چه کسی میگوید که متقلبها
هیچوقت موفق نمیشوند؟
امروزی «برنده شدن به هر قیمت»،
در فرهنگ
ِ
بسیاری معتقدند که هدف وسیله را توجیه میکند.
ُ
کرک ا هنسون

این مقاله ترجمهای است از:
"Who Says Cheaters Never Win?" Kirk O. Hanson, STANFORD BUSINESS,
August 2005, Pages 8-9
ٔ
درباره نویسنده:

ُ
کرک ا هنسون ۷۱ ،ساله و با تحصیالت مدیریت ( ،)MBAمدرس
دانشگاه و مدیر اجرایی مرکز مارکوال برای اخالق کاربردی در
ً
ٔ
مدرسه کسب و
دانشگاه سانتا کالرک است ،و قبال مدرس ارشد در
ٔ
نشریه
کار استنفورد بوده است .اصل این مقاله در بخش چشمانداز
سنخوزه مرکوری منتشر شده است.

ٔ
ترجمه محمدرضا بهاری
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۶/۵ :
ٔ
ٔ
مؤسسه کارآفرینان و نوابغ سعیدی
درباره مقاالت وبگاه
نوآوری و کارآفرینی و حمایت از نخبگان و صاحبان فکرهای بکر در تحقق بخشیدن
به ایدههای ارزشمند آنان -که مأموریت اصلی «مؤسسه» است -خواهناخواه به
مدیریت کسب و کار وصل میشود .مطالعه برای رسیدن به این
عرصههایی مثل
ِ
اهداف مستلزم آشنایی هر چه بیشتر با مفاهیم مرتبطی مثل رقابت ،کارآیی ،راهبرد،
مسئولیت ،مخاطره ،و بهرهوری است.
به همین منظور است که ما مقاالتی اعم از تحلیلی یا کاربردی ،از منابع معتبر ،در این
ٔ
چکیده تجارب صاحبنظران و دستاندرکاران این امور را در اختیار
وبگاه میآوریم تا
مخاطبان عالقهمند قرار بگیرد.
در آینده منتظر دریافت مقاالت مناسب -تألیف یا ترجمه -از مخاطبانمان خواهیم
بود.
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چه کسی میگوید که متقلبها هیچ وقت
موفق نمیشوند؟
امروزی «برنده شدن به هر قیمت»،
در فرهنگ
ِ
بسیاری معتقدند که هدف وسیله را توجیه میکند.

فکر آزارنده دست از سرم برنمیداشت .من
ٔ
در  ۲۳سالی که در
مدرسه عالی کسب و کار استنفورد اخالق درس میدادم ،یک ِ
ً
واقعا دارم چه کار میکنم؟ آیا با یک درس اخالق میشود افراد را مجهز کرد تا در کسب و کارشان اخالقی عمل کنند؟
نشریه مرکوری نیوز سن خوزه از من خواست که به این موضوع بپردازم که آیا داریم در فرهنگی به سر میبریم
ٔ
چند ماه پیش،
ٔ
درباره دنیایی را که همه با هم ایجاد کردهایم
که رفتار اخالقی را ممکن میکند؟ دیدم که دارم بعضی تأمالت ناراحت کننده
میپذیرم .چیزی که نوشتم ،با قدری اصالح ،از این قرار است:

وقتش رسیده است که با یک راز کوچک زشت مواجه شویم.
بازیکنانی که در بیسبال حرفهای استرویید مصرف میکنند ،مربیان ورزشی کالج که از دیگرانی میخواهند که به جای ورزشکاران
ممتازشان امتحان بدهند ،محصالن دبیرستان که در آزمون  SATSتقلب میکنند ،دانشگرانی که برای تحقیقاتشان نتایج
جعلی ارائه میدهند ،و مدیران اجرایی ارشدی که در شرکتهای امریکایی دفاترشان را دستکاری میکنند ،شاید همگیشان
رفتار عقالنی دارند.
در گرماگرم افشای مصرف استرویید در لیگ برتر بیسبال امریکا ،توجه زیادی معطوف شده است به اینکه آيا ممكن است بري
باندز و ديگر ستارههاي بيسبال آ گاهانه نيروزاهاي غيرقانوني (استروييد) مصرف كرده باشند؟ اگر كرده باشند علتش ساده
است :البد به مصرفش ميارزيده است.
چنين چيزي چطور ممكن است؟ امروزه منافع زيادي هست كه با يك كمي بهتر از ديگران بودن حاصل مي شود  -با درخشيدن
مسابقه خانگي بيشتر ،با رسيدن به و ماندن در ٔ
ٔ
قله جام باشگاههاي امريكا ،يا با
بيشتر از هر بازيكن بيسبال حرفه اي در چند
ِ
ً
مطلقا بهتر بودن در هر عرصهاي.
دستمزدها و پاداشهاي كساني كه به قله رسيدهاند عنان گسيخته باال رفته است .بيشترين دستمزدي كه به بازيكن بيسبالي
پرداخت شده  ٣/٢ميليون دالر در بازيهاي فصل  ٣/٦ ،١٩٨٨ميليون دالر در  ،١٩۹٤و بيشتر از  ٢٠ميليون دالر در سال گذشته
( )٢٠١٦بوده است .دريافتي مديران ارشد در سال  ١٩٨٠چهل برابر دريافتي متوسط شاغالن شركتشان بود و اين رقم تا سال
برنده مدال طالي المپيك كه در سالهاي ٔ
 ٢٠٠٠به چهار صد برابر رسيدٔ .
دهه  ١٩٧٠تحسين يك ملت و يكي دوتا آ گهي تجارتي
نصيبش ميشد ،در سال  ٢٠٠٠با سيل پيشنهاد شركت در آ گهيهاي تبليغاتي مواجه بود .چه كسي به كمترش رضايت میدهد
وقتي كه در معرض بمباران آ گهيهايي مثل آ گهي شركت نايك قرار داريم« :وقتی نقره دست ميآوري ،در واقع طال از دست
دادهای».

