دستســازی هســتند کــه در یــک روســتای اندونزیایــی بــا اســتفاده از مــواد
اولیه بادوام تولید میشوند .مثالهایی از این قبیل بسیار زیاد است.
یکــی دیگــر از ابزارهــای مؤثــر بازاریابــی ایــن اســت کــه بــه مشــتریان
کمــک کنیــم تــا مهارتهــای جدیــد یــاد بگیرنــد .شــرکت کرفــت 33چهــار
میلیــون کارت شــامل تخــم ریحــان و شــوید را بــه همــراه راهنمــای کاشــت آن
توزیــع کــرده اســت .هتــل شــرایتون ویتنــام یــک مدرســه آشــپزی هدفمنــد را
بــرای میهمانــان راهانــدازی کــرده .هتــل ســورنتوی ســیاتل 34حامــی مالــی
مدرســه شــبانهای شــده کــه در آن میهمانــان عصرهــا بــرای بحــث دربــاره
جدیدترین کتابهای پرفروش دور هم جمع میشوند.
مصرفکننــدگان امــروزی کــه آگاهــی از جایــگاه ،مشــخصه بــارز آنهاســت،
ســاحی در اختیــار دارنــد کــه توســط پیشــینیان آنهــا انــکار شــده اســت؛
یعنــی اینترنــت .متصــل بــودن بــه اینترنــت حــاال یــک شــاخص اجتماعــی
حیاتــی اســت (وبســایت آمریکایــی  Social Printshopبــه شــما اجــازه میدهــد
کــه تصویــر باکیفیتــی از دوســتان فیسبوکــی خــود را پرینــت بگیریــد و آن را
بــه دیوارتــان آویــزان کنیــد تــا نشــان دهیــد چقــدر محبــوب هســتید) .اینترنت
بــه شــما کمــک میکنــد تــا بــا خریــداری محصوالتــی از دورتریــن نقــاط دنیــا
(اگــر طرفــدار تجــارت مشــروع هســتید) ،یــا بــا خریــد از نزدیکــی محــل
زندگیتــان (اگــر طرفــدار کســبوکارهای محلــی هســتید) ،فضایــل خــود را
بــه نمایــش بگذاریــد .اگــر هــم حامــی هــر دو باشــید ،میتوانیــد در هــر دو
33. Kraft
34. Seattle’sSorrento hotel
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حالــت خودنمایــی کنیــد .اینترنــت همچنیــن بــه شــما کمــک میکنــد تــا
باکســانی کــه عالیقــی شــبیه بــه شــما دارنــد ،آشــنا شــوید؛ حقیقتــی کــه
شــرکتها بهســرعت در پــی بهرهبــرداری از آن برآمدهانــد .شــرکت روابــط
عمومــی  Edelmanدریافتــه کــه  82درصــد از افــراد متعلــق بــه نســل  Yبــه
انجمنهای آنالینی پیوستهاند که توسط برندها حمایت مالی میشوند.
همیشه حق با مشتری است

بــا گذشــت زمــان ،روندهــای دیگــری ممکــن اســت ایجــاد شــود کــه بــه
بــازار شــکل بدهــد .جمعیــت کشــورهای ثروتمنــد بهســرعت رو به ســالخوردگی
مـیرود .در دو دهــه آینــده ،مــردم بــاالی  50ســال در فرانســه مســئول دوســوم
از رشــد مخــارج مصرفکنندههــا خواهنــد بــود .بازارهــای نوظهــور در حــال
شــبیه شــدن بــه آمریــکای دهــه  1950هســتند و مــردم آنهــا وســواس خریــد
اولیــن یخچالفریــزر و ماشــین خــود را دارنــد .رکــود ،مصرفکننــدگان غربــی
را وادار کــرده تــا نســبت بــه گذشــته ،توجــه بیشــتری بــه قیمتهــا داشــته
باشــند .امــا مــردم مثــل طاووسهایــی هســتند کــه هرگــز از خودنمایــی بــرای
دوســتان و جفتهــای احتمالیشــان خســته نمیشــوند .شــرکتهایی کــه
بــا پیشنهادهایشــان «جایــگاه» افــراد را فریــاد میزننــد ،هرگــز بــدون مشــتری
نخواهند ماند.
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وقتی ستارهها دیوانه میشوند
آنچه سقوط جان گالیانو 35درباره خطرات اتکا
به نوابغ خالق به ما میگوید
در  24فوریــه ســال  ،2011جــان گالیانــو طــراح مشــهور کریســتین دیــور ،یــک
اظهارنظــر نژادپرســتانه را در کافـهای در پاریــس مطــرح کــرد .آقــای گالیانــو منکــر
ایــن توهیــن شــد و هیــچ شــاهد بیطرفــی هــم در صحنــه وجــود نداشــت .امــا
چنــد روز بعــد ،یــک ویدئــو از آقــای گالیانــو منتشــر شــد کــه او را در حــال انجــام
رفتــاری مشــابه نشــان مـیداد .او بــه یــک گــروه ناشــناس میگفــت« :مــن عاشــق
هیتلــر هســتم .مــادران شــما ،اجــداد شــما ،همــه بــا گاز ســر بــه نیســت شــدهاند».
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 رســانهای بــا یــک ســتاره رو بــه انحطــاط دیگــر
بــه نــام چارلــی شــین 36شــریک بــود .ایــن بازیگــر درحالیکــه مشــغول عیاشــی در
تعطیالتــش بــود ،تصمیــم گرفــت بــه یــک برنامــه رادیویــی بگویــد کــه نظــرش
دربــاره تهیهکننــدهاش چــاک لــور 37چیســت :یــک شــارالتان بیخاصیــت (او
هرگونــه توهیــن نژادپرســتانه و ضدیهــودی بــه آقــای لــور را انــکار کرد) .شــبکه CBS
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» 38را متوقــف کردنــد؛ ســریالی کــه شــین بــرای هــر قســمتش  1.2میلیــون
دالر دستمزد میگرفت.
