ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای ﭘﯿﺶ روی ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ؟

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ /اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ؛ آﯾﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﺪﯾﺮان
را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ

ﻣﺎ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻓﻨﺎوری ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از واژﮔﺎن ﻧﺎم
آﺷﻨﺎ ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از اﺑﺰارﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺷﯿﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی دور ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از ﺳﻮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻟﻄﻒ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻪاﻧﺪازهای وﺳﯿﻊ و ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪﻧﺎم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺘﺪاول ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Uberﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺧﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎزهای ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Uberﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮ آنﻫﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﺑﺮای ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  14ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻠﺒﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻟﻨﺪن ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران )ﭘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری( ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد » :آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﺧﺮاب
ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ارزشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﻮل ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ  «!Uberاﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ UberEats
در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻟﻨﺪن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ از آن ﻧﺎم
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(1

ﺷﮑﻞ -1
ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔ
ﺎن در اﯾﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
در
ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮای
Uber
ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ
اﻧﺴﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ
در ﺧﺪﻣﺖ
اوﺑﺮ.

در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰی ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ
روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻞ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺘﯽ دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺪام آن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! آنﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ او اﻋﻼم دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﻮی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آنﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد
اﯾﻦ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ؟ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰاری دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
زده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻌﺒﻪ  UberEatsدر ژوﺋﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻟﻨﺪن آﻏﺎز ﮐﺮد» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ از رﺳﺘﻮران ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ«.
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ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻨﺘﯽ
روﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری  7.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادی ﭘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری را ﺑﻪﺷﮑﻞ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺬب ﮐﺮد و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد ﺑﻪازای ﻫﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﺒﻠﻎ  20ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪ ،آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری را ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻋﻤﺎل و ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ ،از ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد 3.3 :ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ و
ﺑﻪازای ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ دورﺗﺮ ﯾﮏ ﭘﻮﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ،ﻣﻨﻬﺎی  25درﺻﺪ ﭘﺎداش ﺳﺮوﯾﺲ  ،Uberﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  5ﭘﻮﻧﺪ ﭘﺎداش ﺑﺮای
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮏﻫﺎ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎم از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده و در آن ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺎداش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  4ﭘﻮﻧﺪ در زﻣﺎن

ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم و  3ﭘﻮﻧﺪ در زﻣﺎن ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺑﻘﯿﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺎﻧﻮ ﮔﻔﺖ» :آنﻫﺎ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری ﮐﺎر ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدم ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اوﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺎ را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ «.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری
از دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺷﻐﻞ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی را در  UberEatsﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ .اﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪﺷﺪت ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺷﻮرش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ را ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪای اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮرش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺷﻤﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،از
روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Uberوارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا دادﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺘﺰا ﺑﻪ در ﻣﻨﺰل آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪای اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮرش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﯾﺎ در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﻣﺤﯿﻂ و زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  40درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺎص ﻓﺎرغ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ از ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،آنﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ
و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮاغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد
دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪی
را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل اﺳﺖ .در اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی دﻓﺎﺗﺮ را ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺳﻄﺢ آﻣﻮزشﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺎص
ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﯿﻤﻪوﻗﺖ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﮔﯿﮓ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮازﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻧﻪﭼﻨﺪان ﺟﺬاب را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ،

ﺑﻪﺳﺮاغ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺣﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺪﯾﻪﻣﺤﻮر و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ داد و ﺳﺘﺪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﯾﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ؛ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﺮاساﻧﮕﯿـﺰ

