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        سر کار دیوانه  کننده است
چند وقت یک بار می شــنوید که یک نفر می گوید »سر کار دیوانه کننده است«؟ 
شــاید این جمله را به خودتان هم گفته باشــید. برای خیلی از افراد، جمله »ســر کار 
دیوانه کننده اســت« تبدیل به جریان عادی زندگی آن ها شــده است؛ اما چرا این قدر 

دیوانه کننده؟
دو دلیل عمده و اصلی وجود دارد:

1( روز کاری به خاطر هجوم حواس پرتی های جسمانی و مجازی به لحظات کاری 
کوتاه، کوچک و زودگذر تقسیم می شود؛

2( وسواس بیمارگونه نسبت به رشد و پیشرفت به هر قیمتی، باعث ایجاد انتظارات 
غیرواقعی و بســیار شــدیدی می شود که اســترس و اضطراب را برای افراد به ارمغان 

می آورد.
تعجبی ندارد کــه مردم مدت زمان طوالنی تر، زودتر تــا دیروقت، آخر هفته ها و 
توانند سِر کار، کارهای  هرلحظه ای را که گیرشان بیاید کار می کنند. افراد دیگر نمی 
خــود را انجام دهند. همیــن امر زندگی را به ته مانده هــای کار تبدیل می کند؛ مانند 

ته مانده های غذایی که از رستوران برای سگتان می برید.
بدتر از همه آنکه این روزها ســاعت های طوالنی کار، مشــغولیت بیش ازاندازه و 
کمبود خواب برای بســیاری تبدیل به نشــان افتخار شده است. خستگی پایدار نشان 
افتخار نیســت، بلکه نشانه حماقت است و این فقط در مورد سازمان ها صادق نیست؛ 
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افراد، پیمانکاران و کارآفرینان نیز به همین شکل خود را تا پای مرگ خسته می کنند.
با خود فکر می کنید که با تمام ساعت هایی که این افراد صرف می کنند و با تمام 
وعده هایی که فناوری به ما می دهد، فشــار و حجم کار در حال کم شــدن است؛ اما 

این گونه نیست، بلکه حجم کار در حال سنگین تر شدن است.
اما نکته اینجاســت که این همه کاری که باید انجام شود به یک باره روی هم تلنبار 
نشده است. مشکل اینجاست که به ندرت، زمانی اختصاصی و بدون حواس پرتی برای 
انجام کار پیدا می شود. مردم بیشتر و بیشتر کار می کنند اما کار کمتری انجام می دهند. 
شــود، البته تا زمانی که بیشــتِر زمان تلف شده را صرِف  هیچ کار بیشــتری انجام نمی 

کارهایی کنید که هیچ اهمیتی ندارند.
از هــر 60، 70، یا 80 ســاعتی که افــراد در هفته انتظار دارند صــرف کار کنند، 
چند ســاعت را واقعاً صرف انجام خوِد کار می کنند؟ چند ســاعت صرِف جلسات، 
حواس پرتی و انجام روش های ناکارآمد کسب وکار می شود؟ قسمت عمده زمان ما 

صرف انجام همین کارها می شود.
پاسخ، تعداد ساعت های بیشتر نیست، زیرا تعداد ساعت های بیشتر، کمترین اهمیت 

را دارند. حواس پرتی های کمتر، اضطراب و استرس کمتری به همراه دارد.
استرس از سازمان به کارمند، از کارمند به کارمند و از کارمند به مشتری انتقال پیدا 
می کند. استرس هرگز در مرز میان کار و زندگی متوقف نمی شود بلکه وارد زندگی 

شما شده و روابط شما با دوستان، خانواده و بچه هایتان را آلوده می کند.
وعده های مختلف همچنان به سوی شما سرازیر می شوند. انواع روش های مدیریت 
زمان و روش های برقراری ارتباط به شــما وعده داده می شوند؛ و خواسته های جدید 
روی هم تلنبار می شــوند. توجه به مکالمات و گفتگوها در مکان های بیشتر، پاسخ به 

گفتگوها در عرض چند دقیقه. سریع و سریع تر. این همه برای چه؟
اگر ســِر کار همه چیز دائماً دیوانه کننده است ما دو جمله برای آن داریم: لعنت به 

آن؛ و کافی است.
وقت آن رسیده است که شرکت ها درخواست های خود از کارمندانشان مبنی بر 
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دنبال کردن هدف های مصنوعی را متوقف کنند. وقت آن رســیده اســت که زمانی 
بدون حواس پرتی را در اختیار افراد بگذاریم تا کارهای بزرگ انجام گیرد.

