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بیش از پاسخ ها اهمیت دارند

 روشنگری    ۳۴  
منابع انسانی چابک می شود

پیتر کاپلی و آنا تاویس  هادلی و یونیکی 
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روشنگری 
قوانین جدید 

مدیریت استعداد 

35

۳۶   منابع سازمانی
منابع انسانی چابک می شود

چابکی دیگر صرفاً برای فناوری نیست
پیتر کاپلی و آنا تاویس 

۴۴   رهبری
هم آفرینِی تجربه ی کارکنان

گفتگویی با دایان گرسون ، سرپرست منابع انسانی آی بی ام
لیسا بورل

۴9   مدیریت افراد
تجربه ی تیمی چابک در یک بانک

چگونه آی ان جی  عملیات خرده فروشی خود را احیا کرد
دومینیک بارتون، دنیس ِکری و  رام کاران
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60منتخب
مدیریت افراد

ایده پردازی بهتر
برای رسیدن به ایده های پیشرو، 

به جای پاسخ ها بر روی پرسش ها 
متمرکز شوید 
هل گرگرسن 

اقتصاد
آیا فقدان رقابت، گلوی 

اقتصاد آمریکا را فشرده 
است؟

اثرات مشکل ساز تثبیت صنعت و 
سایر عوامل بر بهره وری، حقوق و 

نابرابری درآمد
دیوید وسل 

بازاریابی
B2B المان های ارزشمند

نحوه ی سنجش – و تحویل – 
آنچه مشتریان سازمانی می خواهند

اریک آلمکوئیست
 جیمی کلگهورن و لوری شرر

مدیریت ریسک
چرا برنامه های پیروی از 
قانون شکست می خورند

و نحوه ی اصالحشان
هوئی چن و یوجین سولتس

مصاحبه ی اچ بی آر
 »کسب وکارها وجود 
دارند تا برای جامعه  

ارزش آفرینی کنند«
گفتگویی با کنت فریزیر ،

 مدیرعامل مرک 
 توسط ادی ایگنیشس

رهبری
غلبه بر احتماالت

درس های رهبری از مدیران 
خانم آفریقایی-آمریکایی

لورا مورگان رابرتس، آنتونی مایو، 
رابین الی و دیوید توماس

مالی
آیا بازخرید واقعاً 

موجب دغل کاری در 
سرمایه گذاری شده است؟

آنچه در بحث علیه بازخریدها 
اشتباه برداشت می شود

جسی فراید و چارلز وانگ

گوناگونی
گوناگونی و اعتبار

اقلیت ها درباره ی اشتراک  گذاری اطالعات 
مربوط به خودشان در محیط کار تعلل می کنند. 

این مشکلی برای همه ی افراد است.
کاترین فیلیپس، تریسی دوما و نانسی راتبارد

مدیریت
چگونه یک عضو 

هیئت مدیره ی خوب باشیم
باید به خاطر بسپارید که شما 

مدیرعامل نیستید
استانیسالو شکشنیا
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ایــده بان
نگرش ها و تحقیقات جدید

 در حال انجام

تجــربه
رشد حرفه ایتان را

 مدیریت کنید

 1۰  یادداشت سردبیردپارتمان ها
 11  مشارکت کنندگان

1۲  تعامل
1۴۲ خالصه مدیریتی

1۶  مدیریت سازمان ها
چرا باید چینش میز و صندلی های محل کارتان 

را بصورت دوره ای تغییر دهید
گاهی اوقات برنامه های آرایش افراد حقیقتًا مهم 

می شوند.
به عالوه ی گردآوری جدیدترین تحقیقات و ایده های 

مدیریت

۲۴  از تحقیق خود دفاع کنید
دوش های آب سرد باعث 

کمتر شدن روزهای بیماری می  شوند 
یک مطالعه ی هلندی نشان می دهد که ریختن آب 

یخ روی خودتان می تواند موجب ارتقای انعطاف پذیری 
فیزیکی شما شود.

چگونه انجامش دادم...

مدیر ای ای آی  درباره ی 
سنجش تاثیر ایده ها 

می گوید
بازده فروش و سهام دار 
– معیارهای رایج برای 

سنجش سود – نمی توانند 
تاثیر یک اندیشکده بر 

جامعه را بسنجند 
آرتور بروکس

1۳۰  مدیریت خود
رونق در اقتصاد کاره ای

چگونه مستقل های موفق به مدیریت ابهام می پردازند
جیان پیرو پتریگلیری، سوزان اشفورد و ایمی ورزسنیوسکی

1۳۵  مطالعه موردی
اصالح پورتفولیوی برند؟

پس از ادغامی بزرگ، یک کمپانی هتل بین المللی باید 
در مورد نگه داری یا ادغام زنجیره های تحت تصاحبش 

تصمیم گیری کند.
چکیتان دو

1۴۰  ترکیب
مغز ما پس از مصرف مواد

چیزهایی که درباره ی مواد روان گردان می دانیم 
و چیزهایی که نمی دانیم

جی ام اوله خارز

۲7

1۴۶ کار و زندگی
 جین فوندا  



 هرگز سازش نکنید!
 )طوری مذاکره کنید که انگار زندگی تان به آن بستگی دارد!(

زندگی، یک مذاکره است!

اگرچه ممکن است کنجکاو شده باشید که مذاکره کنندگان FBI چطور خشن ترین و بدترین آدم های جهان را وادار به رها کردن گروگان ها 
می کنند، ممکن است فکر کنید که دانستن در مورد مذاکره با گروگان گیرها به چه درد زندگی شما می خورد.

اجازه دهید رازی را به شما بگویم: زندگی، یک مذاکره است. اکثر تعامالتی که ما در محل کار و در خانه داریم، مذاکراتی هستند که در یک 
میل ساده خالصه می شوند: »من می خواهم!«

مذاکره دارای دو نقش متمایز و حیاتی در زندگی و کسب وکار است: جمع آوری اطالعات و تاثیر بر رفتار، که شامل هرگونه تعاملی می شود که 
یکی از طرفین چیزی از دیگری می خواهد. کار، امور مالی، شهرت، زندگی عاشقانه، حتی سرنوشت بچه های شما؛ گاهی تمام این ها منوط به 

توانایی شما در مذاکره است.

همانطور که در اینجا فرا خواهید گرفت، مذاکره چیزی جز ارتباط با نتایج نیست. خواسته های شما تماما به بدست آوردن چیزی که از دیگران 
می خواهید مربوط می شود. در همه روابط، مناقشه بین دو طرف اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین مفید و حتی حیاتی است که بدانید چگونه بدون 

تحمل هرگونه آسیبی، برای بدست آوردن آنچه که می خواهید، وارد این مناقشه شوید.

افتخارات:

* پرفروش ترین کتاب سایت آمازون در 
زمینه مذاکره  

* جزو بهترین کتاب های کسب وکار 
سال 2016 و 2017

* نوشته دکتر کریس واس؛ مذاکره 
FBI کننده ارشد

اطالعات بیشتر ...

https://nashrenovin.ir/product/never-split-the-difference-negotiating-as-if-your-life-depended-on-it/
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یادداشت سردبیر

چگونه فناوری
در حال تحول

منابع انسانی است

ــع  ــرا از مناب ــوان »چ ــا عن ــه ای را ب ــی آر مقال ــش اچ ب ــال پی ــه س س
انســانی متنفریــم ... و منابــع انســانی چــه کاری می توانــد راجــع بــه آن انجــام 
ــط  ــه »محی ــت ک ــون گف ــی از وارت ــر کاپل ــرد. در آن، پیت ــر ک ــد« منتش ده
کســب وکار کنونــی کــه در آن، اســتعداد یــک منبــع کمیاب تر از همیشــه اســت، 
فرصــت بزرگــی را بــرای تغییــر در دیــدگاه رایــج مربــوط بــه منابــع انســانی ارائه 
می کنــد، به گونــه ای کــه واحــد منابــع انســانی را فراتــر از یــک مجــری غالبــًا 

ــد«. ــن می پندارن ــررات و قوانی ــته کننده ی مق خس

ایــن دیــدگاه گســترده و گاهــی اوقــات اغراق شــده خیلــی هــم بی پایــه و 
اســاس نیســت. بســیاری از دپارتمان هــای منابــع انســانی از دیربــاز مدل هــای 
ــه  ــون و برنامه ریــزی را می پســندند کــه رهبــران کســب وکار ب ــر قان مبتنــی ب
ــل  ــه ای قاب ــز مســیرهای حرف ــان نی برنامه هــای 5 ســاله فکــر کــرده و کارکن
ــت  ــد ظرفی ــروز شــرکت نیازمن ــای ام ــا بق ــد. ام ــال می کردن ــی را دنب پیش بین
ــال  ــر در ح ــانِی آینده نگ ــع انس ــای مناب ــت و دپارتمان ه ــریع اس ــرات س تغیی
تحــول خودشــان هســتند تــا بتواننــد مهارت هــا و مدل هــای کاری در 
ــده ســرنخ  ــع غافلگیرکنن ــک منب ــا از ی ــد. آن ه ــرآورده نماین حــال تحــول را ب
ــازمان  ها  ــیاری از س ــه در بس ــات – ک ــاوری اطالع ــان فن ــد – دپارتم می گیرن
پروســه های چابــک را بــه خدمــت گرفتــه تــا تحــول خــود را ســرعت ببخشــد و 

ــه نیازهــای مشــتریان داشــته باشــد. ــری ب خدمت رســانی بهت

تحــول، موضــوع بخــش روشــنگری ایــن شــماره اســت. در مقالــه ی اصلی 
»منابــع انســانی چابــک می شــود«، کاپلــی و نویســنده ی همراهــش آنــا تاویس 
از دانشــگاه نیویــورک می نویســند »بــا توجــه بــه اینکــه توجیــه کســب وکارها 
بــرای سیســتم های قدیمــی منابــع انســانی از بیــن رفتــه و کتابچــه راهنمــای 
چابکــی در دســترس اســت، مدیریــت افــراد باالخــره بــه تحولــی رســیده کــه از 
دیربــاز منتظــرش بــوده اســت«. ســایر بخش هــا بــه بررســی چگونگــی افزایش 
ــی ام  ــی و آی ب ــون آی ان ج ــی همچ ــتعداد کمپانی های ــت اس ــل در مدیری تعام

می پردازنــد.

ــه نظــر می رســد  ــا ب ــدرت ســاده اند(. ام گــذار ســاده نیســت )گذارهــا به ن
دپارتمان هــای منابــع انســانی بــا کســب وکارها همــراه شــده و در حــال 
نوســازی چهــره ی خــود هســتند، آن هــم بــه همــراه نتایــج قابــل توجهــی کــه 

ــد. ــع انســانی وامی دارن ــه مناب ــه بازنگــری در دیدگاهمــان نســبت ب ــا را ب م

ادی ایگنیشس، سردبیر
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مشارکت کنندگان

هوئی چن در زمان وقوع حمله 11 
سپتامبر، مشاور داخلی مایکروسافت بود. 
این امر عمیقاً او را تحت تاثیر گذاشت و 
به سمت مطالعه ی الهیات رفت، اما تنها 

یک سال پس از انتصاب به این مسئولیت، 
متوجه شد که با رشته ی حقوق تناسب 

بیشتری دارد. او به سمت پیروی از قانون 
رفت – سوژه ی مقاله ای که به همراه 

یوجین سولتس از دانشکده ی کسب وکار 
هاروارد آن را نوشت. چن می گوید »از 
نظر من، بزرگ ترین ریسک در زندگی 

این است که بر اساس ارزش ها و پتانسیل 
خود زندگی نکنید. پیروی از قانون یکی از 
روش های کمک به سازمان  ها است تا بر 

اساس ارزش هایشان زندگی کنند«.

به مدت 30 سال، دیوید 
وسل تحول اقتصاد را برای 
وال استریت ژورنال نگاشت 

– به دنبال زمینه هایی 
بود که تئوری آکادمیک 
را به مباحثات سیاسی و 
اخبار پیوند می زنند. طی 

سال گذشته، او تحت تاثیر 
موضوع بخصوصی قرار 

گرفت: افت رقابت در اقتصاد 
آمریکا. امروز به عنوان »مدیر 
مرکز امور مالی و سرمایه ای 

هاچینز « در انستیتوی 
بروکینگز  و مفسر همیشگی 

در رادیوی ملی، وسل بر 
روی بهبود سیاست  های 

اقتصادی و درک عموم از 
آن ها تمرکز می کند – یا 

همان طور که گاهی اوقات 
بیان می کند، به ساده سازی 
امور برای افرادی می پردازد 
که در این اقتصاد زندگی، 

کار و بازی می کنند اما 
وقت کافی برای مطالعه اش 

ندارند.

لورا مورگان رابرتس 
حرفه ی خود را صرف 

مکاشفه ی رهبری، اعتبار 
و فرهنگ سازمانی کرده 

است. به عنوان محقق 
مهمان در دانشکده ی 

کسب وکار هاروارد، او با 
همکاران این دانشکده 

همکاری کرده است 
– ازجمله نویسنده  های 
همراهش در این مقاله 
یعنی آنتونی مایو، رابین 

الی و دیوید توماس – تا 
تاثیرگذاری رهبران 

کسب  وکار آفریقایی-
آمریکایی را به عنوان بخشی 

از 50امین سالگرد تاسیس 
اتحادیه ی دانشجویان 
آفریقایی-آمریکایی در 
دانشکده ی کسب وکار 

هاروارد بررسی کند.

ریچارد بورخه  تصویرگر و 
انیماتوری است که در بروکلین 
زندگی می کند. عمده ی کارش 
از اسباب بازی های کوکی ژاپنی 
و آمریکایی در دهه ی 50 الهام 
گرفته – ازجمله تصاویری که 
در این شماره مجله کسب وکار 

هاروارد منتشر شده است. 
او می گوید: »سازندگان این 

اسباب بازی ها توسط این پروسه 
محدود شده اند. و چیزهایی در 

مورد زیبایی شناسی وجود دارد که 
سعی می کنم با خودم به محیط 

کار بیاورم«.

دهه ها پیش از پیوستن به 
ام آی تی، هل گرگرسن، 

بانر ریچی  را یک 
فارغ التحصیل از دانشگاه و 

دوست پیدا کرد که به خاطر 
تحقیقاتش در زمینه  ی رفتار 

سازمان معروف بود. گرگرسن 
می  گوید »او کسی بود که 

مدام با دیدگاه های من 
مواجه می شد و نقشه های 

ذهنم را دوباره می نگاشت«. 
ریچی به او کمک کرد 

که اقدام به انحراف مثبت 
را زیر سوال ببرد. وقتی 

گرگرسن و خانواده اش در 
انگلستان، فنالند، فرانسه و 
امارات زندگی کردند، این 

بینش ها نقشی اساسی برایش 
داشتند، جایی که اوج های 
هیجان انگیز و فرودهای 
ناتوان کننده باعث شدند 

چیزهایی که پیش تر درست 
می پنداشت را زیر سوال ببرد. 

امروز کارش را کمک به 
دیگران می داند تا با تسلط 
بر هنر پرسشگری بتوانند 
پاسخ های بهتری را بیابند.

1۰۴ منتخب
چرا برنامه های پیروی از قانون 

شکست می خورند

9۴ منتخب
آیا فقدان رقابت گلوی 

اقتصاد آمریکا را فشرده 
است؟

۵۲  منتخب
ایده پردازی بهتر

۳۴ منتخب
آیا بازخرید واقعاً موجب 

دغل کاری در سرمایه گذاری 
شده است؟

11۴ منتخب
غلبه بر احتماالت
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تعامل

با ما در تعامل باشید
 HBR.ORG

nashrenovin.ir
hbr@nashrenovin.ir

این مقاله چهار اهرم را برای تکامل یک فرهنگ توصیف 
می کند. در اینجا چند مشاهده درباره ی هر کدام آورده 
شده است. امیدها و دستاوردها را ترسیم کنید: در مورد 

فردی که دستاوردها را ترسیم می کند، استراتژیک عمل 
کنید. اگر فردی غیر از رهبران کلیدی به ترسیم پروسه ی 

تغییر فرهنگی برای عموم بپردازد، از تاثیر پیام کاسته 
می شود، پذیرش آن به تاخیر خواهد افتاد و اجرای آن برای 

مدیریت و کارکنان سخت تر می شود. با توجه به اینکه 
مدیر متخصص یک طرح یا رهبر می  تواند دانش عمیق تر 
یا حتی بینش مشتاقانه تری درباره ی تغییر موردنیاز داشته 

مقاله ی اچ بی آر نوشته ی بوریس گرویسبرگ، جرمایا 
لی، جسی پرایس و یوجود چنگ ، ژانویه-فوریه ی 

2018
مقاله ی اچ بی آر نوشته ی آرون چترجی و 

مایکل تافل ، ژانویه و فوریه ی 2018

مدیران غالبا در مورد فرهنگ سردرگم می شوند، 
زیرا عمده ی آن در رفتارها، ذهنیت ها و الگوهای 
اجتماعی ناگفته ریشه دارند. بسیاری از رهبران 

فرهنگ را بدون مدیریت رها می کنند یا آن را 
به بخش منابع انسانی تفویض می کنند و در 
این صورت به یک مسئله ی دست دوم برای 

کسب وکار تبدیل می شود. این یک اشتباه است، 
زیرا درصورتی که فرهنگ به درستی مدیریت 
شود می تواند به آن ها در دستیابی به تغییر و 

ساخت سازمان های مترقی حتی در سخت ترین 
دوران نیز یاری برساند.

دستورالعمل رهبر 
نسل جدید مدیرعامل های برای فرهنگ شرکت

کنشگر

باشد، اگر فردی غیر از مدیر ارشد به سراغ معرفی 
و تمجید از یک دستاورد برود، شروع خوبی برای 

آن نخواهیم داشت. رهبرانی را انتخاب کنید و 
توسعه دهید که با فرهنگ هدف هم راستا باشند: 

باید این گام اساسی را به سریع ترین شکل ممکن 
آغاز کنید. حذف مدیران و مسئوالنی که به 

شکلی صریح از تغییر پشتیبانی نمی کنند، می تواند 
مشهودترین و معتبرترین شاخص برای اهمیت آن 

تغییر در نزد کمپانی باشد. از گفتگوهای سازمانی 
در زمینه ی فرهنگ بهره بگیرید تا اهمیت تغییر را 

نشان دهید: در این اهرم، اضافه می کنم که مدیران 
باید تغییر فرهنگی را به عنوان یک دستورالعمل 
معمول و در قالب جلسات تکرارشونده در نظر 

بگیرند تا از هماهنگ سازی سریع تر تغییر در افکار 
و رفتارهای روزمره ی مدیران، ناظران و تیم هایشان 

پشتیبانی نمایند. تغییر مطلوب را از طریق طراحی 
سازمانی تقویت نمایید: اتکای بیش ازحد به آموزش، 
تغییرات طرح و پروسه ها بدون آن سه اهرم دیگر، 
می تواند سرعت تغییر را کاهش دهد، تنش ایجاد 

کند و بازدهی و تاثیرگذاری افرادی که مسئول 
پروسه های روزمره هستند را کمتر نماید.

دات پرو، همکار بازنشسته، ارنست اند یانگ ، و مربی 
در حوزه ی مدیریت

آیا یکپارچه سازی تمامی هشت ویژگی فرهنگی در 
سیستمی که تنها دو بعد دارد، درست است؟ مثاًل 

»اهمیت« را در نظر بگیرید: آیا حقیقتاً شکافی میان 
»اهمیت« و »قدرت« )یکی از وجه مشخصه های 

فرهنگ شرکت ها( وجود دارد؟ آیا »اهمیت« و »لذت« 
متقاباًل انحصاری هستند؟ پرسش ثانویه: آیا توصیف 

شرکت با تنها یکی از این هشت ویژگی، می تواند مفید 
باشد )تسال= یادگیری،  دیزنی= اهمیت(؟ نکته ی آخر 

من: هیچ پیوندی میان این هشت ویژگی و مفاهیم بشر 
وجود ندارد. عمقاً قانع شده ام که آن کمپانی ها بر اساس 
عمیق ترین تالش های انسانی )ایجاد هدف در زندگی 
و تقدیر شدن به عنوان یک انسان( توانسته اند بهترین 

عملکرد را به شکل ماندگار داشته باشند.
هاینریش انکر ، سخنران، دانشگاه علوم کاربردی 

برن

بسیاری از افراد انجام کسب وکار در میان فرهنگ های 
متفاوت را ریسکی می پندارند و از آن اجتناب می کنند. 
آن ها مدیریت همگن و تیم های کاری را می پسندند 
که در آن ها افراد با پیشینه های فرهنگی متفاوت در 

آن جای نمی گیرند. تجربه ی کاری 20 ساله ام در 
آسیا به من یک نکته ی متفاوت را آموخته است. یک 
تیم چندفرهنگی می تواند عملکرد بهتری را نسبت به 

تیم های همگن داشته باشد، البته اگر شرایط کاری 
به درستی تنظیم شود و مدیریت تیم ها خوب باشد.
ویلفرید شراپ ، مدیر، کسب وکار چندفرهنگی 

جی ام بی اچ 

اگرچه شرکت ها با دولت البی می کنند 
و از قدیم، کمپین هایی را برای دریافت 

کمک شکل می دهند، اما در سالیان اخیر 
الگوی جدیدی در سیاست آمریکا ظهور 

کرده است: مدیرعامل ها مواضع بسیار 
صریحی درباره ی مشکالت سیاسی 

جنجالی اتخاذ می کنند که هیچ ارتباطی با 
اصل و اساس شرکتشان ندارد. مدیرانی 

همچون تیم کوک  از اپل، هاوارد شولتز  از 
استارباکس  و مارک بنیاف از سیلزفورس 
– به عنوان نمونه – با اشتیاق از گستره ای 
از موضوعات برابری جنسیتی، مهاجرت، 

محیط زیست و برابری نژادی حمایت 
می کنند. نه تنها مدیرعامل ها اظهارنظر 

می کنند، بلکه با تهدید انتقال فعالیت های 
کسب وکارشان به خارج از ایالتی که 

قوانین تفرقه انگیز را تصویب کرده، قدرت 
خودشان را نشان می دهند.

نویسندگان یک نکته ی مهم را نادیده گرفته اند: 
تاثیر غیرمستقیمی که اظهارنظرهای اجتماعی یا 
سیاسی رهبران بر کارکنان می گذارد. آیا کارکنان 

با ما در تعامل باشید
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»حذف مدیران و مسئوالنی 
که به شکلی صریح از تغییر 

پشتیبانی نمی کنند، می تواند 
مشهودترین و معتبرترین 

شاخص برای جدی بودن آن 
کمپانی باشد« 

 دات پرو.
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مقاالت
 پرطرفدار اخیر:

مقاله ی اچ بی آر نوشته ی مایکل پورتر و جیمز 
هپلمن ، نوامبر-دسامبر 2017

چرا هر سازمانی به استراتژی 
واقعیت افزوده نیاز دارد

برای هماهنگی با سازمان – اگر نگوییم برای حفظ 
شغلشان – باید عقاید و ارزش های رهبرانشان را 
آشکارا بیان )و تایید( کنند؟ اگر آن ها ارزش های 

رهبران را به اشتراک نگذارند، با چه عواقبی مواجه 
خواهند شد؟

تد تریویس ، مدیر تحقیق، گارتنر 

به عقیده ی من سیاست و کسب وکار به شکل 
فزاینده ای در هم پیچیده اند. رهبران کسب وکار 

نمی توانند در خأل سیاسی یا اقتصادی زندگی 
کنند. و با توجه به دوقطبی های آکنده از خشم و 

»دیگرپنداری«هایی که چشم انداز سیاسی کنونی 
را تعریف می کنند، به سختی می توان بدون تعصب 
و جبهه  گیری در سیاست درگیر شد. بی طرفی یک 

اشتباه است.
کیرستن اوسولیند ، شریک، ری اینونشن

درحالی که دنیای فیزیکی سه بعدی 
است، اکثر داده ها در صفحات و 

صفحه نمایش های دوبعدی گرفتار 
شده اند. این جدایش میان دنیاهای 

واقعی و دیجیتال نمی گذارد که 
هم اکنون به صورت کامل از اطالعات 
در دسترسمان بهره بگیریم. واقعیت 

افزوده )مجموعه ای از تکنولوژی هایی که 
داده ها و تصاویر دیجیتال را بر روی اشیاء 

فیزیکی و تصاویر واقعی می اندازند(، 
در حال پر کردن این شکاف است. با 

به مشکالت اجتماعی برخورد کنیم. امکان 
دارد در آینده ی نزدیک، واقعیت افزوده بیش از 

ارائه ی راهکار بر مشکالتمان بیفزاید.
سول اسپارزا، دانشجوی دکتری

اگرچه قطعًا بدشگون هستند، اما این مقاله 
به تعدادی نتیجه ی مثبت هم اشاره می کند. 

بسیاری از افراد توانمند هم اکنون با مانع 
تصاویر و واژه های دوبعدی مواجه شده اند 
که یادگیری شان را دشوار می  کند و نهایتا 

درمشاغلی کار می کنند که حقوق پایینی دارد. 
واقعیت افزوده می تواند به آن  ها کمک کند 

که از این مانع عبور کنند. پتانسیل مثبتی را 
در بسیاری از حوزه ها مشاهده می کنم – مثاًل 

حوزه هایی که استانداردهای کیفی و ایمنی 
در آن ها دقیق تر می شوند. در آینده، واقعیت 

افزوده می تواند به افراد کمک کند که از 
چالش های ادبی، زبانی یا ناتوانی در تبدیل 
اطالعات دوبعدی به دنیای واقعی خالص 

شوند. همچنین واقعیت افزوده می تواند 
پتانسیل نیروی کار مورد استفاده ی سازمان ها 

را بسیار افزایش دهد. این یک مشاهده ی 
شخصی است: من از طرف اس جی اس صحبت 

نمی کنم.
جان داگالس بریتون، بهبود کسب وکار و 

پروسه، اس جی اس

انتظار می رود که تا سال 2022، ارزش بازار 
واقعیت افزوده  در موبایل به 80 میلیارد دالر 
برسد و میزان رشد مرکب ساالنه ی آن بین 
2016 و 2022، 69.85 درصد باشد. واقعیت 

افزوده ی موبایل یکی از تکنولوژی های نوظهور 
برای مشاهده ی اطالعات و محتوای مجازی 

در محیط های واقعی است که با استفاده از 
دستگاه های جای گرفته در داخل دست انجام 

می شود.
پوجا پاتانگه، مسئول ارتباطات شرکت، 

مارکتز اند مارکتز

موافقم که واقعیت افزوده هم اکنون هم 
نقش قابل توجهی را در صنعت B2B ایفا 

می کند. اما در B2C، هنوز منتظر تکنولوژی 
رهگیری و تصویرسازی بالغی هستیم که 

بتواند قابل اتکا و بهینه باشد. وقتی تکنولوژی 
جذاب واقعیت افزوده در دسترس مشتریان 

قرار گرفت، این دسته ی جدید از محصوالت 
می توانند با گوشی هوشمند رقابت کنند. 

کسب وکارها باید از تفکر طراحی و روش های 
ارزش آفرینی بهره بگیرند تا متوجه شوند که 

واقعیت افزوده توان برآورده سازی کدام یک از 
نیازهای مشتریان را دارد.

مایکل راکتاشل، مدیر تکنولوژی، دیکونیوم 

به نظر می رسد که واقعیت افزوده نه تنها 
زندگی را راحت تر و مفیدتر کرده، بلکه 

ارزش های افراد را نیز تغییر می دهد. اگر این 
گرایش ادامه یابد، احتمال دارد که به خاطر 

کمرنگ شدن نقش مهارت ها و آموزش ضعیف 

گذاشتن مستقیم اطالعات در چارچوبی 
که آن ها را اعمال می کنیم، واقعیت افزوده 
موجب افزایش قابلیت گردآوری اطالعات 

و عمل بر اساس آن ها می شود.

در محیط کار چه 
برداشتی از شما دارند؟ 

اینجا تمرینی برای 
شناخت این موضوع 

است
 نوشته ی کریستی هجز 

اگر الهام بخش هستید، 
یک رهبر بزرگ و همیشه 

حاضر باشید
نوشته ی راسموس هوگارد و 

ژاکلین کارتر 

خودآگاهی حقیقتاً چیست 
)و چگونه آن را پرورش 

دهیم(
 نوشته ی تاشا یوریک 

برای یافتن هدف در کار، 
نحوه ی تفکرتان در مورد 

آن را عوض کنید 
نوشته  ی جان کولمن 

چگونه بدون خستگی بر 
بهره وری خود بیفزاییم 

نوشته ی مت پالمر 

ارسال ایمیل در زمان 
مرخصی، یک راه سریع 

برای تخریب فرهنگ 
شرکت است 

نوشته ی کیتی دنیس 

چرا باید مخالفت 
بیشتری در محیط کار 

داشته باشیم 
نوشته ی ایمی گالو

پرسش اچ بی آر

پرسش: هر چند وقت یک بار حس امیدواری را نسبت به آینده ی کارتان دارید؟

%۹%۲۰%۳۰%۲8%۱۳
تقریباً 

هیچ گاه
گاهی به ندرت

اوقات
اکثر 

اوقات
تقریباً 

همیشه

»آیا کارکنان برای هماهنگی با سازمان 
– اگر نگوییم برای حفظ شغلشان – 
باید عقاید و ارزش های رهبرانشان 
را آشکارا بیان )و تایید( کنند؟ اگر 

آن ها ارزش های رهبران را به اشتراک 
نگذارند، با چه عواقبی مواجه خواهند 

شد؟«
تد تریویس



معرفی کتاب

واقعیت
ده دلیل برای اینکه ما درباره جهان اشتباه فکر می کنیم و 

چرا اتفاقات جهان از آن چه به نظر می رسند، بهترند
هانس رزلینگ

درباره کتاب:

هنگامی که سؤاالت ساده ای درباره روندهای جهانی پرسیده می شود -چند درصد از جمعیت جهان در فقر زندگی می کنند؛ چرا جمعیت جهان رو به 
افزایش است؛ چه تعداد از دختران، مدرسه را به پایان می رسانند- ما بطور سیستماتیک به سؤاالت پاسخ اشتباه می دهیم. آنقدر اشتباه که شامپانزه ای که به 

صورت تصادفی پاسخ ها را انتخاب می کند، همواره از معلم ها، روزنامه نگاران، برندگان جایزه نوبل و مشاوران مالی سبقت خواهد گرفت.

در کتاب واقعیت )Factfulness(، پروفسور سالمت بین الملل و پدیده جهانی سخنرانی های TED، هانس رزلینگ، همراه با دو همکار قدیمی اش، آنا و 
اوال، یک توضیح جدید و بنیادی از علت این رخداد را عنوان می کند. آنها از ده غریزه ای که نگرش ما را تحریف می کنند، پرده بر می دارند – از تمایل ما 
به تقسیم جهان به دو گروه )معمواًل نسخه ای از ما و آنها( به منظور چگونگی درک پیشرفت بشریت )با این باور که اکثر مسائل رو به وخامت هستند( به 

نحوی که در رسانه هایمان انعکاس می یابد )جایی که قوانین ترس در آن حاکم است(.

مشکل ما این است که از نادانسته هایمان چیزی نمی دانیم. حتی حدسیات ما توسط ضمیر ناخودآگاه و تعصبات پیش بینی شده تأثیر می پذیرند.

– »یکی از مهم ترین کتاب هایی که تا به حال خوانده ام – یک راهنمای ضروری برای تفکر روشن نسبت به جهان«  – بیل گیتس )او گفته است به تمامی 
کسانی که در سال 2018، از دانشگاه های آمریکا فارغ التحصیل شوند، یک جلد از کتاب واقعیت هدیه می دهد!(

افتخارات کتاب:
پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز  .

توصیه شده توسط بیل گیتس  .

اطالعات بیشتر ...

https://nashrenovin.ir/product/factfulness-book-by-hans-rosling/
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چرا باید چینش میز و صندلی های 
محل کارتان را بصورت دوره ای تغییر 

دهید    14
تحقیق جدید نشان می دهد که در برخی 

شرایط، تعویض های دوره ای در محل کار 
نه تنها موجب افزایش همکاری می شود بلکه 

درآمد را هم بیشتر می کند. 
همچنین نحوه ی تاثیرگذاری رکود بزرگ 

بر بانکداری، جانشینی مدیرعامل در 
کسب وکارهای خانوادگی و موارد بیشتر

از تحقیق خود دفاع کنید    22
دوش های آب سرد منجر به کاهش روزهای 

بیماری شما می  شوند.

چگونه موفق شدم    25
مدیر ای ای آی  درباره ی سنجش تاثیر ایده ها 

می گوید.

تصویرساز: کوی چنگ لیائو

خیلی به میز کارتان 
نچسبید!

صفحه 14
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ایـــده بان چرا باید چینش میز و صندلی های محل کارتان را تغییر دهید

چرا باید چینش میز و 
صندلی های محل کارتان را 
بصورت دوره ای تغییر دهید

تغییر چینش برای فضاهای 
کاری شرکت ها انجام می گیرد، 
اکثر کارکنان این پروسه را یک 
مزاحمت قلمداد می کنند. میزها 

تمیز می شوند، لوازم داخل جعبه ها 
می روند، در کار روزمره اختالل ایجاد می شود – دقیقًا 
برای چه؟ شرکت های طراحی از دیرباز درباره ی فواید 

چنین تغییراتی جار زده اند و وعده داده اند که وقتی افراد 
می توانند با آزادی بیشتری بچرخند و به صورت تصادفی با 
مجموعه های مختلفی از همکاران برخورد کنند، برقراری 

ارتباط و همکاری و خالقیت برایشان ساده تر خواهد 
شد. برخی از مدیران نیز به این موضوع اعتقاد دارند: 

وقتی استیو جابز  برای ساخت یک مقر جدید در پیکسار  
برنامه ریزی می کرد، در اقدامی مشهور دستشویی های 

مرکزی بزرگ را در حیاط اصلی کمپانی گذاشت تا 
کارکنان مجبور شوند برای استفاده از آن ها مسافتی را 

پیاده بروند – بدین ترتیب »برخوردهای« غیرمنتظره رخ 
می دهد و نوآوری جرقه می زند. یک دوجین مطالعه ی 

تحقیقاتی هستند که از این موارد پشتیبانی کرده اند. اما 
به سختی می شد بازده مالی این تغییرات را اثبات نمود – 

البته تا االن.
سانکی لی، استاد دانشگاه کارنگی ملون، در معرض 

یک »آزمایش طبیعی« در یک کمپانی بزرگ تجارت 
الکترونیک در کره ی جنوبی قرار گرفت که به مقر 

جدید خود جابجا می شد )کمپانی از ما خواسته که نامش 
مجهول بماند(. در ساختمان قدیمی، شش تیم از »تجار« 

که بازاریابی و منبع یابی را برای دسته های متفاوت 
محصول )الکترونیک، نوزاد، مد و غیره( انجام می دادند، 

در یک منطقه حضور داشتند و شش تیم دیگر از تجار 
در منطقه ای دیگر می نشستند؛ این دو گروه با یک 

درگاه مشترک از یکدیگر جدا می شدند. اگرچه کمپانی 
می خواست در این مکان جدید، تمام تیم ها در یکجا جمع 

شوند، اما محدودیت فضا باعث شد که 9 تا از آن ها در 
یک فضا و 3 تا در فضایی دیگر قرار بگیرند که باز هم 

ورودی مشترک داشتند. این دو فضا از منظر دکوراسیون، 
نورپردازی، تجهیزات، فاصله ی میان تیم ها و کامپیوترها 
و نزدیکی به مدیریت یکسان بودند و شرایطشان در مقر 

قبلی کمپانی نیز بسیار مشابه بود. کارکنان هیچ حق 
انتخابی در مورد مکان نشستنشان نداشتند.

با نگاهی به 38435 معامله که توسط 60 تاجر طی 200 
روز انجام گرفت – 120 روز پیش از جابجایی و 80 روز 
پس از آن – لی متوجه شد تاجران حاضر در مکانی که 
تعداد تیم بیشتری داشت، نسبت به کل تاجراِن پیش از 
پروسه ی جابجایی، به طور میانگین 25 درصد معامله ی 

بیشتری با تامین کنندگان جدید داشتند. این معامله ها 
به خاطر ارتباط میان تیم ها حاصل نشده بودند؛ آن ها 
تغییری را در کیفیت کار افراد رقم زدند. لی این تغییر 

را حرکت از »بهره برداری« )صرفًا تکرار پیشنهاداتی که 
در گذشته جواب می داد( به سمت »مکاشفه« )مطرح 

کردن ایده های جدید( توصیف کرد. از آن مهم تر، درآمد 
معامالت روزانه ی هر تاجری که با همکاران ناشناس 

می نشست، به طور متوسط 40 درصد )روزی 16510 دالر( 
نسبت به متوسط تاجران پیش از جابجایی بیشتر شد.

افزایش در خالقیت – حرکت به سمت ایده های 
مکاشفه ای – تنها برای افرادی قابل توجه بود که 

تجربه شان در یافتن معامله های سازمانی فراتر از میانگین 

بود و افرادی که پیش تر هیچ پیوند اجتماعی با همکاران 
در بستر کاری جدید نداشتند. لی این گونه توجیه می کند: 
»وقتی به اندازه ی کافی درباره ی حوزه ی تخصصی خود 
اطالع کسب کردید، قرار گرفتن در معرض افراد جدید 

شما را خالق تر می کند. علی الخصوص مجاورت فیزیکی 
موجب افزایش اعتماد و تبادل دانش نوین و ارزشمند 
میان همکاران جدید می شود. با توجه به توانایی خود، 

این دانش جدید را با اطالعات خودتان ترکیب می کنید تا 
نوآوری نمایید«.

نمونه ای از محصوالت جدیدی که بازاریابی شدند شامل 
پلوپز متصل به ماشین )ترکیبی از دسته ی محصوالت 

زنده و آسودگی(، گوش پوش های دارای قابلیت بلوتوث 
)دسته ی مد و الکترونیک( و کاسه توالت های کوچک 
مخصوص بچه ها که موسیقی پخش می کند )دسته ی 

نوزاد و الکترونیک( بودند. به گفته ی لی، تجار مستقیمًا با 
همکاران جدیدشان کار نمی کردند؛ در عوض، دیالوگ ها 
و مکالمات تکراری و غیررسمی برای حرکت از نوآوری 

»تدریجی« به سمت نوآوری »رادیکال« و افزایش 
فروش حاصل از آن، الهام بخش آن  ها بود.

جالب اینجاست که به نظر می رسید تغییر در فضای 
فیزیکی کارکنان، بیش از سایر تغییرات انجام گرفته توسط 

کمپانی )از پاداش های فردی گرفته تا حقوق های ثابت 
که آن ها هم توسط لی مطالعه شده بودند( تاثیرگذار 

بودند. همچنین تاثیر این تغییر مکان به سرعت مشخص 
گردید – افزایش در معامالت بین دسته ای که طی یک 

ماه مشاهده شدند – و طی 80 روز پس از جابجایی 
به تدریج افزایش یافتند.

مطالعه ی لی یکی از اولین آزمایش هایی بود که تاثیر 
پیش و پس از تغییر چیدمان کرسی ها بر نوآوری فردی 

و عملکرد فروش را بررسی نمود. اما می توان آن را 
بخشی از سلسله ی تحقیقاتی به شمار آورد که می گویند 
نحوه ی نشستن همکاران بر کار کردن آن ها با یکدیگر 

تاثیر می گذارد. مثاًل در دهه ی 70، توماس آلن )استاد 
ام آی تی( به مطالعه ی ارتباطات در میان مهندسین تحقیق 
و توسعه ی یک کمپانی چندملیتی پرداخت. یافته های او، 
منحنی آلن، نشان دهنده ی افت قابل توجه گفتمان میان 
افرادی هستند که دور از یکدیگر می نشینند. اگرچه اکثر 
تحقیقات پیشین با کسب وکارها سروکار داشتند، اما این 

پدیده در سایر حوزه ها هم صدق می کند. مثاًل مطالعه ای 
در سال 2015 نشان داده اعضایی از مجلس آمریکا که 

در کنار یکدیگر می نشینند، صرف نظر از وابستگی حزبی، 

وقتی
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عکاس: کودی او لوگلین

کیتی برک، مدیر ارشد منابع انسانی هاب اسپات )یک کمپانی نرم افزار 
بازاریابی واقع در بوستون با نزدیک به ۲۰۰۰ کارمند( است. او اخیراً با 

اچ بی آر درباره ی رویکرد شرکتش در زمینه ی تغییر چیدمان کرسی ها صحبت 
کرد. نسخه ی ویرایش شده در ادامه می آید.

چگونه فضای اداری هاب اسپات، فرهنگ 
سازمان را منعکس می کند؟ از همان ابتدا 

می خواستیم فضای همکاری و به دور از سلسله مراتب 
داشته باشیم و از »سندروم دفتر واقع در کنج« که مدیران 

جدای از کارکنان قرار می گیرند و تیم ها تمایلی برای 
همکاری با دیگران ندارند، دوری کنیم. بنابراین همواره 

دفاتِر بازی داشتیم. همچنین تقریباً هر سه ماه فرایند 
تعویض چیدمان و کرسی را داریم تا افراد بتوانند با تیم ها و 

موقعیت های مکانی مختلف کار کنند.

چرا افراد باید غالباً میزهایشان را عوض کنند؟ 
بنیان گذاران ما متوجه شدند که در هر دفتر، مکان های 
خوب و بد وجود دارد، بنابراین یک بخت آزمایی برگزار 

می کردیم که همه ی افراد در آن مشارکت می کردند. اگر 
شماره ی یک را بیرون می آوردید، اولین حق انتخاب با 

شما بود، اما طی چند ماه آینده، فرد دیگری قرعه ی اول 
را برمی داشت. هدف این بود که افراد حس عدم توازن 

قدرت را نداشته باشند. این تغییرها تاکید می کنند که چنین 
رویه ای همواره وجود دارد، بنابراین باید انطباق پذیر باشید. 
و می خواهیم که افراد از الگوهای اجتماعی تثبیت شده ی 
خود بیرون بیایند تا بتوانند همکاری کنند و بیاموزند. اگر 

من در بازاریابی و در تیم بالگمان هستم و ناگهان در 
کنار یک نماینده ی فروش می نشینم و به مکالماتش 

گوش می کنم، اطالعات بسیاری برای توضیح درباره ی 
پیشنهاداتمان پیدا خواهم کرد.

آیا تیم ها را کنار هم می گذارید یا حوزه ها را 
مختلط می کنید؟ ما تیم ها را با هم نگه می داریم، اما 
می توانیم گروه های مجاور را تغییر دهیم و افراد هر تیم 

را مخلوط کنیم. همچنین سعی می کنیم کارآموزها و 
استخدامی های جدید را کنار افرادی بگذاریم که مدتی 

در اینجا سابقه دارند، بنابراین می توانند اطالعات بیشتری 

درباره ی نحوه ی کارمان کسب کنند.

تیمتان چه میزان زمان را بر روی این تغییرات 
می گذارد؟ این یک همکاری بسیار زمان بر برای 

تجربه ی کارکنان، مدیریت و تیم های کارخانه های ما 
است. اما به نظرم عواید این طرح بر هزینه هایش می چربد.

با توجه به اهمیتی که برای تخصیص کرسی ها 
می گذارید، آیا کارکنان مجاز هستند که 

کارهایشان را از خانه انجام دهند؟ هر کسی 
لپ تاپ دارد و انعطاف پذیری و دورکاری را تشویق 

می کنیم. تعدادی نیرو داریم که هیچ گاه به هیچ دفتری 
نمی آیند؛ اما برخی از تیم ها همکارانشان را تشویق می کنند 

که حداقل سه یا چهار روز در هفته به محل کار بیایند. 
سعی می کنیم درباره ی انتظاراتمان از هر گروه صریح 
باشیم. همچنین فضاهایی در دفترمان داریم که افراد 

می توانند برای تماس ها یا کارهای کاماًل شخصی به آن 
مراجعه کنند: میزهای موقت در نواحی خلوت تر، اتاق های 

ساکت و محفظه های عایق صدا.

آیا افراد از اینکه هر سه ماه وسایل میزهایشان 
را جمع کنند خسته نمی شوند؟ افرادی هستند که 

عملی بودن این طرح با چنین مقیاسی را برای کمپانی 
زیر سوال می برند. برخی آن را مایه ی مزاحمت یا دردسر 
می  دانند، چون باید از دوستشان یا فردی که با آن روی 
یک پروژه همکاری می کنند جدا شوند. اما از همان ابتدا 
این بخشی از فرهنگ ما بوده است. این کار باعث شده 

همکاری ها منعطف تر شوند و خشک نباشند. یکی از 
قوی ترین پیام های ما به کارکنان این است: روزی که فکر 
 کنید همه چیز روی روال افتاده، روز مرگ شرکت ما است. 

تغییر کرسی به صورت فیزیکی، یک نماد بصری خوب 
برای این پیام است.

در عمل
کیتی برک

»باعث می شود که از میزان خشک 
بودن کمپانی کاسته شود«
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بیش از سایرین از قانون های یکدیگر پشتیبانی می کنند.
لی تردید دارد که اگر به جمع آوری داده در شرکت واقع در 
کره ی جنوبی ادامه می داد، می توانست اثر بلوغ را مشاهده 

کند. او توضیح می دهد: »وقتی در نزدیکی یک شخص جدید 
می نشینید، تنها مقدار معینی از دانش او را می توانید جذب کنید. 
این پدیده می تواند در گذر زمان تحلیل برود«. او همچنین اشاره 

می کند که یافته هایش نباید به صورت وسیع تفسیر شوند؛ این 
مطالعه شامل تعداد نسبتًا اندکی از کارکنان در یک استارتاپ 

تکنولوژی و واقع در کشوری است که فرهنگ جمع گرایی دارد.
بااین حال لی پتانسیل این مداخله ها و کسب نتیجه از آن ها را 

در سایر کمپانی ها و کشورهای دنیا هم می بیند. او می گوید 
»این امر به اهداف سازمان شما بستگی دارد. اگر دوست دارید 

بهره  وری را حفظ کنید، نمونه هایی هست که می گوید قطعًا باید 
فضای کاری خود را به شکل کنونی حفظ کنید. تحقیقات نشان 
می دهند که جابجایی، علی الخصوص به فضاهای باز، می تواند 
انگیزه، رضایت مندی و حتی سالمت کارکنان را کاهش دهد. 
اما اگر سازمانتان بر سر اشتراک گذاری دانش و نوآوری رقابت 
می کند، تغییر چیدمان های دوره ای می تواند ارزشش را داشته 

باشد« - زیرا افرادی که پیش  تر با یکدیگر ارتباطی نداشته اند، 
گرد هم می آیند و افرادی که تازه به این شغل آمده اند، آموزش 

و پشتیبانی بیشتری دریافت می کنند.
اگرچه بسیاری از کمپانی ها اتاق های دربسته و حتی کابین های 

سرباز را کنار گذاشته اند تا ارتباط مشترک و میز به میز میان 
کارکنان تشویق شود و تعامل های غیرمنتظره رخ دهد )و 

البته در هزینه ها صرفه جویی کنند(، اما تعداد اندکی از آن ها 
سراغ تغییر چیدمان کمپانی به صورت متناوب می روند. برخی 

این کار را می کنند: کمپانی بازی ولو  چرخ هایی را زیر میز 
کامپیوترهایش گذاشته تا هر جا که به آن ها نیاز باشد و 

پروژه ها آن ها را به پیش می برند، حرکت داده شوند؛ وب سایت 
مسافرتی کایاک  که استخدامی های جدید آنجا غالبًا به عنوان 

دلیلی برای جابجایی افراد شناخته می شوند؛ و نرم افزار بازاریابی 
هاب اسپات  که به صورت تصادفی هر چند ماه یک بار میزها را 

تغییر می دهد.
اینکه چنین تغییر چیدمان هایی می توانند همانند کمپانی تجارت 

الکترونیک واقع در کره ی جنوبی موجب ارتقای درآمد شوند، 
پرسشی برای تحقیقات آتی است. اما این کارها بیش از پیش 
رواج می یابند. لی می گوید: »ایده ی ما تشویق افراد حوزه های 
مختلف به اختالط و تطابق ایده ها است تا بتوانیم بهترین ها را 
داشته باشیم. بدین ترتیب عملکرد فردی و جمعی هر دو ارتقا 

می یابند«.

ادامه از صفحه 15

درباره ی تحقیق: »آیا تغییر چیدمان و مجاورت مکانی 
میان اعضای سازمان می تواند مکاشفه در سطح فردی را 

ترویج دهد؟«، نوشته ی سانکی لی )مقاله ی در حال بررسی(

درباره ی تحقیق: »عواقب اجتماعی یک صدا: بررسی تاثیر انواع اظهارنظرها و جنسیت بر منزلت و 
احتمال ظهور در قامت یک رهبر«، نوشته  ی الیزابت مک کلین  و همکاران )ژورنال آکادمی مدیریت، 

)2017

یکی از رفتارهای مشخصه در رهبران، تمایلشان به اظهارنظر در قالب همکاری 
تیمی است. در دو مطالعه، محققین دریافتند افرادی که غالبًا احترام همتایانشان را 

کسب می کنند، وضعیت خود را ارتقا داده و در قامت رهبر گروه ظاهر می شوند – اما 
این پدیده تنها برای گروهی از افراد و حاالِت معین صدق می کند. مطالعه ای بر 

روی کاردان های وست  پوینت  و کارشان بر روی پروژه های گروهی و مطالعه ی 
دیگری بر روی داوطلبانی که به سخنان ضبط شده ی افراد در مصاحبه های گروه های 

کاری گوش می کردند، انجام گرفت و این دو تمایزهایی را میان »نداهای مشوق« 
)فراهم سازی ایده ها برای بهبود گروه( و »نداهای منع کننده« )اشاره به مشکالت و 

ارائه ی نقدها( قائل شدند. محققین نوشتند »در هر دو مطالعه ... همان الگوی نتایج را 
مشاهده کردیم. مردانی که با ایده هایشان اظهارنظر می  کردند )صدای مشوق(، دارای 
منزلت گروهی باالتری ارزیابی می شدند و احتمال بیشتری برای قرارگیری به عنوان 
یک رهبر داشتند. اما خانم ها با اظهارنظرهایشان هیچ منفعتی در قامت یک رهبر یا 

افزایش منزلت پیدا نمی کردند«. نه آقایان نه خانم ها، با اظهارنظر درباره ی مشکالت 
دچار کسر شان نمی شدند، اما هیچ منفعتی نیز از آن ها دریافت نمی کردند. محققین 

می گویند که یافته هایشان موانعی را برای ارزیابی های غیرجنسیتی و هدفمند در 
کمک های درون    تیمی منعکس می کنند.

جنسیت
فقط مردها اعتبار اظهارنظر نصیبشان 

می شود

ایـــده بان چرا باید چینش میز و صندلی های محل کارتان را تغییر دهید
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در این دهه و از زمانی که رکود بزرگ آغاز شد، ترازنامه های 
بانک های سرمایه گذاری نصف و سرمایه ی در دستشان 

نیز دو برابر شد: نشانه های یک صنعت کوچک تر که 
ریسک گریزی بیشتری دارد، به واسطه ی قوانینی مطرح شد 
که برای جلوگیری از یک بحران دیگر طراحی شده بودند. 

بانک هایی که امروز بهترین موقعیت را دارند، آن هایی هستند 
که در هنگام رکود بر روی فناوری سرمایه گذاری کردند تا 
بتوانند با استارتاپ های چابک که به سرعت محصوالت و 

خدمات موردنیاز مشتریان را به آن ها می دهند، رقابت کنند. 
بانک ها تحت فشار بودجه های فناوری، ساختارهای سازمانی 
صلب یا رقابت بر روی چشم اندازهای درونی و ریسک رکود 

در آینده قرار دارند.

اقتصاد
چگونه رکود بزرگ موجب 

تغییر بانکداری شد

در شرایطی که سرمایه ی در دست در تقابل با 
موقعیت ها دو برابر گردید ...

... ترازنامه ها نصف شدند.
تعدیل شغل، علی الخصوص در فروش و 

تجارت، موجب کاهش هزینه ها شد.
شکاف در بازده ها میان بانک های برتر و 

معمولی عریض تر شد.

درآمدهای بانک سرمایه گذاری به میزان 
یک چهارم کاهش یافت که عمدتاً به خاطر افت 

کسب وکار اعتباری بود.

کسب وکار بانکداری 
سرمایه گذاری به سمت 

شرکت های آمریکایی 
گرایش پیدا کرد.

نسبت سرمایه به دارایی های موزون به ریسک
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استارتاپ هایی که خودشان را با عنوان اخالل گر در 
لینکدین توصیف می کنند، به طور متوسط ۱.۵ برابر 

سرمایه ی بیشتری را نسبت به آن هایی دریافت 
می کنند که خودشان را سازنده ی کسب وکار توصیف 

می کنند.

در طول دهه ی گذشته، سازمان هایی نظیر وای 
کامبینیتور  و تک استارز  به نقش آفرین های 
کلیدی در کارآفرینی آمریکا تبدیل شده اند، 

زیرا استارتاپ های خرده پا را کمک و هدایت 
می  کنند. همان طور که بازارهای در حال 
ظهور به دنبال افزایش رشد کارآفرینی 

هستند، شتابدهنده ها نیز به همان اندازه 
اهمیت یافته اند. مطالعه ای که بر روی 43 

طرح در اقتصادهای توسعه یافته و بازارهای 
نوظهور انجام گرفته، نشان می دهد که 

سرمایه گذاری های کارآفرینی در این دو 
چارچوب، همسان تر از آنی هستند که بسیاری 

از افراد تصور می کنند – همچنین تعدادی 
تفاوت قابل توجه را نشان می دهد.

استارتاپ های بازارهای نوظهور معمواًل دیرتر 
وارد طرح های شتابدهنده می شوند و بدین 

ترتیب بهتر از همتایانشان در کشورهای 
توسعه یافته در آن ها استقرار می یابند و 

درآمدها و کارکنان بیشتری دارند )البته توزیع 
ناعادالنه تری هم دارند(. آن ها همچنین 

احتمال کمتری برای حفظ حق اختراع دارند 

و در سالیان اولیه ی پس از طرح آرام تر رشد 
می کنند. بنیان گذاران به طور متوسط دارای 

مهارت های فنی کافی و تحصیالت دانشگاهی 
بیشتری نسبت به بنیان گذاران کشورهای 

پردرآمد هستند، اما بر اساس گفته های 
سرمایه گذاران، میزان آمادگی و سهولت 

سرمایه هایشان به شدت کمتر است.
این مطالعه نوعی انفصال مهم را میان 

خواسته های بنیان گذاران در بازارهای نوظهور 
و آنچه شتابدهنده ها فراهم می کنند، نشان 

می دهد. محققین می نویسند: »کارآفرین ها در 
بازارهای نوظهور تمایل دارند که تاکید بیشتری 
را بر روی توسعه ی مهارت کسب وکار بگذارند، 

درحالی که عمدتًا چارچوب بندی ارزش های 
شتابدهنده ها، پیرامون ایجاد ارتباطاتی است 

که به پر کردن خألهای تامین سرمایه یاری 
می رسانند. بدین ترتیب مشکالت طراحی 

برنامه به وجود می آید که باید بررسی شوند«.

کارآفرینی
آنچه شتابدهنده های بازار نوظهور باید از آن 

آگاهی داشته باشند

در مواجهه با پیش بینی هایی که بیش از پیش وخیم تر 
می شوند و نگرانی های عمومی که در زمینه ی تغییرات 

اقلیمی وجود دارند، برخی کمپانی  ها طرح هایی را 
برای کاهش مصرف انرژی یا تعدیل انتشار گازهای 
گلخانه ای اعالم می کنند. این طرح ها تا چه میزان با 
وعده هایشان همخوانی دارند؟ در مطالعه ای عمیق بر 
روی 5 شرکت استرالیایی )در حوزه ی انرژی، تولید، 
بانکداری، بیمه و رسانه( از 2005 تا 2015، محققان 
تکامل چنین طرح هایی را دنبال کردند و نشان دادند 
که در گذر زمان، به »کسب وکار به شیوه ی معمول« 

روی آورده اند.
با بررسی گزارش های کمپانی، انتشارهای رسانه ای 
و بیانیه های سیاسی و مصاحبه با بیش از 70 مدیر، 

محققین دریافتند که طرح های اقلیمی معمواًل به 
سمت سه فاز می روند: »چارچوب بندی« که در آن، 

مدیران ارشد تغییرات اقلیمی درونی و بیرونی را 
به عنوان یک مشکل اضطراری استراتژیک و اجتماعی 

برای کسب وکار ارائه و نحوه ی ارائه ی راهکار توسط 
شرکتشان را شناسایی می کنند؛ »بومی سازی« که در 
آن، مدیران به دنبال ترجمه ی آن بیانیه های گسترده 
به طرح های عملیاتی هستند؛ و »هنجارسازی« که 
در آن، شرکت از شدت برنامه ی تغییرات می کاهد و 
در عوض مالحظات مالی را در اولویت می  گذارد )فاز 
سوم غالباً با دوره ی عملکرد ضعیف شرکت یا تغییر 

چشم انداز سیاسی یا تغییر رهبری رخ می دهد(. محققین 
می نویسند »باید آینده ای را تصور کنیم که فراتر از 

فرضیات و قوانین ساده  ی شرکت ها و راهکارهای بازار 
می روند و نیاز به اقدامات قانونی جدید را می پذیرد«.

درباره ی تحقیق: »تسریع استارتاپ ها در بازارهای 
نوظهور: بینش های حاصل از 43 طرح«، نوشته ی پیتر 

رابرتز  و همکاران

درباره ی تحقیق: »یک حقیقت تلخ: چگونه 
سازمان ها تغییرات اقلیمی را به یک رویه ی معمول 
در کسب وکار تبدیل کردند«، نوشته ی کریستوفر رایت 

و دنیل نایبرگ، ژورنال آکادمی مدیریت، 2017

مسئولیت اجتماعی شرکتی
چرا شرکت ها در زمینه ی طرح های 

تغییر اقلیمی به قهقرا می روند

»استارتاپ هایی که در جستجوی اخاللگری و کسب سرمایه ی بیشتر نسبت به سازنده ها 
هستند«، نوشته ی دانا کانزه و شینا اینگار

ایـــده بان آنچه تسریع کننده های بازار نوظهور باید از آن آگاهی داشته باشند
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چه یک نیروی کار به مدت 5 روز در هفته وارد دفتر کار شود و چه هر روز ارتباط از راه دور داشته باشد، 
هیچ گریزی از سیاست های اداری ندارد. اما یک تحقیق جدید نشان می  دهد که کارکنان مجازی این حس 

را به شکل شدیدتری دریافت و اثرات منفی آن را بر میزان استرس، روحیه و بهره وری مشاهده می کنند. 
خبر خوب: پاسخ دهندگان می گویند که مدیران ماهر می توانند با بررسی های مداوم، استفاده از ارتباطات 

تصویری یا صوتی به جای اتکای بیش ازحد به ایمیل، ارتباطات صریح تر و اولویت بندی پیوندهای شخصی، 
این نقاط منفی را تعدیل نمایند.

محیط کار
کارکنان دورکار حس جداماندگی و انزوا 

دارند ساخت محصوالت جسورانه و جدید به آزمایش نیاز دارد و گاهی 
اوقات اوضاع به طرز فاجعه باری غلط پیش می رود. وقتی این 
اتفاق می افتد، شرکت های هوشمند بر روی فرصت یادگیری 

سازمانی تمرکز می کنند – پروسه ای که تحت عنوان معنابخشی 
هم شناخته می شود. مقاله ای جدید به بررسی یک جنبه ی 
متفاوت از این شکست فاجعه آمیز می پردازد: »معنادهی« یا 

رویکردی که کمپانی در راستای چارچوب بندی یک رخداد برای 
ذی نفعان بیرونی ازجمله سرمایه گذاران و مشتریان و به طورکلی 

عموم دارد.
محققین به بررسی توییت ها، مطالب بالگ و بیانیه های 

رسانه ای از سوی کمپانی های خصوصی اسپیس ایکس  و 
ویرجین گاالکتیک  پرداختند که پس از انفجارها یا سقوط  
موشک های رده باالیشان ارائه می کردند. هر دو شرکت در 

نهایت پیام مبنای یکسانی داشتند: شکست یکی از ریسک های 
ذاتی فعالیت هایشان است و آن ها فرصت هایی برای یادگیری 
داشتند. اما اسپیس ایکس نسبت به ویرجین گاالکتیک اوقات 

ساده تری را برای »مشروعیت دادن« به شکست هایش داشت 
و این تفاوت به رویکرد کمپانی ها برای شرح تالش  هایشان در 

گذشته مربوط می شود. اسپیس ایکس از قبل ایده ی شکست 
را در شرح ماموریت خود منظور کرده و به شکلی روتین از 

عبارات »اگر ماموریت موفق شود« بهره گرفته بود. اما ویرجین 
– که سال هاست صندلی های پروازهای فضایی مدنظرش 
را به »فضانوردهای آینده« می فروشد – احتمال شکست را 

کم اهمیت تر در نظر گرفت و برای چارچوب بندی سقوط هایش 
تالش بیشتری به خرج داد. همچنین پاسخ های شرکت ها تحت 
تاثیر شدت این شکست ها نیز قرار داشت: رخداد اسپیس ایکس 
هیچ مرگ  ومیری نداشت، اما سقوط ویرجین موجب مرگ یک 

خلبان و آسیب جدی به یک نفر دیگر شد.
این یافته ها یک تنش محوری را نشان می دهند که پس از بیان 
اولین شرح ماموریت، پیش روی شرکت ها قرار می گیرد: اگرچه 
فرضیه ی موفقیت به اغوای مخاطبین بیرونی کمک می  کند، اما 

تاکید بیش ازحد بر این انتظار موجب افزایش دشواری های آتی در 
صورت بروز دشواری ها خواهد شد. محققین به شرکت ها توصیه 

می کنند که به دنبال »وعده ی بهینه« در شرح ماموریت های 
اولیه ی خود بروند و »اشتیاق موفقیت را با احتمال شکست« 

متوازن کنند.

درباره ی تحقیق: »چگونه شرکت ها شکست های 
فاجعه آمیز نوآوری را چارچوب بندی می کنند«، 

نوشته ی سن چای، آنیل دوشی و لوسیانا پائوال سیلوستری 

نوآوری
چگونه کمپانی ها شکست بزرگ مقیاس را 

توضیح می دهند
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کمپانی ها دست به دامان سازماندهی مجدد شدند تا از آن به عنوان 
مرهمی جادویی برای آالم دردهایشان بهره بگیرند ... )قبال هم( جراحی 

سازمانی به جای حل وفصل مسائل جزئی و یا -بصورت رایج تری- به جای  
اجتناب از مواجهه با تصمیمات پرسنل، به اشتباه استفاده شد. به همین 

ترتیب، استفاده ی نادرستی از ساختار دهی مجدد وجود دارد که به جای 
تفکر جدی درباره ی اهداف، استراتژی ها و اولویت ها از آن بهره برداری 

می شود.
»قالب های جدید برای سازمان های امروز«، نوشته ی پیتر دراکر

کارکنان دورکار

کارکنان مستقر
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این متن چندین بار پس از پیش نویس اولیه دچار تغییر شد تا به 
این نسخه ی چاپی رسید – اما آیا هر بار ویرایش توانست واقعًا 

آن را بهتر کند؟ صرف نظر از جواب حقیقی، اکثر افراد به این 
سوال پاسخ مثبت می  دهند. به نظر می رسد انسان ها طبیعتًا اشیا 
یا ایده هایی را ترجیح می دهند که به نوعی دچار تغییر شده باشد 

و این پدیده را تحت عنوان »گرایش به بازبینی« می شناسند. 
برای درک آن، محققین هشت آزمایش انجام دادند. در یکی 
از آن ها، از دانشجوی MBA خواسته شد که رزومه ی خود 

را بازبینی کند و به نتایجش نمره بدهد؛ هرقدر میزان بازبینی 
شدیدتر بود، نمره ی آن ها بیشتر می شد. در یک آزمایش دیگر، 

حتی بازبینی های تصادفی یا بدیهی )نظیر تغییر فونت( نیز باعث 
می شدند که ناظران بیرونی نمره ی باالتری را به رزومه هایی 
بدهند که برچسب »بازبینی شده« روی آن ها خورده بود. در 
آزمایشی با استفاده از آدامس خرسی، افراد به آدامس هایی 

نمره ی باالتر می دادند که گفته می شد با دستور بازبینی شده 
ساخته شده اند، حاال چه این امر حقیقت داشته باشد و چه 

نداشته باشد. در آزمایشی با حضور چوب  های سلفی، سوژه ها 
بین یک چوب 16 اینچی که برچسب »بازبینی شده« خورده 

بود و یک چوب سلفی 24 اینچی با برچسب »اصل«، نمره ی 
باالتری را به مورد اول دادند، اگرچه چوب بلندتر عماًل می تواند 

مفیدتر هم باشد. محققین نوشتند »ازآنجایی که قضاوت ذاتًا 
قیاسی است، مواجهه با یک نسخه ی اصالح شده یا جدید طبیعتًا 
یک مقایسه ی طبیعی را با نسخه ی اولیه به وجود می آورد. صرفًا 

همین که برچسب اصالح شده به یک محصول بخورد، باعث 
می شود افراد آن را بهتر از اصلی قلمداد کنند – صرف نظر از 

اینکه واقعًا بهتر شده باشد«.

درباره ی تحقیق: »گرایش به بازبینی: ترجیح به 
تجربیات بازبینی شده بدون بهبود عینی«، نوشته ی لزلی 

جان، زیمنا گارسیا رادا و مایکل نورتون  )مقاله ی تحت مطالعه(

درباره ی تحقیق: »پیشینه ی تغییرات پس از جایگزینی در شرکت های خانوادگی ... چه زمانی 
جایگزینی موجب تقویت وابستگی یا شکستن مسیر آن می شود؟«، نوشته ی استفانی کوئرباک، میریام 

برد و نادین کامرالندر ، )مقاله ی تحت مطالعه(

وقتی مدیرعامل های کمپانی های عمومِی بزرگ این پست را ترک می کنند، 
بهترین رویه این است که سریعًا از هیئت مدیره نیز خارج می شوند تا 

جانشین هایشان آزادی الزم برای اجرای تغییرات را داشته باشند. اما این امر 
همواره در شرکت های تحت کنترل خانواده ها رخ می دهد. محققین برای اینکه 
متوجه شوند رویه های جایگزینی چگونه می توانند موجب محدودیت در تغییرات 

شوند، 523 پرونده ی جایگزینی در کمپانی های تحت تملک خانواده ها را در 
کنار داده های نحوه ی تکامل کمپانی ها طی سه سال آتی بررسی کردند. آن ها 
چهار عامل برجسته را شناسایی کردند: قدرتی که توسط مدیرعامل خروجی بر 

انتخاب جانشینش اعمال می شود، وجود توافق رسمی میان صاحب منصب کنونی 
و جانشینش درباره ی انتقال قدرت، اینکه مدیرعامل خروجی کرسی خود در 

هیئت مدیره را حفظ کند و اینکه مدیرعامل جدید عضوی از خانواده باشد یا خیر. 
تحلیل آن ها نشان می دهد که محدود کردن قدرت اعمال شده توسط مدیرعامل 

خروجی در حین خروج و پس از جایگزینی، ایجاد یک توافق رسمی درباره ی 
نحوه و چگونگی انتقال قدرت و انتخاب یک جانشیِن خارج از خانواده، احتمال 

تغییرات سازمانی شدید را افزایش می دهد – تغییری که بقای مداوم شرکت 
خانوادگی را تضمین کند.

کسب وکار خانوادگی
اعطای آزادی برای هدایت تغییرات به 

مدیرعامل های جدید

ایـــده بان چرا باید محل چینش کرسی های محل کار را بچرخانید

تصمیم گیری
درک گرایش به بازبینی

تنها  ۵۲ %  

از کارکنان آمریکایِی تحت مطالعه،

اذعان کردند که زمان کافی را برای فعالیت های 

توسعه  ی حرفه دارند و تنها  %۵۰  

گفتند که کارفرما فرصت های کافی را برای 

برآورده سازی نیازها و پیشرفت فراهم می کند.

منبع: »بقای متناسب ترین ها: تاثیر حداقل حقوق بر خروج یک شرکت«، 
نوشته ی دارا لوکا و مایکل لوکا 



معرفی کتاب

 ِکی؛ ترفندهای علمی زمان سنجی عالی

نشر نوین، با افتخار، با اخذ مجوز رسمی از ناشر )Random House( و 
نویسنده کتاب )دنیل اچ پینک؛ Daniel H. Pink(، اقدام به ترجمه کتاب 

کرده است.

درباره کتاب:
اغلب فرض می شود که زمان سنجی یک هنر است. اما دنیل پینک در این کتاب نشان می دهد که زمان سنجی در واقع یک علم است.

دنیل پینک بر اساس مجموعه ای گسترده و غنی از تحقیقات روانشناسی، بیولوژی و اقتصاد، نشان می دهد که بهترین شیوه زندگی، کار و موفقیت چیست. 
چگونه می توانیم با کمک الگوهای نهان زندگی روزانه، بهترین برنامه زمان بندی را تدوین و اجرا کنیم؟ چرا برخی شکست ها به طرز شگفت انگیزی نمرات 
دانش آموزان را ارتقا می دهد؟ چگونه می توانیم بهترین شروع ها را تجربه کنیم؟ چرا نباید بعدازظهرها به بیمارستان مراجعه کنیم؟ چرا آوازخواندن همزمان با 

دیگران به اندازه نرمش کردن برایمان مفید است؟ بهترین زمان ترک یک شغل، تغییر کار و یا حتی ازدواج کردن، چه وقتی است؟

دنیل اچ پینک )DANIEL H. PINK(، ایده پرداز مطرح حوزه 
 – پرفروش »انگیزه  نویسنده کتاب های  موفقیت و کسب وکار، و 
ترفندهای   ،»TO SELL IS HUMAN« و   »DRIVE
علمی زمان سنجی را شناسایی کرده تا به ما کمک کند که در کار 

و زندگی موفق تر باشیم.

نسخه الکترونیکی کتاب »ِکی؛ ترفندهای علمی زمان سنجی عالی« به همراه نسخه 
الکترونیکی همین مجله و نیز نسخه الکترونیکی کتاب »کفش فروش پیر )خاطرات 

بنیانگذار نایکی(« با حمایت #بانک_ملت و در قالب کمپین #نشرآگاهی بصورت 
رایگان عرضه شده است.

برای دانلود نسخه الکترونیکی 
رایگان این کتاب، کیوآرکد 

مربوطه را اسکن نمایید:
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ایـــده بان

از تحقیق خود دفاع کنید

دوسوم از افرادی که دوش 
سرد می گرفتند، تصمیم به 
ادامه ی آن پس از اتمام 

مطالعه داشتند.

دکتر بوجیزه، 
از تحقیق خود دفاع کنید

دوش آب سرد، باعث کمتر شدن 
روزهای بیماری می شود

گیرت بوجیزه  و همکارانش از 3000 داوطلب در هلند خواستند که به مدت 30 روز 
متوالی، دوش صبحگاهی خود را با یک جریان 30، 60 یا 90 ثانیه از آب سرد به 

پایان برسانند یا اینکه همانند شرایط معمول دوش بگیرند. سپس محققین به 
بررسی اسناد حضور همین افراد در محیط کار پرداختند. به طور متوسط، تمامی 

گروه هایی که خودشان را زیر آب سرد فرو می بردند، 29 درصد کمتر از افراد 
حاضر در گروه کنترل در محیط کارشان غیبت می کردند. محققین نتیجه گرفتند:

دمای پایین موجب تحریک 
پاسخ جنگ یا گریز در ما 

می شود.

بوجیزه: این اولین سند رده باالیی است که نشان 
می دهد دوش آب سرد می تواند برای سالمتی شما 

مفید باشد. افرادی که به مدت 1 ماه، سی ثانیه زیر آب 
سرد می رفتند، 29 درصد کمتر از گروه کنترل اعالم 

مریضی می کردند – و درصورتی که ورزش منظم هم در 
برنامه هایشان بود، این میزان 54 درصد کمتر می شد.

اچ بی  آر: اما چرا دوش های سرد ما را کمتر 
مریض می کنند؟ این یک نکته ی ظریف اما مهم 
است: شرکت کنندگانی که دوش آب سرد می گرفتند، 

به طور متوسط تعداد روزهای بیماری یکسانی را نسبت 
به افراد دارای دوش معمولی گزارش می کردند. اما 
نشانه های بیماری شان آن  قدر شدت نمی گرفت یا 

اینکه انرژی بیشتری را حس می کردند، بنابراین بهتر 
می توانستند بیماری را کنار بزنند و کار کنند. تاثیر دقیق 

آن بر سیستم ایمنی مشخص نیست، اما تا حدودی 
درباره ی مسیر عملکرد و تاثیرگذاری آن اطالعات داریم. 

دمای پایین باعث می شود بلرزید – 
نوعی واکنش خودکار که دمای بدن شما 

را باال نگه می دارد. این واکنش شامل یک 
اثر عصبی عضالنی می شود و پاسخ جنگ یا 

گریز ما را تحریک می  کند، باعث می شود هورمون هایی 
نظیر کورتیزول افزایش بیابند و در مدت زمانی نسبتًا 
پایین به آرامش می رسیم. همچنین دماهای پایین 

باعث فعال سازی چربی قهوه ای – یا خوب – در بدن 
ما می شوند.

این چربی چه تاثیری دارد؟ ثابت نشده که چربی 
قهوه ای با ایمنی ارتباط دارد، اما بر تنظیم دمای بدن 
تاثیر می گذارد. وقتی که فعال شد، با سوزاندن کالری 
بدن را گرم نگه می دارد. همچنین می تواند انرژی و 

سوخت وساز شما را افزایش دهد و به کنترل قند خونتان 
کمک کند. بدین ترتیب ریسک چاقی و دیابت کاهش 

می یابد.

آیا امکان ندارد دوش آب سرد صرفاً تاثیر 
یک دارونما را ایفا کرده باشد؟ افراد 

پس از لرزش در شروع روز، 
حس سرسختی بیشتری دارند؟ 
نمی توانیم با قاطعیت بگوییم، اما حتی 

اگر این تاثیر صرفاً به خاطر مسائل 
روانی باشد، باز هم از نظر من اشکالی 

ندارد. اثر دارونما شهرتی منفی در پزشکی 
دارد، اما در زندگی و علوم سالمتی، هرگونه 
تاثیر مثبت که به جای قرص با استفاده از ابزارهای 

طبیعی حاصل شود، ارزش تالش کردن را دارد. 
دارونماها نیز به مسائل روانی اتکا دارند.

اما پرزنتیسم )حضورگرایی( چه می شود؟ 
آیا افرادی که مریض هستند نباید در خانه 
بمانند؟ نه لزوماً، علی الخصوص اگر عالئمشان بد 

نباشد. مثاًل اکثر ما با یک سرماخوردگی معمولی، تالش 
می کنیم به کارمان ادامه بدهیم. اما باید احتیاط های 
الزم را انجام دهیم – دستانمان را بشوییم و جلوی 

دهانمان را هنگام سرفه کردن بگیریم – تا همکارانمان 
بیمار نشوند.

چرا به جای یک عامل بدیهی تر برای ارتقای 
سالمتی نظیر ورزش یا رژیم غذایی، دوش 

آب سرد را مطالعه کردید؟ مطالعات 
پیشین نشان داده اند که ورزش می تواند 

سیستم ایمنی بدنمان را تقویت کند، 
اما من سند ثابت و مداومی را درباره ی 

تاثیر سایر عادات یا آداب روزانه مشاهده 
نکرده ام. تحقیقات مربوط به مکمل های 

غذایی به نتایج متضادی رسیده اند. و 
درحالی که سوءتغذیه می تواند بر سیستم ایمنی 
شما تاثیر منفی بگذارد، اثبات اینکه اَبَرغذاها می توانند 

موجب ارتقای آن شوند دشوار است. دوش های آب سرد 
نظرمان را جلب می کنند، زیرا ادعاهای پرشماری – در 

طول تاریخ و فرهنگ های مختلف – درباره ی عوایدشان 
وجود دارند. در دوران روم باستان، یکی از سنن شامل 

حرکت به داخل چندین اتاق با دمایی بیشتر از اتاق 
قبلی می شد که در نهایت به شیرجه ای در استخر سرد 
ختم می گردید. ورزشکارها حمام یخ می گیرند تا التهاب 
و دردهای موضعی شان کاهش بیابد و ریکاوری شان از 

مصدومیت تسریع شود.
همچنین مرد یخی هلند نیز الهام بخش ما شد – ویم 
هاف  از کشور هلند که به خاطر استفاده ی تدریجی 
از سرما و تمرینات هوازی اش مشهور شده، بدنش را 



مدت زمان دوش سرد 
تفاوتی ایجاد نمی کرد.

به تحمل دمای انجماد برای بیش از دو ساعت تمرین 
داده و به دیگران نیز همین را توصیه می کند. مطالعه ای 

جدید حتی نشان داده که بزرگ ساالن سالم می توانند 
از این تکنیک ها برای تعدیل پاسخ ایمنی بدنشان در 

هنگام حضور یک عامل بیماری زا بهره بگیرند که منجر 
به عالئم کمتر و خفیف تر می شود.

همچنین به من مراجعه کردند تا با آن ها درباره ی تألیف 
یک کتاب درباره ی دوش آب سرد همکاری کنم – 

نویسنده خواهان نظر تخصصی من به عنوان یک پزشک 
بود – اما به او گفتم که می خواهم درباره ی 

اثرات دوش آب سرد تحقیق کنم.

منظورتان از سرما تا چه حدی 
است؟ ما به شرکت کنندگان مطالعه ی 

خود گفتیم که همانند حالت معمول 
دوش بگیرند – با همان میزان داغی 

و مدت زمان دلخواه – سپس تا جایی که 
می توانند آب را سرد کنند و طی مدت زمان تجویزشده 

زیر آن بمانند. این اتفاق در کشور هلند در ماه های 
زمستان و بین تاریخ 1 ژانویه تا 1 آوریل رخ داد، زمانی 
که آب  داخل لوله کشی خانه ها بین 10 تا 12 درجه ی 
سانتی گراد بود – که واقعاً سرد است. این یک معجزه 

بود که بیش از 4 هزار داوطلب داشتیم که حدود 3000 
تایشان را ثبت نام کردیم.

آیا این افراد مازوخیست بودند؟ یا اینکه 
طرفدار دوش آب سرد؟ مشخصاً نمی توانید 

دوش آب سرد را با حضور افرادی بررسی کنید که 
هیچ گاه به گرفتن آن عالقه نداشته اند. اما هیچ یک از 

شرکت کنندگانمان پیش تر به صورت منظم از آن استفاده 
نمی کردند. آن ها گروهی مرکب از بزرگ ساالن سالم 

بدون هیچ گونه مشکل حاد قلبی یا تنفسی بودند. برخی 
از آن ها احتمااًل تحت تاثیر داستان های مرد یخی بودند. 
بسیاری از افراد به ما گفتند که می ترسیدند این آزمایش 
زمین گیرشان کند و در ابتدا هم همین گونه بود. اکثریت 

با آن راحت نبودند و برخی هم از آن نفرت داشتند، 
بنابراین برای به پایان رساندن ماه به انعطاف پذیری نیاز 
داشتند. اگرچه به تدریج افراد به آن عادت کرده و کمتر 

اذیت شدند. و وقتی در انتهای ماه از آن ها پرسیدیم 
که آیا به گرفتن دوش سرد ادامه می دهند، 91 درصد 

جواب مثبت دادند و دوسوم واقعاً ادامه دادند. همین به 
نظرم مثبت ترین نشانه ی اثر مفید آن است – چه از نظر 

فیزیولوژی و چه از نظر روانی. گرفتن یک دوش آب 
سرد چیزی نیست که برای لذت انجام دهید.

و 9۰ ثانیه آب سرد، تاثیر بیشتری نسبت 

به ۳۰ ثانیه ایجاد نکرد؟ نه، مدت زمان اهمیت 
نداشت. کاهش روزهای بیماری میان گروه های 30، 

60 و 90 ثانیه یکسان بود. امکان دارد زیر 30 ثانیه هم 
جواب بدهد، اما هم اکنون مطمئنیم که این زمان کفایت 

می کند.

آیا غیر از روزهای بیماری کمتر، فایده ی 
دیگری هم داشت؟ صرف نظر از استفاده از دوش 

سرد، بهره وری کاری یکسان بود، اگرچه از منظر 
تئوریک، افرادی که دوش آب سرد می گرفتند 

در مجموع بهره وری بیشتری در دوره ی 
مطالعه داشتند، زیرا میزان غیبتشان 

کمتر بود. و اگرچه بهبود اولیه ای را در 
کیفیت زندگی گزارش شده از سوی خوِد 
افراد گروه مشاهده کردیم، اما این تاثیر 

به تدریج ناپدید شد.

آیا امکان دارد تاثیر دوش آب سرد بر کاهش 
روزهای بیماری نیز در گذر زمان از بین برود؟ 

شاید. اما به نظرم حتی اگر به آب سرد عادت کنید و 
احساس ناراحتی و لرزشتان نسبت به آن کمتر شود، 

تاثیر عصبی آن باقی خواهد ماند.

آیا من هم می توانم با انتقال به نیوفاوندلند  
همین نتیجه را بگیرم؟ به نظرم نه، چون ما 

رفتارمان را برای تعامل با اقلیم پیرامونمان اصالح 
می کنیم. اگر در کانادا زندگی می کنید که دمای 

معمولش منفی 20 درجه ی سانتی گراد است، خانه و 
ماشین و دفتر خود را گرم می کنید و وقتی در محیط 
بیرون هستید، بدنتان را می پوشانید تا در 37 درجه ی 
سانتی گراد باقی بماند. شاید اگر خودتان را در معرض 

سرما قرار دهید و همان تاثیر لرزیدن را ایجاد کنید، باز 
هم به شما کمک کند، اما هنوز هیچ داده ای نداریم که 

بخواهد از این فرضیه پشتیبانی کند.

شما در چه دمایی دوش می گیرید؟ سبک ارجح 
من همانند جیمز باند  در رمان های یان فلمینگ  است. 

من دما را عوض می کنم. شروع کار با آب داغ و پر از 
بخار است و کم کم به سمت آب یخ می روم.

آیا از زمان شروع این رژیم تغییری را 
احساس کرده اید؟ تجربیاتم با آن شرکت کنندگان 

قابل قیاس بوده است. وقتی آداپته و منعطف می شوید، 
به این انرژی های صبحگاهی عادت خواهید کرد. چه 

بیمار باشید و چه سالم، دوش آب سرد آغازگر روز شما 
خواهد بود!

معرفی کتاب

طرز فکر؛ روانشناسی نوین موفقیت
 )چگونه استعدادها و قابلیت هایمان را شکوفا 

کنیم!(

درباره کتاب:

نویسنده در نتیجه ی ده ها سال تحقیق و بررسی 
خود در زمینه دستاوردها و موفقیت، به ایده ای 

پیش گامانه دست یافته است: »قدرت طرز فکر و 
نگرش ما«. او توضیح می دهد که چرا موفقیت ما 
تنها مرهون قابلیت ها و استعدادمان نیست، بلکه 

نحوه نگرش مان به آنها نیز بسیار حایز اهمیت 
است...

افتخارات کتاب:

زمینه  در  آمازون  سایت  کتاب  پرفروش ترین   *
روانشناسی کاربردی  

* شماره یک پرفروش ترین های لیست نیویورک 
تایمز برای چندین هفته پیاپی 

مشهور  استاد  دوک؛  کارل  دکتر  نوشته   *
روانشناسی دانشگاه استنفورد

اطالعات بیشتر ...

https://nashrenovin.ir/product/mindset-book_carol_dweck_book_download/


)Shoe Dog( کفش فروش پیر
خاطرات بنیانگذار نایکی

درباره کتاب:
در این شرح حال صریح و جذاب، برای اولین بار، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره ی شرکت نایکی )تولید کننده پوشاک و کفش های ورزشی( 
فیل نایت، به روایت سرگذشت محرمانه ی این شرکت در روزهای اول که تنها یک بنگاه تجاری نوپای کوچک بود و تبدیل شدن آن به یکی از 

بزرگترین برندهای نمادین، سرنوشت ساز و سودآور می پردازد.
--

»یک یادآوری صادقانه و روح انگیز از تصویر واقعی مسیر موفقیت در تجارت. این مسیر، سفری است آشفته، پرمخاطره و نابسمان که مملو از 
اشتباهات، تالش های بی وقفه و فداکاری هاست. در این کتاب، نایت مسیری را می گشاید که مدیران اندکی این کار را می کنند. فکر نمی کنم 
نایت بخواهد چیزی را به خواننده آموزش دهد. در عوض، او کار بهتری می کند؛ با صادقانه ترین حالت داستان خویش را نقل می کند. این داستان، 

بسیار شگفت انگیز است.« _ بیل گیتس

* جزو پرفروش ترین های آمازون
* جزو پرفروش ترین های نیویورک تایمز

* جزو بهترین کتاب های کسب و کار سال
* توصیه شده توسط بیل گیتس

نسخه الکترونیکى این کتاب با حمایت #بانک_ملت  
و در راستاى #نشرآگاهى به صورت رایگان عرضه شده است. 

معرفی کتاب

نسخه الکترونیکی کتاب »کفش فروش پیر )خاطرات بنیانگذار نایکی(« به همراه 
نسخه الکترونیکی همین مجله و نیز نسخه الکترونیکی کتاب »ِکی؛ ترفندهای علمی 

زمان سنجی عالی« با حمایت #بانک_ملت و در قالب کمپین #نشرآگاهی بصورت 
رایگان عرضه شده است.

