
آیا شما با اصطلحاتی چون پتن��ت ت��رول، برون س��پاری، جمع س���پاری،نرم اف��زار مت��ن ب��از، ن��وآوری ب��از،
بهره کشی مجازی و امثالهم آشنایی دارید؟ حتی اگر بعضی از این اصطلحات کمی نا اشنا بنظر رس��ند،
اما مسلما  اخبار مرب��وط ب��ه آن ه��ا را در اش��کال مختل��ف ش��نیده ی��ا خوانده  ای��د. مثل  احتم��ال  دعواه��ای
حق امتیاز بین اپل و سامسونگ را شنیده اید، و یا اینکه شرکت هایی وجود دارند ک��ه تخص��ص خ��ود را در
خرید پتنت های قدیمی دیگر شرکت ها قرار داده اند، اختراعاتی قدیمی که هیچ گاه به اجرا در نیام��ده و
در سطح طرح باقی ماندند. و یا  خیلی از غول های بزرگ اقتصادی، شرکت های در ح�ال ورشکس��تگی را

 میلی��ارد دلر ص��رف خری��د موت��ورول۱۲,۵به خاطر پتنت هایشان می خرند. به عنوان نمونه شرکت گوگل 
بخاطر پتنت های قدیمی آن کرد. شاید شنیده باشید که شرکت ویرن��ت ایک��س توانس��ت مایکروس��افت را

 میلیون دلر غرام��ت ب��ه خ�اطر نق��ض حق�وق انحص�اری خ�ود نمای��د. ح��تی اگ��ر۲۰۰مجبور به پرداخت 
استفاده زیادی از کلمه برون سپاری نکرده باشید ولی ممکن اس��ت  ش��رکت های زی��ادی را بشناس��ید ک��ه

کارهای تولیدی و خدماتی خود را به شرکت های دیگر سپرده باشند.
 ام��ا  منظ��ور از کارگاه ه��ای بهره کش��ی مج��ازی چیس���ت؟ایا الگ��وی ن��وآوری ب��از، نش��ان دهنده ثب��ات
سرمایه داری و یا تزلزل آن.زمانی ریچارد استالمن در کتاب خود، «ازاد همچون ازادی» نظرات خود را در
مورد نرم افزارهای آزاد بیان نمود. آیا امروز  این آرزوی وی تحقق یافته اس��ت؟ موفقیت ه��ای کپی لف��ت در
مقابل کپی رایت تا چه حد بوده است؟ آیا فقط انتقال کارهای تولیدی به کشورهایی چ��ون چی��ن، هن��د،
ویتنام و امثالهم، تولید سنتی در کشورهای غربی را به خطر می اندازد؟ در این صورت جمع س��پاری چ��ه

نقشی در این رابطه بازی می کند؟
  نانسی اتلینجر، استاد بخش جقرافی دانشگاه اهایو در مقاله زیر ضمن گذاری تاریخی از دوران پ��س از
جنگ دوم جهانی تا به امروز، بدنبال پاسخ بسیاری از سؤالت مشابه است. ام��ا پی��ش از مط��العه مق��اله،

ضرورت توضیح بسیار کوتاه برای بعضی از کلمات یاد شده بال وجود دارد:
patentپنت ترول (  trollشرکت هایی ک��ه ب�رای کس�ب پ�ول، ب�ا در اختی��ار گرفت�ن پتنت ه��ای ق��دیمی :(

دیگران، سعی می کنند با شکایت از شرکت های دیگر که از پنت های مش��ابه ای در تولی��د خ��ود اس��تفاده
می برند، از آن ها غرامت بگیرند.

):واگذاری انجام تمام یا بخشی  از فعالیت های تولی�دی ی�ا خ�دماتی ب�ه ی�کoutsourcingبرون سپاری (
شرکت خارجی تحت یک قرارداد مشخص.

):نوعی از برون سپاری است که کار را نه به شرکت ها، بلکه افراد وس��یعیcrowdsourcing جمع سپاری(
از طریق فراخوان عمومی، عمدتا از طریق اینترنت، می سپارد.



openنرم افزارمتن باز (  source  sofwareنرم افزارهایی که کد آن آزاد است و افراد دیگر می توانن��د در :(
کد آن تغییر ایجاد کنند، مانند لینوکس، اندروید ...

 پارادایم باز بودن

اثر: نانسی اتلینجر

برگردان: رضا جاسکی

۶۱۵۲تعداد کلمات:
 چه کسی می تواند به «نواوری باز بودن» اعتراض کند؟بنظر می رس��د  ای��ن اص��طلح، ک��ه از توس��عه ن��رم
افزاری وارد شده به یک جزء اصلی استراتژی مدیریت-بازرگانی بدل گشته است،  مطلوبترین جنبه های
س��رمایه داری معاص��ر آمریک��ایی را احض��ار م��ی کن��د: ازادی، خلقی��ت، دسترس��ی دموکراتی��ک، امک��ان
مرزهای جدید. الگوی «باز بودن» وعده می دهد که سیستم های تولیدی جدید را ترکیب کند، و این را از

  و  فضای منقبض شده گلوبالیزاسیون ب��ا ش��کل های جدی��د س��ازمان تج��اری و۲,۰طریق تکنولوژی وب 
ارزش کشی  ممکن سازد؛ آن سلح قدرتمندی را در رقابت بین شرکت ها و یک رژی��م ک��اری جدی��د ارائه
می دهد. پارادیم توسط سیلی  از کتب و مقالت از سوی مدارس اقتصادی در ط�ی ده�ه گذش��ته تروی�ج