به مدت 20 ســال ما بر روی این کار کرده ایم که بِیس کمپ را به شــرکتی آرام 
تبدیل کنیم. شرکتی که در آن از استرس، عجله، کار کردن تا دیروقت، شب بیداری، 
قول ها و وعده های غیرممکن، نرسیدن به ضرب االجل ها یا پروژه هایی که هیچ وقت به 

سرانجام نمی رسند، هیچ خبری نیست.
ما در یکی از رقابتی ترین صنایع دنیا مشــغول به فعالیت هستیم. عالوه بر غول های 
فن آوری، صنعت نرم افزار در تسخیر استارت آپ هایی است که با صدها میلیون دالر 
پول به صورت سرمایه ریسک پشتیبانی می شوند. سرمایه ریسک ما صفر است. پول از 

کجا می آوریم؟ مشتریان. به همین دلیل می توانید ما را عقب مانده صدا کنید.
به عنوان یک شــرکت نرم افزاری از ما انتظار می رود که در ســیلیکون  ولی نقشی 
داشته باشیم اما ما حتی یک کارمند هم در سیلیکون  ولی نداریم. درواقع، 54 کارمند 

ما در حدود 30 شهر مختلف در سراسر دنیا پراکنده اند.
ما بیشتِر ســال حدود 40 ساعت در هفته و در تابستان تنها 32 ساعت در هفته کار 
می کنیم. هر سه سال یک بار کارمندان را به یک ماه مرخصی با حقوق می فرستیم. ما 

حتی هزینه تعطیالت کارمندانمان را هم تقبل می کنیم.
آیــا گاهی اوقات لحظات پراســترس هم وجــود دارد؟ قطعاً همین طور اســت، 
همان طور که زندگی نیز این گونه است. آیا هرروز عالی و فوق العاده است؟ البته که نه، 
اگر بگوییم هست دروغ گفته ایم؛ اما ما حداکثر تالشمان را می کنیم تا این گونه باشیم.

ما شــرکت خود را به طور متفاوتــی طراحی کرده ایم. اینجاییم تا به شــما درباره 
انتخاب هایی که انجام داده ایم و از چرایی و چگونگی آن ها بگوییم. برای هر شرکت 
دیگری نیز که مایل به انتخاب های مشابه باشد همین مسیر وجود دارد. شما نیز می توانید 

شرکتی آرام داشته باشید.
آرامش یعنی محافظت از زمان و توجه مردم.
آرامش یعنی حدود 40 ساعت کار در هفته.
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آرامش یعنی داشتن انتظارات معقول و موجه.
آرامش یعنی داشتن افقی قابل مشاهده.

آرامش یعنی برگزاری جلسات به عنوان آخرین راه حل.
آرامش یعنی استقالل بیشتر و وابستگی متقابل کمتر.

آرامش یعنی روش های پایدار برای طوالنی مدت.
آرامش یعنی سودآوری. 
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        مختصری درباره ما
ما جیسون و دیوید هستیم و از سال 2003 در کنار هم شرکت بِیس کمپ1 را اداره 
می کنیم. جیسون مدیرعامل شرکت و دیوید مدیر ارشد فنی شرکت است. ما، جیسون 

و دیوید، تنها مدیران شرکت هستیم.
بِیس کمپ، هم نام شرکت ما و هم نام محصول تولیدی شرکت ما است. محصول ما 
با نام بِیس کمپ یک برنامه کاربردی منحصربه فرد و مبتنی بر اَبر است که به شرکت ها 
کمک می کند تمامی پروژه ها و ارتباطات داخلی خود را در یک مکان سازمان دهی 
کنند. وقتی همه چیز در بِیس کمپ سازمان دهی شود، افراد می دانند که چه  کاری باید 
انجام دهند، همه می دانند که هر چیزی در کجا قرار دارد، مشاهده اینکه هر چیزی در 

کجا قرار دارد آسان است و هیچ چیزی نادیده گرفته نمی شود.
مــا در رابطه با اداره کســب وکار خــود تجربیات زیــادی اندوخته ایم. در این 
کتــاب ما تجربیــات خود را همــراه با مشــاهدات و درک خــود از آنچه برای 
کسب وکاری سالم، طوالنی مدت و پایدار الزم است، با شما در میان می گذاریم. 
همانند ســایر توصیه ها، ســود و فایده شما ممکن اســت متفاوت باشد. نظرات و 
ایده های مطرح شده در این کتاب را همانند نکاتی الهام بخش برای تغییر بنگرید، 

نه به عنوان وحی مُنَزل.
درنهایت، ما از واژه »دیوانه وار« در این کتاب به همان شکلی استفاده می کنیم که 

1. Basecamp
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مردم در ســاعت شلوغی برای توصیف ترافیک دیوانه وار، آب وهوای دیوانه کننده و 
صف دیوانه وار در فرودگاه استفاده می کنند. وقتی از واژه دیوانه یا دیوانه وار استفاده 
می کنیم منظورمان شرایط و موقعیت است، نه مردم. با ذکر این نکته، اجازه دهید کار 

خود را شروع کنیم.
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  شرکت شما یک محصول است
کتاب با این نکته شروع می شود: شرکت شما یک محصول است.