برای دانلود نسخه الکترونیکی 
رایگان این کتاب، کیوآرکد 

مربوطه را اسکن نمایید:
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ایـــده بان  چگونه انجامش دادم

تاکیــد دارد کــه نشــان دهنده ی ارزش هــای ساخته شــده بــا پــول 
اعطایــی توســط آن هــا هســتند. آن هــا بایــد داده ببیننــد. داشــتن یــک 

محصــول نامحســوس نمی توانــد بهانــه ی خوبــی باشــد.
ــزرگ  ــش ب ــن اولیــن چال ــا شکســت بخــور – ای ــده ی ــر نشــان ب تاثی
مــن به عنــوان رئیــس ای ای آی بــود. ایــن شــرایط باعــث شــد در چنــد 
ســال اول مســئولیتم در ایــن شــغل، شــب های زیــادی را بــا بی خوابــی 
ــه  ــش، ب ــن چال ــازی ای ــه برآورده س ــد ک ــخص ش ــا مش ــم. ام بگذران
ــوط  ــد مرب ــئولیت جدی ــن در مس ــنل م ــای پرس ــر از بق ــزی فرات چی
ــی اساســی در نحــوه ی انجــام  ــث تغییرات ــرایط باع ــن ش ــود. ای می ش

ــد. ــب وکارمان گردی کس

یک فرصت طالیی
تــرک یــک کار مشــخص و حرکــت بــه ســمت آینــده ای نامعیــن در 
قامــت مدیــر یــک ســازمان غیرانتفاعــی می توانــد بی تدبیــری بــه نظــر 
برســد. حقیقتــاً بخشــی از یــک الگــوی رفتــاری بــود کــه تــا آن مقطــع 

از زندگــی بــرای خــودم تعییــن کــرده بــودم.
در ســیاتل و خانــواده ای از هنرمنــدان و دانشــگاهیان بــزرگ شــده بودم. 
از ســنین جوانــی اســتعدادم در موســیقی را نشــان دادم و به ســرعت راه 
خــودم را بــه ســمت شــیپور فرانســوی پیــدا کــردم. پــس از دبیرســتان 
دانشــگاه را امتحــان کــردم، امــا پــس از یــک ســال آنجــا را تــرک و 
ســعی کــردم بــا شــیپورم موســیقی کالســیک و َجــز بســازم و زندگــی 

خــود را در اروپــا و آمریــکا بچرخانــم.
ــود  چنــد ســالی از حرفــه ی مــن به عنــوان یــک موزیســین گذشــته ب
کــه بــا دختــری از بارســلونا دیــدار کــردم و شــغلی در ارکســتر اســپانیا 
گرفتــم تــا او را متقاعــد کنــم بــا مــن ازدواج کنــد. وقتی کــه همدیگر را 
مالقــات کردیــم، زبــان مشــترکی نداشــتیم، امــا همیــن اواخــر 26امین 
ــنین  ــه س ــک ب ــه نزدی ــی ک ــه کودک ــا س ــان را ب ــالگرد ازدواجم س
بزرگ ســالی هســتند جشــن گرفتیــم. بــا خوشــحالی می توانــم بگویــم 

کــه مهارت هــای ارتباطــی مــا از همــان زمــان بهبــود یافــت.
موزیســین بــودن را دوســت دارم، اما همواره نداشــتن تحصیــالت، اذیتم 
می کــرد و ایــن حــس آزاردهنــده در گــذر زمــان رشــد کــرد. بنابرایــن 
درحالی کــه هنــوز در اســپانیا زندگــی می کــردم، دانشــگاه را مجــدداً از 

طریــق دوره هــای غیرحضــوری آغــاز کــردم.
یــک مــاه پیــش از تولــد 30 ســالگی ام، بــه ســمت صنــدوق پســتی ام 
رفتــم و مــدرک لیسانســم را در رشــته ی اقتصــاد برداشــتم. در فاصلــه ای 
نه چنــدان دور، کامــاًل از موســیقی کنــار کشــیدم و بــه آمریــکا برگشــتم 
تــا کارشناســی ارشــد را در رشــته ی اقتصــاد دنبــال کنــم کــه در نهایــت 
بــه مــدرک دکتــری در تحلیــل سیاســت عمومی و اســتادی در دانشــگاه 

ختــم شــد. نهایتاً بــه ســیراکوس رســیدم.
 MBA در طــول یــک دهــه کارم در دانشــگاه، برنامه هــای مدیریــت و
ــه بســیاری از محصــالن تدریــس کــردم و بســیاری از تحقیقاتــم  را ب
بــر روی مدیریــت غیرانتفاعــی و کارآفرینــی اجتماعــی متمرکــز بودنــد. 
یــک کتابچــه راهنمــا دربــاره ی ایــن موضــوع نوشــتم. یکی از ســواالت 
ــی  ــاره ی ارزش آفرین ــدم، درب ــه می ش ــا آن مواج ــدام ب ــه م ــی ک اساس
ــوس ترین  ــه محس ــی ک ــر از آن های ــا، غی ــه غیرانتفاعی ه ــود: چگون ب

تابســتان 2008، خیلــی راضــی و خوشــحال به عنــوان 
اســتاد دانشــگاه ســیراکوس  کار می کــردم کــه یــک 
ــی  ــردم. ط ــت ک ــره دریاف ــی غیرمنتظ ــاس تلفن تم
ســال پیــش، انســتیتوی اینترپرایــز  آمریــکا – یکــی 
اندیشــکده های کشــور کــه  از شناخته شــده ترین 
رابطــه ای پاره وقــت بــا آن داشــتم – در جســتجوی یــک مدیــر جدیــد 

بــود. آیــا تمایــل داشــتم کــه ایــن شــغل بگیــرم؟
ــله مراتب  ــچ سلس ــن هی ــت، بنابرای ــک اس ــیار کوچ ــت بس ــن صنع ای
جاافتــاده ای بــرای رهبــری نــدارد. هیئت هــا هیــچ گاه مطمئــن نیســتند 
کــه چــه نــوع افــرادی بایــد هدایــت سازمانشــان را بــه دســت بگیرنــد 
ــی  ــورت اتفاق ــد. به ص ــاً چالش برانگیزن ــی غالب ــتجوهای مدیریت و جس
متوجــه شــدم کــه گزینــه ی اول – یــا دوم یــا ســوم – نیســتم. ســال ها 
بــود کــه دربــاره ی تامیــن ســرمایه و مدیریــت غیرانتفاعی هــا تدریــس 
ــودم.  ــرده ب ــی نک ــت آن را اجرای ــا هیچ وق ــتم، ام ــردم و می نوش می ک
ــش از  ــران ای ای آی پی ــه ی مدی ــن جمل ــه آخری ــودم ک ــده ب ــع ش قان
ارائــه ی پیشــنهاد ایــن شــغل بــه مــن، »آه، خــوب بــه درک – بگذاریــد 
ــودم.  ــانس ب ــا خوش ش ــوده اســت. ام ــم« ب ــم شانســی بدهی ــه او ه ب

آن هــا پیشــنهاد کردنــد و مــن پذیرفتــم.
تجربــه ی اولیــن کار به عنــوان مدیــر اجرایــی، یــک پیشــنهاد 
ــری  ــی یادگی ــر از منحن ــزی فرات ــا چی ــن ب ــا م ــود. ام ــز ب چالش برانگی
اســتاندارد مواجــه شــدم. بیــن زمانــی کــه این پســت را در اواســط ســال 
2008 پذیرفتــم و زمــان شــروع بــه کارم یعنــی ژانویــه ی بعــدی، اقتصاد 
ــای  ــد. اعانه ه ــه ش ــزرگ تکه تک ــود ب ــطه ی رک ــی به واس غیرانتفاع
خیریــه بــا در نظــر گرفتــن نــرخ تــورم تقریبــاً بــه میــزان 10 درصــد 
ــر  ــه ماهه ی آخ ــر آن در س ــه اکث ــد ک ــقوط کردن ــا 2009 س از 2008 ت
ــون  ــا دارد، چ ــه کمک ه ــادی ب ــتگی زی ــد. ای ای آی وابس ــال بودن س
ــن  ــد؛ بنابرای ــی دریافــت نمی کن ــرارداد تحقیقات ــا ق ــی ی ــچ وام دولت هی
هم زمــان بــا ورود مــن بــه کار، درآمــدش افــت زیــادی داشــت. انســتیتو 
ــن و  ــرد. م ــت می ک ــر دالر رقاب ــرای ه ــته، ب ــالف گذش ــر خ ــد ب بای
همــکاران جدیــدم بایــد بــه کمک کننــدگان نشــان می دادیــم کــه چــرا 
ــای  ــد به ج ــان بای ــه کاهشش ــه ی رو ب ــرمایه گذاری های خیرخواهان س
دیگــران بــه ســمت مــا ســرازیر شــود و ایــن ســرمایه گذاری روی کار 

مــا چگونــه موجــب ایجــاد اثــرات محســوس خواهــد شــد.
حتــی پیــش از رکــود نیــز نشــان دادن نتایــج کارهــا، بــه یــک نگرانــی 
فزاینــده در بخــش غیرانتفاعــی تبدیــل شــده بــود. در کســب وکارهای 
انتفاعــی، می تــوان ایــن تاثیرگــذاری را بــا معیارهایــی همچــون فــروش 
و بــازده مالــی کّمی ســازی نمــود، امــا غیرانتفاعی هــا نمی تواننــد. ایــن 
ــه دارای  ــون ای ای آی ک ــی همچ ــای جهان ــرای غیرانتفاعی ه ــر ب ام
ایده هــای نــاب هســتند، به نــدرت صــدق می کنــد. معیــار مــا چیســت 
– تعــداد افــکار هوشــمندانه بــر ســاعت؟ بااین حــال خیرخواهــان مــدرن 
ــی  ــب وکارهای مبتن ــیعی را در کس ــد وس ــا درآم ــیاری از آن ه ــه بس ک
ــد  ــند می خواهن ــد، س ــوژی دارن ــر تکنول ــاال از نظ ــل و رده ب ــر تحلی ب
ــارک  ــم شــده اســت. م ــر خت ــه کار خی کــه دالرهــای اعطایی شــان ب
ــه  ــد ک ــول نمی دهن ــه ســازمان هایی پ ــراد مشــابه او ب ــرگ  و اف زاکرب
پولشــان را بــدون ایجــاد نتایــج محســوس ببلعنــد. نســل او بــر مدارکی 

در
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ــه  ــوند ک ــه می ش ــد، متوج ــه می کنن ــات را ارائ ــوالت و خدم محص
ــودم،  ــه خ ــوزه، ازجمل ــن ح ــراد ای ــتند؟ اف ــی هس ــال ارزش آفرین در ح
هیــچ گاه پاســخ قانع کننــده ای نداریــم. دوســت دارم صحبت هــای 
ــد دو  ــرمایه  گذاری« و »درآم ــِی س ــازده اجتماع ــاره ی »ب ــادی درب زی
برابــر« داشــته باشــم، امــا آن هــا بیشــتر مفاهیــم تئــوری هســتند نــه 
دســتورالعمل های عملیاتــی! انتقــال بــه ای ای آی یــک فرصــت طالیــی 
ــای  ــک را از جای ج ــای تئوری ــن پازل ه ــا ای ــت ت ــارم گذاش را در اختی

ــم. ــب کن ــار هــم مرت ــردارم و کن ــت ب واقعیت هــای مدیری
امــا تصمیمــم بــرای انتقــال بــه ای ای آی عمیقــاً شــخصی هــم بــود: 
مــن حقیقتــاً بــه اصــول محــوری ایــن ســازمان بــاور داشــتم. ای ای آی 
ــع  ــی و مواض ــای سیاس ــت و از درگیری ه ــه اس ــاً غیرجانبداران حقیقت
نهــادی اجتنــاب می کنــد. آنچــه محققیــن و پرســنل را متحــد می کنــد، 
تعهــد مشــترک بــه یــک اصــل اخالقــی ســاده اســت: سیســتم اقتصــاد 
ــرای دفــاع از شــأن  ــارزه ب ــا، ارکان مب آزاد و رهبــری آمریکایــی در دنی
ــراد  ــه ی اف ــه ارتقــای روحی ــداد و کمــک ب ــر و بی ــر فق انســانی در براب
ــاره ی  ــر کــه درب ــاده  و ضــد فق ــا. اطــالع از اســناد خارق الع در اقلیت ه
ــن  ــی از بزرگ تری ــود دارد، یک ــارت آزاد وج ــی و تج ــم جهان کاپیتالیس
عواملــی بــود کــه مــرا بــه ســمت مطالعــه ی اقتصــاد کشــاند. هم  اکنون 
فرصتــش را داشــتم کــه کل کارم را بــه اشــتراک گذاری ایــن حقیقــت 

بــا دنیــا اختصــاص دهــم.
ــاز  ــم مشکل س ــی برای ــاً اندک ــه ای ای آی، حقیقت ــن ب ــق م ارادت عمی
شــد. چــه می شــد اگــر به عنــوان یــک مدیــر فاقــد تجربــه، شکســت 
می خــوردم و در ایــن پروســه بــه ســازمان آســیب می رســاندم؟ وقتــی 
کــه در تــالش بــودم تــا بــرای پذیــرش ایــن موقعیــت تصمیم گیــری 
کنــم، صبحانــه ای را بــا تالــی فریدمــن، پیشــتاز ســرمایه گذاری 
خصوصــی و یکــی از اعضــای قدیمــی هیئت مدیــره ی ای  ای  آی، میــل 
ــن  ــی از نزدیک تری ــره و یک ــس هیئت مدی ــه رئی ــا ب ــه بعده ــردم ک ک
دوســتانم تبدیــل شــد. بــا صــدای بلنــد دربــاره ی شکســت احتمالــی در 
ایــن شــغل و مخاطراتــی کــه بــرای ایــن ســازمان 75 ســاله رخ خواهــد 
داد، اظهــار نگرانــی کــردم. او گفــت »در این بــاره نگــران نبــاش. اگــر 
ــزه بدهــی، طــی  ــن انگی ــه محققی ــا ب ــی ی ــی ســرمایه جمــع کن نتوان
ــوب  ــاره خ ــرد و ای ای آی دوب ــم ک ــراج خواهی ــو را اخ ــال ت ــان س هم
ــود.  ــش ب ــی اطمینان بخ ــرز عجیب ــه ط ــه ب ــن جمل ــد«. ای ــد ش خواه
بنابرایــن بــا ترکیبــی از هیجــان و واهمــه، شــغلم را رهــا و بــه ســمت 

واشــنگتن نقــل مــکان کــردم.

نه خروجی نه ورودی، بلکه تاثیرگذاری
رهبــران ســازمان های غیرانتفاعــی در هنــگام پاســخ گویی بــه پرســش 
»چگونــه متوجــه شــویم کــه در حــال تاثیرگــذاری هســتیم؟«، معمــواًل 
دو اشــتباه را انجــام می دهنــد. اولیــن مــورد را خطــای »یگانــه« 
ــرد اســت و ســازمانمان  ــده کــه کارمــان منحصربه ف ــن ای می نامــم. ای
ــچ  ــا هی ــم آن را ب ــه نمی توانی ــد ک ــرق می کن ــران ف ــا دیگ ــدر ب آن ق
ــب اســت کــه  ــا بســنجیم. جال ــم – ی ســازمان دیگــری مقایســه کنی
ــه  ــرادی ک ــا اف ــازمان ی ــورد س ــمند در م ــراد هوش ــادی از اف ــداد زی تع
دوســت دارنــد، چنیــن فکــر می کننــد. ایــن یــک ادعــای جعلــی اســت، 

امــا اکثــر اوقــات آن را می شــنوم. و خیریــن حتــی بیــش از مــن آن را 
می شــنوند.

دومیــن اشــتباه، »خطــای تیــر چــراغ بــرق« اســت و بــه داســتان آقایی 
اشــاره می کنــد کــه کلیدهایــش را در خیابــان گــم کــرده و ســاعت ها 
ــور  ــاً ن ــرا صرف ــه دنبالــش می گــردد، زی ــرق ب ــر چــراغ ب ــر یــک تی زی
ــی را  ــا بازده ــتند ت ــالش هس ــا در ت ــت. غیرانتفاعی ه ــر اس ــا بهت آنج
از طریــق مــواردی بســنجند کــه مشــاهده ی آن هــا ســاده تر اســت – 
معمــواًل از ورودی هایــی نظیــر مقــدار کمکــی کــه دریافــت می کننــد 

ــد. بدیهــی  ــا خروجی هایــی نظیــر میــزان اشتغالشــان بهــره می گیرن ی
اســت کــه این هــا کافــی نیســتند، زیــرا نــه ورودی هــا و نــه خروجی هــا 

مدنظــر مــا نیســت، بلکــه تاثیرگــذاری مهــم اســت.
ــزی را نســنجیم و خطــای  ــه« باعــث می شــود هیچ چی خطــای »یگان
»تیــر چــراغ بــرق« هــم باعــث ســنجش عوامــل نادرســت می  شــود. 
مــن و همکارانــم ســعی می کنیــم از هــر دوی ایــن نقــاط ضعــف دوری 
کنیــم و راه بهتــری بــرای درک و شــرح پیشــرفت واقعی مــان بســازیم.

خروجــی ای ای آی بســیار سرراســت اســت: کتاب  هــا، مقــاالت 
تحقیقاتــی، مقــاالت چاپ شــده در صفحــه ی اول، حضــور در رســانه ها، 
ــر  ــه شــکلی موث ــن محصــوالت ب ــره. ای ــی و غی همایش هــای عموم
منحنــی تامیــن مــا را تشــکیل می دهنــد. امــا هیچ کــس ادعــا 
ــه ی صفحــه ی اول، انتشــار  ــک مقال ــگارش ی ــاً ن ــه صرف ــد ک نمی کن
ــرای یــک محقــق  ــا رزرو جــا ب ــا ی ــه ی دارای بازبینــی همت یــک مقال
ــران را  ــر رهب ــار و تفک ــر در نحــوه ی رفت ــد تغیی ــون، می توان در تلویزی
تضمیــن کنــد. در نتیجــه، معیارهــای خروجــی مــا به صــورت جداگانــه 
توجهــی را جلــب نمی کننــد. بــرای حرکــت از معیارهــای خروجــی بــه 
ــر روی  ســمت معیارهــای تاثیرگــذاری، بایــد منحنــی تقاضایمــان را ب
منحنــی تامیــن بگذاریــم. بایــد راه هایــی – حتــی راه هــای غیرایده آلــی 
– را بــرای ســنجش میــزان مطلوبیــت و خواســتنی بــودن کارمــان در 

نــزد رهبــران بیابیــم.
ــه شــکل  ــچ گاه ب ــاً هی ــوع از تقاضــا تقریب ــن ن ــا، ای ــت ایده ه در صنع
ــدارد کــه یــک ســازمان  ــل مشــاهده نیســت. اهمیتــی ن مســتقیم قاب
ــتر  ــه بیش ــب توج ــا جل ــران ی ــوزش رهب ــرای آم ــی ب ــدر کار عال چق
دربــاره ی یــک مســئله ی بخصــوص انجــام دهــد، امــا هیــچ معیــاری 
نظیــر عقیــده ی عمومــی، نتایــج انتخابــات یــا رأی گیــری قانونــی وجود 
ــر دیگــر  ــزاران متغی ــان ه ــازمان را در می ــش س ــد نق ــه بتوان ــدارد ک ن

معیار سنجش غیرانتفاعی ها در 
دنیای ایده های ناب چیست - تعداد 

افکار هوشمندانه بر ساعت؟
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ایـــده بان  چگونه انجامش دادم

عــرض می کنــم، همین کــه داده هــای تمامــی افــراد به صــورت 
ــدا ایــن آمارهــا را  عمومــی ثبــت می شــود، اهمیــت دارد. وقتــی در ابت
طــی مجلــس 110ام )2007-2009( تحلیــل کردیــم، ای ای آی از منظــر 
ــرار داشــت. طــی  ــارم ق ــگاه چه ــس در جای شــهادت های داخــل مجل
مجلــس 111ام بــه رتبــه ی اول رســیدیم و از همــان زمــان ایــن جایگاه 

ــم. ــظ کرده ای را حف
ــد  ــا نمی توانن ــن معیاره ــدام از ای ــد دارد: هیچ ک ــای تاکی ــم ج ــاز ه ب
ــند.  ــذاری باش ــرای تاثیرگ ــی ب ــوب و ایده آل ــنجه ی خ ــی س به تنهای
ــا  ــد دســت کاری شــوند ی ــن می توانن ــای جایگزی ــن معیاره ــی ای تمام
ــه ی  ــک جنب ــا ی ــدام تنه ــر ک ــد و ه ــرار بگیرن ــت ق ــورد سوءبرداش م
مقطعــی از حقیقــت را افشــا می کننــد. و تمامــی معیارهــای جایگزیــن 
ارزشــمند نیــز نمی تواننــد بــرای مقایســه بــا رقبــا اســتفاده شــوند. مثــاًل 
ــا سیاســت گذاران  ــن و جلســات خصوصــی ب ــط شــخصی محققی رواب
و خبرنگارهــا، از معیارهــای جایگزیــن اصلــی در زمینــه ی تاثیرگــذاری 
ــا  ــرای م ــد کــه ب ــادی ندارن ــران وقــت و توجــه زی ــرا رهب هســتند، زی

بگذارنــد. امــا ممکــن نیســت کــه بخواهیــم ایــن داده هــای خصوصی را 
ــم. ــه کنی ــازمان ها مقایس ــان س در می

نکتــه اینجاســت کــه نبایــد بــه دنبــال یــک معیــار جایگزیــن ایــده آل 
ــا  ــت ایده ه باشــیم. در عــوض ســازمان های غیرانتفاعــی کــه در صنع
ــتره  ای  ــا گس ــازند، آن را ب ــبورد بس ــک داش ــد ی ــد، می توانن کار می کنن
ــرای  ــد و ســپس از همــان ب ــر کنن ــی پ وســیع از متغیرهــای این چنین
ســنجش ترجیحــات رهبــران عمومــی و جذب کارهــای ســازمانی بهره 

. ند بگیر

شفاف  سازی ماموریت
ــن و  ــبورد، م ــن داش ــاخت ای ــه س ــروع ب ــا ش ــان و ب به صــورت هم زم
ــاده  ــر مکمــل دیگــر را پی ــن تغیی ــرم در ای ای آی چندی همــکاران مدی
ــاًل نحــوه ی توصیفــی کــه ســازمان از خــودش داشــت را  ــم. مث کردی
مــورد تجدیدنظــر قــرار دادیــم تــا انعــکاس بهتــری بــرای تعریفمــان 
ــًا  ــکده ها غالب ــت اندیش ــای ماموری ــد. بیانیه ه ــته باش ــت داش از موفقی
ــوالت  ــی روح از محص ــتی ب ــداف، فهرس ــح اه ــان صحی ــای بی به ج
ــم«(. در  ــد می کنی ــی تولی ــی باکیفیت ــات سیاس ــا تحقیق ــتند )»م هس
ــد  ــت جدی ــه ی ماموری ــک بیانی ــان، ی ــان و حامیانم ــا محقق مشــاوره ب
ــه  ــکا، اندیشــکده ای اســت ک ــز آمری را نوشــتیم: »انســتیتوی اینترپرای
اختصاصــاً به دفاع از شــأن انســانی، توســعه ی پتانســیل بشــر و ســاخت 

نشــان دهــد.
متوجــه شــدیم کــه اندیشــکده ها بایــد به جــای معیارهــای »مســتقیم«، 
معیارهــای ســنجش تاثیرگــذاری »جایگزیــن« را توســعه دهنــد و بــه 
دنبــال محــل تقاطــع منحنــی تامینشــان بــا تقاضــای رقابتــی در بــازار 
ایده هــا باشــند. بایــد محصوالتــی را شناســایی و رهگیــری کنیــم کــه 
رهبــران بــا یــک بهــای خــاص و در تبادلــی مســتقیم بــا گزینه هــای 
ــا  ــن معیاره ــک از ای ــر ی ــد. ه ــره می گیرن ــا به ــن، از آن  ه جایگزی
ــا هــم در نظــر  ــد. امــا اگــر همــه ب به تنهایــی، کاربــرد محــدودی دارن
گرفتــه شــوند، می تواننــد تصویــری جامــع ایجــاد کننــد کــه از آن بــرای 

ارزیابــی کارمــان بهــره بگیریــم.
در اینجــا دو نمونــه از میــان معیارهــای جایگزیــن داریــم کــه خودمــان 

ــم: ــره گرفته ای ــا به از آن ه
ــدام  ــر ک ــی ه ــورت هفتگ ــی، به ص ــای مل ــتیژترین روزنامه ه باپرس
حــدود 1000 درخواســت داوطلبانــه ی مقالــه دارنــد کــه می خواهنــد در 
صفحــه ی اول چــاپ شــوند. »بــازار« تصاحــب مــکان در ایــن صفحات 

ــخت گیرانه  ــیار س ــتار بس ــنل ویراس ــت و پرس ــی اس ــدت رقابت به ش
همه چیــز را رد می کننــد، مگــر مطلبــی کــه بــه اعتقادشــان مخاطبیــن 
می خواهنــد و بــه آن نیــاز دارنــد. همیــن گزیــده کاری می توانــد 
نشــان دهنده ی تقاضــای رقابتــی بــرای محصــول مــا باشــد. بنابرایــن 
ــه ی  ــال در صفح ــک س ــول ی ــه در ط ــی ک ــوع مقاالت ــه مجم اگرچ
ــداد  ــا تع ــی اســت، ام ــار خروج ــک معی ــاً ی ــوند صرف ــاپ می ش اول چ
مقــاالت صفحــه ی اولــی کــه محققیــن مــا در مجموعــه ای معیــن از 
رقابتی تریــن خروجی هــا چــاپ می کننــد، می توانــد یــک معیــار 
ــاری  ــن معی ــذاری باشــد. اگرچــه چنی ــرای تاثیرگ ــی ب ــن عمل جایگزی
جامعیــت نــدارد، امــا دارای یــک جنبــه ی بســیار مفیــد اســت: ایــن داده 
اصــواًل عمومــی اســت و بنابرایــن می توانــد بــرای مقایســه بــا همتایــان 
و رقبــا اســتفاده شــود. ای ای آی همــواره تــا بــه امــروز در ایــن زمینــه 

پیشــرو بــوده اســت.
ــد.  ــس صــدق می کن ــورد شــهادت های داخــل مجل ــر در م ــن ام همی
اکثــر متخصصیــن سیاســی دوســت دارنــد در هیــل  شــهادت بدهنــد، 
ــده شــوند و وارد فهرســت  ــنا فراخوان ــگاه س ــه فرمان ــد ب ــا نمی توانن ام
ــن  ــرد. بنابرای ــاس می گی ــما تم ــا ش ــه ب ــت ک ــنا اس ــن س ــوند. ای ش
ــدارد کــه شــهادت های عمومــی تنهــا راه  ــاد ن اگرچــه هیچ کــس اعتق
اندیشــکده ها بــرای شــکل دهی بــه مناظــرات هســتند، امــا آن هــا یــک 
زاویــه ی مفیــد را بــرای ســنجش تاثیرگــذاری ارائــه می کننــد. و مجــدداً 

باید راه هایی را برای سنجش میزان مطلوبیت و 
خواستنی بودن کارمان در نزد رهبران بیابیم
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اندازه گیری نتایج )تاثیر(

محققین اندیشکده ها تعداد زیادی مقاله ی صفحه ی 
اول می نویسند، اما این یک معیار خروجی است. 
برای درک بهتر تاثیرگذاری، ای ای آی شروع به 
رهگیری تعداد مقاالت صفحه  ی اول منتشره در 

روزنامه های برتر – نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال 
و واشنگتن پست – و جایگاه این مقاالت در قیاس 
با اندیشکده های رقیب در گذر زمان نمود. درصدها 

نشان دهنده ی متوسط های ساالنه در دوره ی 2015 تا 
2017 هستند.
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2017

شهادت نزد کمیته های مجلس، یکی دیگر از 
نمادهای تاثیرگذاری واقعی برای محققان ای ای آی 

است. وقتی آرتور بروکس نزد ای ای آی آمد تا داده ها 
را جمع آوری کند، این سازمان در جایگاه چهارم این 
معیار قرار داشت. از همان زمان توانسته به جایگاه 

برتر دست بیابد و سهمش از بازار افزایش یافته است.

مقاالت صفحه ی اول

شهادت های داخل مجلس
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استراتژی ما جواب داد
همان طــور کــه می  توانیــد انتظــار داشــته باشــید، اجــرای ایــن تغییــرات 
همــواره آســان نیســت. تعــداد زیــادی اشــتباه را در ایــن مســیر انجــام 
ــرژی  ــان و ان ــه زم ــد ک ــکایت کرده ان ــم ش ــی از همکاران داده ام. برخ
ــی  ــرم – و در برخ ــا می گی ــع آوری داده از آن ه ــرای جم ــادی را ب زی
مــوارد، راســت می گفتنــد. بیــش از یــک بــار، در دام ســنجش مســائل 
کامــاًل نادرســت گرفتــار شــدم. مثــاًل وقتــی حضــور در مجموعــه ای از 
همایش هــای زنــده شــروع بــه کاهــش کــرد، ذهنــم مشــغول شــد. امــا 
پــس از چنــد مــاه، فــردی بــه مــن متذکــر شــد کــه همیــن همایش هــا 
را به صــورت زنــده از اینترنــت پخــش می کنیــم و آنجــا ترافیــک قابــل 
توجهــی داریــم. چنیــن بینشــی بــه یــک معیــار بهتــر تبدیــل گردیــد 
ــی  ــا و برنامه نویس ــای همایش ه ــون اعض ــاری همچ ــتیم معی و توانس
ویدئــوی اصیــل را در کانــال یوتیوبمــان تعریــف کنیــم – معیــاری کــه 

ــت. ــکده ها هس ــت اندیش ــتاز آن در صنع ــون ای ای آی پیش هم اکن
ــواب داده  ــا ج ــتراتژی م ــک، اس ــکته ی کوچ ــد س ــر از چن صرف نظ
اســت. از 2008، درآمدهــای عملیاتی ای ای آی رشــد متوســط ســالیانه ی 
تقریبــاً 10 درصــد داشــته اســت؛ انســتیتو مقرهــای جدیــدی را در مرکز 
شــهر واشــنگتن خریــداری و بازســازی کــرده اســت؛ و تعــداد محققــان 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــر افزای ــه 220 نف ــان از 140 ب ــنل تمام وقتم و پرس
از آن مهم  تــر، تاثیــر افزایــش تحقیقاتمــان بــر سیاســت گذاران و 
ــن دوران  ــم. ای ــاهده کرده ای ــادی مش ــکل زی ــه ش ــران را ب ــایر رهب س

ــت. ــرای ای ای آی اس ــزی ب هیجان انگی
طبیعتــاً ایــن رشــد باعــث می شــود تغییــرات در ســاختار مدیریتی مــان 
ــتقالل بیشــتری در  ــدرت و اس ــون ق ــران هم اکن ــد. مدی ضــرورت بیاب
ــش از  ــن بی ــئولیت م ــه مس ــد، درحالی ک ــی دارن ــه ی اداره ی داخل زمین
پیــش جنبــه ی بیرونــی پیــدا کــرده اســت. ایــن روزهــا نیمــی از اوقــات 
در جــاده هســتم، بــا ســرمایه گذاران آتــی مالقــات کــرده و ســاالنه 175 

ــم. ــه می کن ــاره ی کارمــان ارائ ســخنرانی را درب

ــه  ــم، ب ــگاه می  کن ــت ای ای آی ن ــم در هدای ــای اول ــه روزه ــی ب وقت
خاطــر اضطرارهــای ترســناکی کــه موجــب هدایــت مــا بــه ســمت این 
تغییــرات شــدند، ممنــون هســتم. بــه خاطــر اســنادی کــه اهداکنندگان 
ــاً بی نظــم و غیرشــفافمان را از  ــذاری محصــوالت ذات ــاره ی تاثیرگ درب
مــا درخواســت کردنــد، یــاد گرفتیــم کــه آن هــا را بســنجیم و تعییــن 
کنیــم. بــا توجــه بــه اهمیــت ســخن پراکنی دربــاره ی کارمــان در ایــن 
بــازار شــلوغ، ســرمایه گذاری هایی را در سیســتم های ارتباطی مــان 
انجــام دادیــم کــه در ســالیان آینــده جــواب خواهنــد داد. در مجمــوع، به 

تجربــه دیــدم کــه بحــران، مــادر تمامــی ابداعــات اســت.
ــا هســتند  ــال سیســتم های م ــه دنب ــون ســایر غیرانتفاعی هــا ب هم اکن
ــایر  ــه س ــه ب ــته اند ک ــنلمان خواس ــزرگ از پرس ــاد ب ــن بنی و چندی
متقاضیانشــان کمــک کنیــم تــا برخــی از رویه هایمــان را بــه کار بگیرند. 
امــا در اکثــر مــوارد، بســیار مفتخــرم کــه می  توانیــم بــه همکارانمــان در 
شــرکت های اجتماعــی کمــک کنیــم تــا تاثیــر تالش هایشــان در ایــن 
زمانــه را افزایــش دهنــد، زیــرا بیــش از پیــش بــه ایــن تالش هــا نیــاز 

داریــم.

ــر اختصــاص داده شــده اســت. کار محققیــن و  ــر و امن ت دنیایــی آزادت
پرســنل مــا، پیشــبرد ایده هــای ریشــه دار در باورهایمــان، تجــارت آزاد، 
قــدرت آمریکایــی و رهبــری جهانی، همبســتگی بــا اطرافیــان جامعه  ی 
ــم  ــعی کردی ــت«. س ــی اس ــرا و کارآفرین ــگ جمع گ ــک فرهن ــا و ی م
کــه هــدف اخالقــی از ایده هایمــان را شفاف ســازی کنیــم کــه ارائــه ی 
ــد. ــه می باش ــای جامع ــوص اقلیت ه ــران، علی الخص ــه دیگ ــت ب خدم

ســپس مجموعــه ای از ســرمایه گذاری  های کارآفرینــی رده بــاال را 
اجــرا کردیــم کــه صریحــاً بــرای تاثیرآفرینــی و برآورده ســازی بیانیــه ی 
ماموریــت جدیدمــان طراحــی شــده اند. برخــی از آن هــا نظیــر تحقیقــات 
ــی  ــانه ای و تجرب ــرمایه گذاری های چندرس ــت، س ــه رضای ــوط ب مرب
ــره  ــیار غیرمنتظ ــا  بس ــی الم ــا داالی ــزرگ ب ــکاری ب ــن هم و همچنی
ــر روی  ــه ب ــن مجموع ــا در ای ــرمایه گذاری م ــن س ــد. جدیدتری بودن
شــأن انســانی و فروخوردگــی در آمریــکا تمرکــز می کنــد. هــدف از آن، 
ــی  ــدت به منظــور ریشــه یابی فروخوردگ ــای طوالنی م ــن راهکاره یافت
ــر  ــات اخی ــاح انتخاب ــر دو جن ــه ه ــد ک ــادی می باش ــی و اقتص اجتماع
ــن  ــار رک ــه چه ــن برنام ــت. ای ــرده اس ــف ک ــت جمهوری را تعری ریاس
اصلــی دارد: آموزش هــای فنــی و حرفــه ای به منظــور کمــک بــه افــراد 
بــرای یافتــن شــغل خــوب؛ اســتفاده از تجــارت آزاد به منظــور تحکیــم 
امنیــت اقتصــادی خانوارهــا؛ بازبینــی در نظــام عدالــت کیفــری؛ و یافتن 
ــوءمصرف  ــی س ــازی اپیدم ــور محدودس ــد به منظ ــتراتژی های جدی اس

مــواد مخــدر.
ــاخته  ــی س ــتارتاپ داخل ــک اس ــون ی ــه همچ ــرمایه گذاری ک ــن س ای
و بازاریابــی می شــود، جایگزیــن هیچ یــک از کارهــای دیگرمــان 
نمی شــود. بــرای اینکــه آن را نــزد ســرمایه گذارها تبلیــغ کنیــم، 
ــاختیم.  ــه ی اســالیدی س ــور و ارائ ــتارتاپ ها بروش ــی اس ــد تمام همانن
ــا  ــه ب ــتیم ک ــی داش ــدگان احتمال ــرای اهداکنن ــردی را ب ــان  رویک هم
ــا  ــه بســیاری از آن ه ــم داشــت )ک ــر خواهی ســرمایه گذارهای خطرپذی
همیــن نقــش را دارنــد(. دربــاره ی بــازده ســرمایه گذاری صحبــت کــرده 
و ســبدی از معیارهــای تاثیرگــذاری کــه بــرای نشــان دادن موفقیــت از 

ــم. ــرار می کنی ــرد را برق ــم ک ــتفاده خواهی ــا اس آن ه
همچنیــن تمرکــز جدیــد مــا بــر تاثیرگــذاری بــه مــا کمــک می کنــد 
ــاد  ــم. اعتق ــان را اصــالح نمایی ــدی مخاطبینم ــعه و بخش بن ــه توس ک
بالقــوه ی  مشــتریان  می توانیــم  ایده هــا،  بــازار  در  کــه  داریــم 
محصوالتمــان را بــر اســاس پذیرششــان نســبت بــه یــک پیــام معیــن، 
ــون  ــه هم اکن ــی )ک ــدان واقع ــم: معتق ــیم کنی ــروه تقس ــار گ ــه چه ب
ــخنانمان  ــنیدن س ــرای ش ــه ب ــونده ها )ک ــتند(، ترغیب ش ــق هس مواف
ــه  ــا احمقان ــدگاه م ــد دی ــاده هســتند(، دشــمن ها )کــه فکــر می کنن آم
ــد(.  ــت نمی دهن ــه اصــاًل اهمی ــا )ک ــا شــرارت بار اســت( و بی توجه ه ی
ــف  ــروه جامعه شــناختی مختل ــا 5 گ ــف را ب ــار نگــرش مختل ــن چه ای
ــانه  ها،  ــب وکار، رس ــران کس ــت گذارها، رهب ــم – سیاس ــق می کنی تلفی
ــان هدفمــان را شــکل  ــا مخاطب ــه و دانشــگاهی ها – ت ــران جامع رهب
دهیــم. بدیــن ترتیــب یــک ماتریــس 4*5 خواهیــم داشــت و می توانیم 
اســتراتژی های و محصوالتمــان را در راســتای ایــن گروه هــا باالنــس 
کنیــم تــا تاثیرگــذاری بیشــینه شــود و بــه شــکل بهینه تــری در خدمــت 

اصــول ماموریتمــان قــرار بگیــرد.

ایـــده بان  چگونه انجامش دادم
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قدرت عادت
چرایی کارهایی که انجام می دهیم، 

 در زندگی و کسب وکار

چارلز داهیگ

درباره کتاب:

ین کتاب که در سال 2012 منتشر شد، برای مدت زیادی در لیست پرفروش ترین های روزنامه نیویورک تایمز بود.  و از طرفی در لیست تاثیرگذارترین کتاب 
ها برای مدیران از طرف دانشگاه هاروارد قرار گرفت. 

چارلز داهیگ در این کتاب  تحقیقات علمی و اجتماعی را ترکیب کرده و می نویسد: عادت با الگویی روانشناختی به نام »حلقه عادت« شروع می شود که سه 
فرآیند جداگانه دارد. ابتدا نشانه یا انگیزه)سرنخ( وجود دارد که به مغز شما می گوید وارد مرحله اتوماتیک نسبت به رفتاری خاص شود. بعد از آن، مرحله معمول 
انجام آن رفتار)روتین( است و مرحله سوم، پاداش است؛ نتیجه و حسی که از انجام آن رفتار برای شخص حاصل می شود، و اینگونه حلقه عادت شکل می گیرد . 

تمرکز کتاب بر نحوه شکل گیری تحلیل و تغییر عادت ها در افراد، سازمان ها و جوامع است.

افتخارات کتاب:
بیش از صد هفته در لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز. 1
جزو موثرترین کتاب ها برای مدیران به انتخاب دانشگاه هاروارد. 2

اطالعات بیشتر ...

https://nashrenovin.ir/product/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
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قدرت لحظات 

چرا برخی تجارب خاص، تاثیری خارق العاده دارند
 چیپ هیث، دن هیث

درباره کتاب:

نویسندگان کتاب های پرفروش »سوییچ )کلید را بزن(« و »ایده عالی مستدام«، این بار به دنبال این سوال رفته اند که چرا بعضی تجربه های کوچک، ما را تکان 
می دهد، سطحمان را باالتر می برد و حتی متحولمان می کند و چطور می توانیم چنین لحظات فوق العاده ای ایجاد کنیم.

اگرچه زندگی هر فرد منحصر بفرد است اما اغلب لحظات به یادماندنی ما، دارای چهار بخش غالب است: تعالی، ادراک، غرور و اتصال. اگر این بخش ها را در آغوش 
بکشیم، می توان جادو کرد و بیشتر و بیشتر لحظات خاص آفرید. تصورش را بکنید که یک معلم، درسی را طراحی کند که شاگردانش تا بیست سال بعد یادشان بماند. 
یا مدیری که می داند چطور تجربه ای پر از لذت برای مشتریانش خلق کند. تصور کنید که برای ساختن لحظات معنادار برای فرزندان تان، شامه قوی تری داشته باشید.

این کتاب، دنبال رمز و رازهای جذاب تجربه است. می خواهیم بدانیم چرا دوست داریم بهترین و بدترین لحظه یک تجربه را به ذهن بسپاریم و مابقی را به دست 
فراموشی بسپاریم. چرا »وقتی همه چیز مشخص است، احساس آرامش داریم اما وقتی این طور نیست، سرزنده تریم.« و باالخره چرا ارزنده ترین و ناب ترین خاطراتمان 

از دل دوره های کوتاهی در جوانی بیرون آمده است.
در این کتاب با ما همراه باشید تا ببینم چطور تجربه های کوچک می تواند یک زندگی را متحول کند، تجربه ای مانند دو غریبه ای که در یک اتاق همدیگر را می بینند 
و چهل و پنج دقیقه بعد بهترین دوست هم شده اند )در این مدت کوتاه چه اتفاقی افتاده است؟( یا جوانترین زن میلیاردر جهان، که جهش بزرگش را در زندگی، مدیون 

سوالی است که پدرش شبها سر میز شام از او می پرسید )به راستی آن سوال ساده چه بود؟(
بسیاری از لحظات تعیین کننده در زندگی ما نتیجه تصادف یا شانس است، اما واقعا چرا داریم معنادارترین و به یاد ماندنی ترین لحظات خود را به شانس و اقبال 

می سپاریم، در حالی که می توانیم خالق آنها باشیم؟ کتاب قدرت لحظات راه هایی پیش رو ما می گذارد تا بتوانیم تجربیات غنی تری داشته باشیم.

اطالعات بیشتر ...

https://nashrenovin.ir/product/the-power-of-moments-why-certain-experiences-have-chip-dan-heath/
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نوشته ی پیتر کاپلی و آنا تاویس

دیگر چابکی صرفاً برای 
فناوری نیست. این پدیده 

راه خود را به سایر حوزه ها و 
مناطق باز کرده، از توسعه  ی 

محصول بگیرید تا تولید و 
بازاریابی – و هم اکنون نحوه ی 

استخدام، توسعه و مدیریت 
افراد سازمان ها را متحول 

می کند.

می توانید بگویید که منابع انسانی به سمت »چابکی« 
حرکت می کند و در حال اعمال اصول کلی آن است، بدون 
اینکه کلیه ی ابزارها و پروتکل های دنیای فناوری را به کار 

بگیرد. این رویه به مثابه حرکت از یک رویکرد مبتنی بر 
قانون و برنامه ریزی به سمت مدلی ساده تر و سریع تر است 

که توسط بازخورد شرکت کنندگان هدایت می شود. این 
الگوی جدید حقیقتاً در حوزه ی مدیریت عملکرد افزایش 

یافته است )در بررسی دیلویت  در سال 2017، 79 درصد 
از مدیران جهانی، مدیریت عملکرد چابک را به عنوان یک 

اولویت باالی سازمانی رده بندی کردند(. اما سایر پروسه های 
منابع انسانی نیز شروع به تغییر کرده اند.

در بسیاری از کمپانی ها این رویه به صورت تدریجی، تقریبًا 
ارگانیک و در ادامه ی واحد فناوری اطالعات رخ می دهد، 

جایی که 90 درصد از سازمان  ها هم اکنون از رویه های 

چابک در آن بهره می گیرند. مثاًل در بانک مونترال 
)BMO(، این تغییر با پیوستن کارکنان بخش فناوری 
به تیم های چندکاربردِی توسعه ی محصول آغاز شد تا 
مشتری مداری بانک را افزایش دهند. بخش کسب وکار 

رویه های چابک را از همکاران فناوری اطالعات می آموزد و 
به صورت متقابل، بخش فناوری از طریق بخش کسب وکار 
از نیازهای آن حوزه مطلع می شود. یکی از عواید این رویه 

در این است که BMO هم اکنون مدیریت عملکرد را 
نه در قالب افراد بلکه به شکل تیمی تصور می کند. در 

کمپانی های دیگر، حرکت به سمت منابع انسانی چابک 
سریع تر و سنجیده تر بوده است. جنرال الکتریک یک 

نمونه ی بسیار خوب است. این کمپانی که سال ها به عنوان 
نمونه ی کامل مدیریت از طریق سیستم های کنترل شناخته 

می شد، به سمت فست ورکس  گرایش پیدا کرده که 
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رویکردی ناب برای تعدیل کنترل های مالی باال-پایین بوده 
و تیم ها را برای مدیریت پروژه های نیازمنِد تکامل، تجهیز 

می کند.
تغییرات در منابع انسانی از دیرباز در حال وقوع هستند. 
پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که تولید بر چشم انداز 
صنعت چیره شد، برنامه ریزی در قلب منابع انسانی قرار 
داشت: کمپانی ها کارکنان دائمی استخدام می کردند، به 
آن ها مسئولیت های چرخشی می دادند تا از توسعه شان 

پشتیبانی کنند، آن ها را تیمار می کردند تا به سمت 
پذیرش مسئولیت های بزرگ  و بزرگ تر بروند و افزایش 

حقوقشان را مستقیماً به پیشرفتشان پیوند می زدند. بحث 
بر سر بوروکراسی بود: سازمان ها می خواستند رویه های 
استعدادیابی شان مبتنی بر قانون و دارای انسجام داخلی 

باشد تا بتوانند با اطمینان برنامه های 5 ساله  )و بعضًا 
15 ساله ی( خود را محقق نمایند. این امر منطقی بود. 
سایر جنبه های کمپانی ها، از کسب وکارهای محوری تا 

حوزه های مدیریتی، دیدگاه طوالنی مدت را در تعیین اهداف، 
بودجه  بندی و عملیاتشان به کار گرفتند. منابع انسانی آنچه 

انجام می دادند را منعکس و از آن پشتیبانی می کرد.
طی دهه ی 90، با کاهش پیش بینی پذیری کسب وکار و 
نیاز بیشتر کمپانی ها به تصاحب زودهنگام مهارت های 
جدید، آن رویکرد سنتی شروع به خم شدن کرد – اما 

کاماًل نشکست. استخدام افقی از بیرون – به منظور کسب 
انعطاف پذیری بیشتر – جایگزین بخش زیادی از ارتقاها و 
توسعه های داخلی شد. سیستم پاداش وسیع تر به مدیران 

اجازه داد که تقدیر بیشتری را از رشدها و دستاوردهای 
افراد در مسئولیت هایشان داشته باشند. اگرچه در عمده ی 

بخش ها، مدل قدیمی پابرجا ماند. همانند سایر حوزه ها، 
منابع انسانی نیز پیرامون دیدگاه طوالنی مدت شکل گرفته 

بود. برنامه ریزی نیروی کار و جایگزینی شان ادامه یافت، 
اگرچه تغییرات در اقتصاد و کسب وکار غالباً باعث می شد 

ارزش برنامه ها از بین برود. تقدیرهای ساالنه نیز ادامه 
یافتند، علی رغم اینکه نارضایتی جهانی نسبت به آن ها وجود 

داشت.
هم اکنون تحول وسیع تری را مشاهده می کنیم. چرا االن 
وقتش رسیده است؟ زیرا نوآوری سریع به یک الزمه ی 

استراتژیک برای اکثر کمپانی ها تبدیل شده و دیگر صرفًا 
یک زیرمجموعه نیست. برای رسیدن به آن، کسب وکارها 

به سیلیکون ولی  و به صورت ویژه کمپانی های نرم افزار نگاه 
کرده اند و رویه های چابکشان برای مدیریت پروژه ها را مورد 
تقلید قرار داده اند. بنابراین مدل های برنامه ریزی باال-پایین 
راه را برای روش های چابک تر و مبتنی بر کاربر باز کرده اند 

تا تناسب بهتری برای انطباق پذیری در آینده ی نزدیک 
و اقداماتی نظیر ساخت زودهنگام نمونه  ی اولیه، بازخورد 
تکراری، تصمیمات تیمی و »استارت«های وظیفه محور 

داشته باشند. همان طور که لین راجر، مدیر ارشد تحوالت 

در BMO گفته »سرعت به عنوان یک ارز جدید در 
کسب وکار مطرح شده است«.

با توجه به اینکه توجیه کسب وکارها برای استفاده از 
سیستم های قدیمی منابع انسانی از بین رفته و دفترچه 
راهنمای چابکی نیز برای کپی برداری موجود می باشد، 
مدیریت افراد باالخره به آن بازبینی اساسی که مدت  ها 

منتظرش بود رسیده است. در این مقاله، تعدادی از تغییرات 
عمیقی که کمپانی ها در رویه های استعدادشان ایجاد 

می کنند و چالش هایی که در مسیر گذار به منابع انسانی 
چابک با آن ها مواجه می شوند را شرح خواهیم داد.

بزرگ ترین تغییرات در کجا دیده می شوند
ازآنجایی که منابع انسانی، تمامی جنبه ها – و تک تک 

کارکنان – یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد، تحول 
چابک آن می تواند بسیار وسیع تر )و دشوارتر( از تغییرات 
در سایر حوزه ها باشد. کمپانی ها در حال طراحی مجدد 

رویه های استعدادشان در حوزه های زیر هستند:
    تقدیر از عملکرد: وقتی کسب وکارها روش های 
چابک را در عملیات محوری شان به کار گرفتند، تالش 

برای ظاهرسازی و برنامه ی یکی دوساله در زمینه ی 
پیش بینی آینده ی پروژه ها و زمان پایانشان را رها کردند. 
بنابراین در بسیاری از نمونه ها، اولین رویه ی سنتی منابع 
انسانی که کنار گذاشته شد، بازبینی عملکرد ساالنه بود 
و در کنار آن، اهداف نیروی کار که هر سال از اهداف 

واحد و کسب وکار استخراج می شدند، کنار گذاشته 
شدند. ازآنجایی که افراد در پروژه های کوتاه مدت تر با 

مدت زمان های متفاوت کار می کردند که غالباً توسط رهبران 
متفاوت و با سازمان دهی پیرامون تیم ها اداره می شدند، این 

ایده که بازخورد عملکرد سالی یک بار و از سوی یک رئیس 
انجام شود، خیلی منطقی نبود. آن ها به بازخوردهای بیشتر، 
با فاصله ی زمانی کوتاه تر و از سوی افراد بیشتر نیاز داشتند.

یک بررسی زودهنگام توسط سی ای بی  نشان داد که در 
صورت نادیده گرفتن بازبینی های ساالنه از سوی کارفرماها، 

افراد بازخورد و حمایت کمتری را دریافت می کردند. اما 
دلیل این بازخورد کمتر این بود که بسیاری از کمپانی ها 

جایگزینی را برای این بازبینی ها در نظر نگرفته بودند. 
مدیران هیچ گونه فشاری برای به کارگیری یک مدل 

بازخورد جدید احساس نمی کردند و توجهشان را به سمت 
سایر اولویت ها بردند. اما نادیده گرفتن تقدیرها و عدم 

برنامه ریزی برای پر کردن این جای خالی، قطعاً مسیری 
محتوم به شکست بود.

بسیاری از سازمان ها پس از عبرت آموزی و تاوان سخت، 
سراغ ارزیابی های مداوم عملکرد رفتند که غالباً به صورت 

پروژه به پروژه انجام می گرفت. این تغییر به تعدادی از 
صنایع ازجمله خرده فروشی )گپ(، داروسازی )فیزر(، بیمه 

)سینیا(، سرمایه گذاری )اوپن هایمرفاندز(، محصوالت 

خالصه

دلیل تغییر
کسب وکارها و حوزه های محوری 

کمپانی ها غالبًا مدل های برنامه ریزی 
طوالنی مدت را با روش های چابک تر 

جایگزین کردند تا بتوانند انطباق و 
نوآوری سریع تری داشته باشند. منابع 

انسانی شروع به استفاده از پروسه های 
چابک در زمینه ی استعدادها کرده تا 

بتواند اقدامات سایر بخش های سازمان 
را منعکس و از آن ها پشتیبانی کند.

حوزه های تحول
سازمان ها به شکل رادیکال در پی 

تغییر نحوه ی مدیریت عملکرد و 
ارزیابی استعداد، مهارت هایی که باید 

مورد تاکید و توسعه قرار دهند، رویکرد 
استخدام و اعطای پاداش و اقدامات 
الزم برای تسهیل یادگیری هستند.

روشنگری  منابع انسانی چابک می شود
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مصرفی )پی اندجی( و حسابداری )هر چهار شرکت بزرگ( 
سرایت کرده است. بیشترین شهرت آن در جنرال الکتریک 

)در میان گستره ای از کسب وکارهای این شرکت( و آی بی ام 
است. در مجموع، بر روی تحویل بازخوردهای سریع تر در 

سرتاسر سال تمرکز می شود تا تیم ها بتوانند چابک تر شوند، 
اشتباهات را به صورت دوره ای اصالح کنند، عملکرد را بهبود 
دهند و از طریق تکرار یاد بگیرند – این ها همه  ی رویه های 

کلیدی چابکی هستند.
در عرصه ی مد که مشتری مدار است، مدیران و کارکنان در 

شکل دهی، آزمایش و اصالح رویه های جدید دست دارند. 
مثاًل جانسون اند جانسون  فرصت شرکت در یک آزمایش 
را به کسب وکارهایش ارائه داد: آن ها می توانستند با استفاده 
از یک اپ شخصی سازی شده، یک پروسه ی جدید را برای 

بازخورد مداوم امتحان کند که در آن، کارکنان و همکاران و 
روسا می توانستند نظرات را به صورت آنی تبادل نمایند.

این پروسه ی جدید تالشی برای فاصله گرفتن از چارچوب 
»پنج مکالمه« و مبتنی بر رخداد در جانسون اند جانسون 
)این چارچوب بر تعیین اهداف، مباحثات درباره ی حرفه، 
یک بازبینی عملکرد در میانه ی سال، پاداش در انتهای 

سال و بازبینی پرداخت ها متمرکز بود( و حرکت به سمت 
مدل گفتمان جاری بود. از آن هایی که این رویه را امتحان 

کرده بودند، پرسیده شد تا درباره ی صحت انجام امور، 
خطاها و سایر موارد نظر بدهند. این آزمایش سه ماه طول 
کشید. در ابتدا تنها 20 درصد از مدیران، مشارکت فعالی را 

در نسخه ی آزمایشی داشتند. اینرسی ناشی از تقدیرهای 
ساالنه که پیش تر رواج داشت، به راحتی قابل حذف نبود. اما 

در ادامه کمپانی از آموزش بهره گرفت و به مدیران نشان 
داد که بازخورد واقعی چه شمایلی دارد و »قهرمان های 

تغییر« را تعیین کرد تا رفتارهای مطلوب را به تیم هایش 
نشان دهد. در انتهای این سه ماه، 46 درصد از مدیران 

گروه آزمایش به این طرح پیوستند و 3000 خرده بازخورد 
را تبادل کردند.

ریجنرون فارماسوتیکالز، یک کمپانی بیوتک با رشد سریع، 
اقدامات بیشتری را در زمینه ی بازنگری تقدیرهایش انجام 

داده است. میشل وایتزمن-گارسیا، سرپرست توسعه ی 
نیروی کار ریجنرون، گفت که عملکرد دانشمندان بخش 
توسعه ی دارو، گروه پشتیبانی از محصول و دپارتمان های 

شرکت نباید در یک دوره ی یکسان یا با روشی یکسان 
سنجیده شود. او مشاهده کرد که این گروه های کارکنان 
به بازخوردهای متفاوت نیاز داشتند و حتی در تقویم های 

متفاوتی عمل می کردند.
بنابراین کمپانی چهار پروسه ی تقدیر متمایز را ساخت 

که با توجه به نیازهای گروه های مختلف اصالح می شد. 
مثاًل دانشمندان و متخصصان تحقیق به معیارها و ارزیابی 
شایستگی ها اشتیاق دارند، بنابراین سالی دو بار با مدیران 

دیدار می کنند تا ارزیابی شایستگی ها و بازبینی نقاط 

عطف انجام بگیرد. گروه های مواجهه با مشتری، بازخورد 
مشتریان و مراجعان را نیز در ارزیابی هایشان می گنجانند. 

اگرچه همین که مجبور می شوید چهار پروسه ی جداگانه را 
مدیریت کنید، شرایط پیچیده تر خواهد شد، اما همگی آن ها 
هنجار جدیدی را در زمینه ی ارائه ی بازخورد مداوم به وجود 

می آورند. و وایتزمن-گارسیا می گوید که عواید آن برای 
سازمان نسبت به هزینه های وارده بر منابع انسانی می چربد.

    هدایت: کمپانی هایی که به بهینه ترین شکل از 
رویه  های استعدادیابی چابک بهره می گیرند، بر روی تقویت 
مهارت های هدایت مدیران سرمایه گذاری می کنند. ناظران 

در سینیا به پروسه ی آموزش »هدایت« ورود می  کنند 
که برای مدیران پرکار طراحی شده است: این پروسه 

به ویدئوهای هفتگی و 90 دقیقه ای تجزیه می شود که 
می توانند در زمان فراغت مشاهده شوند. همچنین ناظران در 

جلسات آموزشی شرکت می کنند که همانند »استارت های 
یادگیری« در مدیریت پروژه ی چابک، مختصر هستند 

و توزیع می شوند تا افراد بتوانند مهارت های شغلی جدید 
را منعکس کنند و بیازمایند. بازخورد نظیر به نظیر نیز در 

تعلیم مدیران سینیا به کار گرفته شده است: همکاران، 
گروه های یادگیری منسجمی را برای اشتراک گذاری ایده ها 

و تاکتیک ها شکل می دهند. آن ها همان گفتگوهایی را 
دارند که کمپانی ها عالقه مندند ناظرانشان با زیردست ها 

داشته باشند. اما در این شرایط، حس آزادانه تری برای 
اشتراک گذاری اشتباهات با یکدیگر دارند، بدون اینکه چماق 

»ارزیابی« باالی سرشان قرار داشته باشد.
دیجیتال اوشن  که یک بنیاد نیویورکی متمرکز بر استارتاپ 

و در حوزه ی خدمات نرم افزاری )SaaS( است، از یک مربی 
و متخصص حرفه ای تمام وقت در پایگاه خود بهره می برد تا 
به مدیران یاری برساند بازخورد بهتری را به کارکنان بدهند 

و در نگاهی وسیع تر، توانمندی های هدایت داخلی شان را 
توسعه دهند. ایده این است که اگر فرد در معرض هدایت 

خوب قرار گرفت، خودش هم به مربی بهتری تبدیل شود. 
لزوماً از همه ی افراد انتظار نمی رود که یک مربی عالی 

باشند – افرادی از کمپانی که کدنویسی را به هدایت ترجیح 
می دهند، می توانند در مسیر حرفه ی فنی خود پیشرفت کنند 
– اما درهرحال مهارت های هدایت از الزمه های محوری در 

چرا گذار اینتوییت  به سمت چابکی 
تقریباً با سکون مواجه شد

بخش خدمات مالی در اینتوییت، حرکت به سمت چابکی را در سال 2009 آغاز کرد – اما چهار سال گذشت تا این 
رویه به یک استاندارد عملیاتی در سرتاسر کمپانی تبدیل شود.

چرا این قدر طول کشید؟ رهبران کارشان در مدیریت تغییر را با یک رویکرد »آبشاری« آغاز کردند، زیرا با این رویکرد 
بیش از سایر روش ها آشنایی داشتند. این روش جواب نداد. پشتیبانی چند در میان از سوی مدیران میانی، تعهدات 
پاره وقت به تیمی که پروسه ی تحول را هدایت می کرد، منابع مدیریتی اندک و سیکل برنامه ریزی طوالنی مدت، 

همگی از مشقت های این رویکرد بودند.
پیش از اینکه چابکی بتواند مسیر خود را در سازمان بیابد، تیم انتقال باید یک رویکرد چابک را به سمت چابک شدن 

پیش بگیرد و تغییر را مدیریت کند. با نگاهی به گذشته، جومانا یوسف  )یکی از رهبران تغییر استراتژیک در اینتوییت( 
چندین عامل حیاتی را شناسایی کرد که موجب تغییر در گام – و سرعت – تحول شدند:

•    بر روی آن هایی که زودتر از بقیه خواهان تغییرند، تمرکز کنید. زمان خود را برای تغییر عقیده ی مخالفان هدر 
ندهید.

•    تیم های کوچک، باثبات و دارای مدیریت شخصی را شکل دهید، مسئولیت کار را به آن ها بسپارید و اجازه دهید 
که به خاطر تعهدشان جواب پس بدهند.

•    رهبران تمامی سطوح را با روش های چابکی تعلیم دهید. تیم های چابکی باید به صورت کامل پشتیبانی شوند تا 
بتوانند خودشان را مدیریت کنند.

•    انتظار داشته باشید که تغییر مدیران میان رده و کارکنان خط اول دشوار باشد، زیرا افراد حاضر در این مسئولیت ها 
به زمان نیاز دارند تا بتوانند نقش »رهبران خادم« را ایفا کنند. رهبران خادم عمدتاً به هدایت و حمایت کارکنانشان 

می پردازند تا اینکه بر آن ها نظارت کنند.
•    گام را حفظ کنید. اگرچه تغییر چابک سریع تر از رویکرد آبشاری است، اما تغییر ذهنیت سازمان به تالش مداوم 

نیاز دارد.
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حرفه ی مدیریت هستند.
پی اندجی نیز می خواهد مدیران را به مربیان بهتری تبدیل 
کند. این بخشی از تالش گسترده تر آن ها برای بازسازی 

تعلیم و توسعه ی ناظران و ارتقای مسئولیت آن ها در 
سازمان است. با ساده سازی پروسه ی بازبینی عملکرد، 
جداسازی ارزیابی  ها از مباحثات توسعه و حذف جلسات 

کالیبراسیون استعداد )بازارگرمی و چانه زنی اختیاری 
میان ناظران که غالباً با یک مدل رتبه بندی شهودی و 

سیاسی شده همراه می شود(، پی اندجی زمان زیادی را خالی 
کرد تا به رشد کارکنان اختصاص دهد. اما واداشتن ناظران 

برای اینکه از قضاوت کارکنان به سمت تدریس آن ها 
در کارهای روزمره بروند، به یک چالش در فرهنگ پر از 
آداب و سنن پی اندجی تبدیل شده است. بنابراین کمپانی 

سرمایه گذاری سنگینی را بر روی تعلیم ناظران انجام داده تا 
در حوزه هایی همچون نحوه ی تعیین اهداف و اولویت های 

کارکنان، نحوه ی فراهم سازی بازخوردهای مربوط به 
همکاری ها و نحوه ی هم راستایی میان امیدهای حرفه ای 

کارکنان با نیازهای کسب وکار و برنامه های آموزش و توسعه 
تخصص بیابند. شرط بر این است که ساخت توانمندی های 
کارکنان و رابطه با ناظران موجب افزایش تعامل و در نتیجه 

کمک به نوآوری و حرکت سریع تر کمپانی شود. اگرچه 
هنوز قضاوت بر روی تغییرات فرهنگی سرتاسر کمپانی به 
پایان نرسیده، پی اندجی از همین االن نیز بهبودهایی را در 

این حوزه ها و در تمامی سطوح مدیریت نشان می دهد.
    تیم ها: منابع انسانی پیش تر بر روی نیروی انسانی – 
اهداف، عملکرد و نیازهایشان – متمرکز بود. اما هم اکنون 

که تعداد زیادی از کمپانی ها کار خود را به صورت پروژه 
به پروژه سازمان دهی می کنند، مدیریت و سیستم های 
استعدادیابی شان تمرکز تیمی بیشتری دارند. گروه ها در 

حال ایجاد، اجرا و تجدیدنظر در اهداف و وظایفشان 
به صورت فشرده هستند – در سطح تیمی و در لحظه تا 
اطالعات جدید به محض ورود سریعاً به کار گرفته شوند. 

آن ها همچنین وظیفه ی رهگیری پیشرفت، شناسایی 
موانع، ارزیابی رهبری و ایجاد بینش درباره ی نحوه ی بهبود 

عملکرد را خودشان بر عهده می گیرند.
در این چارچوب، سازمان ها باید مواجهه با این موارد را 

بیاموزند:
    بازخوردهای چندسویه: بازخوردهای همکاری از 

الزمه های اصالحات دوره ای و توسعه ی نیروی کار در 
یک محیط چابک است، زیرا اعضای تیم بهتر از سایرین 

می دانند که هر کس تا چه اندازه کمک می کند. این پروسه 
به ندرت رسمیت دارد و نظرات معمواًل به سمت نیروی کار 
هدایت می شوند نه به سوی ناظران. بدین ترتیب هر نظری 
سازنده باقی می ماند و از تحقیر همکاران که گاهی اوقات 

در محیط های کاری پررقابت رخ می دهد، جلوگیری می کند.
اما برخی مدیران باور دارند که بازخورد همکاران باید بر 

ارزیابی های عملکرد نیز تاثیر داشته باشد. دایان گرسون، 
سرپرست منابع انسانی آی بی ام، توضیح می دهد که 

»روابط میان مدیران و کارکنان، بسته به چارچوب شبکه 
)مجموعه ی پروژه ها که کارکنان در آن ها کار می کنند( 

دچار تغییر می شود«. ازآنجایی که یک محیط چابک باعث 
می شود که »نظارت« بر عملکرد به روش قدیمی عماًل 
غیرممکن شود، مدیران آی بی ام از دیگران نظرخواهی 

می کنند تا به آن ها در شناسایی و بررسی زودهنگام 
مشکالت یاری برسانند. این نظرات در قالب جلسات 

سرپایی روزانه میان تیم به اشتراک گذاشته می شوند و در 
اپ مطرح می گردند، مگر اینکه حساس باشند. کارکنان 

می  توانند هنگام نظر گذاشتن برای همکاران، مدیران 
و سایرین را برای مشاهده ی آن لحاظ کنند. همین که 

نظرات ارسالی به ناظر در اختیار تیم هم قرار می گیرد، خطر 
رفتار شدید و خشن کاهش می یابد. هر کسی که بخواهد 

همکارانش را بفروشد رسوا خواهد شد.
در سازمان های چابک، بازخورد »رو به باال« از سوی 

کارکنان به رهبران و ناظران تیم، ارزش بسیار باالیی دارد. 
مراکز تحقیقاتی و غیرانتفاعی کمپانی میتره  گام هایی را 
برای تشویق این موضوع برداشته اند، اما متوجه شده اند 

که برای این کار به تالش متمرکز نیاز دارند. آن ها 
با پرسشنامه های دوره ای و محرمانه برای کارکنان و 

گروه های کانونی کارشان را شروع کردند تا متوجه شوند 
که افراد دوست دارند کدام  یک از مشکالتشان را با مدیران 
مطرح کنند. سپس منابع انسانی چکیده ی این داده ها را در 
اختیار ناظران گذاشت تا از مکالماتشان با زیردستان مطلع 
شوند. اما کارکنان در ابتدا برای فراهم سازی بازخورد رو به 
باال درنگ می کردند – اگرچه می دانستند نامشان مخفی 

می ماند و این بازخورد تنها برای اهداف توسعه استفاده 
خواهد شد – زیرا عادت نداشتند که عقایدشان درباره ی 

عملکرد مدیریت را به زبان بیاورند.
همچنین میتره یاد گرفت که حیاتی ترین عامل برای ترغیب 

زیردستان به راست گویی و بی ریایی، این است که مدیران 
به صراحت اشتیاقشان به نظرخواهی و تقدیر از آن را نشان 
دهند. در غیر این صورت امکان دارد افراد نگران شوند که 
رهبرانشان ذهن بازی در مورد بازخوردها ندارند و آماده ی 

اعمالشان نیستند )که منطقی است(. همان طور که در تمامی 
پرسشنامه های کارکنان مطرح شده، دریافت بازخورد رو به 
باال و عدم عملکرد بر اساس آن، تاثیری کاهنده بر میزان 

مشارکت افراد دارد؛ این اعتماد میان کارکنان و مدیران که 
با زحمت به دست آمده، از بین خواهد رفت. وقتی پروسه ی 
مدیریت عملکرد و دریافت بازخورد جدید در میتره آغاز شد، 
مدیرعامل اعالم کرد که مراکز تحقیق باید کارشان را تکرار 
کنند و بهتر شوند. یک سیستم اصالح شده برای بازخورد رو 

به باال همین امسال منتشر خواهد شد.
ازآنجایی که بازخوردها در تمامی جهت  ها به سمت تیم ها 

هدایت می شوند، بسیاری از کمپانی ها از فناوری برای 
مدیریتشان بهره می گیرند. اپ ها به ناظران، همکاران و 
مشتریان اجازه می دهند که بازخوردهای آنی را درباره ی 
وضعیت کنونی شان ارائه دهند. اساساً ناظران می توانند 

بعدها و زمانی که وقت ارزیابی فرا رسیده، تمامی نظرات 
را دانلود کنند. در برخی اپ ها، کارکنان و ناظران می توانند 
به پیشرفت در اهداف امتیاز بدهند؛ حداقل یکی هست که 
به مدیران در تحلیل مکالمات بر روی پلتفرم های مدیریت 
پروژه نظیر اسلک  یاری برساند تا بازخوردهایی در زمینه ی 
همکاری فراهم شود. سیسکو  از فناوری اختصاصی برای 

جمع آوری داده های خام هفتگی )»بردکرامب«ها( از 
کارکنان استفاده می کند که درباره ی عملکرد همکارانشان 

می گویند. این ابزارها به مدیران کمک می کنند که نوسانات 
عملکرد افراد را در گذر زمان و حتی داخل تیم هایشان 

مشاهده کنند. البته این اپ ها اسناد رسمی عملکرد محسوب 
نمی شوند و امکان دارد کارکنان بخواهند مشکالت را 

به صورت رودررو در میان بگذارند تا از ثبت شدن آن ها 
در یک فایل قابل دانلود اجتناب کنند. اما می دانیم که 

کمپانی ها بهبود را نیز به اندازه ی عملکرد واقعی تشخیص 
می دهند و ارج می گذارند، بنابراین پنهان سازی مشکالت 

همواره برای کارکنان جواب نمی دهد.
    حقوق تصمیم گیری خط اول: تغییر اساسی در 

تیم ها، بر حقوق تصمیم گیری نیز تاثیر گذاشت: سازمان  ها 
تصمیم را به سمت خطوط اول هدایت می کنند و کارکنان را 
به عملکرد مستقل تر تشویق و تقویت می کنند. اما این یک 

تغییر رفتاری عظیم است و افراد برای موفقیت در آن به 
پشتیبانی نیاز دارند. بیایید به نمونه ی بانک مونترال برگردیم 

 BMO تا نحوه ی عملکرد آن را نشان دهیم. وقتی
تیم های چابک را برای طراحی تعدادی از سرویس های 
جدید برای مشتریان معرفی کرد، رهبران ارشد آمادگی 

الزم برای تفویض کنترل را نداشته و افراد زیردستشان نیز 
عادت به پذیرش این مسئولیت ها را نداشتند. بنابراین بانک 

مربیان چابکی را در تیم های کسب وکارش به کار گرفت. 
آن ها کارشان را با قرار دادن تمامی افراد )ازجمله مدیران 

رده باال( در جلسات »بازنگرانه« آغاز کردند – جلسات 
بازخورد و انعکاس مداوم که پس از هر دور برگزار می شد. 
این ها همان جلسات بازبینی پس از عملیات بودند که این 

بار در نسخه ی چابک برگزار می شدند؛ هدف از آن ها حفظ 
بهبود فرایندها است. ازآنجایی که این بازنگری ها خیلی زود 
موفقیت ها، شکست ها و دالیل ریشه ای را با قاطعیت تعیین 
کردند، رهبران BMO بالفاصله ارزششان را متوجه شدند 
و توانستند خیلی سریع تر با پروسه ی چابکی همراه شده و 

چنبره ی خود بر تصمیم گیری را رها کنند.
    دینامیک های تیمی پیچیده: در نهایت، ازآنجایی که 

نقش ناظر از مدیریت افراد به سمت وظایف پیچیده تری 
همچون ترویج دینامیک های تیمی سالم و مفید حرکت 

روشنگری  منابع انسانی چابک می شود
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کرده، افراد نیز باید به او کمک کنند. واحد ویژه ی »هوش 
تیمی« در سیسکو، این نوع پشتیبانی را فراهم می کند. 
شناسایی بهترین عملکردهای تیمی در کمپانی، تحلیل 

نحوه ی عملکردشان و کمک به سایر تیم ها برای نزدیک 
شدن به این سطح، از مسئولیت های این واحد است. این 

واحد از یک پلتفرم سراسری تحت عنوان »فضای تیمی« 
بهره می گیرد که داده های مربوط به پروژه ها، نیازها و 

دستاوردهای تیم را رهگیری می کند تا عملکرد تیم ها درون 
واحدها و در سرتاسر کمپانی را بسنجند و بهبود دهند.

    پرداختی: پرداخت نیز در حال تغییر است. نوعی از 
هماهنگی ساده با کار چابک را می توان در کمپانی های 

خرده فروشی همچون میسیز  مشاهده نمود که پاداش ها 
را در همان زمان وقوع رخداد تقدیم می کنند، نه اینکه تا 

پایان سال منتظر بمانند تا حقوق را افزایش بدهند. تحقیقات 
و عملیات نشان داده اند که زمانی پاداش می تواند بهترین 

عامل انگیزشی باشد که بالفاصله پس از رفتار مطلوب اعطا 
شود. پاداش های آنی باعث می شوند بازخورد آنی داشته 
باشیم. افزایش های ساالنه و مبتنی بر شایستگی تاثیر 

کمتری دارند، زیرا زمان زیادی از وقوع رخداد مثبت گذشته 
است.

پاتاگونیا  توانسته با موفقیت سیستم افزایش حقوق ساالنه 
را برای دانش ورزهای خود حذف کند. در عوض کمپانی 
دستمزد هر شغل را در فواصل زمانی کمتر و بر اساس 

تحقیقات مربوط به نرخ جاری بازار تنظیم می کند. همچنین 
زمانی که کارکنان پروژه های دشوارتری را می پذیرند یا 
فراتر از رویکردهای کنونی عمل می کنند، این افزایش 

پرداختی ها می توانند به آن ها تعلق بگیرند. کمپانی بودجه ای 
را برای 1 درصد کارکنان برتر خود نگه می دارند و ناظران 

می توانند پرونده ای را برای هر کمک بسازند و موارد برتر را 

تعیین نمایند.
همچنین پرداختی ها برای تقویت ارزش های چابک همچون 

یادگیری و اشتراک گذاری دانش استفاده می شوند. مثاًل 
در دنیای استارتاپ، رنت درانوی  که یک کمپانی اجاره ی 

لباس است، پاداش های مجزا را کنار گذاشت و پرداختی پایه 
را اضافه کرد. جنیفر هایمن  مدیرعامل آن ها گزارش کرده 
که برنامه ی پاداش مانع ارائه ی بازخوردهای خوب از سوی 
همکاران می شد. کارکنان انتقادهای سازنده را به اشتراک 

نمی گذاشتند، چون می دانستند عواقب مالی منفی برای 
همکارانشان در پی دارد. بنا به گفته ی هایمن، سیستم جدید 

با »گره گشایی میان دو نفر« از مشکل جلوگیری می کرد.
دیجیتال اوشن  پاداش های خود را مجدداً طراحی کرد 
تا رفتار برابر با کارکنان و فرهنگ همکاری را ترویج 

دهد. هم اکنون تنظیم حقوق و مزایا دو بار در سال رخ 
می دهد تا به تغییرات در بازار کار بیرون و تغییر مشاغل و 

کمک های فردی، بر اساس عملکرد کمپانی تخصیص 
می یافت. برای پشتیبانی بیشتر از کمک های فردی، 

دیجیتال اوشن در حال گسترده سازی سبد پاداش هایش 
است تا هدایای غیرمالی و هدفمند را در میانشان جای دهد، 
هدایایی نظیر کیندل  که پر از »بهترین کتاب های« مدنظر 

مدیرعامل است.
چگونه دیجیتال اوشن موجب انگیزش افراد گردید تا بهترین 

عملکردشان را بدون پاداش های مالی متورم ارائه دهند؟ 
مت هافمن ، معاون بخش نیروی انسانی، می گوید بر 

روی ایجاد فرهنگی تمرکز می کنند تا الهام بخش هدف و 
خالقیت برای دیگران باشد. به نظر می رسد که تا اینجا 
جواب داده است. آخرین بررسی که توسط کالچر آمپ  

بر روی میزان تعامل و اشتغال کارکنان انجام گرفت، 
دیجیتال اوشن را از منظر رضایت در پرداخت، 17 نمره باالتر 

از بنچمارک متوسط این صنعت قرار داد.
    استخدام: با توجه به بهبود اقتصاد از زمان رکود کبیر، 

استخدام و به کارگیری افراد فوری تر – و چابک تر – شده 
است. به منظور ارتقای سریع در سال 2015، بخش 

دیجیتال جدید در جنرال الکتریک تعدادی آزمون جالب را 
در زمینه ی استخدام انجام داد. مثاًل یک تیم چندمحوری 

با یکدیگر همکاری می کردند تا تمامی درخواست های 
استخدام را بررسی کنند. یک »مدیر سرانه« به عنوان 

نماینده ی ذی  نفعان داخلی برگزیده شد که می خواستند 
موقعیت های خالی به شکلی سریع و مناسب اشغال شود. 

مدیران استخدام بسته به وضعیت کنونی استخدام و مدیری 
که بر کل فرایند نظارت داشتند، به تیم وارد و از آن خارج 

می شدند.
برای چرخاندن امور، تیم بر روی آن دسته از پست های 
خالی تمرکز می کند که تمامی موانع آن از میان برداشته 
شده بودند – هیچ درخواستی بررسی نمی شد، مگر اینکه 
مباحثات جاری درباره ی ویژگی های مطلوب کاندیداهای 

آن به پایان می رسید. این موقعیت های خالی رتبه بندی 
شدند و تیم بر روی گزینه های در اولویت تمرکز می کرد 
تا کارش به پایان برسد. آن ها بر روی چندین استخدام 

به صورت هم زمان کار می کنند تا اعضا بتوانند اطالعاتشان 
درباره ی فرد اصلح و موردنیاز شغل را به اشتراک بگذارند. 
تیم حواسش به چرخه ی زمانی برای پر کردن پست های 

خالی بود و تمامی درخواست های آزاد را بر روی تخته 
یادداشت می کرد تا گلوگاه ها و پروسه های مسدودشده را 
شناسایی کند. آی بی ام هم  اکنون رویکرد مشابهی را برای 

استخدام دارد.
همچنین کمپانی ها اتکای سنگینی به فناوری دارند تا بتوانند 

کاندیداهای متناسب با یک محیط کاری چابک را بیابند 
و رصد کنند. جنرال الکتریک، آی بی ام و سیسکو در حال 
همکاری با شرکت اسندیفای  هستند تا نرم افزار مناسب 

برای این کار را بسازند. کمپانی هکررنک  که در زمینه ی 

عملکردها واکنش نشان دهد. از آن مهم تر، دیجیتال اوشن 
خألهای پرداختی برای کار برابر را پر کرده است. این 
سیستم به صورت تعمدی افراد را از رقابت داخلی منع 

می کند و از مشکالت واقع در فرهنگ های کاماًل رقابتی 
آگاه است )مایکروسافت و آمازون را در ذهن بیاورید(. 

برای شخصی سازی پرداختی ها، شرکت جایی که افراد 
در نقششان تاثیرگذاری داشتند و بخش هایی که باید 

رشد می کردند و توسعه می یافتند را ترسیم کرد. داده های 
تاثیرگذاری افراد در کسب وکار، یکی از عوامل کلیدی در 

مباحثات مربوط به پرداخت است. مذاکره برای افزایش 
حقوق شخصی شدیداً تقبیح می شد. و تنها دستاوردهایی که 
در 1 درصد برتر قرار داشتند، پاداش مالی می گرفتند؛ در غیر 

این صورت، پروسه ی پرداخت استحقاقی محقق نمی شد. 
تمامی کارکنان واجد شرایط پاداش بودند که به جای 

در سازمان های چابک، بازخورد »رو به 
باال« از سوی کارکنان به رهبران و ناظران 
تیم، ارزش بسیار باالیی دارد. اما این کار 

به تالش نیاز دارد – افراد عادت ندارند که 
عقایدشان درباره ی مدیریت را بیان کنند.
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استخدام فناوری اطالعات کار می کند، ابزاری آنالین را 
برای همین هدف ارائه داده است.

    یادگیری و توسعه: یادگیری و توسعه نیز باید همانند 
استخدام دچار تحول شود تا بتواند مهارت های جدید را به 

شکل سریع تری وارد سازمان کند. اکثر کمپانی ها هم اکنون 
نیز کابینه ای از ماژول های آموزشی آنالین دارند که کارکنان 
می توانند از آن ها بهره بگیرند. اگر افراد نیازهای تعریف شده 
و مشخصی داشته باشند می توانند از آن استفاده کنند، اما در 
کل مثل این می ماند که کلید کتابخانه را به محصل بدهید 

و بگویید که آنچه باید بداند را کشف کند و سپس سراغ 
یادگیری اش برود. رویکردهای جدیدتر، از تحلیل داده بهره 

می گیرند تا مهارت های موردنیاز برای مشاغل بخصوص 
را شناسایی کنند و سپس به کارکنان بگویند که با توجه به 
تجربه و عالئقشان، چه نوع آموزش ها و مشاغلی در آینده 

به دردشان می خورد.
آی بی ام از هوش مصنوعی برای ایجاد چنین توصیه هایی 

بهره می گیرد و کارش را با نمایه ی کارکنان که شامل 
مسئولیت های پیشین و کنونی، مسیر قابل انتظار برای 

آینده ی حرفه ای و برنامه های آموزشی تکمیل شده است، 
آغاز می کند. همچنین این کمپانی آموزش های ویژه ای را 
برای محیط های چابک ساخته است – مثاًل با استفاده از 

شبیه سازی های انیمیشنی یک سری »شخصیت« ساخته تا 
رفتارهای مفید همچون ارائه ی انتقادهای سازنده را ترویج 

کند.
از دیرباز، توسعه و یادگیری شامل برنامه ی جایگزینی هم 

می شد – نمونه ای از تفکر باال به پایین و طوالنی مدت 
که طی آن، افراد سال ها پیش انتخاب می شوند تا 

حیاتی ترین مسئولیت های رهبری را بپذیرند، به این امید 
که توانمندی های معین را طبق برنامه توسعه دهند. اگرچه 

دنیا غالباً نمی تواند با این برنامه ها همراه شود. کمپانی ها 
معمواًل زمانی که موقعیت های رهبری ارشد در سازمانشان 

خالی می  شود، متوجه می شوند که نیازهایشان تغییر 
کرده است. رایج ترین راهکار نادیده گیری برنامه و شروع 
فرایند جستجو از ابتدا است. اما سازمان ها غالباً به اعمال 

برنامه های جایگزینی بلندمدت ادامه می دهند )حدود نیمی 
از کمپانی های بزرگ برای توسعه ی جانشینان در مشاغل 
رده باال برنامه دارند(. پپسی  یک کمپانی است که با یک 
گام ساده و کوتاه سازی این چارچوب زمانی، از این مدل 
فاصله گرفته است. در آنجا به روزرسانی های مختصر و 

سه ماهه درباره ی توسعه ی جایگزین  های احتمالی فراهم 
می شود – بر خالف به روزرسانی های ساالنه و معمول – و 
قرارها به تاخیر انداخته می شوند تا به زمانی که جانشینان به 

ملزومات ایفای مسئولیت خود نزدیک تر شوند.

چالش های جاری
قطعاً تمامی سازمان ها یا گروه ها سخت به دنبال نوآوری 

سریع نیستند. برخی از شغل ها باید عمدتاً مبتنی بر قوانین 
بمانند )کاری که حسابدارها، اپراتورهای اتاق کنترل و 

جراح ها انجام می دهند را در نظر بگیرید(. در چنین مواردی، 
شاید رویه های استعدادیابی چابک چندان منطقی جلوه 

نکنند.
و حتی زمانی که مناسب هستند، شاید با مقاومت هایی 

مواجه شوند – علی الخصوص داخل دپارتمان منابع انسانی. 
یک سازمان باید تعداد زیادی از پروسه هایش را تغییر دهد 
تا از مدل »آبشاری« و مبتنی بر برنامه ریزی فاصله بگیرد 
)که به جای انعطاف و انطباق پذیری، خطی است( و برخی 
از آن ها به سختی در قالب سیستم های اطالعات، عناوین 
شغلی و مواردی ازاین دست درهم تنیده شده اند. حرکت به 

سمت فناوری اطالعاِت مبتنی بر فضای ابری که به صورت 
مستقل رخ می دهد، باعث شده که به کارگیری ابزارهای 

مبتنی بر اپ ساده تر شود. اما مشکالت افراد کماکان 
به عنوان نکته ی اصلی باقی می مانند. بسیاری از وظایف 
منابع انسانی نظیر رویکردهای سنتی استخدام، همراهی 

و هماهنگ سازی برنامه منسوخ خواهند شد، کمااینکه 
تخصص در این حوزه ها نیز چنین وضعیتی دارد.

در این میان، وظایف جدید در حال ایجاد هستند. کمک 
کردن به ناظران تا هدایت را جایگزین قضاوت کنند، 

نه تنها از نظر مهارتی آن ها را تحت چالش می گذارد، بلکه 
موجب کاهش قدرت رسمی و ابهت آن ها می گردد. انتقال 

تمرکز مدیریت از افراد به سمت تیم ها می تواند دشوارتر 
هم باشد، زیرا دینامیک های تیمی می توانند همچون یک 

جعبه سیاه برای افرادی باشند که کماکان در تقال برای درک 
نحوه ی هدایت افراد هستند. پرسش بزرگ اینجاست که آیا 
کمپانی ها می توانند به مدیران در راستای پذیرش این همه 

مسئولیت یاری برسانند و ارزش هایشان را متوجه شوند.
دپارتمان منابع انسانی نیز نیازمند تجدید مهارت ها است. 

آن ها باید تخصص بیشتری در پشتیبانی از فناوری 
اطالعات – علی الخصوص با توجه به حجم داده های 

عملکردی که توسط اپ های جدید ساخته می شوند – و 
دانش عمیق تری درباره ی تیم ها و نظارت بر آن  ها داشته 

باشند. منابع انسانی در دهه های اخیر تا این حد در زمینه ی 
پشتیبانی از خطوط عملیاتی دچار تغییر نشده بود. اما 

هم اکنون فشارهای وارد از سطح عملیاتی افزایش یافته و 
باعث می شود اتکا به رویه های قدیمی استعدادیابی دشوارتر 

شود.

پیتر کاپلی استاد مدیریت جرج تیلور  در دانشکده ی 
وارتون  و مدیر مرکز منابع انسانی در آنجا است. آنا 

تاویس استادیار بالینی در زمینه ی مدیریت سرمایه ی 
انسانی در دانشگاه نیویورک و ویراستار مجله ی پیپل پالس 

استراتژی  است که ژورنالی برای مدیران منابع انسانی 
می باشد.

آنچه منابع 
انسانی 

می تواند از 
واحد فناوری 

بیاموزد
پیشتازان چابکی در دنیای 

فناوری، از منظر به کارگیری 
این روش ها سال  ها از سایرین 

جلوتر هستند. بنابراین چه کسی 
می تواند راهنمایی های الزم را 
برای مدیران و رهبران منابع 
انسانی فراهم کند تا بتوانند 

رویه های استعدادیابی چابک را 
در سرتاسر سازمانشان به کار 
بگیرند؟ در یک بررسی جدید، 

هزاران توسعه دهنده ی نرم افزار 
در بسیاری از کشورها و صنایع، 

بزرگ ترین موانع تغییر و راه های 
گذر از آن ها را شناسایی کردند.

روشنگری  منابع انسانی چابک می شود
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چالش های اصلی در تغییر ...

... و المان های مورد نیاز برای موفقیت

تضاد فرهنگ سازمانی با 
ارزش های چابکی

نامشخص بودن مسئولیت 
کسب وکار/فرهنگ/محصول

اجرای یک ابزار مشترک در رویه ها و پروسه ی یکنواختپشتیبانی مالی مدیریتحضور مربیان چابکی
میان تیم ها

مشاوران یا تعلیم دهندگان 
چابکی

رویه ها/پروسه ی چابکی آموزش ناکافی
متناقض

سنجه ها، داده و
 ابزارهای متالشی

انطباق قانونیهمکاری غیرموثر
 و مدیریت

فقدان تجربه در استفاده از 
این روش ها

مقاومت سازمانی در برابر فقدان پشتیبانی مدیریت
تغییر

%63

%41

%52%48%41%36%36

%34%34%31%20

%19%15

%47%45%43

فراگیر بودن روش های سنتی 
توسعه
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هم آفرینی 
تجربه ی کارکنان

گفتگویی با دایان گرسون، 
سرپرست منابع انسانی آی بی ام

نوشته ی لیسا بورل

کمپانی هایی که رویه های استعدادیابی چابک را به کار می گیرند، اندیشه ی زیادی را به 
نحوه ی تجربه ی کارکنان از محیط کار اختصاص می دهند – از برخی جهات، با آن ها همچون 

مشتری رفتار می کنند. دایان گرسون، مدیر ارشد منابع انسانی در آی بی ام، اخیراً با اچ بی آر 
درباره ی این موضوع صحبت کرده که چگونه این شرکت فناوری پیشرو،  در حال احیای 

مجدد مدل کسب وکارش است. نسخه ی ویرایش شده در ادامه می آید.