،بنا بر گفته هن��ری چس�برو، یک�ی از پی��ش کس�وتان ای�ن ح�وزه و م��دیر مرک�ز۲۰۰۳شده است. در سال 
 نتیجه خت��م م��ی۲۰۰نوآوری باز در مدرسه بازرگانی هس برکلی، جستجوی گوگل برای «نواوری باز» به 

 میلیون بود.۶۷۲، این رقم ۲۰۱۳. در سال ١شد
، جا را برای  اشکال «انعط��اف پ��ذیر» ب��از۱۹۸۰درست همانطور که سازمان تولیدی فوردی در سال های 

کرد،  بنا بر استدلل طرفداران باز بودن،امروزه این انعطاف پذیری توسط« م��دل تج�اری ب�از» ج�ایگزین
می شود. در حال حاضر، انطور که گفته می شود از الکترونیک به بی��و تکنول��وژی و داروس��ازی گس��ترش
یافته، و شروع به نفوذ در تجارت محصولت کشاورزی، صنایع غذایی و بخش ابزار و  ماشین الت نم��وده

 مدعی شد که سه چهارم شرکت ه��ای آمریک��ایی و اروپ��ایی ب��ا فروش��ی۲۰۱۳است؛ یک بررسی در سال 

۲۰۱۱  هنری چسبرو، «هر آنچه که نیاز دارید در باره نوآوری باز بدانید»، فوربس، مارس ١



 یک بررس�ی دقیق ت�ر نش�ان می ده��د ک�ه ،٢ میلیون دلر از «نواوری باز» استفاده می کنند.۲۵۰بیش از 
الگوی باز بودن، بیشتر از آنکه بیانگر قدرت سرمایه داری آمریکا باشد، نشانه مش��کلت آن اس��ت: س��ود
در آوردن بدون  سرمایه گذاری پایدار و فشار بر نیروی کاری که از قبل شیره اش کشیده شده، و تقاضای

وابسته به اعتبار و قرض.

از فوردیسم به تولید انعطاف پذیر

فوردیسم کلسیک مستلزم شرکت یکپارچه عمودی است. این امر پی��ش از ای��ن ب��ا ظه��ور انحص��ارات در
اواخر قرن نوزدهم آغاز شد. اندرو کارنگی کارخانه ه��ای تولی��د ف�ولد ای��الت متح��ده را ب�ا خری��دن کلی��ه
عملیات در همه مراحل زنجیره ارزش توسعه داد: خطه های آه��ن خی��ز، مع��ادن زغ��ال س��نگ، کارخ��انه
های تولید فولد، راه آهن وقایق های حمل و نقل. جان دی راکفلر شرکت نفت استاندارد  را س��اخت ک��ه
نه فقط شامل پالیشگاه های نفت می شد-او تقریبا  همه ظرفیت پالیش نفت را در اختیار داش��ت- بلک��ه

شگاههای خرده فروش��ی و کارخانه ه��اییخطوط لوله،ماشین های نفتی، کارخانه های بشکه سازی، فرو
که از جمله آسفالت، منابع کود، گریس  های روان کننده، نفت و گازوئیل تولید م��ی کردن��د، را در ب��ر م��ی
گرفت. بطور مشابه ای، کارخانجات ارد در انحصار پیلزبرگ، بسته بندی گوشت توس��ط ارم��ر، محص��ولت
صابون و کاله�ای خ�انگی بوس��یله پراک��تر و گمب��ل ب��ود. اص�ل ف���ورد-هنری ف�ورد ب��ه ک�ارگران کارخ�انه

 باشند-به تقویت تقاضای داخلی کم��کTاتومبیل سازی انقدر مزد می داد که بتوانند قادر به خرید مدل 
کرد، و منطق تولید حجم بال، «فقط در صورت» تقاضا ، و کمی نگرانی برای موج��ودی ف��روش نرفت��ه، را
ارائه نمود. با اجرای قانون ضد-تراست، انحصارات خود را به ص��ورت الیگ��اپولی در اوردن��د، ام��ا ض��رورت
شرکت ها تا حد امکان، هنوز برپایه درون سازی فعالیت های ه�ر چ��ه بیش��تر در داخ��ل ش�رکت های غ�ول
پیکر قرار داشت. با از سر گذراندن رکود بزرگ، این الگو  توسط رونق زمان جنگ بش��دت تق��ویت گش��ت.

شرکت های بزرگ آمریکایی بر اقتصاد جهانی تسلط یافتند. 
، شرکت های آمریکایی در مواجهه با افزایش رقابت، از سوی ژاپن و المان-و بزودی از۱۹۷۰در سال های 

طرف تایوان، کره جنوبی، چین و ویتنام-که مشکل اضافه تولید را بر  بازار جهانی تحمی��ل ک��رد، مب��ارزه
می نمودند. در بحبوبه رکود اقتصادی، بح��ران نف��ت و ام��واج کش��مکش های ک��ارگری، مش��کلت اض��افه
تولید با هزینه های انبار داری موجودی های مازاد تشدید گشت. از پیش شرکت ها شروع به کاهش هزینه

  الیور گاسمن، الن انکل و هنری چسبرو، «اینده نوآوری باز»٢



تولید از طریق بازارهای نیروی کار ارزان تر، و غیر اتحادیه ای ه��م درجن��وب  ای��الت متح��ده و ه��م خ��ارج
کشور نموده بودند. ام�ا هم چن��ان که ن�رخ س��ود دهی ب��ه س�قوط خ�ود ادام��ه می داد، س��هامداران بزرگ��تر

 جدی تری شدند. در این میان موج تملک ه��ا و ادغام ه��ای ته��اجمی، ک��اهش هزین��ه واتخواهان اقدام
  گش��ت: فعالیت ه��ای۱۹۸۰سلب دارایی، منجر به فروپاشی عملی��ات عم��ودی ش��رکت ها از می��انه ده��ه 