بله چیزهای که شما می سازید محصوالت )خدمات( هستند، اما شرکت شما چیزی 
است که این محصوالت یا خدمات را تولید می کند. به همین دلیل است که شرکت 

شما باید بهترین محصول شما باشد.
همه چیز در این کتاب بر محور این ایده استوار است. این پیشرفت، همانند توسعه 
محصول، از طریق تکرار به دســت می آید. اگر می خواهید محصولی را بهبود دهید، 
بایــد به طور مرتب به تکــرار، اصالح و بازنگری ادامه دهید. انجــام همین کار برای 

شرکت هم صادق است.
اما وقتی نوبت به شرکت ها می رسد، بسیاری همچنان ثابت و بی حرکت ایستاده اند. 
آن ها ممکن است آنچه را می سازند تغییر دهند، اما نحوه ساخت آن همچنان یکسان 
اســت. آن ها یک بار راه و روشی را برای انجام یک کار انتخاب می کنند و تا آخر به 
همان می چســبند. وقتی کار خود را شروع می کنند هر چیزی که باب روز و گرایش 
عمومی جامعه بدان باشــد در درون شرکت ریشــه دار و دائمی می شود. سیاست ها و 
سیاست گذاری ها در درون قالبی از سیمان ریخته می شود. شرکت ها در درون تاروپود 

خودشان گرفتار می شوند.
اما وقتی به یک شرکت، به مانند یک محصول فکر می کنید، پرسش های متفاوتی 
می پرسید: آیا افرادی که در اینجا کار می کنند می دانند که چگونه از شرکت استفاده 
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کنند؟ آیا این کار ســاده است؟ پیچیده است؟ آیا نحوه کار کردن آن روشن است؟ 
در انجام چه کاری سریع است؟ در انجام چه کاری ُکند و آهسته است؟ آیا نقطه ضعفی 
وجود دارد؟ چه مشکلی را به سرعت می توان از سر راه برداشت و چه چیزی مدت زمان 

بیشتری نیاز دارد؟
یک شرکت همانند یک نرم افزار است. باید کاربردی باشد، باید مفید و قابل استفاده 
باشد؛ و این نرم افزار احتماالً باگ ها و ضعف هایی هم دارد، نقاط و جاهایی که شرکت 

به خاطر طراحی سازمانی بد یا اشتباهات فرهنگی زمین می خورد.
هنگامی که به شرکت خود به عنوان یک محصول فکر می کنید، انواع فرصت های 
جدید برای پیشرفت و بهبود پیِش روی شما قرار می گیرند. وقتی درک کنید، روشی 
که با آن کار می کنید انعطاف پذیر اســت، می توانید چیزی جدید و چیزی بهتر را به 

وجود آورید.
مــا به مدت شــش هفته بــر روی پروژه ها کار می کنیم، ســپس دو هفتــه از کار 
زمان بندی شــده فاصله می گیریم تا از فشار کاری بکاهیم و کمی پَرسه بزنیم. البته ما 
نمی گوییم که این بهترین راه برای کار کردن است. اوایل، تا هرزمانی که الزم می شد 
بر روی پروژه ها کار می کردیم. ســپس متوجه این موضوع شدیم که پروژه ها هرگز 
تمامــی ندارند. بعد کار را در بازه های زمانی ســه ماهه پیش می بردیم. باز هم متوجه 
شدیم که این مدت زمان بسیار طوالنی است؛ بنابراین بازه های زمانی کوتاه تر را امتحان 
کردیم تا اینکه به بازه های زمانی شــش هفته ای رســیدیم. ما این روش خود را برای 
چیزهای دیگر هم امتحان کردیم که در ادامه کتاب دراین باره صحبت خواهیم کرد.

 فرضیه ما این نبود که ارتباط ناهمگام )غیِر هم زمان( بیشــتر وقت ها بهتر از ارتباط 
در زمان واقعی اســت. پس از سال ها اســتفاده بیش ازاندازه از ابزارهای گفتگو به این 
موضوع پی بردیم. ما کشــف کردیم که چطور حواس پرتی ها بیشتر می شود و انجام 
کار افت پیدا می کند. ازاین رو راهی بهتر برای برقراری ارتباط پیدا کردیم که در ادامه 

این کتاب در مورد آن ها نیز صحبت خواهیم کرد.
 مــا کار خود را بــا مزایایی که امروز از آن بهره مندیم شــروع نکردیم. ما در این 
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راه تــالش زیــادی کردیم. متوجه نبودیم که پرداخت هزینه تعطیــالت افراد بهتر از 
پاداش های نقدی است. ما دریافتیم که پاداش ها تنها به عنوان بخشی از حقوق پرداختی 
موردانتظار در نظر گرفته می شوند. ما این تجربه را در موارد دیگر نیز به کار بستیم. در 

این رابطه در ادامه کتاب صحبت خواهیم کرد.
ما کار خود را با رویکردی آرام نسبت به مذاکرات حقوق و دستمزد شروع نکردیم؛ 
در اینجا نیز روش خود را به کار بستیم. مشخص کردن حقوق و افزایش حقوق همانند 
سایر شــرکت ها کاری استرس زا در بِیس کمپ بود تا اینکه روش جدیدی برای این 

کار پیدا کردیم. در این مورد هم در ادامه کتاب صحبت خواهیم کرد.
ما به همان سختی که روی محصوالتمان کار می کنیم بر روی شرکت خود نیز کار 
می کنیم. معموالً در انتهای نام هر نسخه نرم افزاری، یک شماره هم قرار می دهند، مانند 
iOS 10.1, 10.2, 10.5, 11  و غیره. ما در مورد شرکت خود نیز به همین صورت فکر 

می کنیم. نسخه امروز شرکت بیس کمپ 50/3 است. از این راه می رویم، آن را امتحان 
و بهترین راه را پیدا می کنیم.