اچ بی آر: آی بی ام با چه منطقی تجربه ی کارکنان 
را در محور مدیریت نیروی انسانی خود قرار 

می دهد؟
گرسون: همانند بسیاری از کمپانی ها، کارمان را با این 

اعتقاد آغاز کردیم که اگر افراد حس خوبی از همکاری با ما 
داشته باشند، مشتریانمان نیز همین حس را خواهند داشت. 

این یک تفکر جدید نیست، اما قطعاً جدی گرفتن آن توسط 
ما به حدود چهار یا پنج سال پیش برمی گردد. از همان 

زمان، تولد آن را مشاهده کردیم. متوجه شدیم که تعامل 
کارکنان می تواند دوسوم از امتیاز تجربه ی مشتریانمان 

را توجیه کند. و اگر بتوانیم میزان رضایت مندی مشتری 
را به میزان 5 امتیاز در یک حساب افزایش دهیم، به طور 
متوسط افزایش 20 درصدی در درآمد را مشاهده خواهیم 

کرد. بنابراین این امر قطعاً تاثیرگذار است. این یک نمونه ی 
کسب وکار برای تغییر است.

اما این کار به تغییر ذهنیت نیاز داشت. پیش تر اتکای زیادی 
به متخصصین داشتیم تا برنامه های منابع انسانی مان را 
بسازند. هم اکنون کارکنان را به پروسه ی طراحی وارد 

می کنیم، با آن ها هم آفرینی )Co-creating( داریم و این 
پروسه را آن قدر تکرار می کنیم تا نیازهای افراد برآورده شود.

این کار در عمل چگونه به نظر می رسد؟
نمونه ای خوب از همراه سازی کارکنان آورده می شود – 
اولین پروسه ای که نگاهی بسیار جدی به آن انداختیم. 
می دانستیم که می خواهیم افراد با چنین تفکری از اتاق 
خارج شوند که »من از اینجا بودن بسیار هیجان زده ام و 

آنچه برای ادامه ی مسیر باید بدانم را می شناسم«. اما کار 
را بسیار کوچک شروع کردیم. با شیوه ای سنتی به سراغ 
آن رفتیم، به گونه ای که گرایش ها و تجربیات روز اول به 
مهم ترین عنصر بدل شدند. یک زمان از استخدامی های 

جدید می پرسیدیم که چگونه با شرایط کاری همراه شده اند 
و جمالتی نظیر »لپتاپم به موقع نرسید« یا »نتوانستم کارت 

اعتباری خودم را به موقع دریافت کنم تا به اولین جلسه ام 
برسم« یا »مشکالتی برای دسترسی به شبکه ی داخلی 

داشتم« را می شنیدیم. تمامی این موارد بر احساس یک فرد 
از پیوستن به کمپانی تاثیر می گذارند.

وقتی این موضوع را متوجه شدید، مسئولیت تیم 
هماهنگ سازی به طراحی نحوه ی تجربه ی افراد از کل 
فرایند خالصه می شود. برای انجام صحیح کار، باید با 
مجموعه ای وسیع تر از شرکت کننده ها کار کنید. بخش 
امنیتی را وارد کار می کنید تا مطمئن شوید نشان های 

کاربری به موقع حاضر می شوند. مدیریت ساختمان را وارد 
می کنید تا مطمئن شوید که افراد فضای فیزیکی خودشان 
را دارند و می دانند که باید کجا بروند. بخش شبکه را وارد 

می کنید تا مطمئن شوید که دسترسی از راه دورشان مهیا و 

روشنگری  هم آفرینی تجربه ی کارکنان
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روشنگری  هم آفرینی تجربه ی کارکنان
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آماده است. تمامی این ها بخشی از هماهنگ سازی هستند. 
صرفاً این گونه نیست که بخواهید جلسه ای بزرگ را با 

تعدادی از سایر استخدامی های جدید در روز اول کاری تان 
داشته باشید.

مدتی طول کشید تا این موضوع را متوجه شدیم. باید 
چشم اندازتان را وسیع تر کنید و تفکر منزوی را کنار بگذارید 

تا تجربه ی بهتری برای کارکنان ایجاد شود.

رویکرد آی بی ام برای یادگیری و توسعه تا چه 
حد تغییر کرده است؟

افراد هم  اکنون محتوا را در گوشی ها و تبلت هایشان مصرف 
می کنند – آن ها از یوتیوب و سخنرانی های تد  استفاده 
می کنند تا به سرعت چیزهایی که نمی دانند را بیاموزند. 

بنابراین مجبور بودیم سیستم مدیریت آموزش سنتی خود 
را کنار بگذاریم و تفکر متفاوتی درباره ی یادگیری و توسعه 

داشته باشیم. مجدداً نسل جدید و کاربرانمان را وارد کار 
کردیم و یک پلتفرم یادگیری را طراحی کردیم که به صورت 

شخصی برای تک تک 380 هزار نیروی آی بی ام  طراحی 
شده بود.

این پلتفرم را بر اساس مسئولیت و با توصیه های 
هوشمندانه ای که دائماً به روز می شدند، اصالح کردیم. 
و به نوعی شبیه به نت فلیکس و با شبکه های متفاوت 

ساماندهی شده بود. می توانید ببینید که دیگران چگونه 
پیشنهادات متنوع را رتبه بندی کرده اند. همچنین یک مشاور 

به صورت آنالین داریم که می تواند با استفاده از چت به 
یادگیرنده ها کمک کند.

پیشنهادات منابع انسانی همچون یادگیری را با شاخص 
خالص ترویج کنندگان )NPS( سنجیدیم – که شاخصی 
کامل برای یک تجربه ی غیرقابل مقاومت است. پیش تر 
از یک مقیاس رضایت مندی کالسیک و 5 نمره ای بهره 

می گرفتیم. حتی اگر کسی نمره ی 3.1 را به شما می داد، در 
نهایت می گفتید که نمره ی نسبتاً خوبی داده و راضی بوده، 

اما در شاخص خالص ترویج کنندگان باید در رده های باالی 
مقیاس قرار بگیرید تا امتیاز دندان گیری نصیبتان بشود، زیرا 
باید تمامی معایب را کسر کنید. رسیدن به نمره ی رضایت 
بسیار دشوارتر است و باعث می شود بازخورد بسیار بهتری 
از تجربه ی افراد داشته باشید. در آخرین شمارش، شاخص 
خالص مروجان ما در بخش یادگیری برابر با 60 بود. این 

مقدار در محدوده ی »عالی« قرار دارد، اما هنوز هم جا برای 
پیشرفت هست.

از چه ابزارهایی برای شخصی سازی آموزش 
بهره می گیرید؟

با استفاده از واتسون انلیتیکز، می توانیم تخصص افراد را 
از طریق ردپای دیجیتالشان در داخل کمپانی استخراج 

نماییم و آن را با جایگاهی که باید در آن خانواده ی شغلی 

بخصوص داشته باشند، مقایسه کنیم. این یک سیستم 
شناختی است، بنابراین شما را می شناسد – داده های مربوط 

به مهارت های شما را هضم کرده و می تواند توصیه های 
آموزشی شخصی سازی شده به شما بدهد. به شما می گوید 

که »خوب، باید دانش تان را در این حوزه ها افزایش 
دهید – و این ها پیشنهاداتی است که به شما در این راستا 

کمک می کنند«. سپس می توانید آن ها را در تقویم خود قرار 
دهید تا در آموزش های بعدی مدنظرتان بمانند. همچنین 
سیستم به میزان نزدیکی شما به دریافت نشان دیجیتال 

نگاه می کند. استفاده از نشان دیجیتال را همین چند سال 
پیش آغاز کردیم تا نشان دهیم که کدام کارمندان دارای 

مهارت های کاربردی هستند. سپس این ابزار به شما کمک 
می کند با شرکت در سمینارهای اینترنتی مخصوص و 

توصیه شده و دوره های داخلی و بیرونی، به آن نشان دست 
یابید. این ها همگی مبتنی بر هوش مصنوعی هستند. در 
حال حاضر استنتاج مهارت ها دقتی حدود 96 درصد دارد.

چگونه این موضوع را متوجه می شوید؟
پیش تر یک دستورالعمل بسیار پرزحمت داشتیم که افراد 

باید پرسشنامه های مهارتی را پر می کردند و از مدیرانشان 
می خواستند آن ها را تایید کنند. اما این پروسه خیلی سریع 

از مد افتاد. بنابراین انجام آن را متوقف کردیم. در عوض 
رهبران در برخی صنایع یا خانواده های شغلی بخصوص، 
بررسی هایی را در مورد صحت استنتاج ها انجام می دهند. 
آن ها با کارکنان مصاحبه کرده و جایگاهشان را مشخص 
می کنند و به مقایسه ی اطالعات حاصله با خروجی های 

سیستم می پردازند.

آی بی ام سیستم مدیریت عملکرد خود را نیز 
دچار یک تحول اساسی کرده است. کارکنان 

چگونه در این پروسه درگیر شده اند؟
همان طور که می دانید مدیریت عملکرد نقش میله ی 

برق گیر را در بسیاری از کمپانی ها ایفا می کند. به جای انجام 
پروسه ی معمول – که شامل گرفتن تعدادی بنچمارک، 

گردآوری تعدادی از متخصصین، ارائه ی طراحی جدید 
و آزمودن آن می شود – تصمیم گرفتیم طی هم آفرینی 
با کارکنانمان و در قالب یک هکاتون  طوالنی، آن را از 

اما به نظرم توانستیم آن ها را متحول کنیم. مدام ارتباط 
برقرار می کردیم و می گفتیم »خوب این را دوست داشتی؛ 
این را دوست نداشتی. و این ها بخش هایی هستند که به 

نظر می رسد با آن ها موافق نیستی«. در این میان، در حال 
سرهم بندی نمونه های اولیه بودیم تا به افراد نشان بدهیم.
از پیش تعدادی قوانین شفاف و واضح وجود داشت. مثاًل 
نمی خواستیم از دست مباحثات عملکردی خالص شویم 

و خواهان سیستم پرداخت به ازای عملکرد بودیم. اما 
به طورکلی، همه چیز آزاد و باز بود. کل پروسه نسبت به 
وقتی که اکثر کمپانی ها برای طراحی مجدد برنامه های 

مدیریت عملکردشان می گذاشتند، زمان کمتری می برد و 
حدود 100 هزار کارمند را در آن لحاظ کردیم. در نهایت 

پرسیدیم »دوست دارید آن را چه بنامیم؟«. ده ها هزار 
نفر رأی دادند. در نهایت به سه نام رسیدیم و چک پوینت  

انتخاب شد.
مدیریت عملکرد هیچ گاه نمی تواند ایده آل باشد. اما فرزندتان 

نو بسازیم. ما از تفکر طراحی استفاده کردیم و به طرحی 
رسیدیم که می توانید آن را تحت عنوان یک »ماشین 

مفهومی« تصور کنید – چیزی که افراد به جای سروکله 
زدن با مفاهیم، بتوانند آن را برانند و آزمایش کنند. این 
کار را در تابستان 2015 انجام دادیم و 5 ماه بعد آن را 

در سرتاسر کمپانی اجرا کردیم. این همان قدرت تعامل و 
درگیر کردن کل نیروی کار است – افراد وقتی خودشان در 
شکل دهی به پروسه ی تغییر دست دارند، خیلی در برابر آن 

مقاومت نمی  کنند.
به منظور آغاز فرایند هم آفرینی، روزی در بالگمان نوشتم 
که »نظر شما را دوست داریم، اگر از آن متنفرید، از ابتدا 
آغاز خواهیم کرد و مشکلی نیست. اما واقعاً دوست داریم 

تفکراتتان را بدانیم«. تعدادی ویدئو ساختیم تا نشان دهیم 
خودمان چه تصوری درباره ی شمایل این سیستم داریم. 

همان شب 18 هزار پاسخ دریافت کردم. خوشبختانه فناوری 
الزم برای تحلیل همه ی موارد را داشتیم و می  توانستیم 

نقاط مثبت و منفی از نظر افراد را بدانیم.
در ابتدا برخی افراد می گفتند »این  که ظاهرسازی است – 
شما از قبل می دانید که چه می خواهید بکنید«. اما توضیح 
دادیم که می خواهیم از زبان خودشان بشنویم و آن ها را در 
انجمن های گفتگوی مختلف قرار دادیم. مدتی طول کشید، 

»وقتی افراد در ایجاد یک تغییر دست 
داشته باشند، احتماالً کمتر در برابر آن 

مقاومت خواهند کرد«.
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هیچ گاه زشت نمی شود. کارکنان ما برنامه ی خودشان را 
ساختند و نسبت به آن غرور داشتند. این را می توانستید 

در بالگ های کنونی شان مشاهده کنید، جایی که از آن ها 
درباره ی کلیات سیستم و راه های بهبود آن می پرسیدیم. 

از همان زمان مطرح شدن سیستم، چنین رویه ای را 
پیش گرفتیم. پیام کلی آن ها این بود: »همان چیزی 

شد که می خواستیم«. آن را به عنوان یک دلیل اصلی در 
بهبود تعامل می دانستند. افراد بازخورد بسیار بیشتری را با 
شیوه هایی بسیار غنی تر از این سیستم دریافت می کردند. 
و از آن مهم تر، آن ها در این تحول تماشاگر نبودند، بلکه 

مشارکتی فعال داشتند.

چگونه از »تحلیل احساسات« برای بررسی 
بیشتر روی نیازهای کارکنان بهره می گیرید؟

تحلیل احساسات در دنیایی که افراد همواره در حال ارسال 

نظرات آنالین هستند، بسیار مفید است. فناوری شناختی ما 
به واژگان و لحنی که افراد انتخاب می کنند، نگاه می اندازد. 

این تحلیل، لحن مثبت یا منفی را مشخص می کند و سپس 
عمیق تر می شود و میزان قدرت لحن را تعیین می نماید. از 

این منظر مثل نگاهمان به موسیقی می ماند – اینکه کجاها 
نت های بسیار باال و در کدام قسمت ها نت بسیار پایین 

یا بم داریم. این تحلیل همواره پشت دیوارهای شخصی 
ما می ماند و جنبه ی بیرونی پیدا نمی کند. به هیچ کدام از 

اطالعاتی که افراد تبادل می کنند یا در ایمیلشان می نویسند 
و یا رفتارشان در حین جستجو نگاه نمی کند. صرفاً به 

لحنشان در بالگ ها و نظراتشان در محیط داخلی نگاه 
می کند.

اگر نیاز باشد به حوزه ی خاصی ورود کنید، با این رویکرد 
می توانید نسبتاً سریع وارد آن شوید. توانسته ایم به سرعت 

مشکالتی که در حال شکل گیری هستند را ردیابی 
کنیم و تعهداتی را برای اقدام در موردشان بسازیم. این 

هیجان برانگیزترین بخش کار کردن با یک پلتفرم اجتماعی 
است. ما چندین نمونه داشتیم که اشتباه پیش رفته اند. 

برخی از همکارانم تصمیم گرفتند که هزینه  ی مجددی را 
برای هم پیمایی پرداخت نکنیم. کارکنان برافروخته شدند 

و توانستم به سرعت به نگرانی ها و اعتراض های آن  ها 

پاسخ بدهم. به آن ها گفتم »تمام نظراتتان را می خوانم و 
تعدادی نکته ی عالی را مطرح کردید که در موردشان فکر 
نکرده بودم. در تالش بودیم که به دنبال امنیتتان باشیم، 

اما به نظر می رسد که انتخاب درستی نبود. بیایید به همان 
مرامنامه ی اصلی برگردیم«. تمامی این اتفاقات طی 24 
ساعت افتاد. افراد حس کردند حرفشان شنیده می شود و 

بسیار قدردان بودند.
موقعیتی مشابه را حدود یک سال پیش داشتیم. اگر به مدت 
یک هفته ی کامل به مقر مشتری سفر می کردید و به جای 

اینکه بالفاصله برگردید، می ماندید تا همسر یا دوستتان 
برای تعطیالت آخر هفته به شما بپیوندد، باید درآمد را 

همان جا می بستیم. چون به خاطر مسافرت مهمان متحمل 
هزینه ی مجدد می شدیم، یک مشکل مالیاتی ایجاد می شد. 
برنامه را عوض کردیم، چون اوضاع داشت سخت می شد و 
کارکنان مجدداً برافروخته شده بودند. قطعاً می توانم دلیلش 

افراد از این تجربه اطالع داشتند. اما هم اکنون کل دنیا 
درباره ی آن می دانند، زیرا اطالعات روی گلس دور وجود 

دارند – و همه چیز کمپانی ها شفاف شده است. افراد 
می توانند جستجو کنند و ببینند چه خبر است و قضاوت هایی 

را درباره ی اشتغال یا عدم اشتغال در کمپانی انجام دهند، 
کاری که پیش تر ممکن نبود.

بیایید دوباره به دالیل کاری که پشت قضیه ی 
تغییر رویه های استعدادیابی چابک در آی بی ام 

وجود داشت، بازگردیم – آیا می توانید بیشتر در 
موردشان توضیح بدهید؟

به رضایت مندی مشتری اشاره کردم. مشتریان امروز بر 
خالف گذشته به دنبال سرعت و پاسخگویی هستند. در 

زمان های گذشته آن ها حقیقتاً به دنبال بهترین محصول با 
بهترین قیمت بودند – بازدهی مهم بود، اما سرعت چندان 

اهمیت نداشت.
در اوایل سده ی 2000، پروژه را با متخصصانی از جای جای 

دنیا پر می کردیم و آن ها بخشی از زمانشان را بر روی آن 
پروژه می گذراندند، زیرا بر روی پروژه های دیگر هم کار 

می کردند. آن ها در همایش های از راه دور شرکت می کردند 
که همواره دشوار است، زیرا افراد از مناطق زمانی مختلفی 
می آیند. و مطمئنم که در حین حضور در آن همایش ها نیز 

در حال انجام چند وظیفه بودند. یک پروژه می توانست شش 
ماه تا یک سال طول بکشد. هم اکنون یک گروه کوچک تر 
را برمی داریم و افراد را به مدت سه ماه تنها به یک پروژه 
تخصیص می دهیم و همه ی کارها را با استفاده از روش 
چابک انجام می دهند. این یک روش متفاوت درباره ی 

نحوه ی ارزش  آفرینی برای مشتریان است. این با نیازشان به 
سرعت همخوانی دارد.

آیا امیدی هست رویکرد چابک برای 
استعدادیابی بتواند به آی بی ام که در گذار به 

فضای ابری و سایر کسب وکارها، مسیرش را گم 
کرده، کمک کند تا رشد و ثبات درآمد سریع تری 

داشته باشد؟
ما یک کمپانی هستیم که در حال تحول خودش است: 
45 درصد از درآمد ما از کسب وکارهایی می آیند که 5 

سال پیش وجود نداشتند و یک کمپانی 80 میلیارد دالری 
هستیم. وقتی که وارد چنین تغییری می شوید، رکود را در 

برخی از کسب وکارهای موروثی خود می بینید. از یک طرف 
در حال راه اندازی کسب وکارهای جدید و از طرف دیگر 

در حال نوسازی قدیمی ها هستید و بدین ترتیب می توانید 
نابرابری را در عملکرد مشاهده کنید. مثل این می ماند که در 
حین رانندگی، اقدام به تعویض الستیک ها کنید. و بله، این 

کار به چابکی نیاز دارد.

را درک کنم. اگر تمام اوقات در جاده باشید، البته که دوست 
دارید همسرتان در تعطیالت آخر هفته به شما بپیوندد. افراد 

دوست نداشتند ما برایشان تصمیم بگیریم. این پرونده ی 
دیگری بود که خیلی سریع دور هم جمع شدیم و گفتیم 
»خوب، اگر آن ها دوست دارند مسئول مالیات خودشان 

باشند، دیگر به ما ربطی ندارد«. این یک تماس بیدارباش 
خوب برای ما بود که پدرساالر نباشیم.

در سازمان هایی که افراد به صورت فیزیکی کنار یکدیگر 
نیستند، می توانید از تحلیل احساسات بهره بگیرید تا نقاط 

مشکل ساز، بخش های ضعیف از نظر مدیریت و بخش هایی 
که گروه های افراد به بیان عقاید منفی می پردازند را بیابید. 

بدین ترتیب می توانید آن مقرها یا گروه ها را بررسی کنید تا 
متوجه شوید که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

آیا هم اکنون کارکنان دارای قدرت بیشتری از 
گذشته هستند؟

بله. هم اکنون وزن بیشتری برای گفته های داخل سازمان 
قائل می شویم، زیرا می تواند از طریق رسانه های اجتماعی 
در محیط بیرون نیز شنیده شود. گلس دور  یک مثال عالی 

است. امکان دارد در گذشته در کمپانی هایی کار کرده باشید 
که برایتان ایده آل نبوده اند، اما تنها چرخه ی محدودی از 

»توانستیم به سرعت مشکالت را ردیابی 
کنیم و برای انجام اقداماتی درباره ی 

آن ها متعهد شویم«.

روشنگری  هم آفرینی تجربه ی کارکنان
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تجربه ی تیمی 
چابک در یک بانک

چگونه آی ان جی عملیات خرده فروشی خود 
را اصالح کرد

نوشته ی دومینیک بارتون، دنیس ِکری و رام کاران 

تا سال 2014، حدود 40 درصد از تمامی تعامالت با 
مشتریان خرده فروش آی ان جی از طریق اپ های موبایلی 
انجام می گرفت )هم اکنون این آمار به 60 درصد نزدیک 
شده – و بازدید از شعبه ها و تماس با مراکز ارتباطات به 
زیر 1 درصد کاهش یافته است(. حتی مشتریان موبایلی 

نیز انتظار دارند هر زمان و هر جایی که وارد اپ شدند، به 
اطالعات به روز دسترسی داشته باشند. مثاًل فردی که یک 

تراکنش وام را در مسیر رسیدن به خانه و در داخل مترو 
آغاز کرده، دوست دارد بتواند ادامه ی فرایند را همان شب در 
کامپیوتر رومیزی اش پی بگیرد. همرز می گوید »مشتریان ما 
اکثر زمان آنالینشان را بر روی پلتفرم هایی نظیر فیس بوک 
و نت فلیکس می گذرانند. آن ها استاندارد تجربه ی کاربری را 

تعیین کرده اند«.
این امر بدین معناست که آی ان جی باید چابک تر شود 
و تمرکز بیشتری بر کاربران داشته باشد تا بتواند به 30 

میلیون مشتری خود در سرتاسر دنیا و در هر بخشی از 
اقدامات مالی شان خدمت رسانی کند. بنابراین همرز با نیک 

جو  )مدیرعامل آن زمان گروه هلند آی ان جی( همکاری 
کرد تا یک طرح تحول آزمایشی را در مقر بزرگ ترین واحد 
آی ان جی )عملیات خرده فروشی هلند( راه اندازی کنند. اولین 

گام کمک به سایر رهبران ارشد و هیئت مدیره بود تا یک 
سیستم چابک و تیم محور را برای به کارگیری، توسعه و 

ارزیابی استعدادها تجسم کنند )آی ان  جی از پیش روش های 
چابک و تیمی را در واحد فناوری اطالعات هلند خود به کار 

گرفته بود، اما آن روش ها برای سایر بخش های سازمان 
تازگی داشتند(. سپس همرز و تیم رهبری اش با افراد حاضر 

در کمپانی های فناورِی مورد پسندشان دیدار کردند تا متوجه 
شوند که سیستم های استعدادشان چگونه موجب تسهیل 

خدمات رسانی بهتر به مشتریان شده است. در بهار 2015، 
مقر آی ان جی در هلند که حدود 3500 کارمند تمام وقت 

وقتی فناوری های وب و موبایل 
موجب اخالل در صنعت بانکداری 

شدند، مشتریان آگاهی فزاینده ای 
نسبت به کارهایی که می توانند 
برای خودشان انجام دهند پیدا 
کردند. آن ها به سرعت مفهومی 

را پذیرفتند که رلف همرز  
)مدیرعامل گروه بانکداری جهانی 
آی ان جی( تحت عنوان »بانکداری 

فعال« نامیده است.
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قبیله ها، جوخه ها و شعبه ها
سیستم چابک جدید در آی ان جی که برای به کارگیری استعداد و مدیریت عملکرد استفاده می شود، افراد را بر اساس حوزه ی کاری، 

نیازهای مشتری و دپارتمانشان سازمان دهی می کند. پس از آزمودن این ساختار در واحد خرده فروشی هلند، کمپانی تصمیم گرفت آن 
را به شکلی گسترده تر استفاده کند.

قبیله

جوخه

رهبر شعبه

مربی چابکی
مدیر محصول

رهبر قبیله

شعبه

مجموعه ای از جوخه ها که بر روی یک حوزه ی یکسان متمرکز شده اند
 مثاًل بانکداری خصوصی یا خدمات رهن

یک گروه خودگردان و 
چندمحوری که از 9 نفر یا کمتر 

تشکیل شده و وظیفه  ی آن 
برآورده سازی یک نیاز بخصوص 

مشتری است؛ جوخه یا در 
زمانی که آن نیاز حل وفصل شد 
منحل می گردد یا اینکه سراغ 

نیازی جدید می رود.

بر مدیریت عملکرد و پروسه ی 
هدایت نظارت می کند؛ مسئول 

رهگیری و اشتراک گذاری 
بهترین رویه ها است.

با افراد و جوخه ها کار می کند 
تا همکاری و پروسه ی تمرین 
و تکرار برای حل مسئله را 

انجام دهند.

یک عضو جوخه )اما نه رهبر آن(؛ 
فعالیت های جوخه را هماهنگ و 

اولویت ها را تعیین می کند.

اولویت ها را تعیین می کند، 
بودجه را تخصیص می دهد و با 
سایر قبیله ها هماهنگ می شود 

تا از اشتراک گذاری دانش 
مطمئن شود.

اعضای یک حوزه ی معین 
نظیر حوزه ی تجربه ی کاربری 
یا تحلیل داده؛ آن ها تخصص 
و دانش را در میان جوخه ها 

توسعه می دهند.

روشنگری  تجربه ی تیمی چابک در یک بانک
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داشت، اکثر ساختار سنتی خود را به یک سازمان سیال و 
چابک تغییر داد که از »قبایل«، »جوخه ها« و »شعبه ها« 

تشکیل شده بود.
سیزده قبیله ساخته شدند تا حوزه های ویژه همچون خدمات 
رهن، اوراق بهادار و بانکداری خصوصی را حل وفصل کنند. 

هر قبیله تا 150 نفر عضو داشت )کارکنان در حوزه های 
فروش، خدمات و پشتیبانی، خارج از این ساختار کار می کنند 
– مثاًل در گروه های کوچک تر با مسئولیت وفاداری مشتری 
– اما با قبیله ها همکاری دارند(. و هر کدام یک رهبر دارند 
که اولویت ها را تعیین می کند، بودجه را تخصیص می دهد 

و تضمین می کند که دانش و بینش موجود درون قبیله ها و 
بینشان به اشتراک گذاشته شود.

رهبر قبیله دارای یک مسئولیت حیاتی است: با دریافت 
نظر از اعضای قبیله، جوخه هایی خودگردان با حضور 9 نفر 

یا تعداد کمتری می سازد تا با تحویل و حفظ محصوالت 
و خدمات جدید، نیازهای ویژه ی مشتریان را حل وفصل 

کنند. این جوخه ها میان رشته ای هستند – معمواًل ترکیبی از 

متخصصین بازاریابی، تحلیل داده، طراحان تجربه ی کاربری، 
مهندسان فناوری اطالعات و متخصصان محصول. یکی 
از اعضای جوخه تحت عنوان »مالک )مدیر( محصول« 

تعیین می شود که مسئول هماهنگ سازی فعالیت ها و تعیین 
اولویت ها است. تا هر زمان که نیاز باشد این جوخه ها در کنار 

هم می مانند تا نیاز مشتری را از ابتدا تا پایان برآورده کنند 
– خواه بهبود تجربه ی کاربری بر روی یک اپ موبایلی 

باشد و خواه ساخت یک ویژگی بخصوص. برخی وظایف 
طی دو هفته به پایان می رسند؛ برخی دیگر امکان دارد 8 

ماه طول بکشند. گاهی اوقات جوخه ها گسیخته می شوند و 
اعضا می توانند به سایر جوخه ها بپیوندند. اما در اکثر اوقات، 

جوخه ها به خوبی در کنار یکدیگر می  مانند و به پیش می روند 
تا سایر نیازهای مشتری را برآورده سازند.

با کار در قالب این واحدهای کوچک و همکاری با افراد 
حاضر در رشته های مختلف، اعضای جوخه می توانند 

به سرعت مشکالتی که پیش تر، از یک بخش به بخشی 
دیگر پرتاب می شدند را حل کنند. اشتراک گذاری اطالعات 

از طریق مکانیزم هایی همچون صحبت های گروهی 
و جلسات سرپایی روزانه تشویق می شود – از آن نوع 

اجماع هایی که در یک استارتاپ فناوری می بینید. مشاهده ی 
یک پروژه از ابتدا تا به انتها، باعث می شود هر جوخه حس 
تملک نسبت به آن داشته باشد و با مشتریان ارتباط برقرار 

کند.
اجرای یک سیستم استعدادیابی چابک به معنای پذیرش 
هرج ومرج نیست. در واقع سیستمی که به خوبی طراحی 

شده، قوانین و حفاظ های مشخصی دارد که از ثبات در آن 
نهاد پشتیبانی می کنند. مثاًل هر قبیله دارای تعدادی مربی 

چابکی است که به جوخه ها و افراد کمک می کنند همکاری 
موثری را در محیط داشته باشند و کارکنان به جای ارجاع 

مشکالت به فردی دیگر، برای حلشان تالش کنند. اگرچه 
امکان دارد فکر کنید انطباق پذیری دشوارترین کار برای 

کارکنان قدیمی یک بانک است، اما بر اساس گفته های پیتر 

می گوید: »آن ها باید تصمیم بگیرند که چگونه فرایند 
ارتقای محصول را برای مشتریان تداوم ببخشند، مگر اینکه 
بخواهند سریعاً شکست بخورند )یادگیرِی ناشی از شکست 
تحسین می شود(«. جوخه ها باید پس از تکمیل هر تعامل، 

خودارزیابی کاملی را انجام دهند. قبیله ها نیز بازبینی های 
سه ماهه ی کسب وکار )QBR( را در دستور کار دارند تا به 

بزرگ ترین موفقیت ها و شکست هایشان نگاهی بیندازند، 
مهم ترین آموزه هایشان را مرور کنند و اهدافشان را برای 

سه ماهه ی بعدی ترسیم نمایند.
به زعم وینسنت وان دن بوگرت  )مدیرعامل کنونی آی ان جی 

هلند و بخشی از تیمی که ساختار سازمانی جدید را راه اندازی 
کرد(، این حفاظ ها کمک می کنند تا بر دو مورد از بزرگ ترین 

چالش ها در سیستم های جوخه محور غلبه کنیم. یکی از 
چالش ها احتمال پاسخگویی اولیه ی جوخه های خودگردان به 

دسته ای از نیازهای مشتریان است که با استراتژی کمپانی 
همخوانی ندارند. QBRها این ریسک را کاهش می دهند. 

دومین چالش به نوعی بر خالف شهودمان است. گاهی 
اوقات جوخه های خودارزیابی با همان بهبودهایی که طی 
2 هفته به وجود می آورند راضی هستند. QBRها هم در 

این راستا یاری می رسانند، زیرا مدیریت ارشد از آن ها برای 
شکل دهی و تقویت اهداف بزرگ تر بهره می گیرد.

همرز که بیش از 2 سال است وارد کار شده، آزمون 
استعدادیابی را یک موفقیت بزرگ قلمداد می کند. 

رضایت مندی مشتری و تعامل کارکنان هر دو افزایش 
یافته اند و آی ان جی سریع تر با محصوالت جدیدش وارد 

بازار می شود. بنابراین بانک کار با این رویکرد جدید را 
گسترش داده و آن را به تقریباً 40 هزار نیروی کار در بیرون 

از کشور موطن خود رسانده است. برای همرز، این تغییرها 
نمی توانند خیلی زود از راه برسند. اپ های هر کدام از 13 

بازار خرده فروشی آی ان جی از نظر ظاهر، طراحی و کاربرد 
متفاوتند. همرز دوست دارد مسائل را بسیار ساده تر کند تا 
هر مشتری بتواند از هر موقعیت مکانی، با یک آی ان جی 

یکسان برخورد کند. او می گوید: »کمپانی های فناوری 
دارای یک پلتفرم در سرتاسر دنیا هستند. فرقی نمی کند از 
نت فلیکس، فیس بوک یا گوگل استفاده کنید، چون همان 
سرویس را دریافت خواهید کرد. آی ان جی باید همین کار 

را انجام دهد. این تنها راهی است که می توانیم تمامی 
مشتریان را به سمت آینده ی بانکداری بیاوریم«.

دومینیک بارتون، همکار مدیریت جهانی در مک کینزی 
است. دنیس ِکری معاون مدیرکل در کورن فری  است. 
رام کاران مشاور مدیرعامل در برخی از بزرگ ترین شرکت های 
جهان و هیئت مدیره هایشان بوده است. آن ها با همکاری یکدیگر 
کتاب »استعداد پیروز می شود: کتابچه ای جدید برای اولویت دادن 
به نیروی انسانی« )انتشارات مجله ی کسب وکار هاروارد، 2018( 

را نوشته اند.

یاکوبز  )مدیر ارشد اطالعات در آی ان جی هلند( این گونه 
نیست. او می گوید »بسیاری از آن ها حتی سریع تر و ساده تر 
از نسل جوان اَداپته شدند«. شاید به این خاطر که تخصص 

آن ها هم اکنون تاثیر بیشتری نسبت به گذشته دارد که در آن 
باید تعداد زیادی امضا می گرفتند.

سپس شعبه ها را داریم که اعضای داخل یک رشته – فرضًا 
تحلیل داده یا پروسه های سیستم ها – که در میان جوخه ها 
پراکنده شده اند را هماهنگ می کنند. رهبران شعبه مسئول 
رهگیری و اشتراک گذاری بهترین رویه ها و اقداماتی نظیر 

توسعه ی حرفه ای و بازبینی عملکرد هستند. شعبه ها را 
همچون رویکردی برای حفظ بخش های مفید مدیریت 
سنتی تصور کنید، حتی درحالی که درگیر بده بستان ها و 

کاغذبازی  های زمان بر می شوند.
ارزیابی های مداوم در قالب سیستم ساخته می شوند. هر 
دو هفته، جوخه ها به بازبینی کارشان می پردازند. همرز 

با کار در قالب این واحدهای کوچک و 
همکاری با افراد حاضر در رشته های 

مختلف، اعضای جوخه می توانند مشکالت را 
سریع تر از گذشته حل کنند.
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ایده پردازی بهتر
تمرکز بر پرسش ها، نه پاسخ ها 
به منظور کسب  ایده های پیشرو

نوشته ی هل گرگرسن
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کنید.  فراموش  را  آن  امروز  و  است  بس  دیگر  پاسخ  یافتن  »بچه ها، 
این  درباره ی  می توانیم  که  کنیم  فکر  جدید  پرسش   تعدادی  به  بیایید 
عدد  چند  باقی مانده  مدت زمان  این  در  که  ببینیم  بیایید  بپرسیم.  مسئله 
به  شروع  وظیفه شناسی  با  دانش آموزان  بنویسیم«.  می توانیم  را  سوال 
که  افرادی  تا  نوشتم  تخته  روی  را سریع  آن ها  و  کردند  طرح سواالت 
انتظارم،  خالف  بر  بدهند.  جواب  هستند،  آن ها  به  پاسخ گویی  خواهان 
با  افراد  برخی  جلسه،  انتهای  در  رفت.  باال  به سرعت  اتاق  تب وتاب 
 – می کردند  صحبت  مطرح شده  سواالت  از  تعدادی  درباره ی  هیجان 
آن هایی که فرضیات اساسی شان را به چالش کشیده بود. به عنوان مثال، 
از  قوانین  انتقال  به جای  بتوانیم  که  دارد  وجود  مردمی  تالش  هیچ  آیا 
باالدست، از آن پشتیبانی کنیم؟ و اگر بخش هایی از سازمانمان بتوانند 

ایده پردازی  جلسه ی  یک  هدایت  حال  در  پیش،  سال   ۲۰ حدود 
بودیم.  خورده  بن بست  به  بودم.   MBA کالس های  از  یکی  در 
با  سازمان ها  از  بسیاری  که  می کردیم  صحبت  چیزی  درباره ی 
در  برابری  فرهنگ  باید  چگونه  می کنند:  نرم  دست وپنجه  آن 
مشکل  این  به  محصالن  اگرچه  شود.  ایجاد  مردانه  محیط  یک 
اهمیت می دادند، اما مشخص بود که شور و حال الزم را درباره ی 
میزان  فراوان،  مباحثات  از  پس  نداشتند.  مطرح شده  ایده های 
انرژی در اتاق به صفر رسید. با نگاهی به ساعت، تصمیم گرفتم 

که شروع جلسه ی بعد را به این مبحث اختصاص دهم.
خیلی ناگهانی و بداهه گفتم:

خالصه

مسئله
خالق های بزرگ همواره 

می دانند که کلید رمزگشایی 
از یک پاسخ بهتر، پرسیدن 

یک سوال بهتر است – سوالی 
که عمیقًا مفروضات موجود 

را به چالش بکشد. بااین حال 
اکثر افراد چنین کاری را 

انجام نمی دهند، حتی در زمان 
ایده پردازی، زیرا در طبیعتشان 
وجود ندارد. در نتیجه، آن  ها در 

جستجویشان برای ایده های 
تازه گرفتار می شوند.

راهکار
به جای ایده پردازی برای 
پاسخ ها، می توانید برای 

پرسش ها طوفان ذهنی برپا 
کنید تا بتوانید محیط امنی را 

برای مکاشفه ی عمیق تر و حل 
مسئله ی بیشتر بسازید. با این 
تمرین کوتاه برای ایجاد تغییر 

– که به شما در اجتناب از 
دینامیک ها و انحرافات مخرب 

گروهی یاری می رساند و مانعی 
برای تفکر پیشرو است – غالبًا 

زوایای جدید و بینش های 
غیرمنتظره ای افشا می شوند.

منتخب  ایده پردازی بهتر
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در  تا  داشت  ما خواهند  برای  را  آموزه هایی  بیابند، چه  برابری دست  به 
مکان دیگری به دنبال بهترین رویه ها نباشیم؟ ناگهان مسائل بیشتری 
سمت  به  را  غیرمنتظره ای  مسیرهای  زیرا  گرفت،  شکل  گفتگو  برای 

راهکارهای بالقوه گشوده بودیم.
امتحان  قباًل  که  نبود  چیزی  پاسخ ها،  نه  پرسش ها،  برای  ایده پردازی 
این  به  شاید  رسید،  ذهنم  به  آنی  به صورت  لحظه  همان  باشم.  کرده 
پالمر   پارکر  اولیه  ی  تحقیقات  مطالعه ی  حال  در  دوره  آن  در  که  خاطر 
)جامعه شناس( درباره ی ایجاد مکاشفه ی خالقانه از طریق پرس وجوهای 
برای محصالن جواب داد  به خوبی  این تکنیک  اما  بودم.  باز و صادقانه 
به روشی  نهایت  آزمودم و در  نیز  را در مشاوره ها  به همین دلیل آن  و 
تبدیل شد که به اصالح آن ادامه دادم. تا اینجا آن را با صدها مشتری، 
فیدلیتی،  ای وای،  دیزنی،  َدنون،  شنل،  در  جهانی  تیم  های  ازجمله 
و  غیرانتفاعی  سازمان  و  کمپانی  دوجین  یک  و  سیلزفورس  جننتک، 

رهبران تحت هدایتم آزموده ام.
تحت این رویکرد، شناختی وسیع تر وجود دارد که می گوید پرسش های 
این  می شود.  ختم   – تحول زا  حتی   – نوین  بینش های  به  غالبًا  جدید 
تقریبًا   ،1998 از  پیش  بگیرید:  نظر  در  را  روانشناسی  حوزه ی  از  مثال 
تمامی روانشناسان بر روی حمله به ریشه های اختالالت و نقصان های 
غیاب  در  تندرستی  که  بود  این  فرضشان  و  بودند  کرده  تمرکز  ذهنی 
این شرایط منفی حاصل می شود. اما مارتین َسلیگمن  رئیس اتحادیه ی 
همکارانش  برای  مسائل  چارچوب  تغییر  به  و  شد  آمریکا  روانشناسی 
که  گفت  اتحادیه  ساالنه ی  جلسه ی  در  خود  سخنرانی  در  او  پرداخت. 
از شرایط مثبت حاصل شود –  شاید تندرستی به خاطر حضور تعدادی 
کلیدهای شکوفایی که باید تشخیص داده شوند، سبک سنگین گردند و 

پرورش بیابند. با این پرسش، جنبش روانشناسی مثبت متولد شد.
زدن  کنار  شده  باعث  پاسخ ها،  به جای  پرسش ها  برای  ایده پردازی 
ساده  تر  نامکشوف  حوزه های  در  مخاطرات  و  شناختی  گرایش های 
– مثاًل  را در مطالعات دانشگاهی مشاهده کرده ایم  این دینامیک  شود. 
تغییر  به  که  گالینسکی   آدام  توسط  اجتماعی  روانشناسی  تحقیق  در 
زمان  و  پرسشگری  بااین حال  می شود.  مربوط  گذار  دوران  در  چارچوب 

گذاشتن برای آن، در طبیعت بسیاری از افراد وجود 
به  باید  که  گرفته ایم  یاد  پایین  از سنین  زیرا  ندارد، 

دنبال پاسخ باشیم.
برای  پروسه ای  اساسًا  داده ام  توسعه  من  که  روشی 
و  جدید  شیوه های  به  مسائل  دوباره ی  طرح ریزی 
ارزشمند است. به افراد کمک می کند شیوه  ی تفکر 
کار گیرند که در هنگام جستجو  به  را  خالقانه تری 
آن ها  به  را  کنترل  حس  پیشرفت ها،  دنبال  به 
و  بنشینند  اینکه  به جای  می توانند  حقیقتًا  می دهد. 
منتظر معجزه باشند، حرکت جدیدی انجام دهند. در 
استفاده  دلیل  و  رویکرد  این  عملکرد  نحوه ی  اینجا 
از آن را شرح می دهم. می توانید هر زمان که حس 

برای  در تالش  یا  گرفتار شده اید  فردی(  یا  )به صورت گروهی  می کنید 
تصور گزینه های جدید هستید، از آن بهره بگیرید. و اگر آن را به صورت 
حل  فرهنگ  می تواند  بگیرید،  بهره  سازمانتان  در  ثابت  رویه ی  یک 

مسئله ی دسته جمعی و حقیقت یابی را پرورش دهد.

باید چه پروسه ای را پی بگیریم؟
را  ایده پردازی  پروسه ی  این  مختلف  نسخه های  سال ها،  این  طول  در 
و  داده ها  و   – می نامم  پرسش«  »شلیک  را  آن  هم اکنون   – آزموده ام 
رویه ها  بهترین  سنجش  به منظور  را  شرکت کنندگان  بازخوردهای 
تعداد  و  زمان ها  گروه  ها،  ــدازه ی  ان ــرده ام.  ک تحلیل  و  جمع آوری 
در  را  فی البداهه  جلسات  کــرده ام؛  آزمایش  را  گوناگون  پرسش های 
تقابل با جلسات برنامه ریزی شده آزموده ام؛ حاالت مختلف را برای ثبت 
ایده ها بررسی کرده ام؛ و البته میزان هدایت کمتر و بیشتر را به امتحان 
گذاشته ام )مثاًل یک پرسش »خوب« از چه چیزهایی تشکیل می شود و 
چگونه می توان جهش های خالقانه ای در تفکر داشت(. به بررسی میزان 
شور و شوق در جلسات پرداختم و پرسشنامه هایی را پس از آن ها توزیع 
در یک  پرسش  به تدریج شلیک  بررسی شوند.  تغییر  هر  اثرات  تا  کردم 

قالب استاندارد جای گرفت که شامل سه گام می شد:

که  کنید  انتخاب  را  چالشی  کار،  شروع  برای  کنید.  آماده  را  صحنه 
گرفته  قرار  راهتان  سر  بر  مانعی  شاید  می دهید.  اهمیت  آن  به  عمیقًا 
دارید. چگونه  به شما می گوید که فرصتی جذاب  یا حس مبهمی  باشد 
قرار  پیشرو  پرسش های  دسته ی  در  سوال  فالن  که  می شوید  متوجه 
می گیرد؟ احتمااًل اگر کاری کند که »قلبتان تند بزند« می تواند گزینه  ی 
هیئت مدیره ی  عضو  و  )مدیرعامل  اسمیث  برد  اینکه  کما  باشد،  خوبی 
اینتوییت( چنین توصیفی را استفاده کرده است. شما تمام توجهتان را به 
آن می دهید و می خواهید که دیگران هم به تفکر درباره ی آن مشغول 

شوند.

از  را  چالش  آن  کنند  کمک  شما  به  تا  کنید  دعوت  را  افراد  از  تعدادی 
تمرین  این  خودتان  می توانید  اگرچه  بگیرید.  نظر  در  جدیدی  زوایای 
به  می توانید  کنید  پروسه  این  وارد  را  دیگران  اگر  اما  دهید،  انجام  را 
کنید.  حفظ  را  سازنده  ذهنیت  و  بیابید  دست  وسیع تری  دانش  پایگاه 

ایده پردازی برای پرسش ها به جای 
پاسخ ها، باعث شده کنار زدن 

گرایش های شناختی و خطرپذیری در 
حوزه های نامکشوف ساده  تر شود.

یــک
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محیط  در  انحراف  به  »منتهی  کتاب  در  هالوول   ند  که  همان طور 
حفظ  نحوه ی  روی  بر  تحقیقش  دهه  ها  اساس  بر  )که  می گوید  کار« 
تغذیه می کند«.  تنها  روح  از یک  رقابتی شکل گرفته(، »نگرانی،  توجه 
وقتی از دیگران می خواهید که در شلیک پرسش  شرکت کنند، خودتان 
کار  این  با  اما   – می کنید  آسیب پذیر  مسئله  اشتراک گذاری  برابر  در  را 
تفکر  از  که  همان طور  و  می شوند  جلب  شما  سمت  به  نیز  همدردی ها 
را  پرورش می دهد. و دیگران  را  ایده سازی  این کار  آموخته ایم،  طراحی 

به شیوه ای مسالمت آمیز در این جنبش درگیر می کنید.
بهتر است دو یا سه نفری که هیچ تجربه ی مستقیمی در مسئله ندارند 
و سبک شناختی یا دیدگاهشان کاماًل با شما فرق می کند را لحاظ کنید. 
به  که  آمد  خواهند  متقاعدکننده  و  غافلگیرکننده  پرسش هایی  با  آن ها 

غالبًا در هنگام تعریف سواالت پروسه ی »شلیک پرسش«، افراد 
از من می پرسند که می توانند در خلق چه نوع پرسش هایی کمک 

کنند – یا چگونه می توانند مطمئن شوند که فالن پرسش خوب است 
و ارزش پیگیری را دارد. درحالی که سعی می کنم با عدم قطعیت به 

این پرسش ها پاسخ دهم، اما حقیقت دارد که تمامی پرسش  ها دارای 
پتانسیل یکسانی برای حرکت به سمت راهکارهای نوین نیستند. برای 

افزایش احتمال موفقیت، این اصول را در ذهن داشته باشید:
•    تکنیک های مرسوم برای تفکر واگرا )مثاًل ارائه ی کمک های 

گاه وبیگاه یا اتخاذ یک شخصیت جایگزین( می تواند به قفل گشایی از 
پرسش های جدید و در نهایت قلمروهای جدید یاری برساند.

•    وقتی پرسش های باز و بسته، کوتاه و بلند و ساده و پیچیده در 
قیاس با هم بررسی می شوند، بهره وری بیشتری خواهند داشت.

•    بهتر است که پرسش های توصیف گر )چه چیزی جواب می دهد؟ 
کدام یک جواب نمی دهد؟ چرا؟( پیش از پرسش های مبتنی بر اندیشه 

بیایند )چه می شود اگر؟ چه می تواند باشد؟ چرا نه؟(.
•    حرکت از سمت سواالت ساده که به فراخوانی پرسش های شناختی 

پیچیده تر نیاز داشته و خواهان تلفیق خالقانه ی بهتری هستند، تفکر 
پیشرو را ایجاد می کنند.

•    پرسش هایی که از عقاید عمیق و خواسته های واقعی گروه 
سرچشمه نمی گیرند، آزاردهنده و منحرف کننده هستند.

•    وقتی پرسش ها با دید تهاجمی مطرح می شوند، افراد را تحت فشار 
می گذارند، تردیدهای ناخواسته را به وجود می آورند یا فرهنگ واهمه را 

می پرورانند، حاصل درستی نخواهند داشت.

تمامی 
پرسش ها، یکسان 

ساخته نشده  اند

ذهن خودتان نمی رسد، زیرا هیچ رویکرد و تفکر پیشینی درباره ی مسئله 
آن ها  اینکه  احتمال  ندارند.  نقشی  نیز  کنونی  وضعیت  در  و  نداشته اند 

سواالت چالشی و متفاوت بپرسند وجود دارد.
ایجاد پاسخ  ایده پردازی که بر روی  ایده پردازی سنتی – همان نوع  در 
تمرکز می  کند – افراد به طور متوسط بهتر از گروه ها عمل می کنند. زیرا 
)موج  اجتماعی«  »کندذهنی  همچون  گروهی  قدرتمند  دینامیک های 
اجتماعی  اضطراب  و  دیگران(  و  تالش های  ایده ها  روی  بر  سواری 
می گیرند(  صورت  ایده ها  مورد  در  که  قضاوت هایی  درباره ی  )ترس 
را  درون گرا  اعضای  صدای  و  باشند  اصیل  تفکر  برای  مانعی  می توانند 
خاموش کنند. اما روش شلیک پرسش به گونه ای طراحی شده که افراد 
را ترغیب می کند تا از عادت های معمول خود برای تعامل اجتماعی دور 
بین می برد.  از  را  دینامیک های مخرب  از  تعدادی  ترتیب  بدین  و  شوند 
از یک منظر، محیطی امن را برای تمامی افراد )ازجمله افراد ساکت تر( 
پرسش  ازآنجایی که شلیک  کنند.  ارائه  را  متفاوتشان  دیدگاه  تا  می سازد 
اجازه نمی دهد فرد بالفاصله درباره ی یک دیدگاه معین ادعا داشته باشد، 
افراد غالبًا راحت تر اظهارنظر می کنند. آن ها بر روی پرسش هایی تمرکز 
دارند که مانع تعجیل برای ارائه ی یک پاسخ می شوند – و در نهایت به 

توسعه ی فضای مسئله و مکاشفه ی عمیق تر در آن یاری می رساند.
دقیقه  دو  تنها  کردید،  گردآوری  تمرین  این  برای  را  همکارانتان  وقتی 
غالبًا  افراد  دهید.  شرح  برایشان  را  مسئله  تا  بدهید  فرصت  خودتان  به 
اما  است،  دقیق  توجیهات  نیازمند  مشکالتشان  که  دارنــد  اعتقاد 
اشتراک گذاری سریع چالش وادارتان می  کند که آن را به شیوه ای سطح 
نکند. سعی  یا هدایت  را محدود  پرسشگری  تا  کنید  باال چارچوب بندی 
تغییراتی  چه  اعمال  مسئله،  در صورت حل شدن  که  دهید  نشان  کنید 
بهتر خواهد بود. و به صورت مختصر بگویید که چرا گرفتار شده اید – و 

چرا هنوز حل نشده است.
خدمات  زمینه ی  در  جهانی  کمپانی  یک  )مدیر  اودسا   به  رویکرد  این 
ارتباطی پیچیده  ابتدا به عنوان یک چالش  تا آنچه در  مالی( کمک کرد 
قلمداد می شد را تغییر دهد: ترسیم یک استراتژی جدید تا افراد بتوانند 
موقعیت های  از  بسیاری  در  و  گوناگون  سطوح  در  را  متفاوت  وظایف 
ساده  توضیح  یک  با  را  خود  پرسش  شلیک  او  کنند.  اجرا  جغرافیایی 
به  را  در یک جهت«  افراد  برای »هم  راستا شدن  امیدهایش  کرد،  آغاز 
مسئولیت های  و  دیدگاه ها  به  عنایت  با  همچنین  و  گذاشت  اشتراک 
متنوع کارکنان، درماندگی اش را درباره ی ناتوانی برخی از پیام ها مطرح 
کند  باز  پرسش ها  از  سلسله ای  برای  را  فضا  توانست  کار  این  با  کرد. 
را  مشکل  این  او  شدند.  او  دیدگاه  تغییر  موجب  رادیکال  شکلی  به  که 
بازاریابی درونی، بلکه تحت عنوان یک چالش  نه به عنوان یک کمپین 
این  انتقال  به دیگران در راستای  اگر می توانست  رهبری مشاهده کرد. 
استراتژی اعتماد کند، می توانست ارتشی کوچک از مدیران را بسیج کند 

تا پیام ها را برای کسب بیشترین تاثیرگذاری ممکن اصالح کنند.
به  را  حیاتی  قانون  دو  کنید،  باز  گروهتان  برای  را  فضا  اینکه  از  پیش 
شکلی واضح بیان کنید: اواًل افراد می توانند تنها با پرسش به شما یاری 
پرسش های  به  پاسخ  یا   – راه حل  ارائه ی  برای  که  آن هایی  برسانند. 
هدایت  هستید،  جلسه  مدیر  که  شما  توسط  می کنند،  تالش   - دیگران 
خواهند شد. و ثانیًا اجازه ی هیچ مقدمه یا توجیهی برای چارچوب بندی 
را به سمت یک دیدگاه  به پرسش داده نمی شود، زیرا آن ها شنوندگان 

منتخب  ایده پردازی بهتر
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خاص درباره ی مشکل سوق می دهند – همان چیزی که می خواهید از 
آن اجتناب کنید.

دهید.  انجام  را  سریع  احساسی  بررسی  یک  پیشاپیش  باید  همچنین 
به عنوان »صاحب« این چالش، لحظه ای وقت بگذارید و به آن واکنش 
نشان دهید؟ آیا حس مثبت، منفی یا خنثی نسبت به آن دارید؟ تعدادی 
واژه را یادداشت کنید که اصل دیدگاهتان را نشان می دهد. نیازی نیست 
به  جلسه  اینکه  از  بگذارید. پس  وقت  کار  این  برای  ثانیه   10 از  بیشتر 
پایان رسید، همین کار را تکرار خواهید کرد. این بررسی ها مهم هستند، 
تمرین  این  از  هدف  می گذارند.  تاثیر  خالقانه  انرژی  بر  احساسات  زیرا 
ارتقای  بلکه  ارزشمند،  و  جدید  پرسش  تعدادی  کردن  مطرح  نه تنها 

احساسات برای پیگیری آن ها است.
در اینجا باید اشاره کنم که انرژی خالقانه ی شما طی روزها، هفته ها و 
شرایطی  چنین  برای  آماده سازی  و  کرد–  خواهد  فروکش  آتی  ماه های 
اما وقتی  ایده های تحول زا، هیجان انگیز شروع می شوند،  دارد.  ضرورت 
خواهند  پدیدار  درماندگی ها  دهند،  نشان  را  خودشان  غیرمنتظره  موانع 
می توانند  مناسب،  بخت  با  و  می روند  سخت کوشی  سراغ  سپس  شد. 
انتظار  لحظات امیدوارکننده ای را برای تکمیل این تغییرات بسازند. اگر 
چنین آشفتگی هایی را از همان ابتدا داشته باشید، بعدها به شکل بهتری 

بر رویشان سوار خواهید شد.

کنید  فعال  را  تایمر  هم اکنون  کنید.  ایده پردازی  را  پرسش ها 
بیشترین  ایجاد  به  دسته جمعی  به صورت  را  آینده  دقیقه ی  چهار  و 
تمامی  همانند  بگذرانید.  چالش  آن  ــاره ی  درب ممکن  پرسش های 
شود.  زده  پس  افراد  از  هیچ یک  کمک  که  ندهید  اجازه  ایده پردازی ها، 

هرقدر پرسش ها غافلگیرکننده تر و برانگیزنده تر باشند، بهتر است.
وقتی با شرکت های بزرگ کار می کنم، غالبًا متوجه می شوم که رهبران 
ارشدشان در هنگام مطرح شدن پرسش ها، شدیداً به ارائه ی پاسخ تمایل 
دقیقه.  برای چهار  – حتی  کنند  مقاومت  برابرش  در  نمی توانند  و  دارند 
مشکالت  درباره ی  پرسش ها  وقتی  تولیدی،  کارخانه ی  یک  در  مثاًل 
کند  مقاومت  نمی تواند  گروه  رهبر  می شوند،  مطرح  تامین  زنجیره ی 
درک  قابل  انگیزه  این  نماید.  مداخله  دانشش  دادن  نشان  برای  باید  و 
در یک سلسله مراتب،  نمی شود.  ارشد خالصه  مدیران  به  و صرفًا  است 
می گویند  وگرنه  باشد،  داشته  آماده  و  حاضر  پاسخ های  باید  مدیر  یک 
شهود  بر خالف  که  آن هایی  علی الخصوص  پرسش ها،  ندارد.  ثبات  که 
هستند، باعث می شوند که حس خوبی نداشته باشیم و سریعًا به دنبال 
یک پاسخ پیش فرض باشیم تا زمان کافی را برای بازیابی در اختیارمان 
به  این چنینی  پاسخ گویِی  داریم،  انسداد  و  توقف  وقتی حس  اما  بگذارد. 
زیر  دلیل  این  به  درهرحال  است.  وقت  اتالف  مایه ی  صرفًا  پرسش ها 

سوال می رویم که پاسخ های حاضر و آماده، ما را به جایی نمی رسانند.
بخواهید که  گروه ها  از  اگر  است.  روی کمیت  بر  تاکید  تمرین،  این  در 

بیشترین پرسش ممکن را در این زمان تعیین شده بسازند – حداقل 15 
و  ساده  کوتاه،  پرسش ها  که  می شود  باعث   – کنید  امتحان  را  پرسش 
بر  تحت اللفظی  به صورت  وایت برد،  به جای  را  پرسش  هر  بمانند.  تازه 
روی کاغذ، لپ تاپ یا تبلت یادداشت کنید تا بتوانید همه چیز را به صورت 
دقیق متوجه شوید. و از اعضای گروه بخواهید که صداقت شما را حفظ 
سانسورهایی  ناخودآگاه  به صورت  دارد  امکان  این صورت  غیر  در  کنند. 
کنار  را  بشنوید  االن  ندارید  دوست  که  پرسش هایی  و  کنید  اعمال  را 

بگذارید.
آن ها  به  نیز  را  خودتان  سواالت  می توانید  پرسش ها،  ثبت  هنگام  در 
الگوهایی که برای چارچوب بندی یک مسئله  اضافه کنید. بدین ترتیب 
دارید معلوم خواهد شد )امکان دارد این الگوها ناخواسته در شما شکل 

گرفته باشند(.
دارد؟  حکمتی  بگیرید،  نظر  در  را  سوال   15 و  دقیقه   4 دقیقًا  اینکه  آیا 
قانون  به  که  می کند  کمک  شرکت کنندگان  به  زمانی  فشار  اما  خیر، 
»صرفًا پرسش« پایبند بمانند. اگر بخواهند هرگونه تالشی برای یافتن 
زمان  این  در  هدف  برآورده سازی  برای  شانسشان  دهند،  انجام  پاسخ 
پرسش هایی  افراد  دارد  احتمال  همچنین  یافت.  خواهد  کاهش  کوتاه 
بند  در  خیلی  و  نمی گیرند  شکل  پیشینشان  مفروضات  از  که  بسازند 
توضیح علت انتخاب فالن پرسش نباشند. حتی مطالعات نشان می دهند 
نتایج خالقانه  ارتقای  که فشارهای عملکردی متوسط می توانند موجب 

شوند.
همچنین امکان دارد به خاطر فشارهایی که دقت مداوم در این پروسه 
کند،  افت  دقیقه   3.5 از  پس  شما  انرژی  می کند،  وارد  انسان  مغز  بر 
علی الخصوص اگر تازه کار باشید. و از نظر عملی نیز برداشتن رونوشت 
از تعداد زیادی سوال می تواند کاری خسته کننده باشد. به این دو دلیل، 
به  تا  بگیرید  بهره  پرسش  شلیک  پروسه ی  چندین  از  که  است  بهتر 
اینکه یک  شکل دهی، اصالح و در نهایت حل یک چالش بپردازید، نه 

دو
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جلسه ی طوالنی را با حجم باالیی از فعالیت در نظر بگیرید.
دهید.  انجام  دوم  بار  برای  را  احساسی  بررسی  شد،  صفر  تایمر  وقتی 
چه  گروه  افراد  سایر  )و  دارید؟  چالش  درباره ی  احساسی  چه  هم اکنون 
پیش  دقیقه ی  چهار  به  نسبت  هم اکنون  آیا  دارند؟(  آن  درباره ی  حسی 
اجازه  شما  به  شرایط  اگر  و  نیست  این طور  اگر  دارید؟  مثبت تری  حس 
کنید  استراحت  را  امروز  اینکه  یا  کنید.  اجرا  دوباره  را  تمرین  می دهد، 
کنید.  امتحان  مختلف  افراد  با  را  آن  یا  بروید.  سراغش  مجدداً  فردا  و 
داشته  مثبتی  روحیه ی  افراد  اگر  که  داده اند  نشان  تحقیقات  همچنین 
باشند، خالقیتشان برای حل مسئله پرورش خواهد یافت. پس از بررسی 
از 1500 رهبر جهانی، قانع شدم که  دقیق داده های پرسشنامه ی بیش 
بخشی از قدرت فهرست های پرسش در تغییر دیدگاه شخص نسبت به 

چالش نهفته است.

متعهد  آن  به  و   – کنید  شناسایی  را  جستجو  حوزه ی  یک 
دنبال  به  و  بخوانید  را  نوشته اید  که  پرسش هایی  خودتان  شوید. 
آن هایی باشید که مسیرهای جدید را پیشنهاد می دهند. حدود 80 درصد 
تغییر  موجب  که  می کند  ایجاد  پرسش  یک  حداقل  رویه  این  اوقات، 
می شود.  آن  حل  برای  جدید  زاویه ای  فراهم سازی  و  مسئله  چارچوب 
اندکی  حتی  یا  جذاب هستند  و  متفاوت  نظرتان  به  که  پرسش  تعدادی 

حس دگرگونی در شما ایجاد می کنند را انتخاب کنید.
یا  مرتبط  پرسش های  از  مجموعه ای  به  را  آن ها  کنید  سعی  هم اکنون 
بهره گیری  اقدام،  این  برای  کالسیک  راه  یک  دهید.  گسترش  متعاقب 
ساکیچی  تویوتا،  بنیان گذار صنایع  توسط  که  است  چرا«  رویکرد »5  از 
تویودا  توسعه داده شده – یا نسخه ای دیگر از آن که توسط مایکل ری  

از استنفورد  در کتاب »باالترین اهداف« مطرح شده 
مدنظرتان  پرسش  چرا  که  بپرسید  خودتان  از  است. 
که  بپرسید  سپس  می رسد.  نظر  به  معنادار  یا  مهم 
همین طور  و  دارد.  اهمیت  مطرح شده  دلیل  چرا 
چراهای متعاقب. با درک بهتر نسبت به اهمیت یک 
با آن وجود  پرسش و موانعی که در راستای مواجهه 
آن  درباره ی  اقدام  برای  خود  قابلیت  و  راهکار  دارند، 
را  احتمالی  راهکارهای  حوزه ی  و  می کنید  تعمیق  را 

استراتژی  )مدیری که می خواست  اودسا  در قضیه ی  وسعت می بخشید. 
آیا رهبران را برای مطرح کردن  را ترویج دهد(، یک پرسش پیشرو – 
باعث شد پرسش های   – استخدام می کنید؟  استراتژی در سطح محلی 
آیا  نداده ام؟  انجام  گذشته  در  را  کار  این  چرا  شوند:  مطرح  هم  دیگری 
اعتماد  این  گسترش  برای  چرا  کنم؟  اعتماد  هم  دیگران  به  می توانم 

مشکل دارم؟
را  کرده اید  بررسی  اجمالی  به صورت  که  مسیر  یک  حداقل  نهایت،  در 
برگزینید و به پیگیری آن متعهد شوید – و این کار را همچون یک فرد 

»حقیقت جو« انجام دهید. این اصطالح را از شرح خاطرات آدام استلتزنر  
می کرد،  کار  پیش رانش جت  آزمایشگاه  در  که  برداشتم  ناسا(  )مهندس 
جایی که »دیوانه های خوب« برای مدیریت دستاوردهایی همچون فرود 
بر روی مریخ کار می کنند. مالحظاتی همچون  رباتیک  یک سطح نورد 
را کنار  اجرای آن یکی ساده تر است  یا  نتیجه گیری راحت تر است  فالن 
که  »مسئولیتی  روی  بر  را  خود  خالقه ی  تمرکز  عوض  در  و  بگذارید 
باید حل شود« و چیزهای موردنیاز برای حل آن بگذارید. یک برنامه ی 
 3 طی  را  اقداماتی  چه  شخصًا  کنید:  طرح ریزی  را  کوتاه مدت  عملیاتی 
بالقوه ی مطرح شده توسط  تا راهکارهای  آینده به کار می گیرید  هفته ی 

پرسش های جدیدتان را بیابید؟
مدیر  رساندم،  یاری  پرسش  شلیک  پروسه ی  یک  به  اینکه  از  پس 
را  از حقایق  تعدادی  توانست  بازاریابی در یک کمپانی چندبخشی  ارشد 
او در گیرودار رفتارهای رقابت طلبانه در واحد کسب وکار  رهگیری کند. 
همراه  به  که  پرسش  شلیک  جلسه ی  یک  در  داشت.  قرار  خودش 
را  بزرگ  فرضیه ی  یک  همواره  که  گرفت  نتیجه  کرد،  برگزار  دیگران 
پرداخت  طرحواره ی  بخش،  بنیان گذارهای  اینکه  است:  داشته  ذهن  در 
بیاورند.  وجود  به  را  داخلی  رقابت  فرهنگ  تا  برگزیده اند  را  مخصوصی 
در فهرست کارهایش نوشت که باید در این مورد از آن ها بپرسد. حدس 
بزنید چه شد؟ نه تنها این فرهنگی نبود که برای آن هدف گذاری کرده 
بودند، بلکه می ترسیدند که به وجود آن اذعان کنند. جلسه ی او با آن ها 
موجب شد که تاکید جدیدی بر روی فرهنگ و ارزش های آن در واحد 
شکل بگیرد – و چارچوبی شکل گرفت که مدیر ارشد بازاریابی می تواند 
مداخله کند و رفتارهای نادرست را حل وفصل نماید. نکته اینجاست که 
طرح پرسش های چالش برانگیز الزم است، اما کفایت نمی کند. باید یک 
راه  و  گردد  روشن  مسئله  تا  باشیم  داشته  متعاقب  و  عملیاتی  برنامه ی 

برای حرکت به سمت تغییر باز شود.

چگونه می توانم آن را به یک عادت تبدیل کنم؟
معمواًل توصیه می کنم که حداقل سه دور فرایند شلیک پرسش را برای 
یک مشکل معین برگزار کنید. اگرچه به عنوان یک فعالیت یک باره هم 

ارزش دارد، اما هرقدر بیشتر آن را انجام دهید، بیشتر در تفکرتان عمیق 
نرم افزار  کمپانی  یک  در  توسعه  تیم  رهبر  اینکه  از  پس  شد.  خواهید 
که  رسید  نتیجه  این  به  داد،  انجام  مکرر  به صورت  را  رویه  این  جهانی 
درک اولیه ی وی نسبت به مسئله »تخیلی« بوده است. او به من گفت 
هدفمندتری  بسیار  چالش های  »به  مداوم،  پرسش های  طریق  از  که 

رسیدیم تا بر آن ها غلبه کنیم«.
حتی برای برگزاری سه باره ی فرایند نیز به سرمایه گذاری زمانی زیادی 
احتیاج نیست. این یک مسیر بهینه به سمت دیدگاه های تازه و نوآوری 

ســه

انسان  ذاتی  رفتار  یک  پرسشگری 
است که تقریباً از بین رفته است.

منتخب  ایده پردازی بهتر
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شد.  خواهد  ساده تر  دهید،  انجام  را  پروسه  این  هرقدر  همچنین  است. 
وقتی افراد استارت فرایند طرح پرسش را برای اولین بار می زنند، حس 
با هنجارهای تثبیت شده در کار و زندگی شان تفاوت  عجیبی دارند زیرا 

دارد. از همان بچگی عادت کرده اند که سوال نپرسند.
را  خود  حرفه ی  کالیفرنیا،  دانشگاه  بازنشسته ی  استاد   ، دیلون  جیمز 
صرف مطالعه ی این پدیده در کالس هایش کرد. او از اینکه دانشجویان 
پرسش  اینکه  با   – بود  شده  شوکه  می پرسند  سوال  کم  حد  این  تا 
دیلون  نیست.  کنجکاوی  فقدان  مشکل  است.  حیاتی  یادگیری  برای 
)نه صرفًا یک  فراهم می شد  آن ها  برای  بار که شرایط  می  نویسد: »هر 
باز  را  نیست؟ خوب، کتاب هایتان  مکث کوتاه و گفتن جمله ی »سوالی 
می شدند«.  مطرح  دانش آموزان  جذاب  پرسش های  از  سیلی  کنید«(، 
وقتی او از سایر معلم ها در این مورد پرسید، آن ها هم تقریبًا متفق القول 
کالس  در  را  آن ها  اما  دارند،  سوال  »دانش آموزان  که  بودند  موافق 
عمدتًا  می ترسند،  »آن ها  می گوید  دیلون  نه؟  چرا  نمی کنند«.  مطرح 
هم کالسی ها(  )و  معلم  از سوی  را  منفی  واکنش های  که  خاطر  این  به 
مشاهده کرده اند«. بنا به گفته های تونی واگنر ، یکی از همکاران ارشد 
نزد  را  سواالت  که  گرفته اند  یاد  آن ها  یادگیری،  سیاست  انستیتوی  در 
با پرسش معلم ها، همان  نگاه دارند و در صورت مواجه شدن  خودشان 
جواب هایی که تمرین کرده اند را تکرار کنند. سایر محققین – با نگاهی 
مشاوره های  انجمن ها،  نظیر  انسانی  تعامل  و  یادگیری  حوزه های  به 
نتیجه  همین  به  همواره   – کار  محیط  و  سیاسی  انستیتوهای  پزشکی، 
دست یافته اند: پرسشگری یک رفتار ذاتی انسان است که تقریبًا از بین 

رفته است.
گروه های  در  نمی رسانند.  یاری  مشکالت  حل  به  قدرت  تنگناهای  و 
اجتماعی، ناگزیر گروهی از افراد تسلط می یابند؛ آن ها که تحت بررسی 
قرار نمی گیرند، راه هایی را برای ایجاد و تداوم قدرتشان می یابند. یکی 
آن   – است  پرسش ها  سرکوب  قدرت،  ایجاد  برای  رایج  راه های  از 
موجب  پرس وجوهایشان  دارد  امکان  که  مزاحم  و  کنجکاو  ذهن های 

افشای عدم کفایت رهبر شود.
را  مداوم  نوآوری های  اهمیت  کسب وکار،  رهبران  از  بسیاری  البته 
اما  کنند.  تشویق  را  پرسش گری  می کنند  سعی  و  می دهند  تشخیص 
را  عادت  این  باید  گرفته اند.  خو  پرسش گری  عدم  عادت  با  کارکنانشان 
تغییر دهیم. این همان کاری است که همکارم در ام آی تی، رابرت لنگر  
حوزه ی  »ادیسوِن  و  است  درمانی  فناوری  بخش  در  افراد خالق  از  که 
می  دهد.  انجام  محققانش  و  دانشجویان  با  می  شود،  نامیده  پزشکی« 
را  شما  هستید،  دانش آموز  یک  »وقتی  گفت:  جدید  مصاحبه ای  در  وی 
دیگری  فرد  می کنند.  قضاوت  پرسش ها  به  پاسخ گویی تان  کیفیت  با 
سواالت را می پرسد و اگر پاسخ های خوبی بدهید، نمره ی خوبی خواهید 
گرفت. اما در زندگی، شما را به واسطه ی کیفیت پرسش هایتان قضاوت 
خواهند کرد«. وقتی که افراد را رهبری می کند، به صراحت تمرکزشان را 
به سمت این پروسه ی گذار جلب می کند و می داند که »آن ها در صورت 
پرسیدن سواالت خوب، به اساتید بزرگ، کارآفرین های عالی یا هر چیز 

خوب دیگر خواهند رسید«.
بهبود  متنوع  به طرق  را  خود  پرسش های  نتیجه ی  می توانند  سازمان ها 
ایجاد  به  افراد  اگر  که  می دانم  خودم،  کاری  حوزه ی  در  مثاًل  ببخشند. 
به  شوند،  تشویق  روزمره شان  کارهای  در  ارزشمند  اصطکاک های 

آمازون،  نظیر  کمپانی هایی  در  شد.  خواهند  تبدیل  بهتری  پرسشگران 
هم  گرد  غالبًا  افراد   ، زاپوس  و  تسال  پیکسار،  پاتاگونیا،  آیدیو،  ایسوس، 
جمع می شوند تا با پرسیدن پرسش های دشوار از یکدیگر – در راهرو، 
بروند.  چالش ها  با  جنگ  به   – کنفرانس  اتاق  حتی  یا  ناهار  میز  سر 
بث  و  یوسی دیویس   از  هارگاردون   اندرو  مدیریت،  اساتید  تحقیقات 
بچکی  از دانشگاه نیویورک، نشان می دهند که این ایده های داوطلبانه 
در این کمپانی ها، پاسخ هایی را به پرسش های مطرح شده ارائه می کنند؛ 
»نه تنها  و  می گیرند  شکل  دیگران  اقدامات  و  نظرات  اساس  بر  آن ها 
سوال اصلی، بلکه سواالت بهتری که می توانستند پرسیده شوند« را در 
راهکارهای  تا  می گیرد  انجام  مکرر  به صورت  کار  این  و  می گیرند.  نظر 

جدید ظاهر شود.
امنیت  می دهد  اجازه  افراد  به  فرهنگشان  که  سازمان هایی  در  همچنین 
پرسشگرهای  به  آن ها  باشند،  داشته  را  حقیقت  رهگیری  برای  الزم 
ایجاد  برای  می گوید  ام آی تی  از  شاین   اد  شد.  خواهند  تبدیل  بهتری 
چنین فرهنگ هایی، رهبران باید تواضع، آسیب پذیری و اعتماد را نشان 
به شکلی  آن ها  با  و  بیاورند  باال  را  دیگران  باید شان  و همچنین  دهند 
پرسش ها  باشد،  نداشته  وجود  شرایط  این  وقتی  کنند.  برخورد  برابر 

محدود خواهند شد یا اصاًل نابود می شوند.
بسیار  گروه های  با  را  پرسش  وقتی جلسات شلیک  که  اینجاست  جالب 
نفره  شش  تا  سه  فرعِی  گروه های  به  که  )افرادی  کردم  برگزار  بزرگ 
یا  موقعیت  باالترین  که  افرادی  شدم  متوجه  بودند(،  شده  تقسیم بندی 
مشارکت  برای  تمایل  کمترین  دارای  دارند،  را  فنی  تخصص  بیشترین 
فعال در این جلسات هستند. آن ها یا حس می کنند شأنشان باالتر از این 
معنای  به  مشکالت  اشتراک گذاری  که  هستند  نگران  یا  است  جلسات 
عدم شایستگی شان برداشت شود، بنابراین توانمندی حقیقت جویی را در 
چنین  می توانند  به تنهایی  افرادی  چنین  اگر  می  کنند.  معیوب  گروه  کل 
تاثیری داشته باشند، تصور کنید که وجود آن ها در سرتاسر سازمان چه 

تاثیر بازدارنده ای را ایجاد خواهد کرد.
فرض  بپذیرند.  نیز  را  متعاقب  اقدامات  مسئولیت  باید  افراد  نهایت  در 
کنید همکاری دارید که فقط سوال می پرسد؛ آیا این آزاردهنده نیست؟ 
ارزشمند  پاسخ های  یافتن  و  پرسش ها  این  بررسی  مسئولیت  باید  افراد 
صدق  رهبران  برای  امر  این  علی الخصوص  بپذیرند.  نیز  را  آن ها  برای 
می کند. سایر افراد سرنخ های مربوط به زمان، مکان، چگونگی و چرایی 
باید  از آن ها دریافت می کنند. آن ها  را  ایجاد چالش در وضعیت موجود 
زحمت  متفاوت تر  و  بهتر  جدیدتر،  اطالعات  تحلیل  و  جمع آوری  برای 
بکشند و وقت بگذارند. وقتی رهبرها از مسیر خود خارج شده و در این 
به  آن ها  می دهند.  نشان  را  مسئولیت پذیری خود  می کنند،  راستا تالش 
دیگران نشان می دهند که مدیریت یعنی تعهد به ایجاد آینده ای که این 

پرسش ها در آن اهمیت داشته باشند.

هل گرگرسن، مدیر اجرایی مرکز رهبری در ام آی تی و سخنران ارشد 
حوزه ی رهبری و نوآوری در دانشکده ی مدیریت اسلون  ام آی تی است. 
هنوز  که  است  )هارپرکالینز(  هستند«  پاسخ  »پرسش ها،  کتاب  نویسنده ی  او 
)انتشارات مجله ی  فرد خالق«  نویسنده های »دی ان ای  از  یکی  و  نشده  چاپ 

کسب وکار هاروارد، 2011( و بنیان گذار پروژه ی 4-24 است.
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المان های
ارزشمند

B2B
نحوه ی سنجش – و تحویل – آنچه 

مشتریان سازمانی  می خواهند

نوشته ی اریک آلمکوئیست، جیمی 
کلگهورن و لوری شرر 
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خالصه

چالش
با همه گیر شدن فزاینده ی 

محصوالت B2B گاهی اوقات 
مالحظات کاماًل شخصی که 
توسط مشتریان کسب وکار در 

تصمیمات خریدشان اعمال 
می شوند، اهمیتی فزاینده 

می یابند.

بینش اساسی
درک گستره ی کامل عوامل 

منطقی و احساسی که در 
خریدهای کاری تاثیر دارند – و 
اصالح گزاره ی ارزش بر اساس 

آن ها – می تواند به شرکت 
کمک کند که از دام های 
کاالیی شدن اجتناب کند.

رویکرد جدید
نحوه ی آماده سازی محصوالت 

و خدمات بر اساس 36 منبع 
مجزا که بنا به گفته ی این 

 B2B تحقیق، برای خریداران
اهمیت دارند را ارزیابی کنید. 

آن هایی که بر میزان وفاداری 
به محصوالتتان تاثیر دارند را 

به شکلی خردمندانه به کار 
بگیرید.

امروز شنبه است و یک مدیر ارشد 
عملیاتی که هفته ی پیش درباره ی 

معامله ای چندمیلیون دالری بر 
روی ناوگانی از وسایل نقلیه برای 
کمپانی  اش مذاکره کرده بود، حس 

بسیار خوبی دارد. برای اینکه به 
خودش جایزه بدهد، در حال خرید 
یک خودروی کروک است تا آخر 

هفته ها با آن خوش گذرانی کند. 
قطعًا محاسبات قیمت و ارزشی که 

یک خرید شخصی انجام می دهد، با 
معامالت و مذاکرات کاری  اش متفاوت 

خواهد بود، مگر این طور نیست؟

B2B منتخب  المان های ارزشمند
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برای  نباشند.  متفاوت  یکدیگر  با  هم  خیلی  محاسبه  نوع  دو  این  شاید 
قیمت،  همچون  عینی  معیارهای  طبیعتاً  ناوگان  درباره ی  تصمیم گیری 
ضمانت نامه و سطح خدمات را در نظر می گیرد، اما معیارهای شهودی تر هم 
در آن جای گرفته اند. مثاًل وسایل نقلیه باید نام تجاری کمپانی را منعکس 
کنند. و طراحی و کنترل آن ها باید مطابق میل کارکنانی باشد که سوارشان 
می شوند یا در آن ها می نشینند، علی الخصوص ماشین های مدل باالتر که 

مدیران در آن ها سوار می شوند.
در واقعیت، تفاوت  میان تصمیمات بازارهای B2B و تصمیمات بازارهای 
باید   B2B واقعی  فروشندگان  نیستند.  برنامه  و  نقشه  مطابق  مصرفی 
قیمت ها را بهینه سازی کنند، ویژگی های الزم را برآورده نمایند، با قوانین 
باید  هماهنگ شوند و رویه های اخالقی را پی بگیرند. تیم های تدارکات 
تا  نمایند  اجرا  را  هزینه ای  مدل های  و  کنند  ارزیابی  را  شرکت ها  به دقت 
و  قیمت  و منطقِی  معیارهای کّمی  پیرامون  تحلیلشان  مطمئن شوند که 

عملکرد شکل می گیرد.
قرار  کم اهمیت ترین ها   دسته   ی  در  معیارها  این  برآورده سازی  امروز  اما 
اوقات  گاهی   ،B2B محصوالت  فزاینده ی  شدن  همه گیر  با  می گیرد. 
تصمیمات  در  سازمانی  مشتریان  توسط  که  شخصی  کاماًل  مالحظات 
تحقیق  همچنین  می یابند.  فزاینده  اهمیتی  می شوند،  اعمال  خریدشان 
ما نشان داده که در برخی از خریدها، مالحظاتی نظیر تاثیِر محصول در 
ارتقای اعتبار یا کاهش اضطراب خریدار، نقش بزرگی را ایفا می کنند. درک 
گستره ی کامل عوامل منطقی و احساسی که در خریدهای کاری تاثیر دارند 
– و اصالح گزاره ی ارزش بر اساس آن ها – می تواند به شرکت کمک کند 

که از دام های کاالیی شدن اجتناب کند.
اولویت های  طیف  بتوانند  تا   B2B تامین کنندگان  به  کمک  به منظور 
مشتری را تشخیص دهند، مجموعه ای از مطالعات کّمی و کیفی مشتریان 
تا  کردیم  تحلیل  را  بود  گرفته  انجام  شرکتمان  توسط  دهه   3 طی  که 
ببینیم کدام مسائل بیشترین اهمیت را برای خریداران دارند. از روی این 
تحقیق، 40 »المان ارزشمند« و اساسی را تعیین کردیم. آن ها در 5 دسته 
و  فردی  کسب وکار،  انجام  سهولت  کاربردی،  حداقل ها،  می گیرند:  جای 

الهام  بخش.
)»المان های  مشتری  بازارهای  برای  مرتبط  چارچوب های  همانند 
را  المان ها  ما،   B2B مدل  ببینید(،  را  سپتامبر 2016  اچ بی آر،  ارزشمند«، 
به صورت هرمی مرتب می کند و آن هایی که ارزش عینی بیشتری دارند را 
در پایه و موارد دارای ارزش شهودی بیشتر را در سطوح باال قرار می دهد. 
ریشه های مفهومی این مدل به سلسله مراتب نیازها برمی گردد که آبراهام 
مازلو  روانشناس برای اولین بار در سال 1943 توصیف کرد. سپس مازلو 
در دانشکده ی کالج بروکلین بیان کرد که اقدامات انسانی با میلی درونی 
به برآورده سازی نیازها تهییج می  شوند که این نیازها از موارد ساده )امنیت، 
بر  در  را  نوع دوستی(  و  )اعتماد به نفس  پیچیده  تا  استراحت(  و  غذا  گرما، 
مدیران  اختیار  در  را  بینش ها  این  ارزشمند،  المان های  رویکرد  می گیرند. 
و  محصوالت  فروش  و  خرید  برای  انگیزه هایشان  و  می گذارد  شرکت ها 
 »B2B خدمات کاری را گسترش می دهد )کادر »هرم المان های ارزشمند

را مشاهده نمایید(.
با  ویژگی ها  برآورده سازی  دارند:  قرار  حداقلی ها  بخش  هرم،  پایه ی  در 
قیمتی معقول و در انطباق با قوانین، درحالی که به استانداردهای اخالقی 

پایبند بماند. باالتر از حداقلی ها، المان های کاربردی قرار دارند که نیازهای 
عملکردی محصول یا نیازهای اقتصادی کمپانی ها نظیر کاهش هزینه و 
به عنوان  دیرباز  از  موارد  این  قرار می دهند. تحول  را هدف  مقیاس پذیری 
اولویت صنایع قدیمی نظیر تولید محسوب می شد. همانند اکثر خریداران 
و فروشندگان، کمپانی های B2B کماکان عمده ی انرژی خود را بر روی 

المان های کاربردی می گذارند.
المان  های موجود در سطح سوم باعث می شوند انجام کسب وکار ساده تر 
شود؛ برخی از آن ها ارزش های کاماًل عینی نظیر افزایش بهره وری مشتری 
یا بهبود عملکرد عملیاتی )ساده سازی،  )صرفه جویی در زمان، کاهش تالش( 
المان ها  از  اولین مجموعه  با  اینجا  در  اما  فراهم می کنند.  را  سازمان دهی( 
می شوند.  خریداران  شهودی  قضاوت  های  شامل  که  هستیم  مواجه 
تعهد  و  مناسب  فرهنگی  تطابق  نظیر  مواردی  ارزش های شهودی شامل 
ارتقا  را  طرفین  میان  روابط  که  می شوند  مشتری  سازمان  به  فروشنده 

می دهند.
فراهم  را  شهودی  ارزش های  از  دیگری  انواع  بعدی،  سطح  المان های 
چه  می دهند،  قرار  خطاب  را  خریداران  تک تک  اولویت های  که  می کنند 
اولویت های شخصی باشد )کاهش اضطراب، طراحی و زیبایی شناسی مطلوب( 
یا اولویت های مرتبط با حرفه )افزایش قابلیت عرضه در بازار یا گسترش شبکه(.

احساسی  مشکالت  می توانند  که  هستند  ارزشمندی  المان های  این ها 
خریدارانی  آزار  موجب  غالباً  شکست  از  ترس  دهند.  قرار  هدف  را  شدید 
می شود که سرمایه ی عظیمی را هزینه می کنند و تصمیماتی می گیرند که 
در حال  وقتی  تاثیر می گذارند.  کارکنان  از  بسیاری  یا  درآمدها  بر  احتمااًل 
خرید نرم افزارهای حیاتی برای اجرای ماموریت هستید، برای وام مذاکره 
می شوند.  زیاد  ریسک ها  می باشید،  امالک  اجاره ی  پی  در  یا  می کنید 

مالحظات شهودی 
نظیر نقش یک 

محصول در کاهش 
استرس، می توانند 

تاثیر بزرگی در 
خریدها داشته باشند.