39
ایــن دو واقعــه ناگزیــر بــا یــک انفجــار بزرگتــر مقایســه شــد .ملگیبســون
ســالها تحسینشــدهترین ســتاره هالیــوود بــود؛ جذابتریــن مــرد بــه انتخــاب
مجلــه پیپــل 40و خوشتیپتریــن ســلبریتی دنیــا طبــق اعــام نشــریه فوربــز .امــا
داســتان عاشــقانه هالیــوود و گیبســون در ســال  2006در بزرگــراه پاســیفیک
کوســت 41ناگهــان بــه پایــان رســید .آقــای گیبســون قبــل از اینکــه از یــک
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بپرســد کــه یهــودی اســت یــا نــه ،بــه او گفــت:
«یهودیهــا مســئول همــه جنگهــای دنیــا هســتند» .بعــد هــم بــا یــک توهیــن
جنســیتی بــه ایــن افســر پلیــس زن ،کمــی جنســیتگرایی را هــم چاشــنی
نژادپرستی خود کرد.
چــرا مردمــی کــه چنیــن زندگیهــای رشــکبرانگیزی دارنــد و بابــت کاری
کــه عاشــق آن هســتند میلیونهــا دالر دســتمزد میگیرنــد ،چنیــن رفتارهــای
دیوانـهواری را بــروز میدهنــد؟ مــواد مخــدر قطعـاً نقــش مهمــی را در ایــن زمینــه
ایفــا میکنــد .ایــن نــوع مشــکالت در صنایــع خــاق زیــاد دیــده میشــود .امــا
شــهرت حتــی میتوانــد قدرتمندتریــن مــاده مخــدر دنیــا باشــد .شــهرت افــراد را
تشــویق میکنــد کــه حدومرزهــا را کنــار بگذارنــد؛ چــون هرچه رســوایی بیشــتری
بــه بــار بیاورنــد ،بیشــتر توجــه پاپاراتزیهــا را بــه خــود جلــب میکننــد .آقــای
گالیانــو بعــد از مشــهورتر شــدن ،طراحیهایــی انجــام داد کــه بیــش از قبــل
خشــم مــردم را برانگیخــت .در ســال  2000او لبــاس ولگردهــای منحــرف را بــر
تــن مدلهایــش کــرد .احتمــاالً پیــش خــودش فکــر میکــرد جمــع شــدن
تظاهرکننــدگان اطــراف دفاتــر دیــور یــک پیــروزی بــزرگ بــرای اوســت.
ســلبریتیها همچنیــن فکــر میکننــد کــه از ایــن رســواییها هیــچ آســیبی
نمیبیننــد و طرفدارانشــان بههرحــال عاشــق آنهــا هســتند .بــه نظــر میرســد
Two and a Half Men
MelGibson
People
Pacific Coast Highway

38.
39.
40.
41.
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کــه شــین از اینکــه تصویــر پســر بــد را از خــود بســازد ،لــذت میبــرد .امــا
مشــخص اســت کــه خــط قرمــزی وجــود دارد کــه بــا رد کــردن آن بــه خطــر
میافتیــد .ایــن خــط قرمــز بــرای شــین فحــش دادن بــه رئیســش بــود و بــرای
گالیانو اظهارات نژادپرستانه.
شــرکتهای خــاق چطــور میتواننــد بــا رفتارهــای عجیــب ستارههایشــان
کنــار بیاینــد؟ گاهــی اوقــات خطاهــا بهقــدری فاحــش اســت کــه هیــچ راهــی جــز
اخــراج ایــن افــراد ،بــرای شــرکتها باقــی نمیمانــد .کریســتین دیــور بــه خاطــر
ایســتادن مقابــل آقــای گالیانــو بــه خــودش افتخــار میکــرد ،امــا حقیقــت ایــن
اســت کــه ایــن یــک تصمیــم تجــاری ســاده بــوده اســت .آقــای گالیانــو بیشــک
یــک طــراح بااســتعداد بــود کــه بــا حضــورش بــه دیــور رونــق داد .امــا او فقــط یک
عضــو کوچــک از امپراتــوری بــزرگ دیــور بــود .طرحهــای گالیانــو فقــط 4درصــد
از فــروش 29میلیــارد تومانــی دیــور در ســال  2010را تأمیــن میکــرد .گالیانــو
همچنیــن مســئول قطــع همــکاری تعــدادی از نامهــای بــزرگ بــا ایــن برنــد بــود.
ناتالــی پورتمــن بازیگــر یهــودی برنــده اســکار کــه در تبلیغــات عطرهــای دیــور
حضــور داشــت ،بــا صراحــت اعــام کــرد کــه بههیچوجــه حاضــر نیســت بــا
گالیانو همراه شود.
امــا شــرکتها در برخــی از مــوارد رفتــار مالیمتــر و آســانگیرانهتری را بــا
ایــن ســتارهها در پیــش میگیرنــد .صنایــع خــاق بــه ستارههایشــان متکــی
هســتند .آنهــا حتــی از همهمههــای ناشــی از بدرفتاریهــای ایــن ســتارهها
هــم تغذیــه میکننــد .وارنــر و  CBSبارهــا آقــای شــین را بــه خاطــر خطاهــای
پیدرپــیاش ،ازجملــه کتــک زدن ســومین همســرش ،بخشــیدند؛ چراکــه او
ســتاره یکــی از موفقتریــن برنامههــای تلویزیونیشــان بــود و بــدون حضــورش
«دو نفــر و نصفــی» اصـ ً
ا وجــود نداشــت .اشــتباه مرگبــار آقــای شــین ایــن بــود
کــه برنــد خــودش را در تقابــل و رقابــت بــا برنــد تهیهکننــدهاش قــرار داد .آقــای
لــور بــه ایــن خاطــر صاحــب اعتبــار شــده کــه یکتنــه ســیتکامهای چهاردوربینــه
ســنتی را احیــا کــرده اســت؛ نوعــی از کمــدی موقعیــت کــه ســاخت آن کمهزینــه
اســت (بــا صرفنظــر از دســتمزد نجومــی شــین) و میتــوان آن را بارهــا و بارهــا
تکرار کرد.
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افزایش ریسک جدا نشدن از استعدادها

دلیــل تجــاریِ جــدا نشــدن از افــراد مســتعد ایــن اســت کــه فهرســت بلندباالیی
از ســتارگان وجــود دارد کــه بعــد از لغزشهــای بــزرگ توانســتهاند حرفــه خــود را
دوبــاره زنــده کننــد .اریــک کالپتــون 42جنجــال نژادپرســتانهای را کــه در ســال
 1976در بیرمنــگام بــه راه انداختــه بــود ،بهســامت پشــت ســر گذاشــت .بیتلهــا
از آســیبهای درازمــدت ایــن اظهارنظــر جــان لنــون کــه گفتــه بــود آنهــا
«بزرگتــر از عیســی مســیح» هســتند ،در امــان ماندنــد .ملگیبســون در حــال
بازگشــت بــه روزهــای اوج اســت .نشــریه  Vanity Fairیــک گــزارش دربــاره او تهیــه
کــرده و بــا تیتــر «جنگجــوی جســور» ،اظهارنظرهــای تمجیدآمیــزی را از زبــان
افــرادی مثــل ووپــی گلدبــرگ 43و جــودی فاســتر 44دربــاره او نقــل کــرده اســت.