 متأســفانه این روزها اداره کردن یک شــرکِت آرام، راهی پیش فرض برای اداره 
یک شــرکت نیست. باید برای مدتی برخالف غرایز خود کار کنید. باید هنجارهای 
صنعتِی زهرآگین را کنار بگذارید. باید درک کنید که جمله »ســِر کار دیوانه کننده 
است« درست نیست. آرامش یک مقصد است و ما راه و روش رسیدن به آن را با شما 

در میان خواهیم گذاشت.
شرکت ما یک محصول است. از شما می خواهیم که در رابطه با شرکت خود نیز 
همین گونه فکر کنید. خواه صاحب شرکت خود هستید، آن را اداره می کنید، یا »فقط« 
در آن کار می کنید، همه کسانی که در آن کار می کنند در جهت بهتر کردن آن گام 

برمی دارند.
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زمین شــناس  و  زیست شــناس 
انگلیسی، چارلز داروین، 19 کتاب 
نوشت از جمله کتاب »خاستگاه 
 4/5 تنهــا  درحالی کــه  گونه هــا« 

ساعت در روز کار می کرد.



 

جاه  طلبی خود را مهار کنید
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  صلح طلبان خوشحال
دنیای کســب وکار دل مشغوِل مبارزه و پیروزی و تسلط یافتن و نابود کردن است. 
این خصایل و ویژگی ها رهبران کسب وکار را به ناپلئون های کوچک تبدیل می کند. 
بــرای آن ها صرفاً فروبردن دندان در کل کائنات کافی نیســت. خیر، آن ها باید کل 

کائنات را نابود کنند.
شرکت هایی که در چنین دنیایی زندگی می کنند »سهم بازار« را از رقیب خود به 
دســت نمی آورند، آن ها »بازار را به تسخیر خود« درمی آورند. آن ها به مشتریان خود 
خدمت رسانی نمی کنند، بلکه آن ها را »به چنگ« می آورند. آن ها مشتریان را »هدف« 
می گیرند، نیروی »فروش« را به کار می گیرند، »شــکارچیان مغز« را به کار می گیرند 

تا استعدادهای جدید را کشف کنند، برای »نبرد« آماده شوند و »کشتار« راه بیندازند.
این زبان جنگ، داســتان های زشــت و زننده ای را به رشته تحریر درآورده است. 
کنید که باید دشمِن »رقیب« خود  وقتی به خودتان به عنوان یک فرمانده نظامی فکر می 
را نابود کنیــد، خیلی راحت تر می توان حقه های کثیف را توجیه کرد؛ و هر چه نبرد 

بزرگ تر باشد، کثیف تر می شود.
همان طور که می گویند، هدف وســیله را توجیه می کند؛ جز اینکه در اینجا هیچ 

جنگ و صلحی در کار نیست. همه چیز کسب وکار است.
متأسفانه، به آســانی نمی توان از دست استعاره های کســب وکاری مانند جنگ و 
پیروزی گریخت. هر رســانه ای الگویی برای توصیف شــرکت های رقیب به عنوان 



   ▪    الزم نیست سِر کار  دیوانه شوید    ▪

24

جناح هــای متخاصم در اختیار دارد. رســانه ها و مجله های مســتهجن فروش دارند، 
جنگ ها فروش دارند و نبردهای کســب وکاری نوعی پورنوگرافی مالی به حســاب 

می آیند.
اما این الگو برای ما منطقی به نظر نمی رسند.

ما از در صلح واردشده ایم. ما جاه طلبی های امپریالیستی نداریم. ما سعی نمی کنیم 
که بر یک صنعت یا بازار تسلط پیدا کنیم. ما برای همه آرزوی نیک روزی داریم. ما 

برای رسیدن به آرزوهایمان، نیازی به گرفتن آرزوهای دیگران نداریم.
سهم بازار ما چیست؟ نمی دانیم، اهمیتی هم نمی دهیم. اهمیتی ندارد. آیا به اندازه 
کافی مشتری داریم تا به اندازه کافی به ما پول دهند تا هزینه های خود را پوشش دهیم 
و ســود به دســت آوریم؟ بله. آیا این تعداد هرسال در حال افزایش است؟ بله. همین 
برای ما کافی اســت. اهمیتی ندارد که اگر 2 درصد یا 4 درصد یا 75 درصد از سهم 
بازار را در اختیار داشته باشیم. آنچه اهمیت دارد این است که از کسب وکاری سالم 
و کارآمد برخوردار هســتیم که پاسخگوی نیازهای ما است. هزینه ها تحت کنترل و 