مجله کسب وکار هاروارد  مارس - آوریل ۲۰1۸ ۶۶

B2B منتخب  المان های ارزشمند

هدف

حرفه ای

شخصی

دسترسی رابطه

عملیاتی استراتژیک

اقتصادی عملکرد

بهره وری

چشم انداز

ضمانت اعتبار

سرگرمی و سرخوشی

تخصص

برازش فرهنگی

کیفیت اجزا

نوآوری

برآورده سازی ویژگی هاقیمت قابل قبولانطباق قانونیاستانداردهای اخالقی

بهبود در رده های باالکاهش هزینهکیفیت محصولمقیاس پذیری

سازمان دهیساده سازیارتباطهماهنگ سازیتنظیم پذیریکاهش ریسکدسترسیانعطاف پذیری

کاهش مشکالتاطالعاتشفافیتتنوعتعهدثبات

کاهش تالشدسترس پذیریپاسخگویی

طراحی و زیبایی شناسیرشد و توسعهکاهش استرس

صرفه جویی در زمان

گسترش شبکهقابلیت عرضه به بازار

مسئولیت اجتماعی

ارزش های الهام بخش

ارزش های فردی

ارزش های سهولت انجام کسب وکار

ارزش های کاربردی

حداقل ها

امید
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تامین کننده ی ارتباطات از راه دور آمریکا را در نظر بگیرید که چند سال 
این  به روز کند.  را  فیبر نوری خود  پیش تصمیم گرفت سرویس ویدئوی 
ارائه  تامین کننده یک شرکت چینی را انتخاب کرد که کمترین قیمت را 
اما وقتی این شبکه ی جدید  می داد و روی کاغذ خوب به نظر می رسید. 
با  شد  مجبور  دور  راه  از  ارتباطات  شرکت  و  داشت  قطعی  شد،  نصب 
زمانی  اختالف  که 12 ساعت  بگیرد  تماس  در چین  واقع  فنی  پشتیبانی 
داشتند. از دیدگاه مشتریان، ارتباطات ضعیف شرکت و گام های نادرست در 
زمینه  ی برقراری ارتباط – نظیر اجرای تغییرات بزرگ بدون اعالن قبلی – 
مشکالت بزرگی محسوب می شدند. اگرچه شرکت باالخره تامین کننده ی 
شبکه را عوض کرد، اما زمان و سرمایه ی زیادی را تلف کرد و اعتبارش 
تامین کنندگان  از  برخی  دلیل  همین  به  داد.  دست  از  مشتریان  پیش  را 
بسته های کاهش ریسک را ارائه می کنند و به افرادی که مسئول خریدها 

هستند، تضمین اعتبار می دهند.
در بخش باالی هرم، المان های الهام بخش قرار دارند: آن هایی که دید 
مشتری نسبت به آینده را بهبود می دهند )کمک به شرکت برای پیش بینی 
تغییرات در بازارهایش(، امید را برای آینده  ی سازمان یا شخص خریداران 
فراهم می کنند )مثاًل اینکه می توانند به سادگی و با هزینه ی کم به نسل 

بعدی فناوری منتقل شوند( یا مسئولیت اجتماعی کمپانی را ارتقا می دهند.
المان های موجود در پایه ی هرم به سادگی سنجیده می شوند و رقابت بر 
المان های  کّمِی  بررسی  و  جداسازی  اما  است.  بوده  سرراست  آن ها  روی 
به همین  و  بوده  دارند دشوار  قرار  باال  و  احساسی تر که در سطوح وسط 
دلیل اجرایشان سخت تر می شود. برای یک استراتژیست یا مدیر محصول، 
تمامی خدمات،   – مشتری  کلی  تجربه ی  در  نامحسوس  موارد  بر  تسلط 

پشتیبانی ها، تعامل ها و ارتباطاتی که پیرامون یک محصول وجود دارد – 
بسیار دشوارتر از ساخت سریع تر، ارزان تر و بادوام تر محصول است.

به کمپانی ها کمک می کند که   »B2B ارزشمند »المان های  چارچوب 
تکنیک های  از  دائماً  اگر  دهند.  قرار  بررسی  مورد  را  بزرگ تر  چالش  این 
بهره  المان ها  تمامی  کّمی سازی  برای  آماری  تحلیل  و  مدرن  بررسی 
بگیرند، می توانند ارزش های واقعی در نزد مشتریان و ابعاد سرمایه گذاری 
شایسته بر روی محصول را بیاموزند. مدیران می توانند دقت علمی را به 
تصمیم گیری هایی بیاورند که پیش تر غریزی بودند. بیایید هم اکنون ببینیم 

که چگونه شرکت ها به چنین دستاوردی می رسند.
کدام المان ها بیشترین اهمیت را دارند

و   – کمپانی  عملکرد  بر  المان ها  این  تاثیرگذاری  اینکه  بــرای 
علی الخصوص وفاداری مشتری – را درک کنیم، با ریسرچ ناو  و لوسید  
در 2 صنعت  تصمیم گیرنده ی شرکت  از 2300  بیش  تا  کردیم  همکاری 
بازرگانی.  بیمه ی  و  اطالعات  فناوری  زیرساخت  کنیم:  بررسی  را  مختلف 
به صورت ویژه اطالعاتی که درباره ی نحوه ی عملکرد فروشندگان در 36 
این  در  را  )المان های حداقلی  را جمع آوری کردیم  داشتند  ارزشمند  المان 
نه  در کسب وکار هستند،  پیش نیازهای حضور  از  زیرا  نگنجاندیم،  تحلیل 

اینکه بخواهند تفاوت ایجاد کنند(.
تحلیل ما از نتایج نشان داد که برای هر المان باید به چه حدی از تسلط 
برسیم تا بتوانیم نتیجه ی خوبی بگیریم. در بنیان های فناوری اطالعات، 
»ارزش  )بخش  دارد  ارتباط  مشتریان  برای  بیشتر  وفاداری  با  میزان  این 
بیشتر، وفاداری باالتر« را ببینید(. در واقع، عملکرد مربوط به این المان ها و 

وفاداری مشتری، یک رابطه ی آماری تقریباً نظیر به نظیر دارند.
برتری در یک المان را به گونه ای تعریف کردیم که از امتیاز صفر تا 10، 
حداقل نمره ی 8 را دریافت کند و اگر حداقل شش المان توسط 65 درصد 
از تصمیم گیرندگان به این نمره دست پیدا کنند، آن عملکرد را قوی در نظر 
می گیریم. سپس به مشاهده ی رابطه ی میان عملکرد با وفاداری مشتری 
را در میان شرکت ها مقایسه کردیم  پرداختیم و شاخص خالص مروجان 
)این شاخص یکی از معیارهای کلیدی وفاداری است که با کم کردن درصد 
مشتریان معترض از درصد مشتریان راضی محاسبه می شود(. متوجه شدیم 
درصد  قوی، 60  عملکردهای  برای  مروجان  خالص  شاخص  متوسط  که 
باالتر از کمپانی هایی است که تنها در یکی از 5 المان برتری دارند – و 
ندارند.  برتری  المانی  در هیچ  بود که  از کمپانی هایی  بیشتر  برابر  چندین 
هرچه بیشتر باشد بهتر است، اگرچه خیلی واقع گرایانه نیست که بخواهیم 

تمامی المان ها را به یک محصول یا خدمت تزریق کنیم.
اطالعات،  فناوری  زیرساخت های  مشتریان  که  شدیم  متوجه  همچنین 
تمایل بیشتری به تکرار پروسه ی خرید از عملکردهای قوی دارند. به طور 
متوسط، 43 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که احتمال خرید مجددشان از 
آن ها زیاد است، درحالی که تنها 21 درصد گفتند احتمال خرید مجددشان از 

کمپانی های فاقد امتیاز برتری، زیاد است.
همچنین این تحلیل نشان داد که کدام المان ها بیش از سایرین اهمیت 
دارند. زیرساخت های فناوری اطالعات عموماً یک بازار کاال برای جعبه های 
سخت افزاری با کارکرد مشابه هستند. و همچنین وقتی از پاسخ دهندگان 
خواستیم که المان ها را بر اساس اهمیت رده بندی کنند، کاهش هزینه را در 

B2B هرم المان های ارزشمند

 B2B بِین، ۴۰ نوع ارزش مجزا که محصوالت
برای مشتریان فراهم می کنند را در قالب یک هرم 

با ۵ سطح سازمان دهی کرده است. عینی ترین 
انواع ارزش در پایه ی هرم قرار دارند و هرقدر 

سطح باالتر می رود، انواع ارزش های موجود 
شهودی تر و شخصی تر می شوند.
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صدر فهرست گذاشتند.
در  زیادی  فضای  کماکان  اطالعات  فناوری  زیرساخت  شرکت های  اما 
متمایز  را  خودشان  تمامی سطوح،  در  المان ها  تحویل  با  که  دارند  اختیار 
را  اهمیت  بیشترین  هزینه  کاهش  که  گفتند  پاسخ دهندگان  اگرچه  کنند. 
در تصمیماتشان دارد، اما پاسخشان به سایر سوال ها چیز دیگری را نشان 
المان بر شاخص خالص مروجان را بررسی  می داد. وقتی میزان تاثیر هر 
ناراضی  یا  پاسخ دهندگانی که راضی  بر  المان  تاثیر 36  )با تحلیل  کردیم 
بودند(، کیفیت محصول، تخصص و پاسخگویی به عنوان قوی ترین عوامل 

 10 میان  در  حتی  هزینه  کاهش  شدند.  مطرح  مشتری  وفاداری  تقویت 
برای خریداران  را  اهمیت  بیشترین  المان ها  نبود )بخش »کدام  برتر  تای 

زیرساخت های فناوری اطالعات دارند؟« را مشاهده کنید(.
از  کسب وکار  سهولت  به  مربوط  بخش  در  برتر،  المان   10 از  مورد   7
فناوری  زیرساخت های  تامین کنندگان  ترتیب  بدین  و  داشتند  قرار  هرم 
ارزش های عینی و شهودی  برتری در فراهم سازی  با  اطالعات می توانند 
محاسبات  پلتفرم  کنند.  غلبه  شدن  کاالیی  دام های  بر  توأمان،  به صورت 
را در نظر بگیرید که در میان 10  آژور   ابری مایکروسافت تحت عنوان 
تامین کننده ی زیرساخت های فناوری اطالعات ما بهترین عملکرد را داشت 
و در 20 مورد از 36 المان، ازجمله صرفه جویی در زمان، کاهش مشکالت 
همچنین  )آژور  گرفت  پاسخ دهندگان  از  را  امتیاز  باالترین  پاسخگویی،  و 
متعاقب،  مصاحبه های  در  داشت(.  را  مروجان  خالص  شاخص  باالترین 
پاسخ دهندگان به دالیل برتری آژور اشاره کردند که فراهم سازی مشاهده ی 

آنی، بازیابی فایل های حذف شده یا ازدست رفته به هر دلیل و اتوماسیون 
وظایف مدیریت فضای ابری – نظیر اتوماسیون افزایش، پردازش و ظرفیت 

ذخیره سازی – در میانشان قرار داشت.
به  نیز  ــم  داری قــرار  بررسی  تحت  که  بازرگانی  بیمه ی  مشتریان 
بودند.  وفادار  داشتند،  المان ها  اکثر  در  خوبی  امتیاز  که  تامین کنندگانی 
اما شکاف میان عملکردهای قوی و ضعیف آن قدر وسیع نبود که نشان 
می دهد کسب وفاداری مشتری برای نمایندگان بیمه دشوارتر است. این امر 
احتمااًل بدین خاطر است که پیش تر اکثر ارزش های بیمه ی بازرگانی توسط 

کارگزارها تحویل داده می شد که روابطی قوی با اکثر مشتریان داشتند.
المان هایی  بازرگانی مشاهده کردیم مهم ترین  بیمه ی  باز هم در بحث 
که مشتریان در سخنان خود مطرح می کنند، با المان های حاصل از تحلیل 
آماری که میزان وفاداری شان را نشان می داد، متفاوت بود. وقتی از آن ها 
پرسیدیم بیشتر چه چیزی را از نمایندگان بیمه می خواهند، پاسخ دهندگان 
یک فهرست نسبتاً قابل پیش بینی را مطرح کردند: کاهش ریسک، کاهش 
هزینه، دسترس پذیری، ثبات و کاهش اضطراب. بااین حال وقتی از تحلیل 
رگرسیون برای تعیین ابعاد وفاداری به نماینده ها بهره گرفتیم، المان های 
در  تخصص  محصول،  کیفیت  دادنــد:  نشان  مهم  را  خودشان  دیگری 
کسب وکار مشتری و پاسخگویی. مشخص است المان هایی که به سهولت 
به صورت  عینی  و  شهودی  ارزش های  انواع  معرفی  و  کسب وکار  اجرای 
توأمان مربوط می شوند، فرصت های خوبی را برای بیمه گزارها ارائه می کنند.

به کارگیری این المان ها
هستند،  محصوالت  اصلی  عواید  برای  منبعی  که  المان هایی  در  بهبود 
شرکت ها را قادر می سازد که به شکل بهتری نیازهای مشتری را برآورده 
تا  بیفزایند  را  المان هایی  کافی  خرد  با  می توانند  همچنین  آن ها  کنند. 
گزاره ی ارزش خود را توسعه دهند، بدون اینکه محصوالت یا خدماتشان 
نیازمند  اقدامات  این  از  یک  هر  انجام  کنند.  متحول  کامل  به صورت  را 
این است که دیدگاه مشتری را به شکل عملیاتی لحاظ کنید. امکان دارد 
خرید،  پروسه ی  در  مشتریان  اگر  اما  کند،  کار  خدمتی خوب  یا  محصول 
رهگیری سفارش یا پشتیبانی فنی به مشکل بخورند، بسیاری از آن ها به 

دنبال تامین کننده های دیگر خواهند رفت.
وقتی کمپانی های B2B یک تحلیل کامل را بر روی تمامی اجزا انجام 
دهند، غالباً از وجود شکاف های بزرگ میان ارزیابی های شخصی و دیدگاه 
متعجب  محصوالتشان  از  استفاده  و  خرید  تجربه ی  درباره ی  مشتریان 
که  می  دهد  نشان  المان ها  تحلیل  بازرگانی،  بیمه ی  در  مثاًل  می شوند. 
کارگزارها ارزش ویژه ای را برای ثبات، کیفیت محصول، تنوع پیشنهادات 
و پاسخگویی نمایندگان قائل می شوند. وقتی یک نماینده ی بزرگ تحت 
پرسش کارگزارهایش قرار گرفت، متوجه شد که در بخش کیفیت محصول 
نسبت به رقبای اصلی اش وضعیت خوبی دارد، اما در المان های ارتباطی، 
حال  در  نماینده هم اکنون  این  داشت.  پاسخگویی، ضعف  علی الخصوص 
برای  کلی  ارزش  گزاره ی  بهبود  و  پاسخگویی  روی  بر  سرمایه گذاری 

کارگزاران است.
در یک صنعت متفاوت، بازارهای کشاورزی، المان ها به پتانسیل بازرگانی 
وسیع در توسعه ی انواع جدیدی از خدمات اشاره کردند. جان دیر  از دیرباز 

جان دیر که سازنده ی 
تجهیزات است، برای 

توسعه ی گزاره ی 
ارزش خود به ارتقای 

المان های مربوط به 
بهره وری پرداخته 

است.

B2B منتخب  المان های ارزشمند
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همان طور که شاخص خالص مروجان نشان 
داده، احتمال اینکه مشتریان، یک کمپانی 

زیرساخت فناوری اطالعات را توصیه کنند، بر 
اساس المان های ارزشمند مهیاشده توسط آن  

کمپانی افزایش می  یابد )المان های ارزشمند، 
آن هایی هستند که از صفر تا 1۰، حداقل 

نمره ی ۸ را از حداقل ۶۵ درصد از 1۰۵۰ 
تصمیم گیرنده ی شرکت دریافت کنند(. احتمال 
خرید مجدد یک محصول نیز با توجه به تعداد 

المان های ارزشمند افزایش می یابد.

نکته: شاخص خالص مروجان با کم کردن درصد عوامل ناراضی )مشتریانی که امتیاز 6 یا کمتر را به شرکت 
می دهند( از درصد راضی ها )مشتریانی که نمره ی 9 و 10 می دهند( به دست می آید. المان های حداقلی 

)همچون برآورده سازی ویژگی ها و قیمت قابل قبول( در این تحلیل گنجانده نشدند.

 تعداد المان های ارزشمند تعداد المان های ارزشمند
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نکته: درصدها نشان دهنده  ی تاثیر هر المان بر پیش بینی میزان وفاداری یک مشتری و رضایت او هستند. 
مجموع درصدهای 36 المان به 100 می رسد.

در پرسشنامه ها، مشتریان کاهش هزینه را 
به عنوان مهم ترین المان ارزشمند بیان کردند. 
اما تحلیل آماری نمراتی که برا ی هر المان به 

تامین  کنندگان دادند و امتیاز مربوط به شاخص 
خالص مروجان نشان داد که کیفیت محصول، 
تخصص شرکت و پاسخگویی از عوامل مهم 
در افزایش وفاداری مشتری هستند. در واقع 
وقتی تمامی المان های سطوح باال بر اساس 

تاثیرشان بر وفاداری رتبه بندی شدند، کاهش 
هزینه در رتبه ی ۲7ام قرار داشت.

ارزش بیشتر، 
وفاداری باالتر

کدام المان ها بیشترین 
اهمیت را برای خریداران 

زیرساخت های فناوری 
اطالعات دارند؟
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در »تخصص« و »تنظیم پذیری« محصوالت و همچنین »تضمین اعتبار« 
برای توسعه ی گزاره ی  برتری داشت. دیر  از طریق کیفیت محصوالتش 
ارزش خود، اخیراً سرمایه گذاری هایی را بر روی ارتقای بهره وری انجام داد. 
این سرمایه گذاری ها شامل تشخیص از راه دور و اپ مای جان دیر  بود که 
اطالعات مربوط به شرایط خاک و داده های هواشناسی را برای کشاورزان 
فراهم می کند. همچنین دیر بر روی المان های اقتصادی تمرکز می کند که 
می توانند موجب افزایش وفاداری شوند؛ ابزار تحلیل فارم سایت  را معرفی 
دهند  کاهش  را  هزینه های سوخت  مشتریان کمک می کند  به  که  کرده 
کاهش  را  کارگری  هزینه ی  که  دارد  را  اتوتراک   خودران  تراکتورهای  و 
بازخوردهای  توانسته  بهبودها،  این  از  یک  هر  اجرای  با  دیر  می  دهند. 
نظام مندی را هم از سوی مشتریان و هم از شبکه ی فشرده ی فروشندگان 

دریافت کند.
از نوآوری های دیر دارای عناصر تحلیل داده و  توجه کنید که هر یک 
برای  تالش هایشان  که  نیستند  مطمئن  مدیران  وقتی  هستند.  دیجیتال 
نوآوری با فناوری را در کدام نقطه متمرکز کنند، تحلیل المان می تواند مفید 
باشد. فرض کنید بودجه ی فناوری شرکت به شما اجازه دهد یا درگاهی 
اینکه یک سیستم  یا  باشید  بررسی فهرست کاال داشته  برای  خودگردان 
تامین فراهم کنید و نمی توانید هر دو  برای مدیریت زنجیره ی  را  بک اند 
را داشته باشید. شرکت باید کدام یک را انتخاب کند؟ برای پاسخگویی به 
درباره ی  را  نظرشان  و  کند  مشتریان صحبت  با  می تواند  کمپانی  سوال، 
با  بپرسد.  المان ها  این  در  کمپانی  عملکرد  همچنین  و  المان  هر  اهمیت 
از  نمونه ای  با  بعدی  مصاحبه های  اجرای  و  داده  مجموعه های  تحلیل 
ذی نفعان  )و  خریداران  اولویت های  بتواند  باید  کمپانی  پاسخ دهندگان، 
پرنفوذ(، کمبودهایش نسبت به رقبا و نواحی سرمایه گذاری شایسته را تعیین 

کند.
اف ام گلوبال که یک بیمه گزار بازرگانی در پوشش امالک است، توانسته 
گزاره ی ارزش متمایزی را پیرامون کاهش ریسک بسازد و در این راستا 
بر  را  مشتریان  واقع  در  است.  گرفته  بهره  مهندس  چندهزار  تخصص  از 
که  کرده  اولویت بندی  آن ها  توسط  توصیه هایش  اجرای  احتمال  اساس 
در  اولین ها  از  یکی  کمپانی  می شود.  ریسک ها  کاهش  موجب  نهایت  در 
یادگیری  و  داده  را در تحلیل  بود که سرمایه گذاری سنگینی  این صنعت 
داده های  با  را  مشتریان  داخلی  داده  های  گلوبال  اف ام  داد.  انجام  ماشینی 
در دسترس عموم ترکیب کرده و توانسته الگوریتم هایی را برای پیش بینی 
زمان آسیب احتمالی به مشتریان نظیر آتش سوزی یا شکستگی لوله بسازد 
و سپس هشدارهایی را ارسال نماید. مشتریان از مداخالت و خسران های 
کاری هزینه بر اجتناب می کنند و اف ام گلوبال منتفع می شود، زیرا نرخ حفظ 

مشتری اش در این صنعت باالتر از سایرین خواهد شد.

شروع به کار
هر کمپانی B2B می تواند از تحلیل المان برای بررسی و بهبود گزاره ی 
ارزش خود بهره بگیرد. به منظور شناسایی المان های مهم برای مشتریان 

و تعیین نقشی که در ارتقای پیشنهاداتتان دارند، این 5 گام را پی بگیرید:
    با توزیع پرسشنامه میان مشتریان و بررسی عملکرد محصوالت 
و خدماتتان نسبت به پیشنهادات رقبا، گزاره ی ارزش کمپانی خود در 36 

المان فوق الذکر را با رقبا مقایسه کنید. یک بررسی کّمی با اندازه ی نمونه ی 
بزرگ که توان تولید نتایج قابل قبول را داشته باشد، می تواند بینش های 

قابل توجهی را به وجود بیاورد.
    با مشتریان صحبت کنید تا تجربیاتشان را درک کنید. 
مصاحبه های متعاقب را انجام دهید تا نیازها، رضایت مندی ها و ناامیدی ها 
و همچنین اغماض هایی که در راستای استفاده از محصوالت و خدماتتان 
انجام می دهند را متوجه شوید. ازآنجایی که افراد زیادی در تصمیمات خرید 
تیم  دارد که  ارزش  بزرگ،  در سازمان های  دخیل هستند، علی الخصوص 
خریداری، افراد تاثیرگذار بر آن ها و اولویت ها و منابع مختلف ارزش برای 
هر یک را مشخص کنیم )شاید سرپرست واحد کسب وکار بخواهد نیازهای 
کاربر  درحالی که  دهد،  قرار  خطاب  مورد  را  شرقی  جنوب  آسیای  در  بازار 
نهایی خواهان محصولی باشد که یادگیری آن آسان تر است(. مطمئن شوید 
علی الخصوص  دهید،  انجام  مشتری  سازمان های  با  را  مصاحبه هایی  که 
آن هایی که از پیشروان رشد در صنعتشان هستند. از پنل یا گروه کاربری 
مشتریان کنونی استفاده نکنید، زیرا امکان دارد اعضایشان همان چیزی را 
بگویند که خواهان شنیدنش هستید. و انجام مصاحبه از طریق اشخاص 
ثالث و بی طرف را مدنظر داشته باشید، زیرا مشتریان بیشتر تمایل دارند 

بازخوردهای صادقانه ی خود را به اشخاص واسطه ارائه کنند.
    راه هایی را برای افزایش ارزش آفرینی در نزد مشتریانتان 
آن ها  توجه  جلب  برای  را  المان ها  از  مجموعه ای  وقتی  کنید.  تجسم 
تا  برگزار کنید  را در طول روز  ایده  شناسایی کردید، جلسات شکل گیری 
کنید.  تمرکز  المان های محوری  از  روی کدام یک  بر  باید  ابتدا  که  ببینید 
متخصصین  محصوالت،  برنامه ریزهای  شامل  می توانند  شرکت کنندگان 
با  مواجهه  پرسنل  سایر  و  خدمات  نمایندگان  فروشندگان،  قیمت گذاری، 
مشتری و حتی خوِد مشتریان باشند. معمواًل یک راه خوب برای آماده سازی 
در این جلسات، توسعه ی مفاد الزم نظیر پرسشنامه های مقایسه با رقبا و 
مصاحبه های پیشاپیش، دادن تکلیف به شرکت کنندگان )مثاًل »5 ایده با 

خود بیاورید«( و صحبت با مشتریان وفادار رقبا است.
    اصالح کنید، بیازمایید و بیاموزید. بهترین ایده ها را از جلسات 
تشکیل ایده بردارید و مقبولیت آن در نزد مشتریان و توانایی شرکتتان برای 
تحویل آن ها را ارزیابی کنید. بدین ترتیب می توانید مفاهیم ارزشمند را پیش 
از توسعه ی بیشتر اصالح کنید، برازش آن ها با تجربه ی کلی مشتریان را 
متوجه شوید و نتایج محسوسی که مشتریان از این بهبودها انتظار دارند 
را شناسایی نمایید. این بینش ها می توانند پیش از آزمودن در بازار یا توزیع 
وجود  به  مفاهیم  این  برای  را  پشت سرهم  و  سریع  بهبودهای  گسترده، 

بیاورند.
    آزمون نهایی را اعمال کنید. پس از معرفی این بهبودها، وضعیت 
ایده آل  قرار دهید که در شرایط  بازبینی مجدد  رقبا مورد  برابر  را در  خود 
با اجرای مجدد تحقیق اولیه حاصل می شود. علی الخصوص در بازارهایی 
پیاده  را  خودشان  نوآوری های  احتمااًل  رقبایتان  دارند،  سریعی  حرکت  که 
هستید.  خود  ارزش  گزاره ی  بازطراحی  حال  در  شما  درحالی که  می کنند، 
تحلیل عینِی متعاقب مهم است تا مطمئن شوید که طرح هایتان می توانند 

ارزش مدنظر مشتریانتان را فراهم کنند.
بیایید یک کمپانی تجهیزات فناوری جهانی و در تنگنا را مثال بزنیم که 
توسط یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی تصاحب گردید و از این طریق، 

B2B منتخب  المان های ارزشمند
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به این پروسه نگاهی بیاندازیم. بسیاری از صندوق  های سهام اختصاصی در 
قالب تالششان برای هدف گیری کمپانی ها، از نسخه ی خاصی از تحلیل 
المان ها بهره می گیرند تا بتوانند به بینش الزم برای کسب چشم اندازهای 
از  پس  خصوصی  سرمایه گذاری  شرکت  نمونه،  این  در  اما  برسند.  رشد 
پروسه ی تصاحب، دست به تحلیل المان ها زد تا رویکرد الزم برای رشد 
از  عمدتاً  که  کمپانی  اصلی  محصوالت  کند.  تعیین  را  فروش  دوباره ی 
طریق توزیع کننده ها و واسطه ها با ارزش افزوده فروخته می شدند، بازار را 
به رقبای ارزان قیمت تر در اروپا می باختند، علی الخصوص به یک شرکت 
نوظهور که فناوری آن برای کاالیی شدن در بازار کفایت می کرد. موقعیت 
در سال 2015 حیاتی شده بود، وقتی درآمد بیش از 20 درصد سقوط کرد. 
سرمایه گذاران خصوصی جدید طی همکاری با بین، سه سوال زیر را برای 

تعیین محل سرمایه گذاری مورد بررسی قرار دادند:

گزاره ی ارزش ما در قیاس با رقبا چگونه است؟ پرسشنامه ها و 
مصاحبه هایی که با فروشندگان و شرکای کمپانی و مشتریان نهایی انجام 
گرفت، تعدادی المان ارزشمند و اساسی که کمپانی در آن ها ضعیف بود را 
مشخص کرد. اواًل کسب وکار با کمپانی ساده نبود: پاسخگویی آن ضعیف 
بود و چند هفته طول می کشید تا یک فهرست را تحویل دهد. ثانیاً شرکا 
اعتقاد داشتند که کمپانی تعهد الزم را نسبت به روابطش ندارد و گاهی 
اوقات با فروش مستقیم به مشتریان بزرگ و معین، آن ها را دور می  زند. 
ثالثاً هماهنگی با شرکا کمتر از حد متوسط بود، زیرا کمپانی فاقد داده ی 
خوب درباره ی ماهیت و مقدار فروش شرکا در هر هفته بود که همین امر 
مشکالت فهرست ها را تشدید می کند. یکی از مشتریان در موردشان گفت: 
»پیچیده ترین تولیدکننده ای است که تا اینجا با آن معامله کرده ام«. نهایتًا 
کمپانی فاقد محصوالت مقدماتی مناسب بود، درحالی که رقیب نوظهورشان 
از این مزیت بهره می برد. فراتر از همه ی این ها معلوم شد که محصوالت 

کمپانی دیگر آن عملکرد شایسته و کافی را با توجه به قیمت نهایی شان 
ندارند.

متمایز  فرصت های  و  کنیم  پر  را  خألها  می توانیم  چگونه 
که  نقطه ضعف  این  حل وفصل  به منظور  دریابیم؟  را  بازار  در  شدن 
میزان  گرفت  تصمیم  کمپانی  کرده اند،  اشاره  آن  به  مصاحبه ها  و  داده ها 
در  را  بهتر  ابزار  و  آموزش  و  دهد  افزایش  را  شرکا  از  فروش  پشتیبانی 
حوزه هایی نظیر بخش بندی مشتریان، شناسایی بازار و قیمت گذاری فراهم 
کند تا پروسه ی فروششان ساده سازی شود. به منظور اینکه شرایط خوشایند 
و  رشد  موجب  که  کرد  پیشنهاد  را  پشت پرده ای  تخفیف های  شود،  شرکا 
قیمت گذاری  ساختار  فروشندگان،  انگیزش  به منظور  می شدند؛  وفاداری 
مشکالت  حل  به منظور  کرد.  تسهیل  را  فروش  و  ساده  را  تخفیف ها 
فهرست ها، کارکنان خود را در قالب شرکای اصلی توزیع قرار داد تا جریان 
داده هموار شود و با کمبود بودجه مواجه نشوند. به منظور حل وفصل خأل 
بازار، سرمایه گذاری در خانواده ی محصوالت رده پایین  موجود در ورود به 

را تسریع کرد.

آیا می توانیم یک محصول حداقلی را بدون شکستن قلک ها 
بسیار  می تواند  یک باره  به صورت  تغییر  میزان  این  اجرای  کنیم؟  اجرا 
گران تمام شود و همراه کردن شرکا نقشی حیاتی دارد. بنابراین کمپانی 
آزمون های کوچکی را در زمینه ی پاداش های مالی و پشتیبانی های جدید 
از بخش پشتیبانی انجام داد و در نهایت تغییراتی را بر اساس بازخوردهای 
شرکا ایجاد کرد. همین همکاری به کمپانی کمک کرد تا اجرای پروسه ی 
کسب وکار با آن ساده  تر شود. در آِن واحد، کمپانی مدل هایی را برای درک 
نحوه ی تاثیرگذاری این تغییرات بر هر شریک و سود و زیان خوِد کمپانی 

اجرا کرد.
وقتی تامین کننده ی تجهیزات فناوری، تغییرات را به شکلی وسیع تر توزیع 
کرد و گزاره ی ارزش جدید بر سر کار آمد، توانست این رویه را تغییر دهد و 
به رشد درآمد مفید و تک رقمی بازگشت. نمره ی وفاداری مشتری نیز بهبود 

پیدا کرد و کمپانی در مسیر سودهای بیشتر قرار گرفت.
وقتی مدیران تامین کننده ی B2B در تالش هستند تا محل تخصیص 
منابع کمیاب خود برای بهبود و بازاریابی پیشنهاداتشان را تعیین کنند، با 
یک دوجین گزینه مواجه می شوند. گره گشایی از ملغمه ای از اولویت های 
شهودی و عینی و دیدگاه های غالباً متضادی که در میان مشتریان وجود 
دارند، به ترفند نیاز دارد. المان های ارزشمند به مدیران اجازه می دهند که 
مهم ترین مسائل را برای هر دسته از ذی نفعان و همچنین نحوه ی برجسته 

شدن در میان مجموعه ای از رقبا را شناسایی کنند.

در  مشتری  بازاریابی  و  استراتژی  بخش  همکار  آلمکوئیست  اریک 
شرکت بین  و سرپرست جهانی بخش شناسایی مشتریان آن است. 

جیمی کلگهورن همکار بخش استراتژی و بازاریابی و فناوری در بین است. 
لوری شرر همکار بخش تحلیل پیشرفته ی بین است.

ارزش دارد که تیم 
خرید، افراد تاثیرگذار 

بر آن ها و منابع 
مختلف ارزش برای 
هر یک را مشخص 

کنیم.
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»کسب  وکارها 
وجود دارند 

تا برای جامعه 
ارزش آفرینی 

کنند«

منتخب کسب و کارها وجود دارند تا برای جامعه ارزش آفرینی کنند
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اچ بی آر: شما به مدت هفت سال یک کمپانی واقع 
در فهرست ۵۰۰ تای برتر فورچون را هدایت 

می کنید، اما احتماالً بیشترین توجه زمانی به 
سمتتان آمد که تصمیم به استعفا از تیم مشاوره ی 
رئیس جمهور ترامپ گرفتید. اگر دوباره مجبور به 

انجام این کار شوید، آیا مسیر متفاوتی را می روید؟
فریزیر: وقتی اتفاقات شارلوتزویل را دیدم و وقتی نظرات 
را راجع به آن شنیدم، عمیقاً حس کردم نباید کاری را انجام 

دهم که اتفاقات رخ داده و بیانات گفته شده را تایید کند. از 
هیئت مدیره نظرشان را پرسیدم، زیرا می خواستم ارزش های 

کمپانی را از زبان خودم بیان کنم. انتظار نداشتم که چنین 
موجی را ایجاد کند. اما باز هم بعید می دانم که مسیر متفاوتی 

را بروم.

رئیس جمهور با یک توییت اساسی به این قضیه 
پاسخ داد. آیا این امر تاثیری بر شما یا کسب وکار 

مرک داشت؟
به نظرم تاثیری بر مرک نگذاشت و کمپانی به تعامل خود با 

واشنگتن بر سر مسائل کلیدی ادامه داد. صادقانه بگویم، هیچ 
تاثیری بر رویکرد روزمره ی کسب وکارم نداشت. رئیس جمهور 

دیدگاه خودش را راجع به مسئله داشت. اما من احساسات و 
اعتقادات محکمی دارم.

با طی این مسیر، توصیه ی شما به سایر 
مدیرعامل ها که شاید وسوسه ی ورود به 

گفتمان های اجتماعی و سیاسی بزرگ به سرشان 
زده باشد، چه هست؟

به نظرم درست نیست که خودم یا هر مدیرعامل دیگری 
به اختالف های سیاسی ورود کنیم. اما این را به عنوان یک 

مشکل سیاسی نمی بینم. این مسئله ای است که به ارزش های 
اساسی ما به عنوان یک کشور مربوط می شود. ما دوست داریم 

مجموعه ای منطقی، بردبار و روشنفکر از افراد آزاد باشیم. ما 
همه شبیه هم نیستیم. از کشورهای یکسانی نمی آییم. آنچه 

میانمان مشترک است، ایده آل هایی هستند که ایاالت متحده 
را خاص می کنند.

با تفکری وسیع تر درباره ی نقش کسب وکار در 
جامعه، میلتون فریدمن  اظهار کرده که تنها هدف 

کسب وکار ایجاد عواید برای ذی نفعانش است. آیا 
به نظرتان درست است؟

گفتگویی با کنت فریزیر، 
مدیرعامل مرک، توسط 

ادی ایگنیشس

داستان کنت فریزیر فراتر از 
مدیرعامل  های معمولی است. او در 

یک محله های خشِن فیالدلفیا بزرگ 
شد. تحصیالت او بر روی یک حرفه 
در رشته ی حقوق متمرکز شده بود. و 

او یکی از اعضای خانواده ی کوچک 
مدیرعامالن آفریقایی-آمریکایی در 

فهرست ۵۰۰ کمپانی برتر فورچون  
محسوب می شود.

فریزیر قطعاً دل به دریا زده است. به عنوان مشاور عمومی 
مرک، او پروسه ی دفاع از کمپانی در محکمه های قضائی 

که به مسکن ویوکس  مربوط می شدند را بر عهده گرفت. از 
زمانی که در سال 2011 مدیرعامل شد، او را به خاطر ایجاد 
ثبات در مرک تحسین می کنند – این کار در صنعتی که با 

تغییر عجین شده آسان نیست. او ویژگی تحقیق و توسعه در 
کمپانی را بازگرداند و بر طرح های جدید و امیدوارکننده ای 

همچون داروی سرطان کیترودا  نظارت کرد.
فریزیر در آگوست 2017 و پس از یک راه پیمایی قدرت 

سفیدپوست در شارلوتزویل، به خشونت و کشتار علیه 
مخالفان اعتراض کرد و در سطح ملی مورد توجه قرار 

گرفت. وقتی رئیس جمهور ترامپ نظرات به ظاهر دلسوزانه ای 
را درباره ی خودبرترپندارهای سفیدپوست بیان کرد، فریزیر 
نتوانست ساکت بماند. او بیانیه ای را منتشر کرد و گفت که 

»مسئولیت ایستادگی علیه تعصب و افراطی گری« را بر 
دوش خود می بیند و از تیم مشاوره ی تولید آمریکایی در 

کابینه ی رئیس جمهور کناره گیری نمود. سایر اعضا نیز که از 
حرکت فریزیر الهام گرفته بودند، استعفا دادند و کاری کردند 
که ترامپ مجبور به انفصال تیم های مشاوره ی کاری خود 

شود.
فریزیر که 63 ساله است، در مقر مرک واقع در کنیلورث  

نیوجرسی، نشستی با اچ بی آر داشت که با ماشین 45 دقیقه 
تا منهتن فاصله دارد. در آن نشست درباره ی آینده ی 

کسب وکار داروسازی، مشکالت پایدار روابط نژادی در 
محیط کار و همان حرکتی که درباره ی دونالد ترامپ زد، 

بحث گردید. اینجا یک نسخه ی ویرایش شده از این گفتگو 
آمده است.

عکاس: ساشا مازلوو
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درحالی که یکی از مسئولیت های اساسی رهبران کسب وکار، 
ایجاد ارزش برای ذی نفعان است، به نظرم کسب وکارها وجود 

دارند تا برای جامعه ارزش آفرینی کنند. مرک به مدت 126 
سال حضور دارد؛ ذی نفعان آن بارها تغییر کرده است. اما هدف 

غالب ما در دنیا این است که واکسن ها و داروهای پزشکی 
مهمی را تحویل دهیم تا تغییرات بزرگی در بشریت ایجاد 

شود. درآمد و ارزشی که برای ذی نفعان می سازیم، نماینده ای 
غیرایده آل برای ارزش  هایی هستند که برای بیماران و جامعه 

می سازیم.

چگونه فشارهای کوتاه مدت را با نیازهای بلندمدت 
باالنس می کنید؟

برخی از شرکت کنندگان معین، ازجمله برخی گروه های 
سرمایه گذاران، غالباً ما را تحت فشار می گذارند تا بر روی 
کوتاه مدت تمرکز کنیم. اما اگر قرار باشد انتخاب من بین 

بیشینه سازی درآمدهای کوتاه مدت یا ساخت کمپانی برای 
بلندمدت باشد، خیلی ساده تصمیم می گیرم. باید مطمئن شوم 
که بخش های کمپانی بتوانند ارزش های بلندمدت و بادوامی را 

برای تمامی ذی نفعان ازجمله سهام داران بسازند.

سنجش نتایج کوتاه مدت ساده تر است، 
علی الخصوص اگر آن ها را بر اساس قیمت سهام 

تعریف کنید. بنابراین چگونه متوجه می شوید که 
فالن کار برای طوالنی مدت مناسب تر است؟

چرخه های حیات توسعه ی محصول در این صنعت بسیار 
طوالنی هستند. به طور متوسط به 12 تا 15 سال زمان نیاز 
داریم تا یک داروی جدید را به بازار بیاوریم. و مدل مالی ما 

بر حق اختراع بنا شده که عمری 20 ساله دارد – پس از این 
مدت است که انحصار را از دست می دهیم. اگر محصوالتی 
که ارزش کوتاه مدت دارند را با موارد جدید جایگزین نکنید، 
در کسب وکار نخواهید ماند. بنابراین شغل من این است که 

مطمئن شوم تصمیماتمان تنها نگاه کوتاه مدت ندارند. در غیر 
این صورت ارزش آینده را خرج امروز می کنیم که اشتباه است.

اخیراً در آزمایشی که بر روی داروی سرطان 
کیترودا داشته اید، نتایج مثبتی را گرفته اید. چنین 

گزارشی برای مرک چه معنایی دارد؟
این هم به همان نکته ی تقابل کوتاه مدت و بلندمدت 

برمی گردد. وقتی درآمدهای خود را برای سال گذشته ارائه 
دادیم، بیان کردیم که می خواهیم مطالعه ی خود برای بررسی 

میزان بقا در بیماران سرطانی را توسعه دهیم و واکنش بازار 
منفی بود. سهام ما افت شدیدی کرد، زیرا برخی فکر می کردند 

پنجره ای را برای رقبا باز کرده ایم تا به ما برسند. اما احساس 
می کردیم به زمان بیشتری نیاز داریم تا اهمیت های این 

دارو را به همگان نشان دهیم، بنابراین افت فعلی اشکالی 
ندارد. یک دیدگاه بلندمدت را اتخاذ کردیم. و هم اکنون، با 

توجه به نتایج اخیر، بازار واکنش مثبتی دارد. درسی که از این 
گرفتیم؟ توجه خود را به سمت پاداش نهایی معطوف کنید. به 

سمت بلندمدت بروید، نه آن چیزهایی که وال استریت برای 
کوتاه مدت می خواهد.

یکی دیگر از داروهای مرک - وروبسستات  برای 
آلزایمر – حداقل تا کنون برای برخی از بیماران 

به خوبی جواب نداده است. چه درسی از آن 
آموختید؟

کسب وکار تحقیقات بیوپزشکی عمدتاً با شکست همراه 
است. تعداد اندکی از پروژه های ما در نهایت به موفقیت ختم 

می شوند. اما هر مطالعه ای که به سهم خودمان به بدنه ی 
دانش می افزاییم، علم و جامعه را به سمت راهکار نزدیک تر 

می کند. به این مطالعه ای که برای آلزایمر انجام می دهیم 
بسیار امیدوار هستم. در آِن واحد، متوجه شده ام که حدود 

400 مطالعه در این حوزه نتوانسته اند عاملی موفقیت آمیز را 
برای کند کردن پروسه ی زوال ذهنی در بیماران دارای آلزایمر 

کشف کنند.

اگر در زمینه ی آلزایمر پیشرفتی نداشته باشیم، 
آیا سیستم پزشکی می تواند دوام بیاورد؟ آیا 

بیبی  بومرها  که پا به سن گذاشته اند و از آن رنج 
می برند، سیستم درمانی آمریکا را محکوم نخواهند 

کرد؟
اتحادیه ی آلزایمر پیش بینی می کند که اگر عامل 

اصالح کننده ی بیمار را نیابیم، فقط هزینه ی آمریکا در این 
حوزه تا سال 2050 به 1 تریلیون دالر خواهد رسید. اگر تا 85 

سالگی زنده بمانید، که اکثر ما امیدواریم این قدر عمر کنیم، 
احتمال ابتال به این بیماری 50 درصد خواهد بود. تقریباً به 

کشوری تبدیل خواهیم شد که 50 درصدش بیماری آلزایمر 
دارند و 50 درصد دیگر از آن ها مراقبت می کنند. بنابراین باید 
جرقه ی آلزایمر در جامعه و در کنار آن، هزینه های اقتصادی 

مراقبت از آن را مهار کنیم.

آیا تحقیقات مرک در این حوزه، دلیلی را برای 
خوش بینی ارائه می کند؟

هیچ گاه دوست ندارم امید واهی بدهم. اما ژنتیک انسانی و 
برخی از داده های اولیه نشان می دهند که وربوسستات می تواند 
توسعه ی یکی از اجزای کلیدی پالک های مشخصه ی آلزایمر 

را کاهش دهد. نمی دانیم که آیا این پالک ها حقیقتاً عامل 
مرگ سلول های عصبی هستند یا اینکه به واسطه ی یک 
پروسه ی بیماری ساز باالدستی حاصل می شوند که پالک 
می سازد و نورون ها را می کشد. همچنین نمی دانیم که فرد 

باید چه زمانی در پروسه ی بیماری دخالت کند تا از نورون های 
کافی چشم  پوشی و شناخت را حفظ نماید. اما به همین دلیل 

در حال آزمایش هستیم.

بزرگ ترین مانع نوآوری در توسعه ی دارو چیست؟ 
علم؟ مقررات؟ هزینه های تحقیق و توسعه؟

به نظرم عامل اصلی، عدم اطالع ما درباره ی بدن و بیولوژی 
انسان است. افراد درباره ی اهمیت توالی یابی ژنوم انسان و این 

حقیقت که در حال ایجاد بینش های ژنتیک بیشتر هستیم، 
صحبت می کنند. اما همان طور که راجر پرلماتر ، سرپرست 

تحقیقاتمان، می گوید آنچه نصیبمان می شود فهرستی از اجزا 
است. اما به ما نمی گوید این اجزا چطور کنار یکدیگر قرار 

می گیرند تا بدن انسان کار کند. به همین دلیل هم اکنون در 
حال استنطاق در حوزه ی چند بیماری هستیم.

به نظر می رسد کسب وکارتان در حال تکامل 
است تا صرفاً از شیمی و داروسازی به سمت 

حوزه های جدیدی همچون ژنتیک و زیست شناسی 
محاسباتی برود.

بله. در ابتدا مرک بر روی شیمی و واکسن ها متمرکز بود. 
هم اکنون وارد حوزه ی زیست شناسی شده ایم. ژنتیک انسان 
تاثیر بزرگی بر ماهیت کنونی مان دارد؛ علوم محاسباتی هم 

مهم هستند. وظیفه ی ما این است که پشت سر علم حرکت 
کنیم و از ابزارهایی بهره بگیریم که در راستای پرسش و پاسخ 
درباره ی مهم ترین پرسش های پزشکی به ما یاری می رسانند.

داروهایی که تولید می کنید، زندگی را نجات 
می دهند. بااین حال قیمت ها می توانند گزاف به نظر 
برسند. مرک چگونه قیمت یک داروی نجات بخش 

را تعیین می کند؟
طبیعتاً فرمول ساده ای برای این کار نداریم. اما تحلیل ما بر 
این است که این داروی جدید چه ارزشی را برای بیماران و 

سیستم خدمات درمانی ما فراهم می کند؟ و چگونه باید آن را 
قیمت گذاری کنیم تا به منحنی به کارگیری مدنظرمان برسیم؟ 

به صورت ضمنی منظورمان این است که توان بیماران و 
سیستم درمان ما تا چه حد است؟ سعی می کنیم این موارد را با 
عواید ذی نفعانمان باالنس کنیم – زیرا آن ها هستند که تامین 

مالی تحقیقات برای تولید داروهای آتی را انجام می دهند. 
دوست داریم داروهایمان را به گونه ای قیمت گذاری کنیم که 
هم توانایی مان برای تحقیقات آتی بهینه شود و هم بیماران 

دسترسی معناداری به آن ها داشته باشند.

هزینه های کیترودا تقریباً 1۵۰ هزار دالر برای 
تامین یک ساله است. چرا این قیمت مناسب 

است؟
اواًل که درباره ی یک موقعیت مرگ و زندگی حرف می زنیم. 

برای افرادی که رنج می کشند و عاری از امید هستند و 
می توانیم برایشان تفاوت ایجاد کنیم. بنابراین عدم درمان 

سرطان به سیستم هزینه وارد می کند. داده ها نشان می دهند 
که کاهش 10 درصدی در مرگ ومیر ناشی از سرطان می تواند 

منتخب کسب و کارها وجود دارند تا برای جامعه ارزش آفرینی کنند



7۵مارس - آوریل ۲۰۱۸   مجله کسب وکار هاروارد

تاثیر بزرگ و مثبتی را بر اقتصاد جامعه بگذارد – بسیار فراتر از 
هزینه های مالی کیترودا. و مدل مالی کسب وکار داروسازی را 

در نظر بگیرید: قیمت این داروی موفق می تواند هزینه ی بیش 
از 90 درصد پروژه های شکست خورده را بدهد. اگر نتوانیم 

هزینه ی بازنده ها را بپردازیم، برنده نخواهیم داشت.

اگر بیمار به مدل کسب وکار شما عالقه نداشته 
باشد و صرفاً بخواهد به این داروی نجات بخش 

دست پیدا کند، چه می گویید؟
ما تعهد خودمان را می دانیم که باید مطمئن شویم افراد نیازمند 
به این دارو دسترسی صحیحی به آن دارند و کیترودا را بدون 

دریافت هیچ هزینه ای در اختیار هزاران بیمار گذاشته ایم. 
و درباره ی سوالتان در مورد قیمت، بهای داروهایی که 

می فروشیم تماماً به مرک باز نمی گردد. به طور متوسط 30 
درصد از آن به سایر بخش های زنجیره ی تامین می رسد: 
بیمه ها، دولت ها، توزیع کنندگان، بیمارستان ها. اما حق با 

شماست و نگرانی عمومی زیادی درباره ی هزینه ی وارده به 
بیمار وجود دارد. و بخشی از این موضوع به طراحی عواید 

بیمه برمی گردد. بیماری که داخل این شبکه هست، تقریباً 3 
درصد از فاکتور پزشکی خود را پرداخت می کند، اما باید حدود 

15 درصد را در قالب حق بیمه پرداخت کند. تخفیف های 
زیادی را برای افرادی که مبلغ زیادی پرداخت می کنند در نظر 
می گیریم، اما غالباً بیماران از این تخفیف سهمی نمی برند. اگر 
مجبور باشید چنین مبلغ زیادی را پرداخت کنید، گفته های من 

به مذاقتان خوش نخواهد آمد.

بیایید درباره ی مسیر شخصی شما صحبت کنیم. 
آیا چیزهایی بوده که در بچگی آموخته باشید و 
هم اکنون به ارزش های مدنظرتان تبدیل شده 

باشند؟
بیل جرج  از دانشکده ی کسب وکار هاروارد می گوید که بخش 
بزرگی از رهبری به تجربیات زندگی بازمی گردد. من در یکی 
از بخش های داخلی فیالدلفیا در اواسط دهه ی 50 میالدی 

متولد شدم. تنها زیر سایه ی پدرم بزرگ شدم، زیرا مادرم را در 
همان کودکی از دست دادم. پدر من یک انسان مهربان اما 

خشک و بدون احساس بود. در خانه ی من، تحصیالت ارزش 
برجسته ای داشت. و اگر در محله ی من بزرگ می  شدید، 

مجبور می شدید که خیلی زود درباره ی مواضع خود در زندگی 
تصمیم بگیرید، زیرا فشارهای زیادی بودند که می توانستند 

شما را به راه غلط ببرند.

تجربه ی تحصیلی شما چگونه بود؟
من خوش شانس بودم که از محله ی خودم با اتوبوس به 

بهترین مدارس فیالدلفیا می رفتم. مهندسان اجتماعی شهر نه 
در یکپارچه سازی مدرسه بلکه به عدم جداسازی آن مشغول 

بودند، بدین ترتیب که آن ها می خواستند تعدادی کودک 

حرفه ی خودم بهره برده ام، چه در زمانی که وکیل بودم و چه 
االن که در مرک هستم. من مرشدهای آفریقایی-آمریکایی 

بسیار مهمی داشتم که مسیر پیش روی من را درک 
می  کردند. و البته مرشدهای سفیدپوستی داشتم که من را در 

چارچوب این کسب وکار ارشاد کردند.

چگونه گوناگونی در کسب وکار بهبود می یابد؟
محصالن اقلیت غالباً با خأل فرصت ها مواجه می شوند. حرکت 
با اتوبوس به سمت مدارس بهتر این خأل را برای من برطرف 

کرد. همچنین خأل دسترسی هم وجود دارد. اگر یک اقلیت 
یا خانم هستید که به یک فرهنگ جدید یا گروه کاری عمدتًا 

مردانه وارد شده اید، غالباً توسعه ی روابط با افرادی که می توانند 
سازنده یا مخرب حرفه ی شما باشند، دشوار است.

چه چیزی مانع توسعه  ی ارگانیک در این روابط 
می شود؟

بسیاری از افراد بیشتر با همسان های خودشان راحت هستند. 
افراد می گویند که کوررنگ هستند، اما ویژگی های بیرونی 
را متوجه می شوند. وقتی از در وارد می شوم، من یک مرد 

آفریقایی-آمریکایی هستم. شما این ویژگی را به محیط کار 
می آورید.

شما از دانشکده ی حقوق کسب وکار فارغ التحصیل 
شدید که یکی از برگزیده ترین انستیتوهای کشور 

است. آیا می گویید که حتی با توجه به این اعتبار 
هم مسیر حرفه ای شما با یک همتای سفیدپوست 

فرق می کند؟
قطعاً. به عنوان یک وکیل جوان در یک شرکت حقوقی بزرگ 

در فیالدلفیا، مجبور بودم با همکاران یا مشتریانی که برای 
درک ماهیت یا مبدأ من آمادگی کافی را نداشتند، »نرمش« 
بیشتری داشته باشم. نمی گویم که چنین شرایطی منصفانه 

است، اما آموختن نحوه ی کنار آمدن با افراد متفاوت، یکی از 
عوامل موفقیت حیاتی در زندگی من بوده است.

منظورتان از »نرمش« چیست؟
بدون اینکه ماهیت خودم را نادیده بگیرم، باید یاد می گرفتم 

که چگونه از نظر اجتماعی خودم را با شرکت هماهنگ کنم. 
حقوق، کسب وکار رابطه ها است. افرادی که در حرفه ی 

حقوق موفق هستند تنها به خاطر مهارت هایشان نیست، بلکه 
می توانند روابطی مطمئن و معتمد را با دیگران برقرار کنند. 
اگر افراد با شما راحت نباشند، نمی توانید به این روابط دست 

پیدا کنید. افراد حاضر در شرکت های بانکداری سرمایه گذاری 
که به مقامات شهری خدمت رسانی می کنند، گوناگونی 

زیادی دارند. چرا؟ زیرا شهردارها متنوع هستند. در بخش 
خصوصی تا این میزان گوناگونی نداریم. مشتریان خودشان 
پراکنده و گوناگون نیستند و نمی خواهند افرادی که به آن ها 

خدمت رسانی می کنند نیز دارای گوناگونی باشند.

سیاه پوست را در مدارس کاماًل سفیدپوست داشته باشند. این 
نکته که من 90 دقیقه در روز را سوار اتوبوس می شدم و به 
مدارس بهتری می رفتم، تفاوت بزرگی در زندگی من ایجاد 

کرد.

آیا این مسافرت طوالنی و دور از خانه شما را از 
نظر احساسی تحت فشار می گذاشت؟

بگذارید بگویم که »طبع« آن محله متفاوت بود. شما از 
اتوبوس پیاده می شدید و حس یک غریبه در سرزمینی 

ناشناس را داشتید. اما با استفاده از مواردی همچون تست های 
استاندارد، توانستم به مدارسی بروم که استانداردهای 

آکادمیکشان باال بود.

بگذارید به جلو برویم و به پستتان در مرک برسیم. 
شما یکی از معدود مدیرعامل های آفریقایی-

آمریکایی هستید.
با توجه به برکناری کن چناو  از امریکن اکسپرس ، در 

فهرست 500 تای برتر فورچون تنها 3 نفر هستیم – کمتر از 
1 درصد.

بدین ترتیب شما خواه ناخواه یک الگو هستید. 
توصیه ی شما به افراد که می خواهند مسیری 

مشابه شما را طی کنند چیست؟
به نظرم ارشاد خیلی مهم است. من از مرشدهای زیادی در 

درآمد و ارزشی 
که برای ذی نفعان 

می سازیم، نماینده ای 
غیرایده آل برای 

ارزش  هایی هستند که 
برای بیماران و جامعه 

می سازیم.
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از زمان مدیرعامل شدن چه چیزهایی آموخته اید؟ 
کلید موفقیت در این مسئولیت چیست؟

اواًل هیچ مسئله ای نبود که بتواند از پیش من را برای 
سختی های این شغل آماده کند. این شغل شبانه روزی است. 
نظرات و خواسته های بسیار متفاوتی وجود دارند. باید موضع 

خودتان را بدانید، زیرا وقتی مجبور به اتخاذ تصمیمات دشوار و 
مختص مدیرعامل ها می شوید، باید حس قدرتمندی درباره ی 

موارد درست و نادرست در کمپانی تان داشته باشید.

بیشترین توجه و زمان خود را باید بر روی کدام 
بخش بگذارید و رهبری کدام بخش ها می تواند به 

سایر افراد سپرده شود؟
به نظرم مدیرعامل ها باید بر روی سه حوزه ی حیاتی تمرکز 
کنند. اولین مورد، تعیین جهت گیری استراتژیک در کمپانی 

است. دومین مورد، تصمیم گیری درباره ی تخصیص سرمایه  
در سرتاسر کمپانی است تا بهترین ارزش های بلندمدت برای 

جامعه و ذی نفعان ایجاد شود. سومین و مهم ترین مورد، 
اطمینان از گماردن افراد در مشاغل متناسب و صحیح است. 

و مدیرعامل ها باید تمایل به اعطای قدرت داشته باشند: 
مهم ترین تصمیمات داخلی مرک، خارج از دفتر من اتخاذ 

می شوند.

بزرگ ترین کمکی که به استراتژی مرک کردید 
چه بود؟

وقتی به این شغل آمدم، برخی از کمپانی های داروسازی در 
حال کاهش منابع تحقیق و توسعه بودند. مرک یک کمپانی 
دانش بنیان و مبتنی بر تحقیق و توسعه است و می خواستم 

آن را از همان ابتدا تقویت کنم. حتی شروع کرده و چیزهایی 
که 10 سال پیش برون سپاری می کردیم را در داخل انجام 
می دادیم، زیرا متوجه شدیم که برای موفقیت بلندمدتمان 

ضرورت دارند. در انتها، کیفیت این کمپانی عمدتاً به کیفیت 
دانش و دانشمندانش مربوط می شود.

وقتی زمام امور را در دست گرفتید، مرک هنوز در 
حال احیا از محکمه ی ویوکس و مشکالت آن بود. 
آیا باالخره به این نتیجه رسیدید که فرهنگ باید 

اثر فریزیر: هفت سال در مرک
کمپانی پیشرفت های قابل توجهی داشته و قیمت سهام آن از زمان 

مسندنشینی کنت فریزیر، تقریبًا دو برابر شده است.

سپتامبر ۲۰11ژانویه ی ۲۰11

نوامبر ۲۰11

ژوئن ۲۰1۴

آگوست ۲۰1۴

سپتامبر ۲۰1۴
کنت فریزیر مدیرعامل 

مرک شد
مرک راه اندازی طرح 

»مرک برای مادران« را 
اعالم کرد – یک طرح 
10 ساله و 500 میلیون 

دالری برای سالمت 
مادران

تغییر کند؟
من در قضیه ی ویوکس، مشاور عمومی بودم. به نظرم آنچه 
در آن دوران اتفاق افتاد یک سوءتفاهم بود، اما لزومی ندارد 

هم اکنون وارد آن شویم. بگذارید بگویم که به نظرم فرهنگ 
واقعاً اهمیت دارد. و به نظرم تغییر در آن سخت ترین کار 

است. مهم ترین اهرم هایی که مدیرعامل  ها در اختیار دارند، 
گماشتن افراد صحیح در پست های رهبری و اطمینان از 

پاداش های مناسب در داخل کمپانی است تا با میزان کار افراد 
برای رسیدن به یک هدف مشترک هم سو باشند. رهبران باید 
هدف محور باشند، نه شخصیت محور. اگر به ارزش های ذاتی 
کمپانی یا کمک آن به جامعه اعتقاد ندارید و اگر تنها بر روی 
پول درآوردن متمرکز شده اید، در بلندمدت موفق نخواهید شد.

آیا همانند بسیاری از مدیرعامل ها احساس می کنید 
که مدل کسب وکارتان در حال تغییرات اساسی 

است؟
بله و خیر. بسیاری از ابعاد مدل در حال تغییر هستند. انقالب 

دیجیتال تاثیر بزرگی را بر ارائه ی خدمات درمانی، تامین مالی 

منتخب کسب و کارها وجود دارند تا برای جامعه ارزش آفرینی کنند

مرک برای اولین بار از 
سال 2005، سود سهام 

فصلی خود را افزایش داد

مرک برنامه ی تصاحب 
ایدنیکس  را اعالم کرد

اداره ی دارو و غذای آمریکا، بلسومرا  را 
برای درمان بی خوابی تایید کرد

مرک تاییدیه ی سریع اداره ی دارو و غذا را 
برای داروی سرطان کیترودا دریافت کرد

»مرک برای مادران« طرح 
هند را راه اندازی کرد تا به 
کاهش مرگ ومیر مادران 
یاری برساند

می ۲۰1۴

مرک فروش کسب وکار حمایت از 
مصرف کننده به بیر ای جی  را با مبلغ 14.2 

میلیارد دالر تکمیل کرد

اداره ی دارو و غذا گارداسیل 
ناین  را تایید کرد که به 

پشتیبانی در برابر ویروس 
پاپیلوم انسانی کمک می کند

اکتبر ۲۰1۴

دسامبر ۲۰1۴
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آن و نحوه ی تعامل ما با مشتریان گذاشته است. اما اساسًا 
مدل ما کماکان دست نخورده است – یعنی تا زمانی که 

بیماری های فاقد روش درمانی خوب وجود داشته باشند، باید 
این نوع تحقیقات را در مرک انجام دهیم.

الگوی قیمت گذاری مبتنی بر نتیجه که در صنعت 
خدمات درمانی وجود دارد، چه تاثیری بر مرک 

گذاشته است؟
به نظرم الگوی خوبی است. جامعه می تواند مبلغ زیادی را بر 

روی خدمات درمانی هزینه کند، بنابراین باید آن را هوشمندانه 
خرج کنیم. باید آن را بر روی چیزهایی هزینه کنیم که واقعًا 

ارزش آفرین و تاثیرگذار هستند. این همان چیزی است که 
قیمت گذاری مبتنی بر نتیجه به دنبالش است.

بگذارید درباره ی سایر تغییرات تهدیدآمیِز بازار از 
شما بپرسم. یکی از آن ها چشم انداز آمازون برای 

حرکت به سمت فضای خدمات درمانی است. 
دیگری ادغام ایتنا-سی وی اس  است. آیا این ها را 

شما می شوند و آیا آن ها از استعداد و تعهد کافی برای موفقیت 
برخوردار هستند یا خیر؟

چگونه برای پروسه ی گذار برنامه ریزی می کنید؟
باید علیه سلسله مراتب بجنگید که یکی از بزرگ ترین موانع 
موفقیت و نوآوری است. رهبران ما باید قدرت را به افرادی 
منتقل کنند که موقعیت الزم برای ایجاد تفاوت را در اختیار 

دارند. عاشق این هستم که کارکنان مرک را نسبت به 
دانسته هایشان از روش انجام کار متقاعد کنم – اینکه لزومی 
ندارد همواره از پایین به رهبرانشان نگاه کنند و منتظر پاسخ 

آن ها باشند.

دوست دارید میراث نهایی شما چه باشد؟
دوست دارم مردم بگویند که مرک کماکان دانش را در مشت 

خود دارد و آن را به راهکارهایی تبدیل می کند که برای 
سالمت انسان ها و حیوان های پیرامون دنیا اهمیت دارند و 

بدین ترتیب، کماکان برگ برنده رو می کند. به همین سادگی.

یک تهدید می بینید؟
در مورد پرسش آمازون: هر چیزی که سیستم توزیع را برای 
بیماران بهینه تر کند، به نفع ما است. اگر آمازون بتواند در این 
زمینه کمک کند، خدا به آن ها قوت بدهد. در قضیه ی ایتنا و 

سی وی اس، وقتی پرداخت کننده های بزرگتان ادغام می شوند، 
شما خریداران کمتری دارید که قدرت خارق العاده ای در تعیین 

قیمت دارند. همین امر به یکپارچگی بیشتری در سمت ما ختم 
می شود.

چه چیزی را به عنوان بزرگ ترین چالش پیش روی 
خود مشاهده می کنید؟

اواًل باید مطمئن شویم افرادمان که به خوبی در مدل 
کسب وکار کنونی عمل می کنند، برای انطباق پذیری با این 

تغییر آماده شده اند. بیشترین نگرانی من این است که با 
دانسته های کنونی  مان آن قدر راحت هستیم که به سمت 

اجرای این تغییرات موردنیاز نمی رویم. نگرانی بزرگ دیگری 
که دارم، استخدام نسل بعدی رهبران توسط خودمان است. 
آزمون نهایی یک رهبر این است که چه افرادی جایگزین 

ان جی ام  و مرک، همکاری 
استراتژیک گسترده برای 

کشف، توسعه و تجاری سازی 
درمان های بیولوژیک جدید را 

اعالم کردند

اداره ی دارو و غذا، بریدیون  
که برای دفع اثرات 
مسدودکننده های عصب پس 
از جراحی استفاده می شود را 
تایید کرد

اداره ی دارو و غذا، 
زپاتیر  را برای درمان 
هپاتیت سی تایید کرد

مرک و مدرنا ، همکاری 
استراتژیک برای 

پیشبرد واکسن های 
جدید سرطان که 

شخصی سازی شده و 
مبتنی بر آر ان ای پیک 
هستند را اعالم کردند

آسترازنکا  و مرک، 
همکاری  استراتژیک در 
زمینه ی غده شناسی را 
آغاز کردند

بنیاد مرک طرح 
»پر کردن خأل« را 
راه اندازی کرد تا مراقبت 
از دیابت در میان 
جامعه ی آسیب پذیر و 
محروم آمریکا را بهبود 
دهد

یک مطالعه نشان می دهد که کیترودای 
مرک به افزایش طول عمر بیماران سرطان 
ریه یاری می رساند

فوریه ۲۰1۵

دسامبر ۲۰1۵

ژوئن ۲۰1۶ژانویه ۲۰1۶

ژوئن ۲۰17

اکتبر ۲۰17

ژانویه ۲۰1۸
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آیا 

 واقعا موجب دغل کاری در 
سرمایه گذاری شده است؟

بازخرید

آنچه در بحث علیه بازخریدها اشتباه برداشت می شود

نوشته ی جسی فراید و چارلز وانگ 

منتخب آیا بازخرید واقعا موجب دغل کاری در سرمایه گذاری شده است؟

تصویرساز: ریچارد بورگ

* بازخرید یا BUYBACKS در مباحث اقتصادی و بورس، به معنای خرید سهام شرکت توسط خود شرکت است.
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شرکت های  منتقدین  خشم  ویــژه ای  طرز  به  بازخریدها  این 
فینک،  لری  مثال،  به عنوان  است.  برانگیخته  را  آمریکایی 
مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری بلک راک ، به رهبران 
به  آنی  عواید  ارائه  ی  به سمت  که »حرکت  داد  شرکت هشدار 
قدرت  کاهش  موجب   ... آن ها  سهام  بازخرید  نظیر  سهام داران 
نوآوری، نیروی کار ماهر یا هزینه  های سرمایه ی ضروری برای 
حفظ رشد طوالنی مدت می شود«. جوزف بایدن ، معاون پیشین 
رئیس جمهور آمریکا، اخیراً ادعا کرده که حجم باالی بازخریدها 
که  شده«  کسب وکار  سرمایه گذاری  در  شدید  افت  »موجب 
منتقدان  می شود«.  تحمل  کارگران  توسط  آسیب ها  »عمده ی 
غالباً میزان باالی پرداختی به سهام داران نسبت به درآمد خالص 
از  ویلیام الزونیک   که  همان طور  می دهند.  قرار  اشاره  مورد  را 
دانشگاه ماساچوست در این صفحات اشاره کرده، بازخرید سهام و 
سود در مجموع 91 درصد از درآمد خالص شرکت های اس اندپی 

500 را بین سال های 2003 تا 2012 به خود اختصاص داد.
این ادعاها در تضاد با بیانیه های عمومی رهبران شرکت درباره ی 
تعهدشان به موفقیت طوالنی مدت هستند. مثاًل دنیس میولنبرگ 
است  »بوئینگ 100 سال  که  کرده  اشاره  بوئینگ  مدیرعامل   ،
باید  و  دارد  بازار  در  را  برنده  جایگاه  نوآوری هایش  به خاطر  که 
جف  دهیم«.  ادامه  آتی  نوآوری های  روی  بر  سرمایه گذاری  به 
واژه  شش  در  را  خود  فلسفه ی  آمــازون،  مدیرعامل   ، بیزوس 
جمع بندی کرده است: »همه چیز در بلندمدت خالصه می شود«. 
هزینه های  به  که  عموم  دسترس  در  داده های  مهم تر،  آن  از 
می شوند،  مربوط  نقد  پول  تراز  و  شرکت  توسعه ی  و  تحقیق 
نشان می دهند که شرکت های اس اندپی 500 حقیقتاً مقادیر قابل 
توجهی از سرمایه را بر روی نوآوری هایی هزینه می کنند که در 
و   – دارند  قرار  مدیریت  توسط  ترسیم شده  اولویت های  راستای 

مقادیر زیادی پول نقد را برای مخارج بیشتر در اختیار دارند.
به منظور درک این انفصال، تصمیم گرفتیم که نحوه ی تخصیص 
سرمایه میان سهام داران و سرمایه گذاری داخلی در کمپانی های 
اس اندپی 500 را مورد بررسی قرار دهیم. متوجه شدیم که این 
شرکت ها در واقع مقادیر قابل توجهی از سرمایه را به تحقیق و 
توسعه و هزینه های سرمایه ای اختصاص می دهند. قطعاً نسبت 
دوره ی  در  و  است  باال  خالص  درآمد  به  سهام  بازخرید  و  سود 

2007 تا 2016، به 96 درصد رسید. اما این نسبت گمراه کننده 
عمده ی  اواًل  می گیرد:  نادیده  را  مهم  فاکتور  دو  زیرا  است، 
بازخرید  طریق  از  که   500 اس اندپی  شرکت های  سرمایه ی 
و  غیرمستقیم  یا  به صورت مستقیم  توزیع شده،  میان ذی نفعان 
ترتیب  بدین   – بازمی گردد  به شرکت ها  انتشار سهام  از طریق 
می پردازند،  سهام داران  از  سهام  مجدد  خرید  به  کمپانی ها  این 
یا  به سرمایه گذاران می فروشند  را هم مستقیماً  اما سهام جدید 
اینکه سهم را به کارکنانی اعطا می کنند که در ادامه آن ها را به 
ورودی  جریان های  این  محاسبه ی  می فروشند.  سرمایه گذاران 
وجوه نقد، تصور ما را عوض می کند. همچنین پرداختی خالص 
شامل  نه تنها  که   –  500 اس اندپی  شرکت های  سهام داران  به 
بازخرید و سود بلکه انتشار سهام نیز می شوند – در بین سال های 

2007 تا 2016، تنها حدود 50 درصد از درآمد خالص می شد.
ثانیاً درآمد خالص، شاخص ضعیفی برای درآمد بالقوه و موجود 
برای سرمایه گذاری است، زیرا آنچه پس از سرمایه گذاری تحقیق 
از مخارج آینده محور، باقی مانده را  و توسعه و کاستن بسیاری 
خالص  درآمد  را  آن  که  دارد  وجود  بهتری  سنجه  ی  می سنجد. 
اصالح شده با تحقیق و توسعه می خوانم: مجموع درآمد خالص 
خالص  درآمد  از  خالص  درآمد  به جای  اگر  توسعه.  و  تحقیق  و 
اصالح شده با تحقیق و توسعه در مخرج کسرمان استفاده کنیم، 
مشاهده می  کنیم که پرداختی خالص به سهام دار در شرکت های 
اس اندپی 500 و در دوره ی 2007 تا 2016، تنها حدود 41 درصد 

بوده است.
 500 اس اندپی  در  سهام دار  به  پرداختی  درباره ی  که  هشداری 
سرمایه ای  جریان های  درباره ی  سوءتفاهم  نه تنها  دارد،  وجود 
بلکه  می  دهد،  نشان  را  سهام دارانشان  و  کمپانی ها  آن  بین 
دیدگاه اغراق آمیز درباره ی نقش اس اندپی 500 در اقتصاد ملت 
از  نیمی  از  کمتر  اس اندپی 500،  نشان می دهد. شرکت های  را 
عواید کسب وکار و کمتر از 20 درصد از نرخ استخدام را به خود 
میزان  که  تاثیری  ارزیابی صحیح  به منظور  می دهند.  اختصاص 
بر  سهام داران  به   500 اس اندپی  شرکت های  خالص  پرداختی 
سالمت بلندمدت اقتصاد آمریکا می گذارد، فرد باید تاثیر آن بر 
کمپانی ها را در نظر بگیرد. جریان سرمایه به سمت سهام داران 
سهام داران  ما،  اطالع  به  بنا  نمی شود:  دفع   500 اس اندپی 

رنج  درآمدی  نابرابری  افزایش  و  آرام  رشد  دوقلوی  از مشکالت  آمریکا  اقتصاد  که  می دانند  همگان 
می برد. بسیاری تقصیر را گردن بزرگ ترین شرکت های عمومی آمریکا می اندازند. اتهام: این شرکت ها 
ترجیح می دهند پول نقد ساخته شده توسط کسب وکارهایشان را از طریق بازخرید سهام و سود میان 
سهام دارانشان تقسیم کنند تا اینکه برای بلندمدت سرمایه گذاری نمایند و بدین ترتیب رشد شغلی 
را تضعیف می کنند و آینده ی اقتصادی مان را تحت ریسک می گذارند. در ادامه مطرح می شود که توزیع 
بیش ازحد به سهام داران موجب افزایش نابرابری خواهد شد: آن ها باعث می شوند حقوق ها ثابت بمانند 

اما بر ثروت سهام داران و مدیران افزوده شود.

خالصه

ادعا
برخی متخصصین می گویند که رهبران 

کمپانی، با پرداخت بیش ازحد به سهام داران، 
شرکت هایشان را در حسرت سرمایه ی 
ثابت می گذارند و بدین ترتیب موجب 

تضعیف نوآوری، فرصت استخدام و رشد 
اقتصادی می شوند. بر اساس اسناد، آن ها 

به بهره برداری شرکت های اس اندپی 
500  اشاره می کنند که 96 درصد از درآمد 

خالصشان را صرف بازخرید و سود سهام 
می کنند.

مسئله
نگاهی نزدیک تر به داده ها نشان می دهد 

که مقادیر اعطاشده به سهام داران، به قیمت 
سرمایه گذاری داخلی کمتر تمام می شود. 

مشکل در نسبت استفاده شده است – 
پرداختی به سهام داران نسبت به درصد 

درآمد خالص – که نمی تواند مخارج انتشار 
سهام و هزینه های حقیقی تحقیق و توسعه 

را به حساب بیاورد.
چیزی که داده ها نشان می دهند

درصد درآمدی که به صورت بالقوه برای 
سرمایه گذاری موجود است و به سهام دار 

می رسد 96 درصد نیست، بلکه مقدار بسیار 
متعادل تر 41 درصد است. شرکت های 

اس اندپی 500 پس از پرداخت به 
سهامداران، دارای سرمایه گذاری نزدیک 

به حداکثر هستند و مقادیر سرمایه ی 
عظیمی از پول نقد دارند که می توانند در 

فرصت های آتی از آن بهره بگیرند.

منتخب آیا بازخرید واقعا موجب دغل کاری در سرمایه گذاری شده است؟
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عمده ی پول نقد را برای سرمایه گذاری در شرکت های عمومی و خصوصی 
اقتصاد  سرتاسر  در  شغلی  رشد  و  نوآوری  از  و  می کنند  هزینه  کوچک تر 

پشتیبانی می کنند.
باعث  سهام داران  به   500 اس اندپی  شرکت های  پرداخت   که  اتهام  این 
قحطی در اقتصاد سرمایه گذاری آمریکا شده، در داده ها مشخص نیست. 
هزینه های  تحلیل  با  را  کارمان  و  کرده  بررسی  را  داده ها  مقاله،  این  در 
سرمایه ای و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در اس اندپی 500 طی دهه ی 

پیشین آغاز می کنیم.

تصویر حقیقی
شرکت های  سهام داران  میان  که  خالصی  درآمد  نسبت  نکنید:  اشتباه 
اس اندپی 500 توزیع شده، بسیار باال است. از 2007 تا 2016، شرکت های 
اس اندپی 500، هفت تریلیون دالر به سهام داران پرداختند – 4.2 تریلیون 
از طریق بازخرید و 2.8 تریلیون از طریق سود – که 96 درصد از درآمد 
را  می رسد«  نظر  به  زیاد  سهام داران  به  »پرداختی  )بخش  است  خالص 
در  که  است  نقد  پول  برتر  توزیع کننده های  از  یکی  مایکروسافت  ببینید(. 

مجموع 188 میلیارد دالر به سهام داران می پردازد.
میان  در  بلندمدت  تخلیه ی سرمایه ی  نشان گر  ارقام  این  نظر می رسد  به 
شرکت های اس اندپی 500 هستند: اگر شرکت ها طبق این بحث، تقریبًا 
تمامی درآمد خالصشان را از طریق بازخرید و سود توزیع کنند، پس چگونه 
سرمایه گذاری را تضعیف نمی کنند؟ بررسی دقیق تر روی داده ها، این نتیجه 

را به دو دلیل زیر سوال می برد.
    سرمایه گذاری داخلی در حال افزایش است. اگر کمپانی ها 
تقریباً در حال توزیع تمامی درآمد خالصشان در میان سهام داران هستند، 
می توان تصور کرد که سرمایه گذاری اندکی در شرکت انجام می گیرد. اما 
وقتی به هزینه ی سرمایه ای و تحقیق و توسعه ی 25 سال گذشته در قالب 
سرمایه گذاری  استاندارد شدت  )سنجه ی  می کنیم  نگاه  درآمد  از  درصدی 
سرمایه گذاری  شدت  مجموع  می شود(،  استفاده  اقتصاددان ها  توسط  که 
روند  دهه کم وبیش  این  که طی  می بینیم  را  اس اندپی 500  شرکت های 
افزایش ساالنه داشته و هم اکنون به حد ماکزیمم خود رسیده که از اواخر 
»هزینه های  )بخش  است.  نداشته  سابقه  کنون  تا  میالدی   90 دهه ی 
سرمایه گذاری نزدیک به مقدار رکورد« را مشاهده کنید(. مشخص است 
که شرکت های اس اندپی 500، علی رغم پرداختی قابل توجه به سهام داران، 

سرمایه گذاری قابل توجهی را نیز داشته اند.
شدت  اگرچه  هستند.  سفت وسخت  نقد  پول  ترازهای      
سرمایه گذاری اس اندپی 500 دائماً در حال افزایش است، اما درصورتی که 
نکنند، می تواند  توزیع  میان سهام داران  را  از سرمایه  این حجم  شرکت ها 
بیشتر هم شود. اما میزان وجه نقد انباشته در شرکت ها زیاد و رو به افزایش 
است. در 2007، شرکت های اس اندپی 500 دارای 2.8 تریلیون دالر پول 
نقد به عالوه ی سرمایه گذاری های کوتاه مدت معادل پول نقد بودند. در طول 
دهه ی آتی، آن ها مقدار بیشتری را انباشته کردند و در سال 2016، به 4.3 
تریلیون دالر رسیدند که افزایش حدود 50 درصد را نشان می داد )بخش 
»میزان وجه نقد انباشته شده در حال افزایش است« را ببینید(. میزان وجه 
نقد تحت اختیار که بخشی از مجموع دارایی ها محسوب می شود، در طول 
این دوره به میزان حدوداً 30 درصد افزایش پیدا کرد. قطعاً مقداری از این 
وجه نقد در خارج نگه داشته می  شود و اگر برای سرمایه گذاری به داخل 

بر  سهام  بازخرید  تاثیر  ارزیابی  در 
و  شرکت ها  طوالنی مدت  سالمت 
از  فراتر  نگاهی  باید  فرد  اقتصاد، 
اس اندپی ۵۰۰ داشته باشد و به تحلیل 

اثر آن بر تمامی کمپانی ها بپردازد.
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کشور آورده شود، مالیات خواهد خورد. اما برآورد ما این است که تراز پول 
یا حتی  مانده  باقی  ثابت  یا  زمانی  این چارچوب  در  داخلی و خارجی  نقد 
افزایش یافته است. و حتی اگر فرض کنیم تمامی وجه نقد سال 2016، 
نرخ  باالترین  با  میهن،  داخل  به  بازگشت  با  و  شود  داشته  نگه  خارج  در 
تریلیون دالر   2.8 تقریباً  باز هم  مواجه گردد،  )35 درصد(  مالیات ممکن 
برای شرکت های اس اندپی 500 باقی می  ماند که آن را برای سرمایه گذاری 

داخلی هزینه کنند. 

حل معما
سفت وسخت  سرمایه گذاری  میان  تفکیک  موجب  چیزی  چه  بنابراین 
به  بیش ازحد  پرداخت  ادعای  و  یک سو  از  انباشته  نقد  وجه  میزان  و 
این  محاسبه ی  در  اصلی  مشکل  می شود؟  دیگر  سوی  از  سرمایه گذاران 
نسبت نهفته است. این نسبت نمی  تواند انتشار سهام را به حساب بیاورد و 
به نادرستی فرض می  کند که هیچ یک از هزینه های کسرشده از درآمد، به 

سرمایه گذاری مربوط نمی شوند.
    به حساب آوردن انتشار سهام: به منظور درک صحیح از میزان 
سرمایه ای که میان کمپانی ها و سهام داران در جریان است، فرد باید نگاهی 

به پرداختی خالص به سرمایه داران داشته باشد – مجموع سود و بازخرید 
منهای انتشار سهام.

در  مستقیماً،  را  سهام  شرکت  هستند:  مستقیم  سهام ها  انتشار  از    برخی 
ازای پول نقد و از طریق پیشنهاد مکتوب یا داخل بازار به سرمایه گذارهای 
عمومی می فروشد. اما بسیاری از  انتشار سهام ها غیرمستقیم هستند: شرکت 
سهم هایی را در اختیار جناح فاقد سهام می گذارد و در ازای آن مالحظات 
اقتصادی غیرنقد دریافت می کند و جناح فاقد سهام نیز این سهم ها را در 
ازای پول نقد به سرمایه گذارهای عمومی می فروشد. مالحظات اقتصادی 
می توانند در قالب دارایی )مثاًل شرکت در حال تصاحب، سهام خودش را 
برای سهام داران شرکت هدف منتشر می کند( یا خدمات )مثاًل یک شرکت 
باشند. تحقیق  از سهام برای اعطای پاداش به کارکنانش بهره می گیرد( 
 50 حدود  هستند.  غیرمستقیم  سهام ها  انتشار  اکثر  که  می دهد  نشان  ما 
درصد از مجموع انتشار سهام برای کارمندان داخل شرکت است و اکثریت 

سهم ها )85 درصد( به کارمندان معمولی می رسند.
از دیدگاه اقتصادی، انتشار مستقیم و غیرمستقیم فرقی نمی کند. فرض کنید 
شرکت بخواهد به هر کارمند 100 دالر بپردازد، اما هیچ وجه نقدی برای 
تحقق این هدف در اختیار ندارد. پس یا می تواند سهمی به قیمت 100 دالر 
را به آن ها بدهد که سپس همان را با قیمت 100 دالر به سرمایه گذاران 
را  سهم  می تواند  شرکت  اینکه  یا  بزنند.  جیب  به  را  مبلغش  و  بفروشند 
مستقیماً در ازای 100 دالر به سهام داران بفروشد و وجه نقد را به کارمند 
بدهد. این دو تراکنش تاثیر کاماًل همسانی بر شرکت، کارمند و سهام دار 

دارند.
به حساب آوردن انتشار سهام، تاثیر قابل توجهی دارد. مثاًل بر اساس برآورد 
ما، پرداختی خالص مایکروسافت به سهام دار در دوره  ی 2007 تا 2016، 
میلیارد  از 188  – حدوداً 26 درصد کمتر  بود  میلیارد دالر  مجموعاً 139 
مایکروسافت یک  کرد.  توزیع  و سودها  بازخریدها  در  که شرکت  دالری 
انتشار  میزان   ،500 اس اندپی  شرکت های  تمامی  میان  در  نیست.  استثنا 
سهام مستقیم و غیرمستقیم بین 2007 تا 2016 را مجموعاً 3.3 تریلیون 
دالر برآورد می کنیم – حدود 79 درصد از 4.2 تریلیون دالر بازخرید که 
طی این دوره داشتیم )بخش »معیار پرداخت صحیح« را ببینید(. در قالب 
اس اندپی  در شرکت های  به سهامدار  پرداختی  خالص،  درآمد  از  درصدی 
500 مجموعاً به 96 درصد رسید، اما میزان پرداختی خالص به سهام دار در 

مجموع اندکی بیش از 50 درصد بود که مقداری متعادل است.
    محاسبات مربوط به تحقیق و توسعه: همچنین درآمد خالص 
که غالباً پرداختی به سهام داران با آن مقایسه می شود، معیار ضعیفی برای 
سنجش درآمد موجود به منظور سرمایه گذاری داخلی است. چرا؟ زیرا به نظر 
می رسد هزینه هایی که برای رسیدن به درآمد خالص کسر می شوند، کاماًل 
به سرمایه گذاری آینده محور بی ربط هستند. اما یکی از آیتم های هزینه ای 
آینده محور  فی الذات  که  است  توسعه  و  تحقیق  می شود،  کسر  که  بزرگ 
است. بنابراین درآمد خالص عمدتاً مقدار موجود برای هزینه های سرمایه ای 

و تحقیق و توسعه را نشان می دهد.
حدود  به  توسعه  و  تحقیق  هزینه های  مجموع  ما،  محاسبه ی  اساس  بر 
در  اس اندپی 500  شرکت های  برای  خالص  درآمد  مجموع  از  درصد   28
حدفاصل 2007 تا 2016 رسید. وقتی هزینه های تحقیق و توسعه )میزان 
خالص پس از کسر مالیات( را به درآمد خالص اضافه می کنیم، به درآمد 
خالص اصالح شده با تحقیق و توسعه می رسیم و سپس با به حساب آوردن 

منتخب آیا بازخرید واقعا موجب دغل کاری در سرمایه گذاری شده است؟

پرداختی به سهام داران زیاد به نظر می رسد
منتقدان ادعا کرده اند که کمپانی های اس اندپی 500، تشنه ی سرمایه گذاری هستند و غالبًا داده هایی به دستشان 

می رسد که نسبت پرداختی به سهام دار بر درآمد خالصشان بسیار باال است – این نسبت در دوره ی 2007 تا 2016، 
96 درصد بود. علی الخصوص بازخرید سهام می تواند چراغ هشداری برای بروز اختالف باشد. نمودارهای سال به سال 

و مجموع که در پایین آمده اند، بحث منتقدان را نشان می دهند.
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منبع: برای جزئیات بیشتر درباره ی داده های این مقاله، »کوتاه مدت نگری و جریان های سرمایه« نوشته ی جسی فراید و چارلز وانگ را مشاهده کنید 

)مقاله ی تحت مطالعه ی 2018، موجود در اس اس آران (
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متفاوت  بسیار  کلی  تصویر  سهام دار،  به  پرداختی  و  سهام  انتشار  میزان 
به  پرداختی خالص اس اندپی 500  تا 2016، میزان  از 2007  خواهد شد. 
سهام داران، تنها شامل 41.5 درصد از درآمد خالص اصالح شده با تحقیق 
و توسعه می شد. بدین ترتیب 5.2 تریلیون دالر برای اس اندپی 500 باقی 
موارد  سایر  و  توسعه  و  تحقیق  سرمایه گذاری،  هزینه های  برای  تا  ماند 

استفاده کند )بخش »سنجش ظرفیت سرمایه گذاری« را مشاهده کنید(.
 