آقــای شــین میــدان را خالــی نکــرده اســت .او کــه بعــد از کنــار گذاشــته شــدنش،
بــه یکــی از مهمانهــای ثابــت برنامههــای گفتوگومحــور تلویزیونــی تبدیــل
شــده بــود ،بهعنــوان یکــی از محبوبتریــن چهرههــای توئیتــر مطــرح شــد .چــه
کسی میخواهد چنین سرمایههایی را دور بیندازد؟
امــا تکنولوژیهــای جدیــد ،ممکــن اســت ایــن محاســبات را برهــم بزنــد.
تکنولــوژی هــم دسترســی بــه ســتارههایی را کــه رفتارهــای احمقانــه انجــام
میدهنــد ،آســانتر کــرده و هــم کار شــرکتها را بــرای بازگردانــدن ایــن افــراد
بــه سمتهایشــان ســختتر میکنــد .اظهــارات نژادپرســتانه گالیانــو تــا ابــد در
یوتیوب در دسترس خواهد بود.
گذشــته از ایــن ،ماشــینهای تولیــد خالقیــت مثــل صنعــت ســینما و مــد ،دلیــل
دیگــری هــم بــرای کنــار گذاشــتن ســرمایههای اینچنینــی 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 بیشــک بازیگــران دیگــری را بــرای جانشــینی شــین پیــدا خواهــد کــرد .شــارل
دو گــول زمانــی گفتــه بــود کــه قبرســتانها پــر اســت از مردمــان بــزرگ .همیــن
جمله را میتوان درباره کافههای لسآنجلس و پاریس هم گفت.
42. Eric Clapton
43. Whoopi Goldberg
44. Jodie Foster
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عجل هاینیست!
در ستایش تعویق
هیچچیــز مثــل یــک ضرباالجــل نمیتوانــد ذهــن را متمرکــز کنــد .نگارنــده
متوجــه شــده کــه هــرگاه ســردبیر شــروع بــه غــر زدن میکنــد ،ذهنــش بیشــتر روی
ایــن موضوعــات متمرکــز میشــود )1 :ناخــن انگشــت پایــش کــه احتمــاالً بایــد کوتــاه
شــود  )2والتــر راســل میــد 45و حرفهــای جالبــی کــه ایــن دانشــمند ریشــو در وبالگــش
دربــاره جمهــوری دموکراتیــک تیمــور شــرقی میزنــد  )3حیوانــات خانگـیاش کــه نیــاز
به هوای آزاد دارند  )4ایمیلهایش که باید هرچه سریعتر پاسخ داده شود.
زندگــی بــرای آدمهایــی کــه وقــت تلــف میکننــد ،پیچیدهتــر شــده اســت.
کســبوکارهایی کــه بــر تحویــل بهموقــع کاال و خدمــت تمرکــز دارنــد ،نمیتواننــد
دیرکــرد را تحمــل کننــد .در بازارهــای ســرمایه در هــر دقیقــه میلیونهــا ســهام معاملــه
میشــود .شــبکههای خبــری 24ســاعته ،مــا را بــا اطالعــات بمبــاران میکننــد.
وبالگهــا و توئیتهــا انبوهــی از اظهارنظرهــای لحظ ـهای را بــه وجــود میآورنــد .اوضــاع
بهقدری وخیم است که یکچهارم آمریکاییها هرروز فستفود میخورند.
کارفرمایــان در زمینــه کاهــش اتــاف وقــت ،در حــال پیشــرفت هســتند .شــرکت
آمریکایــی اودســک 46کــه از طریــق اینترنــت کارفرماهــا را بــه کارمنــدان آزاد و
45. Walter Russell Mead
46. ODesk
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خویشفرمــا متصــل میکنــد ،بــه خــود میبالــد کــه نرمافزارهایــش بــه خریــداران
توانایــی بینظیــری در زمینــه نظــارت بــر افــراد استخدامشــده میدهــد .در ســال
 2011بــازار ســهام توکیــو ســاعت ناهــار خــود را از 90دقیقــه بــه 60دقیقــه کاهــش داد
تــا کارمنــدان بهجــای غــذا خــوردن بــا فــراغ بــال ،باعجلــه و ســختی غــذا بخورنــد.
شــرکتهای فعــال در حــوزه فناوریهــای پیشــرفته مثــل گــوگل و  HPقبــ ً
ا بــه
خودشــان افتخــار میکردنــد کــه بــه کارمندانشــان زمانــی بــرای دنبــال کــردن
پروژههــای شــخصی میدهنــد .حــاال آنهــا همزمــان ایــن اوقــات شــخصی را کــم
کردهانــد و هــم نظــارت دقیقتــری روی آن دارنــد .کارمنــدان هــم خودشــان بــر
خودشــان نظــارت میکننــد .ابزارهــای دیجیتالــی مثــل  RescueTimeبــه شــما اجــازه
میدهد که دسترسی خود را به اینترنت یا ایمیلهای ورودی محدودتر کنید.
پرداخــت حقالزحمــه ،حــاال در زمــان کوتاهتــری اتفــاق میافتــد .تعــداد
آمریکاییهایــی کــه دســتمزد ســاعتی دریافــت میکننــد ،از دهــه  1970تاکنــون در
حــال افزایــش بــوده اســت .امــروز  59درصــد از آمریکاییهــا (ازجملــه مشــاغل
تخصصی مثل وکالت) بهصورت ساعتی دستمزد میگیرند.
امــا آیــا عاقالنــه اســت کــه اینطــور وســواس ســرعت داشــته باشــیم؟ تجــارت
ســریع بــدون برقــراری وقفههــای خــودکار ،میتوانــد بــه نابــودی بــازار منجــر
شــود؛ نظیــر آنچــه در ششــم مــی  2010اتفــاق افتــاد .ســؤال بعــدی ایــن اســت کــه
آیــا گرفتــن وقــت افــراد ،تــا ایــن حــد بــد و مخــرب اســت؟ کارشناســان همیشــه بــه
مــردم هشــدار میدهنــد کــه بهصــورت لحظ ـهای دربــاره خریــد تصمیــم نگیرنــد.