فرعی و بخش های غیر انتفاعی حذف شدند، یا کار انان به شرکت های کوچکتر، ک��ه معم��ولر مجب��ور ب��ه
 نی��روی ک�ار و هزین��ه تولی��دیتوانس��تند بودن��د، منتق��ل ش�دند، و در ن��تیجه اتارائه پایین ترین پیش��نهاد

. شرکت های بزرگ می توانستند منابع تولیدی را در صورت نیاز درخواست کنند،دهندیکدیگر را کاهش 
 بار موجودی های انبار شده را در میان افزایش رقابت جهانی از دوش خود سبک نمایند.،و ازاین رو

این شیوه «تولید انعطاف پذیر» نیز شاهد ظهور خرده فروشان تا نوک  سیستم توزی��ع،  ب��ا تولید کنن��دگانی
که نقش یک گروه زیر دست انان را به خود می گرفتند، گشت. نمونه های این فرایند را می ت��وان ب��ا تغیی��ر
رابطه طولنی مدت  می�ان ش�رکت های ل�وازم خ�انگی پرات��ر و گمب��ل و فروش�گاه جدی��د ارزان وال-م�ارت
مشاهده نمود. همراه با شرکتهای بزرگ مواد غذایی هاینز و کلگ، صابون سازی سین س��یناتی یک��ی از
پیشگامان محصولت مارک دار بوده است، که کالهای عمومی را  به کاله��ای مص��رفی ش��رکتی خ��اص-
ایوری، تاید، کرست، پمپرز-تبدیل می کند،  پدی��ده ای ک��ه  توس�ط ش��رکت های تبلیغ��اتی گ��ران حم��ایت
می شود؛ این سریال آبکی عمل   به عنوان ژانری برای جذب مخاطبان برای تبلیغات رادیویی آن اخ��تراع
شده است. پی اند جی، با نیروی فروش فوق العاده خود و وفاداری اثبات شده مصرف کننده می توانست

، وال-مارت سیستم خ��ود۱۹۸۰شرایط را پیرامون قیمت، برنامه و نمایش دیکته کند. اما در اواسط دهه 
را ب��رای اس��کن لی��زری محص��ولت و رم��ز میله ای تکمی��ل ک��رد و به ط��ور مس��تقیم اطلع��ات را از تص��فیه
حساب های فروشگاه های خود از طریق م��اهواره خصوص��ی، ب��ه مق��ر مرک��زی خ��ویش در ارک��انزاس م��ی

 در س��ال٣  میلی��ارد دلر، ب��ه ان��دازه پ��ی ان��د ج��ی، رس��ید.۱۵در آمد سالنه این شرکت به بزودی فرستاد؛

  وال-مارت براثر سلطه خود در بازار در اواخر دهه هفتاد، عنوان به اصطلح «یک بازیگر پلتفرم » بدس..ت٣
اورد، که استفده نواورانه اش از تکنولوژی «می تواند مستقیما  تحول آینده  بازار آن ه..ا را دگرگ..ون س..ازد، و
مشتریان و تأمین کنندگان ، مدل های خود را با آن ها منطبق می سازند»-اغ.از «ن.واوری ب.از» ، اث..ر هن.ری
چسبرو. وال-مارت خود را بیشتر به عنوان توزیع کننده تا خرد ه فروش تثبیت نمود، نقطه قوت اصلی آن نه
بازاریابی بلکه تدارکات بود. آن برای توسعه  در مناطق جدید، اول با ساختمان ی..ک مرک..ز توزی..ع مرک..زی

  فروشگاه دورش را حلقه می زنند. یک مرکز توزیع می تواند ب..ه ان..دازه۱۵۰شروع می کند و سپس  حداکثر 



 سام والتون، پی اند جی را متقاعد به نصب یک سیستم س��فارش الک��ترونیکی نم��ود، ط��وری ک��ه۱۹۸۷
یک کامپیوتر فروشگاه وال-مارت بطور خودکار  بتواند سفارش پمپرز از یک کارحانه پی اند ج��ی، وق��تی
میزان موجودی آن پایین است را بدهد-چیزی که باعث شد نیروی فروش پی اند جی با یک ض��ربه زای��د

، در آمد سالنه وال-مارت پنج برابر پی اند جی بود و آن می توانس��ت قیم��ت، حج��م،۲۰۰۵شود. تا سال 
 در ن��تیجه، ای��ن ام��ر وال-٤بسته بندی، برنامه تحویل و  کیفیت را به تأمین کنن��دگان خ��ود تحمی��ل کن��د.

مارت می توانست هزینه موجودی خود را کاهش دهد، در حالی که تولید کنن��دگان بط��ور روزافزون��ی لزم
 توس�ط ش�رکت های۱۹۷۰دیدند که به شیوه «درست به موقع» تغیی��ر روش دهن�د، روش�ی  ک��ه در ده�ه 

پیشرو  اتومبیل سازی و الکترونیکی ژاپنی می توانس��تند برنامه ه��ای ب��ه ظ��اهر غی��ر ممک��ن خ��ویش را ب��ه
.  ٥پیمانکاران فرعی وابسته خود تحمیل کنند، توسعه یافته بود