نگاهی فراتر از اس اندپی ۵۰۰
آسیب رسانی  موجب  سهام داران،  به  بیش ازحد  پرداخت  که  ادعا  این 
که  می کند  فرض  دارد:  هم  دیگر  ایراد  یک  می شود،  آمریکا  اقتصاد  به 
قرار  استفاده  مورد  مفید  به شکل  را  این شرکت ها، سرمایه ها  سهام داران 
عمومی  شرکت های  میان  در  را  موضوع  این  گرفتیم  تصمیم  نمی دهند. 
خارج از اس اندپی 500 بررسی کنیم – که معمواًل جوان  تر هستند و رشد 
را جذب  پرداختی خالص اس اندپی 500  از  مقداری  و   – دارند  سریع تری 
بهره  ایجاد شغل  و  نوآوری  تامین سرمایه گذاری،  برای  آن  از  تا  می کنند 
فهرست  از  خارج  عمومی  شرکت های  گرفتیم:  نتیجه ای  چنین  بگیرند. 
تک تک  در  نیستند.  خصوصی  سرمایه ی  واردکننده ی   ،500 اس اندپی 
سهام داران  سوی  از  ورودی  خالص  جریان   ،2016 تا   2007 سال های 
)منهای پرداختی خالص به سهام دار( را در آن شرکت ها داشتیم. در طول 
این دهه، جریان خالص ورودی به میزان تقریباً 407 میلیارد دالر رسید که 
معادل 11 درصد از 3.67 تریلیون دالر پرداختی خالص به سهام داران است 

که توسط اس اندپی 500 انجام می گیرد.
سال های  را طی  اس اندپی  غیر  و  اس اندپی  داده های شرکت های  سپس 
به  خالص  پرداختی  میزان  به  نگاهی  و  کردیم  یکپارچه  تا 2016   2007
درصد  یا 41  تریلیون دالر  به 3.26  پرداختی ها  این  انداختیم.  سهام داران 
از درآمد خالص )در قیاس با 50 درصدی که صرفاً برای اس اندپی وجود 
دارد( و 33 درصد از درآمد خالص اصالح شده با تحقیق و توسعه )در قیاس 
با 41 درصد برای صرفاً اس اندپی( رسیدند )بخش »تصویر بزرگ: فراتر از 

اس اندپی 500« را مشاهده کنید(.
پرداختی  از  خوبی  بخش  که  همان طور  نمی شود.  ختم  همین جا  قضیه 
شرکت  های  سمت  به  سهام داران،  به   500 اس اندپی  شرکت های  خالِص 
عمومی کوچک تر جریان می یابد، بخش قابل توجهی از پرداختی خالِص 
تمامی کمپانی های عمومی به سهام داران نیز در شرکت هایی سرمایه گذاری 
اولیه ی سهام جذب می کنند و  از طریق عرضه ی  را  می شود که سرمایه 
سرمایه گذارهای  پشتیبانی  با  غیرعمومی  کسب وکارهای  در  همچنین 
جریان های  رهگیری  اگرچه  می شود.  استفاده  نیز  خصوصی  و  خطرپذیر 
صندوق های  که  می دانیم  اما  است،  دشوار  کمپانی ها  این  به  سرمایه ای 
سرمایه گذاری خصوصی و خطرپذیر هم اکنون ساالنه بیش از 200 میلیارد 
از میزان پرداختی خالص به  قابل توجهی  – کسر  دالر را جذب می کنند 
سهام دار توسط تمامی شرکت های عمومی – و از آن برای سرمایه گذاری 

در شرکت های خصوصی بهره می گیرند.
این شرکت ها برای اقتصاد آمریکا حیاتی هستند. آن ها شامل بیش از 50 
درصد از سرمایه های ثابت غیرساکن می شوند، تقریباً 70 درصد از کارگران 
آمریکا را به کار می گیرند و تقریباً نیمی از عواید کسب وکار را می سازند. 
سرمایه گذاری  صندوق های  توسط  که  خصوصی  شرکت های  پیش تر،  و 
سیلیکون  استارتاپ های  و شامل  مالی شده  تامین  و خطر پذیر  خصوصی 

هزینه های سرمایه گذاری نزدیک به مقدار رکورد

میزان وجه نقد انباشته شده در حال افزایش است
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فارق از رها کردن سرمایه گذاری، شرکت های اس اندپی 500، درصد بیشتری از درآمد )سنجه ای استاندارد برای 
شدت سرمایه گذاری( خود را صرف هزینه های سرمایه و تحقیق و توسعه ی خود کرده اند. در واقع، مخارج تحقیق 

و توسعه به یک رکورد رسیده اند و سرمایه گذاری به میزان ماکزیمم خود که در اواخر دهه ی 90 مشاهده شده بود، 
نزدیک شده است.

پول نقد به عالوه ی سرمایه گذاری های کوتاه مدت معادل پول نقد در اس اندپی 500، به صورت مداوم از 2007 تا 
2016 افزایش داشته اند. میزان وجه نقد اندوخته به حدود 30 درصد از مجموع درآمدها در طول این دوره افزایش 

یافت.
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ولی  نیز می شدند، توانسته بودند نوآوری و رشد شغلی قابل توجهی را در 
اقتصاد  در  نوآوری های حیاتی  بیاورند. همچنین عمده ی  به وجود  آمریکا 
ما – ازجمله پیشرفت های داروسازی و فناوری اطالعات – در شرکت های 
انرژی که شرایط کاری  خصوصی کوچک رخ می دهند. حتی در حوزه ی 
نوآوری های دهه ی گذشته  ارزشمندترین و تحول سازترین  فنی تری دارد، 
سرمایه گذاری  صندوق های  توسط  که  آمده اند  کوچکی  شرکت های  از 
خصوصی و خطرپذیر تامین مالی می شدند )نه شرکت های سهامی عام( و 
به همین ترتیب شغل هایی با حقوق باال به وجود آمدند. مخلص کالم اینکه 
نمی توان اثرات اقتصادی پرداختی های خالص شرکت های اس اندپی 500 
به سهام داران را ارزیابی نمود، مگر اینکه درک کامل از نحوه  ی تاثیرگذاری 

این جریان ها بر تمامی کسب وکارهای اقتصاد داشته باشیم.

اثرات درآمد: برنده ها و بازنده ها
وارد می شوند،  به سهام داران  اس اندپی 500  پرداختی   به  که  دیگری  نقد 
نقش آن ها در افزایش شکاف میان اغنیا و فقرا است. علی الخصوص این 
بازخریدها باعث می شوند مدیران و سهام داران پولدارتر شوند و کارمندان 
معمولی آسیب ببینند. در واقع، خیلی دلیل ندارد که این پرداختی ها تاثیر 
زیادی بر نابرابری درآمدی داشته باشند، اگرچه گاهی اوقات مدیران واقعًا 
از بازخرید بهره می گیرند تا خودشان نفع ببرند. بیایید به نوبت نگاهی به هر 

یک از گروه های سهام داران بیاندازیم.
به   500 اس اندپی  شرکت های  کارکنان  اینکه  احتمال  کارکنان:      
شکلی سیستماتیک و به واسطه ی توزیع سود یا بازخرید تحت آسیب قرار 
بگیرند، اندک است. همان طور که مشاهده کردیم، کمتر از نیمی از درآمد 
خالص اصالح شده با تحقیق و توسعه در شرکت های اس اندپی 500، برای 
سرمایه گذاری یا به منظور افزایش حجم وجه نقد موجود استفاده می شود. 
مواجه  کارکنان  ریزش  با   500 اس اندپی  شرکت  یک  وقتی  بنابراین 
می شود، جای تردید هست که این کاهش اندازه  به واسطه ی فقدان وجه 
بیشتری  تقصیر  می تواند  کسب وکار  شرایط  تغییر  باشد.  شده  هدایت  نقد 
انقباض  داشته باشد. در اقتصاد دینامیک بازار ما، شرکت ها مدام در حال 
و انبساط هستند و کارمندان و دارایی هایشان را از شرکت های رو به زوال 
به سمت شرکت های در حال رشد منتقل می کنند. همچنین اگر مشاهده 
شود شرکتی در حال توزیع پول نقد بین سهام داران و اخراج کارگران است، 
محتمل ترین توجیه این است که نمی تواند بهره برداری بهینه ای را از کل 
پول نقد یا کل کارکنانش داشته باشد، نه اینکه این پرداخت ها موجب اخراج 

کارکنان شده است.
چشم اندازهای  که   500 اس اندپی  شرکت  یک  دارد  امکان  البته 
قابل  نقد  پرداختی های  خاطر  به  دارد،  کسب وکار  برای  امیدوارکننده ای 
توجهی که در گذشته به سهام داران داشته، با کسری سرمایه برای حفظ 
کارگران موردنیاز یا جذب آن ها مواجه شود. اما در چنین موردی، کمپانی 
یا می تواند سهام  بیاورد.  به دست  نقد  پول  تا  کند  منتشر  می تواند سهام 
میزان  تا  بگذارد  کارکنان  اختیار  در  پاداش  بسته های  قالب  در  را  بیشتر 
هزینه ی نقد به ازای هر کارگر کاهش بیابد. برای هر شرکت عمومی، تامین 
به سادگی  غیرمستقیم  و  مستقیم  سهام  انتشار  طریق  از  بیشتر  سرمایه ی 

انجام می  گیرد.
نهایتاً حتی اگر هم کسی همانند منتقدان اعتقاد داشته باشد که کارکنان 
می شوند،  متضرر  سهام داران  به  پرداختی  از   500 اس اندپی  شرکت های 

منتخب آیا بازخرید واقعا موجب دغل کاری در سرمایه گذاری شده است؟

معیار پرداخت صحیح

سنجش ظرفیت سرمایه گذاری
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معیار »پرداخت به سهام دار« که معمواًل برای نشان دادن افراط در پرداخت ها استفاده می شود، نقص دارد، زیرا 
نمی تواند انتشار سهام را به حساب بیاورد. طی سال های 2007 تا 2016، شرکت های اس اندپی 500 مجموعًا 96 
درصد از مجموع درآمد خالص ایجادشده را به سهام داران پرداخت کردند، اما »پرداختی خالص به سهام دار« که 

انتشار سهام را نیز به حساب می آورد، در مجموع مقدار متوسط 50 درصد را داشت.

همان طور که »پرداختی به سهام دار« یک معیار ناقص است، »درآمد خالص« نیز همین طور است. یک معیار دقیق تر 
می تواند »درآمد خالص اصالح شده با تحقیق و توسعه« باشد که هزینه های تحقیق و توسعه را به حساب می آورد. بنابراین، 
یک روش بهتر برای سنجش ظرفیت سرمایه گذاری، کم کردن مقدار پرداختی های خالص به سهام داران از درآمد خالص 
اصالح شده با تحقیق و توسعه باشد. در اینجا می بینیم که از 2007 تا 2016، شرکت  های اس اندپی 500، پس از پرداختی 

خالص به سهام دارها، باز هم 5.2 تریلیون درآمد خالص اصالح شده با تحقیق و توسعه داشتند.
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نباید تصور کند که تاثیر آن بر نیروی کار این کشور مخرب است. به منظور 
درک تاثیر کلی پرداخت ها، باید تاثیر آن ها بر روی 80 درصد از نیروهای 
در   500 اس اندپی  از  خارج  و  خصوصی  شرکت های  استخدام  تحت  کار 
نظر گرفته شود. این کارکنان می توانند به خوبی منتفع شوند، زیرا جریان 
سرمایه ی حاصل از شرکت های اس اندپی 500، در شرکت های کارفرمای 

این افراد سرمایه گذاری می شود.
 500 اس اندپی  سهام داران  درآمد  از  صحبت  وقتی  سهام داران:      
نظرمان  به  که  است  آن  از  ظریف تر  بازخریدها  و  سودها  تاثیر  می شود، 
نوع  از یک  پرداختی ها صرفاً  نگاه کنیم،  نگاه سهام داران  از  اگر  می رسد. 
آن ها  می شوند.  تبدیل  نقد(  )پول  دیگر  نوعی  به  سهام(  )ارزش  ثروت 
چارچوب زمانی کسب درآمد را عوض می کنند – سهام داران به جای اینکه 
در آینده پول را به جیب بزنند، همین امسال به آن می رسند – اما ثروت 

کلی شان بدون تغییر می  ماند.
درآمد  مجموع  افزایش  موجب  بخصوص  پرداختِی  یک  دارد  امکان  البته 
سهام دار در گذر زمان شود، اگر بازده حاصله از پول نقد در بیرون از شرکت، 
چنین  برای  اما  می دهد.  شرکت  داخل  در  که  باشد  بازدهی  از  بزرگ تر 
موقعیتی باید جشن گرفت، نه اینکه عزادار شویم. یک کیک اقتصادی هر 

چقدر بزرگ  تر باشد، بهتر است.
از مدیران اس اندپی 500 می شود، موقعیت      مدیران: وقتی صحبت 
کماکان پیچیده است. رهبران شرکت می توانند از این پرداخت ها سود ببرند، 
حتی اگر این توزیع پول نقد، هیچ سود اقتصادی برای سهام داران نداشته 
مثاًل  باشد.  بازخرید  شکل  به  پرداخت  که  زمانی  علی الخصوص  و  باشد 
یک بازخرید می تواند کاری کند که مدیران به سود مدنظر برای هر سهم 
برسند یا در مبادالت داخلی و غیرمستقیم درگیر شوند. این دست کاری ها 
می  شود  تمام  عمومی  سهام داران  ضرر  به  عمدتاً  پرداخت،  پروسه ی  در 
که )مستقیم یا غیرمستقیم( به ازای هر یک دالر اضافه ای که مدیران به 
خانه می  برند، بها می پردازند. این امر تاثیری بر کارکنان ندارد )مگر اینکه 
افزایش  به منظور  توزیع شده  نقد  پول  اگر  باشند(.  هم  سهام دار  خودشان 
باشد،  داشته  بیرونی  بازده  به  نسبت  بیشتری  داخلی  بازده  مدیر،  حقوق 

سهام داران بیشتر هم متضرر خواهند شد.
دست کاری در پرداخت به وسیله ی رهبران شرکت می  تواند با انتقال درآمد از 
سهام داران پردرآمد به مدیران پردرآمدتر، موجب افزایش بیشتر در نابرابری 
گردد. اما تاثیر آن بر کل جامعه، شرایط مرزی دارد. برای شروع کار، اگرچه 
موجب  می تواند  پرداخت  در  دست کاری  معین،  موقعیت های  برخی  در 
افزایش پرداختی به مدیر اس اندپی 500 در یک سال بخصوص شود )فرضًا 
اما تاثیر متوسط این دست کاری بر درآمد  به میزان 20 درصد یا بیشتر(، 
مدیران بسیار کمتر خواهد بود. از آن مهم تر، مدیران اس اندپی 500 تنها 
شامل اقلیتی اندک از 0.1 درصد برتر در اقتصاد آمریکا می شوند )120 هزار 
خانوار(. حتی اگر پرداختی ها به سهام دار، به شکلی نادرست موجب ارتقای 
حقوق مدیران اس اندپی 500 به میزان ساالنه بیست درصد شود، اما باز 
که  نیست  شکی  جای  می گردد.  آمریکا  در  نابرابری  موجب  به ندرت  هم 
بهره برداری فرصت طلبانه از پرداختی ها دردسرساز است، اما هزینه ها توسط 
سهام داران تحمل می شوند )نه کارکنان( و اثرات آن بر نابرابری درآمدی 

جامعه قابل چشم پوشی و کوچک است.
بازخریدهای  و  سودها  آسیب رسان  نقش  به  که  دارند  وجود  اندکی  اسناد 
اس اند پی 500 بر شرکت ها و کمبود سرمایه ی الزم برای سرمایه گذاری 

تقریبًا   500 اس اندپی  کمپانی های  کنند.  اشاره  کارکنان  به  پرداخت  و 
نقد  زیادی وجه  مقادیر  و  دارند  قرار  قله ی سرمایه گذاری خود  به  نزدیک 
را برای سرمایه گذاری بیشتر ذخیره کرده اند. تحلیل ما نشان می دهد نسبت 
درآمدی که طی 10 سال گذشته در اختیار سهام داران اس اندپی 500 قرار 
گرفت، مقدار متعادل 41.5 درصد بود – کمتر از نیمی از مقداری که توسط 
منتقدین ادعا شد. فرد باید بداند که برخی از سرمایه های جریان یافته به 
سمت سهام داران اس اندپی 500، در شرکت های خصوصی و کمپانی های 
اشاعه ی  موجب  امر  همین  که  می شود  سرمایه گذاری  کوچک تر  عمومی 
پرداختی ها  این  و  شد.  خواهد  اس اندپی 500  از  خارج  به  اشتغال  و  رشد 
علی الظاهر تاثیر چندانی بر نابرابری درآمدی ندارند. امکان دارد مشکالت 
اما  باشد،  داشته  وجود   500 اس اندپی  شرکت های  مدیریت  در  شدیدی 
این  به سهام داران در میان  پرداختی بیش ازحد  داده ها نشان می دهند که 

مشکالت جایی ندارد.

جسی فراید استاد دانشکده ی حقوق هاروارد است. چارلز وانگ استاد 
دانشکده ی کسب وکار هاروارد است.

تصویر بزرگ: فراتر از اس اندپی ۵۰۰
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با استفاده از معیارهای دقیق تری همچون پرداختی خالص به سهام دارها و درآمد خالص اصالح شده با تحقیق و 
توسعه و همچنین با نگاهی به فراتر از شرکت های اس اندپی 500، یک تصویر اقتصادی جدید ظاهر گردید. میزان 

پرداختی خالص به سهام داران طی سال های 2007 تا 2016 به 3.26 تریلیون دالر رسید که تنها 33 درصد از 
درآمد خالص اصالح شده با تحقیق و توسعه در همین دوره است.
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منتخب چگونه یک عضو هیئت مدیره ی خوب باشیم

چگونه یک
عضو هیئت مدیره ی 

خوب باشیم
باید به خاطر بسپارید که شما 

مدیرعامل نیستید

نوشته ی استانیسالو شکشنیا 

عکاس: یاگو پارتال
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#1

اعضای  از  نیمی  هستند.  باتجربه ای  رهبران  هیئت مدیره،  اعضای  اکثر 
هیئت های لیست 500 شرکت برتر اس اندپی در قامت مدیران ارشد کمپانی 
هستند و اکثرشان پیش تر مدیرعامل بوده اند. برای هیئتی که توسط مدیرعامل 
هدایت می شود، سخت است که عملکرد مدیرعامل را بررسی کند – دقیقًا 
اوایل  و  دهه ی 90  در  رسوایی شرکت ها  از  پس  که  است  دلیل  همین  به 
دهه ی 2000، کمپانی های بیشتری اقدام به جداسازی مسئولیت ها کردند. اما 
این بخش بندی می تواند مشکل دیگری ایجاد کند: وقتی عضو هیئت مدیره، 
برای  را  خود  اقدامات  که  است  زیاد  امکانش  نیست،  مدیرعامل  خودش 
جایگزینی مدیر ارشد آغاز کند، اختالف را دامن بزند و سردرگمی را در میان 

مدیران ارشد شرکت به وجود بیاورد.
بنابراین آیا رویه های خوبی برای مسئولیت عضو هیئت مدیره وجود دارند و 
این رویه ها چه تفاوتی با رویکردهای سنتی مدیرعامل ها و مقامات اجرایی 
دارند؟ برای کشف پاسخ به این سوال ها، مرکز مدیریت شرکت اینسید  یک 
پروژه ی تحقیقاتی را اجرا کرد که شامل توزیع پرسشنامه ای میان 200 عضو 
هیئت مدیره ی 31 کشور و 80 مصاحبه با اعضا، سهام داران و مدیرعامل ها 
می شد. صرف نظر از برخی تفاوت های ساختاری )عمدتاً در ساختار مالکیت و 
تا حد پایین تر در فرهنگ ملی(، توانستیم میزان قابل توجهی از نظرات هم راستا 

را درباره ی ویژگی های یک عضو هیئت  مدیره ی خوب به دست بیاوریم.
افراد حاضر در مطالعه ی ما عمدتاً به این نتیجه رسیدند که یک عضو موثر 
در هیئت مدیره، نه تنها رهبری کمپانی بلکه هدایت الزم را برای هیئت فراهم 
می کند و اجازه می دهد که به عنوان باالترین بدنه ی تصمیم گیری در سازمان 
است:  گفته  تحقیق  این  پاسخ دهندگان  از  یکی  که  همان  طور  کند.  عمل 
»عضو هیئت مدیره مسئول هیئت است و باید نماینده ی آن باشد، درحالی که 
مدیرعامل نقش وجهه ی عمومی کمپانی را دارد«. همین تمایز اساسی است 
که مسئولیت عضو هیئت مدیره را با مدیرعامل متفاوت می کند و به همین 
دلیل نیازمند رویکردها و مهارت های ویژه ای است. ملزومات این مسئولیت 
را به مجموعه ای شامل هشت اصل تجزیه کردیم که در صفحات پیش رو 

توضیح خواهیم داد و نمونه هایی را از رهبران مجری این اصول می آوریم.

خالصه

مسئله
اعضای هیئت ها غالبًا 

به گونه ای رفتار می کنند که 
انگار مدیرعامل هستند و 

همین امر موجب ایجاد تضاد 
و ابهام در اتاق هیئت مدیره 

می شود.

چرا این اتفاق می افتد
اکثریت اعضای هیئت مدیره 

پیش تر مدیرعامل بوده اند و به 
رئیس بازی عادت کرده اند.

راهکار
هیئت مدیره ها باید بدانند 

که فرمانده نیستند و نقش 
تسهیل کننده را دارند. شغل 

آن ها این است که مدیران را 
قادر به اجرای مباحثات گروهی 

مهم نمایند.

اصل شماره ی 1: راهنمای بغل دستی باشید
دوره  یک  در  کرده ایم،  مطالعه  که  هیئت مدیره  اعضای  درصد  از 85  بیش 
مدیرعامل بوده اند. آن ها با ایجاد چشم انداز، انجام حرکات جسورانه، تعیین افراد، 
ارائه ی دستور، تفویض مسئولیت و الگو بودن رشد کرده اند. این مدیران چه با 

رویکرد نتیجه گرا و چه با رویکرد عمل گرا، پیش تر ستاره های صحنه  بوده اند.
همان  از  نمی توانند  آن ها  تمامی  تقریباً  هیئت مدیره،  در  عضویت  با  اما 
شایستگی ها و خصایصی که پیش  تر باعث شده بود به مدیرعاملی خوب تبدیل 
شوند، بهره بگیرند. این یک داستان معمول است که درباره  ی دایان بیالرتز  از 
بلژیک است )توجه کنید که اگرچه تمامی داستان های این مقاله واقعی هستند، 
اما اسامی و برخی از جزئیات شخصیت های اصلی تغییر پیدا کرده تا هویتشان 

مخفی بماند(.
بیالرتز می گوید »پس از اینکه عضو هیئت مدیره شدم، دشوارترین کار برای 
من این بود که کنشگری خود به عنوان مدیرعامل را از یاد ببرم. در ابتدا همواره 
سعی می کردم خودم به دنبال بهترین راهکار ممکن بگردم و ایده هایم را به 
هیئت مدیره ارائه کنم، نه اینکه مباحثات گروهی را سازمان دهی نمایم. بعدها 
فرصت های  و  شده  ناراحت  موضوع  این  از  مدیران  برخی  که  شدم  متوجه 
مکاشفه ی دسته جمعی محدود می شوند. اما تنها پس از برگزاری یک کارگاه 
با اعضای باتجربه ی هیئت مدیره این موضوع را متوجه شدم. و حتی پس از آن 
هم خیلی سخت بود که سبک خودم را عوض کنم. در همکاری با یک مربی، 
توانستم نقش خودم را از انجام دهنده به یاری رسان تغییر دهم. امروز از نحوه ی 
اجماع هیئت مدیره بر روی یک تصمیم خوب لذت می برم، آن هم بدون اینکه 

یک واژه از دهانم خارج شود«.
همچون بیالرتز، موفق ترین اعضای هیئت مدیره در مطالعه ی ما یاد گرفته اند 
که در میان پاسخ دیگران نپرند و سعی نکنند که خودشان تصمیمات را بگیرند. 

تحقیق ما دریافته که آن ها سه ویژگی را از خود نشان می دهند:
پرسش نامه  پاسخ دهندگان  از  یکی  که  همان  طور  خویشتن داری:   •     
در آمریکا بیان کرده، »اگر می خواهید در مرکز صحنه حضور داشته باشید، 
دنبال شغل دیگری بگردید. اعضای هیئت مدیره ی عالی شرایطی را می سازند 
و  مفید  رفتارهای  افراد خواستیم که  از  وقتی  بدرخشند«.  بتوانند  دیگران  تا 
موثر اعضای هیئت مدیره را شرح دهند، پاسخ هایی همچون »خویشتن دار«، 
موثر  اعضای  شنیدیم.  را  دیگران«  برای  فضا  »بازکننده ی  و  »غیرمستبد« 
کمتر حرف می زنند: مداخله های آن ها بیش از اینکه بر روی محتوا متمرکز 
باشد، به پروسه ها و افراد معطوف شده و نقش مشوق را دارند. مثاًل بیالرتز دو 
قانون دارد: از »من« استفاده نکنید و در طول هیچ یک از جلسات هیئت مدیره، 

هیچ گاه بیش از 10 درصد زمان صحبت را به خود اختصاص ندهید.
    • صبوری: اعضای خوب هیئت مدیره به کارشان مشتاق هستند، اما آن 

منتخب چگونه یک عضو هیئت مدیره ی خوب باشیم
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#2 اشتیاق با قابلیت مکث و انعکاس افراد تعدیل می شود. به جای اینکه همه چیز 
را شلوغ کنند تا کارها سریع تر انجام شوند، بر روی انجام صحیح امور تمرکز 
می کنند. آن ها درون گرایی و خوداندیشی را تشویق می کنند. مثاًل در انتهای 
اشتراک  به  را  خود  برداشت  که  می خواهد  مدیر  هر  از  بیالرتز  جلسه،  یک 
بگذارد. فردای آن روز نشستی با مدیرعامل دارد تا درباره ی جلسه صحبت 
موردشان  در  مجدداً  و  می رود  نوشته هایش  سراغ  آن،  از  پس  روز  و  کنند 

می اندیشد.
    • دسترس پذیری: اگرچه اکثر اعضای هیئت مدیره های مورد مطالعه 
دارای قرارداد پاره وقت با کمپانی هایشان بودند، اما کاماًل به آن تعهد داشتند و 
صرف نظر از توافقاتشان، زمان الزم را برای کار می گذاشتند. یکی از اعضای 
هیئت مدیره  ی دو کمپانی عمومی، دفتر کوچکی را در هر یک از دو کمپانی 
داشت و اولین چهارشنبه ی هر ماه را در اولی و دومین چهارشنبه را در دومی 
می گذراند. در هر دو روز، یک روتین جاافتاده را پیروی می کرد: یک جلسه ی 
رودررو با مدیرعامل، سپس جلسه ای با حضور توأمان مدیرعامل و مدیر ارشد 
مالی، در ادامه جلساتی با مشاوران ارشد حقوقی و دبیر شرکت و در نهایت 
جلساتی با یک یا دو عضو هیئت مدیره که جزء مدیران نبودند. او سه ساعت در 
روز را برای جلسات ویژه می گذاشت. تمامی مدیرانی که او با آن ها کار می کرد، 
می  دانستند که تلفنش 24 ساعته روشن است و اگر در ساعات غروب یا در 
چهارشنبه ها هم با او کار داشتند، برای زنگ زدن درنگ نمی کردند. او به ما 
گفت »همواره از آن ها برای چنین تماس هایی تشکر می کنم، زیرا باید بدانند 

که اهمیت می دهم و در دسترس هستم«.
از  یکی  تصدی  برای  که  کرده  اشاره  ویژگی  یک  به  ما  تحقیق  همچنین 
از  اندکی  تعداد  صنعت.  از  دانش  ندارد:  ضرورتی  هیئت مدیره  کرسی های 
اعضای موفق هیئت مدیره در مطالعه ی ما آن را مهم می پندارند و اکثراً حس 
می کردند که شاید نقش یک مانع را ایفا کند، زیرا متخصصین غالباً سراغ 
از  بسیاری  بیابند.  راهکار  می خواهند  و  نمی  روند  دسته جمعی  تصمیم گیری 
مدیران و سهام داران این دیدگاه را تایید کردند. بیالرتز نیز با آن موافق است. 
او درباره ی دومین کرسی هیئت مدیره ی خود که در یک صنعت غیرمرتبط با 
تجربه ی پیشینش بود، می گوید: »برای من راحت تر بود، چون هیچ تخصص 
سایر  تجربیات  از  و  کنم  تمرکز  پروسه  روی  می توانستم  و  نداشتم  عمیقی 
مدیران بهره بگیرم«. اگر نگاه از باال داشته باشیم، اتخاذ فرضیات واقع گرایانه 
و ایجاد ارتباط میان آن ها و راهکارها، از قابلیت هایی بودند که او برای کار 

ضروری می دانست.

اصل ۲: کار تیمی را تمرین کنید – نه تیم سازی را
بین المللی  زنجیره ی خرده فروشی  پیشین یک  مدیرعامل   ، فیتزاالن  دیوید 
که از انگلستان می آید، به سختی تالش کرد تا رویکرد تیم سازی خود را بر 
اولین هیئت مدیره ای که در آن عضو می شد اعمال کند. او دو جلسه ی خارج از 
سایت را سازمان دهی کرد تا درباره ی اهداف مشترک، قوانین تیمی و انتظارات 
متقابل اعضا صحبت کنند. تمامی 10 مدیر برای اولین جلسه ی خارج از سایت 
حاضر شدند )اگرچه دو نفر در میانه ی راه عذرخواهی کرده و رفتند(، اما در 
دومین جلسه تنها شش نفر آمدند. کماکان فیتزاالن به تالشش ادامه داد تا 

مدیران را به یکدیگر نزدیک کند.
پیدا کرد:  نتایج غافلگیرکننده ای دست  به  ارزیابی هیئت مدیره  بعد،  ماه   18
را  بازخوردشان  اینکه  از  پس  نداشتند.  دوست  را  دیوید  تالش های  مدیران 
منعکس کردند، فیتزاالن متوجه شد که مدیران، یک گروه سنتی نیستند. آن ها 

زمان اندکی را با یکدیگر می گذرانند )چهار الی شش جلسه ی هیئت مدیره در 
سال به عالوه ی تعدادی جلسه ی کمیته و تماس تلفنی( و هر عضو معمواًل 
بیش از یک منصب دارد. اکثر آن ها شغلی دشوار و تمام وقت دارند. همکاری 
در این چارچوب، همان چیزی است که ایمی ادموندسون ، استاد دانشکده ی 
کسب وکار آن را »کار تیمی« می خواند: جمع آوری متخصصین در یک گروه 
موقت تا بتوانند مسائلی که برای اولین بار و شاید همان یک بار با آن مواجه 
می شوند را حل کنند. بدین منظور، رهبران باید از تعریف هنجارهای تیمی و 
ایجاد اعتماد فاصله بگیرند و بر روی ارزیابی، سازمان دهی و ترتیب دادن سریع 

همکاری تمرکز کنند.
هم اکنون رویکرد فیتزاالن شامل تعامل جداگانه با مدیران پیش از جلسات 
هیئت مدیره و مشاوره ی پیشاپیش با آن ها به منظور تعیین آیتم های دستور 
کار می شود. پس از جلسه، او کارش را با صورت جلسه، یادداشت، گزارش و 
تماس تلفنی پی می گیرد. او می گوید »هر ماه یک بار با تمامی مدیران تماس 
می گیرم تا ببینم که چه می کنند، چه خبرهای جدیدی دارند، در مورد دستور 
کار جلسه ی بعدی هیئت مدیره صحبت کنیم و در کل به یادشان بیاورم که 

آن ها بخشی مهم از هیئت مدیره هستند«.
در طول جلسات هیئت مدیره، فیتزاالن سعی می کرد به همه ی مدیران زمان 
برای صحبت بدهد. هیچ مدیری نمی تواند بیش از یک بار صحنه را به دست 
بگیرد، مگر اینکه سایر مدیران دیدگاهشان را گفته باشند و مدیران می توانند 
عقیده  ی  بخواهند  اینکه  نه  کنند،  برای شفاف سازی مطرح  را  پرسش هایی 
خود را تحمیل نمایند. فیتزاالن با دقت زبان بدن را رصد می کند تا نشانه های 
خستگی، عذاب یا نارضایتی را متوجه شود و بتواند به سرعت مداخله کند. در 
صورت عدم توافق، او می گذارد بحث ادامه پیدا کند تا اینکه به اجماع برسند. او 
معمواًل با رأی گیری برای حل اختالف مخالف است، زیرا حس می کند به روح 

همکاری آسیب می زند.
وقتی زمان تصمیم گیری فرا می رسد، فیتزاالن بر روی حصول راهکار ویژه، 
عملی و کاماًل سازماندهی شده تمرکز می کند – و بررسی می کند تا تمامی 
می آورد:  خاطر  به  او  کنند.  پشتیبانی  آن  از  و  شوند  متوجه  را  آن  مدیران 
افراد در یک بحث  نوپا در هیئت مدیره، میزان مشارکت  »به عنوان عضوی 
یکسان و برداشت های مختلفی که می  توانند از یک تصمیم یکسان داشته 
گفتگوهای  بعدها  اوقات  گاهی  نتیجه،  در  می  گرفتم.  دست کم  را  باشند 

ناخوشایندی داشتیم«.
از هلند که در هیئت مدیره ی 11 کمپانی حضور داشته،  فان درمارو   مانفرد 
پروسه ی سازماندهی شده ای را برای همراه سازی مدیران دارد. او کارش را با 
مکالمه ی رودررو با مدیری که به تازگی منصوب شده آغاز می کند و در حین 
آن، نه تنها به معرفی کمپانی، استراتژی، مدیران کلیدی و هیئت مدیره ی آن 
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می پردازد، بلکه – از همه مهم تر – انتظارات را شفاف سازی می کند. در میان 
این انتظارات، حضور فیزیکی و اجباری در تمامی جلسات هیئت )»دو جلسه 
ارائه های  شنیدن  با  که  نکن  )»فکر  کامل  آمادگی  هستی«(؛  اخراج  نیایی، 
مدیران می توانی مشکالت را متوجه شوی؛ ما چنین رسمی نداریم«(؛ توسعه ی 
کمپانی و دانش صنعتی؛ و تعهد زمانی )»اگر نمی توانی 15 روز کاری در سال 
را به هیئت مدیره اختصاص دهی، همین االن خداحافظی کنیم بهتر است«( 
در  با همتایانش  را  از جلسات  نوپا مجموعه ای  مدیر  این  دارند. سپس  قرار 

هیئت مدیره و مدیران ارشد خواهد داشت و از کمپانی بازدید خواهد کرد.
همچنین فان درمارو به سختی تالش می کند تا مدیرانی که خیلی در مباحثات 
شرکت نمی کنند را به تحرک وادارد. اگرچه آن ها را به سردی در اتاق جلسه 
مورد خطاب قرار نمی دهد، بلکه پیش از جلسات نظرشان را جویا می  شود و 
نیز اشاره  ارائه می دهد و به منبع آن دیدگاه  را به هیئت  مدیره  دیدگاهشان 
می کند؛ بدین ترتیب غالباً یک همکاری مستقیم شکل می گیرد. او همچنین 
زیاده گویی  و  پرحرفی  جلوی  تا  می گیرد  بهره  سه مرحله ای  رویکرد  یک  از 
مدیران را بگیرد: مرحله ی اول، مواجهه ی مستقیم در اتاق جلسه؛ مرحله ی 
دوم، مکالمه ی رودررو به صورت آفالین؛ و مرحله ی سوم، مکالمه ی رودرروی 
دیگری که در آن پیشنهاد کمک حرفه ای با هزینه ی کمپانی داده می شود. 
اگر هیچ کدام از این ها جواب ندادند، از آن مدیر می خواهد که دیگر در جلسات 

شرکت نکند و تا برگزاری انتخابات مجدد کنار برود.

اصل ۳: مسئولیت آماده سازی را بپذیرید
مدیریت  به  شغلشان  می کنند  فکر  غالباً  هیئت مدیره  باتجربه ی  اعضای 
تشخیص  باتجربه  مدیران  اما  می شود.  مربوط  هیئت مدیره  دینامیک های 
از قضیه هستند. سهم قابل  این جلسات تنها بخش کوچکی  می دهند که 
توجهی از کارهای هیئت مدیره شامل تعیین دستور کار و سرهم بندی یک 
بسته ی خالصه است. مثاًل فان درمارو آماده سازی دستور کار جلسات را از یک 
سال پیش تر آغاز می کند و نظرات مدیرعامل، سایر مدیران و دبیر شرکت را 
می پرسد. در راه ساخت این دستور کار، آیتم ها باید استراتژیک، دارای محتوا 
و آماده ی تصمیم گیری باشند – و چیزی که هیئت مدیره بتواند آن را مدیریت 
کند. هر دستور کار دارای محدودیت شش آیتم است و او همواره مقداری 
سکون را لحاظ می کند تا در صورت نیاز، زمان کافی برای توسعه ی یک بحث 
یا حل وفصل یک آیتم غیرمنتظره وجود داشته باشد. پیش از اینکه یک دستور 

کار تایید شود، او پیش نویسی را میان جناح های درگیر توزیع می کند.
اشاره  او  می گیرد.  انجام  توجیهی  بسته  ی  روی  بر  تالش  از  میزان  همین 
افراد بهتر  باشند،  می کند »وقتی مفاد به شکلی دقیق و بصری تهیه شده 
آماده می شوند«. تمامی ارائه ها یک خالصه ی مدیریتِی یک صفحه ای دارند؛ 

هر طرح سرمایه گذاری حداقل شامل سه آلترناتیو است؛ و ارائه های مدیریتی 
نمی توانند از 15 اسالید فراتر بروند. فان درمارو فرمت مفاد را تعریف می کند، 
پک نهایی را پیش از انتشار مورد بررسی قرار می دهد و تمهیدی می چیند که 

حداقل 5 روز پیش از جلسه به دست مدیران برسد.
پیگیری نیز به همین اندازه مهم است. فان درمارو به سرعت خالصه ی دقیق 
کل جلسات را برای تمامی اعضای درگیر در هیئت مدیره و در صورت تناسب 
برای مدیران اصلی آماده می کند. این خالصه ها عمل گرا هستند و دیدگاه  ها 
مدیران  تا  می  دهند  پوشش  راهکارها  و  نتایج  کنار  در  را  متفاوت  نظرات  و 
نتوانند مواضع کلیدی را فراموش کنند، نادیده بگیرند یا سطحی بپندارند. دبیر 
به شکلی  را رهگیری می کند و  اجرای تصمیمات هیئت  هیئت مدیره روند 
مرتب فان درمارو را درباره ی میزان پیشروی توجیه می کند. اگر اجرای یک 
او توضیح  از  تا  نزد مدیرعامل می رود  بیافتد، هیئت مدیره  تأخیر  به  تصمیم 

بخواهد.

اصل ۴: تعهدها را جدی بگیرید
اعضای باتجربه ی هیئت مدیره موافق اند که کار در کمیته ها، یکی از نکات 
کلیدی در موفقیت هیئت است. همان طور که فان درمارو توضیح می دهد »ما 
سه چهارم کارها را در حین جلسات کمیته انجام می دهیم. کمیته ها کوچک 
منتخب  همواره  مباحثات  و  دارند  مرتبط  تخصص های  اعضایشان  هستند، 
می باشند. طبق تعریف، جلسات هیئت مدیره رسمی تر هستند. بنابراین تالش 
می کنم مباحث عمیق را در سطح کمیته ها شکل بدهم – مجبورشان کنم 

کل کارهای تحلیلی را انجام دهند و راهکارها را برای کل هیئت آماده کنند«.
به  کسی  چه  که  می گیرد  تصمیم  هیئت مدیره،  عضو  به عنوان  فان درمارو 
ماهیانه  تماس های  طی  او  باشد.  هیئت  در  کسی  چه  و  بپیوندد  کمیته ها 
باالسر کار کمیته ها نظارت می کند، نسخه ی روز برنامه ها، مشکالت آشکار 
و ایده هایشان برای آینده را متوجه می شود، برای کسب اطمینان برای حضور 
منظم در جلسات کمیته برای افراد برنامه ریزی می کند )به صورت پیشاپیش( 
تا طی یک دوره ی دوروزه با جلسات کامل هیئت مدیره همراه شوند، معمواًل 
جلسات کمیته را در بعدازظهر روز اول برگزار می کند، در ادامه برنامه ی شام 
است و جلسه ی کل هیئت مدیره صبح فردا شکل می گیرد. وقتی نیاز باشد یک 
جلسه ی غیرمنتظره برگزار شود، او به جای حضور شخصی از ویدئوکنفرانس 

استفاده خواهد کرد تا امکان حضور برای مدیران بیشتری فراهم شود.

اصل ۵: منصف بمانید
اگرچه بسیاری از اعضای جدید هیئت مدیره تمایل دارند بهره ی کامل را از 
تجربه و دانش خود ببرند، اما واقعیت تلخ این است که وقتی فرد در باالدست 

منتخب چگونه یک عضو هیئت مدیره ی خوب باشیم
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دارد،  بخصوص  مسئله ی  یک  درباره ی  قدرتمندی  دیدگاه  و  می نشیند  میز 
بهره وری جمعی آسیب می بیند.

این درسی است که دان مک گیل  آموخت، همکار یک شرکت مشاوره که 
ابتدا 12 سال پیش عضو هیئت مدیره شد. او می گوید: »قباًل با تفکر درباره ی 
ایده ها، نمونه ها و مدل هایی که می توانند توجهشان را جلب کنند و در نهایت 
به حل مسئله یاری برسانند، برای جلسات با مشتریان آماده می شدم. وقتی 
مدیر شدم، در همین مسیر به کار خود ادامه دادم. درحالی که مفاد هیئت مدیره 
را مطالعه می کردم، سعی می کردم بهترین تصمیم را برای آن ها بگیرم. ابتدا 
به عنوان عضو هیئت مدیره نیز همین راه را ادامه دادم، اما غالباً از تصمیمات 
هیئت مدیره رضایت نداشتم و برخی اعضا با پیشنهاد های من درباره ی تعداد 
زیادی از ایده ها راضی نبودند. حتی شنیدم که برخی از آن ها زیر لب می گویند 

مشاور همین است دیگر، »نمی تواند از مشاوره دست بردارد««.
است  دانشگاه  استاد  از خواهرش که  بشنود،  را  متفاوتی  دیدگاه  اینکه  برای 
پرسید که چگونه برای کالس هایش آماده می شود. از اینکه خواهرش با چه 
دقتی برنامه ریزی و ارتباطاتش با دانشجویان را مدیریت می کرد، متحیر شده 
بود. او می گوید »این مکالمه به من کمک کرد تمرکزم را از جستجو برای 
راهکار به سمت برنامه ریزی پروسه منتقل کنم«. امروز او میزان زمانی که 
باید به گزارش مدیرعامل تخصیص دهد و میزان وقتی که باید برای مکالمات 
متعاقب بگذارد و نحوه ی سازمان دهی آن ها را ترسیم می کند – در این حد که 

چه کسی باید اول صحنه را در دست بگیرد و چه کسی آخر صحبت کند.
جین مک لئود  که کانادایی است، تکامل مشابهی را طی کرد. او برای سومین 
بار بود که به عضویت در هیئت مدیره می رسید که با ضرب المثل »تماشاگرها 
بخش های بیشتری از بازی را می بینند« برخورد کرد. بدین ترتیب توانست 
بینش جدیدی درباره ی دینامیک های هیئت مدیره پیدا کند: »اگر می خواهم 
تصویر کلی را ببینم و کار در گروه را تسهیل نمایم، نباید بازی کنم. باید یک 
تماشاگر باشم که خودش هیچ سهمی در بازی ندارد«. در ابتدا برایم سخت 
بود که شل بگیرم و در مباحثات شرکت نکنم، اما تعدادی تکنیک ساده برای 
فراموش کردن عادت  های قدیمی و توسعه ی موارد جدید به من یاری رساندند.

چیست؟«،  مسئله  برای  راهکار  »بهترین  بپرسد  خودش  از  اینکه  به جای 
هم اکنون می پرسد »بهترین راه برای سازمان دهی یک مسئله چیست؟«. او 
هنوز مفاد را مطالعه و تالش می کند تمامی نکات دقیق مشکل را بفهمد، اما 
همچون مک گیل بر روی سازمان دهی مکالمات تمرکز می کند و برای ارائه ها، 
گزارش های کمیته، مباحثات و تعیین مدیرانی که باید مکالمات را شروع کنند 

یا به پایان برسانند، وقت می گذارد.
در طول این جلسات، مک  لئود بر روی شنیدن گفته های هر مدیر، نحوه ی 
به خودش اجازه  ابتدا او صرفاً  بیان او و احساسات گروه تمرکز می کند. در 

وقتی مدیرعامل یک بانک بزرگ – او را الکس تایسون  می خوانم – به هیئتش پیشنهاد 
داد که از مسئولیتش استعفا دهد و جانشین عضو بازنشسته ی هیئت مدیره شود، همه به عقلش 
شک کردند. به عنوان مدیر ارشد عملیات، او 18 سال پیش انستیتو را از ورشکستگی نجات داده 

بود و تصدی نقش مدیرعامل توسط او نیز موفقیت های پیاپی را به همراه داشت. پس از مقداری 
بحث، مدیران نیز گزینه ی تایسون برای مدیرعامل جدید را تایید کردند – یک معاون 48 ساله 

که 15 سال در بانک حضور داشت.
پس از یک تعطیالت دوهفته ای، عضو جدید هیئت مدیره وارد کارش شد. او کارش را با یک 
جلسه ی »مرور کار« شش ساعته با مدیرعامل آغاز کرد. صبح روز بعد، او با برخی از مشتریان 

کلیدی بانک تماس گرفت تا درباره ی آینده ی کسب وکار صحبت کند. او عمده ی ساعات 
بعدازظهر را صرف استنطاق شدید مدیر ارشد امور مالی درباره ی هزینه های عملیاتی ماه پیش 

و پیش بینی جریان پول نقد کرد. در نهایت او دبیر کمپانی را فرا خواند تا درباره ی دستور کار 
جلسه  ی بعدی هیئت مدیره صحبت کنند که نیم ساعت پس از آن به دست مدیران رسید.

در آن جلسه، تایسون کارش را با اشتراک گذاری نگرانی هایش درباره  ی دو آیتمی که در دستور 
کار موجود نبودند، آغاز کرد: سبد بدهی یک مشتری بزرگ و افزایش در هزینه ها. هیئت مدیره 

یک ساعت روی آن ها زمان گذاشت و دستورالعمل های دقیقی را برای اصالحشان به مدیرعامل 
داد. سپس گروه به سراغ اولین آیتم موجود در داخل دستور کار یعنی مرور پروسه ی تعدیل 

ریسک رفتند. تایسون صحنه را به مدیر ارشد ریسک واگذار کرد – اما پس از هفت دقیقه مجدداً 
آن را به دست گرفت. جلسه دو ساعت بیش از برنامه طول کشید.

شش ماه پس از حضور در هیئت مدیره، تایسون شروع به حضور کمتر در جلسات هیئت کرد 
و ترجیح می داد در جلسات مدیریت حضور بیابد. جلسات مدیران کوتاه تر شدند، چون عضو 

هیئت مدیره راهکارهایی را در اختیار مدیرعامل می گذاشت که پیش تر رویشان توافق شده بود و 
خیلی جای بحث نداشتند.

تایسون پس از 18 ماه، نیاز به بهبود سیستم ها و ارتقای فناوری را مورد ارجاع قرار داد و 
جایگزینی مدیرعامل با یک مدیر ارشد را پیشنهاد کرد که حرفه ی خود را در یک بانک بزرگ 

جهانی ساخته بود. تا آن زمان، عملکرد بانک در حال تضعیف شدن بود و هیئت مدیره با فشارهای 
تایسون مخالفتی نداشتند.

اما رابطه ی میان مدیرعامل جدید و عضو هیئت مدیره سریعاً پرتنش شد. مدیرعامل از مداخله ی 
عمیق تایسون در کارهای اجرایی و تماس های مداومش با مشتریان و مدیران رضایت نداشت. 
اگرچه عضو هیئت مدیره، شرکت در جلسات هیئت مدیره را متوقف کرده بود، اما نمی توانست از 
تماس با مشتری و مالقات رودررو با مدیران دست بکشد. در اولین سالگرد حضور مدیرعامل 

جدید، مشکالت باال گرفتند و مدیرعامل یک اولتیماتوم منتشر کرد: یا من استعفا می دهم یا عضو 
هیئت مدیره. مدیرعامل بی درنگ مرخص شد. با اعالم این موضوع، قیمت سهام بانک 10 درصد 

افت کرد. صبح روز بعد، دو مدیر مستقل دیگر استعفا دادند و تایسون فراخوان یک جلسه ی 
اضطراری را برای هیئت مدیره داد.

در آن جلسه، هیئت مدیره مجدداً تایسون را به مدیرعاملی گماشت و یک مدیر مستقل را به 
عضویت هیئت مدیره درآورد. این عضوی که تازه وارد هیئت شده بود، ماموریت خود را »تحکیم 
هیئت مدیره« تعریف کرد، درحالی که تایسون قول داد پویایی و مشتری مداری را مجدداً به بانک 

بازگرداند. با این خبر، آن 10 درصد افت قیمت سهام، جبران شد.

مدیرعاملی که نمی تواند استعفا بدهد
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می داد که یک مباحثه را شکل بدهد، آنچه سایر مدیران گفته بودند را مجدداً 
جمله بندی کند، راهکارهای حاصل از عقایدشان را بیامیزد و راهکار پیشنهادی 
را ترسیم نماید. به تدریج او یاد گرفت که چه زمانی مباحثات را بسط دهد، 
چه زمانی کوتاهشان کند، چه زمانی بگذارد مکالمات آزادانه جریان بیابند، چه 
زمانی از همه ی افراد بپرسد که عقایدشان را در یک دقیقه بیان کنند و چه 
زمانی دیدگاه های دقیق را از مدیران بخصوص بخواهد. جلسات او دینامیک تر، 
مک لئود  شدند.  مفیدتر  مجموع  در  و  سرگرم کننده تر  کمتر،  پارازیت  دارای 
برای تقویت سبک جدید خود، ارزیابی های جزئی را در انتهای هر جلسه ی 
هیئت مدیره سازمان دهی کرد و از مدیران خواست موقعیت هایی که به جای 
تسهیل کننده در قامت یک متخصص ظاهر شدند را به خاطر بیاورد. اما در 
نهایت یاد گرفت که »کاله تخصص« خود را در زمان نیاز بر سر بگذارد – 
اگرچه نه به شکلی که کیفیت پروسه را فدا کند. به قول خودش »اگر کارم را 
خوب انجام دهم، هیئت مدیره متوجه نمی شود که این ایده ی عضو هیئت مدیره 

است«.

اصل ۶: ورودی ها را بسنجید، نه خروجی ها را
غالباً وقتی مدیرعامل های سابق به عضویت هیئت مدیره درمی آیند، به دنبال 
معیارهایی برای ارزیابی عملکرد هیئت مدیره می روند. حتی برخی با مشاوران 
استراتژی تعامل می کنند تا کمک الزم برای توسعه ی چنین شاخص هایی را 

داشته باشند.
فرانز آپنزلر  که هم اکنون عضو هیئت مدیره ی دو کمپانی چندملیتی در سوئیس 
می گیرد،  ما  هیئت  امروز  که  »تصمیماتی  می گوید  او  می داند.  بهتر  است، 
چند دهه ی آتی کمپانی را شکل خواهد داد. ساده لوحانه است اگر فکر کنیم 
که می توانیم یک معیار یا مجموعه ای از معیارها را بیابیم تا در انتهای سال 
آن ها را اعمال کنیم و میزان تاثیرگذاری هیئت مدیره را متوجه بشویم«. یک 
را  هیئت مدیره  چندصد عضو  که  آمریکا  در  باتجربه  سرمایه گذار خصوصی 
کاندید کرده، با آن دیدگاه موافق است. او می گوید »در طول مصاحبه، اگر 
یک عضو مشتاق هیئت مدیره در پاسخ به پرسش من درباره ی میزان بازدهی 

هیئت، به ارائه ی معیارهای کّمی بپردازد، باید متوجه هشدارها بشوم«.
بااین حال آپنزلر به سختی اعتقاد دارد که کیفیت کار هیئت  مدیره باید مورد 
ارزیابی قرار بگیرد. او هیئت مدیره را همچون یک »جعبه سیاه« می بیند که 
ورودی های معین را به خروجی  - مثاًل تصمیمات اتخاذی – تبدیل می کند. 
درحالی که میزان همسانی خروجی ها را نمی توان به صورت آنی و با دقت باال 
سنجید، اما کیفیت ورودی ها قابل سنجش است. و اگر ورودی ها خوب باشند، 
خروجی های مطلوب – عموماً – حاصل خواهند شد. برای آپنزلر، 5 ورودی 
پروسه های  هیئت مدیره،  مفاد  هیئت مدیره،  کار  دستور  افراد،  هستند:  مهم 

هیئت مدیره و گزارش های هیئت مدیره. او کسب اطمینان از درجه اول بودن 
آن ها را وظیفه ی خود می داند.

برای او اساسی ترین ورودی، افراد هستند – یعنی اطمینان از اینکه هیئت مدیره 
دارای سرمایه ی انسانی صحیح باشد. او نقشه های شایستگی یا شرح مهارت ها 
و دانش مخصوصی که هیئت ها باید به صورت جمعی در اختیار داشته باشند را 
می سازد – و هر سال آن ها را به روز می کند – و آن ها را با خودارزیابی های 
ساالنه و آنالین مدیران و ارزیابی های دوساالنه ی مشاوران بیرونی مقایسه 
می کند. اگر خألهایی وجود داشته باشند، او با کمیته ی منتخب یا سهام داران 
همکاری می کند تا مدیران جدیدی را وارد کار کنند. اگر این امر امکان پذیر 

نباشد، مشاوران بیرونی را فرا خواهد خواند.
مشاوران  نقدهای  و  مدیران  ارزیابی های  طریق  از  نیز  دیگر  ورودی  چهار 
حد  چه  تا  کارها  دستور  این  که  بداند  می خواهد  آپنزلر  می شوند.  سنجیده 
استراتژی، مسئولیت های مدیر، پرداختی و جانشینی، سرمایه گذاری ها، ریسک، 
تطابق  پذیری و افشا را پوشش می دهند. او دیدگاه مدیران و متخصصان را 
اعضا  از  و  می شود  جویا  هیئت مدیره  گزارش های  و  مفاد  کیفیت  درباره ی 
می پرسد که نظرشان را درباره ی مدت زمان، صراحت، زمان صحبت، میزان 
بازخورد  خودش  عملکرد  درباره ی  همچنین  او  بگویند.  راهکارها  و  تعامل 
می گیرد: او چگونه پرسش ها را چارچوب بندی، تبادالت را تسهیل، تصمیمات 
را ترسیم و نقدها را هدایت می کند؟ کار او بیرون از اتاق جلسه و تعامل  هایش 

با مدیران، دسترس پذیری و فعالیتش چگونه است؟

اصل 7: رئیس نباشید
تعامل  مدیرعامل،  علی الخصوص  مدیریت،  با  دائماً  هیئت مدیره  اعضای 
می کنند. عضو هیئت مدیره و مدیرعامل می توانند دستور کار و مفاد هیئت را 
مرور کنند، حضور کمپانی در رسانه ها را نهایی نمایند، تصمیمات هیئت مدیره را 
پی بگیرند و با قانون گذارها دیدار کنند. در برخی مواقع اعضا حتی با مشتریان 
یا شرکت ها دیدار می کنند، در همایش های خبری حضور می یابند یا جلساتی 
برای  بیشتری  – همگی فرصت های  برگزار می نمایند  با مقامات حکومتی 
ارتباط با مدیرعامل هستند. بنابراین جای تعجب ندارد که برخی از اعضای 

هیئت مدیره خود را در قامت مدیرعامل و رئیس ببینند.
خاطر  به  همواره  آن ها  نمی دهند.  انجام  را  اشتباهی  چنین  خوب  اعضای 
می آورند که نماینده ی هیئت مدیره هستند و به سایر مدیران درباره ی تمامی 
فرصت ها و بینش های جدید اطالع می دهند. آن ها می دانند که هیئت مدیره، 
»رئیس« گروهِی مدیرعامل است و عضو هیئت وظیفه دارد از فراهم سازی 
اهداف، منابع، قوانین و مسئولیت های موردنیاز مدیرعامل توسط هیئت مدیره 

اطمینان حاصل کند.
تجربیات جک لیو  از سنگاپور را در نظر بگیرید که بیش از دو دهه عضو 
هیئت ها بوده است. در اولین روزهای حضورش به عنوان عضو هیئت مدیره، 
او تعامل زیاد و غیررسمی با مدیرعامل ها را پیشه گرفت. یکی از آن ها این 
رویکرد را دوست داشت، اما دو مدیرعامل دیگر آن را به مثابه تجاوز به حریم 
برگزید:  را  لیو رویکرد رسمی تری  از مدتی،  بنابراین پس  خود می پنداشتند. 
و  مدیرعامل  و  هیئت مدیره  عضو  مسئولیت های  از  مکتوب  تعریفی  تبیین 
معاهده ی  »یک  خودش  قول  به  )یا  آن ها  میان  تعامل  قوانین  همچنین 
یک  وقتی  کند.  امضا  را  آن  اینکه  به  مدیرعامل  واداشتن  و  غیرتهاجمی«( 
مدیرعامل بدون مشاوره با افراد، ازجمله لیو، تصمیم فاجعه باری را درباره ی 
یک فناوری گرفت، این مدل نتیجه ی معکوس داد. اقدامات مدیرعامل کاماًل 
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در حوزه هایی که  توصیه  بودند؛ درخواست  توافق شده  در چارچوب مرزهای 
شایستگی الزم را در آن ها نداشت، بخشی از توافق بودند.

10 سال طول کشید تا لیو بتواند رویکردی که امروز مورد استفاده قرار می دهد 
را توسعه دهد. به جای اینکه یک رابطه  ی عضو هیئت مدیره با مدیرعامل را 
بسازد، رابطه ی میان هیئت مدیره و مدیرعامل را می سازد. او می گوید »من 
دو مسئولیت را در قبال مدیرعامل دارم. اواًل به عنوان رهبر هیئت مدیره، باید 
مطمئن شوم که ما به صورت دسته جمعی همان چیزی را به مدیرعاملمان 
می دهیم که یک رئیس خوب به زیردستانش می دهد: انگیزه، کنترل، توصیه 
و ارشاد. من محتوا و پروسه ی ارتباطات را سازمان دهی می کنم تا مدیرعامل 
آن ها را دریافت کند. ثانیاً به عنوان یکی از مدیران، امکان دارد شخصاً کاری را 
برای مدیرعامل انجام دهم، صرفاً به این خاطر که مهارت یا دانش را در اختیار 
دارم. هم اکنون در یکی از هیئت هایی که در آن ها حضور دارم، مدیرعامل را 
ارشاد می کنم، نه به این خاطر که عضو هیئت مدیره هستم، بلکه مسن ترین 
از  یکی  در  دارم.  سایرین  از  بیشتری  تجربه ی  و  می شوم  محسوب  مدیر 
هیئت های دیگری که حضور دارم، یک مدیر مستقل ارشد در نقش راهنمای 

مدیرعامل عمل می کند، زیرا دانش عمیقی در صنعت دارد«.

اصل ۸: نماینده ی سهام داران باشید، نه یک نقش آفرین
نقش  سهام داران  باشد،  داشته  را  مدیرعامل  رئیس  نقش  هیئت مدیره  اگر 
از نگرانی های اصلی عضو  با آن ها یکی  رئیس هیئت مدیره را دارند. رابطه 
هیئت مدیره است، زیرا اولین فردی است که با او در کمپانی تماس می گیرند. 
در کمپانی های عمومی، قوانین به شدت نحوه و زمان ارتباطی که می تواند 
میان هیئت مدیره و سهام داران شکل بگیرد را محدود می کنند، اما هدف این 
است که مطمئن شویم رفتاری برابر و منصفانه با تمامی سهام داران شکل 
می گیرد، صرف نظر از اینکه داشته هایشان تا چه میزان است. رفتاری برابر با 
سرمایه گذاران نیز برای کمپانی های خصوصی اهمیت دارد، اما در آنجا اعضای 

هیئت مدیره آزادی بیشتری برای سازمان دهی روابط با سهام دار دارند.
کالوس دینسن ، یک عضو کهنه کار هیئت  مدیره از دانمارک، اعتقاد دارد که 
در تعامل با سرمایه گذارها، عضو هیئت مدیره باید نه در قالب یک فرد بلکه 
به عنوان نماینده ی هیئت عمل کند. او می گوید: »من که باشم که بخواهم 
پاره وقت  مواجه شوم؟ یک عضو  بزرگ  با یک سهام دار  برابر  جایگاهی  در 
هیئت مدیره سالی معادل با 100 هزار دالر دریافت می کند. خیلی نیست. اما 
وقتی کل هیئت مدیره با آن ها صحبت می کند، گوش می دهند. بنابراین همواره 

به سهام داران یادآوری می کنم که من رابط کاربری میان آن ها و هیئت مدیره 
هستم. هیچ گاه ذهنیت خودم را نمی گویم؛ من صدای جمعی هیئت مدیران 

هستم که آن ها در حال شنیدنش هستند«.
هیئت مدیره  دارد  دوست  دینسن  همچنین  است:  دوطرفه  خیابان  یک  این 
بیشتری اطالعات ممکن را درباره ی انتظارات و برنامه های ذی نفعان داشته 
باشد. او یک پرسشنامه ی 10 موردی را توسعه داده که حوزه هایی همچون 
افق های سرمایه گذاری، اشتها برای ریسک، گرسنگی برای سود و تقابل آن 
با رشد، ترجیح به سرعت و حاالت رشد و میزان اتصال با کمپانی را پوشش 
این  به  تمامی سهام  داران می خواهد که  از  او  بار  می دهد. هر دو سال یک 
سوال ها پاسخ بدهند، یافته ها را به مدیران گزارش کنند و با آن ها درباره ی 
پیامدهای کمپانی و استراتژی آن صحبت نمایند. در عوض او اخبار کمپانی 
و هیئت مدیره را در اختیار سهام داران می گذارد، پیشاپیش به آن ها درباره ی 
از  یک صفحه ای  خالصه ای  و  می  کند  اطالع رسانی  جلسه   هر  کار  دستور 
تصمیمات و بررسی های کلیدی را برایشان می فرستد. او چهار روز کاری کامل 

را تنها برای جلسه با سهام داران کنار می گذارد.
باشند.  ارزشمند  دارایی  یک  می توانند  سهام داران  دینسن،  دیدگاه  به  بنا 
هیئت مدیره می تواند از تجربه، دانش، شبکه ها و سایر منابع آن ها سود ببرد، 
با اینکه خارج از اتاق جلسه هستند – و این یک قید بزرگ است. یکی از 
در  از سه سهام دار  بود،  آن  هیئت مدیره ی  که عضو  کمپانی های خصوصی 
هیئت مدیره اش بهره می گرفت و در یک جلسه که شروع به استدالل کردند 
و مالک بازی درآوردند، آن ها را متوقف کرد و به یک جلسه ی اضطراری با 
سهام داران فرستاد. در هیئتی دیگر، وقتی سهام دار یادداشتی برایش فرستاد و از 
او خواست که تایید فالن مسئله را از هیئت مدیره بگیرد، از آنجا استعفا داد. آن 

سهام دار متعاقباً درخواستش را پس گرفت.
مربوط  رهبری  سنتی  وظایف  به  اصاًل  هیئت  مدیره،  چالش عضو  نهایتاً 
نمی شود. قطعاً هیئت مدیره نقش مهمی را در رهبری دارد: مشاوره و نظارت 
بر تیم مدیریت. اما این مسئولیت جمعی است و مسئولیت عضو این است که 
هیئت را برای برآورده سازی آن مهیا کند. اعضا برای تاثیرگذاری بیشتر، باید 
بدانند که فرمانده نیستند و نقش تسهیل کننده را دارند. مسئولیت آن ها ایجاد 
شرایطی است که تحت آن مدیران بتوانند مباحثات گروهی مفیدی را داشته 
باشند. اعضای خوب می دانند که آن ها برابرند و هیچ تقدمی ندارند. آن ها صرفًا 

مسئولیت دارند که تمامی افراد داخل هیئت هایشان را یک مدیر خوب نمایند.

ارشد  همکار  همچنین  او  است.  اینسید  استاد  شکشنیا،  استانیسالو 
عضو  و  انسانی  سرمایه ی  زمینه ی  در  جهانی  مشاوره ی  شرکت  یک  هاول،  وارد 

هیئت مدیره ی تعدادی از کمپانی های خصوصی و عمومی در مرکز و شرق اروپا است.

#8
عضو هیئت مدیره ی خوب یا بد؟

4 تا 5 ساعتمدت زمان جلسات
5 الی 8 عدد

5 الی 10 درصد

تا 15 درصد از زمان هیئت مدیره

25 روز

1 الی 2 یا 6 الی 8 ساعت
8 الی 12 عدد

20 الی 30 درصد

تا 70 درصد از زمان هیئت مدیره

40 روز

آیتم های داخل دستور کار

زمان صحبت عضو در حین 
جلسات

ارائه های مدیریت

مجموع زمانی که به عنوان عضو 
هیئت مدیره در سال می گذارد

هیئت مدیره ی خود را با این بنچمارک ها بسنجید
نه چندان کارآمدکارآمد
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اپل، آمازون، گوگل و فیس بوک علی رغم محبوبیت غیرقابل انکارشان، بیش از 
پیش تحت بررسی موشکافانه ی اقتصاددان ها، محققان حقوقی، سیاست مدارها 
و استراتژیست ها قرار می گیرند که این شرکت ها را به بهره برداری از اندازه 
آن ها  )نفوذ  می کنند  محکوم  بالقوه  رقبای  درهم کوبیدن  برای  قدرتشان  و 
غول های  است(.  کرده  جلب  را  اروپایی  قانون گذاران  توجه  که  مدت هاست 
عرصه ی فناوری دارای چالش های منحصربه فردی هستند، اما همگی یک 
داستان گسترده و مشترک را ارائه می کنند: یک پدیده ی مشکل ساز که حاکی 

از رقابت بسیار کم در سرتاسر اقتصاد آمریکا است.
بزرگ سهم  متمرکزتر می شوند. شرکت های  اکثر صنایع  که  نیست  شکی 
باالتری از درآمد صنعتی را به خود اختصاص می دهند و از عواید بزرگ و 
پیشین خود نسبت به سرمایه گذاری هایشان بهره می گیرند. این امر لزوماً بد 
نیست. همان طور که اقتصاددانان پنج گانه ی معروف – دیوید اوتر، دیوید دورن، 
الرنس کاتز، کریستینا پترسون و جان فان رینن  – اشاره می کنند، تمرکز و 
نوآوری های  خوشایند  حتی  و  بی خطر  عواقب  ازجمله  می تواند  باالتر  سود 
عرصه ی فناوری باشد. طبق گفته ی آن ها، هم اکنون در دنیایی عمل می کنیم 
که برنده بیشترین سهم را دارد و شرکت های سوپراستار با بهره وری باالترشان 
می توانند سهم بزرگ تری از بازار داشته باشند؛ آمازون، اپل، فیس بوک و گوگل 
بر اساس گفته های جیمز  دارند.  نوآوری گرایش  به  زیرا  به صدر رسیده اند، 
بسن  از دانشگاه بوستون، سهم فزاینده ی درآمدی که شرکت های برتر حاضر 
در صنایع نامرتبط با فناوری دارند، به این خاطر بوده که فناوری اطالعات 

دلیل  این  به  آن ها  گرفته اند:  کار  به  را  ماموریتشان  با  مرتبط  و  مخصوص 
بزرگ ترند که بهتر هستند.

ادعا  مضر  نیروهای  حضور  درباره ی  قدرت  با  که  هستند  زیادی  اسناد  اما 
می کنند. اوتر و همکارانش می گویند »تمرکز می تواند از سوی نیروهای ضد 
رقابتی به وجود بیاید که به کمک آن ها، شرکت های غالب می توانند بیش از 
پیش مانع ورود و توسعه ی رقبای واقعی و بالقوه شوند«. همچنین تحقیقات 
نشان می دهند که شرکت های حاکم در گستره ای از صنایع – خطوط هوایی، 
نوشیدنی، داروسازی، بیمارستان ها – نوعی قدرت را در بازار ایجاد می کنند که 
مانع ظهور و رشد رقبا می گردند. برنده ها پیروزی بزرگ تری کسب می کنند، 
افول فشار  با  از استارتاپ های جدید رو به زوال هستند.  درحالی که تعدادی 
رقابتی، رشد بهره وری آرام می شود و شکاف میان برنده ها و بازنده ها عریض تر 

می گردد.
»بزرگی« مشکل زیرساختی ما نیست. بلکه اندازه، تمرکز و از همه مهم تر 
مقرراتی که به نفع حاکمان کنونی هستند، به صورت توأمان بر رقابت سالم 
اثرات  مقاله،  این  در  می رانند.  جلو  به  را  اقتصادی  رشد  و  می گذارند  تاثیر 
است. سپس  گرفته  قرار  بررسی  مورد  رقابت  بر  تثبیت صنعتی  مشکل ساز 
نگاهی به نقش قوانین ضد انحصار در شکل دهی محیط اقتصادی امروز و 
در  پویایی  ارتقای  نوآوری،  جریان  بهبود  به منظور  استراتژی ها  مکاشفه ی 
کسب وکارها و بازار کار و در نهایت تحویل استانداردهای باالی زندگی برای 

همگان انداختم.

آیا فقدان رقابت، 
گلوی اقتصاد آمریکا 

را فشرده است؟

نوشته ی دیوید وسل

پروژه توپ قرمز توسط کورت فراشک
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عالئم هشدار
این  درآمد  از  درصد   41 آمریکا  برتر  هوایی  خط  چهار  پیش،  سال   10
صنعت را برای خود داشتند. امروز این مقدار به 65 درصد رسیده است. 
اما 97  اگرچه رقابت در پرترافیک ترین مسیرهای هوایی سنگین است، 
درصد از مسیرهای بین شهرها آن  قدر رقبای اندکی دارند که معیارهای 
ضد انحصار استاندارد، آن ها را در رده ی »بسیار متمرکز« می پندارند. در 
1990، 65 درصد از بیمارستان های واقع در مناطق شهری بزرگ، »بسیار 
داستان در  این گونه شدند. همین  بودند. در 2016، 90 درصد  متمرکز« 
کسب وکار آبجو نیز مشاهده می شود. علی رغم تکثیر کارخانه های ماهر، 
اما چهار آبجوساز هستند که تقریباً 90 درصد از بازار آبجو آمریکا را در 

اختیار دارند.
الرنس  سال 2002،  مطالعه ی  در  نیستند.  هم  از  جدا  نمونه های  این ها 
تمرکز  که  گرفت  نتیجه  است،  نیویورک  دانشگاه  اقتصاددان  که  وایت  
گسترده ی اقتصادی از ابتدای دهه ی 80 تا انتهای دهه ی 90 رو به افول 
انداخت،  مقوله  این  به  مجددی  نگاه   2017 سال  در  وقتی  است.  رفته 
»افزایش  به  او  علمی،  دقت  از  بهره گیری  با  بود.  شده  عوض  داستان 
متعادل اما مداوم در تمرکز کلی« اشاره کرد. اکونومیست  با بهره گیری 
کرد.  پیدا  را  مشابهی  الگوی  آمریکا،  سنسوس   اکونومیک  داده های  از 
و  از غذای سگ   – گرفته  قرار  بررسی  مورد  میان 893 صنعتی که  در 
باطری سازی گرفته تا خطوط هوایی و کارت اعتباری – دوسومشان از 
سال 2007 به این طرف متمرکزتر شده اند. آماری که با توجه به اندازه ی 
صنعت وزن دار شده، نشان می دهد که سهم درآمد چهار شرکت برتر از 

26 درصد در 1997 به 32 درصد در 2012 افزایش یافته است.
مشخص است که تمرکز صنعتی رو به افزایش است. اما آیا این امر به 
معنای رقابت کمتر یا شرایط بدتر برای مصرف کنندگان است؟ بهترین راه 
برای اینکه بفهمیم آیا افزایش تمرکز موجب بروز نگرانی های اقتصادی 
و  کسب وکار  پویایی  سرمایه گذاری،  عواید،  به  انداختن  نظر  می شوند، 
قیمت ها است. در اکثر موارد )اگر نگوییم همه(، داده ها حاکی از فقدان 

رقابت هستند.
    سودها: سود باال و رو به افزایش در صنعتی که هر روز متمرکزتر 
برای  بازار  قدرت  افزایش  و  رقابت  کاهش  از  نشانه ای  معمواًل  می شود، 
نقش آفرین هایشان  تعداد  امروز در صنایعی که  است.  شرکت های غالب 
رو به کاهش هستند، هر یک از گروه ها سهم بیشتری دریافت می کنند. 
میان  تفاوت   – متوسط  افزایش  که  می دهند  نشان  اخیر  تحقیقات 
در   – محصوالت  نهایی  هزینه ی  و  می گیرد  شرکت  که  قیمت های 
کسب وکار آمریکایی رو به افزایش بوده و بیشترین سرعت افزایش متعلق 
به سودده ترین شرکت ها است. با استفاده از داده های تمامی شرکت های 
سهامی عام آمریکا که از 1950 تا 2014 موجود است، یان دی لوکر  از 
افزایش  که  دریافتند  لندن  کالج  دانشگاه  از  اکهاوت   یان  و  پرینستون  
قیمت از 18 درصد در 1980 به 67 درصد در 2014 مشاهده شده است. 

خالصه

مسئله
جای تردید نیست که اکثر 
صنایع آمریکایی متمرکزتر 

شده اند. اقتصاددان ها در تالش 
هستند تا ببینند که آیا این 

موضوع لزوماً عواقب ناگواری 
را برای رقابت به همراه دارد 

یا خیر.

سند
پاسخ کوتاه: پیچیده است. 

سوپراستارهای خالق نظیر 
گوگل، با بهره برداری از اثرات 
شبکه ای و نه از طریق رفتار 

غارتگرانه، توانسته اند بازارهایی 
برنده محور را بسازند. اما 

تحقیقات انجام گرفته روی 
اقتصادهای وسیع تر )شامل 
بخش فناوری(، نشانه های 

کالسیکی از تمرکز ناسالم را 
نشان می دهند: افزایش سود، 

سرمایه گذاری ضعیف و پویایی 
اندک در کسب وکار.

توصیه ها
رویکرد دولت برای تخطی های 

ضد انحصار منقضی شده 
و نیازمند بازنگری است. و 

قانون گذارها باید توجه بیشتری 
را به پشتیبانی از سرزندگی 

اقتصادی و حال خوب مشتری 
داشته باشند – و به البی های 

صنعتی کمتر توجه نمایند.

وعده ی یک مبلغ 
سخاوتمندانه، 

انگیزه ی بزرگی 
برای کارآفرین های 

خالق است.

یا  برای مصرف کنندگان  اما  است،  برای سهام داران خوب  امر  این  البته 
کلیت اقتصاد چندان خوب تلقی نمی شود.

فشار  کاهش  بر  مبنی  که  دیگری  سیگنال  سرمایه گذاری:      
بدون  است  سود  افزایش  برای  شرکت ها  توانایی  دارد،  وجود  رقابتی 
اینکه سرمایه گذاری زیادی داشته باشند؛ در بازارهای رقابتی، کمپانی ها 
بمانند.  جلوتر  رقبایشان  از  تا  می روند  بیشتر  سرمایه گذاری  سمت  به 
سرمایه گذاری کاری در اقتصاد اخیراً افزایش یافته، اما با توجه به افزایش 
نقد موجود در  پول  بدهی و مقدار  پایین سهام و  بسیار  عواید، هزینه ی 
نمی شود.  انتظار مشاهده  قابل  از قدرت  میزان  آن  ترازنامه ی شرکت ها، 
داخلی،  ناخالص  تولید  با  قیاس  در  شرکت ها  مالیات  کسر  از  پس  سود 
تقریباً نسبت به 25 سال پیش 2 برابر شده است – و به رکورد خود پس 
از جنگ جهانی دوم رسیده – اما سرمایه گذاری کاری به عنوان سهمی از 
تولید ناخالص داخلی، در همین دوره تنها 13 درصد افزایش داشته است. 
توماس فیلیپون و جرمن گوتیرز  از دانشگاه نیویورک، در تحلیل 2017 
مقدار  نسبت  و  سرمایه گذاری  میان  پیشین  رابطه ی  اساس  بر  که  خود 
دارایی ها شکل  جابجایی  هزینه  های  به  بازار  در  کمپانی  سهام  و  بدهی 
به میزان سوددهی و  نتیجه گرفته اند که »سرمایه گذاری نسبت  گرفته، 

ارزش گذاری، ضعیف است«.
متولد  دائماً  اقتصاد سالم، کمپانی ها  در یک      پویایی کسب وکار: 
می شوند،  کوچک  و  می یابند  توسعه  می خورند،  شکست  می شوند، 
درحالی  که مشاغل جدیدی ساخته می شوند و برخی دیگر نابود می گردند. 
شرکت های  که  معناست  بدین  کسب وکار  پویایی  در  سرعت  کاهش 
تثبیت شده واهمه ی کمتری از نوپاها خواهند داشت؛ در نتیجه، با کاهش 
نوآوری و توقف رشد شغلی مواجه خواهیم شد و اقتصاد ضربه می خورد. 
شرکت های  تولد  نرخ  آمریکا،  در  رسمی  داده های  جدیدترین  اساس  بر 
جدید، از بیش از 13 درصد در اواخر دهه ی 80 به حدود 8 درصد در سال 
که  توسط کسب وکارهایی  ایجادشده  تعداد مشاغل  است.  رسیده   2015
کمتر از یک سال دارند، از مقدار ماکزیمم 4.7 میلیون در اواخر دهه ی 90 

به 3 میلیون در 2015 رسید.
جان هالتیوانگر  که اقتصاددان دانشگاه مریلند  است، اشاره می کند که 
و 90  در دهه ی 80  از بخش خرده فروشی  ابتدا  آمریکا،  پویایی  کاهش 
آغاز گردید. اما حتی با اینکه ظهور استارتاپ های خرده فروشی و افولشان 
این پدیده  پیدا کرد.  افزایش  این صنعت  پیدا کرد، بهره وری در  کاهش 
را تحت عنوان »اثر والمارت « می شناسند، زیرا این خرده فروش بزرگ 
نه تنها بر بازدهی صنعت بلکه بر کل اقتصاد آمریکا تاثیر می گذارد. اگرچه 
به  بنا  است.  کرده  سرایت  نیز  فناوری  بخش  به  پویایی  کاهش  اخیراً 
گفته ی هالتیوانگر، این امر نگرانی بیشتری هم به همراه دارد، زیرا حاکی 

از رشد بهره وری کمتر است.
انحصارهای چندقطبی  اقتصاد نشان می دهد که  تئوری      قیمت ها: 
– صنایعی که چند شرکت محدود بدون رقیب بر آن ها سلطه دارند – 

قــهـــرمـــان

منتخب آیا فقدان رقابت، گلوی اقتصاد آمریکا را فشرده است؟
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این  تعیین  برای  افزایش در قیمت و کاهش خروجی ختم می شوند.  به 
موضوع که آیا رقابت رو به کاهش است، مرور قیمت ها توسط تعدادی 
از محققین، باعث یک نتیجه غیرقاطع می شود. مثاًل شارات گاناپاتی  از 
نتیجه  و  کرده  نگاه   2012 تا   1972 محدوده ی  داده های  به  دارتموث  
گرفته افزایش تمرکز در تولید، با قیمت باالتر در ارتباط بوده که با کاهش 
رقابت هم راستا است، اما با خروجی باثبات تر هم ارتباط دارد که با کاهش 
رقابت هم راستا نیست. خارج از حوزه ی تولید، تمرکز صنعتی با خروجی 
تئوری  با  آن ها  از  هیچ یک  که  دارد  ارتباط  باثبات  قیمت های  و  باالتر 

انحصار چندرقابتی و کاهش رقابت همخوانی ندارند.
اسناد موجود در بدنه ی تحقیقات نشان می دهند که تثبیت صنعتی موجب 
برای  کشور  ظرفیت  محدودسازی  رقابت،  میزان  در  نادرست  کاهش 

نوآوری، ایجاد شغل و حفظ سالمت کلی اقتصاد می شود.

قهرمان  یا شخصیت شرور؟
اما  دارد،  وجود  رقابت  کاهش  با  رابطه  در  که  کلی  تصویر  از  صرف نظر 
بخصوص  صنعت  یک  مصرف کنندگان  تعداد  یا  آسیب پذیری  تعیین 
نیست.  آسان  می گیرند، همواره  قرار  تثبیت صنعتی  این  تاثیر  تحت  که 
یا  به صدر می رسند، »قهرمان« محسوب می شوند  آیا کمپانی هایی که 

»شخصیت شرور«؟
در  بگویم «(  عبارت »صادقانه  )مخفف  تی بی اچ   و تصاحب  فیس بوک 
محبوب  نوجوانان  میان  که  موبایلی  اپ  بگیرید،  نظر  در  را  سال 2017 
است و به آن ها اجازه می دهد که به شکلی ناشناس به سواالت مربوط 
به دوستانشان پاسخ بگویند. وقتی فیس بوک آن را قاپید، این اپ تنها 2 
ماه از شروع کارش گذشته بود، اما 5 میلیون کاربر و بیش از 1 میلیارد 
پیام ارسال شده را در الگ خودش داشت. تی بی اچ تنها یکی از 60 مورد 

تصاحب هایی هست که فیس بوک از سال 2010 انجام داده است.
فروش  چشم انداز  کنیم،  نگاه  آن  به  قهرمان  دیدگاه  با  بخواهیم  اگر 
همراه  به  زیادی  اقتصادی  مزایای  اپل(  یا  گوگل  )یا  فیس بوک  به 
برای  بزرگی  انگیزه ی  می تواند  سخاوتمندانه  مبلغ  یک  وعده ی  دارد. 
پلتفرم  ظرفیت  گسترده تر،  مقیاسی  در  باشد.  خالق  کارآفرین های 
اقتصاد بدین معناست که  فیس بوک به منظور توزیع نوآوری در سرتاسر 
از  گسترده تر  و  سریع تر  آن،  در  فناوری  پیشرفت های  از  حاصل  عواید 
به آن  با دیدگاه شخصیت شرور  اگر  اما  نتیجه می دهند.  استارتاپ  یک 
نگاه کنیم، بلعیدن بی رحمانه ی شرکت های جوان و امیدوارکننده توسط 
فیس بوک، پتانسیل نوپاها برای ظهور به عنوان یک رقیب را نابود می کند. 
هیچ گاه نمی دانیم که اگر فیس بوک محصوالتی همچون تی بی اچ، هالی 
لبز، اوربیترا، اینستاگرام، واتساپ یا اوکولوس وی آر  را جذب نمی کرد، چه 
اتفاقی برایشان رخ می داد – یا اینکه اگر بنیان گذارها می فهمیدند رقابت 
استارت  را  نیست، می توانستند چه کمپانی هایی  با فیس بوک غیرممکن 

بزنند.
در برخی از صنایع، مشخص است که تمرکز خیلی دست سوپراستارهای 
خالق نیست و رفتار ضدرقابتی بیشتر نقش دارد. آبجو را در نظر بگیرید. 

بلعیدن 
بی رحمانه ی 

شرکت های جوان 
و امیدوارکننده، 
پتانسیل نوپاها 

برای ظهور 
به عنوان یک رقیب 

را نابود می کند.

تسلط  آمریکا  بازار  بر  تهیه کننده  دو  ماهر،  آبجوسازهای  ازدیاد  علی رغم 
استال  میکلوب،  کورونا،  بادوایزر،  )بکس،  اینبو   آنهوزر-بوش  دارند: 
تحقیقات   .) مولسون  میلر،  کورس،  )بلومون،  میلرکورس   و   ) آرتویس 
ارتباط  صنعت  این  در  بیشتر  تمرکز  به  را  آبجو  قیمت  افزایش  اخیر، 
شماره ی  )آبجوسازهای  مولسون کورس   و  ساب میلر  وقتی  است.  داده 
در سال 2008  را  آمریکا  در  اجرایی خود  زمان( بخش  آن  در  دو و سه 
ترکیب کردند، قیمت ها ناگهان افزایش یافتند – نه تنها برای آبجوهای 
خودشان، بلکه برای رقیبشان یعنی آنهوزر-بوش. ناتان میلر  اقتصاددان 
از جرج تاون  و متیو واینبرگ  از درکسل  برآورد کرده اند که بدون این 
سرمایه گذاری مشترک، قیمت ها حداقل 6 و 8 درصد کمتر می شدند و 
در  دادند.  را  رقیب  آبجوسازهای  میان  هماهنگ  قیمت گذاری  پیشنهاد 
2015، دپارتمان عدالت با اشاره به اسناد شرکت در اعتراض اولیه ی خود 
استراتژیک  برنامه ی  آنهوزر-بوش، گفت که  توسط  متعاقب  به تصاحب 
برای  عملکرد  دستورالعمل  یک  »همچون  قیمت گذاری  برای  آبجوساز 

هماهنگ سازی موفقیت آمیز قیمت ها به نظر می رسد«.
خدمات درمانی یک نمونه ی جالب دیگر است. موجی از ادغام و تثبیت 
هماهنگی  خاطر  به  آن  از  بخشی  که  کشور  سرتاسر  در  بیمارستان ها 
بهتر خدمات درمانی و بازدهی بیشتر بود، باعث گردید قدرت مذاکره ی 
اینکه نشانه ای برای  بیابد، بدون  افزایش  بیمارستان ها نسبت به بیمه ها 
بهبود احتمالی در بهره وری داشته باشیم. برنت فالتون  از برکلی در مرور 
مطالعات خود در سال 2017 نتیجه گرفت که »اگرچه تمرکز تامین کننده 
می تواند عواید بازدهی را برای خریداران خدمات درمانی فراهم کند، اما 
اسناد موجود این جهت گیری را نشان نمی دهند«. همچنین تمرکز در بازار 
بیمارستان ها با قیمت های باالتر هم همراه شد که تا 20 درصد افزایش را 
پس از ادغام مشاهده کردیم. تحلیل 2010 نشان داده که میزان پرداخت 
معمول برای بیمه های خصوصِی بیماران بستری در سان فرانسیسکو )یک 
بازار به شدت  متمرکز(، حدوداً 75 درصد بیشتر از بازار لس آنجلس  بود که 

بسیار گسسته تر است.
شخصیت  یا  می شوند  محسوب  قهرمان  صنعت  پیشتازان  آیا  بنابراین 
دانشگاه شیکاگو می گوید »اکثر شرکت ها  از  زینگالس   لوئیجی  شرور؟ 
به شکلی فعال و با ترکیبی از نوآوری، البی گری یا هر دو، در پشتیبانی از 
منبع برتری رقابتی شان فعال هستند«. با توجه به حدودی که شرکت ها 
اما وقتی  به سمت نوآوری هدایت می شوند، خیلی جای نگرانی نیست. 
قوانین  و  سیاست ها  به  شکل دهی  برای  بازارشان  قدرت  از  شرکت ها 
زیست محیطی بهره می گیرند تا رقابت را از بین ببرند، مشکالت خودشان 
را نشان می دهند. و متاسفانه، اسناد زیادی وجود دارند که نشان می دهند 

بخش قابل توجهی از اقتصاد آمریکا از فقدان رقابت رنج می برد.