کســانی کــه بــه تعویــق انداختــن کارهــا عــادت دارنــد ،بــرای خــود زمانــی را بــرای
فروکــش کــردن هیجــان در نظــر گرفتهانــد .کس ـبوکارها سالهاســت میگوینــد
کــه بــه خالقیــت بیشــتری نیــاز دارنــد؛ دودل بــودن گاهــی میتوانــد در ایــن
زمینــه کمککننــده باشــد .ارنســت همینگــوی بــه یکــی از طرفدارانــش کــه از او
دربــاره نحــوه نوشــتن رمــان ســؤال کــرده بــود ،جــواب داد کــه اولیــن کاری کــه
بایــد انجــام بدهیــد ،تمیــز کــردن یخچالتــان اســت .اســتیون جانســون 47نویســنده
حــوزه نــوآوری ادعــا میکنــد کــه برخــی از بهتریــن محصــوالت جدیــد ،آنهایــی
هســتند کــه بهصــورت تدریجــی پــرورش پیــدا میکننــد .ایــده نســتله بــرای
47. Steven Johnson
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فــروش قهــوه در ظرفهــای کوچــک ،دهههــا مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت؛ امــا
حاال میلیاردها دالر میارزد.
ایــن تفکــرات از دو پژوهــش انجامشــده دربــاره تئــوری مدیریــت الهــام گرفتهانــد:
یــک مقالــه دیدهنشــده در آکادمــی ژورنــال مدیریــت 48نوشــته برایــان گونیــا 49از دانشــگاه
جانــز هاپکینــز و یــک کتــاب مشــهور بــه نــام «انتظــار :هنــر و علــم دیرکــرد» 50نوشــته
فرانــک پارتنــوی 51از دانشــگاه ســان دیگــو .آقــای گونیــا و ســه همــکارش بــا انجــام مجموعه
آزمایشهایــی نشــان دادنــد کــه کــم کــردن ســرعت انجــام کارهــا ،مــا را اخالقمدارتــر
میکنــد .افــراد وقتــی بــا یــک انتخــاب روشــن میــان خــوب و بــد مواجــه میشــوند ،اگــر
بهجــای آنکــه مجبــور باشــند ســریع تصمیــم بگیرنــد ،زمانــی بــرای فکــر کــردن داشــته
باشــند ،پنــج برابــر بیشــتر احتمــال دارد کــه کار درســت را انجــام دهنــد .ســازمانهایی کــه
بــه واکنــش ســریع نیــاز دارنــد (مثــل بانکهــا) بیشــتر احتمــال دارد کــه درگیــر مشــکالت
اخالقــی شــوند .ایــن نویســندگان پیشــنهاد میدهنــد کــه شــرکتها بایــد از زمانهــای
تخصیصیافتــه بــه آرامــش و فروکــش کــردن هیجــان ،بیشــتر اســتفاده کننــد یــا ســطوح
مختلفی را برای تصویب تصمیمهای مهم در نظر بگیرند.
آقــای پارتنــوی میگویــد بســیاری از افــراد نمیتواننــد تشــخیص بدهنــد کــه
درک چــه عاملــی باعــث موفقیــت ســخنرانان عمومــی و کمدینهــای برجســته شــده
اســت .موفقیــت آنهــا بســته بــه آن اســت کــه بداننــد چــه زمانــی و بــه چه مــدت باید
در کار خــود وقفــه بیندازنــد .اینکــه کاری را اولازهمــه انجــام دهیــم مهــم نیســت،
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 موفقتریــن ســرمایهگذار دنیــا ،بهجــای خریدوفــروش دائمــی
ســهام ،آنهــا را بــرای مــدت طوالنــی نگــه م ـیدارد .او مینویســد« :ایــن ســکون
نزدیــک بــه تنبلــی ،ســنگ بنــای اصلــی ســبک ســرمایهگذاری ماســت ».فابیــوس
ماکســیموس 52ژنــرال رومــی کــه لقــب «تعللگــر» را بــه خــود اختصــاص داده بــود،
با اجتناب از جنگهای توافقی ،لشکر مهاجم هانیبال را از پا درآورد.
Academy of Management Journal
Brian Gunia
Wait: The Art and Science of Delay
Frank Partnoy
Fabius Maximus
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تعویــق حتــی میتوانــد در حوزههایــی کــه در آن عنصــر زمــان اهمیــت بســیاری
دارد ،مفیــد واقــع شــود .پزشــکان و خلبانــان میتواننــد از دنبــال کــردن چکلیسـتها
بهــره ببرنــد؛ حتــی در مــورد کارهایــی کــه قبـ ً
ا بارهــا آن را انجــام دادهانــد .همانطــور
54
کــه اتــول گاوانــده 53در کتــاب «مانیفســت چکلیســت» شــرح داده ،ایــن لیســت
ســرعت کار آنهــا را پایینتــر مــیآورد و افــراد را منظمتــر و روشــمندتر میکنــد.
بهترین ورزشکاران قبل از ضربه زدن به توپ ،تا آخرین ثانیه صبر میکنند.
آقــای پارتنــوی میگویــد مــردم بایــد مدیریــت کــردن تأخیــر را یــاد بگیرنــد؛
همانطــور کــه مدیریــت ســایر مســائل را آموختهانــد .گاهــی تأخیــر کــردن ،بســیار
عاقالنــه اســت .احمقانهتریــن چیزهایــی کــه در زمــان کوتــاه بــه مــا تحمیــل میشــود ،گاه
میتوانــد نابودمــان کنــد .بااینحــال ،قوانیــن مدیریــت معقــول زمــان بــرای کســانی کــه
کارهــای خــود را بــه تعویــق میاندازنــد هــم مثــل باقــی مــردم کاربــرد دارد .مشــکالتی را
کــه در صــورت نادیــده گرفتــه شــدن ،وخیمتــر میشــوند ،نبایــد بــه تأخیــر انداخــت؛
مث ـ ً
ا صورتحســابهای کارت اعتبــاری .فهرســتی از کارهایــی را کــه بایــد انجــام دهیــد،
تهیــه کنیــد و خودتــان را گــول بزنیــد تــا درحالیکــه مهمتریــن کارهــا را بــه تعویــق
انداختهاید ،به سراغ انجام کارهایی که در اولویت بعدی هستند بروید.