ٔ 4مو ٔ
سسه کارآفرینان و نوابغ سعیدی

ٔ
ٔ
فرهنگ «برنده همه چيز را ميبرد» در ٔ
مجله معتبر علمي ،گزارش
مجله ساينس،
همه عرصههاي زندگي امريكايي هست.
ِ
مسابقات ادواري» ميگويند :اولين كسي كه دستاورد
داده كه در علوم زيستي چيزي هست كه اقتصاددان ها به آن «بازار
ِ
فوقالعادهاي داشته باشد از سهم بسيار بيتناسبي از شهرت و درآمدهاي مالي در آينده بهرهمند ميشود.
ً
ٔ
وسوسه چنين پولهايي ،بعضي كساني كه دارند از نردبان باال ميروند ممكن است تقريبا به هر كاري دست بزنند تا به
در
باال برسند ،و ديگراني كه قبال به اوج رسيده اند ممكن است تقريبا هر كاري بكنند تا در اوج بمانند .قهرمانها به مروجان
َ
حركات نمايشي تبديل ميشوند تا ،همچنان كه سنشان باال ميرود ،ا َبر ستاره بمانند؛ مديران اجرايي در دفترها دست ميبرند
ً
تا مزاياي شغلي شاهانه و دريافتيهاي كالنشان را حفظ كنند .مثال ،اسكات ساليوان ،مدير مالي ارشد قبلي ورلدكام ،شهادت
نظر وال استريت را جلب كنند ،كه
داده است كه مديران اجرايي شركت او فريبكارانه دفاتر شركت را دستكاري كردهاند تا ِ
ً
احتماال ميتواند آنها را در مناصب خودشان نگه دارد.
َ
فرهنگ ا َبرستاره حتي به دبيرستانها و كالجهاي ما هم سرايت كرده است .مايكل ديلينگام ،پزشك تيم ورزشي و از مبارزان
والدين ورزشكاران دبيرستاني گاهي بسيار مشتاقاند كه هر دارويي را كه به فرزندانشان
ضد مصرف داروهاي نيروزا ميگويد كه
ِ

برتري ميدهد امتحان كنند.