مدل های تولید انعطاف پذیر شاهد انتقال و تنزل تولید در میان طیف گسترده ای از بخش ه��ا ش��د. مثل،
در بخ��ش پوش��اک، نای��ک و گ��اپ ب��ا ایجادمارک ه��ای خ��ویش، س��عی خ��ود را ب��ر طراح��ی، بازاری��ابی و
خرده فروشی های متمرکز قرار دادند؛ کارخانجات تولیدی لب�اس و کف��ش ان�ان ب��ه ی��ک قلب وابس��ته در
زنجیره تأمین تنزل یافته، که با تامین کنندگان دون پایه در اسیای شرقی، ش��به ق��اره ی��ا امریک��ای لتی��ن
قرارداد داشتند، در حالی که قیمت، کیفیت و برن��امه از ب��ال هماهن��گ می ش��دند. وال-م��ارت ب��ار دیگ��ر

 از شرق آسیا خرید می کرد: از ابتدای فعالیت  خود در اوای��ل س��ال های 
۱۹۸۰پیشتازی بود که مستقیما 

، باشد،  اراسته با مناطق گسترد ای که کامیون ها و راه  آهن بتوانند ه..رمایلپانزده زمین فوتبال، بیش از یک 
محموله دارای کد میله ای  را با نقاله های  بار گیری خالی کنند، جائی که چشم های الکترونیکی کدها را اسکن
و دست های الکترونیکی کارتن ها را به محوطه صحیح هل می دهند تا برای تحوی..ل ه..ر چ..ه س..ریع تر ب..ه
م دپوت، تارگت،اپ..س و ف..داکس فروشگاه ها آماده سازند. این مدل مرکز توزیع توسط شرکت هایی  چون، هم
نیز استفاده شده است که به آن ها انحصار کنترل شاهراه های شبکه توزیع جهانی را اعط..اء نم..وده اس..ت.

کتاب نلسون لیختن اشتاین، انقلب خرده فروشی.     رجوع شود به
  لیختن اشتاین، انقلب خرده فروشی٤
  مدل ژاپنی  کیرتسو، معمول  به شکل روابط طولنی م..دت و  مطمئن توص..یف می ش..ود، ام..ا لی..ه پ..ایین٥

مقاطعه کاران-که نیروی کار آن ها معمول  از زنان، مهاجران یا مردان پیر تش..کیل می ش...ود-رفتار بس..یار
متفاوتی را تجربه می کنند. برای مثال نگاه کنید به مایکل اسمیتکا ، روابط رقابتی: پیمانک..اری در ص..نعت

اتومبیل سازی ژاپن.



در هنگ کنگ و تایوان، بدنبال کارخانجات تولیدی در چین بود ک��ه بتوانن��د کاله�ای طراح��ی ش��ده در
ارکانزاس را تولید کنن��د؛ وال-م��ارت ب��ه انه��ا فق�ط ده درص��د س�ود ناخ�الص عم��ده، ول��ی در عی��ن ح�ال

 از عهده برامدن برنامه تحویل، اولین لیه شرکت های چینی بایستیه منظور حجیم را بدهد. بشاتسفار
 بخش بزرگی از دهها محص��ول کوچ��ک، «ی��ک دنی��ا» از،بلفاصله می توانستند برای اولین قرارداد فرعی

 نمی پ��ذیرفت، ایج��اددر قبال انانکارگاههای کوچک که وال-مارت و دسته اش هیچ مسئولیت قانونی را 
  ٦کنند.

شرکت های پر ارزش مانند جنرال الکتریک و ای ب�ی ام همی��ن مس��یر را ط�ی نمودن��د. جن��رال الکتری��ک
تولید تلویزیون، رادیو و محصولت الکترونیکی را متوقف ساخته، و در عوض حق استفاده از اسم تج�اری

، به اختصار تحتو] ، تولید، بازاریابیR&Dجنرال الکتریک را به سازندگان اسیایی، که تحقیق و توسعه [ 
. ام��ور٧و فروش-و همه ریسک ها را تقبل می کردند-داد، و در ن��تیجه ح��ق امتی��از ث��ابتی را کس��ب نم��ود

، بازوی م��الی جن��رال۹۰مالی یکی دیگر از منابع درامد، با بازده بالتر از تولید محصولت است: در دهه 
الکتریک پاس��خگوی نیم��ی از در آم��د آن می گ��ردد. ای ب��ی ام، ک��ه از م��وقعیت انحص��اری خ��ود در ب��ازار

 گش��ت، س��ود۱۹۹۲ بهره می برد، دچار بحران مالی در سال ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰کامپیوتر بزرگ در سال های 
آن توسط اراکل، اینتل و میکروسافت محو گشت. مدیر عامل شرکت، لو گستنر، اخراج ه��ای در مقی��اس
بزرگ و بسته شدن بخش های غیر سودده-بشمول کل بخش تحقیق و توسعه-را  به آن تحمیل نمود. ای
بی ام به یک شرکت خدماتی تبدیل گشت، و  پروانه تکنولوژی آن ب��ه دیگ��ران داده ش��د. ام��روزه بی��ش از

 از بخ�ش خ��دمات جه��انی ای ب�ی ام ک��ه از س��رمایه گذاری مش��تریان خ�ود در بخ�ش،نیمی از در آمد آن
٨فناوری اطلعات پشتیبانی می کند، حاصل می شود.

قبل از هر چیز، «تولید انعطاف پذیر» نشانه تنزل رتبه نیروی ک��ار ب��ود. هزینه ه��ای دس��تمزد ج��زء اولی��ن
اهداف سهامداران بود؛ «انعطاف پذیری کارکردی» ای��ن معن��ی را بخ��ود گرف��ت ک��ه طی��ف گس��ترده ای از
وظایف می بایستی در مقوله های گسترده پرداخت گروه بندی شوند، در نتیجه  اختلف حق��وق ب�ا قب�ول

 افزایش یافت. «انعطاف پ�ذیری ع�ددی» یک��ی دیگ�ر از اه��داف ب�ود، ک�ه ب�ا کم��کبیشترمسئولیت های 

  لیختن اشتاین، انقلب خرده فروشی. وال-مارت سپس از تبلیغات نیمه دهه هشتاد خود «امریکایی بخر» تا٦
بتواند کارخانجات محلی را مجبور به رقابت با کارخانه های تولیدی اسیای شرقی نماید.