ایــن رویکــرد ،تــا حــد زیــادی هوشــمندانه بــه نظــر میرســد .امــا آقــای پارتنــوی
حــق دارد کــه دربــاره وســواس فزاینــده کسـبوکارها دربــاره ســرعت هشــدار بدهــد .او
همچنیــن حــق دارد کــه بــه ایــن جملــه محبــوب میــان مدیــران مبنــی بــر اینکــه زمان
میتوانــد بــه قطعاتــی بــا ارزشهــای برابــر تقســیم شــود ،بــا بدبینــی نــگاه کنــد .راز
فعالیــت ذهنهــای مــدرن ایــن اســت کــه ایــن اذهــان بــه ترکیبی از ســرعت و آهســتگی
نیــاز دارنــد .افــرادی کــه کارشــان مســتلزم فعالیــت فکــری شــدید اســت ،ممکــن اســت
مدتهــا تردیــد کننــد ،امــا در یکلحظــه تحــت تأثیــر جرق ـهای از بصیــرت یــا انفجــار
خالقیــت قــرار بگیرنــد .اگــر همــه ضرباالجلهــا را فرامــوش کنیــد ،بــا دودلــی و تردیــد
بهجــا میمانیــد .اگــر هــم بیشازحــد درگیــر ضرباالجلهــا شــوید ،بــا ذهنــی
فستفودی تنها خواهید ماند؛ و البته ناخنهایی که باید کوتاه شوند.
53. AtulGawande
54. The Checklist Manifesto
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ماندن در کنار هم
توصیههایی درباره مدیریت شراکت
فقــط تعــداد کمــی از افــراد کتــاب «زندگــی» 55سرگذشــت کیــث ریچــاردز
گیتاریســت گــروه رولینــگ اســتونز را بــه خاطــر بینشــی کــه نســبت بــه کسـبوکار
دارد ،میخواننــد .جزییــات هیجانانگیــز زیــادی دربــاره زندگــی خصوصــی
ریچــادرز در ایــن کتــاب وجــود دارد کــه بــرای همــه جالبتــر اســت .بااینحــال
«زندگــی» روی یکــی از پیچیدهتریــن مشــکالت عالــم کس ـبوکار دســت گذاشــته
است :چطور یک شراکت خالق را زنده نگاه داریم.
آقــای ریچــاردز میگویــد کــه کســبوکار موســیقی ،یکــی از نامطبوعتریــن
کسـبوکارهای موجــود اســت و فقــط یــک پلــه بــا گانگســتری فاصلــه دارد .اغلــب
شــراکتها از شــراکت لنــون و مککارتنــی گرفتــه تــا باقــی مــوارد ،بــا ترکیــب
مرگبــاری از خودمحــوری ،طمــع و هــوس نابــود شــده اســت .کیــث ریچــادرز و
میــک جگــر 57امــا باوجــود همــه فــراز و نشــیبها ،بــرای نیمقــرن باهــم در
کسبوکار شراکت کردهاند.
اکثــر کارشناســان کس ـبوکار ،حرفهــای جالــب چندانــی دربــاره شــراکت
ندارنــد .روزنامهنــگاران بــر ابرقهرمانهــای تنهــا تمرکــز میکننــد؛ همــه
56
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مدیرعاملهــای مقتــدر و کارآفرینــان ساختارشــکن .مربیــان مدیریــت روی
روندهــای بــزرگ بعــدی در حوزههایــی چــون نــوآوری و طراحــی مدلهــای
کســبوکار متمرکــز هســتند .بااینحــال ،نشــانههایی حاکــی از ایــن وجــود
دارد کــه موضــوع شــراکت کمکــم در حــال جلبتوج ـهی اســت کــه الیــق آن
اســت .مایــکل ایزنــر 58مدیــر پیشــین دیزنــی ،کتابــی را بــا عنــوان «باهــم کار
کــردن :چــرا شــراکتهای بــزرگ بــه موفقیــت میرســند» 59بــه ایــن موضــوع
اختصاص داده است.
بهرغــم همــه توجهــی کــه نثــار نوابــغ تنهــا میشــود ،تعــداد قابلتوجهــی از
کســبوکارها توســط شــرکا ایجــاد شــدهاند .گلدمــن بــدون ســاکس بــه کجــا
61
ممکــن بــود برســد؟ یــا هیولــت بــدون پــاکارد؟ آرتــور بلنــک 60و برنــی مارکــوس
کــه در میــان همکارانشــان بــا عنــوان برنی-آرتــور شــناخته میشــوند ،بــا تأســیس
شــرکت هــوم دیپــات 62،صنعــت خردهفروشــی را متحــول کردنــد .بیــل گیتــس در
مایکروســافت بــا شــرکای متعــددی کار کــرد کــه مشــهورترین آنهــا پــل آلــن 63و
بعــد از آن اســتیو بالمــر 64بودنــد .حــاال هــم موسســه خیری ـهاش را بــا همســرش
ملینــدا مدیریــت میکنــد (او بــه ایزنــر گفتــه« :مــن هرگــز کاری را تنهایــی انجــام
نــدادهام ،بهجــز امتحــان دادن» .وارن بافــت از قبــل از شــکلگیری گــروه رولینــگ
اســتونز ،بــا چارلــی مانگــر 65کــه مطیــع ،قابلاعتمــاد و بهتریــن دوســتش اســت،
همکاری کرده است.
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه شــراکتهای موفــق ،نســبت بــه شــراکتهای
شکس ـتخورده کمیابتــر هســتند .اهالــی کس ـبوکار تمایــل دارنــد تنهــا باشــند.
ثــروت و شــهرت حتــی محکمتریــن دوســتیها را هــم میتوانــد نابــود کنــد .زمانــی
کــه ایزنــر بهطــور مشــترک بــا فرانــک ولــز 66دیزنــی را مدیریــت میکــرد ،ایــن
شــرکت پیشــرفت کــرد ،امــا زمانــی کــه آقــای ولــز از دنیــا رفــت و ایزنــر ســعی کــرد
Michael Eisner
Working Together: Why Great Partnerships Succeed
Arthur Blank
BernieMarcus
The Home Depot
Paul Allen
Steve Ballmer
Charlie Munger
Frank Wells
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او را بــا مایــکل اویتــز 67جایگزیــن کنــد ،فاجعــه بــه بــار آمــد .جنجالهــا باعــث شــد
کــه افــراد کلیــدی ،ســازمان را تــرک کننــد و خــود اویتــز هــم بعــد از 14مــاه
استعفا داد؛ البته با دریافت یک مبلغ قابلتوجه.