شکل دهی مجدد به چارچوب ضد انحصار
اثرات مضری که تثبیت صنعتی و کاهش رقابت به  در راستای اصالح 
همراه دارد، می توانید کار خود را با قانون ضد انحصار و اجرای آن آغاز 
کنید. رویکرد آمریکا برای ضد انحصار، در طول سده ی گذشته به تدریج 

شخصیت شرور
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حتی   – ادغام ها  از  بسیاری   ،60 و   50 دهه ی  در  است.  یافته  تکامل 
آن هایی که منجر به افزایش نسبتاً متعادل در تمرکز شدند – به شکلی 
روتین تحت چالش قرار می گرفتند، اما در دهه ی 70 این چارچوب ضد 
رابرت  را مورد چالش قرار داد.  ادغام های کمتری  تعداد  بود که  انحصار 
اولیور  بورک و ریچارد پوزنر  که وکیل-قاضی بودند و جرج استیگلر و 
این  فکری  بنیان  بودند،  نوبل  برنده ی  اقتصاددان های  که  ویلیامسون  
تغییر را بنا نهادند که به حوزه ی سیاست و دادگاه های اوایل دهه ی 80 

گسترش داده شد.
این رویکرد مالیم تر بر اساس سه ایده بنا شده بود: اینکه آسیب ناشی 
اینکه  وزن دار شود،  بازده های حاصله  به  توجه  با  باید  تمرکز  افزایش  از 
ادغام های افقی میان رقبا تنها زمانی مضر هستند که به خروجی کمتر 
ختم شوند، و اینکه ادغام های عمودی میان تامین کننده و خریدار مسئله 
نیستند. این تفکر در قالب دپارتمان عدالت ریگان تثبیت شد و خوب یا 
انحصار  قوانین ضد  اقتصاد،  تمرکز  افزایش  با  و  آتی  دهه های  بد، طی 
سر جای خود باقی ماندند. در دهه ی 2000 و تحت نظارت باراک اوباما، 
آیا  که  نیست  کماکان مشخص  اما  تهاجمی تر شد،  به نوعی  موضع  این 
دستورهای مدیریتی به منظور ترویج بازارهای رقابتی صرفاً نمادین بودند 

یا اینکه خبر از تالشی جدی می دادند.
بررسی  برای  انحصار  ضد  قوانین  که  رسیده  فرا  زمانش  هم اکنون 
مطالعات  جامع  بررسی  شوند.  نوسازی  سنتی  ادغام های  موشکافانه  ی 
گذشته نگر توسط جان کووکا  از دانشگاه شمال شرقی که بر روی هزاران 
ادغام و سرمایه گذاری مشترک طی 25 سال گذشته انجام گرفته، نشان 
چالش  به  راستای  در  را  زیادی  شکیبایی  انحصار  ضد  قوانین  که  داده 
نکشیدن برخی از انواع معین ادغام ها و تحمیل شرایط برای ادغام هایی 
که  دریافت  کووکا  دادند.  خرج  به  بودند،  شده  قلمداد  مشکل  بدون  که 
قیمت ها پس از اعمال گروهی از این ادغام ها و با ثابت در نظر گرفتن 
سایر عوامل، به میزان متوسط 4.3 درصد افزایش داشتند. افزایش ها در 
او در کتاب  بودند.  صنایع خطوط هوایی و خدمات درمانی بسیار بزرگ 
2015 خود نوشت: »به نظر می رسد کاهش توجه به ادغام هایی که دارای 
سهم و تمرکز کمتری از بازار هستند، به تایید ادغام های بسیار بیشتری 

منتج شده که شرایط را ضدرقابتی می کنند«.
فراتحلیل کووکا نشان داده که قوانین ضد انحصار باید گرایش بیشتری 
رقابت  افزایش  موجب  تا  باشد  داشته  ادغام ها  مسدودسازی  سمت  به 
گردند. کسب وکار تلفن بی سیم را در نظر بگیرید. در 2011، ای تی اندتی  
 39 قیمت  با  آمریکا(  )تی موبایل   رقبایش  از  یکی  تصاحب  دنبال  به 
میلیارد دالر بود که شرایط سختی را داشت و بدین ترتیب تعداد رقبای 
بزرگ این صنعت از 4 به 3 می رسید. اما ای تی اندتی که نمی توانست بر 
مخالفت کابینه ی اوباما چیره شود، 5 ماه پس از اعالم این معامله از آن 
دست کشید. پس از اینکه این ادغام از هم پاشید، برخی گفتند تی موبایل 
محکوم به شکست است. این گونه نشد. همان طور که مارک روگووسکی  
نویسنده در فوربس  مطرح کرده، »طی یک سال، تی موبایل جان لگر  
برای  معمول  رویکرد  و  کرد  منصوب  خود  جدید  مدیرعامل  به عنوان  را 
کسب وکارشان را کنار گذاشت. لگر سوبسیدها را حذف کرد، قیمت ها را 
پایین تر آورد، داده ی بیشتری را پیشنهاد داد و غالباً سیخونک هایی به رقبا 
در 2013  را  میلیون مشترک جدید  و 4.4  تی موبایل رشد کرد  می زد«. 
ثبت نام نمود. در 2017، رقابت در میان حامالن وایرلس آن قدر شدید شد 

که جنت یلن  )عضو هیئت مدیره ی خزانه داری فدرال(، این افت قیمت 
برای خدمات تلفن همراه را دلیلی برای کاهش تورم قلمداد نمود.

ماهیت  به  مربوط  آزاردهــنــده   ی  پرسش  باید  انحصار  ضد  قوانین 
قیمت گذارِی »غارتگرانه« و غیرقانونی در بازار امروز را مورد بررسی قرار 
آمازون  توسط  از هزینه  پایین تر  قیمت گذاری  به  مربوط  ادعاهای  دهند. 
نهایت تصاحب یک  در  و  فشار  آوردن  وارد  برای  بگیرید که  نظر  در  را 
الکترونیک  اینکه کمپانی تجارت  از  انجام می گیرد. پس  احتمالی  رقیب 
کوئیدسی  – صاحب دایپرز دات کام  – پیشنهاد تصاحب از سوی آمازون 
را در سال 2009 رد کرد، آمازون قیمت  پوشک و سایر محصوالت مرتبط 
با کودکان را تا 30 درصد در سایت خود تعدیل و بخش آمازون مام  را 
راه اندازی کرد که دارای تخفیف و ارسال رایگان بود. کوئیدسی تقال کرد 
و با والمارت باال و پایین کرد، اما در نهایت خودش را به آمازون فروخت. 
در 2012، آمازون شروع به افزایش قیمت ها کرد و مزایای بخش آمازون 

مام را کاهش داد.
این ها مشکالت زنده هستند. مثاًل در 2015، کمیسیون بازرگانی فدرال، 
موجب  ترولیا   و  زیلو  امالک  مشاور  سایت های  ادغام  اینکه  احتمال 
جدید  ویژگی های  توسعه ی  به منظور  کمپانی  دو  هر  انگیزه های  کاهش 
برای مشتریان شود را در نظر گرفت. کمیسیون تصمیم گرفت که چنین 
اتفاقی رخ نمی دهد و پروسه ی ادغام صورت گرفت. اما در همان سال، 
که  گرفت  را  هلث   سینرژی  و  استریس  میان  ادغام  جلوی  کمیسیون 
کمپانی های شماره ی 2 و 3 در کسب وکار ضدعفونی  تجهیزات خدمات 
و  نمی کرد  کار  آمریکا  در  زمان  آن  در  سینرژی  زیرا  هستند.  درمانی 
به  احتمالی سینرژی  با ورود  ادغام می تواند  این  کمیسیون می گفت که 
فدرال  قاضی  یک  شود.  آن  ها  میان  رقابت  هرگونه  مانع  آمریکا،  بازار 

مخالفت کرد و قضیه ی ادغام به پایان رسید.
حتی با تحول اقتصاد، مشکالت پیچیده تری هم مطرح می شوند. مقامات 
دنیای  جدید  غول های  بی نظیر  قدرت  با  رابطه  در  را  دیدگاهی  چه  باید 
بدبینی  باید  آن ها  آیا  باشند؟  داشته  رقبایشان  کردن  نابود  در  دیجیتال 
بیشتری را نسبت به ادغام هایی داشته باشند که موجب کاهش احتمالی 
یک  که  می دهد  رخ  زمانی  در  اتفاق  )این  می شوند  بالقوه«  »رقابت  در 
به  مثاًل  می پردازد،  مجاور  بازار  در  دیگر  شرکتی  خریداری  به  شرکت 
تصاحب یوتیوب توسط گوگل یا تصاحب لینکداین توسط مایکروسافت 
فکر کنید( وقتی یک شرکت بزرگ، یک شرکت کوچک که احتمال دارد 

بعدها تنومند شود را می بلعد، چه اتفاقی رخ می دهد؟
تناسب،  – و در صورت  ادغام  بازبینی دستورالعمل های  بر سر  مباحثات 
به چالش کشیدن رویه ی قضایی که می گویند موجب بی میلی وکالی 
کمیسیون بازرگانی فدرال و دپارتمان عدالت برای مطرح کردن پرونده ها 
می شود – بسیار شدید است. اقتصاد متمرکزتر است. اسناد نشان می دهند 

در راستای اصالح 
اثرات مضری که 
تثبیت صنعتی و 
کاهش رقابت 
به همراه دارد، 

می توانید کار خود 
را با قانون ضد 

انحصار و اجرای 
آن آغاز کنید.

شــکـــل
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که رقابت کمتری وجود دارد. تصاحب هایی که در گذشته بسیار کوچک 
به  را  انحصار  ضد  قوانین  موشکافانه ی  بررسی  نمی توانستند  و  بودند 
علی الخصوص  ببرند،  بین  از  را  بالقوه  رقابت  می توانند  کنند،  جلب  خود 
در دنیایی که یک کمپانی نظیر واتساپ می تواند طی چند سال به یک 
میلیارد کاربر در روز برسد. همچنین قدرت غول های فناوری جدید برای 
برای  که  عظیمی  داده ی  مقادیر  و  قدرتمندشان  شبکه های  از  استفاده 
از بزرگ ترین چالش هایی  خنثی کردن رقابت جمع آوری می کنند، یکی 

است که امروز پیش روی مقامات ضد انحصار وجود دارد.

بازنگری درباره ی قوانین
طریق  از  صرفاً  نمی توان  را  صنعتی  تثبیت  افزایش  نگران کننده ی  ابعاد 
اجرای قانون ضد انحصار مورد بررسی قرار داد. همچنین سیاست گذاران 
باید قوانین محدودکننده ی رقابت در کل گستره ی اقتصاد را مورد بررسی 
دقیق قرار دهند. با توجه به تاثیری که شرکت های مسلط در شکل دهی 
به سیاست و حفظ موقعیت خودشان دارند و به همین بهانه استارتاپ ها و 
رقبای احتمالی را کنار می زنند، آمریکا را دیگر نمی توان به عنوان اسوه ی 
بازارهای آزاد و محدودیت های قانونی مثال زد. در واقع و در پی تغییرات 
قابل توجهی که از اواخر دهه ی 90 رخ داد، سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی می گوید که هم اکنون آمریکا نسبت به بسیاری از اقتصادهای 
توسعه یافته همچون استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان و ژاپن، نظارت بیشتری 

بر بازارهای محصول دارد.
صنعت داروسازی را در نظر بگیرید. اگرچه ایاالت متحده قیمت داروها 
این گونه  غنی  کشورهای  از  خیلی  که  )همان طور  نمی کند  تنظیم  را 
هستند(، حقوقی همچون پشتیبانی از حق اختراع دارو، دوره های انحصار 
و رویکردهای جبران ساز دیگر را در اختیار داروسازها می گذارد تا بتوانند 
هزینه های فراوان تحقیقات برای تولید یک داروی جدید را جبران کنند. 
به صورت  باید  قیمت ها  می رسند،  پایان  به  پشتیبانی ها  این  وقتی  اما 
تئوریک کاهش پیدا کنند، زیرا سازندگان عمومی وارد بازار می شوند. و 

گاهی اوقات چنین اتفاقی هم می افتد.
بر اساس گفته های فیونا اسکات مورتون ، اقتصاددان ییل ، طی 10 الی 
این  از  بسیاری  توانسته اند  صنعتی  »شرکت کنندگان  گذشته،  سال   15
دارو  که  کرده اند  ایجاد  مواضعی  و  ببرند  بین  از  را  رقابتی  مکانیزم های 
می تواند بدون رقیب یا با رقابت اندک به فروش برسد«. مثاًل بازاریابی 
هم اکنون  هستند،  شدیدی  جانبی  عوارض  دارای  که  داروها  از  برخی 
ریسک  ارزیابی  و  تعدیل  استراتژی  بخش  توسط  دقیق  بسیار  به صورت 
در  می شود.  کنترل   REMS همان  یا  آمریکا  غذای  و  دارو  اداره ی 
برخی نمونه ها، سازندگان آن داروها، این محدودیت ها را دلیلی می دانند 
مثاًل  نگذارند.  عمومی  داروسازهای  اختیار  در  را  خودشان  نمونه های  تا 
را پشت سر گذاشت  تقریباً هفت سال دعوت قضایی  داروسازی حکمه 
تا باالخره توانست هم راستا با محدودیت های REMS، موارد الزم برای 
تهیه ی یک نسخه ی عمومی از محصول بزرگ کمپانی داروسازی جز ، 
زایرم ، را تهیه نماید. این دارو که ساالنه 1 میلیارد دالر ارزش دارد، برای 
 2017 توافق های  می شود.  استفاده  خواب(  )حمله ی  نارکولپسی  درمان 
به حکمه اجازه داد که امکان بازاریابی نسخه ی عمومی را تنها پس از 
هیئت  عضو  که  گاتلیب   اسکات  باشد.  داشته  ژانویه ی 2023   1 تاریخ 
اداره ی دارو و غذا در کابینه ی رئیس جمهور ترامپ است، وعده داد که 

آیا مالکیت اشتراکی موجب تعدیل رقابت می شود؟
سرمایه گذارهای نهادی و صندوق های سرمایه گذاری در سهام شاخص، رشد قابل توجهی را در طول 
است که  رشد، ظهور سرمایه گذاران عظیمی  این  اقتصادی  تاثیر  کرده اند.  تجربه  چند دهه ی گذشته 
سهم قابل توجهی را در تمامی رقبای بزرگ یک صنعت در اختیار دارند. در 1980، تنها 10 درصد 
از سهام آن ها و در  بودند که حداقل 5 درصد  از کمپانی های عمومی دارای سرمایه گذارهای نهادی 
آِن واحد سهام شرکت های رقیب در همان صنعت را نیز در اختیار داشتند؛ در 2014، 60 درصد چنین 

شرایطی را داشتند.
چگونه این افزایش مالکیت متقابل توسط سرمایه گذارهای نهادی بر رقابت تاثیر می گذارد؟ تحقیقات 
باعث  متقابل  مالکیت  که  داده  نشان  میشیگان  دانشگاه  از  و همکارانش  اشمالز   مارتین  توسط  اخیر 
می شود کمپانی های بزرگ از رقابت شدید علیه یکدیگر دل زده شوند. خطوط هوایی را در نظر بگیرید. 
در سه ماهه ی اول سال 2017، برکشایر هاتاوی، بلک راک، ونگارد و پرایم کپ  صاحب 23 درصد از 
از یونایتد ، 31 درصد از آمریکن  و 38 درصد از ساوث وست  بودند.  ترکیب سهام دلتا ، 29 درصد 
تحقیقات تیم اشمالز برآورد کرده که اگر این هم پوشانی مالکیت میان سرمایه گذارهای نهادی وجود 
در  مشابهی  الگوی  آن ها  گران تر می شدند.  درصد   7 الی   3 متوسط  به طور  آمریکا  بلیط های  نداشت، 

بانکداری دارند.
اشمالز و همکارانش ادعایی درباره ی ساخت وپاخت صریح ندارند؛ در عوض، ادعا می کنند که مالکیت 
متقابل  مالکیت  که  صنایعی  آن ها،  اشاره ی  به  بنا  می شود.  رقابت  انگیزه ی  کاهش  موجب  اشتراکی 
در آن ها بیشتر هستند، در بسته های پرداختی  شان پاداش کمتری را برای پیروزی در رقابت در نظر 
و  در سهام خالص  وقتی صندوق های سرمایه گذاری  نشان می دهد  آن ها  گرفته اند. همچنین تحقیق 
سایر سرمایه گذارهای نهادی در تمامی شرکت های بزرگ یک صنعت سهم دارند، احتمال کنشگری 
نابازدهی تضعیف  آن ها کاهش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب احتمال سلطه گری مدیران و پرورش 

خواهد شد.
بر  سهام،  در  سرمایه گذاری  صندوق های  که  می گویند  منتقدین  است.  تناقض آمیز  فکری  خط  این 
رقابت  یکدیگر  با  آن ها  از  برخی   – دارند  کمپانی ها سهم  از  بسیاری  در  ماهیت طراحی خود  اساس 
از  تناسخی  را  بلک راک  به ندرت می توان  و  دارند.  فروش  و  بین همدیگر خرید  نیز  برخی  و  می کنند 
افراد است. همچنین  این شرکت در حال مدیریت سرمایه ی سایر  جان دیویس راکفلر  قلمداد کرد؛ 
گزارش  رویکرد  به  تحقیقاتش  که  می کنند  اشاره  و  دارند  مشکل  نیز  اشمالز  روش های  با  منتقدان 
مدیران سرمایه اتکا دارد که سهام تحت اختیار انواع مشتریان را ترکیب می کند. و آن ها به اسنادی 
ارجاع می دهند که حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان کنشگران بی میل را زیر سوال می برند: مثاًل 
گرفت،  را  جی  اند  پی  طرف  ونگارد   کنشگر،  پلتز   نلسون  و  گمبل   اند  پراکتر  میان  رویارویی  در 

درحالی که استیت استریت  و بلک راک تقریبًا تمامی سهمشان را به پلتز اختصاص دادند.
جامع  می کنند  اشاره  رقابت  بر  اشتراکی  مالکیت  آسیب رسان  نقش  به  که  تحقیقاتی  دارد  امکان 
اختیار  در  که  عمومی  کمپانی های  سهم  زیرا  یافته اند،  فزاینده  ای  اهمیت  مطالعات  این  اما  نباشند، 
نقش  نمایش  برای  الزم  اسناد  اگر  است.  افزایش  به  رو  به شدت  دارد،  قرار  نهادی  سرمایه گذارهای 
باید  نهادی  متقابل توسط سرمایه گذارهای  مالکیت  رقابت جمع آوری شوند،  بر  رویه  این  آسیب رسان 

جایش را به قوانین ضد انحصار بدهد تا توان کنترل کاهش رقابت در اقتصاد آمریکا به وجود بیاید.

بـــــــــاز



مجله کسب وکار هاروارد  مارس - آوریل ۲۰۱۸ 1۰۴

برای  آن  از  داروسازها  که  نگذارد  تا  را عوض می کند   REMS قوانین 
خنثی سازی رقابت عمومی بهره بگیرند و در ماه نوامبر برنامه ی مقدماتی 

خود را برای این کار اعالم کرد.
قوانین بازار نیروی کار در کنار رویکردهای معینی که برای کارفرما وجود 
دارد، می توانند توانایی کارکنان به منظور جستجو برای مشاغل پردرآمدتر 
را محدود کنند و بدین ترتیب دسیسه ای برای محدودیت رقابت باشند. 
داده، شرکت ها  هشدار   ، اسمیث  آدام  مشهور،  اقتصاددان  که  همان طور 
آرامش  نوعی  دنبال  به  همه جا  و  »همواره  که  می کنند  رفتار  به گونه ای 
از  یکی  ندهند«.  افزایش  را  کارشان  نیروی  حقوق  تا  هستند  و سکوت 
واداشتن کارکنان  دارند،  این کار  انجام  برای  رویکردهایی که کمپانی ها 
به امضای توافق های ضد رقابتی است. وقتی این توافق ها اجرا می شوند، 
توانایی کارمند برای تغییر شغل را از بین می برند و شرکت های جدید هم 
توان کمتری برای به خدمت گرفتن استعدادها دارند. مهندسان نرم افزار 
قرار  مقررات  این  تاثیر  تحت  که  نیستند  گروهی  تنها  مدیرعامل ها  و 
می گیرند: در میان کارکنانی که 40 هزار دالر یا کمتر درآمد دارند، حدوداً 
یک هفتم )13.5 درصد( با این توافق ضدرقابت محدود شده اند. در یک 
مطالعه ی تعجب برانگیز در سال 2017، آلن کروگر  و اورلی اشنفلتر  از 
پرینستون دریافتند که 58 درصد از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ )برگر 
و  دیگر( محدودیت ها  و یک دوجین  بلک   اچ اندآر  لوب،  کینگ، جیفی 
تا  می شوند  قائل  صاحب امتیازان  برای  را  ممانعت هایی  اوقات  گاهی 
کارگران یکدیگر را استخدام نکنند و همین امر زیان هایی را برای افراد 

جویای شغل به همراه دارد.
ایالت ها،  در  مشاغل  مجوز  اعطای  به  مربوط  قوانین  یک باره ی  هجوم 
در  برساند.  آسیب  جدید  ورودی های  به  هم  و  کارکنان  به  هم  می تواند 
اشتغال  مجوز  دارای  آمریکایی  کارکنان  از  درصد   10 تنها   ،60 دهه ی 
افزایش ها  این  اکثر  به 22 درصد رسید.  آمار  بودند. در آخرین شمارش، 
نتیجه ی گسترش مشاغل نیازمند مجوز در ایالت ها است. برخی از این 
آمده اند،  وجود  به  مشتریان  از  پشتیبانی  به  اصرار  به واسطه ی  ملزومات 
اما سایر موارد به وضوح از طریق البی گری با اتحادیه های بازرگانی که 
خواهان افزایش موانع ورود هستند هماهنگ شده اند تا تعداد نقش آفرینان 
از گل فروش ها  لوئیزیانا  بیشتر شوند.  بیابد و قیمت ها  حرفه شان کاهش 
می خواهد که مجوز بگیرند. میشیگان 1460 روز آموزش را برای مربیان 
روز  به 26  تنها  اورژانس  تکنسین های  درحالی که  ورزش طلب می کند، 
 1600 به  کالیفرنیا  لوازم آرایشی  و  آرایشگران  صنف  دارند.  نیاز  آموزش 
ساعت آموزش و تمرین نیاز دارد تا فرد بتواند امتحان مجوز را قبول شود 
و باید 3200 ساعت کارآموزی و 220 ساعت آموزش های مرتبط دیگر را 
بگذراند تا پروانه ی الزم صادر شود. ایالت ها عموماً گواهی های منتشرشده 
توسط ایالت های دیگر را قبول ندارند و به همین دلیل افراد دارای مجوز 
متحمل خواهند  ایالت ها  میان  نقل وانتقال  برای  را  بیشتری  سختی های 

شد.
افزایش  به واسطه ی  رقابت  ــاره ی  درب قانونی  محدودیت های  این 
جدال  فدرال  بازرگانی  کمیسیون  می شوند.  حاصل  موشکافانه  بررسی 
دندانپزشکی  با سازمان های  و  ایالتی  قانون  بر سر چند  را  طوالنی مدتی 
و  بهداشت  متخصصان  خدمات  محدودسازی  موجب  که  داشته 
کمیسیون  گفته ی  به  بنا  می شوند.  دندان  سفیدسازی  کلینیک های 
بازرگانی فدرال، اگر دسته ی شغلی را به نام »تراپیست های دندانپزشکی« 
»مصرف کنندگان  کنند،  ارائه  را  روتین  خدمات  این  تا  کنیم  ایجاد 
می توانند با افزایش حق انتخاب، رقابت و دسترسی به خدمات درمانی، 
می کنند،  دریافت  کمتری  خدمات  که  گروه هایی  در  علی الخصوص 

عوایدی را کسب نمایند«. دندان پزشک ها راضی نیستند.
در سال 2014 و به واسطه ی فشارهای کمیسیون ارتباطات فدرال، صنعت 
تلفن های  بتوانند  که مصرف کنندگان  داد  رضایت  باالخره  بی سیم  تلفن 
با  نمایند.  عوض  را  خود  تامین کننده ی  و  کنند  آنالک  را  همراهشان 
توجه به اشتیاق دوطرفه و لطف های اداره ی دارو و غذا، کنگره در سال 
2017 به این اداره دستور داد که خریداری سمعک در کاستکو  و سایر 
خرده فروش ها را تسهیل نماید، کمااینکه آن ها می توانند عینک مطالعه را 
در فروشگاه های غیرتخصصی نظیر سی وی اس  خریداری کنند. ایده ی 
از  آوردن قیمت ها و نهی رویه ی برخی  پایین  به رقابت،  ما تکان دادن 
متخصصین شنوایی بود که می گفتند برای خرید هر سمعک، باید یک 

آزمایش را انجام دهند.
اقدامات  باید  سیاست مداران  و  قانون  گذارها  اما  است،  شروع  یک  این 

بیشتری را انجام دهند.

مسیر پیش رو
در نهایت، اصالح آنچه موجب آزردن اقتصاد آمریکا می شود، نیازمند تعهد 
سیاسی و برطرف سازی موانع برای پشتیبانی از رقابت سفت وسخت است 
تا بهره وری رشد کند و استانداردهای زندگی آمریکایی بهبود بیابد، حتی 

در زمانی که برخی از این موضوع صدمه ببینند و مقاومت کنند.
باشیم  نداشته  اقدامات و تقویت رقابت  برای اجرای  را  اگر سرعت الزم 
از  موفقیت آمیز  شکلی  به  غالب  شرکت های  که  خاطر  این  به  شاید   –
از هرگونه  بیزاری  نوعی  این خاطر که  به  یا  استفاده می کنند  قدرتشان 
جریان  مانع  می اندازیم،  خطر  به  را  اقتصاد  پویایی   – دارد  وجود  قانون 
نوآوری ها و ایده های جدید می شویم و ابعاد زندگی فرزندان و نوه هایمان 

را تیره وتار می کنیم.

دیوید وسل، همکار ارشد مطالعات اقتصادی در انستیتوی بروکینگز  و 
مدیر »مرکز هاچینز  در سیاست مالی و مالیاتی« است.

نـــــگـــــری

منتخب آیا فقدان رقابت، گلوی اقتصاد آمریکا را فشرده است؟
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منتخب چرا برنامه های پیروی از قانون شکست می خورند
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چرا برنامه های پیروی از 
قانون          می خورند

شکست
و نحوه ی 

اصالحشان
نوشته ی هوئی چن و 

یوجین سولتس
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زمینـه ی  در  شـرکت ها  کـه  سرسـام آوری  هزینه هـای  بـه  توجـه  بـا 
خطـوط  آموزشـی،  برنامه هـای   – می دهنـد  انجـام  قانـون  از  پیـروی 
تلفـن اضطـراری و سـایر سیسـتم هایی کـه بـرای جلوگیـری و ردیابی 
تخطـی از قانـون، مقـررات و سیاسـت های کمپانـی طراحی شـده اند – 
ایـن میـزان از رواج خالفـکاری در شـرکت ها غافلگیرکننده اسـت. یک 
شـرکت چندملیتی متوسـط سـاالنه چندین میلیـون دالر را در راسـتای 
پیـروی از قانـون هزینـه می کنـد، درحالی کـه در صنایع بسـیار قانونمند 

خالصه

چالش
کمپانی ها مقادیر سرسام آوری 
را در زمینه ی پیروی از قانون 
هزینه می کنند – برنامه  های 

آموزشی، خطوط تلفن 
اضطراری و سایر سیستم هایی 

که برای ردیابی و جلوگیری 
از تخطی قانون، مقررات 

و سیاست های کمپانی 
استفاده می شوند. بااین حال 
خالف کاری در شرکت ها 

گسترده است.

علت
در غالب موارد، پیروی از قانون 
را همچون رویکردی می بینند 
که چندین عنوان مکتوب دارد 
و باید صحت رعایت آن ها را 

تیک بزنیم.

پاسخ
معیارهای بهتری را توسعه 

دهید تا طرح ها را به شکلی 
فشرده تر با اهداف ویژه ی 
پیروی از قانون پیوند بزنند.

– نظیـر خدمـات مالـی و امـور دفاعـی – ایـن هزینه هـا می تواننـد به 
ده ها یا حتـی صدهـا میلیون برسـند. بااین حـال تمامـی ایـن ارزیابی ها 
عمیقـاً هزینه هـای واقعی پیـروی از قانـون را دسـت کم می گیرنـد، زیرا 
آمـوزش و سـایر فعالیت هـای مربـوط بـه ایـن حـوزه، سـاالنه هـزاران 

سـاعت از وقـت ارزشـمند کارکنـان را می گیرنـد.
بـرای  گسـترده  هزینه هـای  پرداخـت  از  به حـق  مدیـران  از  بسـیاری 
اینکـه  بـدون  آن هـم  شـده اند،  خسـته  قانـون  از  پیـروی  طرح هـای 

میلیون ها
حساب جعلی

در ولز فارگو  وجود دارند. فولکس واگن  از نیرنگ های نظام مند درباره ی میزان آالیندگی خودروهایش بهره 
می گیرد. رشوه های گسترده در پتروبراس  مشاهده می شوند که هم به دولت و هم به اقتصاد برزیل آسیب 
هم  دیگر  مورد  بی شمار  اما  شده،  تبدیل  اخیر  سالیان  تیتر  به  این شرکت ها  رسوایی  درحالی که  می رسانند. 
هستند که مردم دنیا از آن آگاهی ندارند. طبق گفته ی اتحادیه ی بازرسان رسمی، تقریبًا نیمی از پرونده های 
دالر  میلیون   ۳ به  نزدیک  ساالنه  معمول،  سازمان  یک  و  نمی  شوند  گزارش  عمومی  شکل  به  هیچ گاه  فساد 
از درآمدش را به خاطر فساد از دست می دهد. همچنین از میان ۳ هزار مدیری که طی »پرسشنامه ی فساد 
جهانی ۲۰۱۶« توسط ای وای  مورد مصاحبه قرار گرفتند، ۴۲ درصد گفتند که می توانند رفتار غیراخالقی را 
برای برآورده سازی اهداف مالی توجیه کنند. مشخصًا خالف کاری و شرارت عمیقًا در شرکت های خصوصی 

امروز ریشه دوانده است.

منتخب چرا برنامه های پیروی از قانون شکست می خورند
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مزیـت خاصـی را مشـاهده کننـد. و بااین حـال بـه سـرمایه گذاری ادامه 
می دهنـد – نه به ایـن خاطر کـه لزوماً بـه بهـره وری آن اعتقاد داشـته 
باشـند، بلکه می ترسـند در صورت عدم هزینه کـرد اضافی، سازمانشـان 
در معـرض خسـران های بزرگ تـری قـرار بگیـرد. کارکنـان نیـز غالبـًا 
از ایـن برنامه هـا خوششـان نمی آیـد و آن هـا را یـک تمریـن آموزشـی 
بی هـدف و یـک روتیـن خسـته کننده می داننـد. بـه دیـدگاه مـا، تمامی 
ایـن هزینه هـا و درماندگی هـا تراژیـک – و قابـل اجتنـاب – هسـتند.

هـر دوی مـا شـدیداً از احسـاس ها و چالش هایـی کـه پیرامـون پیروی 
از قانـون وجود دارنـد کاماًل آگاه هسـتیم. چـن از نوامبـر 2015 تا زمان 
اسـتعفایش در ژوئن 2017، تحـت عنوان تنهـا )و اولین( مشـاور پیروی 
از قانـون در دپارتمـان عدالـت )DOJ( عمـل کـرد و بـه دادسـتان ها 
در راسـتای ارزیابـی طرح هـای پیـروی از قانـون کمپانی هـای تحـت 
بررسی مشـاوره می داد. سـولتس در تحقیقش در دانشـکده ی کسب وکار 
هاروارد، موانعی که مشـاوران عمومـی و ماموران پیـروی از قانون برای 
تشـخیص عملکرد برنامه هـا و توضیح عوایدشـان بـرای سـایر اعضای 
سـازمان بـا آن هـا مواجـه می شـوند را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. 
برای ما مشـخص اسـت که ارزش پیـروی از قانـون باید بـرای رهبران 

کمپانـی و کارکنان روشـن تر شـود.
به اعتقـاد ما، پاسـخ به این پرسـش در سـنجش بهتـر نهفته اسـت. در 
محوریـت قضیـه، یک ایـده ی خیلـی سـاده و حیاتـی داریم: شـرکت ها 
نمی تواننـد بـدون بهره بـرداری از ابزارهـای سـنجش موثـر، برنامه های 
صحیحـی را بـرای پیـروی از قانـون طراحـی نمایند. بـرای بسـیاری از 
شـرکت ها، سـنجش صحیـح می تواند محرکـی بـرای ایجـاد طرح های 
ناب و بهتـر در راسـتای پیروی از قانون باشـد. به بیان سـاده، سـنجش 
بهتـر پیـروی از قانـون می توانـد بـه مدیریـت بهتـر در این حـوزه ختم 

. شود

چگونه به این نقطه رسیدیم
برای اینکـه متوجه شـویم پیـروی از قانون چگونـه به وضعیـت کنونی 
خـود تکامـل پیـدا کـرده، بیاییـد بـه نحـوه ی شـروع چنیـن طرح هایی 
نـگاه کنیم. در پـی مجموعـه ای از رسـوایی های شـرکت های آمریکایی 
در دهـه ی 70 و 80، گروه هـای صنعتـی متحـد شـدند و مرامنامه هـا و 
رویکردهـای داخلـی را برای گـزارش و تـالش به منظـور جلوگیـری از 
خالف کاری بـه کار گرفتنـد. این تالش هـا باعـث شـدند قانون گذارانی 
کـه به شـدت دنبـال جریمـه و تصحیـح شـرکت های خـالف کار بودند، 
قانون گـذاران  دوش  بـر  کـه  بررسـی  فشـار  از  همچنیـن  شـوند.  آرام 
قرار داشـت کـم کـرد و بسـیاری از افـراد بـاور داشـتند کـه می تواند با 

موفقیـت خـالف کاری را کاهـش دهد.
کمیسـیون صـدور رأی آمریـکا )USSC( کـه مجـذوب عوایـد ایـن 
طـرح شـده بـود، دسـتورالعمل هایش را اصـالح و اعـالم کـرد کـه اگر 
شـرکت ها بتوانند »برنامـه ی موثری را بـرای پیروی از قانـون« تصویب 
کنند، بـا کاهـش قابـل توجهـی در جریمه هایشـان مواجه خواهند شـد. 
بـه زودی مجموعـه ای از یادداشـت های مقامـات ارشـد DOJ سـرازیر 
شـدند کـه بـه دادسـتان ها هشـدار می دادنـد تـا هنـگام تعییـن مبلـغ 
جریمه، میـزان بازدهی برنامـه  ی پیـروی از قانون یک شـرکت را لحاظ 
کننـد. ایـن تالش هـا نه تنهـا به منظـور تشـویق نظـارت بهتر از سـوی 

امـکان  بلکـه می خواسـتند بـه شـرکت ها بفهماننـد  کمپانی هـا بودنـد 
دارد قربانـی کارکنان دغل کارشـان شـوند. سـایر قانون گذارهـای مدنی، 
ازجمله کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار، دپارتمان بهداشـت و خدمات 
انسـانی آمریـکا و آژانـس حفاظـت از محیـط زیسـت نیـز ایـن رویکرد 

چمـاق و هویـج  را بـرای پیـروی از قانون پـی گرفتند.
یک صنعـت به سـرعت پـا گرفت تـا بتوانـد برنامه هـای آموزشـی برای 
اعـالم مشـکل و  بـرای  تلفـن اضطـراری  قانـون، خطـوط  از  پیـروی 
ارزیابی ریسـک را فراهـم نماید. نداشـتن برنامـه ی پیـروی از قانون به 
مسـئولیتی بسـیار عظیم برای هر شـرکت بزرگ تبدیل شـده اسـت – 
حتی یک شـرکت خارجـی کـه صرفـاً از بانک هـای آمریکایی اسـتفاده 
می کند. ایـن مسـئولیت بالقـوه به طور پیوسـته در حـال افزایش اسـت، 
کمااینکه سایر کشـورها همچون انگلسـتان، برزیل و اسـپانیا قوانینی را 
تصویب کرده اند کـه پیـروی از قانون را در دسـته ی مالحظـات اجرایی 

خـود جـای می دهند.
قانـون  از  پیـروی  برنامه هـای  کمپانـی،  رهبـران  از  بسـیاری  بـرای 
بیمه نامـه ی  یـک  نقـش  سـناریوها،  بدتریـن  برابـر  در  محافظـت  و 
گران قیمـت را دارد. می توانیـد از کارکنـان بخواهیـد کـه نظام  نامه  هـای 
طوالنـی مبنـی بـر اطـالع از سیاسـت های شرکتشـان را امضـا کننـد؛ 
برنامه هـای  موضـوع  بـا  نشسـت هایی  می تواننـد  آن هـا  همچنیـن 
آموزشـی همچـون مسـائل محرمانـه، بازرگانـی داخلـی و رشـوه خواری 
داشـته باشـند. بااین حال افراد غالبـاً توجه زیـادی را به ایـن کالس های 
عمومی نمی  کنند و هدفشـان تنها پاسـخ به 10 پرسـش امتحانی اسـت 
کـه در انتهـای کالس هـا گرفتـه می شـوند. حتـی در شـرکت هایی که 
می کننـد،  هزینـه  برنامه هایشـان  روی  بـر  را  دالر  میلیون هـا  سـاالنه 

پیـروی از قانـون غالبـاً فاقد اسـتحکام اسـت.
وقتـی DOJ جریمه هـای جزایـی را علیـه گـرت پیترسـون ، کارمنـد 
مـورگان اسـتنلی ، اعـالم کـرد، اسـناد پیگـرد قانونـی نشـان دادند که 
پیترسـون 7 جلسـه آموزش پیروی از قانـون و 35 تذکر مرتبـط را برای 
خـودداری از عمـل خـود – رشـوه بـه مقـام رسـمی دولـت – دریافت 
کـرده، امـا کمـاکان بـه کارش ادامـه داده اسـت. امـا ایـن طرح هـای 
پیـروی از قانـون تاثیر اندکی بر پیترسـون داشـتند، زیـرا آن هـا را صرفًا 
به خاطـر اجرای مقـررات و ظواهـر امر می دانسـت. او گفـت »می توانید 
برنامـه و ایمیـل بفرسـتید، امـا افـراد خیلـی سـاده می تواننـد حذفـش 
کننـد یـا اینکـه اگـر به جـای گـوش کـردن واقعـی سـراغ برگـزاری 
ویدئوکنفرانـس برویـد، افـراد اسـماً حضورشـان را اعـالم کننـد و تیک 
مربـوط بـه حضورشـان در دوره می خورد. پـس از خوردن تیـک حضور، 
خیلی راحت گوشـی را به کناری گذاشـته و مشـغول کارهای دیگرشان 

می شـوند«.
DOJ تشـخیص داد کـه امـکان دارد شـرکت ها هزینه های زیـادی را 
انجـام دهنـد و تمامـی اجـزای برنامه های پیـروی از قانـون را بسـازند، 
امـا در اصـل چیـزی جـز ظواهـر توخالـی نصیبشـان نشـود. دپارتمـان 
در اصالحیـه ی سـال 2008 خـود بـر روی »اصـول بازجویی فـدرال از 
سـازمان های کسـب وکار«، به صـورت ویـژه دادسـتان ها را فراخوانـد تـا 
»دربـاره ی برنامـه ی پیـروی از قانـون تحقیق کننـد و ببینند کـه صرفًا 
یک برنامه ی روی کاغذ اسـت یـا اینکه به شـیوه ای صحیح و مناسـب 
طراحی، اجـرا، بازبینی و اصالح می شـود«. همـان سـال و در پرونده ای 
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علیه زیمنس  کـه رکورد جریمه بـه مقامـات آمریکایی بـا 800 میلیون 
ناکفایتی هـای  بـه  مکـرراً  قضایـی  تعقیـب  پروسـه  ی  شـد،  زده  دالر 

»برنامـه ی روی کاغـذ« زیمنـس اشـاره نمود.
بارهـا و بارهـا دادسـتان ها تشـخیص دادنـد کـه شـرکت ها برنامه هـای 
صحیحی را بـرای پیـروی از قانـون ندارنـد کـه نمی توانند اعتبـار الزم 
را بـرای تالش های مدنظرشـان به وجـود بیاورنـد. اما غالباً بـرای تمییز 
میـان برنامه هـای حقیقی بـا آن هایـی کـه صرفاً جنبـه ی ظاهرسـازی 
دارنـد چالـش داریـم، زیـرا ارزیابـی یـک برنامـه بـه زمـان و تخصص 
قابل توجهی نیـاز دارد. مثاًل تصمیمی کـه DOJ مبنی بـر عدم پیگرد 
قانونـی مـورگان اسـتنلی در قضیه  ی پیترسـون گرفـت را به مثابـه تایید 
رویکـرد ایـن شـرکت در زمینـه ی پیـروی از قانـون پنداشـتند. در ایـن 
رویکـرد، جلسـات آموزشـی پرشـمار و همچنیـن خـط تلفـن اضطراری 
اسـتاندارد و گواهـی تاییـد کارکنـان بـرای خط مشـی شـرکت لحـاظ 
شـده بود. بااین حال پیترسـون ادعا کـرد: »دولت بـه عموم مـردم دروغ 
می گوید که آن هـا )مـورگان اسـتنلی( دارای برنامـه ی پیـروی از قانون 
صحیحـی هسـتند، درحالی کـه دولـت می دانـد ایـن برنامه هـا بـا افـراد 

عجیـن نمی شـوند و ایـن موردی اسـت کـه اهمیـت دارد«.
DOJ چـن را در پاییـز 2015 نگـه داشـت تـا بـه بررسـی چالش های 
ارزیابـی بازدهـی واقعـی تالش هـای شـرکت ها در زمینـه ی پیـروی از 
قانـون بپـردازد. او از همـان شـروع مشـاهده کـرد کـه بسـیاری از این 
برنامه های تحـت بررسـی برخی چیزهـا را نادیـده گرفته انـد. کمپانی ها 
بـه شـکلی روتیـن مرامنامه  هـا و رویه هـای بـزرگ را تولیـد و ابزارهای 
بااین حـال  می کردنـد.  تعبیـه  مالی شـان  سیسـتم های  در  را  کنترلـی 
هیچ اسـنادی مبنـی بـر آزمـودن آن مرامنامه هـا، رویکردهـا و ابزارهای 
در  مشاهده  شـده  نقصان هـای  کمااینکـه  نمی کردنـد،  ارائـه  کنترلـی 
سیسـتم نیـز پیگیـری نمی شـدند. مثـاًل امـکان دارد یـک کمپانـی بـه 
برنامـه ی هشـداردهی داخلی خود اشـاره کند که سـال ها مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، امـا هیـچ داده ای مبنی بـر نـرخ اسـتفاده ی ایـن برنامه 
گـزارش  دائمـاً  باشـد. همچنیـن شـرکت ها  نداشـته  کارکنـان  توسـط 
می کننـد کـه بـه فـالن خـالف کار دربـاره ی همـان موضـوع خالفش 
آمـوزش داده انـد، بااین حـال انـگار متوجه نمی  شـوند کـه همیـن امر به 

ناکفایتـی برنامـه ی پیـروی از قانونشـان اشـاره می کند.
چـن در واکنـش بـه ماموریتـش کـه تمرکـز بـر روی بازدهـی بـود، 
فهرسـتی بلندبـاال از پرسـش ها را بـرای دادسـتان ها طراحـی کـرد تـا 
در هنـگام ارزیابی طرح هـای پیـروی از قانـون از آن بهره بگیرنـد. این 
پرسـش ها مجموعـه ای گسـترده از حوزه های پیـروی از قانـون، ازجمله 
آمـوزش )»کمپانی چـه تحلیلی را بـرای تعیین افـراد نیازمنـد آموزش و 
سـوژه های آموزشـی آن ها صورت داده اسـت؟«(، مسـئولیت های فردی 
)»آیا مدیـران مسـئولیت خالف هایی که تحت نظارتشـان انجـام گرفته 
را می پذیرنـد؟«( و رهبـری )»کدام یـک از افـراد حاضـر در هیئت مدیره 
را شـامل می شـدند.  قانـون تخصـص دارد؟«(  از  پیـروی  در زمینـه ی 
 2017 فوریـه ی  در  عمومـی،  به صـورت  را  پرسـش ها  ایـن   DOJ
و در قالـب سـندی بـا عنـوان »ارزیابـی برنامه هـای پـروی از قانـون 

شـرکت ها« منتشـر کـرد.
قرار نیسـت کـه ایـن سـند به عنـوان یـک چک لیسـت اسـتفاده شـود؛ 
عناویـن  از  »تعـدادی  آن  در  بیـان شـده،  کـه  همان طـور  عـوض،  در 
مهـم و سـواالت نمونـه کـه بخـش مبـارزه بـا فسـاد بـه شـکلی رایج 
مواجـه  آن هـا  بـا  شـرکت ها  قانـون  از  پیـروی  برنامـه ی  ارزیابـی  در 
بایـد  ارزیابی هـا  تمامـی  همچنیـن  اسـت.  شـده  فهرسـت  می شـود«، 
به صـورت جداگانه انجـام بگیرنـد. بااین حـال همان  طور که سـولتس در 
تعامل خـود بـا مدیـران و وکالی شـرکت در آن زمـان مشـاهده کرده، 
شـرکت ها به سـرعت شـروع بـه آماده سـازی اسـناد مناسـب کردنـد تـا 
از آن به عنـوان دسـتورالعمل ایجـاد یـک برنامـه ی موثـر بهـره بگیرند. 
به صورت ویـژه، مدیـران باور داشـتند که اگـر بتواننـد پاسـخی را برای 
 DOJ هر پرسـش فراهم کننـد، می تواننـد از برآورده سـازی انتظـارات
توسـط خودشـان مطمئـن شـوند. در شـرایطی نگران کننده تر، سـولتس 
مشـاهده کـرد کـه شـرکت ها داده هـا را به گونـه ای به گزیـن می کنند تا 
رویکردهایشـان را تاثیرگذار نشـان دهند، نـه اینکه بتواننـد نقصان های 

موجـود را افشـا نمایند.
شـرکت ها  از   DOJ سـند  در  موجـود  پرسـش های  از  یکـی  مثـاًل 
حـدی  چـه  در  را  آموزش هایشـان  بازدهـی  و  کیفیـت  کـه  می پرسـد 
ارزیابـی می کنند. بررسـی دیلویـت و کامپالینـس ویک  نشـان می دهد 
کـه رایج ترین رویکرد سـنجش آن هـا، اندازه گیـری نرخ تکمیـل دوره و 
میزان رضایـت کارمنـدان از دوره – مثاًل 90 یـا 95 درصد – باشـد. اما 
این معیـار نـه کیفیـت دوره را نشـان می دهد )منظـور میزان تناسـب و 
ارزشـمندی محتوای آن اسـت( و نه حکایتـی از میزان بازدهـی آن دارد 
)منظـور میـزان یادگیـری واقعـی کارکنـان و به کارگیـری آن ها اسـت(.
شـرکت ها بـه نـرخ تکمیـل دوره اتـکا می کننـد، نـه بـه خاطـر اینکـه 
چنیـن معیـاری بـرای سـنجش موفقیـت کفایـت می کنـد، بلکـه صرفًا 
می خواهنـد بـه قانون گـذاران نشـان دهنـد کـه وظیفـه ی خودشـان را 
انجـام داده انـد – در واقـع تیـک حضـور را می زننـد. درحالی کـه برخی 
شـرکت ها قطعـاً دسـتورالعمل های موثـر را دربـاره ی پیـروی از قوانیـن 
رضایت منـدی  دربـاره ی  را  خودشـان  بسـیاری  امـا  می کننـد،  مهیـا 
اشـاره  آن  تکمیـل  بـه  صرفـاً  و  می دهنـد  فریـب  آموزش هایشـان  از 

می کننـد.
یکـی از دالیل اصلـی سـرمایه گذاری فزاینـده ی کمپانی هـا در زمینه ی 
پیـروی از قانـون ایـن اسـت کـه دارای معیارهـای صحیـح نیسـتند و 

شرکت ها دائمًا گزارش می کنند که به 
فالن خالف کار درباره ی همان موضوع 

خالفش آموزش داده اند، بااین حال انگار 
متوجه نمی  شوند که همین امر به ناکفایتی 
برنامه ی پیروی از قانونشان اشاره می کند.

منتخب چرا برنامه های پیروی از قانون شکست می خورند
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بدیـن ترتیـب نمی تواننـد عوامل موثـر را شناسـایی کننـد. در بسـیاری 
از کمپانی هـا، تقویـت طرح هـای پیـروی از قانـون را به مثابه اسـتخدام 
مدیران بیشـتر برای ایـن بخـش، خریـداری نرم افزارهای پیشـرفته تر و 
ایجاد سیاسـت های بیشـتر قلمـداد می کنند، حتـی وقتی ایـن حرکت ها 

فایـده ای ندارنـد و نمی تواننـد نتایج مطلـوب را تحویـل دهند.

چگونه معیارهای پیروی از قانون به بیراهه می روند
بـر اسـاس گفته هـای دیلویـت و کامپالینـس ویـک، تنهـا 70 درصـد 
از شـرکت ها تـالش می کننـد تـا میـزان بازدهـی برنامه هـای پیـروی 
از قانونشـان را بسـنجند. و در میـان آن هایـی کـه می سـنجند، تنهـا 
یک سومشـان از میزان صحـت معیارهایشـان مطمئن یا بسـیار مطمئن 
هسـتند. در اوایـل سـال 2017، دپارتمـان سـالمت و خدمـات انسـانی 
بـه  بـرای کمـک  را  تـا معیارهایـی  داد  را تشـکیل  آمریـکا جلسـه ای 
سـازمان های خدمـات درمانی توسـعه دهنـد تـا بتوانند قضـاوت بهتری 
دربـاره ی بازدهـی طرح هـای پیـروی از قانونشـان داشـته باشـند. ایـن 
گروه گزارشـی را سـاخت که در آن بیش از 550 شـاخص مختلف آورده 
شـده بود. این گـزارش بیـان می کرد که یـک سـازمان معین، بـا توجه 
بـه نمایه ی ریسـک یا ماهیـت کسـب وکارش، تنهـا بـه زیرمجموعه ای 
از ایـن شـاخص ها نیـاز دارد. بااین حـال بـا وجـود این همـه معیـار کـه 
بایـد از میانشـان انتخاب صـورت بگیـرد، تعیین مـوارد متناسـب در هر 
نمونـه کمـاکان به عنـوان یـک چالـش باقـی می مانـد و فراتـر از فهـم 

اکثـر شـرکت ها اسـت.
بـه دنبـال ارزیابـی میـزان بازدهـی طـرح به صـورت کّمـی، شـرکت ها 
رایـج  این هـا چنـد نقطه ضعـف  را تکـرار می کننـد.  اشـتباهات  همـان 

: هستند
    معیارهـای ناکامـل: دسـتورالعمل های DOJ و USSC انتظار 
دارنـد که برنامه  هـای صحیح پیـروی از قانـون، فرد خاطی را مشـخص 
کننـد. مثـاًل سـند ارزیابـی DOJ می پرسـد: »آیـا کمپانی تا کنـون به 
خاطـر ایـن نـوع خـاص از خـالف کاری، هیچ کسـی را تأدیب یـا اخراج 
کـرده اسـت؟« و »آیـا اقدامـات تأدیبـی و پاداش هـا منصفانـه بوده انـد 
و به صـورت هماهنـگ در سرتاسـر سـازمان اجـرا می شـوند؟«. بـرای 
نمایـش مسـئولیت پذیری افـراد، شـرکت ها غالبـاً فهرسـت کارمندانـی 
که بـه خاطـر تخلـف در پیـروی از قانون، اخـراج یا منـع ارتقـای درجه 
و پـاداش شـده اند را منتشـر می کننـد. بااین حـال چنیـن آمارهایـی هم 
بـرای اثبـات بررسـی موشـکافانه ی یک شـرکت بـر روی مسـئولیت ها 
کافـی نیسـتند، زیـرا آن هـا فهرسـت کامـل کارکنانـی کـه قانون مـدار 
نیسـتند را نشـان نمی دهنـد. شـرکتی کـه هـر 5 خـالف کار خـود را به 
خاطـر رفتـار نادرسـت تأدیـب کـرده، بـا شـرکتی کـه از میـان 50 فرد 
را  شـرکت هایی  دارد.  تفـاوت  پرداختـه،  نفـر   5 جریمـه ی  بـه  خاطـی 
مشـاهده کرده ایـم کـه خاطیـان رده پاییـن یـا آن  هایـی کـه پتانسـیل 
کمتـری دارنـد را جریمـه می کننـد، درحالی کـه از رده باالهـا و مدیـران 
ارشـد پشـتیبانی می نماینـد. بنابرایـن ارائـه ی یک آمـار سـاده مبنی بر 

تعـداد کاربـران تحـت تحریـم می توانـد ناقـص و گمراه کننـده باشـد.
    معیارهـای نامعتبـر: اگرچـه مجموعـه ای گسـترده از داده هـا را 
قانـون  از  پیـروی  برنامه هـای  مختلـف  جنبه هـای  دربـاره ی  می تـوان 
جمـع آوری کرد، امـا تنهـا زیرمجموعـه ای از ایـن داده ها بـا تاثیرگذاری 

منتخب چرا برنامه های پیروی از قانون شکست می خورند

وقتی دپارتمان عدالت آمریکا یک کمپانی را مورد بازجویی قرار می دهد، بازدهی 
برنامه ی پیروی از قانون آن سازمان را ارزیابی می کند. در پایین، عناوین کلیدی 

و سواالت ساده ای که بخش مبارزه با فساد در نظر می گیرد آورده شده اند که 
گزیده ای از سند سال 2017 دپارتمان تحت عنوان »ارزیابی برنامه های پیروی از 

قانون شرکت ها« است.

برنامه ی پیروی از قانون شما تا چه میزان موثر است؟

مدیریت ارشد و میان رده
•    چگونه رهبران ارشد، به واسطه ی کالم و 
اقداماتشان، یک نوع بخصوص از خالف را 

تشویق یا نهی می کنند؟
•    هیئت مدیره و مدیران ارشد در رویکرد 

نظارتی خود، چه نوع اطالعاتی را مورد بررسی 
قرار می دهند؟

استقالل و منابع
•    نرخ ترک شغل در کارکنان بخش پیروی 
از قانون و حوزه های کنترلی مربوطه تا چه حد 

بوده است؟
•    آیا تراکنش ها یا معامله های بخصوصی 

بوده اند که به خاطر نگرانی های پیروی از قانون 
متوقف، اصالح یا بررسی دقیق تر شده باشند؟

سیاست ها و رویه ها
•    کمپانی چگونه به ارزیابی نحوه ی اجرای 
صحیح و موثر رویه ها و سیاست ها می پردازد؟

•    کمپانی چگونه میزان فایده ی این 
سیاست ها و رویه ها را ارزیابی می کند؟

ارزیابی ریسک
•    کمپانی از چه روشی برای شناسایی، تحلیل 

و بررسی ریسک های ویژه و مورد مواجهه 
استفاده می کند؟

•    کمپانی برای ردیابی نوع خالف های مدنظر، 
چه اطالعات یا معیارهایی را جمع آوری می کند 

و مورد استفاده قرار می دهد؟

آموزش و ارتباطات
•    کمپانی چگونه می فهمد که کارکنانش 

درباره ی زمان دریافت توصیه و تمایلشان برای 
این کار اطالع دارند؟

•    کمپانی چگونه بازدهی آموزه های کارکنان 
را می سنجد؟

گزارش دهی و بررسی محرمانه
•    کمپانی چگونه به جمع آوری، تحلیل 
و بهره برداری اطالعات از سازوکارهای 

گزارش دهی خود می پردازد؟
•    یافته های مربوط به بررسی های کمپانی تا 

چه رده هایی می توانند نفوذ داشته باشند؟

معیارهای پاداش  و تأدیب
•    سابقه ی کمپانی )مثاًل تعداد و انواع اقدامات( 

در زمینه ی تأدیب کارکنان در یک مسئله ی 
بخصوص چگونه است؟

•    آیا اقدامات تأدیبی و پاداش ها منصفانه بوده  
و به شکلی هماهنگ در سازمان اجرا شده اند؟

بهبود مداوم، آزمون متناوب و بررسی
•    آیا کمپانی برنامه ی پیروی از قانون خود 

را مورد بررسی و حساب رسی قرار می دهد 
و اقداماتی ازجمله آزمون ابزارهای کنترلی 

مربوطه، جمع آوری و تحلیل داده های پیروی از 
قانون و مصاحبه با کارکنان و اشخاص ثالث را 

انجام می  دهد؟
•    چه نوع از یافته های حساب رسی و 

اصالحیه های پیشرفت به صورت منظم به 
مدیریت و هیئت مدیره گزارش می شوند؟

مدیریت شخص ثالث
•    کمپانی چگونه اشخاص ثالث مدنظر را 

تحت بررسی قرار می دهد؟
•    کمپانی چگونه پیروی از قانون و رفتار 

اخالق مدار اشخاص ثالث را مورد تقدیر قرار 
می دهد؟ 
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 DOJ آن طرح هـا در ارتبـاط هسـتند. مثـاًل در واکنـش بـه پرسـش
مبنـی بـر اینکـه کمپانـی چگونـه بازدهـی آموزه هایـش را می سـنجد، 
شـرکت ها غالبـاً بـر روی درصـد کارکنانـی کـه دوره هـا را گذرانده انـد 
یـا تعـداد سـاعاتی کـه در ایـن دوره هـا سـپری کرده انـد )همان طـور 
کـه پیش تـر ذکـر کردیـم(، تمرکـز می کننـد. این هـا معیارهـای کاماًل 
اشـتباهی هسـتند. نـرخ تکمیـل می توانـد معیـاری باشـد کـه شـرکت 
بـرای سـایر اهـداف مـورد اسـتفاده قـرار می دهـد، امـا یـک سـنجه ی 
هدفمنـد بـرای بازدهی بایـد پیونـد مسـتقیمی بـا خروجی های شـفاف 
و معیـن داشـته باشـد – ایـن خروجی هـا می تواننـد میـزان درک افراد 
از مرامنامه هـا و رویکردهـا، میـزان تصاحـب مهارت هـای مفیـد بـرای 
مواجهـه بـا سـناریوهای پیش بینی شـده یـا تغییـر در رفتارهـای آن هـا 

. شند با
به عنـوان یـک نمونـه ی دیگـر، به منظـور پشـتیبانی از ایـن ادعـا کـه 
دارد، شـرکت ها  قانـون  از  پیـروی  بـه  را  تعهـد »شـدیدی«  مدیریـت 
می توانند به تعـداد ارتباطـات پـس از برگـزاری دوره ها ارجـاع دهند که 
توسـط مدیـران ارشـد منتشـر می شـوند. امـا درصورتی که بررسـی های 
کارکنان حاکـی از فقـدان اعتماد بـه مدیریـت و اعتقاد بـه تالفی عمل 
مخبرهـا باشـند، چنیـن معیـاری از درجـه ی اعتبار سـاقط خواهد شـد.

    اشـتباه گرفتـن مسـئولیت های قانونـی با بـازده پیروی 
حوزه هـای  خدمـت  در  قانـون  از  پیـروی  سیاسـت های  قانـون:  از 
آن هـا در چارچوب هـای  واداشـتن  امـا  قـرار می گیرنـد،  قانونـی مهـم 
قانونـی می توانـد میـزان تاثیـر مثبتشـان بـر رفتـار کارمنـد را محـدود 
کند. این پرسـش را در نظـر بگیریـد: »چگونـه کمپانی اجـرای صحیح 
ایـن سیاسـت ها و رویه هـا را مـورد ارزیابـی قـرار می دهد؟«. شـرکت ها 
غالباً برگـه ای را مبنی بـر مطالعـه و درک سیاسـت ها و قوانیـن اجرایی 
کمپانـی تهیـه می کننـد و آن هـا را بـه امضـای کارکنـان می رسـانند تا 
می توانـد  امضایـی  چنیـن  درحالی کـه  دهنـد.  نشـان  را  موضـوع  ایـن 
زمینه هـای قانونـی را بـرای اخـراج فرد خاطـی فراهم کنـد، امـا حقیقتًا 
نشـان نمی دهـد کـه کارمنـد ایـن اطالعـات را بـه رویکردهـای کاری 
روزمـره ی خـود وارد کرده اسـت. چند بـار پیش آمـده کـه نخوانده یک 
توافق نامـه را امضـا کرده ایـم، علی الخصوص اگـر قدرتی بـرای مذاکره 
بر روی بندها نداریـم؟ امـکان دارد کارکنان فرم اطالع از سیاسـت های 
شـرکت را امضـا کننـد، بـدون اینکـه آن را بخواننـد یـا بندهایـش را 
بفهمند. همچنیـن امـکان دارد درک این سیاسـت ها دشـوار باشـد، زیرا 
بـه زبانـی نوشـته می شـوند کـه حقوقـی، فنی یا بسـیار فشـرده اسـت. 
همچنیـن امـکان دارد یـک درک ضمنـی درون شـرکت وجـود داشـته 
باشـد کـه لزومـی بـه پیـروی از ایـن سیاسـت ها نیسـت یـا بهتریـن 
بگوییـم  اگـر  بنابرایـن  می شـوند.  حاصـل  بداهه پـردازی  بـا  رویه هـا 
کارمنـدان به شـکلی قانونـی توافقنامـه ی سیاسـت ها را امضـا کرده اند، 
روش صحیحـی بـرای سـنجش کّمـی میـزان بـازده طرح هـای پیروی 

نیسـت. قانون  از 
    انحراف هـای گزارش دهـی و گزینـش شـخصی: مدیراِن 
بـه  برنامه هایشـان،  عملکـرد  ارزیابـی  بـرای  غالبـاً  قانـون،  از  پیـروی 
پرسشـنامه ها اتـکا می کننـد. مثـاًل به منظـور سـنجش میـزان راحتـی 
کارمنـد بـا مکانیزم هـای گزارش دهـی، یـک شـرکت می تواند بپرسـد: 
»آیـا می دانیـد چـه زمانـی بایـد بـه دنبـال توصیـه ی پیـروی از قانون 

باشـید؟ آیـا تمایلـی بـه ایـن کار داریـد؟«. چالـش ایـن پرسشـنامه ها 
ایـن اسـت کـه اگـر پاسـخ دهندگان خودشـان پروسـه ی گزینـش  در 
و ارزیابـی را انجـام دهنـد، انحرافاتـی وجـود دارد کـه باعـث می شـود 
مدیـران بـه سـمت اتخـاذ نتایـج نادرسـت گرایـش پیـدا کننـد. مثـاًل 
را مشـاهده کرده انـد،  روابـط غیرصادقانـه  دارد کارکنانـی کـه  امـکان 
تمایلی بـه »فروختن« همکارانشـان نداشـته باشـند و عدم پاسـخگویی 
بـه پرسشـنامه های مرتبـط را برگزیننـد. بدیـن ترتیب نتیجه به سـمت 
کارکنانـی گرایـش پیدا می کنـد کـه خـالف کاری را مشـاهده نکرده اند. 
بـه همیـن ترتیـب افـرادی کـه در پسـت های ارشـد حضـور دارنـد و 
افرادی که حقیقتـاً در کارهـای خالف درگیر می شـوند، تمایـل کمتری 
به مشـارکت دارند. بنابرایـن در هنگام تفسـیر این معیارها بایـد انحراف 

بیاوریـد. به حسـاب  را  جمع آوری شـده  داده هـای  در 

پیوند میان طرح های پیروی از قانون و اهداف
تاثیـر یـک  بتواننـد  بایـد مدل هایـی را بسـازید کـه  بنابرایـن چگونـه 
برنامـه ی پیـروی از قانـون را ارزیابـی کنند؟ اولیـن گام، تشـخیص این 
موضوع اسـت که ایـن برنامه هـا حقیقتـاً دارای اهداف چندگانه هسـتند. 
 DOJ در  ارشـد  مقامـات  پرشـمار  یادداشـت های  در  کـه  همان طـور 
مطرح شـده، سـه هـدف اصلـی آن هـا اجتنـاب از خـالف کاری، ردیابی 
خالف هـا و ایجـاد هم راسـتایی میـان مرامنامـه ی شـرکت بـا قوانین و 
مقررات می باشـد. هـر جـزء از برنامه ی پیـروی از قانـون بایـد به یکی 
از ایـن اهـداف پیونـد زده شـود. مثـاًل آمـوزش در خدمت جلوگیـری از 
خـالف کاری باشـد، خطـوط تلفـن اضطـراری بـرای گـزارش خـالف 
به منظـور ردیابـی خالف هـا طراحـی شـوند و نظام نامه هـا نیـز به منظور 
هم راسـتایی رفتـار کارکنان بـا مرامنامه هـای کمپانی و مقـررات بیرونی 
پیـروی  طـرح  یـک  دارد  امـکان  اگرچـه  باشـند.  شـده  هدف گـذاری 
از قانـون با دیگـری هم پوشـانی داشـته باشـد یـا بـر آن تاثیر بگـذارد، 
امـا تعییـن صریـح اهـداف بـه مدیـران کمـک می کنـد کـه معیارهای 

هدفمندتـری را بسـازند.
یـک خـط تلفـن محرمانـه را بـرای مخبرهـا در نظـر بگیرید. هـدف از 
آن، بهبـود ردیابـی بهنـگاِم خالف هـا اسـت. بـرای اینکـه بفهمیـم بـه 
ایـن هـدف رسـیده ایم، بایـد چند فقـره اطالعـات وجود داشـته باشـند، 
ازجملـه اینکـه کارکـرد خـط تلفـن )گزارش هـای »آزمونگـر سـری«(، 
نحـوه ی اسـتفاده از آن )داده های مربوط بـه انواع تماس هـای دریافتی(، 
تکمیـل  زمـان  پاسـخگویی،  )زمـان  ادعاهـا  بـه  شـرکت  پاسـخگویی 
راحتـی  حـس  و  نتایـج(  به اشـتراک گذاری  بررسـی،  نتایـج  بازجویـی، 
کارکنـان بـرای تمـاس بـا ایـن خـط تلفـن )پرسـش نامه های دوره ای 
بـرای دریافـت احسـاس کارکنـان(. هرکـدام از ایـن معیارهـا، جنبـه ی 

متفاوتـی از بـازده طـرح را نشـان می دهنـد.
امـا رهگیـری مسـتقل ایـن متغیرهـا کفایـت نمی کنـد، زیـرا مدیـران 
نمی تواننـد عوامـل مسـئول بـرای نتایـج بخصـوص را شناسـایی کنند. 
مثـاًل یـک خـط تلفـن »داغ« می توانـد افزایـش تعـداد مشـکالت یـا 
سـطح باالتـری از آسـودگی کارمند بـرای برقـراری تمـاس را منعکس 
رگرسـیون  تحلیـل  می تواننـد  مدیـران  شفاف سـازی،  به منظـور  کنـد. 
چندمتغیـری را بـه کار بگیرنـد. مدل هـای رگرسـیون بـه بررسـی کننده 
اجازه می دهنـد که سـایر متغیرهـا را ثابت نگـه دارد و تاثیر یـک متغیر 
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را بسـنجد. در ایـن نمونـه و به منظـور تعییـن ارتبـاط افزایـش تماس ها 
بـا افزایـش تخطی هـای قانونـی، می توانیم بـه دنبـال ثابت نگه داشـتن 
سـایر عوامـل باشـیم: دسـترس پذیری خـط تلفن اضطـراری، آسـودگی 
افراد بـرای اسـتفاده از آن، بازده عملکـرد آن و تعـداد تماس گیرنده های 
مدل هـای  طراحـی  دارنـد(.  دسترسـی  آن  بـه  کـه  )افـرادی  بالقـوه 
امـا وقتـی حجـم  دارد،  نیـاز  بـه زمـان و تجربـه  رگرسـیون مناسـب 
تماس هـا دچـار تغییـر می شـوند، مطمئن تریـن راه بـرای قـوت قلب یا 

ابـراز نگرانی، ایـن اسـت کـه از رگرسـیون بهـره بگیریم.
بیایید نمونه ی دیگـری را در نظـر بگیریم – آمـوزش پیـروی از قوانین 
کـه هـدف از آن، جلوگیـری از خـالف کاری به وسـیله ی درونی سـازی 
قوانیـن و مقـررات بـرای کارکنان اسـت. دانسـتن اینکـه کارکنـان چه 
درکـی از انتظارات کمپانـی پـس از پایان دوره ی آموزشـی دارنـد، برای 
افزایـش بازدهـی آن دوره  کفایـت نمی کنـد. میـزان باالی درک نشـان 
می دهد کـه دسـتورات دریافتـی تاثیر مثبتـی داشـته اند، اما امـکان دارد 
صرفاً نشـانه ای از اطالعـات مبنـای کارکنان باشـد. بنابراین شـرکت ها 
باید آنچـه کارکنان پیـش و پس از دوره ی آموزشـی می داننـد را ارزیابی 
نماینـد. اگر تغییـرات اندکـی داریم، شـاید نیـازی بـه آموزش نباشـد یا 
شـاید نیاز باشـد دوره ها را اصالح کنیـم تا افـراد را کاماًل درگیـر کنند و 

به شـکل بهتری از زمانشـان بهـره بگیرند.
البتـه هـدف از آمـوزش، نه تنهـا بهبـود درک کارکنـان از قوانیـن بلکه 
تزریـق و نهادینه سـازی رفتـار مناسـب اسـت. مجـدداً عـرض می  کنـم 
کـه مـدل رگرسـیون می توانـد بـه شـرکت ها کمـک کنـد پیونـد میان 
جلسـات آموزشـی و تغییـر در رفتـار کارکنـان را درک کننـد. بـا کنترل 
کردن سـایر عوامـل کـه می توانند بـه تخطـی از قوانین یاری برسـانند، 
می توانیـم بـه بررسـی و آزمـودن میـزان تمایـل افـراد تحـت آمـوزش 

بـرای قانون شـکنی بپردازیـم.
از  بایـد  شـرکت ها  می دهنـد،  نشـان  مثال هـا  ایـن  کـه  همان طـور 
داده هـای تجربی کـه توسـط برنامه هـای پیـروی از قانونشـان سـاخته 
شـده بهـره بگیرنـد تـا ببیننـد کـه برنامه  شـان تـا چـه حـد اهـداف را 
برآورده می کنـد. مجـدداً تاکیـد می کنیم که شـرکت ها بایـد عملکردی 
فراتـر از رهگیـری مسـتقل و جداگانـه ی معیارهـا داشـته باشـند. آن ها 
بایـد بـر روی سـاخت مدل هایـی تمرکز کننـد کـه خروجی مطلـوب را 
انـدازه می گیرند و سـایر عوامـل را کنتـرل می  کنند یـا کنـار می گذارند.
در گذشـته، امـکان داشـت شـرکت هایی کـه بـرای نمایـش بازدهـی 
بـا  کـه  کننـد  ارائـه  را  معیارهایـی  می کردنـد،  تـالش  برنامه هایشـان 
اهداف پیروی از قانونشـان هم راسـتا نباشـند، اما اسـتانداردها و شـروط 
در حـال تغییـر هسـتند. دادسـتان ها، دادگاه هـا و قانون گـذاران بیـش از 
پیش بـه دنبـال اسـناد دقیق  تـر هسـتند. بدیـن ترتیـب شـرکت ها باید 
ظرفیت پشـتیبانی از ادعاهـای پیروی از قانـون را با مدل هـا و داده های 
بهتر داشـته باشـند – این پروسـه تنهـا در صورتـی ممکن می شـود که 

توانمندی  هـای سـنجش دقیـق عملکـرد برنامـه وجود داشـته باشـند.

مهندسی پیروی از قانون
شـاید برخـی از کمپانی ها تمایل داشـته باشـند زمـان و منابع زیـادی را 
بـر روی برنامه  هـای پیـروی از قانـون و اصـول اخالقی سـرمایه گذاری 
حیاتـی  سازمانشـان  بلندمـدت  موفقیـت  بـرای  را  آن هـا  زیـرا  کننـد، 

بـا توجـه بـه  امـا مـا مصلحت گـرا هسـتیم. می دانیـم کـه  می بیننـد. 
رقابت شـدید سـایر بخش های شـرکت برای کسـب این منابع محدود، 
مقررات و مسـئولیت های همیشـه حاضر غالبـاً دلیل منطقـی الزم برای 
هدایت طرح هـای پیـروی از قانـون هسـتند. بااین حال تمرکـزی که بر 
روی جنبه های قانونـی وجـود دارد، دقیقاً دلیلـی برای جدیت بیشـتر در 
بحث سـنجش خروجی ها اسـت. وقتـی برنامه هـای پیـروی از قانون با 
دقت بیشـتری مـورد بررسـی قـرار بگیرنـد، آن هایی کـه تـوان ارائه ی 
نتایج معنـادار را ندارنـد، نمی تواننـد اسـتانداردهای قانونـی قدرتمندتری 
که امـروزه اعمـال می شـوند را بـرآورده نماینـد. به بیـان صریح تـر، اگر 
یک شـرکت صرفاً بگوید کـه کارکنانش فـالن دوره ی ضد فسـاد را به 
پایان رسـانده اند و خروجی معنادارتری نداشـته باشـد، دادسـتان و دادگاه 
و قانون گـذار بـرای آن کمپانـی و تاثیرگـذاری برنامه اش اعتبـاری قائل 

نخواهند شـد.
درحالی کـه بسـیاری از شـرکت ها کمـاکان تضمیـن پیـروی از قانـون 
را همچـون یـک رویکـرد قضایـی می بیننـد، امـا حقیقتـاً بیشـتر یـک 
علم رفتـاری اسـت. همیـن امـر موجـب ناراحتی بیشـتری بـرای وکال 
می شـود، اما بـرای اینکـه برنامه هـای پیـروی از قانـون واقعـاً تاثیرگذار 
ببیننـد چـه چیزهایـی جـواب می دهنـد. بدیـن  بایـد  باشـند، مدیـران 
ترتیب شـرکت ها بایـد در آزمـون و نـوآوری درگیـر شـوند. نظامنامه  ها 
باید سیاسـت هایی را ترسـیم کنند که بـرای موفقیت شـرکت محوریت 
دارنـد. و خطـوط تلفـن بایـد نه تنهـا بـرای ثبـت گـزارش خـالف بلکه 
بـرای کمک بـه کارکنـان باشـند تـا پیـش از حرکـت نادرسـت به حل 
مخمصه هـا بپردازنـد. بـا توسـعه  ی سـنجه های بهتـر بـرای بازدهـی، 
بیشـتری  نوآورانـه ی  و  جاه طلبانـه  برنامه هـای  می تواننـد  شـرکت ها 

به منظـور محدودسـازی واقعـی رفتـار نادرسـت داشـته باشـند.
با عنایـت به تمامی مقـررات پیچیـده ای که بر کسـب وکار امـروز حاکم 
اسـت، جای تعجـب نـدارد کـه کمپانی هـا بـرای درک و برآورده سـازی 
تعهـدات قانونـی و اخالقـی خـود در تقـال هسـتند. اگـر یـک مقیـاس 
واحد داشـتیم که می توانسـت مسـیر درسـت تمامی برنامه هـای پیروی 
از قانـون را مشـخص کنـد، خیلی خـوب می شـد. امـا معیارهای سـاده 
و متغیـر بـرای درک میـزان بازدهـی یـک برنامـه کفایـت نمی کننـد. 
مهندسـی موفقیت آمیـز پیـروی از قانـون نیازمنـد مقـداری خالقیـت، 
مقـداری آزمـون و طراحـی مـدل دقیق اسـت تـا خروجی ها به درسـتی 

شوند. سـنجیده 
کمپانی هـای سرتاسـر جهـان هم اکنـون نیـز هزینـه ی زیـادی را برای 
پیـروی از قانـون انجـام می  دهنـد. بیاییـد مطمئـن شـویم کـه تمامـی 
ایـن منابـع به درسـتی هزینـه می شـوند. اندازه گیـری بهتـر بـه مدیران 
کمک می کنـد کـه طرح های اضافـی یـا غیرموثـر را شناسـایی و آن ها 
را جایگزیـن یـا حـذف کننـد – و در نهایـت، فرصت هـای تاثیرگـذاری 

بیشـتر بـرای برنامه هـا را نشـان دهند.

هوئـی چـن کـه پیش تـر متخصـص پیـروی از قانـون در دپارتمـان 
عدالـت آمریکا بـود، مشـاور اخالقیـات و پیـروی از قانون بـرای قانون گـذاران 
دولتـی و کمپانی هـای سرتاسـر دنیـا اسـت. یوجیـن سـولتس، اسـتادیار 
دانشـکده ی  از  کسـب وکار  مدیریـت  حـوزه ی  در  یاکورسـکی   خانـواده ی 
کسـب وکار هـاروارد می باشـد کـه بـر روی تخلفـات شـرکت ها متمرکز شـده 

. ست ا
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همیــن بهــار، پنجاهمیــن ســالگرد بنیان گــذاری اتحادیــه ی دانشــجویان آفریقایی-آمریکایــی در 
ــن  ــرای ای ــان ب ــازی برنامه هایم ــتای آماده س ــت و در راس ــاروارد اس ــب وکار ه ــکده ی کس دانش

ــژاد  ــا ن ــر روی حرفــه ی حــدوداً 2300 فارغ التحصیــل ب ــود، ب یادب
ــکده ی  ــیس دانش ــان تاس ــه از زم ــم ک ــه کردی ــی مطالع آفریقای
ــان آن  ــد. از می ــدرک گرفتن ــال 1908، از آن م ــب وکار در س کس
گــروه، 532 زن آفریقایی-آمریکایــی را شناســایی کردیــم کــه بین 
1977 تــا 2015 فارغ التحصیــل شــدند. مســیر حرفــه ای 67 نفــر 

از آن هــا

  فهرســتی کــه از مدیرعامل هــای برتــر منتشــر 
ــوع و  ــه ی تن ــی در زمین ــدان عجیب ــا فق ــود، ب می ش
گوناگونــی مواجــه اســت. مثــاًل در میــان رهبــران 500 کمپانــی برتر 
فورچــون، تنهــا 32 نفــر خانــم هســتند؛ بــا توجــه بــه اینکــه اخیــراً 
کــن چنــو  از امریکــن اکســپرس  جــدا شــد، تنهــا ســه نفــر از آن هــا 
آفریقایی-آمریکایــی هســتند؛ و هیچ کدامشــان یــک زن آفریقایــی-

آمریکایــی نیســت. چــه اتفاقــی در جریــان اســت؟

احتماالتبـــرغــلـبه
هر
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که بـه پسـت های عضویـت در هیئت مدیـره، مدیرعامـل یا سـایر اعضـای کابینه ی 
مدیریتی شـرکت یـا مدیـر اجرایی ارشـد یـا همـکار شـرکت های خدمـات حرفه ای 
رسـیدند را تحلیل کردیم و مصاحبه هایی عمیـق را با 30 نفـر از آن ها ترتیـب دادیم.

ایـن خانم ها چگونـه بر احتمـاالت غلبه کردنـد؟ یقینـاً آن هـا آمادگی باالیی داشـتند 
و از رقابـت شـدید در بـازار کار سـربلند بیـرون آمدند؛ بـر اسـاس داده های مـا، آن ها 
نسـبت به همکاران و هم کالسـی های غیرآفریقایی-آمریکایی شـان سـالیان بیشتری 
را در تحصیـالت تکمیلـی و در انسـتیتوهای برگزیده تـر گذراندند. بااین حـال همانند 
تمامـی افـرادی کـه توانسـتند بـه مقامـات رده بـاالی شـرکت های آمریـکا برسـند، 
صرفـاً ویژگی های شـخصی و اسـتعداد نبود کـه آن هـا را به ایـن نقطه رسـاند. بلکه 
تمایل و توانمندی دیگران برای تشـخیص، پشـتیبانی و توسـعه ی این نقـاط قوت و 
اسـتعدادها تاثیرگذار بـود. دوسـت دارید که دربـاره ی هـر دو المـان موفقیت صحبت 

. کنیم
غالبـاً رهبـران کسـب وکار را می بینیـم کـه در تقـال بـرای بـه پیـش رانـدن اعضای 
گروه هـای اقلیـت هسـتند، زیـرا آن هـا اسـتراتژی های توسـعه را بـر اسـاس مسـیر 
و  ردیابـی  در  کـه  دارنـد  اعتقـاد  آن هـا  می کننـد.  مدل سـازی  خودشـان  موفقیـت 
پشـتیبانی از اسـتعداد تبحـر دارنـد، امـا پشتیبانی  شـان بر اسـاس تجربه ی شـخصی 
خودشـان شـکل می گیرد: »خودم 5 سـال پیـش چنیـن شـرایطی را داشـتم و برای 
اینکه بـه مرحلـه ی جدیدتری رشـد کنـم، بـه چنیـن چیـزی نیـاز دارم«. تحقیق ما 
نشـان می دهـد وقتـی اسـتعدادها و نیازهـای مشـابه با رهبـران خودشـان را نشـان 
می دهنـد، آن هـا بیشـترین توانایـی را بـرای تشـخیص اسـتعداد و درک نیازهـای 
توسعه شـان دارند؛ امـا وقتی یک اسـتعداد متفـاوت رو می شـود، غالباً آن را سرسـری 
در  بنابرایـن  هسـتند.  سـردرگم  آن  توسـعه ی  نحـوه ی  دربـاره ی  یـا   – می نگرنـد 
مطالعه ی خود پرسـیدیم: مسـیر حرفـه ای مدیـران خانـم آفریقایی-آمریکایِی بسـیار 
موفـق – آن هایی کـه در گروه هـای اقلیت قـرار دارند – چـه دروس عبرتـی را برای 
افراد به همـراه دارد؟ همچنیـن رهبران کمپانـی چه چیزهایـی را می تواننـد درباره ی 
نحـوه ی ردیابـی و توسـعه ی اسـتعدادهای خانم هـای سیاه پوسـت بیاموزنـد و همین 
آموزه هـا چـه چیزهایـی دربـاره ی نحـوه ی پـرورش اسـتعدادهای گروه هـای اقلیـت 

می گوینـد؟
به بیـان سـاده، در پاسـخ به پرسـش مـوارد الزم بـرای موفقیت، به 
یـک خصیصـه ی سـاده می رسـیم: انعطاف پذیـری. قطعـاً در طـی 
دهه ی گذشـته، انعطاف پذیری را به عنـوان یک ویژگـی و جوهره ی 
موفقیت هـا،  تمامـی  در  کـه  کرده انـد  قلمـداد  مثبـت  شـخصیتی 
صرف نظـر از نـژاد یـا جنسـیت فـرد، نقـش ایفـا می کنـد. امـا بـه 
نظـر می رسـد خانم هـای آفریقایی-آمریکایی کـه با آن هـا مصاحبه 
کردیم، بیش از سـایرین بـه این خصیصه اتـکا دارند، زیـرا به خاطر 
نژاد، جنسـیت و سـایر ویژگی های هویتی، بیش از سـایرین با موانع 
و نقـاط ضعـف مواجـه می شـوند. در هـر پرونـده، آن هـا دوبـاره به 
مسـیر برمی گردند، از انحـراف دوری می کننـد و پیشـرفت روبه جلو 
را در برنامـه قـرار می دهنـد. یکـی از آن هـا می گویـد »بـه همه ی 
ما گفته شـده که بـرای ماندن در بـازی، بایـد از دیگـران باهوش تر 
باشـی، سـریع تر بدوی، باالتـر بپـری و خالصـه اینکه بهتر باشـی. 
ایـن درسـی اسـت کـه از همـان کودکـی – از والدیـن، معلمـان، 
مرشـدها، کلیسـا – گرفته ام. بنابراین با چنین گرایشـی وارد شـغلت 

می شـوی«.
خانم هایی که مـا مطالعه کردیم، سـه مهـارت را توسـعه داده بودند 
که کلیـدی بـرای انعطاف پذیری شـان بود: هـوش احساسـی، اعتبار 

و چابکـی. آن هـا به متخصـص هـوش هیجانـی تبدیل شـدند، هـم در 
بین شـخصیتی و سیاسـی سازمان هایشـان و  مطالعـه ی دینامیک هـای 
هـم در مدیریت واکنش هایشـان به موقعیت هـای تهدیدآمیـز که موجب 
تضعیف حـال خـوب و حـس شایستگی شـان می شـوند – آنچـه برخی 
محققیـن تحـت عنـوان »سـوهان های هویتـی« می خواننـد – مهـارت 
کسـب کردنـد. آن هـا رهبـری اصیـل و معتبـر را از طریـق خودآگاهـی 
عمیـق و توانایی طراحـی هویتـی خود تمریـن کردنـد. و آن ها اسـتعداد 
چابکی خـود را در تحـول ماهرانه ی موانـع )ازجمله تردیدهای شـخصی 
و بررسـی های بیش ازحـد( و تبدیـل آن هـا بـه فرصت هـای یادگیـری، 

توسـعه و در نهایت غلبه بـر انتظـارات، نشـان دادند.
این مهارت هـا می تواننـد حرفه ی هر کسـی را رو بـه جلو ببرنـد. تمامی 
حرفه ها و سـازمان هایی کـه در آن ها کار می کننـد، می تواننـد از پرورش 
و تقویـت هـوش احساسـی، اعتبـار و چابکـی سـود ببرنـد. درحالی کـه 
این مهارت هـا برای هـر حرفـه ضـرورت دارند، امـا اهمیـت بخصوصی 
را بـرای گروه  هایـی دارنـد کـه از دیربـاز در اقلیـت و تحـت فشـار قـرار 
آن هـا  بـا  داسـتان خانم  هایـی کـه  امیدواریـم  بدیـن منظـور،  داشـتند. 
مصاحبـه کرده ایـم، الهام بخش جوانـان حاضـر در گروه های اقلیت شـود 
که هنـوز دربـاره ی مسـیر حرفه ای مناسـب بـرای آینده ی خـود تصمیم 
نگرفته اند. علی رغـم فقـدان ناامیدکننده ی حضـور این افـراد در رده های 

یک مدیر ارشد در شرکت خدمات مالی که در فهرست 
فورچون حضور دارد

»به نظرم تجربه ی سیاه پوست 
بودن در آمریکا انعطاف پذیری 

به همراه می آورد – نوعی ثبات 
مداوم. و شجاعت و غرور 

می سازد. نه غروری که ناشی از 
خودستایی باشد، بلکه افتخار 
حضور در لحظاتی که کاماًل 

حس طردشدگی، نادیده انگاری، 
سرسری نگری و بی اهمیتی به 

شما وجود دارد«. 

خالصه

چالش
نوعی فقدان گوناگونی وحشتناک 

در میان مقامات رده باالی اکثر 
شرکت ها مشاهده می شود. افراد 
رنگین پوست برای پیشرفت باید 

چه اقدامی را انجام دهند؟ با 
گروهی خارق العاده از مدیران خانم 
آفریقایی-آمریکایی صحبت کردیم 

تا راه هایی را بیابیم.

یافته
خانم هایی که مطالعه کردیم، سه 

مهارت را در خودشان توسعه دادند 
که برای انعطاف پذیری شان اهمیت 

داشت: هوش احساسی، اعتبار و 
چابکی.
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بـاالی کمپانی ها، داستان هایشـان نقشـه ی راهی بـرای مشـاغل رده باال 
اسـت کـه از دل آن مدیرعامل هـا ظهور پیـدا خواهنـد کرد.