فروشمان نیز سودآور است.
عالوه بر این، تا جایی که به ســهم بازار مربوط می شــود، شما باید به دقت اندازه 
بازار را تعریف تا ســهم خود را از آن تعریف کنید. در هنگام چاپ این کتاب، بیش 
از 100.000 شــرکت هستند که ماهانه برای نرم افزار بِیس کمپ هزینه ای را پرداخت 
می کنند و این ساالنه ده ها میلیون دالر سود را نصیب ما می کند. ما کاماًل مطمئن هستیم 
که این رقم در کل بازار چیزی نیست اما برای ما خوب است. ما به خوبی به مشتریان 
خود خدمت رســانی می کنیم و آن ها نیز به ما خدمت رسانی می کنند. همین است که 

اهمیت دارد. دو برابر، سه برابر و چهار برابر کردن سهم بازار اهمیتی ندارد.
بسیاری از شرکت ها به طورکلی با مقایسه کردن ها است که به پیش می روند. البته 
مقایســه به این صورت نیســت که آن ها اولین، دومین، یا ســومین رتبه را در صنعت 
خود دارند، بلکه چه ویژگی هایی را نســبت بــه نزدیک ترین رقیب خود دارند و چه 
افتخاراتی را کسب کرده اند. کدام یک چه جایزه ای را دریافت کرده است؟ کدام یک 



▪    درن  راه  ار لو تلرل  هاج    ▪

25

یک بیشتِر توجه روزنامه ها و رسانه ها را به خود  پول بیشتری را کسب می کند؟ کدام 
جلب کرده است؟ چرا آن ها از فالن کنفرانس حمایت مالی کرده اند و ما نکرده ایم؟

مارک تواین می گوید: »مقایســه مرِگ لذت اســت.« ما نیز با مارک تواین همراه 
هستیم.

ما مقایســه نمی کنیم. آنچه دیگران انجام می دهند هیچ تأثیــری بر آنچه ما انجام 
می دهیم، آنچه می خواهیم انجــام دهیم و آنچه تصمیم به انجام آن می گیریم ندارد. 
در بِیس کمپ هیچ تعقیب و گریزی وجود ندارد، هیچ خرگوشــی برای دنبال کردن 
نیست؛ تنها رضایتی عمیق از انجام شایستِه کار وجود دارد که آن هم با میزان شادی ما 

و خریدهای مشتریانمان اندازه گیری می شود.
تنهــا چیزهایی که کمــر همت به نابودی آن ها بســته ایم، ایده ها و نظرات کهنه و 

قدیمی است.
نقطه مقابل تسخیر جهان شکست نیســت، مشارکت است. بودن در زمره یکی از 
هزاران گزینه موجود در بازار فضیلتی است که به مشتریان اجازه می دهد انتخابی واقعی 
داشته باشند. اگر بتوانید این فضیلت را در آغوش بگیرید، آنگاه استعاره های جنگ و 

نبرد در کسب وکار به راحتی از میان می رود، همان طوری که باید این گونه باشد.
زیرا در پایان روز، آیا ترجیح می دهید که با پاشیدن خاک در صورت حریف خود 
نبردی خیالی را پیروز شوید، یا با تولید بهترین محصولی که توانایی اش را دارید رقیبان 

و حریفان خود را فراموش کنید؟

  هدف ما: هدف نداشتن
اهداف سه ماهه. اهداف ساالنه. اهداف بزرگ و متهورانه.

»ما سه ماهه قبل 14  درصد رشد داشتیم، پس بیایید این بار هدف 25  درصد رشد را 
سرلوحه کارمان قرار دهیم.«

»بیایید امسال یک صدمین کارمندمان را استخدام کنیم.«
»بیایید فالن داستان را پوشش دهیم تا این بار باالخره ما را جدی بگیرند.«
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حکمت تعیین اهداف کســب وکاری- تالش همیشگی برای اهداف بزرگ تر و 
بهتر- آن چنان ریشه دوانده است که به نظر می رسد تنها چیزی که برای بحث وجدل 

مطرح می شود این است که آیا اهداف به اندازه کافی بلندپروازانه هستند یا خیر.
ازایــن رو واکنش مردم را وقتی به آن ها می گوییم هیچ هدفی نداریم تصور کنید. 
ما اصاًل هیچ هدفی نداریم. نه هدف تعداد مشتری، نه هدف مربوط به مقدار و میزان 
فروش، نه هدف نگه داشتن مشــتری، نه هدف درآمدی، نه هدف سودآوری خاص 

)به غیراز سودآوری(. واقعاً هیچ هدفی نداریم.
این ذهنیت ضدهدف قطعاً بِیس کمپ را در دنیای کســب وکار شــرکتی مطرود 
می ســازد، البته بخش کوچکی از دنیای کسب وکار، کسانی که درک نمی کنند این 
روش بــه چه صورتی کار می کند. ما می دانیم که به چــه صورتی کار می کند، تنها 
اهمیت نمی دهیم. برای ما اهمیتی ندارد که مقداری پول هزینه کنیم و نیازی نداریم که 
لیمو را برای به دست آوردن تک تک قطراتش فشار دهیم. به هرحال، این قطرات آخر 