  هنری چسبرو، مدل های اقتصادی باز: چگونه می توان  در چشم انداز جدید نوآوری رشد کرد٧
  هنری چسبرو، مدل های اقتصادی باز٨



ش نیروی کار کوتاه مدت و قراردادی از عهده آن برامدند. هر دو این ها به منظور افزایش حجم کار و پ��ادا
کمتر است. در حالی که زمانی اشتغال ب��ه عن�وان راه خ�روج از فق�ر قلم�داد می ش�د، چش��م انداز جدی�د

 آن است که افراد همزمان چند کار می کنن��د در ح�الی ک��ه هن�وز از عه��ده زن�دگی ب�رمعنینیروی کار به 
نمی ایند. دستمزدها راکد هستند-در امریکا، ارزش واقع��ی ح��داقل  دس��تمزد در ط��ی س��ه ده��ه بع��د از

 ، سی درصد کاهش داشته است-و تقاض�ا ت�ا ح��د زی�ادی توس��ط افزای�ش عظی��م ب��دهی خ��انگی۱۹۷۸
 و قرض بگی��ران ای��ن ب��ازار جدی��د را ب��ه عن��وان،»داراه��اتث��بیت ش��ده اس��ت. ش��رکت ها ه��دف خ��ود را «

مص��رف کنندگان ب�القوه ق��رار داده ان��د و «ن��داران» را نادی��ده می گیرن���د؛بیش از ه��ر زم��ان دیگ��ری،  ب��ه
 هم با وفور فراوان و هم فقر شدید.شده انداصطلح شهرهای جهانی، به مکانی تبدیل 

«نواوری باز»

هنوزسقوط  نرخ سود ش��رکت های آمریک��ایی ادام��ه دارد،  چرخ��ه اقتص��ادی ب��ه چرخ��ه اقتص��ادی؛ دوره
 ترکید. ای��ن۲۰۰۰ به یک حباب عظیم تبدیل شد که در تابستان ۹۰ در اواخر دهه dot.comکوتاه رونق 

ایده که شرکت های آمریکایی باید در مقابله با تشدید رقابت از س��وی خ��ارج ب��ا اعم��ال تحقی��ق و توس��عه
مقابله کند-«سود از نواوری»، که بعدها توسط یک تئوریسین مدرسه اقتصادی ضرب زده ش��د-در ده��ه

 یک��ی از نتای��ج سیاس��ی آن٩ فن اوری شرکت های ژاپنی ع��رض ان��دام ک��رد.پیشرفتهای ، در مقابله با ۷۰
تقویت قانون حمایت از ثبت اختراع و ایجاد یک دادگاه فدرال، مختص  درخواس��ت های ثب��ت اخ��تراع در

 ب��ود. ام��ا ب��ا تلف��ات ف��راوان بخش ه��ای تحقی��ق و توس��عه در ط��ی اخ��راج کارکن��ان، تولی��د۱۹۸۲س��ال 
انعطاف پ��ذیر نئولی��برالی هی��چ راه حل��ی ب��رای ک��اراکتر و سرش��ت ف��وردی تحقی��ق و توس��عه پی��دا نک��رد-
البته،یکی ممکن است بگوید  تیلوریسم، با توجه به تقسیم بندی سفت و سختی که در شرکت های بزرگ
بین سازمان تولید  و «نواوری» وجود داشت. رقابت فزاینده جه��انی و ک��اهش چرخ��ه ن��وآوری مش��کل را
وخیم تر نمود؛ شرکت ها-خصوصا آن هایی که هنوز مشغول تولید کال و خدمات بودند-تحت فشار بی��ش

توس��عه ب��ود، ک��ه ازدر ح��ال  تقاضا  یک محیط جدید  همزمان۱۰از پیش برای افزایش ارزش سهام بودند.
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  بلندین لپرچه، گیلیان لفبور و دنیس لنگلت، «اس..تراتژی ن..وآوری در بح..ران جه..انی: ت..وجیه عقل..ی و۱۰

راههای جید



پیشرفت در اطلعات و تکنولوژی ارتباطات بهره می گرف��ت. ش��رکت ها فاق��د دان��ش لزم ب��رای مق��ابله ب��ا
تقاضای فزاینده غیر قاب��ل پیش بین��ی  دلخ��واه مش��تریان بودن���د.با ای��ن ح��ال، از عم��ق رک��ود اقتص��ادی

dot.com] این ایده شکل گرفت که جنبش متن ب��از   open  sourceک��ه پیش��تازش لین��وس توروال��دز ، [
 ساله بود، ممکن است مدلی -هنوز سوداورتر-ب��رای تحقی��ق و توس��عه۲۲توسعه هنده نرم افزار فنلندی 

باشد.
توروالدز، در حالی که روی کد یک هسته سیستم عامل جدید، لینوکس، کار می کرد با انتشار نسخه های
اولیه کار خود، از همکاران هکر خود تقاضای پیشنهاد و همکاری نموده و هسته لین��وکس را ب��ه گ��ونه ای
ساخت که توسط دیگران به راحتی قابل تست، اشکال زدایی و بهبود باشد. این فرایند که بعدا   «توس��عه
باز» یا «متن باز» نامیده شد، بشکل مبهوت کننده ای موفقیت امیز ب��ود. قاب��ل ت��وجه ترین موض��وع ب��رای