بــه نظــر میرســد کــه شــراکتهای معیــوب در صنایــع فناوریهــای پیشــرفته
رایجتــر اســت .هرچنــد لــری پیــج 68و ســرگی بریــن 69موسســان گــوگل آنقــدر بــه
هــم نزدیــک هســتند کــه از دفتــر کار مشــترکی اســتفاده میکننــد ،امــا فیسبــوک
و توئیتــر هــر دو از جنــگ و جدلهــای میــان مؤسسانشــان آســیب دیدهانــد .در
توییتــر اوان ویلیامــز 70نتوانســت بــا جــک دورســی 71کنــار بیایــد .مــارک زوکربــرگ
هــم روابــط خصمانــهای بــا دیگــر بنیانگــذار باقیمانــده فیسبــوک ،داســتین
موسکوویتز 72دارد.
اینکــه چــرا برخــی از شــراکتها موفــق میشــود و برخــی دیگــر شکســت
میخــورد ،از قوانیــن محکمــی پیــروی میکنــد .بــه نظــر میرســد بافــت و مانگــر بــی
هیــچ تالشــی باهــم کنــار میآینــد؛ انــگار کــه یــک پیونــد شــیمیایی بیــن آنهــا وجــود
دارد .بااینحــال گیتــس ناچــار بــود روی شــراکتش کار کنــد .او بعــد از تــرک صندلــی
مدیرعاملــی مایکروســافت ،بالمــر را بهشــدت عصبانــی کــرد .ایــن دو نفــر ســرانجام
بهناچــار در یــک قــرار شــام در ســال  2001باهــم صلــح کردنــد .بــا تمــام ایــن اوصــاف،
بــه گفتــه ایزنــر چنــد قانــون کلــی وجــود دارد کــه شــانس موفقیــت را افزایــش
میدهــد .شــرکا بایــد بتواننــد کامـ ً
ا بــه یکدیگــر اعتمــاد کننــد .ایزنــر اشــاره میکنــد
کــه بســیاری از شــرکای موفــق صرفنظــر از میــزان مشارکتشــان در پروژههــای
خــاص ،ســودها را بهصــورت مســاوی تقســیم میکننــد .همچنیــن بایــد میــان
شــباهتها و تفاوتهــای شــرکا ،تــوازن ظریفــی برقــرار باشــد .تعــداد قابلتوجهــی از
شــرکای موفــق ،ســوابق مشــابه ،امــا نگرشهــای کام ـ ً
ا مختلفــی بــه مقولــه شــهرت
دارنــد .بافــت و مانگــر در فاصلــه چنــد مایلــی از یکدیگــر بــزرگ شــدهاند ،امــا بافــت
دوست دارد در مرکز توجه باشد و مانگر ترجیح میدهد در سایه بماند.
Michael Ovitz
Larry Page
Sergey Brin
Evan Williams
Jack Dorsey
Dustin Moskovitz
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محو نشدن

آقــای ریچــادرز بــه بســیاری از ایــن بحثهــا دربــاره شــراکت میپــردازد .او
همچنیــن توصیههــای خوبــی را دربــاره نحــوه بازســازی شــراکت ،بعــد از بــه هــم
خــوردن آن بــه خاطــر پــول و شــهرت ارائــه میدهــد .جگــر و ریچــادز از
مســتحکمترین شــراکت در صنعــت موســیقی بهــره بردنــد .آنهــا کــه خودشــان را
«دوقلوهــای گلیمــر» 73مینامیدنــد ،زمانــی کــه نوجوانانــی ســاکن لنــدن بودنــد،
عاشــق ســبک بلــوز آمریکایــی شــدند .ریچــاردز ســاز مـیزد و جگــر میخوانــد .امــا
ف میــان آنهــا تــا حــدی بــاال گرفــت کــه
زمــان همهچیــز را تغییــر داد .اختــا 
جگــر تصمیــم گرفــت اســتونز را «گــروه موســیقی خــودش» خطــاب کنــد .او حتــی
در تورهــا ترانههــای گروهــی را بهصــورت ســولو اجــرا کــرد .یــک جدایــی رســمی،
محتمل به نظر میرسید.
امــا در ســال  1989ایــن دو نفــر تصمیــم گرفتنــد مشکالتشــان را بــه همــان
شــیو ه تجــاریای حــل کننــد کــه گیتــس و بالمــر از آن اســتفاده کــرده بودنــد.
یکدیگــر را در یــک مــکان آرام مالقــات کردنــد و اختالفهایشــان را دور ریختنــد.
درحالیکــه تعــداد زیــادی از گروههــای موســیقی از هــم پاشــیده بــود ،ســه
عامــل بــه آنهــا کمــک کــرد کــه شــراکت خــود را حفــظ کننــد :عامــل اول بــه
گفتــه آقــای ریچــاردز «دوســتی عمیــق و ریشــهدار» آنهــا بــود کــه در دهــه
 1960در لنــدن شــکل گرفتــه بــود .عامــل دوم ایــن بــود کــه تشــخیص دادنــد
باهــم کار کــردن بــرای آنهــا بســیار بهتــر از جــدا بــودن اســت (چــه کســی
اجراهــای تکنفــره آنهــا را بــه یــاد دارد؟) .عامــل ســوم هــم عشــق مشــترک
آنها به پول بود.
روشــن اســت کــه هنــوز تنشهایــی میــان ایــن دو وجــود دارد ،امــا میــک و
کیــث بعــد از  50ســال شــراکت هنــوز ایــن را میداننــد کــه هرکــدام چیــزی را در
دیگــری زنــده میکنــد .در دورهای کــه فرانســویها بــه خاطــر بــاال رفتــن ســن
بازنشســتگی تــا  62ســال ســروصدا بــه راه انداختهانــد ،ایــن شــهروندان عالیرتبــه
جسور برای تور جهانی بعدیشان برنامهریزی میکنند.