معمای دیده شدن/نشدن
پیـش از اینکـه سـراغ مهارت هـای الزم بـرای انعطاف پذیـری برویـم، 
بیاییـد یکـی از بزرگ تریـن چالش هایـی که خانم هـای تحـت مطالعه با 
آن مواجه شـدند را بررسـی کنیم: شمشـیر دولبه ی دیده شـدن و نشدن. 
از یک سـو بـه خاطـر اینکـه حضـور یـک خانـم آفریقایی-آمریکایی در 
سـازمان خیلـی معمول نیسـت، آن هـا برجسـته شـده و دیده می شـوند. 
یکـی از مدیـران ارشـد امـور مالـی بـه ماگفـت: »همیشـه تنهـا فـرد 
سیاه پوسـت خـودم بـودم. عمـاًل 20 سـال اول را به گونـه ای گذراندم که 
هیچ شـخص سیاه پوسـت دیگـری را در مسـیر روزمـره ی کار مشـاهده 
نکـردم«. بسـیاری از خانم ها نیز چنین حسـی را گـزارش کردنـد، اگرچه 
به چشـم می آمدنـد و همین امـر می توانـد مانع یـا محـدوده ی بالقوه ای 
بـرای خودآگاهـی باشـد. یـک مدیـر ارشـد سـرمایه گذاری گفـت »باید 
به سـختی تـالش کنید تـا مطمئن شـوید کـه هیـچ گاه گام اشـتباهی را 
ایـن  باعـث می شـود کـه  نـژاد و جنسیتشـان  به نوعـی  برنمی داریـد«. 
باشـد.  امـر می توانـد خسـته کننده  باشـند و همیـن  رادار  زیـر  خانم  هـا 
برخـی آن را همچـون یـک مالیـات می داننـد کـه کارکنـان اکثریت آن 
را پرداخـت نمی کننـد و می توانـد به سـادگی یک حرفـه را از مسـیر خود 

کند. خـارج 
امـا گاهـی اوقـات ایـن خانم هـا از همیـن دیـده شـدن مضاعـف سـود 
می برنـد. معـاون یـک شـرکت سـرمایه گذاری گفـت: »در طـول حیات 
خـودم وارد اتاق هـای زیـادی شـده ام کـه تنهـا فـرد سیاه پوسـت جمـع 
بـودم و بالفاصلـه مزیت هـای ایـن موضـوع را مشـاهده کـرده ام. زیـرا 
آن ها بـه تـو نـگاه می کننـد، گـوش فـرا می دهنـد ... بـا خودشـان فکر 
می کنند مـن چگونـه وارد آن اتاق شـده ام، بنابرایـن این فرصـت را دارم 
که توجهشـان را جلب کنم. تنهـا کاری که بایـد انجام دهـم ارائه ی کار 

اسـت«. آن فضا  در 
از سـوی دیگـر، گاهـی اوقـات خانم هـای سیاه پوسـت حـس می کننـد 
دیده نمی شـوند. برخـی گفته اند که هنگام شـروع مشـاغل جدیـد، آن ها 
را بـا منشـی یـا حتـی خدمـه  اشـتباه می گیرنـد. ایـن نمونه های اشـتباه 
هویتـی غالبـاً سـناریوهای عجیبـی را خلـق می کننـد و گاهـی اوقـات 
مدیران بایـد خودشـان و ویژگی هایشـان را معرفی کنند تـا بتوانند محل 
برگزاری جلسـه یا دسترسـی به منابـع را بیابنـد. اگرچه به جای وسـواس 
بـه خـرج دادن دربـاره ی ایـن دیدگاه هـا و انتظـارات انـدک، برخـی این 
نادیده انـگاری را همچـون یـک سـکوی پرتـاب اسـتفاده می کننـد. اگر 
همکاران شـما را دسـت کم می گیرنـد، راحت تـر می توانیـد بـر انتظارات 
غلبـه کنیـد؛ اگـر شـما را یـک تهدیـد نمی پندارنـد، می توانیـد مسـیر 
سـریع تری بـه سـمت ارتقـا بیابیـد. یـک خانـم کـه مدیـر عمومـی در 
صنعـت رسـانه اسـت، می گویـد می توانـد در جلسـاتی حضـور پیـدا کند 
که همـکاران رده باالتـرش تـوان حضـور در آن را ندارند. او بـه ما گفت: 
»مدیـران ارشـد می گوینـد قطعـاً تـو می توانـی بیایـی، زیـرا بـه قـدرت 
من شـک داشـتند. اگر می دانسـتند که قرار اسـت وارد شـوم و مشـاغل 
مدنظرشـان را از چنگشـان دربیـاورم، احتمـااًل پاسـخ منفـی می دادند«.

سـرگردانی در میـان دیـده  شـدن بیش ازحـد و نادیده انـگاری، می توانـد 
آزاردهنـده باشـد. فـرد یـا زیـر میکروسـکوپ کار می کند یـا اصـاًل او را 

نمی بیننـد و در هـر دو صـورت امـکان آسـیب بـه اعتماد به نفـس وجود 
دارد. امـا خانم هایی که مطالعـه کردیم بـا ایجاد ظرفیـت انعطاف پذیری، 
توانسـتند پیرامـون ایـن پارادوکـس مانـور بدهنـد و غالبـاً موانـع تحـت 

مواجهـه را به فرصـت تبدیـل کنند.

سه کلید انعطاف پذیری
بیاییـد هم اکنـون نگاهـی بـه نحـوه ی تقویـت انعطاف پذیـری و ارتقای 

هـوش احساسـی، اعتبـار و چابکـی در خانم هـا بیاندازیم.
     هوش احساسـی: یکی از اجزای اصلـی در این مهـارت، توانایی 
مدیریـت و تنظیـم احساسـات فـرد اسـت. به راحتـی می تـوان خشـم و 
عصبانیـت مدیری که مکـرراً بـا تردیـد و نادیده انـگاری مواجه می شـود 
را تجسـم کـرد. امـا خانم هایی کـه بـا آن هـا صحبـت کردیـم، در برابر 
واکنش هـای ناخودآگاهی که می توانسـت به حرفه هایشـان آسـیب بزنند 
مقاومـت کردنـد و واکنش هـای فکورانـه و سـازنده را در خـود پـرورش 
دادنـد. آن هـا همچنیـن مهـارت درک احساسـات دیگـران و واکنـش 
اسـتراتژیک بر اسـاس آن را پیدا کردنـد. یکی از مدیران ارشـد شـرکت 
محصـوالت مصرفـی کـه در 100 تـای برتـر فورچـون حاضـر اسـت، 
می گویـد »در درک محیـط پیرامونـم خیلی خـوب هسـتم«. آن ها نوعی 
آگاهـی شـدید را دربـاره ی نحـوه ی ادراک دیگـران از خودشـان دارند – 
نوعی همدردی. معاون یـک بانک سـرمایه گذاری گفت »بایـد بتوانید از 
الک خود خـارج شـوید و ببینید کـه دیگران چگونـه شـما را می بینند«. 
از همـه مهم تـر، وقتـی می دیدنـد کـه دیـدگاه دیگـران بـا ادراکـی که 
خودشـان دارند فـرق می کند، از تـک و تـا نمی افتادند و سـعی می کردند 
حس ادراکی کـه از خودشـان دارنـد را تقویـت نماینـد. یکـی از مدیران 
ارشـد مالی ایـن پروسـه را بـه این نحـو توصیـف کـرد: »باید بـه دنبال 

پیام ها و افـرادی باشـید کـه هویتتـان را تاییـد می کنند«.
هـوش هیجانـی بـرای افـرادی مفیدتـر اسـت کـه مـدام بـا گرایش هـا 
مواجـه می شـوند. مثـاًل تحقیقـات به صراحـت می گوینـد کـه خانم های 

درباره ی تحقیق
برای طرح تحقیقاتی مربوط به پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه ی دانشجویان 

آفریقایی-آمریکایِی دانشکده ی کسب وکار هاروارد، پایگاه داده ای متشکل از تمامی 
فارغ التحصیالن نژاد آفریقایی را از زمان تاسیس دانشکده یعنی سال 1908 ساختیم 
– تقریبًا 2300 نفر. از 1821 نفری که بین سال های 1977 تا 2015 فارغ التحصیل 

شدند، توانستیم تاریخچه ی کاری کامل 1381 فرد را با استفاده از اطالعات لینکداین، 
بیوگرافی های بلومبرگ ، اسناد فارغ التحصیلی و سایر منابع عمومی جمع آوری 
کنیم. متوجه شدیم که تنها 67 نفر از 532 خانم حاضر در این گروه یا حدود 

13 درصدشان توانسته اند به سطح مدیریتی برسند )در مقام مقایسه، 40 درصد 
از فارغ التحصیالن غیرآفریقایی-آمریکایِی دانشکده ی کسب وکار هاروارد در یک 

نمونه ی تطبیق یافته، توانستند به رده های مدیریت ارشد برسند(.
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راه  احساسـات  طنـاب  روی  بـر  بندبـاز  همچـون  موفـق  سیاه پوسـت 
می رونـد. اگرچـه مشـتاق پیشـرفت هسـتند، امـا در صـورت »جاه طلبی 
بیش ازحـد« جریمـه خواهنـد شـد. غالبـاً آن هـا را »مرعـوب« توصیـف 
می شـود،  داده  نسـبت  آن هـا  هویـت  بـه  اشتباهاتشـان  و  می کننـد 
کلیشـه ی »خانـم سیاه پوسـت عصبانـی«  کـه  زمانـی  علی الخصـوص 
راه افتـاد. یـک مدیـر ارشـد در شـرکت خدمـات مالـی گفت: »همـواره 
احسـاس می کنـم بایـد اتـکای بیش ازحدی بـه هـوش هیجانی داشـته 
باشـید، زیـرا افـراد همـواره ترجیح هـا و گرایش هـای خودشـان را دارنـد 
– شـما بایـد صبـور و بسـیار حسـاس باشـید. درحالی کـه برخـی افـراد 
می تواننـد بالفاصلـه بـه یـک موقعیـت دشـوار واکنـش نشـان دهنـد، 
امـا مـن به عنـوان یـک سیاه پوسـت بایـد حواسـم بـه تعدیـل و تلطیف 
واکنشـم باشـد«. او در واکنش بـه موهبت های مختلطی کـه این قابلیت 
بـه همـراه دارد، بسـیار متفکرانـه پاسـخ داد: »از یک سـو، خیلـی خـوب 
اسـت که این مهـارت را توسـعه داده ام، ولی از سـوی دیگر متاسـفم که 

مجبـورم از آن بهـره بگیـرم«.
    اعتبـار: ایـن مهارت شـامل حـس فرد نسـبت به خـودش بـا نمود 
بیرونـی آن می شـود – شـرایطی کـه موجـب سـاخت هویـت فـرد و 
نمایـش آن به گونـه ای نـاب و کامـل می شـود. همانند هوش احساسـی، 
بایـد سـطح باالیـی از خودآگاهی داشـته باشـید. تحقیقاتی کـه درباره ی 
ایـن مسـئله مـورد ارجـاع قـرار گرفته انـد، نشـان می دهنـد که افشـای 
اطالعات شـخصی – یکـی از بخش هـای کلیـدی رفتار معتبـر – برای 
اقلیت هـا نیـاز بـه مهـارت بیشـتری دارد )بخـش »گوناگونـی و اعتبار« 
آن هـا مصاحبـه  بـا  را مشـاهده کنیـد(. مدیرانـی کـه  صفحـه ی 132 
کردیـم، روش هایـی را بـرای غلبـه بـر ایـن چالـش پیـدا کردنـد. آن ها 
صراحت در ارائـه ی نظرات، شـفافیت دربـاره ی انگیزه ها و اقرار شـفاهی 
بـه ارزش هایشـان را برشـمردند. در واقـع، »شـفافیت« و »خلـوص« دو 
واژه ای بودنـد کـه بیـش از سـایرین در توصیف سـبک رهبری شـان به 

می گرفتنـد. کار 
بـرای این خانم هـا، اعتبار بـه معنای هم راسـتایی میـان هویت نـژادی و 

پسـت های رهبری شـان نیز بود. برخی از آن هـا مسـئولیت هایی در کمپانی پیـدا کردند که صراحتـاً آن ها 
را به سـمت اسـتفاده از آن هویت هدایت می کـرد و آزادی الزم برای جلـوه دادن به آن را در اختیارشـان 
می گذاشـت. در اینجا بود کـه می توانسـتند میزان دیده شـدن در این شـغل ها را مورد اسـتفاده قـرار داده 
و آن را بـه فرصت هایـی گسـترده تر بـرای رهبـری تبدیل کننـد. مثاًل وقتـی کارفرمـا سـرمایه گذاری در 
کسـب وکار متعلـق بـه اقلیـت را در دسـته ی اهدافش قـرار می دهـد، یـک خانم – کـه هم اکنـون مدیر 
ارشـد سـرمایه گذاری اسـت – توانسـت با ایجاد کسـب وکاری که هم اکنون بـه الزمه ی اسـتراتژیک آن 
شـرکت تبدیل شـده، به یـک رهبـر کارآفرین تبدیـل شـود. ناگهان جنسـیت، نـژاد و محـل اقامتش که 
پیش تـر در جامعه ی سیاه پوسـتان بـود، به نوعـی دارایی ملمـوس بـرای او تبدیل شـدند که اصالـت او در 
حرفـه اش را تعمیق کردنـد. او به مـا گفـت: »همین امر بـه نقطـه ی تحولی در شـغلم تبدیل شـد – در 
واقع می توانسـتم هـر روز تفاوت هایـم را به محـل کار بیـاورم. ناگهان همیـن تفاوت هـای منحصربه فرد 
بـه یـک ارزش برای مـن تبدیـل شـدند«. سـایر خانم هـا نیـز دسـت بـه سـرمایه گذاری های کارآفرینی 
زدند کـه بـا اشتیاقشـان بـرای کار و تعهـدات اجتماعی شـان همسـو بـود تـا بتوانند بـه نیازهـای طیف 

گسـترده ای از سـهام داران سرتاسـر دنیا خدمت رسـانی کنند.
    چابکـی: ایـن توانایی بـه معنـای مواجهه  و تحـول ماهرانـه ی موانـع بـه فرصت هایی اسـت که در 
طـول حرفـه ی فـرد نمـود می یابنـد. خانم هایی کـه با آن هـا مصاحبـه کردیـم، همگـی می دانسـتند که 
روسایشـان خیلـی از آن ها انتظـار ندارنـد – حتـی برخـی از آن ها پیشـرفت کرده و به شـغل های ارشـد 
رسـیدند، اما انتظـارات همان گونـه پایین ماندنـد. مدیرعامـل یک سـازمان بـزرگ خدمـات اجتماعی آن 
را بدیـن نحو بیـان می کنـد: »تا کنـون وارد شـغلی نشـده ام که فـرد تنها بـه ویژگی هایـم نگاه کـرده و 
آن ها را مناسـب شـمرده باشـد – همیشـه این سـوال وجود داشـت که »آیا واقعاً مهارت هـای الزم را در 
اختیار داری؟« یا »آیـا واقعاً ایـن کارهایی که نوشـته ای را انجـام داده ای؟«. فکر نکنم بـه چنین مقطعی 
در حرفه ی خودم رسـیده باشـم، مگر آخرین مسـئولیتی کـه خواهم پذیرفـت و آنجا دیگر این پرسـش ها 

باشد«. نداشـته  وجود 
جـای تعجب نـدارد کـه بسـیاری از افـراد در مواجهـه بـا تردیـد مـداوم دربـاره ی توانایی هایشـان، ناامید 
می شـوند. یـک مدیـر ارشـد می گویـد: »مـن را خـوب درک نمی کردنـد، با مـن همچـون پرسـتار بچه 
رفتـار می کردنـد و وقتـی )مدیـران آقـا( تصمیمـات عجوالنـه می گرفتنـد، مـن را بـرای مواجهـه یـا 
تمیـزکاری علـم می کردنـد. همیشـه از ایـن موضوع کالفـه می شـوم که افـراد فکـر می کنند بـه خاطر 

سـیاه بودنـم در فـالن پسـت مدیریتـی حضـور دارم، نه بـه خاطـر توانایی هایـی کـه نشـان داده ام«.
امـا علی رغم ایـن ناامیـدی، خانم های تحت بررسـی مـا نه درجـا زدند و نـه به ایـن دیدگاه  ها تـن دادند. 
یکی از آن هـا می گویـد »خیلی خـوب می دانـم که هسـتم و چگونـه به نظـر می رسـم و چـه رفتارهای 
متفاوتـی بـا دیگـران دارم، امـا حقیقتاً خیلـی روی آن هـا تمرکـز نمی کنـم ... وقتی 
وارد یـک اتـاق می شـوم و برخـی از غریبه ها فکـر می کنند مـن زیردسـت و خدمه 
هسـتم، خودم متوجه می شـوم. امـا در مـورد آن فکـر نمی کنـم. فکـر می کنم یک 
ویژگی خیلـی به من کمـک کرده اسـت: نمی گذارم احسـاس تزلزل سـایر افـراد به 
من رسـوخ کنـد«. برخی از نـژاد، جنسـیت و هویت حرفـه ای خود بهـره می گیرند و 
به دنبال شـغل هایی می رونـد کـه می توانند در موضـع قدرت قـرار بگیرنـد. یکی از 
مدیـران کابینه ی یک شـرکت سـرگرمی بـزرگ می گویـد: »بیاییـد صادق باشـیم: 
من خیلـی از انتظارات افـراد را بر هـم می زنم. آن ها بسـته ی کاری خود را از کسـی 
 MBA دریافـت می کننـد کـه یـک خانـم آفریقایی-آمریکایـی و فارغ التحصیـل
از یـک انسـتیتوی معتبـر اسـت. بنابرایـن مـن یـک موقعیـت عجیـب را تصاحـب 
کـرده ام«. او به جـای اینکـه بـه خـودش تردیـد داشـته باشـد، نگاهـی عمل گـرا به 
کارش دارد و می بینـد کـه عالئـق او و شـرکت هم راسـتا هسـتند: او یـک شـغل 
خـوب، درآمـد خـوب و موقعیتـی بـرای تاثیرگـذاری دارد، درحالی کـه شـرکت هـم 

نتایـج درخشـان و فرصتی بـرای برهـم زدن انتظـارات دریافـت می کند.
اکثر رهبرانـی که با آن هـا مصاحبـه کرده ایم، مسـیر غیرمرسـومی را برای رسـیدن 
بـه عـرش طـی کردنـد. حرفـه ی آن هـا بـا پیچ وخم هـای زیـادی همـراه شـد، بـا 
حـرکات افقـی و ارتقاهایـی کـه بـا بخش هـا، صنایـع، حوزه هـا یـا کارفرماهـای 

»برخی اوقات حس می کنم 
پشتیبانی یک رهبر خوب 
که من و توانایی هایم را 

درک می کند، باعث شده 
که بهترین عملکردم را ارائه 

کنم«. 
یک مدیر جهانی در امور مالی

منتخب غلبه بر احتماالت
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پـی  یادگیـری  بـرای  را  جذابـی  فرصت هـای  آن هـا  داد.  رخ  مختلـف 
گرفتنـد و اگر یک مسـئولیت یـا کمپانـی به آن هـا اجـازه ی رشـد نداد، 
از شـبکه ی ارتباطـات خودشـان بهـره گرفتـه و فرصت هـای جدیـدی 
را شناسـایی کردنـد. آن هـا در طـول حرفـه ی خـود متعهـد ماندنـد و 
گاهی اوقـات تعهـدات و عالئق شـخصی را بـه تاخیـر انداخته یـا مورد 
چشم پوشـی قرار دادنـد. یکـی از رهبـران، چابکی خـود را بـه توصیه ای 
نسـبت می دهد کـه از نلسـون مانـدال  دریافـت کـرده اسـت: »مقطعی 
در حرفـه ی شـما هسـت که یـک نفـر بـر روی شـانه های شـما می زند 
و می خواهـد کاری انجـام دهیـد کـه از نظرتـان اصـاًل منطقی نیسـت. 
شـاید همین فرصتی باشـد تا رهبری واقعی خود را نشـان دهیـد و تاثیر 

عظیمی را بـر زندگـی خـود و ایـن دنیـا بگذارید«.

اهمیت روابط
موفقیـت بـه چیـزی فراتـر از ویژگی هـای شـخصی همچـون هـوش 
هیجانی، اعتبـار و چابکـی نیـاز دارد؛ بایـد فرد ایـن مهارت هـای حیاتی 
را تشـخیص دهـد و برایشـان ارزش قائـل شـود. تحقیقـات دهه هـای 
پیش به نقـش کلیدی پـرورش روابـط و چارچوب های تاییدکننده اشـاره 
کرده انـد. یکـی از مدیـران ارشـد گفتـه »فـرد باید بـه موفقیت شـما در 
شـرکت متعهد باشـد تا بتوانیـد عملکرد خوبی در محیط شـرکت داشـته 
باشـید. یـاد گرفته ام کـه ایـن روابط بسـیار مهم هسـتند. فکـر می کردم 
که می توانم سـخت کار کنم و هوشـمند باشـم و همین جـواب می دهد، 

نیسـت«. کافی  اما 
موفقیت خانم هایی کـه مطالعه کردیـم، همانند اکثـر افراد، به توسـعه ی 
روابط با افرادی بسـتگی داشـت که استعدادشـان را تشـخیص می دهند، 
اختیارشـان  در  را  اشـتباهات  از  عبرت آمـوزی  بـرای  امـن  محیطـی 
می گذارنـد، بازخـورد برگزیـده و عملـی را دربـاره ی عملکردشـان ارائـه 
از  بسـیاری  می سـازند.  برایشـان  را  موفقیـت  فرصت هـای  و  می کننـد 
خانم هـا بـه مدیـران، مرشـدها و حامیانـی اشـاره کردنـد کـه بـه آن ها 

در راسـتای مکاشـفه و محقق سـازی بهتریـن عملکردشـان یـاری 
رسـاندند. یکی از آن هـا چنیـن توصیفی داشـت: »خیلی خوشـبخت 
بودم کـه در ابتـدای حرفـه ی خـودم وارد مکان هایی شـدم کـه این 
انـزوا را حس نکردم و مرا شـدیداً دوسـت داشـتند. افرادی کـه با من 
کار می کردنـد و افـرادی که رئیسـم بودنـد، عمیقاً به شـخصیت من 
اهمیت می دادنـد، بدون اینکـه آن را اعـالم کنند؛ آن هـا این حقیقت 
واضح را در نظر داشـتند که در دور و اطراف خودشـان کسـی شـبیه 
بـه مـن را ندارنـد – ولـی بـرای ابـراز ایـن موضـوع خودشـان را به 
آب وآتـش نمی زدنـد«. او ادامـه داد: »آن ها خودشـان را بـه آب وآتش 
می زدند تا مخاطبیـن زیـادی را برایم ایجـاد کنند و سـعی می کردند 
مـرا در قالـب جلسـاتی بگنجاننـد کـه یقینـاً نبایـد در آن هـا حضور 
می داشـتم. آن هـا می گفتنـد بـه ایـن اتـاق بیـا. اینجـا بـاش. فقـط 

گوش بـده. بـه نظر مـا این هـا بـرای تو خـوب هسـتند«.
برخـی از خانم ها تحـت تاثیر مدیـران و مرشـدان بودند تا چشـم انداز 
خود درباره ی دسـتاوردهای شـخصی را توسـعه دهند. یکـی از آن ها 
اشـاره کرد »بسـیار خوش شـانس بودم که مرشـدم به مـن می گفت 
»فکر نکـن آماده هسـتی، امـا پتانسـیلت را می بینـم«. بـا او و برای 
او کار کـردم و پـس از سـال ها تـالش، بخشـی را توسـعه دادیم که 
زحمت زیـادی بـرای مدیریت سـود و زیان آن کشـیده شـده بودیـم. ایـن امـر ترسـناک و هیجان انگیز 
بـود«. و برخـی از آن هـا بـرای مدیرانـی احتـرام قائل می شـدند کـه در طـول حرفه شـان از آن هـا دفاع 
کـرده بودنـد. یکـی از آن هـا اشـاره کـرد »بایـد یـک نفـر باشـد کـه بگوید »ایـن شـخص لیاقـت این 

فرصت، فـالن افزایش حقـوق، بهمـان مسـئولیت بین المللـی و آن سپاسـگزاری را دارد««.
این روابـط می تواننـد مهم تر هم بشـوند، زیـرا خانم ها به دنبـال مسـئولیت های چالش برانگیـز و جدیدی 
می رونـد و آن هـا را می پذیرنـد. آن هـا بـه مشـاوران معتمـد خود اتـکا می کننـد تـا بازخوردهـای مهمی 
را در اختیارشـان بگذارنـد، بازخوردهایـی کـه بسـیاری از مدیـران نمی تواننـد آن را بـه اشـتراک بگذارند، 
علی الخصـوص بـا کارکنانـی کـه پیش زمینه هـای متفاوتـی نسـبت بـه خودشـان دارنـد. یـک خانـم 
بیان کـرد »به نظرم مرشـدهای درسـتی داشـته ام کـه بازخوردهـای درسـت را در اختیـارم گذاشـته اند و 
می توانسـتم درکشـان کنـم«. همچنیـن ایـن مشـاوران پشـتیبانی و پوشـش الزم را فراهـم می کنند تا 
بسـیاری از خانم هـا بتواننـد از اشـتباهات پیشینشـان عبـرت بگیرنـد، بـدون اینکـه خللی در حرفه شـان 
وارد شـود. وقتـی یک مدیـر عملیات کسـب وکار خـود را در کشـوری دیگـر راه انـدازی کـرد، موفقیت او 
توسـط مدیرعاملی تقویت شـد که به گفتـه ی او »شـخصی خارق العـاده بود. او نمی خواسـت بگـذارد که 

صرف نظـر از هـر کاری، مـن با شکسـت مواجه شـوم«.
استوارشـان،  آکادمیـک و تجربـه ی کاری  اعتبـار  از  آفریقایی-آمریکایـی صرف  نظـر  وقتـی خانم هـای 
در پسـت های رهبـری سـازمان سـهم زیـادی پیـدا نمی کننـد، کشمکش هایشـان غالبـاً یـک مشـکل 
گسـترده تر را نشـان می دهـد: محیـط کاری کـه نمی توانـد فرصـت رشـد و دسترسـی برابـر را در اختیار 
تمامی افـراد بگـذارد. بسـیاری از حکایت هـای خانم هـا و آفریقایی-آمریکایی هـا در حیات یک شـرکت، 
به انحـراف، درجا زدن و خروج از مسـیر مربـوط می شـود – و این امر تقریبـاً برای خانم هـای آفریقایی-

آمریکایـی بیشـتر صـدق می کنـد. همان طـور کـه خانم هـای تحـت مصاحبـه ی مـا نشـان می دهنـد، 
نباید چنیـن حکایتـی را همچون یک قانـون همیشـگی بپنداریـم. اما بـرای برتری بـر آن بایـد توانایی، 
اسـتقامت و پشـتیبانی خارق العـاده ای داشـته باشـید. بینش هـای مسـتخرج از مطالعـه ی مـا  تنهـا برای 
خانم هـا و آفریقایی-آمریکایی هـا اهمیـت ندارنـد؛ بلکـه بـرای هر مدیـری که بـه یافته هـای تحقیقاتی 
احتـرام می گـذارد، ضـرورت دارد – یافته هایـی کـه می گوینـد گوناگونـی در سـازمان به مثابـه نقطه قوت 

است. آن 

لورا مورگان رابرتز، اسـتاد تعلیـم در دانشـگاه جرج تاون  اسـت. آنتونی مایو سـخنران ارشـد و رابین 
الی اسـتاد دانشـکده ی کسـب وکار هاروارد اسـت. دیوید توماس مدیـر کالج مورهاوس  اسـت.

»بخش بزرگی از این کارناوال 
موفقیت در شرکت های آمریکایی، 

به ایجاد فضایی برمی گردد که افراد 
بتوانند به شما اعتماد کنند و شما هم 

به آن ها اعتماد کنید. و این فضا از 
طریق رابطه ایجاد می شود«. 
یک مدیر واحد کسب وکار در شرکت خدمات مالی
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گونـــــاگونی
اعـتــــــبـار

و
اقلیت ها درباره ی اشتراک  گذاری اطالعات مربوط به خودشان در محیط کار تعلل می کنند. و این مشکلی برای همه ی افراد است.

منتخب گوناگونی و اعتبار

1۲۲
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گونـــــاگونی
نوشته ی کاترین فیلیپس، تریسی دوما و نانسی راتبارداعـتــــــبـار

1۲۳
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دانشگاه  اتمام  از  بالفاصله پس  نیست(  او  واقعی  )اسم  مارکوس  وقتی 
به یک بانک بین المللی پیشرو پیوست، اعتقاد داشت که موفقیت از طریق 
ارائه  ی آمارهای استوار حاصل خواهد شد. او با به خاطر آوردن استراتژی 
خود می گوید »بیشترین بازده را تضمین کن، بیشترین مشتریان را بیاور، 
چندین  مدت  به  مارکوس  بده«.  انجام  را  کارت  و  بینداز  پایین  را  سرت 
سال این کار را انجام داد و پاداش هایی را به خاطر عملکرد خارق العاده اش 
نمره ی  بهترین  دریافت  علی رغم  اما  کرد.  دریافت  پیچیده  معامالت  در 
عملکردی در گروه خودش، مدام در کسب ارتقای درجه ناکام می ماند. یک 
روز او جرئت کرد و دلیل این امر را از رئیسش پرسید. مدیرش به او گفت 
»تو در کارت بسیار خوب هستی، اما مشکل اینجاست که همکارانت حس 
می کنند خیلی خوب با تو آشنایی ندارند«. مارکوس قباًل این نقد را شنیده 
بر  تا  بنابراین تالش کرد  باز کنم«.  را  او می گوید »می ترسیدم یخم  بود. 
این ترس غلبه کند. مدام به دنبال صرف ناهار و اجرای سایر فرصت های 
اجتماعی با همکاران و یافتن نقاط مشترک نظیر داشتن فرزند، ورزش های 
او صحبت های  بود.  فانتزی و رستوران های جدید  دانشگاهی، ورزش های 
آزادانه تری را درباره ی زندگی اش در بیرون از محیط کار انجام می  داد که 
کار  این  »وقتی  می گوید  او  است.  رابطه  ایجاد  در  کلیدی  اجزای  از  یکی 
را انجام دادم، مسائل شروع به تغییر کردند«. امروز مارکوس معاون مدیر 

است.
یک  مارکوس  که  نمی دهند  نشان  رخدادها  مجموعه  این  از  هیچ کدام 
آفریقایی-آمریکایی است. بنا به تجربه ی ما )که توسط تحقیقمان پشتیبانی 
در  ارتباط  برقراری  برای  راحتی شان  عدم  این  در  آن ها  قومیت  می شود(، 
مارکوس  نیز همانند  اقلیت  ها  از سایر  بسیاری  است.  تاثیرگذار  کار  محیط 
متوجه نیستند که پویایی حرفه شان می تواند تحت تاثیر احساس آشنایی یا 
نزدیکی همکارانشان با آن ها قرار بگیرد. و حتی آن هایی که این موضوع را 
می دانند، برای برقراری روابط کاری میان نژادهای مختلف مشکل دارند. با 
توجه به موانعی که اقلیت ها برای پیشبرد فرهنگ همکاری با آن ها مواجه 

خالصه

مسئله
ایجاد رابطه میان نژادهای 

مختلف در محیط کار می تواند 
دشوار باشد. ارائه ی خوِد 
واقعی، افشای المان های 

زندگی شخصی و ایجاد روابط 
اجتماعی در گروه های همسان، 
ساده تر از برقراری رابطه میان 

دو نژاد مختلف است. اما 
کارکنانی که نمی توانند در مورد 
خودشان صحبت کنند، تمایل 

کمتری به ایجاد روابط عمیق تر 
خواهند داشت، همان روابطی 

که به موفقیت و رضایت بیشتر 
در محیط کار منجر خواهد شد.

راهکار
سازمان هایی که این چالش را 
تشخیص می دهند،  می توانند 
گام های ویژه ای را به سمت 

تسهیل آن بردارند. ایجاد 
ساختار در همایش های 

اجتماعی می تواند موجب 
کاهش استرس هایی شود 
که در مکالمات کوچک و 

خودجوش وجود دارند. رهبران 
می توانند نوعی ذهنیت 

یادگیری را مدل کنند که در 
آن، تفاوت های میان افراد 

فرصتی را برای شنیدن مسائل 
جدید ایجاد کند. و راهنمایی 

می تواند فواید ویژه ای را برای 
اقلیت ها داشته باشد، زیرا 

امکان حاشیه نشینی آن ها در 
محیط کار وجود دارد.

می شوند، این امر شاید خیلی بزرگ به نظر نرسد. اما این گونه نیست. آزادانه 
آن  بدون  اما  است،  اعتماد  و  ریسک پذیری  نیازمند  دیگران  با  زدن  حرف 
کارکنان تمایل کمتری به ایجاد روابط عمیق تر پیدا می کنند، همان روابطی 
ما  تحقیق  کار ختم می شوند.  در محیط  بیشتر  رضایت  و  موفقیت  به  که 
به مسیر  را  اما می توان آن  آفریقایی-آمریکایی ها تمرکز می کند،  بر روی 
حرفه ای تمامی افرادی نسبت داد که به عنوان اقلیت در محیط کار حضور 
دارند، ازجمله مادران شاغل، کارکنان مسنی که در استارتاپ های جوان گرا 
حضور دارند و افرادی که دیدگاه سیاسی محافظه کارانه شان باعث می شود 

حس بیگانگی را در سازمان های عمدتاً لیبرال یا ترقی خواه داشته باشند.
 – است  جاذبه  نیروی  دارای  تشابه  که  داده اند  نشان  مطالعه  دهه  ها 
پدیده ای که تحت عنوان هم رنگی شناخته می شود. تحقیق ما بر روی ابعاد 
ویژه  ی این موضوع متمرکز شده است: اینکه ارائه ی خوِد حقیقی، افشای 
المان های زندگی شخصی و ایجاد روابط اجتماعی در یک گروه همسان 
به خاطر  باید  دارد.  را در خود  متفاوت  اجزای  از گروهی است که  ساده تر 
داشته باشید که کمپانی ها مشتاق به افزایش گوناگونی خود هستند. اینکه 
آن ها  که  نیست  معنا  بدین  شوند،  جذب  اقلیت  گروه  یک  اعضای  صرفاً 
حتماً احساس راحتی داشته باشند یا روابط الزم را برای پیشرفت بسازند. 
و ازآنجایی که کمپانی ها بر روی برنامه های راهنمایی و پشتیبانی از یکدیگر 
که  کارکنانی  میان  در  روابط  این  ایجاد  دارد  امکان  می کنند،  باز  حساب 

نژادهای مختلفی دارند، به یک تالش اجتماعی نیاز داشته باشد.

همایش های اجتماعی می توانند کشش ایجاد کنند
همایش های اجتماعی بیرون از محیط کار، محلی مهم برای ایجاد رابطه 
با همکاران هستند. از بیش از 300 نیروی کار با پیشینه های نژادی مختلف 
– بیش از نیمی از آن ها به صورت تمام وقت در صنایع گوناگون شاغل بوده 
و نیمی دانشجوی MBA بودند – درباره ی مشارکتشان در این همایش ها 
پرسیدیم. آن ها شرکت در سه نوع متمایز از فعالیت های اجتماعی مرتبط با 
کار را گزارش کردند: )1( همایش های رسمی کمپانی همچون مهمانی های 
مسابقات  مشاهده ی  برای  اعــزام  کمپانی،  پیک نیک های  تعطیالت، 
انسانی  منابع  دپارتمان  توسط  معمواًل  که  ازاین دست  مواردی  و  ورزشی 
سازمان دهی می شوند و همه ی کارکنان می توانند در آن ها شرکت کنند؛ 
)2( دورهمی های غیررسمی که توسط گروه های کوچک پرسنل هماهنگ 
فعالیت های   )3( ناهار؛  و  سیسمونی  کافه،  قرارهای  همچون  می شوند، 
توسعه  ی حرفه ای همچون همایش های خدمات اجتماعی، مراسم تشکیل 
تیم و سمینارهای ایجاد مهارت. در میان این سه نوع، مراسم دورهمی پس 

از ساعات کار به عنوان رایج ترین نوع شناخته می شود.
مشکل این نیست که اقلیت ها نمی توانند در چنین مراسمی شرکت کنند. 
با سایر گروه های  آن ها  نرخ حضور  نشان می دهد که  ما  تحقیق  واقع  در 
به  بیشتر  اقلیت ها  متوجه شدیم  بررسی ها،  در  اما  نمی کند.  تفاوتی  جامعه 
خاطر یک تعهد یا ترس از غیبت و عواقب منفی آن برای حرفه ی خود، 
در این مراسم حاضر می شوند. تحقیقات پیشین نشان داده اند که این نوع 
روابط اجتماعی می توانند موجب نزدیکی بیشتر افراد شوند و مطالعات ما نیز 
این موضوع را تایید کرده اند – البته با یک تفاوت مهم: صرف نظر از نژاد، 
افرادی که ترجیح می دهند در چنین رخدادهایی حاضر نشوند، در صورت 

حضور در آنجا نیز خیلی ارتباط بیشتری با همکاران برقرار نمی کنند.

منتخب گوناگونی و اعتبار
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یکی از دالیل عدم تاثیرگذاری این دورهمی ها بر پیوند میان اقلیت ها 
و همکاران، مشکالتی است که افراد برای برقراری صحبت های کوچک 
و خودمانی میان نژادهای مختلف دارند. یکی از مدیران سیاه پوست خانم 
غالبًا  وقتی  بگویم؟  چیزی  چه  باید  اجتماعی  بسترهای  این  »در  پرسید: 
بحث شوم؟  وارد  باید  ندارم، چگونه  آن ها  مکالمات  درباره ی  ایده ای  هیچ 
ورزش های  دربــاره ی  و  می بینیم  را  متفاوتی  تلویزیونی  برنامه های  ما 
به  گفتگو ها  وقتی  می گویند  اقلیت  کارکنان  می کنیم«.  صحبت  مختلفی 
سمت سخن چینی های کاری کشیده می شوند، احتمااًل عقب می کشند زیرا 
را  رئیس  سر  پشت  انتقاد  و  گفتگوها  این  در  مشارکت  برای  الزم  اعتماد 
ندارند. همان طور که یک مدیر سیاه پوست می گوید »برای اشتراک گذاری 
را  امنیت الزم  استفاده شود، حس  علیه من  بعدها می تواند  اطالعاتی که 
ندارم«. ازآنجایی که برقراری گفتگو در این همایش ها می تواند چالش برانگیز 
باشد، بسیاری از اقلیت های تحت مصاحبه ی ما گفتند که از قصد دیر در 
محل حاضر می شوند و زود هم می روند – صرفاً حضور خودشان را نشان 

می دهند.
موانع  شناسایی  به منظور  که  مطالعات  از  ثانویه  مجموعه ای  در 
جوان  متخصص   300 از  بیش  بودند،  شده  هدف گذاری  خودافشاگری 
دنبال  به  که  نژادی  اقلیت های  سایر  و  هیسپانیک  آفریقایی-آمریکایی، 
کسب پذیرش در برنامه های برتر MBA بودند را مورد بررسی قرار دادیم. 
از آن ها پرسیدیم تا چه میزان تمایل دارند اطالعات شخصی خود را در یک 
همایش اجتماعی و به یک همکار سفیدپوست یا آفریقایی-آمریکایی بیان 
آزادانه، یک همکار  برای گفتمان  افراد تحصیل  کرده گفتند که  این  کنند. 
سیاه پوست را به سفیدپوست ترجیح می دهند، علی الخصوص اگر حس کنند 
که عملکرد کاری شان متوسط است. پاسخ هایشان ترس از این موضوع را 
با نژاد )از آن تحت عنوان  منعکس می کرد که اطالعات شخصِی مرتبط 
»افشای مطابق با وضعیت« نام می برند( می تواند موجب تقویت کلیشه ها و 
نقد عملکردشان شود و از پیشرفتشان به سمت حصول پست های رهبری 

جلوگیری کند.
متخصص  یک  می نامیم.  کارن  را  او  که  بگیرید  نظر  در  را  خانمی 
تحصیل کرده که در تحصیالت تکمیلی کار می کند و مکالمه ای که یکی 
از همکاران در یک مهمانی تولد با او داشت را به خاطر می آورد. یکی از 
همکاران سفیدپوست پرسید »شما برای تولدتان چه کارهایی می کنید؟«. 
رفتم«.  به کنسرت  دوستان  از  تعدادی  و  با شوهرم  داد »من  پاسخ  کارن 
آن همکار سوال متعاقبی را پرسید که به این پاسخ ربط داشت. »کنسرت 
هنرمند  بود، یک  رفته  فرانکلین   دیدن کرک  به  کارن  بود؟«.  چه کسی 
مذهبی و آفریقایی-آمریکایی که در میان دوست داران سیاه پوستش بسیار 
محبوبیت دارد. او فکر می کرد همکارش فرانکلین را نمی شناسد، بنابراین 
زیرلبی گفت که »او را نمی شناسید« و سراغ موضوع جدیدی رفت. شاید 
این گفتگو بی اهمیت و ساده به نظر برسد، اما کارن تا سال ها بعد آن را 
در ذهن خود دارد: »اگر من با شخصیت خودم، موزیکی که دوست دارم و 
جاهایی که دوست دارم بروم راحت نباشم، چطور انتظار دارم همکارم برای 
من به خاطر شخصیتم ارزش قائل شود؟ اینکه از کرک فرانکلین خوشت 

بیاید، چه ایرادی دارد؟«.
استراتژی هایی برای کاهش استرس

اقلیت های  حرفه ی  ارتقای  و  گوناگونی  افزایش  به  که  سازمان هایی 

نژادی امیدوار هستند، می توانند از آگاهی از این چالش  ها منتفع شوند – و 
گام هایی بردارند تا گروه های مختلف حس راحتی بیشتری برای تعامل با 
یکدیگر داشته باشند. بنابراین چگونه می توانید مطمئن شوید که اقلیت های 
نژادی و اعضای اکثریت چنین احساسی را هم از نظر اجتماعی و هم از 
نظر حرفه ای دارند؟ تحقیق ما بر روی شناسایی ابعاد مختلف این مسئله 
را  استراتژی  چندین  دیگران،  تحقیقات  از  بهره گیری  با  می کند.  تمرکز 

پیشنهاد کردیم که می توانند یاری رسان باشند.

حس  این  تسهیل  در  می تواند  ساختار  که  نقشی  ابتدا  ساختار:      
به جای  دریابید.  را  کند  ایفا  ارتباط خودجوش  برقراری  از  ناشی  ناخوشایند 
مهمانی های معمول که در آن تعدادی انسان )از هر نژاد( برای گشت وگذار 
در اتاق، معرفی خودشان و گزینش نحوه، زمان و مخاطب شروع و پایان 
برخی  بگیرید.  نظر  در  را  متفاوت  رویکرد  یک  می کنند،  تقال  ارتباطشان 
کمپانی ها از مهمانی های رسمی برای باز شدن یخ افراد بهره می گیرند تا 
نظم و هدف را ایجاد کرده و نیاز به هدایت را کاهش دهند – همان طور 
که این همایش های ساختاریافته محیطی آرام تر را برای مالقات سریع تر 
افراد و گفتمان آن ها فراهم می کنند. اگر این دورهمی کوچک باشد، یک 
استعدادهای  روی  بر  و  کند  معرفی  را  افراد  همه ی  که  کنید  تعیین  رهبر 
بسترهای  در  نمایید.  تمرکز  می آورد  گروه  به  نفر  هر  که  منحصربه فردی 
تجربه ی  می تواند  رقابتی  المان  یک  معرفی  یا  تیم  تشکیل  بزرگ تر، 
لذت   بخش تری را بسازد، نه صرفاً برای اقلیت ها بلکه برای تمامی افرادی 
که اختالط با غریبه ها برایشان سخت و دشوار است. به خاطر داشته باشید 
که صرف نظر از میزان گوناگونی هر گروه، تمامی اعضای آن در یک چیز 
اشتراک دارند: کار. بدین ترتیب همایش هایی که برای جشن یک پیروزی 
ارتباط ساده تر  برقراری  به  برجسته می کنند،  را  یا یک کار جمعی  هستند 

میان اعضای گروه یاری خواهند رساند.
نیز مفید  همین حس ساختارمندی و مسئولیت می تواند در محیط کار 
واقع شود، وقتی مدیران به منظور بحث درباره ی عملکرد افراد با یکدیگر 
به جای  که  شهودی  نظرات  تا  بگمارید  را  فرد  یک  می کنند.  مالقات 
بدانید که  را رصد کند.  اشاره می کنند  اجتماعی  به مسائل  عملکرد کاری 
روی  بر  و  دارند  توصیف کننده  و  ویژه  مکالمات عملکرد شرایطی  بهترین 

 »وقتی حس می کنم 
اشتراک گذاری این اطالعات، 

می تواند بعدها علیه من استفاده 
شود، حس امنیت ندارم«.
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به سمت  اظهارات  وقتی  کنید.  تمرکز  کار  با  مرتبط  رفتارهای  و  اقدامات 
فرهنگی  پیش فرض های  از  پر  غالباً  می روند،  مبهم  یا  شخصی  مسائل 
این کار نمی خورد« و »حس  به درد  )نظراتی همچون »مارکوس  هستند 
نقدهای  قطعاً  هستند(.  خوبی  نمونه های  نمی شناسیم«  را  او  که  می کنیم 
ویژه و کسب وکارمحوِر رفتارهای اجتماعی می توانند معتبر باشند، اما غالبًا 
این نظرات برای فردی به کار می روند که دورهمی های کاری را به خاطر 
را  فردی  اگر  می گیرد.  نادیده  اکثریت  از  بودن  متفاوت  و  انزوا  احساس 
بگمارید تا پیشاپیش درباره ی چنین نظراتی تفکر کند، می تواند باعث شود 

مباحثات مدیریتی بر روی مرتبط ترین ابعاد عملکرد متمرکز شوند.

    یادگیری: به تحقیقات گوناگونی توجه کنید که مزایای به کارگیری 
معرض  در  وقتی  افراد  و  سازمان ها  می دهند:  نشان  را  یادگیری  رویکرد 
تفاوت ها قرار می گیرند، از آن منتفع می  شوند. اگرچه این رویکرد معمواًل 
در سطح سازمانی برقرار می شود – و توسط رهبران مدل سازی و تقویت 
افراد هم می توانند به گونه ای صحبت و عمل کنند که آن  اما  می  شود – 
فمیلی   مدرن  دیشب  »آیا  بپرسید  اینکه  به جای  مثاًل  نمایند.  منعکس  را 
او  فرد،  تلویزیونی  سلیقه ی  تفاوت  صورت  در  که   – کردی؟«  نگاه  را 
برای شروع بحث  را  چنین جمله ای   – فشار می گذارد  بالفاصله تحت  را 
امتحان کنید: »االن همه ی چیزهایی که دوست دارم را در تلویزیون پیدا 
نمی کنم و دوست دارم برنامه های جدیدی را امتحان کنم. چه چیزهایی را 
نگاه می کنی که واقعاً از آن ها لذت می بری؟«. بدین ترتیب به انتخاب های 
طرف مقابل احترام می گذارید و این حس که قرار است به خاطر پاسخش 
برود  فرهنگ  از  خاصی  بخش های  سراغ  یا  بگیرد  قرار  قضاوت  مورد 
که  می دهند  نشان  کنجکاوانه  و  باز  پرسش های  این  می دهید.  کاهش  را 
متفاوت بودن بر ارزش های فرد می افزاید – که یکی از الزمه های رویکرد 

یادگیری است.
در سازمانی که این رویکرد را به کار می گیرد، افراد طبیعتاً حس راحتی 
دارد  امکان  رویه،  این  راستای  در  دارند.  آزادانه  گفتمان  برای  بیشتری 
اقلیت ها فرایند خودافشاگری را با اشتراک گذاری عالئق متفاوت با نژاد خود 
آغاز کنند تا بتوانند ارتباط بهتری با دیگران داشته باشند. مثاًل اگر گفتمان 
به سمت موسیقی برود، یک آفریقایی-آمریکایی که از اپرا یا سمفونی لذت 

می برد، می تواند به آن اقرار کند، حتی با اینکه عالئقش با کلیشه های آن 
نژاد تفاوت دارند. البته توصیه نمی کنیم که دروغ گو یا فریبکار باشید، بلکه 
صرفاً بر روی اطالعاتی که به اشتراک می گذارید فکر کنید تا بتوانند پلی 
رویکرد  در  به تدریج، یک فرهنگ سازمانی جامع  باشند.  ارتباطاتتان  برای 
می تواند حس  آفریقایی-آمریکای  کارمند  یک  و  می دواند  ریشه  یادگیری 
مثاًل   – باشد  داشته  نژادش  با  مرتبط  اطالعات  افشای  برای  را  بهتری 

عالقه ای که به کرک فرانکلین دارد.
    ارشاد: سازمان ها باید بدانند که مرزهای نژادی می توانند یک مانع 
واقعی برای ارتباط اجتماعی باشند – و آن مانع قرار نیست یک شبه ناپدید 
شود. آن ها می توانند ایجاد یک سیستم دوستانه برای ارائه ی راهنمایی های 
غیررسمی را مدنظر بگیرند که در آن، کارکنان باتجربه به تسهیل روابط 
علی الخصوص  می رسانند،  یاری  جدید  استخدامی های  برای  اجتماعی 
اقلیت هایی که حس حاشیه نشینی را در یک سازمان دارند. تخصیص مربی، 
مرشد یا حامی باعث می شود شرایط یکسان شود و افراد بتوانند صرف نظر 
از تفاوت ها با یکدیگر مرتبط شوند. این مسئولیت باید شامل بازخورد هم 
باشد. وقتی رئیس مارکوس به او گفت که دلیل توقف در پیشرفت حرفه ای 
او به خاطر فقدان پیوندهای اجتماعی است، ریسک کرد؛ این ریسک پذیری 
در صورتی ساده تر خواهد بود که آن را در قالب مسئولیت های یک مدیر 
باتجربه – و یک بخش مقبول و مناسب از پروسه ی بازخورد او – در نظر 

بگیرید.
تمامی افراد باید به همدیگر ساده بگیرند، بدانند که این فعالیت ها تا چه 
اندازه چالش برانگیز هستند و نگرش مثبت را به دیگران اعطا کنند. نه تنها 
تسلط بر رفتارهای اجتماعِی توصیف شده دشوار است )چه در داخل مرزهای 
تفاوت های  درباره ی  صحبت  صرفاً  بلکه  مرزها(،  بین  در  چه  و  نژاد  یک 
به  را  خودافشاگری  که  است  منطقی  باشد.  ناراحت کننده  می تواند  نژادی 
زیادی«  »افشاگرِی  نمونه های  ما  همه ی  ببریم؛  پیش  محتاطانه  شیوه ای 
باید  اشتراک گذاری  کرده ایم.  تجربه  را  بیش ازحد«  اطالعات  »ارائه ی  یا 

فکورانه، با پشتیبانی و با تمرکز بر پیروزی های کوچک و زودهنگام باشد.
در  نژادی  تفاوت های  با  مواجهه  برای  موثر  استراتژی  یک  کوررنگی 
اطالع رسانی  که  می دهد  نشان  ما  تحقیق  عوض  در  نیست.  کار  محیط 
مرتبط، می تواند مسیری  کنار سایر چالش های  در  آن ها  مورد  در  تاکید  و 
همدیگر  با  افراد  ندارد  لزومی  کند.  طی  برانگیزش  سمت  به  را  طوالنی 
می تواند  دوستی  اما  بگیرد،  شکل  موثری  همکاری  تا  باشند  »رفیق« 
باعث افزایش رضایت کارکنان و تاثیرگذاری آن ها شود. پیوندهای کاری 
میان  در  که  آن هایی  برای  علی الخصوص  هستند،  قدرتمند  به خودی خود 
نژادهای مختلف کار می کنند. اما در گذر زمان، روابط عمیق تر به گفتمان 
آزادانه ی افراد درباره ی زندگی شخصی شان بستگی پیدا می کند. برای وقوع 
از حوزه ی آسایش خود خارج  باید به شکلی عامدانه  اتفاق، همکاران  این 
به نظر  این کار شاید ریسک  برقرار کنند.  ارتباط  افراد متفاوت  با  شوند و 

برسد، اما ارزش پذیرفتن را دارد.

تریسی  است.  کلمبیا  کسب وکار  دانشکده ی  استاد  فیلیپس  کاترین 
پنسیلوانیا  دانشگاه  استاد  نانسی راتبارد  و  اوهایو  ایالت  دانشگاه  استادیار  دوما 

است.

سازمان ها باید بدانند که 
مرزهای نژادی می تواند یک 

مانع برای برقراری روابط 
اجتماعی باشد.

منتخب گوناگونی و اعتبار



معرفی کتاب

برنامه بازاریابی یک صفحه ای
 )مناسب کسب و کارهای کوچک و متوسط(

درباره کتاب:
صرف نظر از اینکه تازه شروع کرده باشید یا یک کارآفرین با سابقه باشید، این کتاب و ابزار، به شما کمک می کند تا با سریع ترین و راحت ترین روش، یک 

برنامه بازاریابی مناسب و کاربردی برای رشد پایدار کسب و کارتان ایجاد نمایید.

برخی مفاهیم مهمی که در این کتاب پوشش داده شده اند:
چگونه مشتریان جدید جذب کنیم و چگونه از مشتریان فعلی، درآمد بیشتری کسب نمایید. چرا تقلید از روش های بازاریابی شرکت های بزرگ باعث شکست 
شما خواهد شد و بهترین استراتژی های بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط چیست؟ یک فرآیند ساده و گام به گام برای ساخت برنامه بازاریابی 
اختصاصی کسب و کار شما که واقعا یک صفحه باشد. چگونه رقبا را کنار بزنید و بهترین گزینه برای مشتریان صنعت خود شوید چگونه با کمک رازهای 
بازاریابی واکنش مستقیم، با بودجه ای اندک، نتایجی عالی به دست آورید چگونه قیمت های باالیی برای محصوالتتان در نظر بگیرید و در عین حال مشتریان 

قدردان شما باشند و … 

برای ساختن و اداره یک کسب و کار موفق، باید از انجام 
فعالیتهای بازاریابی تصادفی و پراکنده دست برداریم و از 
یک برنامه بازاریابی قابل اتکا و منسجم برای داشتن یک 
کارآفرین  یک  که  دیب،  آلن  کنیم.  استفاده  پیوسته  رشد 
سریالی و بازاریاب موفق است، در کتاب »برنامه بازاریابی 
یک صفحه ای«، روش و ابزاری ساده و سریع برای ساخت 
برنامه بازاریابی در اختیار ما قرار می دهد. این برنامه، واقعا 
یک صفحه ای است و از 9 بخش تشکیل می شود. با کمک 
آن، به راحتی می توانیم مسیر بازاریابی خود را ترسیم کرده 

و آن را اجرا کنیم.
صرف نظر از اینکه تازه شروع کرده باشید یا یک کارآفرین 
با سابقه باشید، این کتاب و ابزار، به شما کمک می کند تا 
بازاریابی  برنامه  ترین روش، یک  راحت  و  ترین  با سریع 
مناسب و کاربردی برای رشد پایدار کسب و کارتان ایجاد 

نمایید.

اطالعات بیشتر ...

https://nashrenovin.ir/product/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88/


معرفی کتاب

1۲ قانون زندگی،
 نوشداروی بی نظمی

جردن بی. پیترسون

درباره کتاب:
هر کس در دنیای مدرن امروز چه چیزی را باید بداند؟ جواب روانشناس مشهور ُجردن بی. پیترسون به این سؤال که از مشکل ترین سؤاالت است، به طور 

اختصاصی حقایق به سختی به دست آمده  ی سنت دیرین را با آشکارسازی های جذاِب تحقیقات پیشرفته علمی ادغام می کند.

دکتر پیترسون با زبانی طنز، شگفت  آور و آموزنده به ما می گوید که چرا دختران و پسراِن مشغوِل اسکیت سواری را باید تنها رهایشان کرد، چه سرنوشت تلخی 
در انتظار آنهایی است که بیش از حد انتقاد می کنند و چرا هر وقت گربه ای را در خیابان می بینید، همیشه باید نوازشش کنید.

سیستم عصبی خرچنگ چه چیزی را باید درباره صاف ایستادن )و شانه ها را عقب دادن( و موفقیت در زندگی به ما بگوید؟ چرا مصریان باستان مقامی را 
پا  هراس  انگیزی  مسیرهای  چه  در  می شوند،  کینه  جو  و  متکبر  مردم خشمگین،  وقتی  کنند؟  ابراز  خدایان  واالترینِ  به  را  خود  فراوان  تا عشق  می پرستیدند 
می گذارند؟ دکتر پیترسون به طور گسترده  ای سفر می کند و نظم، آزادی، ماجراجویی و مسئولیت را مورد بحث قرار می دهد؛ حکمت دنیا را در 12 قانون عملی 
و ژرف برای زندگی تلخیص می کند. کتاِب »12 قانون برای زندگی« چیزهای عادی مدرِن علم، ایمان و طبیعت انسان را در هم می کوبد و در عین حال ذهن 

و روح خوانندگانش را دگرگون و بزرگ می گرداند.

اطالعات بیشتر ...

https://nashrenovin.ir/product/12-rules-for-life-an-antidote-to-chaos/
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تــــجـــربـــه
مدیریت خود  130
رونق در اقتصاد کاره ای

مطالعه ی موردی  135
اصالح پورتفولیوی برند؟

ترکیب 140
مغز ما در حین مصرف مواد

کار و زندگی 146
جین فوندا 

تصویرساز: پیتر کالین هاوس

مارس - آوریل  ۲۰1۸
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تاکنون روی طناب بندبازی 
بوده اید؟ وقتی از مارتا  )یک مشاور 
مستقل( خواستیم که کار خود طی 
5 سال گذشته را پس از ترک آن 

شرکت مشاوره ی جهانی توصیف کند، این پاسخ را 
داد. او اخیراً هنر را هم امتحان کرد و آن را به عنوان 
یک استعاره ی خوب برای زندگی اش می بیند: خالئی 
که بین مسئولیت هایش احساس می کند؛ هیجانی که 

پذیرش مسئولیت بعدی به همراه دارد، دیسیپلین، 
تمرکز و ظرافتی که برای تسلط بر حرفه به آن نیاز 

دارد. او توضیح می دهد که هنرمندان بندباز ریسک های 
بزرگی می کنند، اما یک سیستم ایمنی – ازجمله تورها، 

تجهیزات و هنرمندان همراه – از آن ها پشتیبانی می  کند: 
»به نظر می رسد خودشان تنها باشند، اما این گونه 

نیست«.
مارتا )که نام او همانند سایر افراد در این مقاله تغییر 

یافته است( بخشی از سیستم پرورش نیروی کار است 
که تحت عنوان اقتصاد کاره ای شناخته می شود. تقریبًا 

150 میلیون نیروی کار در آمریکای شمالی و غرب 
اروپا چارچوب های نسبتًا باثبات زندگی سازمانی را 

رها کرده – گاهی اوقات با اراده و گاهی با اجبار – تا 
به عنوان پیمان کار مستقل کار کنند. مقداری از این رشد 

در قالب ظهور پلتفرم های وظیفه محور و شرکت های 
خدمات منعکس شده، اما گزارش اخیر مک کینزی  نشان 

می دهد که صنایع دانشبر و مشاغل خالقانه در میان 
بزرگ ترین و سریع الرشدترین بخش های اقتصاد مستقل 

جای می گیرند.
برای اینکه متوجه شوید موفقیت در یک کار مستقل 

به چه ویژگی هایی نیاز دارد، اخیراً مطالعه ای 
عمیق بر روی 65 نیروی کار مستقل را به 
پایان رساندیم. احساسات بسیار مشابهی 

را در میان نسل ها و مشاغل مختلف پیدا 
کردیم: تمام آن هایی که مطالعه کردیم، 
بدون پوشش و پشتیبانی کارفرما، دارای 
استرس های شخصی، اجتماعی و اقتصادی 

خودشان بودند – اما آن ها ادعا داشتند که استقاللشان 
یک انتخاب بوده و عواید حاصل از آن را رها نمی کنند. 

اگرچه درباره ی برنامه ها و مسائل مالی غیرقابل پیش بینی 
نگران بودند، اما احساس شجاعت بیشتری داشتند و 

زندگی غنی تری را نسبت به همتایان خود در شرکت ها 
پیش می بردند.

متوجه شدیم که بهترین کارکنان مستقل با بهره گیری 
از استراتژی های مشترک بر این تنش ها غلبه می کنند. 

آن ها چهار نوع ارتباط را پرورش می دهند – با مکان ها، 
روتین ها، اهداف و افراد – که به آن ها در راستای 

آیا

رونق در
اقتصاد کاره ای

چگونه مستقل ها به مدیریت ابهام می پردازند 
نوشته ی جیان پیرو پتریگلیری، سوزان اشفورد و ایمی ورزسنیوسکی

مدیریت خود

* اقتصاد کاره ای معادل GIG ECONOMY است که به اقتصاد بازار آزادی گفته می شود که افراد بصورت نیروهای کاری مستقل 
و غالبا به صورت فریلنسری فعالیت دارند
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تحمل باال و پایین های کار و کسب انرژی و اشتیاق 
برای آزادی شان یاری می رسانند. با رشد اقتصاد کاره ای 

در سرتاسر دنیا، این استراتژی ها بیش از پیش ارتباط 
می یابند. همچنین اعتقاد داریم آن ها می توانند برای هر 
کارمند شرکت که مستقل تر کار می کند )از داخل خانه 
یا از راه دور( یا آن  هایی که امکان دارد یک روز سراغ 

حرفه ی مستقل بروند، مفید واقع شود.

تولید یا نابودی
وقتی مصاحبه با مشاوران و هنرمندان مستقل را آغاز 
کردیم، اولین چیزی که متوجه شدیم، ریسک باالیی 

است که کار مستقل به همراه دارد – نه تنها از نظر مالی، 
بلکه از منظر وجودی. افراد با رهایی از بند مدیران و 

هنجارهای شرکت، می توانند مسئولیت هایی را انتخاب 
کنند که بیشترین بهره برداری را از استعدادشان دارند و 

عالئق واقعی شان را منعکس می کنند. آن ها حس مالکیت 
را بر روی تولیدات خود و کل زندگی حرفه ای شان دارند. 
یکی از شرکت کننده های مطالعه به ما گفت »می توانم به 
نقطه ی ماکزیممی برسم که در هیچ شغلی به آن نرسیده 

بودم«.
اما بهای این آزادی، نوعی بی ثباتی است که به نظر 
می رسد در گذر زمان فروکش کند. حتی موفق ترین 
و جاافتاده ترین افرادی که با آن ها مصاحبه کرده ایم، 
کماکان نگران سرمایه و اعتبار الزم هستند و گاهی 
اوقات فکر می کنند هویتشان تحت خطر است. مثاًل 

درصورتی که مشتریان دیگر خواهان خدماتتان نباشند، 
نمی توانید خود را یک مشاور قلمداد کنید. یک نویسنده  

که کارهایش خوب منتشر شده به ما گفت »شما به 
کارتان تبدیل می شوید. اگر یک کتاب خوب بنویسید ... 

خیلی خوب است و وقتی به آن نرسید، باید شرایط را 
بپذیرید ... که شکست می تواند ماهیتتان را برای خودتان 
تعریف کند«. یک هنرمند با او موافق بود: »هیچ رسیدنی 

وجود ندارد. این یک افسانه است«.
به همین دلیل، بهره وری یکی از دغدغه های شدید 

تمامی افرادی است که با آن ها مصاحبه کردیم. می تواند 
خودبیانی را فراهم می کند و پادزهری برای بی ثباتی 
است. اما جالب اینجاست افرادی که با آن ها صحبت 
کردیم، صرفًا بر روی اتمام کار و فروش آن متمرکز 

نبودند. آن ها به حضور بر سر کار – داشتن دیسیپلین 
مداوم تا محصوالت و خدماتی تولید شوند که بازار داشته 
باشند – و حضور در درون کار: داشتن شهامت الزم برای 
سرمایه گذاری کامل در پروسه و خروجی های نیروی کار.

حفظ بهره وری یک دغدغه ی دائم است. پریشانی و 
انحرافات می توانند آن را از بین ببرند و هر دوی این 

موانع در زندگی کاری افراد فراوان هستند. یکی از 

مدرسان حوزه ی مدیریت، توصیفی تکان دهنده را از یک 
روز فاقد بهره وری ارائه می کند: »در چنین روزی آن قدر 
کار برای انجام دادن هست که فاقد سازمان دهی هستم 

و نمی توانم کارهایم را جفت وجور کنم. امکان دارد غروب 
بشود و برخی از ایمیل هایی که صبح باز کرده ام هنوز 
نخوانده باز باشند. اسنادی که می خواستم انجام دهم، 
هنوز هم انجام نشده اند. حس پریشانی و اتالف وقت 
پیدا می کنم«. او می گوید چنین روزی باعث می شود 

تردیدهای زیادی به دل راه بدهد.
وقتی از مصاحبه شوندگان راز گذران از این روزها و 

حفظ بهره وری شان را پرسیدیم، پارادوکسی را در قلب 
پاسخ هایشان مشاهده کردیم. آن ها همگی خواهان حفظ 

استقالل و حتی این بی نظمی ها بودند )که به گفته  ی 
یکی از مشاوران می تواند کلید یادگیری و »برش« مداوم 

باشد(، اما همچنین دوست داشتند که زمان زیادی را 
صرف توسعه ی یک »حریم« کنند – یک مکان فیزیکی، 

اجتماعی و روان شناختی برای کارشان.
این مفهوم – اولین بار توسط دانلد وینیکات ، تحلیلگر 

و روانشناس انگلیسی، و به منظور توصیف رویکرد 
مراقب های آگاه کودکان استفاده شد که می گویند 
کودک را در برابر سختی مقاوم کن و فضا را برای 

آزمایش فراهم نما تا توسعه ی کودک تسهیل شود – از 
همان زمان در حوزه  ی رشد بزرگ  ساالن استفاده شده 
و به شرایطی اشاره می کند که افراد می توانند بهترین 
عملکردشان را نشان دهند و رشد کنند. البته کارکنان 
شرکت می توانند در یک سازمان کاردرست و با یک 
رئیس خوب این شرایط را بیابند. اما برای کارکنان 

مستقل، یک حریم به اندازه ی یک دستاورد ارزشمند 
نیست؛ باید آن را پرورش داد وگرنه می تواند گم شود.

بنابراین آن ها با برقراری و حفظ آنچه »ارتباطات 
آزادی بخش« می نامیم – زیرا هم افراد را برای خالقیت 

فردی آزاد می کنند و هم آن ها را به کارشان مقید 
می کنند تا خروجی شان از بین نرود – چنین محیط هایی 

را می سازند.

چهار ارتباط
مکان: افرادی که با آن ها مصاحبه کردیم، وقتی از 

محل شرکت جدا شدند، مکانی یافتند که از آن ها در برابر 
انحراف ها و فشارهای بیرونی محافظت کرد و به آن ها 

کمک کرد حس بی ریشگی نداشته باشند. اگرچه بسیاری 
از افراد ادعا کردند که کارشان قابل انتقال است، اما به 
نظر می رسد همه ی آن ها ماوایی دارند که در نهایت به 

آن مراجعه می کنند. یکی از نویسندگان به ما گفت »افراد 
شکست می خورند، زیرا فضا و زمان کافی را برای هر 

آنچه باید انجام دهند، نمی سازند«.

کارکنان مستقل 
زمان زیادی را 

صرف توسعه ی 
یک »حریم« 

می کنند – یک مکان 
فیزیکی، اجتماعی و 
روان شناختی برای 

کارشان.
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بسیاری از این مکان ها را به صورت شخصی بازدید 
کردیم و چندین وجه تشابه را در میانشان متوجه 

شدیم. آن ها حس محدودیت داشتند – به شکلی تقریبًا 
ناراحت کننده، علی الخصوص اگر از دید هنرمندانه به 
قضیه نگاه کنیم. آن ها دائمًا تمامی ابزارهای موردنیاز 
برای امور بازرگانی صاحب  کار را به راحتی در اختیارش 
می گذارند. و مخصوص کار هستند؛ افراد پس از انجام 
وظایف روزمره شان آن را ترک می کنند. یک مهندس 
نرم افزار که تمامی این ویژگی ها را در داخل اتاق کار 

خانه ی خودش دارد، آن را همچون یک »کابین خلبانی« 
توصیف می کند که تمامی ابزارهای موردنیاز در دسترس 

هستند. او می گوید »گاهی اوقات این فضای تنگ موجب 
دل گرفتگی و واهمه ام می گردد، اما وقتی آنجا هستم، 

ذهنم باز می شود«.
علی رغم این مشترکات، هر محل کار شرایط 

منحصربه فردی دارد، با موقعیت مکانی، اثاثیه، تجهیزات 
و دکوراسیونی که ویژگی های انحصاری کارهای مالکش 
را نشان می دهند. این مکان ها صرفًا نقش پیله ی محافظ 

را برای شخص ایفا می کنند – بلکه او را متحول هم 
می کنند. کارال  که یک مشاور مستقل است، در ابتدا به 
ما گفت »هر جایی که ظاهر شوم و بتوانم تاثیر مثبتی 
را بر دنیا بگذارم، می تواند محل کار من باشد«، اما در 

نهایت اقرار کرد اتاق کارش در خانه جایی است که برای 
الهام گرفتن و دوری از هیاهو به آنجا مراجعه می کند. 

جایی که عماًل با پروژه های کنونی و بالقوه ی او احاطه 
شده و همه چیز در دسترسش قرار دارند. او به ما گفت 

»وقتی از در وارد می شوم، وارد فضایی می شوم که تمامی 
جنبه های متفاوت من را می پذیرد و حس خانه را در 

آنجا دارم«. کارال می گوید که بدون آن مکان و فضایی 
که در اختیارش می گذارد، احتمااًل حساسیت بیشتری را 
به تقاضاهای بیرونی خواهد داشت و در نتیجه از میزان 

تمرکز و آزادی اش کاسته می شود.
روتین ها: در سازمان ها، روتین ها غالبًا با حس امنیت 

یا بوروکراسی خسته کننده همراه هستند. اما بدنه ی 
فزاینده ای از تحقیقات نشان داده اند که ورزشکاران نخبه، 

نوابغ علمی، هنرمندان محبوب و تقریبًا تمامی کارگران 
عادی از روتین ها برای ارتقای تمرکز و عملکردشان بهره 

می گیرند. متخصصینی که با آن ها صحبت کردیم نیز 
چنین اتکایی را به روتین ها داشتند.

برخی از روتین ها موجب بهبود جریان کارهای افراد 
می شوند: داشتن برنامه؛ پیروی از فهرست کارهای معین؛ 

شروع روز با چالش برانگیزترین کار یا تماس با مشتری؛ 
نیمه کاره گذاشتن یک جمله در فیلم نامه ای ناتمام 

به منظور یک شروع ساده تر در روز بعد؛ جارو کشیدن 
کف استودیو برای یک نمایش جدید. سایر روتین ها 

معمواًل شامل خواب، ذن، تغذیه یا ورزش می شوند که 
مراقبت های فردی را وارد زندگی کاری افراد می کنند. هر 
دو نوع روتین غالبًا یک المان تشریفاتی در خود دارند که 
موجب ارتقای حس نظم و کنترل در موقعیت های نامعین 

می شوند.
یکی از مشاورانی که با او مصاحبه کردیم، هر روز 

صبح حمام می کند و در حین صابون کشیدن، آنچه 
قرار است انجام بدهد را تصور می کند. مشاوری دیگر 
به نام متیو  که در حیطه ی کمک به هیئت مدیره ها و 
تمرکزشان بر نوآوری تخصص دارد، هر روز برنامه ی 

سفت وسختی را رعایت می کند: ساعت 6 بلند می شوم 
و ورزش می کنم. ناهار دست پخت همسرم را بسته بندی 
می کنم. دعا می خوانم. حدود ساعت 8 از در خانه خارج 
می شوم. ساعت 8:30 در دفترم هستم. کارهایی که به 

تفکر عمیق تر نیاز دارند را صبح ها انجام می دهم – کار 
طراحی یا نویسندگی. در این ساعات بهترین عملکردم را 
دارم. سپس برای بعدازظهر برنامه ی تماس های تلفنی و 

امور مالی و کارهای الزم دیگر را می چینم. این دیسیپلین 
حتی به کمد لباسش هم گسترش پیدا می کند: »همواره 
برای محل کار لباس می پوشم. اکثر روزهای تابستان و 
اوقاتی که قرار نیست بیرون بروم شلوارک می پوشم، اما 

کماکان دوش می گیرم و اصالح می کنم، انگار که محل 
کارم جایی جدا از خانه است«.

این برنامه شاید سفت وسخت به نظر برسد، اما به متیو 
کمک می کند که خودش را وارد کارش کند. به نظر 

می رسد او و سایر کارکنان موفق، توصیه های گوستاو 
فلوبر  رمان نویس فرانسوی را پیش می گیرند: »در زندگی 

نظم و ترتیب داشته باشید ... تا بتوانید روحیه ای قوی و 
اصیل را در کارتان حفظ کنید«.

هدف: برای اکثر افراد مطالعه ی ما، استقالل عمل در 
ابتدا شامل انجام هر کاری می شد که به آن ها اجازه 

می داد در بازار پا بگیرند. اما آن  ها اصرار داشتند موفقیت 
تنها در پذیرش کارهایی است که مشخصًا شما را به 

یک هدف گسترده تر ارتباط دهند. تمام مواردی که نشان 
دهند چرا کارها یا حداقل بهترین کارهایشان – چه قدرت 

بخشیدن به خانم ها از طریق فیلم باشد، چه مواجهه با 
رویه های بازاریابی مضر، چه حفظ سنت موسیقی فولک 
آمریکا و چه کمک به رهبران شرکت برای موفقیت در 

پروسه ی یکپارچه سازی – فراتر از یک روش گذران 
زندگی و کسب درآمد هستند. هدف می تواند پلی را میان 

عالئق و انگیزه های شخصی و یک نیاز دنیوی ایجاد 
کند. مثاًل متیو گفت که »اگرچه در ابتدا شدیداً به دنبال 

مدیریت خود رونق در اقتصاد کاره ای
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داشتن مشتری و کسب درآمد بود، اما در گذر زمان 
دیدگاهش نسبت به موفقیت تغییر کرد و می خواست به 

دیگران خدمت کرده و دنیا را به محلی بهتر برای زندگی 
تبدیل کند«.

یکی از مدرسان حوزه ی مدیریت که با او صحبت 
کردیم، به ما گفت که هدف باعث افزایش ثبات، اشتیاق 

و الهام بخشی او می شود. »یکی از بزرگ ترین تمایزها 
میان افراد مستقل و موفق و آن هایی که موفق نیستند یا 
دوباره به شغل های شرکتی بازمی گردند، رسیدن به جایی 

است که معنا و هدف کار خود را می دانید. همین امر 
موجب انعطاف پذیری من برای پستی وبلندی ها می شود. 

به من قدرت می دهد از کاری که هم راستا با هدفم 
نیست کنار بکشم. موجب افزایش اعتبار و اطمینانم 

می شود تا مشتریان به سمت آن جذب شوند. برای ایجاد 
یا حفظ کسب وکار و خدمت به افرادی که باید به آن ها 

خدمت رسانی کنم، مفید است«.
همانند سایر ارتباطات، این اهداف نیز می توانند با 

جهت دهی و ارتقای کار، نقش مقیدکننده و رهایی بخش 
را به صورت توأمان داشته باشند.

افراد: انسان ها موجودات اجتماعی هستند. مطالعات 
انجام گرفته بر روی بسترهای شرکت ها نشان داده اند 
که از دیرباز سایر افراد در حرفه ی ما اهمیت داشته اند 

– همان طور آن هایی که الگو قرار می  دهیم و همکارانی 
که با اشتراک گذاری مسیرمان موجب پیشرفت ما 

می شوند. همچنین محققین درباره ی »اپیدمی تنهایی« 
در محیط های کار هشدار داده اند که یقینًا برای کارکنان 

مستقل خطرناک تر است.
اما آن هایی که مورد مصاحبه قرار گرفتند، کاماًل از 

خطرات انزوای اجتماعی آگاه هستند و برای اجتناب از آن 
تالش می  کنند. اگرچه بسیاری از آن ها حس دوگانه ای 

درباره ی گروه های رسمی همکاران دارند و غالبًا آن 
را جایگزینی بی روح برای اشتراک و تساوی اختیارات 
می بینند، اما همگی به افرادی اشاره کردند که برای 

گرفتن روحیه و اطمینان به آن ها مراجعه می کردند. گاهی 
اوقات این افراد الگو یا پشتیبان هستند؛ در نمونه های 
دیگر آن ها اعضای خانواده، دوستان یا مخاطبانی در 

حوزه های مشابه هستند که نمی توانند همواره توصیه های 
کاری ویژه را ارائه  کنند، اما بااین حال به شرکت کنندگان 

این تحقیق کمک کرده اند تا زیر چالش ها نمانند و 
شهامت کافی برای پذیرش ریسک های کارشان را داشته 

باشند.
مثاًل متیو اشاره کرد که دسترسی به افراد در حلقه ی 

داخلی دوستان، به آرام شدن اعصابش کمک می کند: 
»اگر تنها می ماندم، امکان داشت در دفتر بنشینم و به 
کنج سوراخ موشی فرو بروم. با ندای درونی خودت تنها 

می مانی و امکان دارد تو را از درون بجود«. کارال هم به 
ما گفت که معمواًل سراغ تعدادی از همکاران نزدیک خود 

می  رود. او گفت: »تمام کارهایی که در اقتصاد مستقل 
انجام می دهم، از طریق همین ارتباطات حاصل می شود«. 

اما کمک های آن ها فراتر از ارجاعات صرف است. او 
توضیح می دهد »توانایی من برای پردازش اطالعات، 

توسعه و رشد به عنوان یک انسان و شناختی که از 
شخصیتم در محیط کار دارم، از طریق گفتگوهایی می آید 

که با همکارانم دارم. این افراد عاملی برای شناسایی 
اقداماتم هستند«.

تعریف مجدد موفقیت
در قصه های محبوب حوزه ی مدیریت، موفقیت معمواًل 
با امنیت و آرامش می آید. اما برای کارکنان مستقل، هر 

دو ویژگی سخت به دست می آیند. و بااین حال بسیاری از 
افراد تحت مطالعه به ما گفتند که حس موفقیت دارند.

نتیجه  می گیریم که در اقتصاد کاره ای، افراد باید به دنبال 
گونه ای متفاوت از موفقیت بروند – موفقیتی که از یافتن 
توازن میان پیش بینی پذیری و امکان پذیری و توازن میان 

پایداری )وعده ی کار مداوم( و سرزندگی )حس حضور، 
اعتبار و زنده بودن در محیط کار( می آید. آن  هایی که 

مورد مصاحبه قرار گرفتند، با ایجاد حریم های شخصی 
پیرامون مکان، روتین ها، اهداف و افراد به این موفقیت 

رسیدند که همین عوامل به حفظ بهره وری، تحمل 
اضطراب ها و حتی تبدیل این احساسات به منابع خالقیت 

و رشد یاری می رسانند. یک مشاور به ما گفت »نوعی 
حس اطمینان وجود دارد که از حرفه ی یک شخصیت 

مستقل می آید. می توانید متوجه شوید که هرقدر اوضاع 
بد شود، می توانم بر آن غلبه کنم. من می توانم شرایط 

را عوض کنم. به جای اینکه بر اساس نیازها عمل کنم، 
می  توانم حق انتخاب بیشتری داشته باشم«.

بسیاری از افرادی که با آن ها صحبت کردیم، 
نمی توانستند همین فضا یا قدرت ذهنی را در یک محیط 

کار سنتی بیابند. مارتا، مشاوری که خودش را با یک 
هنرمند بندباز مقایسه کرده بود، به خاطر می آورد وقتی 

یک مشاور معتمد به او در راستای بازنگری تالش هایش 
یاری رساند و دیگر به دنبال راه هایی برای طفره از آن ها 

نرفت، از نظر حرفه ای موفقیت بیشتری کسب کرد و 
بیشتر با هویت شخصی خود راحت بود. »او به من کمک 

کرد که طرز تفکرم نسبت به خودم را شکل بدهم که 
هم اکنون به عنوان یک پیشگام این گونه هستم. دیگر 
در هر دسته ای که در سازمان ها وجود دارد نمی گنجم 
و برای من خیلی بهتر است که مستقل باشم«. با این 
دیدگاه، نه تنها ناراحتی و ابهام قابل تحمل بلکه قطعی 

هستند – نشانه هایی از اینکه او در جایگاه درستش قرار 
دارد.

وقتی با او صحبت کردیم، دیگر شغلش را نه همچون 
یک لنگر غیرقابل حرکت بلکه غل وزنجیری می دانست 

که می توانست آن را بشکند. او نتیجه گرفت »دیگر 
نمی دانم که آیا باید زندگی جدیدم را با صفتی همچون 

بی ثباتی توصیف کنم. آن را یک زندگی واقعی می دانم«.

جیان پیرو پتریگلیری استادیار رفتار سازمانی در 
اینسید  است. سوزان اشفورد استاد مایکل و سوزان 

جاندرنوا  در حوزه ی مدیریت و سازمان دهی در دانشگاه 
میشیگان است. ایمی ورزسنیوسکی استاد رفتار سازمانی در 

دانشکده  ی مدیریت ییل  است.

افراد حاضر در اقتصاد 
کاره ای باید شکل 

متفاوتی از موفقیت 
را در پیش بگیرند 

– موفقیتی که از 
یافتن توازن میان 
پیش بینی پذیری و 

امکان پذیری و توازن 
میان پایداری و 

سرزندگی می آید.



قانون ۵ ثانیه
زندگی، کار و اعتماد به نفستان را با 

شجاعت هر روزه دگرگون کنید

مل رابینز

درباره کتاب:
مل رابینز ابزار مفیدی را در کتاب »قانون 5 ثانیه« معرفی می  کند که در همه  زمینه های زندگی کاربرد دارد. قانون 5 ثانیه می  تواند در هر لحظه از زندگی 
روزمره و در مواجهه با دشواری، عدم قطعیت و ترس موثر واقع شود. این قانون ممکن است در بهبود وضعیت سالمت، افزایش بهره  وری و مقابله با تاخیر کاری 
کمک کند. رابینز به شجاع شدن و بیرون رفتن از منطقه  راحتی کمک می  کند و از همه مهم  تر، او توضیح می  دهد که کنترل و تغییر ایجاد کردن آسان است!

معرفی کتاب

اطالعات بیشتر ...

https://nashrenovin.ir/product/the-5-second-rule-mel-robbins/
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مطالعه موردی
اصالح پورتفولیوی برند؟

پس از ادغامی بزرگ، یک کمپانی هتل بین المللی باید در مورد نگه داری یا ادغام 
زنجیره های تحت تصاحبش تصمیم گیری کند.

نوشته ی چکیتان دو 

عرف پوشش مرسوِم کسب وکار باعث شد که تروی 
فریمن  دستپاچه شود. او مدیرعامل قدیمی هتل ها و

چکیتان دو استاد بازاریابی 
استراتژیک و مدیریت برند در 

دانشکده ی هتلداری از کالج کسب وکار 
اس سی جانسون  در دانشگاه کورنل  

می باشد. مطالعات موردِی شبیه سازی 
شده در اچ بی آر، مشکالتی که رهبران 

در کمپانی های واقعی با آن مواجه 
می شوند را ارائه می کند و راهکارهای 

متخصصین را می پرسد. این مورد 
بر اساس مطالعه ی موردی »ادغام 

ماریوت استاروود: معماری پورتفولیوی 
برند« بنا شده است.

مطالعه ی موردی
یادداشت های کالسی

در سال 2015، صنعت 
هتلداری بین المللی تقریبًا 

16 میلیون اتاق را در بیش از 
200 کشور در اختیار داشت 
که 38 درصد در اروپا، 36 

درصد در آمریکا، 32 درصد در 
آسیا و اقیانوسیه و 4 درصد در 

خاورمیانه و آفریقا بودند.

ماریوت تقریبًا 13 میلیارد دالر 
برای تصاحب استاروود  هزینه 
کرد که در سال 2016 تکمیل 

شد و همین امر، آن را به 
بزرگ ترین تراکنش در تاریخ 

صنعت هتلداری تبدیل می کند. 
جایگاه دوم به تصاحب 3 

میلیارد دالری فیرمانت، رافلز 
و سوئیسوتل  تعلق دارد که در 

سال 2015 انجام گرفت.

اقامتگاه های اوتو  است که هم اکنون دومین کمپانی اجاره ی محل سکونت در دنیا محسوب 
می شود. او پیش تر صدها بار چمدان سفرش را بسته بود، اما بدون پوشیدن کت وشلوار، دوران 

سخت تری را سپری می کرد. پرواز او قرار بود سر صبح به سمت کارمل  حرکت کند، جایی که 
می توانست با تیم مدیریت جدید خود دیدار کند تا مباحثاتی را درباره ی استراتژی پورتفولیوی 

کمپانی داشته باشند. کروالین دیوورجاک  که استاد بازاریابی و یک مشاور باتجربه بود، در نقش 
تسهیل کننده حضور داشت.

اوتو به تازگی پروسه ی خرید 9 میلیارد دالرِی هتل های بیکمن  را به پایان رسانده بود و بدین 
ترتیب االن نزدیک به 4800 هتل و قریب به یک میلیون اتاق را در 100 کشور دنیا در اختیار 

داشت. اما اوتو نیز همانند اکثر این هتلداران بزرگ، تعداد کمی از این امالک را در اختیار داشت؛ در 
عوض آن ها را مدیریت می کرد و عمده ی امالک تحت اختیار کمپانی های مستقل بودند که مجوز 

برند اوتو را در اختیار داشتند. افزودن هشت برند بیکمن باعث شد تعداد کمپانی های زیر چتر اوتو 
به 21 افزایش پیدا کند. سوالی که در ذهن همه ی افراد ازجمله سرمایه گذاران ایجاد شد این بود 
که با توجه به هم پوشانی موقعیت، دسته ی قیمتی و منطقه ی جغرافیایی میان برندهای موجود و 

تصاحب شده، تروی چگونه این پورتفولیوی بسط یافته را مدیریت می کند.
در طول مباحثاتی که به انعقاد معامله ختم شد، هیئت مدیره ی اوتو تروی را تشویق کرد تا از تعهد 

نسبت به استراتژی پساادغام کمپانی خودداری کند. او یک بار بر روی یکی از عایدی های اوتو 
نظر داده و گفته بود که احتمااًل به تمامی این برندها نیازی ندارند، اما بالفاصله افزوده بود که هیچ 

برنامه ای برای کاستن از تعداد آن ها هم ندارد. بااین حال افراد در حال گمانه زنی بودند و با توجه 
به پروسه های تصاحبی که در جریان بود، زمان آن فرا رسیده بود که مدیریت تصمیماتی را اتخاذ 

نماید.
تروی، سگش تنکر  را از تخت به سمت پایین هدایت کرد تا بتواند نگاهی به لباس های پهن شده 
روی آن بیاندازد. با صدای بلند گفت »خیلی لباس اینجا هست، تنک«. سپس خندید. او باید برای 

شرکت در یک جلسه کمدش را مرتب می کرد. در این جلسات قرار بود همین پروسه ی مرتب سازی 
برای برندهای اوتو انجام بگیرد. تلفن تروی لرزید و دید که ایمیلی از طرف مینا نیر ، مدیر ارشد 

مالی اوتو، آمده است. کروالین  از تمامی 12 مدیرش خواسته بود تا به جلسه ای خارج از اداره 
بیایند و خالصه ای یک صفحه ای از نظراتشان درباره ی پورتفولیو را برای گروه ارسال کنند - هدف 

نادیده انگاری سیاست های پشت صحنه بود که معمواًل در چنین موقعیت هایی مطرح می شوند 
– و این هم نظر مینا بود. هرچند که تروی به طورکلی از مواضع او آگاهی داشت، اما مشتاقانه 

می خواست گفته هایش را مطالعه کند.
او در یک سخنرانی فصیح من باب حفظ تمامی 21 برند، به ادغام فور سیزنز و ریجنت  ارجاع 
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استراتژی های چندبرندی در 
کمپانی هایی که دارای چند 
برند در یک دسته هستند، 

از عدم صرفه  جویی به 
مقیاس رنج می برند. آیا اوتو 

تمامی هزینه های پنهان 
و بالقوه را در نظر گرفته 

است؟

برخی متخصصین می گویند 
که خالص شدن از 

شر برندهای ضررساز، 
روبه زوال، ضعیف یا حتی 

دارای سود حداقلی که 
به منظور منتفع شدن 
سرمایه گذارها انجام 

می گیرد، بدین معناست 
که منابع الزم برای تقویت 

برندهای باقی مانده آزاد 
شده و باعث می شود آن ها 

برای مشتریان جذاب تر 
شوند و بدین ترتیب به 
ذی نفعان مختلف سود 

برسانند.