 درص��د از  ک��د هس��ته لین��وکس را۲تئوریسین های تجاری این ب��ود ک��ه، توروال��دز تخمی��ن زده ب��ود فق��ط 
خودش نوشته بود؛ بقیه کد توسط همکاران انلین، به صورت رایگان نوشته شده بود.پیامدهای تج��اری

 ش�رح داده ش�د: او کلیسای جامع و ب��ازار،۱۹۹۹آن توسط اریک ریموند در کتاب پر فروش وی در سال 
 باز «را از نقش سزوار و مناسب خود جدا کنند» همگرامتننوشت، نیروهای فنی و  بازار  به منظور آن که 

گشتند؛ کلید آن «بهره برداری از توسعه باز و بررسی همکاری غیر متمرک��ز ب��رای ک��اهش هزین��ه و بهب��ود
با ظهور «نواوری باز» به عنوان یک اس��تراتژی تج��اری، تحقی��ق و توس��عه تعم��دا ب��ه۱۱کیفیت نرم افزار بود

بیرون سپرده می شود، درست مانند تولید کفش ورزشی، و  به منظور بهبود کل در آمد از طریق اس��تثمار
منابع جدید قدرت کار در اشکال جدید. 

؛ آنچه که به حس��اب می ام��د ن��ه اص��التشتتعریف «نواوری باز» تأکید کمی بر روی چنین ایده هایی دا
بود و نه خلقیت، بلکه استخراج ارزش.با  بازتاب تمایزی که به شومپتر باز می گردد، چسبرو تأکی��د ک��رد
که «منظور من از نوآوری چیزی کامل  متفاوت از اختراع است. برای من، نوآوری به معنی اختراعی است

پ��ارادیم ق��رن بیس��ت  ب��رای تحقی��ق و توس��عه تج��اری، آزمایش��گاه۱۲که اجرا شده و به بازار رسیده است»
داخلی تحقیقاتی، که پیشگام اش صنعت شیمیایی آلمان بود که  در آزمایشگاه  وسترن الکتریک ب��ل در

  اریک ریموند، کلیسای جامع و بازار: تعمقی بر لینوکس و  متن باز توسط یک انقلب اتفاقی ۱۱
  هنری چسبرو، واوری باز: ضرورت های جدید برای ایجاد و بهره از فناوری، چسبرو مدیر بازاریابی برای۱۲

 به مشاوره تجاری در سیلیکون ولی ، قب..ل از نوش..تن اث..ر۹۰  بود که در ده ۸۰یک شرکت فورچون در دهه 
خود در باره نوآوری باز، مشغول بود. 



آمریکا    پذیرفته شده بود؛پروژه منهتن نیز بر اساس همان مدل اجرا شد. اما شرکت ها در عص��ر تش��دید
فشارهای بازار و در هنگام تیز کردن ابزار خ�ود ب��ه منظ�ور اس�تخراج س�ود، نی�از ب��دان داش��تند ک��ه ب�رای
ایده های خلق به بیرون نیز نگاه کنند. آن ه��ا دریافتن��د ک��ه امک��ان ه�ر چ��ه بیش�تری در کس��ب فن�اوری

ن��د، و که هم اکنون مجهز ب��ه کامپیوتره��ای شخص��ی ارزان بودشان وجود دارد،نواورانه از سوی کارپردازان
  بنوبه خود خلقیت مستقل را تسهیل می نمود. در همان زمان، نوع جدیدی از شرکت پا گرف��تاین امر

که دللی روابط  جدید بین شرکت ها را بعهده گرفت: از ی��ک ط��رف «جوین��دگان» ب��ا مش��کلت متف��اوت
«نواوری»، و از سوی دیگر «حلل» بالقوه مشکلت انها. این واس��طه گران ن��ه  فق��ط از طری��ق تخص��ص و

ایده ها، بلکه مالکیت غیر مادی عمل می کردند.
در زبان نوآوری باز، مالکیت غیر مادی مانند یک دارایی مالی اداره شود. بطور بس��یار چش��مگیری، ای��ن
امر منجر به ستیزهای شدیدی پیرامون حقوق غیر مادی در رابطه ب�ا فناوری ه�ای موج��ود گش��ته اس��ت.
ظاهرا این حوزه عمومی دانش بش��ری اص��ل   ی��ک ام��ر مش��ترک اس��وده ای نیس��ت. درگی��ری بی��ن اپ��ل و
سامسونگ حول بازار گوش��ی های هوش��مند و تبل��ت ی��ک نم��ونه ب��ارز آن اس��ت. ه��ر دو ش��رکت خواه��ان
ممنوعیت محصولت طرف مقابل، با ادعاهای ضد و نقیض در مورد تخلف ثبت اخ��تراع، در دادگاه ه��ای
ایالت متحده، اتحادیه اروپا و اسیا هستند. سامسونگ معتقد است که صفحه نم��ایش بزرگ ت��ر و قیم��ت

 آن چیزی است که باعث جذب سهم بیشتری در بازار گشته است و نه استفاده ازمحصولتشان،ارزان تر 
برخی از جنبه های فناوری صفحه نمایش لمسی؛ در حالی که وکیل اپل به دادگاه کالیفرنیا هش��دار داد
که تولید تلویزیون امریک��ایی، بخ�اطر آنک��ه ش�رکت های آمریک��ایی در حف�ظ م��الکیت غیرم�ادی خ�ود در

 هنگ��امی۱۳مقابل شرکت های خارجی شکست خوردند، منسوخ شد: «اقتصاد ما نابود خواه��د گش��ت».
که کمیسیون تج��ارت بین الملل��ی، ب��ا ت��دبیری س��لیمان منش��انه، ب��ه ای��ن ن��تیجه رس��ید ک��ه ه��ر دو ح��ق
انحصاری یکدیگر را نقض کرده اند، دولت اوباما، بدون آنکه ج��ای تعج��بی باش��د، ممن��وعیت محص��ولت