73. Glimmer Twins
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شهریارانفیلسوف
مطالعه آثار نویسندگان بزرگ برای رهبران کسبوکار سودمند خواهد بود
بــدون گذرانــدن دورههــای آموزشــی مبتنــی بــر ماجراجویــی 74بهســختی
میتــوان بــه ردههــای بــاالی کس ـبوکار صعــود کــرد .در ایــن دورههــا شــما یــک
هفتــه فوقالعــاده را بــا فعالیتهــای شــدید بدنــی مثــل قایقرانــی ،کوهنــوردی،
پاییــن آمــدن از ارتفــاع بــا طنــاب و مــوارد مشــابه میگذرانیــد و ســپس بــا ســرعت
هرچــه تمامتــر بــه خانــه فــرار میکنیــد .ایــن آئینهــای عجیبوغریــب،
داســتانهای جذابــی را از نبردهــای شــخصی شــما تولیــد میکنــد کــه میتوانیــد
در جمعهــای دوســتانه بازگــو کنیــد ،امــا بهصــورت کلــی ،ایــن دورههــا هیــچ
فایدهای جز ثروتمند کردن شرکتهای برگزارکنندهشان ندارند.
وقــت آن رســیده کــه ایــن تشــریفات مدیریتــی را بــا یکچیــز قدرتمندتــر
جایگزیــن کنیــم :دورههــای مبتنــی بــر ماجراجویــی درونــی .بهاینترتیــب رهبــران
کســبوکار بهجــای دســتوپنجه نــرم کــردن بــا طبیعــت ،بــا ایدههــای بــزرگ
ســروکله میزننــد .بهجــای اینکــه بــا هدایــت افــراد بــرای عبــور از یــک دره
تنــگ ،مهارتهــای رهبــری کســب کننــد ،ایــن کار را از طریــق هدایــت آنهــا در
پرتگاههــای ذهنــی انجــام میدهنــد .ایــن دورههــا بــه شــکلی ســاده برگــزار
میشــود .تعــدادی از رهبــران آینــده در یــک هتــل دورافتــاده دور هــم جمــع
74. Outward Bound
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میشــوند و خودشــان را وقــف مطالعــه کتابهــای مهــم میکننــد .آنهــا از
مزاحمتهــای الکترونیکــی دورنگــه داشــته میشــوند .در طــول روز یــک مربــی
اطمینــان حاصــل میکنــد کــه شــرکتکنندگان سرشــان بــه کارشــان گــرم باشــد.
بعدازظهــر تشــویق میشــوند تــا آنچــه را کــه خواندهانــد ،بــه زندگیهایشــان
ارتباط بدهند.
تمســخر ایــن ایــده کــه مدیــران اجرایــی بلندپــرواز را مجبــور بــه خوانــدن
ادبیــات کالســیک کنیــم ،کار ســادهای اســت .میتــوان بازیهــای ســرگرمکنندهای
را بــرای ابــداع عناوینــی کــه ممکــن اســت توجــه ایــن مدیــران را جلــب کنــد ،بــه
راه انداخــت؛ مثــ ً
ا «چنیــن گفــت مککینــزی» یــا «اســنچر 75شــانه بــاال
انداخــت» .76یــا اینکــه کتابهــا را بــا مدلهــای شــخصیتی افــراد جفــت کنیــم؛
مثـ ً
ا «دفاعیـهای از زندگــی یــک نفــر» 77بــا دونالــد ترامــپ و «جنایــت و مکافــات»
بــا کنــراد بلــک 78.یــا میتــوان تصــور کــرد کــه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی بــه
ســبک نیچــه یــا مدیریــت زنجیــره تأمیــن بــه شــیوه کییرکگــور چــه شــکلی
خواهد بود.
بعــد از ایــن مرحلــه ،پرســشهای کاربــردی مطــرح میشــود .آیــا افــراد
بلندپــروا ِز مســتعد ،بیشــتر تصمیمگیرنــده نیســتند تــا اندیشــمند؟ آیــا آنهــا وقــت
کافــی دارنــد کــه صــرف فکرهــای بیربــط کننــد؟ جالــب اینجاســت کــه تعــداد
زیــادی از مدیــران آمریکایــی در دانشــگاه فلســفه خواندهانــد .ریــد هافمــن 79یکــی
از بنیانگــذاران لینکدیــن در دانشــگاه آکســفورد فوقلیســانس فلســفه خوانــده و
قبــل از اینکــه زندگــی بهعنــوان یــک میلیــاردر را انتخــاب کنــد ،بــرای مــدت
کوتاهــی تصمیــم داشــته اســتاد دانشــگاه شــود .گذشــته از ایــن ،مدیــران اجرایــی
وقــت کافــی بــرای شــرکت در برنامههــای مفصلــی مثــل داووس را دارنــد کــه در آن
چیــزی بیشــتر از بازگویــی کلیشـههای شــرکتی دربــاره «ســهامداران» و «پایــداری»
اتفــاق نمیافتــد .بــا ایــن حســاب مطمئنــاً زمــان کافــی بــرای پرداختــن بــه
متفکران واقعی را هم میتوانند داشته باشند.
75. Accenture

 .76اشاره به کتاب

Atlas Shrugged

77. Apologia Pro Vita Sua
78. Conrad Black
79. Reid Hoffman
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دورههــای مبتنــی بــر ماجراجویــی درونــی بــرای «رهبــری اذهــان» حیرتانگیــز
خواهــد بــود .دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه چــرا دنیــای کسـبوکار در حــال حاضر
درگیــر ایــن جملــه شــده :تنهــا راه بــرای جلوگیــری از کاالیــی شــدن محصــول
(انتخــاب محصــول فقــط بــه خاطــر قیمتــش ،نــه تفــاوت در خصوصيــات ،خدمــات
ارزشافــزا يــا منافــع وابســته) یــا اجتنــاب از نابــودی بازارهــا ،ایــن اســت کــه جلوتــر
از رقبایتــان دربــاره آینــده فکــر کنیــد .بااینحــال شــرکتهایی کــه بهعنــوان
رهبــران اذهــان مطــرح میشــوند ،اغلــب عقبمانــده هســتند؛ تحلیلگــران ریســک
روزنامههــای دیــروز را بازیافــت میکننــد و مشــاوران مدیریــت زمانــی از
موفقیتهــای گذشــته پشــتیبانی میکننــد کــه عامالنشــان در حــال تــرک فضــای
کسبوکار هستند.