َ
بعضي بچهها و والدين آنها خودشان را متقاعد كردهاند كه بايد ا َبرستاره باشند و براي برخورداري از يك زندگي خوب به
استنفوررد ،هاروارد ،يا براون بروند .اين نگرش منجر به تقلب كردن شاگردان خيلي زرنگ  -نه شاگردان تنبل و بيسواد -در
بعضي مدارس ميشود.
آنچه وسوسه را شديدتر ميكند اين است كه ورزشكاران ،دانش آموزان ،و دانشگران ممكن است خودشان را مجاب كنند كه
هر كسي كه خيلي موفق شده البد براي رسيدن به اين موقعيت تقلب كرده است ،و بنابراين موضوع برايشان موجه شود.
ٔ
شيفته «برنده» است .ما كسي را ساختهايم كه به گيشه تسلط دارد ،در ورزش به اوج ميرسد ،يا
پس ما جامعهاي شدهايم كه
نوع جديدي از جالل و جبروت را در كسب و كار فراهم ميكند .پس تعجبي ندارد كه مردم تقلب ميكنند.
تقلب هميشه با ما بوده است .اما آيا حاال بدتر است؟ بدبختانه معيارهاي قابل اعتمادي براي سنجش سطح تقلب نداريم.
يك قرن پيش در بيسبال و كسب و كار رسواييهايي داشتيم ،و تقلبكنندگان در بازي ورق در حكم ملزومات ثابت غرب در
زمانهای گذشته بودند.
چيزي كه به نظرم تازه ميآيد اين است كه تقلب به روند غالب بدل شده است .سروكلهاش تقريبا در هر گوشه و كناري از
زندگي امريكايي پيدا ميشود -از ورزش حرفهاي و كسب و كارهاي وال استريت گرفته تا آزمون جامع دبيرستان .و مدارا هم
بيشتر شده است .حاال مواجهه با بازيكن بيسبالي كه چوب بيسبالش قانوني نيست ،يا دانش آموزي كه دارد در امتحان تقلب
ٔ
مسامحه بيشتري همراه است .آيا ما پذيرفتهايم كه تقلب در سطوحي موجه است؟ اميدوارم كه
ميكند ،با عصبانيت كمتر و
چنين نباشد.
ً
بايد ذات مليمان را عميقا بكاويم تا ببينيم كه چرا بدجوري به قهرمان و آدمهاي سرشناس نياز داريم .گمان ميكنم به
بحران مذهبي در جامعه امريكايي مربوط باشد  -جست و جويي براي آنچه معناي واقعي دارد .ستايش قهرمانان و مشاهير
ممكن است جايگزيني براي يافتن رضايت خاطر در روابط و رسوم خودمان باشد.
در يك سطح عمليتر ،من تقصير را به گردن رسانهها و همچنين سرمايهداري از نوع رقابتي مياندازم .گزارش المپيك بر
رويدادهايي تمركز ميكند كه در آن ممكن است امريكاييها مدال طال بگيرند و به رويدادهايي كه در آنها تالشهاي جانانهاي
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منجر به مدالهاي نقره يا برنز ميشود بيتوجه است .و رسانهها حجم نامتناسبي از نوشتهها يا زمان زيادي از گزارشهاي
خبريشان را فقط به يك بازيكن از تيم نه نفري بيسبال اختصاص ميدهند .توجه رسانهها هواداران را برمیانگیزد برای
َ
َ
تماشای بازی ا َبرستارهشان به ورزشگاه بریزند ،و ا َبرستاره هم به اتکای بلیتهایی که به خاطر او افروخته میشود دستمزد
ساالنه عظیمی طلب میکند.
ٔ
بازارهای رقابتی ،که در تخصیص منابع در اقتصاد ایاالت متحده بسیار مؤثرند ،به رقابت در پیشنهاد دستمزدهای عجوالنه
و نامعقول برای بعضی انواع خاص استعدادها هم منجر شدهاند .شرکتها دستمزدهای زیاده از حد به فار غالتحصیالن
برنامههای معتبر دورههای  MBAپیشنهاد میکنند .مدیران اجرایی ارشد به مقدار کافی قدرت بازاری دارند که با چک و
چانه قراردادهایی ببندند که حتی اگر موفق نشوند هم میلیونها دالر نصیبشان کند.
ً
ستاره موسیقی راک کامال همراه بودهاند .با جست و جو در روی جلدهای مجالت
ٔ
مدل
رسانهها در
ِ
ایجاد این «رهبر بزرگ» یا ِ
کسب و کار ممکن است فکر کنید که جنرال الکتریک فقط مدیر اجرایی ارشد قبلیاش جک ولش ،و هیولیت پاکارد تا همین
ً
اخیرا ،فقط کارلی فیورینا را در استخدام داشته است.
ً
عجیب است که رسانهها حتی مجذوب ٔ
چهره سرشناسی هستند که در حین تقلب گیر افتاده است؛ مثال مارتا استیووارت را به
نماد عجیبی به خاطر رفتار نجیبانهاش در زندان بدل کردهاند.
ٔ َ
«جامعه متقلب» که از آن ناشی میشود – برای ٔ
همه ما بد است .البته تقلب کنندگان رقابت را
ٔ
«جامعه ا َبرستاره»  -و
ظهور
برای دیگران نامنصفانه میکنند.
عالوه بر این ،اگر هر کسی وسوسه شود که تقلب کند – و اگر تعداد قابل مالحظهای از مردم چنین کنند -اعتمادمان به ٔ
همه
اطرافیانمان سست میشود.
چطور میتوانید با والدین دیگر دوستی کنید وقتی که آنها دارند به بچههایشان کمک میکنند که در لیگ کوچولوی بیسبال
تقلب کنند؟ چطور شرکتی میتواند فرهنگ اعتماد بسازد وقتی که کارمندانش گمان کنند دیگران در تالشاند تا با تقلب از
آنها جلو بزنند؟
تقلب هزینهاش هم بیشتر است .هر جامعهای برای پیشبرد امور ،نظام مالیاتی ،و کارهای مردمش ،متکی به آمیزهای از اجبار
اطاعت داوطلبانه است .اگر بخواهیم ،برای بازداری متقلبان ،نظارت دائم ،آزمونهای مصرف مواد ،و جریمههای سنگین
و
ِ
داشته باشیم ،باید خیلی پول خرج کنیم.
بازان قهارند ـ و این
اثرهای طوالنی مدت هم داریم .به یک علت ،اگر نیرنگ اشاعه پیدا کند ،کسانی جلو میافتند که حقه ِ
ٔ
مسئلهجدیتر این است که مردم اگر بپذیرند که همه دارند کلک میزنندو آنها
چیزی نیست که بخواهیم پاداش بدهیم.
فرصت مساوی و عادالنه ندارند ،به نظام اعتماد نمیکنند و از بازی دست میکشند .دیگر نوآوران شرکتهای زیادی تأسیس
وارد ورزشهای رقابتی میشوند .چند سال پیش ،بانک جهانی شواهدی با عدد و رقم ارائه کرد
نمیکنند ،بچههای کمتری ِ
ٔ
مبنی بر اینکه تقلب و فساد در کسب و کار مانع از توسعه اقتصادی نظامهای اقتصادی نوپا میشود.
ٔ
جامعه «برنده همه چیز را میبرد» شده و همه چیز با تقلب پیش میرود؟ من گمان نمیکنم.
آیا باید بپذیریم که امریکا یک
ً
پاسخ صرفا اقدامات شدیدتر و جریمههای سنگینتر نیست ،اگرچه اینها الزماند .در بلندمدت ،تنها تعهد به ارزشهای متفاوت
و بزرگ کردن کودکانمان به طرزی متفاوت است که قدرت تقلب در زندگی امریکایی را مهار خواهد کرد.
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باید به ٔ
ایده «بیشترین تالش» پایبند باشیم ،نه فقط برنده شدن .تنها معدودی از بازیکنان بسکتبال دبیرستانها به تیم ملی
و هیئت ملی بسکتبال امریکا راه خواهند برد .نباید چنین باشد که اکثریت عظیمی فکر کنند که بازندهاند .تنها معدودی از
ً
افراد مشغول در کسب و کار به موقعیت مدیران اجرایی ارشد خواهند رسید .باقیشان مسلما بازنده نیستند.
ِ
ترغیب به « انجام دادن آنچه در توان داری» مستلزم این است که همگیمان تالشهای کسانی را که میشناسیم و دوستشان
داریم تحسین و تجلیل کنیم .همسری که سخت کار میکند ولی ترفیعی نمیگبرد شایستگی دعوتی برای شام خوردن در
رستوران را دارد .شاگرد مدرسهای را که با جدیت درس میخواند ولی ٔ
نمره  Cمیگیرد باید ستایش کرد.
ٔ
موفقیت بیشتر
وسوسه تقلب مقاومت کنند .وقتی
مهمتر از همه اینکه باید بچههامان را طوری تربیت کنیم که در مقابل
ِ
هرم اجتماعی قرار بگیرید ،راهی نیست که شواهد منطقی برای صداقت بنا کنیم .همکارم
ممکن است کمکتان کند تا در رأس ِ