اﺑﻌﺎد و ﺑﺰرﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺑﺰرﮔﯽ و اﻧﺪازه اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  800ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ،Uberدﻟﯿﻮرو ،ﻟﯿﻔﺖ و ﺗﺴﮏرﺑﯿﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻧﮕﯽ
ﻣﻠﻮن واژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Uberﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺎرغ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش ،ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻋﯿﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ و
ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎزهای
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزار ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ روﺷﻨﯽ از آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد راﺿﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﺷﺎره دارﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﯿﻊ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد و رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ دور از اﻧﺼﺎف اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﯿﮓ اﯾﻦ
ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮازﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.
ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ را ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ؟
وﯾﻞ ﺷﻮ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏداران ﻣﻄﺮح اروﭘﺎ ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  2013ﺳﺮوﯾﺲ ارﺳﺎل ﻏﺬاﯾﯽ دﻟﯿﻮرو را در ﻟﻨﺪن
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ارﺳﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20ﻫﺰار ﭘﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ را در  84ﺷﻬﺮ و  12ﮐﺸﻮر
ﺟﻬﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  275ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ارزﺷﯽ در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻏﺬاﯾﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﭘﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ رﺳﺘﻮران ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (2

ﺷﮑﻞ -2
ﺑﺮﻧﯽ ﮐﯿﻮ
ﭘﯿﮏ
ﻣﻮﺗﻮری
دﻟﯿﻮرو در
ﻫﺮ ﺑﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ در
ﮐﻨﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ
ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ
روی
ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻤﺮاه او
ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮد .آنﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪﺷﺎن
ﺑﺎ ﻣﻦ
رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟ
ﯽ اﺳﺖ؟

اﯾﻦ ﭘﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ  30ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ دﮐﻤﻪ ﻗﺒﻮل ﺳﻔﺎرش را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ .در
ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ رﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا از رﺳﺘﻮران درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﮏ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا از رﺳﺘﻮران درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﯿﻠﯽ
دور ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رد درﺧﻮاﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻏﺬا ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻬﺪه ﭘﯿﮏ اﺳﺖ و ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ (3

ﺷﮑﻞ -3
ﺗﯿﻤﯽ از
دوﭼﺮﺧﻪﺳ
ﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺷﻬﺮ
ﻟﺴﺘﺮ ﺑﺮای
دﻟﯿﻮرو ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اوﺑﺮ ﻧﯿﺰ از روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻟﯿﻮرو ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ )راﻧﻨﺪﮔﺎن( ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
زﻣﺎن ﮐﺎری را ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ  10ﺗﺎ  20ﺛﺎﻧﯿﻪ زﻣﺎن دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آنﻫﺎ را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  2دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد وارد ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪﻧﺎم
ﻋﺼﺮ ﺳﯿﺎﻫﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی ﻓﺮدرﯾﮏ ﺗﯿﻠﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪ .اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺗﻤﺎم
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﯿﻠﻮر در آن زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ دو ﺧﻸ ﺑﺰرگ ﺷﺪ .اول آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎ
ﺣﺪ اﻣﮑﺎن آﻫﺴﺘﻪ و ﮐﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوم آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻤﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺧﻸ ﺗﯿﻠﻮر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی زﻣﺎنﺳﻨﺞ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهوری اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .او در ﺳﺎل  1911ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .او در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از واژه ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﻦ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﯿﻠﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ در
اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺮی ﻓﻮرد ﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﯽﮐﺎر ﮐﺮدن آنﻫﺎ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ  11ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

آﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽرود؟
اﻣﺮوزه ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺎزون ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪوﺿﻮح ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎص را از درون ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ارﻣﯿﺎ ﭘﺮاﺳﻞ اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق
داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
 ،Uberدﻟﯿﻮرو و ﺣﺘﯽ آﻣﺎزون ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﻧﮕﺎرش دوم ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﯿﻠﻮر ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﯿﻠﻮرﯾﺴﻢ  2ﻧﺎم
ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ً دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﯿﻠﻮر و ﭘﯿﺮوان ﻓﺮﺿﯿﻪ او ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﺮاغ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﯽ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮔﺮان زرﻧﮓ و ﮐﻨﺪ ﻧﻈﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﯿﻠﻮر ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪﺳﺮاغ اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ«.

اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ...ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺷﻐﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻓﺎرغ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ...ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﯾﺎدآور ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداشﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ...را ﻋﻬﺪهدار ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ارزاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺗﯿﻠﻮر در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  1911ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
»درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه و ﺷﯿﻮه ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻧﮕﺎه اول ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﺑﻌﺪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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