تنهــا راه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک رهبــر اذهــان ایــن اســت کــه همــه ایــن
ســروصداها را فرامــوش کنیــد و بــه تعــدادی متفکــر بــزرگ گــوش بســپارید .از
خوانــدن نوشــتههای توســیدید چیزهــای بیشــتری دربــاره رهبــری یــاد میگیریــد،
تــا از هــزار متخصــص رهبــری .بــا خوانــدن کنفســیوس بیشــتر دربــاره کس ـبوکار
در چیــن میآموزیــد تــا گــوش کــردن بــه مشــاوران فرهنگــی .پیتــر دراکــر 50
ســال اســت کــه بهعنــوان برتریــن مربــی مدیریــت شــناخته میشــود؛ نــه بــه ایــن
خاطــر کــه در کنفرانسهــای بیشــتری شــرکت کــرده ،بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه
ذهنــش را بــا کتابهــای مهــم آمیختــه کــرده اســت .بهعنــوان مثــال او وقتــی
میخواهــد دربــاره بــه هــم پیوســتن کس ـبوکارها بنویســد ،بــه پیوندهــای ازدواج
یکند.
جین آستن 80رجوع م 
دورههــای مبتنــی بــر ماجراجویــی درونــی میتواننــد اهمیتــی بیــش از ایــن
داشــته باشــند .آنهــا بــرای افــراد بلندپــرواز هــم لنگــر فراهــم میکننــد و هــم
پناهــگاه .ایــن افــراد چنــان وســواس رســیدن بــه موفقیتهــای مــادی را پیــدا
میکننــد کــه ممکــن اســت خانوادههایشــان را از یــاد ببرنــد یــا قانونشــکنی
کننــد .دورههــای فلســفهمحور بــه مدیــران اجرایــی کمــک میکنــد تــا بــر
وسواسشــان بــرای رســیدن بــه مقــام و جایــگاه ،غلبــه کننــد .وقتــی در آموزههــای
افالطــون غــرق شــده باشــید ،ســخت میتوانیــد ارزش خــود را برحســب اموالــی کــه
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انباشــته کردهایــد ،انــدازه بگیریــد .عــاوه بــر ایــن ،مدیــران پرمشــغله و حواسپــرت
بــا اســتفاده از ایــن دورههــا میتواننــد از کنــار گذاشــتن ایمیلهــا ،توئیتهــا و
بهروزرســانیهای لینکدیــن ،در جهــت تمرکــز بــر مســائل مهــم ،بهرهبــرداری
کنند.
به دنبال پاسخ

جهــان کسـبوکار ســالها بــه دنبــال دورههــای مبتنــی بــر ماجراجویــی درونــی
بــوده اســت .بســیاری از مدیــران موفــق بــا در نظــر گرفتــن زمانــی بــرای تأمــل،
نتایــج خوبــی گرفتهانــد .بیــل گیتــس در زمــان مدیریــت مایکروســافت ،عــادت
داشــت یــک هفتــه بــه کلبـهای 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 کریستنســن 81از مدرســه کسـبوکار هــاروارد
آنقــدر از تعــداد بــاالی همدورهایهایــش کــه طــاق گرفتــه یــا بــه زنــدان افتــاده
بودنــد ،متعجــب بــود کــه دورهای را بــا عنــوان «چطــور زندگیتــان را ارزیابــی
خواهیــد کــرد؟» بــه راه انداخــت .ایــن دوره بــه یکــی از محبوبتریــن دورههــای
مدرســه کس ـبوکار هــاروارد تبدیــل شــد و پایــه و اســاس یــک کتــاب موفــق را
فراهم کرد.
«آگاهــی» خواســته اصلــی برخــی از شــرکتهای بــزرگ اســت؛ شــرکتهایی
کــه مربیانــی را بــرای آمــوزش تلفیقــی از تکنیکهــای تمــدد اعصــاب و مدیتیشــن
اســتخدام کردهانــد .ایدههــای بــزرگ بــرای شــرکتهای مهــم حــوزه
تکنولوژیهــای پیشــرفته ،حکــم اتومبیــل و خانــه را در کشــورهای نفتخیــز
توســعهنیافته دارد و بــه همــان انــدازه در تعییــن جایــگاه آنهــا اثرگــذار اســت.
پیتــر تیــل 82یکــی از ســرمایهگذاران ســیلیکونولی کنفرانسهایــی را دربــاره
متفکــران برجســته برگــزار میکنــد تــا بــرای بهبــود جهــان تــاش کنــد .دیویــد
برنــدل 83فیلســوف و روانپزشــک مشــاورههای شــخصی را بــه مدیــران ارائــه
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میدهــد و اخیــرا ً وبالگــی را بــرای نشــریه هــاروارد بیزینــس ریویــو 84را هانــدازی
کــرده و در آن بــه ایــن موضــوع میپــردازد کــه چطــور فلســفه شــما را بــه رهبــر
بهتــری تبدیــل میکنــد .دامــون هاروویتــز 85کــه شــغلش را در بخــش تکنولــوژی
رهــا کــرد تــا دکتــری فلســفه بگیــرد ،در گــوگل دو ســمت دارد :مدیــر بخــش
مهندســی و فیلســوف مقیــم .او میگویــد« :رهبــران اذهــان در صنعــت مــا کســانی
نیســتند کــه آهســته و قدمبهقــدم از نردبــان ترقــی بــاال میرونــد ،بلکــه کســانی
هســتند کــه ریســک میکننــد و دیدگاههــای منحصربهفــردی را در خــود پــرورش
یدهند».
م 
دورههــای مبتنــی بــر ماجراجویــی درونــی میتوانــد در همــه ایــن زمینههــا
پیشــرفتهای قابلتوجهــی را ایجــاد کنــد .آگاهــی بــه افــراد کمــک میکنــد کــه
هــم بــه خودشــان آرامــش بدهنــد و هــم ذهــن خــود را خالــی کننــد.
عزلتگزینیهــای ایدهمحــور بهطــور منظــم ســلبریتیهای نابغــه را دور هــم
جمــع میکنــد .برگــزاری جلســات خصوصــی مشــاوره بــا فیلســوفهای شــرکتی،
مدیــران را از همکارانشــان مجــزا نــگاه مـیدارد .امــا دورههــای مبتنی بــر ماجراجویی
درونــی نهتنهــا امــکان انباشــتن ذهــن از آگاهــی را فراهــم میکنــد ،بلکــه همزمــان
روابطــی را هــم میــان شــرکتکنندگان شــکل میدهــد .ایــن ایــدهای اســت کــه
زمان عملی کردن آن فرارسیده است.
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