داده بود. او گفته بود که هر برند اوتو 
می تواند »خط شنای« مخصوص 

خودش را داشته باشد. تغییرات هزینه بر 
خواهند بود و اوتو می تواند وعده های ادغام را بدون 

آن ها به سرانجام برساند. او و تیمش ساالنه 200 
میلیون دالر صرفه جویی در هزینه، قدرت مذاکره ی 
بیشتر با آژانس های مسافرتی آنالین نظیر اکسپیدیا 

و پرایس الین  و توانایی ارتقای درآمد از طریق 
فروش متقابل برندها و افزایش نرخ اشغال هتل ها 
را طرح ریزی کرده بودند که با استفاده از سیستم 

رزرواسیون بزرگ تر ممکن می شود – بدون هیچ گونه 
دست کاری و کاهش برندها.

بااین حال به نظر می رسد که نظر مینا در این مباحثات 
خیلی طرفدار ندارد. کنت براکمن ، مدیر ارشد 

بازاریابی اوتو، و خلیل سالم ، مدیر برند پایپر  که 
بزرگ ترین و پرسودترین برند اوتو است، چند ساعت 

پیش بیانیه هایی را در پشتیبانی از این تجدید سازمان 
ارسال کرده بودند.

عملکرد هتل غالباً با معیاری تحت عنوان درآمد 
حاصل از هر اتاق سنجیده می شود که در آن، 

میانگین نرخ روزانه ی اتاق هتل را در نرخ اشغال آن 
ضرب یا کل درآمد اتاق را بر مجموع تعداد اتاق های 

موجود در دوره  ی اندازه گیری تقسیم می کنید. 
تروی روی تخت نشست و سگ هم باال پرید. تروی 

پرسید »نظرت چیه تنک؟ آیا می توانم همه را جا 
بدهم؟«.

تنکر دمش را تکان داد و تروی تمامی پولوها، 
خاکی ها و ژاکت ها را داخل چمدانش تا کرد.

یک سبد بزرگ تر
به محض اینکه تروی صبح روز بعد از گیت امنیتی 

رد شد، کنت و خلیل را دید که در صف استارباکس  
بودند. او نمی دانست که آن ها هم در پروازش هستند 

و به شکل مثبتی غافلگیر شده بود. آن ها برایش 
دست تکان دادند و خلیل به تلفنش اشاره کرد. او به 
شوخی گفت »تکالیفت را انجام دادی؟ بیانیه ی تو را 

دریافت نکردیم«.
تروی جواب داد »به نظرم آن قدر نظر کافی داشتیم 
که به جمع بندی برسیم. پس هنوز خنثی هستم – 

حداقل برای االن«.
خلیل و کنت از همان زمان ارتقای خلیل به عنوان 
مدیر پایپر در 5 سال پیش، یار نزدیک هم بودند. 

وقتی کروالین گفته بود که دیگر نمی خواهد 
سیاسی بازی ببیند، تروی بالفاصله ذهنش به سمت 
این دو نفر رفت. آن ها همواره تصاحب را به عنوان 
راهی برای گسترش برندهای کنونی اوتو می دیدند.

کنت گفت »به نظرم می دانید که همه  ی ما چه 

هتل ها تنها صنعتی نیستند که 
با تصمیم در رابطه با اصالح 

یا عدم اصالح پورتفولیو مواجه 
می شوند. کمپانی های بزرگ 
کاالهای مصرفی همچون 
پراکتر اند گمبل و یونیلیور ، 

کمپانی های نوشیدنی همچون 
دیاجیو  و کسب وکارهای 

غذایی همچون نستله  نیز با 
پرسش های مشابهی درگیر 

شده اند.

عملکرد هتل غالباً با معیاری 
تحت عنوان درآمد حاصل از 

هر اتاق سنجیده می شود که در 
آن، میانگین نرخ روزانه ی اتاق 

هتل را در نرخ اشغال آن ضرب 
یا کل درآمد اتاق را بر مجموع 

تعداد اتاق های موجود در دوره  ی 
اندازه گیری تقسیم می کنید. 

موضعی را داریم. مینا می خواهد صرفه جویی 
در هزینه ها انجام بگیرد. ریک و سایر 

بچه های بیکمن دوست دارند برندهایشان را 
حفظ کنند«. او به ریک گررو، مدیر ایون استار  که 
بزرگ ترین زنجیره ی بیکمن بود اشاره می کرد که 

بیشترین هم پوشانی را با پایپر داشت و به همین دلیل 
بیش از سایرین هدف ادغام قرار گرفته بود. ریک نیز 

از برندش دفاع کرده بود، اما از طرف دیگر احتمال 
عقب  نشینی و کار با خلیل و پایپر را هم رد نکرده بود.

کنت ادامه داد »اما مثالی که مینا در رابطه با فور 
سیزنز می  زند، خیلی صدق نمی کند. ریجنت در همان 

دسته ی قیمتی اما در یک جغرافیای کاماًل متفاوت 
قرار دارد. موقعیت آن ها اصاًل به اندازه ی ما پیچیده 

نبود. و در گذر زمان موجب تغییر برند فور سیزنز 
گردید«.

خلیل به میان صحبت ها پرید. »از نظر من بحث 
بر سر منبع است. هم اکنون منابع خود را در 21 

سبد مختلف می گذاریم. چه می شود اگر آن ها را در 
15 یا 10 سبد بگذاریم؟ می توانیم کار بیشتری را با 

برندهای موفقمان انجام دهیم«.
تروی با لبخند گفت »یا شاید هم شما سبد 

بزرگ تری را می خواهید؟«.
»بله البته که می خواهم. اما قسم می خورم که فقط 

بحث پایپر نیست. در مورد کلیت اوتو است. اگر 
نگاهی به عملکرد اکثر برندهای بیکمن بیاندازید، 
وضع جالب نیست. اگر آن ها را بدین شکل وارد 

کنیم، پورتفولیو را تحلیل خواهند برد. وقت آن رسیده 
که آن ها را از بدبختی بیرون بیاوریم«.

تروی پرسید »و امالکشان را به شما بدهیم؟«. او 
داشت اذیت می شد. اوتو بیکمن را تصاحب نکرده بود 

تا مجموعه ای از برندهای ضعیف و پریشان داشته 
باشد.

»بله دقیقاً! یا می توانیم برندهای ضعیف تر بیکمن را 
بفروشیم و از پولش برای پشتیبانی قوی ترها بهره 

بگیریم«.
تروی با حفظ آرامش در صدای خود گفت »امکان 

دارد. اما اگر مالکان جدید با ما رقابت کنند و سهممان 
از بازار را بربایند چه؟«.

کنت به نظر متوجه ناراحتی تروی شده بود و به 
میان آمد: »به نظرم هیچ کدام از ما نظرمان این 

نیست که باید از شر تمامی برندهای بیکمن خالص 
شویم، مگر نه؟«. خلیل سر تکان داد. »آن ها دارای 

پرچم های خوب هم هستند. فقط خیلی سخت است 
که آن همه را مدیریت کنیم. شاید خطوط شنای 

جداگانه از نظر مالی منطقی جلوه کند، اما در نظر 
مشتریان این گونه نیست. تحقیق ما نشان می دهد که 
اکثر افراد تمایزی میان برندها قائل نمی شوند. پایپر یا 

مطالعه موردی اصالح پرتفولیوی برند؟
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»پرچم« در صنعت 
هتلداری، نماد یک برند 

است.

ازآنجایی که هتل ها معمواًل 
تحت تملک یک نهاد 

هستند و برندشان مالکیت 
دیگری دارد، تصمیمات 

حذف برند پیچیده تر 
می شوند. امکان دارد 

صاحبان ملکی که بر روی 
برند کنونی سرمایه گذاری 
کرده اند، با حذف آن سراغ 

برندهای دیگر بروند.

برنامه های وفاداری یک 
مشکل دیگر را ایجاد 

می کنند. وقتی برندی را کنار 
می گذارید، این خطر وجود 
دارد که اعضای وفادار به 
آن برند را از دست بدهید 
و همان طور که تجربه ی 

پساادغام خطوط هوایی نشان 
داده، کوچ مشتریان از یک 

برنامه به برنامه ای دیگر کار 
چندان ساده ای نیست.

ایون استار – برای آن ها فرقی نمی کند«.
تروی گفت »خیلی خوب، البی گری برای االن 

دیگر کافی است. می توانیم بعداً در این مورد با گروه 
صحبت کنیم. می خواهم یک قهوه بگیرم و ژورنال 

را بخوانم«.
مشخصاً خلیل حرف های بیشتری برای گفتن داشت، 

اما تسلیم شرایط شد.

در کارمل
صندلی هایی که افراد در میز کنفرانس انتخاب کرده 

بودند، نشان گر موضعشان درباره ی پورتفولیو بود. 
مدیران بیکمن همگی در یک سمت بودند. البته 
آن ها سهم شخصی خودشان را در تصمیم گیری 

داشتند – آن ها می خواستند شغلشان حفظ شود – اما 
پرونده های کاری خوبی را علیه تعدیل پورتفولیو 

ساخته بودند و نظرشان این بود که جریان های درآمد 
متعاقب از بین می رود. مینا هم با آن ها و دقیقاً کنار 

ریک نشست.
در آن سوی میز، کنت و خلیل و سایر مدیران اوتو و 

آنیتا دینین ، مدیر ارشد عملیات آن، نشسته بودند. 
آنیتا از تعدیل و مرتب سازی پورتفولیو حمایت می کرد 

چون کار گروهش ساده تر می شد.
کروالین با درخواست از افراد مبنی بر خالصه سازی 

تعدادی از نکات اصلی خود جلسه را آغاز کرد، 
درحالی که خودش تعدادی کلیدواژه را روی وایت برد 

می نوشت.
آنیتا گفت »معماری برند ما باید طوری باشد که 

مشتریان، هتلدارها یا حتی کارکنان خودمان سردرگم 
نشوند. هم اکنون اوضاع به هم ریخته است«.

مینا پاسخ داد »هم اکنون مقیاس بزرگی را در 
اختیار داریم که دقیقاً هدفمان از انجام این معامله 

بوده است. اما خیلی خوشحالم که بحث مالکان را 
مطرح کردید. تا کنون درباره ی تاثیر این کار بر آن ها 

صحبت نکرده بودیم«. ریک و همکاران سر تکان 
دادند و کروالین از او خواست بیشتر شرح بدهد. مینا 
گفت »مکان های بسیار زیادی هستند که می توانیم 

پایپر دیگری را در آن ها بگشاییم«. در برخی نمونه ها، 
اوتو حقوق انحصاری بازارهای خاصی را در اختیار 

هتلدارهای پایپر گذاشته بود و همین قراردادها مانع 
می شدند که یک پایپر دیگر در آن نواحی دایر شود.

ریک به حرف آمد »بله، حرف خیلی از مالکان 
مضطرب را شنیده ایم. اگر برند ایون استار را منقضی 
کنیم، امکان دارد وابستگی آن ها به ما از بین برود و 

به هیلتون  یا یک رقیب دیگر بپیوندند. ما ملک از 
دست خواهیم داد«.

اتاق برای لحظه ای ساکت شد. همه 
می دانستند که این نکته ی دردناکی برای 

تروی و هیئت مدیره است. دلیل خرید بیکمن این 
بود که خیلی سریع رشد کنند و از دست دادن هتل 

می توانست چنین هدفی را ضایع کند. اوتو باید 
بیشترین امالک ممکن را حفظ می کرد.

کنت مخالف بود. »به نظرم مالکان مصرانه دنبال 
ماندن خواهند بود. آن ها با کاهش هزینه های 

تدارکات، رزرواسیون و نمایندگی مواجه می شوند و 
نهایتاً قدرت قیمت گذاری پیدا می کنند، چون عمده ی 

سیاهه ی اتاق ها در بازارهایشان را تحت کنترل 
خودمان داریم«.

مینا گفت »این ها نکات مثبتی هستند که در 
موردشان صحبت کرده ایم، اما هنوز محقق 

نشده اند«.
تروی گفت »هنوز زود است«.

او ادامه داد »خوب پس، بیایید درباره ی قیمت سهام 
صحبت کنیم. جدیدترین تحقیقات نشان می دهند 
که در اکثر موقعیت ها، کوچک کردن پورتفولیو به 

ارزش ها صدمه می زند«.
کنت گفت »اما سرمایه گذارها واکنش بسیار خوبی به 
خرید نشان داده اند«. همچنین از زمان بستن معامله 

و با پیشتازی اوتو در این مسیر، این بخش تا 80 
درصد رسیده بود. »آن ها مشخصاً درباره ی اتحاد و 

یکپارچه سازی نگران نیستند«.
خلیل اضافه کرد »صحیح است. همچنین آن ها 

مطالعات مربوط به کاالهای مصرفی هستند که یک 
سناریوی کاماًل متفاوت محسوب می شوند«.

کروالین به میان صحبت ها آمد و گفت »اگرچه به 
نظرم خیلی غیرمرتبط نیست، اما باید از صنایع دیگر 

عبرت بگیریم. با این اوصاف، هر دو جناح اسنادی 
برای پشتیبانی از خود دارند: برخی نمونه ها نشان 
می دهند که حذف برندهایی با ارزش چند میلیون 

دالر یک اشتباه بزرگ است و نمونه های دیگر 
می گویند وقتی می خواهید چنین پورتفولیوی بزرگ 
و سرشار از هم پوشانی را اداره کنید، قطعاً شکست 
خواهید خورد. تحقیق نمی تواند برای شما تصمیم 

بگیرد«.
تروی گفت »به نظرم این موضوع را می دانستیم«.
کروالین ادامه داد »اما یک چیز را تحقیق به خوبی 

نشان می دهد، آن هم اینکه بهتر است خیلی زود 
تصمیم بگیریم. سرمایه گذارها منتظرند که شما به 

کجا می روید و یک تیم مشتاق را هم در اختیار دارید 
که منتظر دستور است«. حضار خندیدند.

آن ها همگی سر تکان دادند، اما تروی در فکر بود که 
آیا همه ی افراد صرف نظر از تصمیمش از او حمایت 

خواهند کرد. کنت گفت »خوب، آیا هنوز در 
سوئیس هستی؟ یا اینکه باالخره می خواهی موضع 

خودت را بگویی؟«.
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آیا اوتو باید تمامی ۲1 
برند خود را نگه دارد یا 
پورتفولیو را تعدیل کند؟

پاسخ متخصصان

نوا برادسکی  مدیر ارشد برند 
در ویندهام  است. او پیش تر 

برنامه ی پاداش های ویندهام را 
هدایت می کرد و معاون برند در 

هتل های شریتون  بود.

اوتو هیچ نیازی به اصالح پورتفولیوی برند خود ندارد. 
در واقع، داشتن مجموعه  ای بزرگ و گسترده از برندها تنها 
به نفع کمپانی تمام خواهد شد، زیرا اجازه ی تسلط بر بازار 

در شهرهای بزرگ و شهرستان های کوچک را می دهد. 
مجموع 21 پرچم بزرگ تر از تک تک اجزایش هستند: 

داشتن برندهای اضافه می تواند حتی ارزشی فراتر از اتاق ها 
و امالکی که اوتو با تصاحب بیکمن به دست می آورد را 

داشته باشد.
توزیع هتل یکی از استراتژی های کلیدی است که به یک 

کمپانی تامین مسکن نظیر اوتو کمک می کند تا پیروز شود. 
تنها تعداد محدودی از هتل ها می توانند در هر بازار معین 
قرار داشته باشند و داشتن امالک بیشتر موجب افزایش 

احتمال انتخاب یکی از هتل های شما توسط مشتری خواهد 
شد. اگر همین االن هم یک پایپر در یک شهر یا یک 

خروجی بخصوص از بزرگراه وجود دارد، کمپانی می تواند با 
مالکان کنونی در آن منطقه همکاری کند تا یک ایون استار 

را به آنجا اضافه کنند. چرا باید بی حرکت بمانید و شاهد 
شکل گیری رقیبتان در آنجا باشید؟ یا از آن بدتر، چرا باید 

مالکان کنونی هتل را برانید و مجبورشان کنید که به یکی 
از رقبای شما بپیوندند؟

همین منطق بر تجربه ی خرید آنالین مصرف کنندگان 
اعمال می شود. هرقدر برندهای اوتو بیشتر در سایت هایی 
نظیر اکسپیدیا یا سیستم های رزرو شرکت ها ظاهر شوند، 
شانس اینکه مشتری یکی از آن ها را انتخاب کند بیشتر 

خواهد شد. طرز تفکری که کمپانی های کاالهای مصرفی 
درباره ی فضای قفسه های خواربارفروشی دارند را در نظر 
بگیرید: شما خواهان بیشینه سازی تعداد برندهایی هستید 

که افراد مشاهده می کنند.
من مثال خط شنا را قبول ندارم. قطعًا برندها نباید با 

یکدیگر برخورد داشته باشند، اما بیشتر می توان آن را با 
شنای هماهنگ مثال زد. اگر پایپر و ایون استار مشابه 
هستند، دنبال راهی باشید که آن ها را متمایز کنید – 

فضای کوچکی را میان آن ها بسازید تا بتوانید دو برند 

موردعالقه ی مشتریان را داشته باشید.
پس از تکمیل پروسه ی ادغام، اوتو باید بر روی ایجاد 

جایگاه مختص هر برند تمرکز کند. به قدرت برندها اعتقاد 
دارم و اینکه افراد می توانند هم زمان به تعداد زیادی از آن ها 

وفادار باشند. اما تروی و تیمش باید به خاطر داشته باشند 
که برای بسیاری از مشتریان، اقامت هتل ها به مثابه خرید 

کاال هستند؛ این افراد اهمیتی نمی دهند که در پایپر اقامت 
می کنند یا ایون استار و فقط قیمت مناسب برایشان مهم 

است.

ویندهام دارای 20 برند هتل است و کمپانی به جای 
ویرانی آن ها، به افزایش مطلوبیت آن ها برای انواع مختلف 
مشتریان فکر می کند. همچنین گروه هتل ها تالش می کند 

که بیشترین ملک ممکن را در اختیار بگیرد. اگر در حال 
باال و پایین کردن اینتراستیت 95  هستید، دوست داریم 

یکی از هتل های ما – دیز این، سوپر ایت، هاوارد جانسون، 
مایکروتل  - را در هر خروجی و هر گوشه ی تقاطع ببینید.
آن ها باید کمتر نگران ایجاد ابهام باشند و بیشتر به ایجاد 

داستان پورتفولیو و برنامه ی وفاداری فکر کنند که بتواند به 
مهمانان نشان دهد که صرف دالرهای مسافرتی شان در 

اوتو چنین مزایایی را به دنبال دارد. بدین ترتیب مشتریان 
دلیلی برای انتخاب یکی از برندهای آن ها و عدم مراجعه 

به رقبا دارند، حتی اگر این امر نیازمند اندکی رانندگی بیشتر 
باشد.

خلیل، کنت و ریک باید جنگ های داخلی بر روی برندهای 
برنده و بازنده را تمام کنند. به جای آن باید یاد بگیرند که 

اجازه ی همزیستی را به تمام برندها بدهند. وقت آن رسیده 
که تیربارشان را به سمت بیرون گرفته و بر روی رقبا 

تمرکز کنند. اگر این رویه را پیش بگیرند، وضعشان بهتر 
می شود.

تنها تعداد محدودی از هتل ها می توانند 
در هر بازاری باشند و داشتن امالک 

بیشتر موجب افزایش احتمال انتخابشان 
توسط مشتری می شود.

مطالعه موردی اصالح پرتفولیوی برند؟
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اعتقاد دارم که تروی و تیمش باید به شیوه ای متفاوت 
سراغ این مسئله بروند. به جای اینکه به پورتفولیوی 

کنونی نگاه کنند – که احتمااًل به واسطه ی تصاحب های 
کوچک تر طی چند دهه ساخته شده – و در مورد موارد 

تعدیلی تصمیم بگیرند، باید یک برگه کاغذ سفید بردارند، 
معماری جدیدی را برای برند ترسیم کنند که با اطالع 

از نیازهای کنونی مشتری انجام بگیرد و سپس برندهای 
الزم برای این منظور را بنگارند.

اندازه ی این ادغام نشان دهنده ی یک فرصت عالی برای 
ارزیابی مجدد در کسب وکار اوتو و بازار است. کمپانی باید 

به کدام یک از بخش های مشتریان خدمت رسانی کند؟ 
این افراد چه چیزی را از تجربه ی هتلشان می خواهند؟ 

تحقیق باید به توسعه ی پورتفولیویی ختم شود که 
وسیع ترین طیف ممکن از کاربران را با قیمت های متنوع 

)با توجه به ابعاد جدید، اوتو باید در تمامی سطوح عمل 
کند: سطح اعال، میان مقیاس و رده پایین(، موقعیت های 

جغرافیایی گوناگون )برخی برندها مسافران جهانی را 
هدف می گیرند، سایرین افرادی که مسافرت های محلی 
را در آمریکا انجام می  دهند( و دالیل مختلف اقامت در 

اختیار دارد.
سپس هر کدام از این 21 برند باید دلیل وجود خودشان 

در این ساختار جدید را تعریف کنند. آیا چیزی برای 
مشتریان هدف دارند که بخواهند تاثیر مثبتی را بر 

تصمیم خریدشان بگذارند؟ یا اینکه صرفًا بنری هستند 
که باالی درب درج شده است؟ برندهایی که بیشترین 

سرمایه ی مثبت را در اختیار دارند، باید پرورش داده شوند. 
سایرین باید بدون ریسک از دست دادن مشتری انتقال 

داده شوند. و البته برخی هم باید جدا شوند.
به حداقل رساندن هم پوشانی در پورتفولیوی جدید 

ضروری است، بنابراین پس از این رویه احتمااًل برندهای 
کمتری داشته باشیم. امکان دارد تعدادی از آن ها به 

برندهای فرعی تحت یک پرچم دار ختم شوند. اما منطقی 
نیست که همه ی آن ها را نگه داریم، زیرا رقابت آن ها با 

یکدیگر سود چندانی ندارد.
احتمالش هست که برندهای باقی مانده در پورتفولیو 

مقادیر همسانی از سرمایه ی بازاریابی را دریافت نکنند. 
اوتو احتمااًل بیشترین سهم از دالرهایش را در اختیار 

برندهای اعال می گذارد )حتی اگر بیشترین درآمد از سوی 
آن ها نباشد( تا چهره ی مثبتی از برند خود را در ذهن 
مشتریان بسازد. این امر در صورت مدیریت صحیح، 

می تواند اثر هاله ای را برای سایر برندها به همراه داشته 

باشد.
وقتی به سامسونیت پیوستم، خیلی زود سه کمپانی 

سرمایه گذاری خصوصی آن را خریداری کردند و 
پورتفولیوی آن دارای هفت برند بود؛ حق کامل تعداد 

دیگر را در اختیار داشتیم و سایرین مجوز داشتند. 
سامسونیت از منظر شناخت مشتری قوی تر از سایرین 

بود، اما به نظر می رسید مردم خیلی میان آن و امریکن 
توریستر  )یکی دیگر از برندهایمان( تفاوتی نمی دیدند. 

تصمیم گرفتیم که سامسونیت را به سطح اعالی جهانی 
برسانیم و بدین ترتیب باید آن را از خرده فروشی هایی 

که محصوالت ارزان تر می فروختند بیرون می آوردیم. تیم 
فروش آمریکا اعتقاد داشت که این امر می تواند واکنش 

منفی به همراه داشته باشد و برخی فروشگاه ها می گفتند 

اگر سامسونیت را نداشته باشند، امریکن توریستر را هم 
در فهرست سیاه می گذارند. اما این حرکت صحیح بود، 

زیرا موجب افزایش قیمت سامسونیت و در نهایت ارزش 
کمپانی در سطح جهانی شد.

اگر برندها به صورت تیول های  جداگانه مدیریت شوند، 
جدال های زیان بخش ظاهر خواهند شد. مثاًل وقتی به 

واترفورد وجوود  )هم اکنون به نام دبلیودبلیوآردی است( 
پیوستم، هر برند دارای مدیرعامل، مدیر ارشد مالی، مدیر 

ارشد تدارکات و حتی بخش خودش در ساختمان بود – با 
کارت های دسترسی متفاوتی که داشتند! این همان چیزی 

بود که تروی می خواست از آن اجتناب کند، شاید با زیر 
یک سقف گذاشتن تمامی برندهایی که مشتریان مشترک 

دارند تا بتوانند همکاری با یکدیگر را شروع کنند.
در نهایت اوتو به پورتفولیوی واحدی نیاز دارد که دارای 
»پرچم های« کمتر و ارزشمندتری باشد. و کروالین حق 

دارد که رهبرانش باید عملکرد سریعی داشته باشند. 
سرمایه گذارها، صاحبان هتل و کارکنان باید زودتر متوجه 

شوند که از این کمپانی تازه ادغام شده چه انتظاراتی را 
دارند.

نظرات از سوی
HBR.org جامعه ی

پیرامون رشد متحد شوید
تیم تروی خیلی مرزبندی شده رفتار 
می کند. مینا بر روی بودجه متمرکز 
شده است؛ آنیتا به فکر ساده سازی 

عملیات است؛ و خلیل هم نوعی 
ذهنیت قدرت طلبی دارد که بیش 

از تحلیل به نفس متکی است. 
تروی باید دستور کار مشترک را 

به آن ها یادآوری کند: رشد. به جای 
جنگیدن با یکدیگر، آن ها باید بر 

روی مهمانان، مالکان و کارکنانی 
تمرکز کنند که در نهایت عوامل 

تعیین موفقیت یک ادغام محسوب 
می شوند.

جاناتان نولس ، مدیرعامل، 
مشاوره ی تایپ تو 

کاهش اندازه ی پورتفولیو
صنعت میهمان پذیری ازدحام در 
زنجیره ها را تجربه کرده است. 

داشتن برندهای بیشتر زیر یک چتر 
در چنین محیطی، یک استراتژی 
پیروز نیست؛ باعث می شود سهم 

هر برند از بازار تقلیل بیابد. اوتو باید 
پورتفولیوی خود را به میزان 25 

درصد اصالح کند.
جولیو استیکس ، مدیر فروش 

گروهی، بلموند  ایتالیا و مایورکا
برندها را برای همین حاال نگه 

دارید
اوتو باید تمامی 21 برندش را نگه 

دارد و عملکرد برند را در گذر زمان 
و تحت مدیریت جدید بازنگری 

کند. تعدیل در شرایط کنونی 
می تواند سیگنالی برای بازار باشد 
که تروی تفکر کاملی را درباره ی 

پروسه ی پساادغام نداشته است.
ثاقب شکیل ، تحلیل گر ارشد، 

ونگارد 

در نهایت اوتو باید پورتفولیوی 
واحدی را داشته باشد که دارای 
»پرچم های« کمتر و ارزشمندتر 

باشد.

آنیک دسمخت  کمپانی مشاوره ی خودش را اداره 
می کند و پیش تر پست هایی را در سامسونیت، 

دبلیودبلیوآردی، پراکتر اند گمبل و مک کینزی  داشت.
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مارک تالوچی

مدیرعامل سک

چیزهایی که می خوانم...
بازگشت همه به سمت نیویورک تایمز است، اما سعی می کنم هر 

دو نسخه ی بین المللی و آمریکایی را بخوانم. در خارج بزرگ شدم 
– برزیل و مکزیک – و هم اکنون هم زیاد به آسیا سفر می کنم، 
بنابراین دیدگاه جهانی و بیرون نگر را دوست دارم. ازآنجایی که ما 

در عرصه ی مد هستیم، به ووگ و دبلیودبلیودی توجه می  کنم، اما 
احتمااًل زمان بیشتری را روی اخبار وال استریت و سیلیکون ولی 

بگذارم که از طریق سی ان بی سی و وب سایت های سیکینگ آلفا و 
فست کامپنی به مطالعه شان می پردازم. همچنین بولیناس هیرسی 

نیوز که یک روزنامه ی ترقی خواه خلیج سان فرانسیسکو و سرفرز 
ژورنال که بیشتر از موج سواری به حوزه ی مسافرت و محیط 

زیست مربوط می شود را می خوانم. من و همسرم کماکان در یک 
شهر هیپی کوچک در شمال کالیفرنیا هستیم و من با آن فرهنگ 
ارتباط برقرار می کنم، زیرا اگرچه سک هم اکنون در منهتن مستقر 
است، اما شروع کارمان در سان فرانسیسکو بود و یک برند غربی 

باقی می ماند. در بخش کتاب ها، »هنر خوشحالی« نوشته ی داالیی 
الما و هاوارد کاتلر که یک کتاب کالسیک است را می خوانم. موارد 
محبوبی که همین اواخر خوانده ام شامل »استارتاپ ناب« نوشته ی 
اریک رایس، »اصیل ها« نوشته ی آدام گرانت و »چگونه کودکان 

موفق می شوند« نوشته ی پائول تاف است که حقیقتاً باید »چگونه 
افراد موفق می شوند« نام گذاری شود.

روان گردان 
یا موادی 

که عملکرد 
مغز را تغییر 
می دهند، جدید نیستند. انسان ها هزاران سال 

است که از آن ها استفاده می کنند و امروز 
میلیون ها نفر برای کسب آرامش، افزایش 

بهره وری یا اجرای ساده ترین عملکرد به آن ها 
متکی هستند – چه نوشیدنی باشد و چه آدرال، 

علف یا پروزاک!
بنابراین مطالعه ی سه کتابی که می گویند 
هیچ  کس از پروسه ی عملکرد مواد مخدر 

خبر ندارد یا نمی داند چگونه از آن ها استفاده 
کند تا عواید حاصله بر هزینه ی تهیه ی آن ها 

بچربد، می تواند هیجان انگیز باشد. اگرچه 
محققین و پزشکان می توانند عواقب مصرف 

داروهای روان گردان را بر ما توصیف کنند، اما 
درباره ی چگونگی و چرایی تاثیرگذاری شان 

چیزی نمی دانند. چه داروهای غیرقانونی )فرضًا 
ال اس دی( و چه قانونی ها )در حین نگارش 

این جمله، در حال باال کشیدن سومین فنجان 
قهوه ام در همین امروز هستم( یا مواردی 

که دارای حق اختراع و تجویزشده هستند را 
مصرف کنیم، همیشه هم این گونه نیست که 

فاز پس از مصرف به مذاقمان خوش بیاید.
»رویاهای آبی« که توسط لورن اسلیتِر  

روانشناس نوشته شده، تاریخچه ی پیچیده ی 
داروهای روان گردان را بررسی می کند. او 

می گوید این تفکر که پزشکی مدرن به عنوان 
یک سیستم شیک جایگزین درمان های خام 

پیشین شده، وسوسه کننده – اما نادرست 
– است. به گفته ی او، در روانشناسی لزومًا 

جدیدترین تکنیک ها بهتر از قدیمی ها نیستند.
تورازین  را در نظر بگیرید که به گفته ی 

اسلیتر، »پنیسیلیِن« عرصه ی روانشناسی است. 
وقتی این دارو در اوایل دهه ی 50 ساخته 

شد، آن را یک داروی معجزه آسا می خواندند. 
دکترها هنوز شروع به مطالعه ی شیمی اعصاب 

نکرده بودند، بنابراین هنوز نمی دانستند که 
تورازین چگونه بیماران بی ثبات را به خوِد 

معمولشان بازمی گرداند. و بااین حال دارو جا 
افتاد – ابتدا به آرامی در بیمارستان های بومی 

فرانسه و سپس با سرعت بسیار بیشتر در سایر 
بخش های اروپا و سرتاسر ایاالت متحده. 
با گسترش این دارو، تورازین زندگی افراد 

جای جای دنیا را عوض کرد و به شکل قابل 
توجهی جمعیت تیمارستان ها را کاهش داد.

سپس پس از سال ها موفقیت، آن را به خاطر 
داروهایی که گفته می شد ایمن تر و موثرتر 

هستند دور انداختند، اگرچه حقیقتاً مشخص 
نبود که چنین ادعایی درست باشد. اسلیتر 

می گوید هر یک از این داروها عوارض جانبی 
خودشان را داشتند؛ غالباً انتخاب یک دارو، 
انتخاب میان بد و بدتر است. این چرخه با 

ضدروان پریشی، ضدافسردگی و سایر قرص ها 
ادامه می یابد. اسلیتر اشاره می کند کمپانی های 

داروسازی که داروهای جدید را اختراع و 
بازاریابی می کنند، در پشت صحنه در تکاپو 

هستند تا آن ها را با قدیمی ترها جایگزین کنند، 
چه بهتر باشند و چه نباشند.

ترکیب
مغز ما پس از مصرف مواد

چیزهایی که درباره ی مواد روان گردان می دانیم و چیزهایی 
که نمی دانیم  نوشته ی جی ام اوله خارز 

Blue Dreams: The Science
and the Story of the Drugs
That Changed Our Minds

Lauren Slater
Little, Brown, 2018

داروهای



1۴1مارس - آوریل ۲۰1۸   مجله کسب وکار هاروارد

آنچه جمع آوری می کنمجاهایی که می روم

»تردید 
دارم که اگر 

ال اس دی 
قانونی بود، 
به مصرف 

آن ادامه 
می دادم«. 

آیلت والدمن، یک روز 
واقعاً خوب

جی ام اولِجارزدستیار 
ویراستار هاروارد بیزنس 

ریویو است.

اینستاگرام یک ابزار عالی برای به روزماندن درباره ی 
اتفاقات عرصه ی مد است، بنابراین صدها برند، فرد 

تاثیرگذار و بالگ نویس مربوط به کارم را دنبال می کنم. 
کلی اسلیتر ، موج سوار حرفه ای، جدیدترین عشق من 

است – همچنین لوکا سابات ، یک مدل 20 ساله با استیل 
عالی و سوپریم که یک برند خیابانی داغ بوده و اخیراً با 
لوئی ویتون همکاری کرده است. من و همسرم دارای 

یک نام کاربری مشترک برای ارسال عکس ها و تجربیات 
خانوادگی هستیم و همچنین از اینستاگرام برای تماس با 

دوستانمان در جای جای دنیا بهره می گیریم.

متاسفانه کودکان من که 4 الی 11 ساله هستند، بخش زیادی از سکان 
مشاهده ی تلویزیون ما را در دست دارند. به عنوان خانواده، ما »مجرد« و 
»مجرده« را تماشا می کنیم که برای روانشناسی زندگی با رقبا و تالش 
برای پیروزی جالب هستند و همچنین »شارک تنک « که درس های 
زیادی را درباره ی برنامه های کسب وکار و مهارت ها ارائه می دهد. »مد 

من« را به صورت پشت سرهم دیده ام، زیرا ارائه ی خوبی از نیویورک 
1950، تبلیغات و مدهایش دارد. هم اکنون عاشق »سیلیکون ولی« 

در اچ بی او هستم که به نظرم خیلی واقعی است. همسرم دوست دارد 
سی ان ان روشن باشد، اما من نمی توانم به افرادی گوش کنم که کل روز 

را درباره ی ترامپ حرف می زنند.

»نابغه ی درون« نوشته ی دیوید آدام، یکی از 
ویراستاران مجله نیچر، از دنیای پزشکی بیرون 

می آید و به مدارس و محیط کار می رود و ما 
را با پیشگامان ارتقای اعصاب آشنا می کند – 
الگوی روبه رشدی که در زمینه ی استفاده از 
»داروهای هوش« نظیر مودافینیل  به منظور 

بهبود هوش، حافظه و قدرت های ذهنی وجود 
دارد.

مردم از دیرباز مجذوب مباحثی همچون هوش 
و بهترین نحوه ی اندازه گیری آن شده بودند، 

اما تعریف هوش می تواند به ترفندهای خاص 
خودش نیاز داشته باشد. در جوامع غربی، غالبًا 

آن را سرعت پردازش  ذهن یک نفر قلمداد 
می کنند، درحالی که در فرهنگ  های شرقی، 

بیشتر آن را قابلیتی برای کنترل شرایط دشوار 
می دانند. بنا به نوشته ی آدامز، هوش هرچه 
باشد نقش مهمی را در زندگی روزانه ی ما 

ایفا می کند و بر نحوه ی تعلق دانش آموزان به 
رده های مختلف، ارتقا یا عدم ارتقای کارکنان 
و ادامه ی قرار گذاشتن افراد با همدیگر تاثیر 

می گذارد. بنابراین این چشم انداز که ذهن 
فرد با مصرف یک قرص شارژ شود، بسیار 

جذابیت دارد )فرهنگ عامه موافق است: 
فیلم هایی همچون »بدون محدودیت« و فیلم 

»لوسی« که متاسفانه دست کم گرفته شد، 
پیرامون شخصیت هایی است که پتانسیل 

کامل مغزهایشان را گشوده اند و به نتایج قابل 
توجهی دست یافته اند(.

شاید فکر کنید که این داروهای مربوط به 
هوش مشترکات اندکی با داروهای روانی 

دارند، اما مالحظات اخالقی مربوط به آن ها 
مشابه است. آدام ما را با مسائل حیرت آور 

ارتقادهنده های جدید هوش درگیر می کند: 
آن ها در اختیار چه افرادی هستند؟ همه؟ تنها 
افرادی که ضریب هوشی شان کمتر از متوسط 

است؟ آیا بیمه پول این داروها را می دهد؟ 
چه می شود اگر فرد بدون نسخه مبادرت 

به مصرف آن ها نماید؟ اگر هم کالسی ها یا 
همکارانتان شروع به استفاده از آن ها کنند چه؟ 

آیا باید شما هم به مصرفشان روی بیاورید تا 
پابه   پا پیش بروید؟

این دو نوع دارو دارای مشترکات دیگری 
هم هستند. داروهای هوش همانند داروهای 
روانشناسی عملکردی در مغز دارند که حتی 
دانشمندان هم درک نمی کنند، اما این امر 

باعث نمی شود که افراد به سراغشان نروند. 
حتی در برخی نمونه ها باعث نمی شود که 

غیرقانونی شوند.
کتاب »یک روز واقعاً خوب« نوشته ی آیلت 
والدمن  که هم اکنون به صورت نسخه ی 

کاغذی موجود است، از دیدگاه شخصی به 
داروهای روانشناسی نگاه کرده و به ما کمک 

می کند به شکل بهتری ریسک ها، نکات 
مثبت و عوارضش را درک کنیم. والدمن پس 

از سال ها کشمکش با یک اختالل روحی 
و آزمون های بی ثمر با ترکیب قرص های 

مختلف که جواب هم ندادند، تصمیم گرفت 
یک رویکرد جدید را امتحان کند. این کتاب به 
تشریح آزمون های چندماهه ی او با دوز پایین 
یا مقادیر اندک یک دارو می پردازد – در این 

نمونه، ال اس دی.
البته به دست آوردن ال اس  دی چندان هم 
ساده نیست که به همین دلیل دانشمندان 

دوران سختی را برای مطالعه ی آن داشتند. اما 
آن هایی که پیدایش می کنند، درمی یابند که 

اگرچه ال اس دی و سایر روان گردان ها می توانند 
خطرناک باشند )تفکرهای نادرست و آسیب 
به مغز(، اما می توانند اثرات مثبت و بزرگی 

هم داشته باشند و باعث شوند افراد آرامش و 
رضایت بیشتر و ترس کمتری از مرگ داشته 
باشند. آنچه درباره ی قضیه ی والدمن جالب 
است، نتایج مصرف دوز پایین او هستند که 

منطقی و نرمال محسوب می شدند: او کنترل 
بیشتری بر روی احساساتش داشت و کمتر 

عصبانی می شد. البته والدمن موافق است که 
زندگی در این شرایط شاید اندکی بی روح باشد. 
به گفته ی او، تنها چیزی که می خواست داشتن 
روزهای خوب به صورت متوالی و زندگی »قابل 

پیش بینی، منظم و غیراستثنایی« بود.
و شاید این احساسی است که باید در محوریت 

گفتگوهای مربوط به آینده ی داروهای 
روان گردان جای بگیرد. وقتی مردم به کمک یا 

روحیه ی بیشتر نیاز دارند، آن را به هر طریقی 
دریافت خواهند کرد. شاید نباید به خاطر عدم 
اطالع از نحوه ی عملکرد این داروها محدود 

شویم. شاید اندکی بی اطالعی نباید مانعی 
برای داروهای عملی و ارزشمند باشد. شاید 
عبارت »آسیبی نمی رساند« را نباید با »هیچ 

کاری انجام نمی دهد« اشتباه بگیریم.

The Genius Within:
Unlocking Your
Brain’s Potential

David Adam
Pegasus, 2018

A Really Good Day: How
Microdosing Made a Mega
Difference in My Mood,
My Marriage, and My Life

Ayelet Waldman
Knopf, 2017

»باید حداقل 
یک ساعت 

قبل از خواب 
را به مطالعه 

بگذرانم تا 
خوابم ببرد«.
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خالصه مدیریتی مقاالت نسخه ماه مارس-آوریل ۲۰1۸

کسب وکارها و حوزه های محوری کمپانی ها 
عمدتًا جایگزین مدل ها و روش های برنامه ریزی 
طوالنی  مدت شده اند که به آن ها اجازه می دهد 

پروسه ی انطباق پذیری و نوآوری را سریع تر 
انجام دهند. دپارتمان های منابع انسانی شروع 
به بهره برداری از رویه های استعدادیابی چابک 
کرده اند تا کارهای سایر بخش های سازمان را 
منعکس و پشتیبانی کنند. به نوعی آن ها چابک 
می شوند – اصول کلی آن را به کار می گیرند، 
اما نه تمامی پروتکل هایی که از دنیای فناوری 

می آیند.
در این مقاله، پیتر کاپلی از وارتون و آنا تاویس از 

دانشگاه نیویورک به بحث درباره ی تغییرات عمیق 
کمپانی ها در شش حوزه ی اساسی پرداخته  اند. 

»تقدیرنامه های عملکرد« ساالنه در بسیاری از 
نمونه ها به عنوان اولین رویه ی سنتی هستند که 
طرد می  شوند. وقتی کارکنان بر روی پروژه های 

کوتاه مدت تر کار می کنند، کمپانی ها تشخیص 
می دهند که به بازخورد فوری تر در سرتاسر سال 

نیاز دارند تا بتوانند اشتباهات آن ها را اصالح 
نمایند، عملکرد را بهبود دهند و از طریق تکرار 

بیاموزند.

منابع انسانی چابک می شود
»تدریس« یک آیتم کلیدی دیگر است: واداشتن 

مدیران به اینکه از قضاوت درباره ی کارکنان 
دست برداشته و در عوض به توسعه ی روزانه ی 

آن ها کمک کنند. هم اکنون تیم ها به جای افراد در 
کانون تمرکز قرار گرفته اند و کارشان بیش از پیش 

به صورت پروژه ای سازمان دهی می شود؛ بدین ترتیب 
سازمان ها باید با بازخوردهای چندجهتی مقابله کنند، 

حقوق تصمیم گیری را اعطا کنند و دینامیک های 
تیمی پیچیده تری را کنترل نمایند. »پرداخت« نیز 
در حال تغییر است: برخی کمپانی ها سراغ پاداش 
می روند، درحالی که دیگران کاًل پاداش ساالنه را 
کنار گذاشته و تنظیم حقوق را در بازه های زمانی 

کوتاه تر و بر اساس تغییرات در عملکرد و نرخ بازار 
انجام می دهند. »استخدام« سریع تر و چابک تر شده 

و رویه های »یادگیری« و »توسعه « جدید نیز به 
کارکنان در راستای شناسایی و دسترسی به مهارت ها 

و آموزه های موردنیاز برای پیشرفت یاری می رسانند.
منابع انسانی در دهه های اخیر به اندازه ی عملیات 

خطوطی که از آن ها پشتیبانی می کند تغییر نکرده 
است. اما هم اکنون فشار وجود دارد و سازمان ها از 

آی بی ام تا ریجنرون فارماسوتیکالز و بانک مونترئال 
در حال طی این مسیر هستند.
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منابع انسانی 
چابک 
می شود

نوشته ی پیتر کاپلی و آنا تاویس

دیگر چابکی صرفاً برای 
فناوری نیست. این پدیده 

راه خود را به سایر حوزه ها و 
مناطق باز کرده، از توسعه  ی 

محصول بگیرید تا تولید و 
بازاریابی – و هم اکنون نحوه ی 

استخدام، توسعه و مدیریت 
افراد سازمان ها را متحول 

می کند.

می توانید بگویید که منابع انسانی به سمت »چابکی« 
حرکت می کند و در حال اعمال اصول کلی آن است، بدون 
اینکه کلیه ی ابزارها و پروتکل های دنیای فناوری را به کار 

بگیرد. این رویه به مثابه حرکت از یک رویکرد مبتنی بر 
قانون و برنامه ریزی به سمت مدلی ساده تر و سریع تر است 

که توسط بازخورد شرکت کنندگان هدایت می شود. این 
الگوی جدید حقیقتاً در حوزه ی مدیریت عملکرد افزایش 

یافته است )در بررسی دیلویت  در سال 2017، 79 درصد 
از مدیران جهانی، مدیریت عملکرد چابک را به عنوان یک 

اولویت باالی سازمانی رده بندی کردند(. اما سایر پروسه های 
منابع انسانی نیز شروع به تغییر کرده اند.

در بسیاری از کمپانی ها این رویه به صورت تدریجی، 
تقریباً ارگانیک و در ادامه ی بخش فناوری اطالعات رخ 

می دهد، بخشی که 90 درصد از سازمان  ها هم اکنون 

از رویه های چابک در آن بهره می گیرند. مثاًل در بانک 
مونترال )BMO(، این تغییر با پیوستن کارکنان بخش 

فناوری به تیم های چندکاربردِی توسعه ی محصول آغاز شد 
تا مشتری مداری بانک را افزایش دهند. بخش کسب وکار 

رویه های چابک را از همکاران فناوری اطالعات می آموزد و 
به صورت متقابل، بخش فناوری از طریق بخش کسب وکار 
از نیازهای آن حوزه مطلع می شود. یکی از عواید این رویه 

در این است که BMO هم اکنون مدیریت عملکرد را 
نه در قالب افراد بلکه به شکل تیمی تصور می کند. در 

کمپانی های دیگر، حرکت به سمت منابع انسانی چابک 
سریع تر و سنجیده تر بوده است. جنرال الکتریک یک 

نمونه ی بسیار خوب است. این کمپانی که سال ها به عنوان 
نمونه ی کامل مدیریت از طریق سیستم های کنترل شناخته 

می شد، به سمت فست ورکس  گرایش پیدا کرده که 

روشنگری  منابع انسانی چابک می شود

روشنگری

قوانین جدید
مدیریت استعداد

دیگر چابکی صرفاً برای فناوری 
نیست  بلکه نحوه ی استخدام، 
توسعه و مدیریت افرادشان را 

متحول می کند. این بسته راهنمایی 
را برای این گذار فراهم می کند. 

صفحه ی ۳۶



1۴۳مارس - آوریل ۲۰1۸   مجله کسب وکار هاروارد

هم آفرینِی تجربه ی کارکنان

کمپانی هایی که رویه های استعدادیابی چابک را به کار می گیرند، 
خیلی زیاد درباره ی تجربه ی کارکنان از محیط کار فکر می کنند 

– در برخی نمونه ها، آن ها را همچون مشتری می پندارند. در این 
مصاحبه دایان گرسون که مدیر ارشد منابع انسانی آی بی ام است، 
درباره  ی نقش این موضوع در احیای مدل کسب وکار این شرکت 

نمادین در عرصه ی فناوری صحبت می کند.

تجربه ی تیمی چابک یک بانک

با جا افتادن بانکداری موبایلی و با افزایش آگاهی مشتریان از 
کارهایی که می توانند خودشان انجام دهند، گروه بانکداری جهانی 
آی ان جی یک نسخه ی آزمایشی تحول را در واحد خرده فروشی 

هلند خود راه اندازی کرد و عمده ی ساختار سنتی خود را با سازمانی 
سیال و پاسخگوتر که متشکل از قبایل، جوخه ها و شعبه ها بود 

جایگزین نمود. دومینیک بارتون، دنیس ِکری و رم چاران درباره ی 
این شیوه ی جدید کار گزارش داده اند که به صورت گسترده تر در 

سرتاسر بانک توزیع شده است.

هم اکنون تقریباً 150 میلیون نفر در آمریکای شمالی و غرب اروپا به عنوان 
پیمانکار مستقل کار می کنند که اکثرشان در صنایع دانشبر و مشاغل خالقانه 

هستند. نویسندگان 65 مورد از آن ها را عمیقاً مطالعه کرده و آموخته اند که اگرچه 
آن ها بدون پوشش و پشتیبانی یک کارفرمای مرسوم، پذیرای مجموعه ای از 
اضطراب های شخصی، اجتماعی و اقتصادی هستند، اما می گویند که باز هم 

استقالل را انتخاب خواهند کرد و عواید ناشی از آن را رها نمی کنند.
بسیاری از این کارکنان با ایجاد چهار رابطه قادر به ساخت یک »حریم« شده اند: 

)1( »مکان«، به فرم فضاهای کاری مخصوص و منحصربه فرد که اجازه ی 
دسترسی به ابزارهای الزم برای تجارت مالک را می دهند؛ )2( »روتین ها« که 

جریان کاری را ساده و مراقبت های شخصی را وارد کار می کنند؛ )3( »اهداف« 
که پلی را میان عالیق و انگیزه های شخصی و نیازهای این دنیا می سازند؛ و )4( 

»افراد« که برای کسب ضمانت و تشویق شدن به آن ها مراجعه می  کنند. این 
ارتباطات به کارکنان مستقل یاری می رسانند که بهره وری خود را حفظ کنند، 

اضطرابشان را تحمل نمایند و حتی این احساسات را به منبعی برای خالقیت و 
رشد تبدیل کنند.

شخصیت خود را کشف کنید، قوت هایتان را 
بشناسید، به خودآگاهی برسید و یک زندگی 

متناسب با خود بسازید
چرا این بحث مهم است؟

یادگیری درباره شخصیت و هویت برای داشتن یک زندگی 
هدفمند و معنادار ضروری است. وقتی بدانیم ریشه اصلی 

صفات ما از کجاست خودآگاهی بیشتری به دست می آوریم 
و این کلید رسیدن به فهم و شناخت بیشتر از خودمان 

است... 

اطالعات بیشتر ...

مدیریت خود

رونق در اقتصاد کاره ای
جیان پیرو پتریگلیری، سوزان اشفورد و 
ایمی ورزسنیوسکی،    صفحه ی 130

https://nashrenovin.ir/product/the-art-and-science-of-self-discovery-peter-hollins/
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منتخب
مدیریتمالیمصاحبه  ی اچ بی آربازاریابیمدیریت افراد

بهترین افراد خالق خیلی وقت است 
می دانند که راز رمزگشایی از یک پاسخ 
بهتر، پرسیدن سوالی بهتر است. اعمال 

همین بینش به رویه های ایده پردازی 
می تواند پروسه ی جستجو برای 

ایده های جدید را به شدت بهبود ببخشد 
– علی الخصوص زمانی که تیم حس 
می کند گرفتار شده است. ایده پردازی 

برای پرسش به جای پاسخ، به شما 
کمک می کند افراد را به سخن وادارید 
و مشکالت را به گونه ای چارچوب بندی 
کنید که تفکر پیشرو را به وجود بیاورند.

پس از آزمودن این رویکرد با صدها 
سازمان، هل گرگرسن از ام آی تی آن را 
به شکل یک روش توسعه داده است: 

کارتان را با انتخاب مسئله ای آغاز کنید 
که واقعاً اهمیت دارد. گروه کوچکی 

را تعریف کنید که در لحاظ کردن آن 
به شما کمک کنند و تنها در دو دقیقه 
آن را در یک سطح باال توصیف کنید 
تا موجب محدودسازی تفکر گروهی 
نشود. خیلی صریح بگویید که افراد 
تنها می  توانند سوال بپرسند و هیچ 

مقدمه یا توجیهی مجاز نیست. سپس 
تایمر را روی 4 دقیقه بگذارید و در 

همین مدت زمان تا هر تعداد سوال که 
می توانید را ایجاد کنید و هدفتان حداقل 

روی 15 پرسش باشد. پس از آن، 
پرسش های ساخته شده را مطالعه کنید، 
به دنبال آن هایی باشید که فرضیاتتان 

را به چالش می کشند و زاویه ی دید 
جدیدی را برای مشکلتان فراهم 

می کنند. اگر برای پیگیری یکی از 
آن ها متعهد شوید، احتمالش هست که 
مسیر جدیدی را به سمت راهکارهای 

غیرمنتظره کشف نمایید.
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ایده پردازی بهتر
تمرکز بر پرسش ها، نه پاسخ ها 
به منظور کسب بینش های پیشرو

نوشته ی هل گرگرسن

منتخب  ایده پردازی بهتر
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المانهای
ارزشمند

B2B

نحوهیسنجش–وتحویل–آنچه
مشتریانکسبوکارمیخواهند

نوشته ی اریک آلمکوئیست، جیمی 
کلگهورن و لوری شرر 

B2B منتخب  المان های ارزشمند
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اچ بی آر: شما به مدت هفت سال یک کمپانی واقع 
در فهرست 5۰۰ تای برتر فورچون را هدایت 

می کنید، اما احتماالً بیشترین توجه زمانی به 
سمتتان آمد که تصمیم به استعفا از تیم مشاوره ی 
رئیس جمهور ترامپ گرفتید. اگر دوباره مجبور به 

انجام این کار شوید، آیا مسیر متفاوتی را می روید؟
فریزیر: وقتی اتفاقات شارلوتزویل را دیدم و وقتی نظرات 
را راجع به آن شنیدم، عمیقاً حس کردم نباید کاری را انجام 

دهم که اتفاقات رخ داده و بیانات گفته شده را تایید کند. از 
هیئت مدیره نظرشان را پرسیدم، زیرا می خواستم ارزش های 

کمپانی را از زبان خودم بیان کنم. انتظار نداشتم که چنین 
موجی را ایجاد کند. اما باز هم بعید می دانم که مسیر متفاوتی 

را بروم.

رئیس جمهور با یک توییت اساسی به این قضیه 
پاسخ داد. آیا این امر تاثیری بر شما یا کسب وکار 

مرک داشت؟
به نظرم تاثیری بر مرک نگذاشت و کمپانی به تعامل خود با 

واشنگتن بر سر مسائل کلیدی ادامه داد. صادقانه بگویم، هیچ 
تاثیری بر رویکرد روزمره ی کسب وکارم نداشت. رئیس جمهور 
دیدگاه خودش را راجع به مسئله داشت. احساسات و اعتقادات 

شدیدی دارم.

با طی این مسیر، توصیه ی شما به سایر 
مدیرعامل ها که شاید وسوسه ی ورود به 

گفتمان های اجتماعی و سیاسی بزرگ به سرشان 
زده باشد، چه هست؟

به نظرم درست نیست که خودم یا هر مدیرعامل دیگری 
به اختالف های سیاسی ورود کنیم. اما این را به عنوان یک 

مشکل سیاسی نمی بینم. این مسئله ای است که به ارزش های 
اساسی ما به عنوان یک کشور مربوط می شود. ما دوست داریم 

مجموعه ای منطقی، بردبار و روشنفکر از افراد آزاد باشیم. ما 
همه شبیه هم نیستیم. از کشورهایی یکسان نمی آییم. آنچه 

میانمان مشترک است، ایده آل هایی هستند که ایاالت متحده 
را خاص می کنند.

با تفکری وسیع تر درباره ی نقش کسب وکار در 
جامعه، میلتون فریدمن  اظهار کرده که تنها هدف 

کسب وکار ایجاد عواید برای ذی نفعانش است. آیا 
به نظرتان درست است؟

»کسب  وکارها 
وجود دارند 

تا برای جامعه 
ارزش آفرینی 

کنند«

گفتگویی با کنت فریزیر، 
مدیرعامل مرک، توسط 

آدی ایگناتیوس

داستان کنت فریزیر فراتر از مدیرعامل  های 
معمولی است. او در یکی از محله های خشن 
در داخل فیالدلفیا بزرگ شد. تحصیالت او 

بر روی یک حرفه در رشته ی حقوق متمرکز 
شده بود. و او یکی از اعضای خانواده ی 

کوچک مدیرعامل های آفریقایی-آمریکایی 
در فهرست 500 کمپانی برتر فورچون  

محسوب می شود.

فریزیر قطعًا دل به دریا زده است. به عنوان مشاور عمومی 
مرک، او پروسه ی دفاع از کمپانی در محکمه های قضائی 

که به مسکن ویوکس  مربوط می شدند را بر عهده 
گرفت. از زمانی که در سال 2011 مدیرعامل شد، او را به 

خاطر ایجاد ثبات در مرک تقدیر می کنند – این کار در 
صنعتی که با تغییر عجین شده آسان نیست. او برجستگی 

تحقیق و توسعه در کمپانی را بازگرداند و بر طرح های 
جدید و امیدوارکننده ای همچون داروی سرطان کیترودا  

نظارت کرد.
فریزیر در اوت 2017 و پس از یک راه پیمایی قدرت 
سفیدپوست در شارلوتزویل، به خشونت و کشتار علیه 

مخالفان اعتراض کرد و در سطح ملی مورد توجه 
قرار گرفت. وقتی رئیس جمهور ترامپ نظرات به ظاهر 

دلسوزانه ای را درباره ی خودبرترپندارهای سفیدپوست بیان 
کرد، فریزیر نتوانست ساکت بماند. او بیانیه ای را منتشر 

کرد و گفت که »مسئولیت ایستادگی علیه تعصب و 
افراطی گری« را بر دوش خود می بیند و از تیم مشاوره ی 

تولید آمریکایی در کابینه ی رئیس جمهور کناره گیری 
نمود. سایر اعضا نیز که از حرکت فریزیر الهام گرفته 

بودند، استعفا دادند و کاری کردند که ترامپ مجبور به 
انفصال تیم های مشاوره ی کاری خود شود.

فریزیر که 63 ساله است، در مقر مرک واقع در کنیلورث  
نیوجرسی، نشستی با اچ بی آر داشت که با ماشین 45 
دقیقه تا منهتن فاصله دارد. در آن نشست درباره ی 

آینده ی کسب وکار داروسازی، مشکالت پایدار روابط 
نژادی در محیط کار و همان حرکتی که درباره ی دونالد 
ترامپ زد، بحث گردید. اینجا یک نسخه ی ویرایش شده 

از این گفتگو آمده است.

منتخب کسب و کارها وجود دارند تا برای جامعه ارزش آفرینی کنند

عکاس: ساشا مازلوو
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آیا 

 واقعا موجب دغل کاری در 
سرمایه گذاری شده است؟

بازخرید

آنچه در بحث علیه بازخریدها اشتباه برداشت می شود

نوشته ی جسی فراید و چارلز وانگ 

منتخب آیا بازخرید واقعا موجب دغل کاری در سرمایه گذاری شده است؟

تصویرساز: ریچارد بورگ
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منتخب چگونه یک عضو هیئت مدیره ی خوب باشیم

چگونه یک
عضو هیئت مدیره ی 

خوب باشیم
باید به خاطر بسپارید که شما 

مدیرعامل نیستید
نوشته ی استانیسالو شکشنیا 

عکاس: یاگو پارتال

با افزایش کاالیی شدن در 
محصوالت B2B، مالحظات 
شهودی و گاهی اوقات کاماًل 

شخصی مشتریان کسب وکار اهمیت 
فزاینده ای در خریدها پیدا می کند. 

به منظور کشف آنچه بیشترین 
 B2B اهمیت را برای خریداران

دارد، شرکت مشاوره ی بین به تحلیل 
امتیازهای کیفی و کّمی مطالعات 
مشتریان پرداخت. با تمامی این 

اوصاف، در آن 40 »المان ارزشمند« 
مطرح شدند که در 5 دسته جای 

می گیرند: حداقلی ها، کاربردی، 

تسهیل انجام کسب وکار، فردی و 
الهام بخش. المان ها از بسیار عینی 

– مثاًل آن هایی که به قیمت گذاری 
و مشخصات مربوط هستند – تا 

بسیار شهودی نظیر کاهش استرس 
خریدار و ارتقای اعتبار او رده بندی 
می شوند. درک این گستره ی کامل 

از مالحظات منطقی و احساسی 
و اصالح گزاره ی ارزش بر اساس 

مواردی که بیشترین اهمیت را برای 
مشتریان دارند، برای اجتناب از این 
دام های کاالیی شدن ضرورت دارد.

فریزیر به عنوان یکی از چند 
مدیرعامل آفریقایی-آمریکایی در 
فهرست 500 تای برتر فورچون، 

وقتی پس از رخدادهای اوت 2017 
در شارلوتزویل ویرجینیا از حضور 

در شورای مشاوران کسب وکار 
رئیس جمهور ترامپ انصراف داد، 
توجه گسترده ای را به خود جلب 
کرد. او می گوید »این را به عنوان 
یک مشکل سیاسی نمی بینم. این 

مشکلی است که به ارزش های 
اساسی ما به عنوان یک کشور 

برمی گردد«.
فریزیر در بخش های مرکز شهر 

و در خانه ای بزرگ شد که ارزش 
باالیی برای تحصیالت قائل بودند. 
به گفته ی خودش او خوش شانس 

بود که می توانست با اتوبوس از 
محله ی خودش به »بهترین مدارس 

فیالدلفیا« برود که همین امر را 
عاملی برای پر کردن خألهایش 

می داند. اما صرف نظر از مدرکی که 
از مدرسه ی حقوق هاروارد گرفته، او 
مجبور بود تالش بیشتری انجام دهد 
تا چهره ی مقبول تری نزد مشتریان و 

همکاران شرکت بیابد.
در این مکالمه با ویراستار ارشد 

اچ بی آر، فریزیر درباره ی برقراری 
توازن میان فشارهای کوتاه مدت و 
نیازهای بلندمدت، درصد شکست 

بسیار زیاد در پروژه های تحقیقاتی، 
منطق تخصیص قیمت های بسیار 
زیاد برای داروهای نجات دهنده ی 

زندگی و اهمیت توزیع قدرت 
مدیرعامل میان افرادی می گوید که 

در موضع الزم برای ایجاد تفاوت 
قرار دارند.

برخی از متخصصین می گویند 
رهبران شرکت با پرداخت بیش ازحد 

به سهام داران و در نتیجه تضعیف 
نوآوری، فرصت های استخدام و رشد 

اقتصادی، سرمایه را از شرکتشان 
دریغ می کنند. برای نشان دادن 

این موضوع، آن ها به شرکت های 
اس اندپی 500 اشاره می کنند که 96 

درصد از درآمد خالصشان را برای 
بازخرید و سود هزینه می کنند.

نگاهی نزدیک تر به داده ها نشان 
می دهد که مقدار اعطایی به 

سهام داران و کمبود سرمایه گذاری 
داخلی، کمتر از ادعاها است. 

مشکل به نسبت های مورد استفاده 
برمی گردد – میزان پرداختی به 

سهام دار به عنوان درصدی از درآمد 
خالص – که نمی تواند هزینه های 

انتشار سهام و مخارج واقعی تحقیق 
و توسعه را به حساب بیاورد.

درصد درآمدی که به صورت 
بالقوه برای سرمایه گذاری موجود 
است و در نهایت به سهام داران 
می رسد، 96 درصد نیست، بلکه 
مقدار معقول تر 41 درصد است. 

شرکت های اس اندپی 500 پس از 
پرداخت به سهام دار، باز هم به رکورد 

سرمایه گذاری خود طی این سال ها 
نزدیک شده اند و پول نقد زیادی را 

برای بهره برداری در فرصت های آتی 
انباشته اند.

امکان دارد مشکالت مدیریتی 
شدیدی در اس اندپی 500 وجود 

داشته باشد، اما داده ها نشان 
می دهند که پرداختی بیش ازحد به 
سهام داران در میان این مشکالت 

جای نمی گیرد.

شکی نیست که اکثر صنایع 
آمریکایی متمرکزتر شده اند. 

اقتصاددان ها در تالش اند تا بفهمند 
که آیا این افزایش تمرکز لزومًا ایراد 

دارد یا خیر.
پاسخ کوتاه: مسئله پیچیده است. 

سوپراستارهای نوآوری نظیر گوگل 
با بهره برداری از اثرات شبکه ای و نه 
از طریق رفتار چپاولگرانه، بازارهایی 
ساخته اند که برنده همه چیز را برای 
خود برمی دارد. اما تحقیقات بخش 

وسیع تر اقتصاد )ازجمله بخش 
فناوری(، پرده از نشانه های کالسیک 
تمرکز ناسالم برداشته است: افزایش 

عواید، سرمایه گذاری ضعیف و 
پویایی اندک در کسب وکار.

رویکرد دولت برای تخطی از قوانین 
ضد انحصار نیازمند اصالح است. و 
قانون گذاران باید توجه بیشتری را 

به پشتیبانی از سرزندگی اقتصادی و 
حال خوب مشتریان داشته باشند و 
کمتر به البی گرهای صنعتی توجه 

نمایند.

نبرد مربوط به 
ایجاد تمایز 

در حال تغییر 
است.

ایده پردازی بهتر
هل گرگرسن،    صفحه ی 54

B2B المان های ارزشمند
اریک آلمکوئیست، جیمی کلگهورن و 

لوری شرر،    صفحه ی 62

»کسب  وکارها وجود دارند تا برای 
جامعه ارزش آفرینی کنند«

کنت فریزیر مدیرعامل مرک در مصاحبه 
با ادی ایگنیشس،    صفحه ی 72

آیا بازخرید واقعاً موجب دغل کاری 
در سرمایه گذاری شده است؟

جسی فراید و چارلز وانگ،    صفحه ی 
78

چگونه یک عضو هیئت مدیره ی 
خوب باشیم

استانیسالو شکشنیا،    صفحه ی 86

خالصه مقاالت
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اپل، آمازون، گوگل و فیس بوک علی رغم محبوبیت غیرقابل انکارشان، بیش از 
پیش تحت بررسی موشکافانه ی اقتصاددان ها، محققان حقوقی، سیاست مدارها 
و استراتژیست ها قرار می گیرند که این شرکت ها را به بهره برداری از اندازه 
آن ها  )نفوذ  می کنند  محکوم  بالقوه  رقبای  درهم کوبیدن  برای  قدرتشان  و 
مدت هاست که توجه قانون گذارهای اروپایی را جلب کرده است(. غول های 
عرصه ی فناوری دارای چالش های منحصربه فردی هستند، اما همگی یک 
داستان گسترده و مشترک را ارائه می کنند: یک پدیده ی مشکل ساز که حاکی 

از رقابت بسیار کم در سرتاسر اقتصاد آمریکا است.
بزرگ سهم  متمرکزتر می شوند. شرکت های  اکثر صنایع  که  نیست  شکی 
باالتری از درآمد صنعتی را به خود اختصاص می دهند و از عواید بزرگ و 
پیشین خود نسبت به سرمایه گذاری هایشان بهره می گیرند. این امر لزوماً بد 
نیست. همان طور که اقتصاددان های پنج گانه ی معروف – دیوید اوتر، دیوید 
اشاره می کنند،   – دورن، الرنس کاتز، کریستینا پترسون و جان فان رینن  
خوشایند  حتی  و  بی خطر  عواقب  ازجمله  می تواند  باالتر  سود  و  تمرکز 
نوآوری های عرصه ی فناوری باشد. طبق گفته ی آن ها، هم اکنون در دنیایی 
با  را دارد و شرکت های سوپراستار  برنده بیشترین سهم  عمل می کنیم که 
بهره وری باالترشان می توانند سهم بزرگ تری از بازار داشته باشند؛ آمازون، 
اپل، فیس بوک و گوگل به صدر رسیده اند، زیرا به نوآوری گرایش دارند. بر 
اساس گفته های جیمز بسن  از دانشگاه بوستون، سهم فزاینده ی درآمدی که 
شرکت های برتر حاضر در صنایع نامرتبط با فناوری دارند، به این خاطر بوده 

که فناوری اطالعات مخصوص و مرتبط با ماموریتشان را به کار گرفته اند: 
آن ها به این دلیل بزرگ ترند که بهتر هستند.

ادعا  مضر  نیروهای  حضور  درباره ی  قدرت  با  که  هستند  زیادی  اسناد  اما 
می کنند. اوتر و همکارانش می گویند »تمرکز می تواند از سوی نیروهای ضد 
رقابتی به وجود بیاید که به کمک آن ها، شرکت های غالب می توانند بیش از 
پیش مانع ورود و توسعه ی رقبای واقعی و بالقوه شوند«. همچنین تحقیقات 
نشان می دهند که شرکت های حاکم در گستره ای از صنایع – خطوط هوایی، 
آبجو، داروسازی، بیمارستان ها – نوعی قدرت را در بازار ایجاد می کنند که 
مانع ظهور و رشد رقبا می گردند. برنده ها پیروزی بزرگ تری کسب می کنند، 
افول فشار  با  از استارتاپ های جدید رو به زوال هستند.  درحالی که تعدادی 
رقابتی، رشد بهره وری آرام می شود و شکاف میان برنده ها و بازنده ها عریض تر 

می گردد.
»بزرگی« مشکل زیرساختی ما نیست. بلکه اندازه، تمرکز و از همه مهم تر 
مقرراتی که به نفع حاکمان کنونی هستند، به صورت توأمان بر رقابت سالم 
اثرات  مقاله،  این  در  می رانند.  جلو  به  را  اقتصادی  رشد  و  می گذارند  تاثیر 
است. سپس  گرفته  قرار  بررسی  مورد  رقابت  بر  تثبیت صنعتی  مشکل ساز 
نگاهی به نقش قوانین ضد انحصار در شکل دهی محیط اقتصادی امروز و 
در  پویایی  ارتقای  نوآوری،  جریان  بهبود  به منظور  استراتژی ها  مکاشفه ی 
کسب وکارها و بازار کار و در نهایت تحویل استانداردهای باالی زندگی برای 

همگان انداختم.

منتخب آیا فقدان رقابت، گلوی اقتصاد آمریکا را فشرده است؟

آیا فقدان رقابت، 
گلوی اقتصاد آمریکا 

را فشرده است؟

نوشته ی دیوید وسل

پروژه توپ قرمز توسط کورت فراشک
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منتخب چرا برنامه های پیروی از قانون شکست می خورند

چرا برنامه های پیروی از 
قانون          می خورند

شکست
و نحوه ی 

اصالحشان
نوشته ی هوئی چن و 

یوجین سولتس
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همیــن بهــار، پنجاهمین ســالگرد بنیان گذاری اتحادیــه ی دانشــجویان آفریقایی-آمریکایی 
در دانشــکده ی کســب وکار هــاروارد اســت و در راســتای آماده ســازی برنامه هایمــان بــرای 

ــا  ــر روی حرفــه ی حــدوداً 2300 فارغ التحصیــل ب ــود، ب ایــن یادب
نــژاد آفریقایــی مطالعــه کردیــم کــه از زمــان تاســیس دانشــکده ی 
ــان آن  ــد. از می ــدرک گرفتن ــال 1908، از آن م ــب وکار در س کس
گــروه، 532 زن آفریقایی-آمریکایــی را شناســایی کردیــم کــه بین 
1977 تــا 2015 فارغ التحصیــل شــدند. مســیر حرفــه ای 67 نفــر 

از آن هــا

  فهرســتی کــه از مدیرعامل هــای برتــر منتشــر 
ــی  ــه ی گوناگون ــی در زمین ــدان عجیب ــا فق ــود، ب می ش
مواجــه اســت. مثــًا در میــان رهبــران 500 کمپانــی برتــر فورچــون 
، تنهــا 32 نفــر خانــم هســتند؛ بــا توجــه بــه اینکــه اخیــراً کــن چنــو  
از امریکــن اکســپرس  جــدا شــد، تنهــا ســه نفــر از آن هــا آفریقایی-

آمریکایــی هســتند؛ و هیچ کدامشــان یــک زن آفریقایی-آمریکایــی 
نیســتند. چــه اتفاقــی در جریــان اســت؟

احتماالتبـــرغــلـبه
هر

منتخب غلبه بر احتماالت
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مدیر ای ای آی  درباره ی 
سنجش تاثیر ایده ها

می گوید
نوشته ی آرتور بروکس 

عکاس: آریل زامبلیچ

چگونه انجامش دادم

اکثر اعضای هیئت مدیره که پیش  تر 
مدیرعامل بوده  اند، به تصمیم گیری و 
ستاره بودن عادت داشته اند. بنابراین 

جای تعجب ندارد که بسیاری از آن ها 
به گونه ای رفتار می کنند که انگار 
جایگزین مدیران ارشد شرکتشان 

هستند. همین امر به اختالفات و ابهام 
در رأس هرم دامن می زند. همچنین 

همان طور که تحقیقات »مرکز 
مدیریت شرکت های اینسید« نشان 

می دهد، این دو مسئولیت با هم فرق 
می کنند – و همین طور مهارت هایی 
که برای اجرایشان موردنیاز هستند. 
عضو هیئت مدیره به هدایت هیئت 
می پردازد نه کمپانی و بدین ترتیب 

باید تسهیل کننده ی مباحثات گروهی 
باشد نه اینکه نقش فرمانده ی تیم را 

ایفا کند.
پس از پرسش از 200 عضو 

هیئت مدیره و مصاحبه با 140 عضو، 
مدیر، سهام دار و مدیرعامل، اینسید 
نیازمندی های ایفای مسئولیت عضو 

هیئت مدیره را در هشت رکن توصیف 
کرد: )1( راهنمای بغل دستی باشید؛ 

خویشتن داری نشان دهید و برای 
دیگران فضا بگذارید. )2( کار تیمی 

را تمرین کنید – نه تیم سازی را. )3( 
کارهای آماده سازی را تصاحب کنید؛ 

بخش بزرگی از شغل، آماده سازی 
دستور کار و جلسات هیئت مدیره است. 
)4( کمیته ها را جدی بگیرید، چون اکثر 

کارهای هیئت مدیره در آن ها انجام 
می گیرد. )5( بی طرف بمانید. )6( بازده 

هیئت مدیره را با ورودی هایش بسنجید، 
نه خروجی ها. )7( رئیس مدیرعامل 

نباشید. )8( نماینده ی سهام دار باشید، 
نه یک نقش آفرین. درحالی که بسیاری 

از مدیران باید دنده و ذهنیتشان را 
برای پیگیری این اصول عوض کنند، 
اعضای موفق هیئت مدیره ها می گویند 

که این تالش ها جواب می دهد.

شرکت ها ساالنه میلیون ها دالر 
را صرف خطوط تلفن اضطراری 

برای اطالع رسانی، آموزش و سایر 
تالش ها می کنند تا از تبعیت از 
قوانین، مقررات و سیاست های 

کمپانی مطلع شوند. بااین حال کار 
خالف قانون در دنیای شرکت ها 

تثبیت شده است. چرا؟ تعداد زیادی 
از شرکت ها پیروی از قانون را 

همچون یک فرمالیته می پندارند 
و کارکنان را مجبور می کنند تا در 
این جلسات آموزشی بنشینند و به 

شناخت از قوانین گواهی بدهند، اما 
نمی توانند بازده برنامه های پیروی 

از قانونشان را ارزیابی کنند یا از 

معیارهای معیوب برای این کار بهره 
می گیرند.

نویسندگان توضیح می دهند که 
چگونه به این شرایط بد رسیده ایم 
– و چگونه می توانیم آن را اصالح 

کنیم. شرکت ها باید طرح های 
پیروی از قانونشان را به شکلی 

نزدیک تر با این اهداف ویژه پیوند 
بزنند: جلوگیری از خالف، ردیابی 

آن یا هم راستایی میان سیاست ها با 
قوانین و مقررات. سپس با استفاده 

از طراحی مدل دقیق و مقداری 
خالقیت، شرکت ها می توانند 

معیارهای بهتری را برای سنجش 
سیاست های مفید و غیرمفید توسعه 

دهند.

هر فهرستی که درباره ی 
مدیرعامل های برتر منتشر می شود، 
فقدان قابل توجهی را در گوناگونی 

نشان می دهد. مثاًل در میان رهبران 
500 کمپانی  برتر فورچون، تنها 
32 نفر خانم و سه نفر آفریقایی-
آمریکایی هستند و حتی یکی از 

آن ها هم یک خانم آفریقایی-
آمریکایی نیست. چه خبر است؟

نویسندگان حرفه ی تقریبًا 2300 
فارغ التحصیل نژاد آفریقایی را 

مطالعه کرده اند که از زمان تاسیس 
دانشکده ی کسب وکار هاروارد از 

آن فارغ التحصیل شده اند و بر روی 
67 خانم آفریقایی-آمریکایی تمرکز 
کرده اند که به پست های رده باال در 

شرکت ها یا کمپانی های خدمات 
حرفه ای رسیده اند. آن ها دریافتند 

که این خانم ها به خاطر سه ویژگی 
اساسی که کلید انعطاف پذیری  

هستند، رشد کردند: هوش احساسی، 
اعتبار و چابکی. این خانم ها در 

مطالعه ی تحرک های بین شخصیتی 
و مدیریت واکنش ها، طراحی هویت  
و تحول موانع به فرصت ها مهارت 

داشتند.
نویسندگان می گویند که فراتر از 

نقاط قوت شخصی، یک عامل دیگر 
هم اهمیت دارد: پروراندن رابطه با 

مرشدهایی که استعداد خانم ها را 
شناسایی کردند و برای پشتیبانی از 

آن ها مایه گذاشتند.
این بینش ها صرفًا از آفریقایی-

آمریکایی ها و خانم ها استخراج نشد؛ 
آن ها برای هر مدیری که می داند 

گوناگونی یک سازمان نقطه ی 
قوتش است، ضرورت دارند.

بسیاری از اعضای اقلیت متوجه 
نمی شوند که پویایی حرفه شان 

می تواند به واسطه ی احساس آشنایی 
همکاران یا نزدیکی با آن ها تحت 
تاثیر قرار بگیرد. حتی آن هایی که 
این موضوع را متوجه شده اند، باز 

هم برقراری روابط کاری میان 
گروه های نژادی مختلف را دشوار 

می بینند. ارائه ی خوِد واقعی، افشای 
المان های زندگی شخصی یک فرد 

و شکل دهی روابط اجتماعی در میان 
افرادی که پیشینه ی نژادی متفاوتی 

دارند دشوارتر می شود. کمک به 
شکوفایی روابط کاری در میان افراد 
حاضر در نژادهای مختلف، نیازمند 

تالش ویژه است.
نویسندگان چندین استراتژی را 
پیشنهاد می کنند که سازمان ها 
می توانند از آن بهره بگیرند تا 

کارکنان حاضر در گروه های نژادی 
مختلف، ارتباط راحت تری را با 

یکدیگر برقرار کنند: )1( نقشی که 
ساختار – نظیر بازی هایی که برای 

آب کردن یخ روابط استفاده می شوند 
یا رهبری که در یک گردهمایی به 

معرفی افراد می پردازد – می تواند در 
تسهیل حس ناآسودگی یا برقراری 
روابط آزادانه ایفا کند را بشناسید. 
)2( با پرسیدن پرسش های آزاد و 

کنجکاوانه که نشان می دهند متفاوت 
بودن می تواند ارزشمند باشد، رویکرد 
یادگیری را به کار بگیرید. )3( ایجاد 
یک سیستم دوستی با راهنمایی های 

غیررسمی را در نظر بگیرید که در 
آن، کارکناِن باتجربه تر به تسهیل 

روابط اجتماعی برای استخدامی های 
جدید می پردازند.

پس از رکود کبیر، انستیتوی امریکن 
اینترپرایز که یک اندیشکده ی 

واقع در واشنگتن است، باید رقابت 
سخت تری را برای هر دالر انجام 

می داد. آرتور بروکس و همکارانش 
به دنبال نمایش تاثیر واقعی آن بر 

نسلی از خیرخواهان آگاه به داده 
پرداختند.

خروجی ای ای آی تقریبًا سرراست 
است: کتاب  ها، مقاله های تحقیقاتی، 

مقاله های صفحه  اصلی و غیره. 
تعیین تاثیر آن به معنای سنجش 
جایگاه رقابتی آن در بازار ایده ها 

است.
بروکس دو مورد از معیارهای 

مورد استفاده ی ای ای آی را شرح 
می دهد: محققان چه تعداد مقاله ی 

صفحه ی اول را در روزنامه های 
برجسته منتشر می کنند و کنگره هر 

چند وقت یک بار این محققین را 
برای ارائه ی شهادت فرا می خواند. 
ای ای آی در قیاس با چهار رقیب 

اصلی، ای ای آی می تواند 36 درصد 
از مقاالت صفحه ی اول سال های 

2015 تا 2017 و همچنین بیشترین 
شهادت های بین سال های 2009 تا 

2017 را )با اختالف زیاد( به نام خود 
سند بزند.

سنجش بهتر برای 
پیروی از قانون به 

مدیریت بهتر در این 
حوزه ختم می شود.

آیا فقدان رقابت گلوی اقتصاد 
آمریکا را فشرده است؟
دیوید وسل،    صفحه ی 96

چرا برنامه های پیروی از قانون 
شکست می خورند

هوئی چن و یوجین سولتس،   
صفحه ی 106

غلبه بر احتماالت
لورا مورگان رابرتز، آنتونی مایو، رابین 
الی و دیوید توماس،    صفحه ی 116

گوناگونی و اعتبار
کاترین فیلیپس، تریسی دوما و نانسی 

راتبارد،    صفحه ی 122

مدیر ای ای آی درباره ی سنجش 
تاثیر ایده ها می گوید

آرتور بروکس،    صفحه ی 27
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کار و زندگی 
جین فوندا

بازیگر/کنشگر

زاده از پدری مشهور و مادری که خودکشی 
کرد، فوندا دوران کودکی سختی را گذراند 
تا بتواند به عنوان یک بازیگر و بعدها در 
یک هدف بزرگ تر و در نقش یک کنشگر 
موفق شود. او دو اسکار را در دهه ی 7۰ 
برنده شد، به استاد تناسب اندام در دهه ی 
۸۰ تبدیل گردید، در دهه ی 9۰ بر روی 
کارهای غیرانتفاعی تمرکز کرد و از سال 
۲۰۰۵ به بازیگری بازگشته و جدیدترین 
کارش »گریس و فرنکی « است. مصاحبه 

توسط گابریل جوزف دیزای 

کار  شروع  در  فوندا  نام  آیا  ــی آر:  اچ ب
کمک رسانتان بود یا ممانعت ایجاد کرد؟

فوندا: یک مزیت بود – شکی نیست – زیرا افراد 
بیش از یک بازیگر دیگر به من توجه می کردند. 
همچنین دوست داشتم مطمئن شوم که انتخابم 
برای نقش ها هیچ ربطی به پدرم هنری فوندا ندارند، 
بنابراین سخت تر تالش کردم. به جای اینکه یک 

کالس در هفته بروم، به 4 تا رفتم. اگرچه روی من 
اسم گذاشتند: دختر خوب همسایه. بنابراین وقتی 
شانس بازی در فیلمی در فرانسه و به دور از سایه ی 

پدرم به من داده شد، با اشتیاق آن را پذیرفتم.

چرا بازیگری و سپس کنشگری را انتخاب 
کردید؟

بازیگر شدم، چون نمی دانستم چه کار دیگری انجام 
دهم! به عنوان منشی اخراج شدم و لی استراسبرگ  
استعداد دارم و  به من گفت که  بازیگری(  )مربی 
باید خرجم را بیرون می آوردم. این یک شغل بود. 
کنشگری تا 30 سالگی برای من شغل نبود. اتفاقات 
زیادی در دنیا می افتاد و من هم باردار بودم که باعث 
می شود خانم همچون اسفنج شود و با آغوش باز 
پیرامون خود را جذب کند. در همین دوران بود که 
متوجه شدم به یک تغییر در زندگی نیاز دارم و در 
مشارکت  جنگ  به  بخشیدن  پایان  برای  تالشی 
ازدواج  وادیم   راجر  با  و  زندگی  فرانسه  در  کردم. 
کردم، یک دختر کوچک داشتم و همه را رها کرده 

و به آمریکا رفتم تا کنشگر شوم.

آیا در حرفه ی خود با جنسیت گرایی مواجه 
شدید؟

حقوق  مــردم  هم بازیگرهای  هــم  انــدازه ی  خــوب، 
نمی گرفتم. با توجه به قیافه ام من را قضاوت می کردند 
می  کرد.  اذیتم  خیلی  موضوع  همین  زیادی  مدت  و 
کارگردان  هایی بودند که پیش از دادن شغل به من 
سعی کردند با من سکس داشته باشند، اما من صرفًا 
 –  60 دهه ی  اوایل   – دوران  آن  در  می خندیدم. 
شیء انگاری و جنسیت  گرایی پیرامونتان حضور داشت 
و این حس وجود نداشت که می توان برای مقابله با 
آن کاری کرد. بعدها بود که جنبش بانوان برخاست 
و اوضاع شروع به تغییر کرد. مرکز رسانه ای بانوان را 
تاسیس کردم تا به تقویت صدای بانوان یاری برسانم.

پروژه ها را چگونه انتخاب می کردید؟
ابتدا همین که پیشنهاد می گرفتم برایم بس بود.  در 
برخوردم  بیتی   وارن  به  اعتمادبه نفس کمی داشتم. 
و یادم می آید می گفت »فقط با این کارگردان ها کار 
»همین که  می کردم  فکر  خودم  با  من  و  می کنم«. 
کسی بخواهد با من کار کند شانس آورده ام«. به این 
وقتی حدوداً 33 ساله  نبودم.  خاطر خیلی خوشحال 
بودم و سابقه ی کنشگری هم داشتم، به دوستم کن 
کاکرل  که یک وکیل دیترویتی بود گفتم )جایی که 
در حال یادگیری برای سازمان دهی کارگران یونایتد اتو  
بودم(، »به نظرم باید هالیوود را ترک کنم. نقش هایی 
که به من پیشنهاد می شوند را دوست ندارم و دوست 
دارم یک سازمان دهنده ی تمام وقت شوم«. او گفت 
زیاد  این جنبش سازمان دهنده  »همین جا صبر کن! 
دارد اما ستاره ی سینما ندارد. باید به بازیگری ادامه 
بدهی و توجه بیشتری به حرفه ات داشته باشی«. در 
همین زمان بود که ساخت فیلم های خودم را شروع 
کردم – اولین مورد »بازگشت به خانه « بود – و لذت 

را در کارم یافتم.

در دوران سختی، چگونه انعطاف پذیری را 
تمرین می کنید؟

اعتقاد دارم که شما یا انعطاف پذیر هستید یا نیستید. 
می توانستم در دوران کودکی به سیاهچاله فرو بروم، اما 
انعطاف پذیری ام همچون رادار دائماً افق را رصد می کند 
و گرمای افرادی که عشق بیشتری به من می دهند یا 
به من درس می آموزند را برمی داشت. افراد انعطاف پذیر 
می توانند زخم هایشان را به شمشیر و تیغه ی گاوآهن 
تبدیل کنند. آن ها می توانند قدرتمندترین جنگجویانی 

شوند که برای خوبی تالش می کنند.

خداوند از 
طریق زخم ها و 
جراحت هایمان 

به ما نزدیک 
می شود، نه 

دوران خوشی 
و پاداش هایی 

که داریم«.

http://gifts.nashrenovin.ir/


http://gifts.nashrenovin.ir/


شماره تماس:   66152743 021
hbr@nashrenovin.ir  :ایمیل

 شتراک نسخه کاغذی
مجله کسب و کار هاروارد

tel: +982166152743
tel: +982166152743
tel: +982166152743