هم معموالً ترش هستند.
 آیا عالقه مند به افزایش سود هستیم؟ بله. درآمد؟ بله. مؤثرتر بودن؟ بله. راحت تر، 
سریع تر و کاربردی تر ساختن محصوالتمان؟ بله. شادتر ساختن مشتریان و کارمندان؟ 

بله قطعاً. آیا پیشرفت و توسعه را دوست داریم؟ آری!
آیا می خواهیم چیزها را بهتر کنیم؟ همیشه همین را می خواهیم؛ اما آیا می خواهیم با 

دنبال کردن مستمر اهداف »بهتر بودن« را به حداکثر برسانیم؟ نه ممنون.
به همین دلیل است که هدفی در بِیس کمپ نداریم. وقتی کارمان را شروع کردیم 
هدفی نداشــتیم و اکنون، تقریباً بعد از گذشت20 ســال هنوز هم هدفی نداریم. تنها 

هرروز کارمان را به بهترین شکل ممکن انجام می دهیم.
امــا دوره کوتاهی هم بود که ذهنیت خود را عوض کردیم. یک هدف درآمدی 
بزرگ برای خود گذاشتیم، از آن اعداد نُه رقمی بزرگی که به ذهنتان می رسد. با خود 
فکر کردیم »چرا که نه؟«. »می توانیم انجامش دهیم!« اما پس از مدتی که آن هدف را 
دنبال کردیم دوباره به فکر فرورفتیم و پاسخ ما به پرسش »چرا که نه؟« کامالً روشن 
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و مشخص شد، زیرا:
1( اینکه وانمود کنیم عددی که به آن دســت پیدا کرده ایم برایمان مهم اســت، 

رفتاری ریاکارانه است.
2( مایل به ایجاد این مصالحه فرهنگی نبودیم که رسیدن به جایی به فالن چیز نیاز دارد.

بیایید با واقعیت روبرو شویم: اهداف ساختگی هستند. تقریباً همه آن ها هدف های 
ســاختگی هستند که به خاطر تعیین اهداف دیگر ساخته وپرداخته شده اند. این اعداد 
ســاختگی تا زمانی که به دســت آورده یا به حال خود رها می شوند به شکل منبعی 
غیرضروری از استرس عمل می کنند. بعدازآن، چه اتفاقی می افتد؟ یک هدف یا عدد 
دیگر انتخاب می کنید و دوباره به خود اســترس وارد می کنید. در پایان ســه ماهه اول 
هیچ چیزی واقعاً متوقف نمی شــود. در سال، چهار دوره سه ماهه و در طول یک دهه، 

40 دوره سه ماهه وجود دارد.
چــرا این کار را با خودتان و کســب وکارتان انجام می دهیــد؟ انجام کار بزرگ 
و خالقانــه به اندازه کافی دشــوار اســت. همچنین ســاختن کســب وکاری پایدار و 
طوالنی مدت با کارمندانی خوشحال نیز دشوار است. پس چرا باعث می شوید تعدادی 

عدد ساختگی بر شغل، حقوق، پاداش و هزینه دانشگاه فرزندتان سایه بیندازد؟
افــزون بر این، بخش تاریک تــری برای هدف گذاری وجــود دارد. دنبال کردن 
اهداف غالباً باعث می شود شرکت ها برای دست یافتن به این ارقام و اعداد ساختگی 
بر ســر اخالقیات، صداقت و یکپارچگی خود مصالحه کنند. بهترین نیت ها وقتی از 
اهداف خود عقب می افتید دچار لغزش می شــوند. نیاز دارید که حاشیه سود خود را 
چنددرصدی باالتر ببرید؟ بیایید کمی چشم خود را بر روی کیفیت محصول ببندیم. 
در این سه ماهه می خواهید 800.000 دالر دیگر به دست آورید؟ بیایید برای مشتریان 

کمی شرایط درخواست بازپرداخت را دشوارتر کنیم.
آیا تابه حال سعی کرده اید که چیزی را با شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه 
خود لغو کنید؟ کار بســیار پیچیده ای اســت؛ اما برخی از شرکت های تلفن این کار 
را دشــوارتر و پیچیده تر می کنند زیرا اهدافی دارند. آن ها می خواهند با دشوار کردن 
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لغو یک دستور یا حساب کاربردی برای شما کار را برای خودشان جهت رسیدن به 
اهداف و اعداد نوشته شده روی تابلو آسان تر کنند.

حتی ما نیز نسبت به این فشارها ایمنی نداشتیم. در اولین ماه هایی که سعی می کردیم 
به هدف نُه رقمی خود دست پیدا کنیم، چند پروژه را راه اندازی کردیم که در بهترین 
حالت نسبت به آن ها شک و تردید داشتیم و در بدترین حالت کمی احساس بد به ما 

دست می داد.
بنابراین به چیزی متهورانه تر فکر کردیم: هدف نداشته باشیم.