اپل را وتو کرد در حالی که حکم سامسونگ را تائید نمود.
چشم انداز حفاظت از حق ثبت به طور فزاین��ده ای ش��کل ی��ک منطق��ه جنگ��ی را ب��ه خ��ود می گی���رد.اگر
زمانی به عنوان حوزه وکل ، که به خاطر جلوگیری از دردسر  شرکت حقوق می گرفتند، قلم��داد می ش��د،

 میلیون دلر بیشتر بخاطر تخل..ف ثب..ت اخ..تراع در ای..الت متح..ده۲۹۰  دومینیک راش، «سامسونگ به پرداخت ۱۳
۲۰۱۳ نوامبر ۲۲محکوم شد»، گاردین، 



. ای�ن جنب��ه حف��اظتی ن�دارد ب�رای ان ک�ه۱۴امروز  موضوعی برای مدیریت استراتژیک محسوب می ش�ود
اکثریت قریب به اتفاق امتیازهای انحصاری جنبه تجاری به خود نمی گیرند-بن��ا ب��ه براورده��ای پراک��تر و

 درصد-گر چه این واقعیت حاکی از آن است که عمل ک��رد۹۰ ، به اندازه حیرت اور ۲۰۰۲گمبل در سال 
حق ثبت یک مقیاس قابل تردی��د ب��رای ن��وآوری اس���ت.بر عک��س، ترکی��بی از موج��ودی زی��اد اختراع��ات
قدیمی که هرگز مورد استفاده واقع نشده است و تحول اخیر «بیشه های ثبت اختراع» حول دس��ته ای از
فناوری های پیچیده و بهم پیوسته، منشاء یک صنعت جدید گش��ته اس�ت: پتن��ت ت�رول، مزاحم��ان ح��ق
امتیاز. این واقعیت که حق امتیاز اغلب برای ایده هایی که واقعا  تازه نیس��تند ص��ادر می ش��ود بط��ور وی��ژه
زمینه مناسبی برای مزاحمان ثبت اختراع است، که اول از طریق خرید حقوق انحصاری که به ن��وعی ب��ا
فناوری های جدید رابطه دارند اما در عین حال هرگز جنبه تج�اری ب��ه خ�ود نگرفتن��د، و س��پس ب�ا تح�ت

 سالنه در،  ثبت اختراعمزاحمت پول در می اورند. ، پیگرد قرار دادن شرکت های بزرگ برای نقض قوانین
 میلیارد دلر ضرر اقتصادی در بر دارد، و هزینه های دادخ��واهی در ط��ی هش��ت س�ال گذش��ته۸۳حدود 

. ش�رکت ها ش�روع ب�ه۱۵ درصد افزایش ی�افته اس�ت۴۰۰برای گوگل، بلکبری، ا رث لینک و ردهت سالنه 
پرداخت پول حفاظت به مزاحمان ثب��ت اخ��تراع، در ق��الب هزینه ه��ای ص��دور پروان��ه ب��ال، کرده ان��د ت��ا از

شکایت های قانونی گران تر جلوگیری کنند. 
اگر جایی شرکت های بزرگ در تحقیق و توسعه قابل لمس سرمایه گذاری کنند، امروزه بیشترین احتمال
این است که انها اقدام به افزایش روزافزون سرمایه مخاطره آمیز درونی شرکت در شرکت های خارجی در
طی مدت کوتاه-مدل سیلیکون ولی- کنند، تا اینکه بخش های تحقیقاتی خود را گس��ترش دهن��د. ای��ن
واقعیت ک��ه ش�رکت های ب��زرگ تولی��دی محص��ولت -و خ��دمات- برن��امه س��رمایه مخ��اطره امیز خ��ویش را

 ب��ه ام��ور م��الی اس��ت-در ش��رایطن��ان  آام��روز خودشان گسترش دادند، به خوبی نشانگر درجه پرداختن 
تولید اضافی جهانی، بطور  معمول  قسمت عمده  سود بال، خ�ارج از تخص�ص اص��لی ش�رکت ها کس��ب

 شرکت بزرگ جهانی نشریه ف��وربز ، در پن��ج۲۰۰۰می شود. در یک بررسی تازه از پنجاه شرکت از لیست  
بخش مختلف، عنوان می شود که تنها یک چهارم از آن ها سرمایه مخاطره امیز خود را ب��ه منظ��ور تق��ویت

.ادبیات  نوآوری باز معمول  از نقش مرکزی دول��ت در تحقی��ق و توس��عه۱۶کسب و کار خود به کار گرفته اند

هنری چسبرو،  مدل های اقتصادی باز  ۱۴
 real clear mrket, 2013  فیل گلدبرگ، « ریشه کنی پتنت ترول، راه رسیدن به نوآوری است»، ۱۵
  نگاه کنید به بوریس باتیستینی، فردریک هکلین و پیوس باشرا، «شرایط س..رمایه مخ..اطره امیز،  بی..ش از۱۶



خودداری می کنند، با وجود آنکه میلیاردها دلر از طرف دولت ف��درال در ش��رکت های خصوص��ی ریخت��ه
  سپتامبر، طوری که ادوارد سنودن۹شد-نه فقط در حوزه جمع اوری عظیم داده ها و تحلیل آن ها بعد از 