استیو جانسون ،که متخصص آموزش شخصیتی کودکان هم هست ،میگوید که صداقت را باید از سنین طفولیت به کودکان
القا کرد تا جزو عادتهایشان شود.
باید به بچههامان نشان بدهیم که ما بزرگترها از تقلب متنفریم .نباید به متقلبان احترام بگذاریم – شاید با تحریم کردن یک
شرکت خطاکار .بیایید به بچههامان بگوییم که متقلبها احمقاند .باید از تالشهای
بازی بسکتبال یا نخریدن سهام یک
ِ
مدارس ،لیگهای ورزشی ،و دادگاهها برای مجازات کردن حقه بازان حمایت کنیم.
و البته ،فرزندانمان هیچ وقت ،هیچ وقت نباید ببینند که خودمان داریم تقلب میکنیم . ...

پینوشت
ً
از وقتی که این مقاله را نوشتم ،از خودم پرسیدهام که احتماال چطور میتوانم دانشجویان را برای زندگی در دنیایی که به هزار
زبان میگوید که «به موفقیتش میارزد که تقلب کنیم» بهتر آماده کنم؟ و من و شما چطور باید خودمان را آماده کنیم که در
آینده در مقابل این پیام مقاومت کنیم؟ ویراستاران این مجله و من از نظرها و اندیشههای شما استقبال میکنیم.