بــدون هیچ هدفی می توانید کســب وکاری بزرگ را راه انــدازی کنید. به چیزی 
ساختگی برای انجام کاری واقعی نیازی ندارید؛ و اگر باید هدفی داشته باشید، ماندن 
در کسب وکار چطور است؟ یا خدمت گذاری خوب و شایسته به مشتریان؟ یا آماده 
ســاختن مکانی شــاد برای کارکردن؟ تنها به این خاطر که چندوچــون این اهداف 

دشوارتر است، از اهمیت و قدر و منزلت آن ها نمی کاهد.

تــول گاوانــده، جراحــی کــه چهار 
ُ
ا

کتاب پرفروش نوشته است، 25 
درصــد از وقت خــود را به کارهای 
خارج از برنامه اما مهم اختصاص 
می داد تا از شــرکت در جلسات و 
پاســخ به ایمیل های غیرضروری 

دوری کند.
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  دنیا را تغییر ندهید
دنیای کسب وکار از تورم باالی جاه طلبی رنج می برد. دیگر همه چیز تنها به ساختن 
فالن محصول عالی یا ارائه فالن خدمت عالی ختم نمی شــود. اکنون همه چیز درباره 
این است که چطور این برند یا محصول جدید همه چیز را تغییر می دهد. هزاران انقالب 

فن آوری وعده یک باره همه این ها را داده است. بی خیال!
هیچ چیــز این وضع را مانند شــیفتگی به اختالل و بی نظمی به طــور خالصه بیان 
نمی کند. این روزها همه می خواهند یک ایجادکننده اختالل و بی نظمی باشــند. همه 
قواعد )و برخی از قوانین( را بشکنید. هر صنعت موجود را نقش بر زمین کنید؛ اما اگر 

برچسب اختالل را به کار خود بزنید، احتماالً این گونه نیست.
بِیس کمپ دنیا را تغییر نمی دهد. کار بِیس کمپ این اســت که برقراری ارتباط و 
همکاری میان شرکت ها و تیم ها را آسان تر می کند. این کار کاماًل ارزشمند است و 
کسب وکار ما را شگفت انگیز می کند، اما ما دقیقاً تاریخ جهان را بازنویسی نمی کنیم؛ 

و همین هم خوب است.
اگر فکر کردن به این را  که باید جهان را تغییر دهید، متوقف کنید، بار بسیار بزرگی 
را از دوش خود و اطرافیان خود برداشــته اید. دیگر هیچ بهانه ای ندارید که چرا باید 
همه وقت انجام دهید. فرصت برای انجام یک کار خوِب دیگر،  این همه کار را در این 

فردا دوباره از راه می رسد، حتی اگر سر ساعت مشخصی به خانه بروید.
ازاین رو، توجیه جلسه های 9 شــب یا بُدو بُدوهای آخر هفته دشوارتر می شود؛ و 
به عنوان پاداشــی اضافه تر، وقتی کار خــود را در دورهمی خانوادگی بعدی توضیح 
دهید، شــبیه یک انسان فخرفروِش خیال باف به نظر نمی رسید. »مشغول چه کاری  می 
هســتی؟ خوب، من در پِت ایموجی کار می کنم، ما با بیمه ســالمت کردن حیوانات 

خانگی مشغول تغییر دنیا هستیم.«
خــود را آمــاده کار خوب بعدی کنیــد. خود را آماده این کنید که با مشــتریان، 
کارمندان و واقعیت، تعامل منصفانه ای داشته باشید. تأثیری ماندگار و پایدار بر روی 
کســانی بگذارید که با آن ها در تعامل هستید و کمتر )اصالً( نگران تغییر دنیا نباشید. 
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تغییرات همیشه هست، قرار نیست چون شما گفته اید که باید این گونه باشد تغییرات 
هم به وجود آید.

  همان طور که پیش می روید برنامه ریزی کنید
مــا در بِیس کمپ طرح ها و برنامه های بزرگ نداریم، نه برای شــرکت و نه برای 
محصول. هیچ برنامه پنج ساله، سه ساله و حتی یک ساله ای در بِیس کمپ وجود ندارد.

ما کار خود را با طرح و برنامه کاری شروع نکردیم و کسب وکار خود را با طرح 
و برنامه اداره نمی کنیم. به مدت تقریباً 20 سال است که همان طور که پیش می رویم 

برای کار برنامه ریزی می کنیم، نهایتاً برای چند هفته.
برای برخی این ممکن است کوته بینانه به نظر برسد. حق با آن ها است. ما به معنای 
واقعــی کلمه به نوک دماغ خود نگاه می کنیم، نه آن چیزهایی که احتماالً می توانیم 

تصور کنیم.
برنامه ریزی کوتاه مدت مورد بی مهری قرارگرفته است، اما ما فکر می کنیم این دور 
از انصاف اســت. هر شش هفته یا بیشتر، ما تصمیم می گیریم که روی چه چیزی در 
آینده کارکنیم؛ و این تنها برنامه ای است که ما داریم. هر چیزی بیشتر از آن »شاید، یا 

ببینیم چی می شه« در نظر گرفته می شود.
وقتی برنامه ریزی کوتاه مدت را سرلوحه کارتان قرار می دهید، غالباً به تغییر ذهنیت 
خود مشغول هستید؛ و این، آرامش و آسایش عظیمی را در بردارد! این کار فشار ناشی 
از برنامه ریزی فوق العاده و عالی را از دوش شــما برمی دارد. ما بر این باوریم که بهتر 
اســت به جای چند حرکت بزرگ در طول زمان، سکان کشتی را با هزاران حرکت 

کوچک به حرکت درآوریم.
افزون بر این، برنامه ریزی بلندمدت حس امنیت دروغینی را به وجود می آورد. هر 
چه زودتر بپذیرید که هیچ نظری در مورد آینده جهان در پنج سال، سه سال، یا حتی 
یک سال آینده ندارید زودتر می توانید بدون ترس از اینکه در سال های آینده تصمیم 
بزرگ و اشتباهی بگیرید به حرکت و جنب وجوش درآیید. وقتی چیزی را پیش بینی 
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نکنید، هیچ چیزی هم از دور پدیدار نمی شود.
بیشــتِر اضطراِب شرکتی ناشی از این واقعیت است که شرکت در حال انجام کاِر 
اشــتباه بوده اســت، اما به خاطر »طرح و برنامه« برای تغییر مسیر خیلی دیر شده است. 
مشــاهده یک ایده بد تنها به این دلیل که در مقطعی ایده ای خوب به نظر می رســیده 

است تنها اتالف استعداد و انرژی است.
هرچه از چیزی دورتر باشید، تیره و تارتر می شود. آینده یک پدیده انتزاعی عمده 
اســت که با میلیون ها متغیر در حال تغییری پُر شــده که شما هیچ کنترلی روی آن ها 
ندارید. بهترین اطالعاتی که می توانید در مورد یک تصمیم گیری در اختیار داشــته 

باشید درست در لحظه اجرای همان تصمیم است.
 

  منطقه آسایش
این ایده که باید پیوســته خود را از منطقه آسایش خود بیرون آورید، یکی از آن 
ایده های غیرمنطقی و بدیهی اســت که اغلب در بیانیه های شرکت ها می توانید آن را 
پیدا کنید. این نظر می گوید که تا وقتی در منطقه آســایش خود هســتید و تا وقتی به 
خاطر کاری که انجام می دهید احساس راحتی می کنید، به اندازه کافی به سختی تالش 

نمی کنید و خودتان را به جلو هل نمی دهید. چی؟
نیاز به ناراحتی- یا درد- برای پیشرفت، ازنظر منطقی نکوهیده و اشتباه است. نابرده 
رنج گنج میسر نمی شود! شعار خوبی برای پوسترهای داخل باشگاه ها به نظر می رسد، 
اما کار کردن و ورزش کردن شبیه به هم نیستند؛ و صادقانه بگوییم، برای داشتن بدنی 

سالم نیازی نیست به خودتان آسیب بزنید.
مطمئناً، گاهی اوقات ما در آســتانه پیشــرفت و دســتاوردی بزرگ ایستاده ایم و 
برداشــتن گام های آخر می تواند ناراحت کننده یا حتی دردناک باشد؛ اما این استثناء 

است، نه یک قاعده و قانون.
به طورکلی، مفهوم شکستن چیزی برای رســیدن به مرحله بعدی برای ما اهمیتی 
نــدارد. اغلب اوقات اگر با چیزی احســاس راحتی نمی کنید به خاطر این اســت که 
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آن چیز درســت نیســت. ناراحتی؛ پاسخ و واکنش انســان به شرایط و وضعیت بد یا 
مشکوک است، خواه این شرایط ساعت های متمادی کار کردن باشد، افزایش تعداد 
کسب وکارها به منظور تحت تأثیر قرار دادن سرمایه گذارها باشد، یا فروش اطالعات 
کاربران به تبلیغاتچی ها باشد. اگر به سرکوب تمامی ناراحتی های خود عادت کنید، 

خود، رفتار و اخالقیات خود را از دست خواهید داد.
برعکس، اگر به چیزی که باعث ناراحتی شما می شود گوش فرا دهید و از چیزی 
که باعث آن می شود دوری کنید، بیشتر احتمال دارد که مسیر درست را پیدا کنید. ما 

سال ها است که در بِیس کمپ در چنین جایگاهی ایستاده ایم.
عدم رضایت و ناراحتی دو نفر از کارمندان در یک رتبه و جایگاه اما با حقوق های 
متفاوت بود که باعث شد کل سیستم پرداخت حقوق خود را اصالح کنیم. عدم رضایت 
و ناراحتِی کار برای شرکت های دیگر بود که ما را در مسیر سودآور و مستقل شرکت 

خودمان، بِیس کمپ، قرار داد.
راحت بودن در منطقه امن خودتان برای داشتن آرامش، الزم و ضروری است.

دو  آلنــده،  رمان نویس،ایزابــل 
دفتر کار داشــت، یکی مخصوص 
اینترنــت  و  تلفــن  کــه  نوشــتن 
انجــام  بــرای  دیگــری  و  نداشــت 

کارهای دیگر.