اخی��را   ف��اش س��اخته اس��ت. ام��ا ای��ن پی��ش زمین��ه اهمی��ت نف��وذ موسس��ات تحقیق��اتی دانش��گاهی
می باشد:«شناسایی رهبران فکری علمی، اهدا ابزار و خدمات برای کمک به تحقیقات انها»، ب��ه منظ��ور

    ۱۷استفاده تجاری از آن ها در اینده.
  درص��د از نواوری ه��ای۵۰، مدی عامل تازه پراکتر و گمبل، ا.جی. لفلی، ه��دف کس��ب ۲۰۰۰در سال 

۲۰۰۶ ایده برای محصولت و فناوری ها ت��ا س��ال ۱۰۰۰۰شرکت  از منابع خارجی را تعیین نمود؛ تقریبا  
ارائه شده است؛ به ش��رکت های  زنجی��ره من��ایع جه��انی آن، اس��تفاده از ی��ک پل��ت ف��رم مطمئن فن��اوری
اطلعاتی برای اشتراک رهنمودهای فناوری به منظور «تولید مشترک» با پی اند ج��ی ارائه ش��ده اس��ت.

 ، «اتصال و توسعه». البت��ه، بس��یاری از آنچ��ه ک��ه م��وردc+dاین پروژه تحقیق و توسعه نامیده نشد، بلکه 
قب��ول ن��وآوری ب��از اس��ت کم��ی بی��ش از حرف ه��ای مف��ت تبلیغ��اتی شرکت هاس��ت. ای��ن قطع��ا  در م��ورد
بروشورهای پر زرق و برق تخیلی محیط زیستی  جنرال الکتریک صدق می کند، که در آن غول ان��رژی ب��ا
معرفی خرده ریزه هایی که به عنوان انرژی های تجدید پذیر در موردشان لف و گزاف می زند، دع��وت ب��ه
سرمایه گذاری در سوخت سبز می کند و قول می دهد که بتدریج گازهای گلخانه ای خود را به اندازه ی��ک
درصد کم کند.همین امر برای پراکتر و گمبل صدق می کند که در پی جمع سپاری متد چاپ عکس های
خوردنی بر روی چیپس های سیب زمینی بود. این شیوه توس��ط اس��تاد خب��ازی در بولونی��ا، ک��ه قبل  نی��ز

. بخش تبلیغاتی پی اند جی قس�مت زی�ادی۱۸روشی برای چاپ روی کیک و شیرینی یافته بود، ارائه شد
 درص��دی ا ز ه��ر  تک��ه اش��باعل   پ��و،از این داستان قشنگ را ساخته بود، اما نکته اصلی این بود که ب��زور
شده خوردنی را  گرفته، در حالی که هزینه های مربوطه را دور بزند.

 ب�ا اله�ام مف��روض ان، نرم اف�زار مت�ن ب�از است.بس��یاری ازش��رکتیپیامد بزرگتر، رابطه بی�ن ن�وآوری ب�از 
، و در ای��نکرده ان��دتوسعه دهندگان نرم افزارهای آزاد و متن باز آگاهانه ایده حقوق غیر مادی را  تخری��ب 

 که همه می توانند بر اساس توانشان کم��ک کنن��د، و ب��رنموه اندفرایند، بنیان های مشترک غنی را ایجاد 

نیمی از شرکت ها سرمایه گذاری نمونه ای در شرکت های جدید با محصولت و خدمات مشابه کرده ن..د، بقی.ه
انان در «فضای سفید»-محصولت و خدمات کامل  متفاوت. 

  چسبرو، مدل های تجاری باز۱۷
  لری هاستون و نبیل ساکاب، «اتصال و توسعه: درون مدل جدید  پراکتر و گمبل برای نواوری»۱۸



اساس  نیازشان از آن بهره گیرند؛ در جایی که نوآوری می تواند بطور مجانی به اشتراک گذاشته شود. بر
عکس، هدف اصلی ن��وآوری ب��از «ایج��اد ی��ک م��دل تج��اری ب��رای کس��ب س��ود از نرم افزاره��ای مت��ن ب��از

ی��ک تکنول��وژی مه��م ب��رای تعیی��ن دورنم��ای- ، ای بی ام از سیستم های عام��ل ۹۰. در دهه ۱۹می باشد»
 ،۲۰۰۱   ویندوز و ی��ونیکس عق��ب افت��اد. در س��ال -تجارت کامپیوتر، به عبارتی فعالیت اصلی ای بی ام

گرستنر اعلم کرد که آن شرکت بیش از یک میلیارد دلر صرف توسعه نرم افزارهای متن ب��از، درایوره��ای
ای بی ام، فاصل های نرم افزار-سخت افزار و غیره خواهد کرد- از لینوکس به عن��وان «اس��ب س��وارکاری»
ب��رای رش��د عام��ل سیس��تم های تج��اری ای ب��ی ام، ک��ه در آن نرم افزاره��ای مت��ن ب��از ب��ا میان افزاره��ای
اختصاصی تکمیل خواهد شد، استفاده می شود:بنا به گفته گرنستنر، «با کم��ک یک��ی، ف�روش دیگ��ری

ای بی ام و دیگران می توانند  نرم افزارهای آزاد را  با فروش نصب و خدمات رف��ع۲۰افزایش خواهد یافت».
اشکال و  پشتیبانی، «حمایت کنند»؛ از طریق ادغام زیرساخت های اختصاصی با نرم افزارهای مج��انی.

openبا انتقال اختراعات ثبت شده خود به بنیاد عیر انتفاعی متن باز [آن   source  foundationی��ک ،[
۲۱پایه گسترده تر برای محصولت و خدمات خود ایجاد کرد.

از طریق یک سری تاکتیک های محاسبه شده، ظاهرا  شرکت ها بطور بشردوستانه به فناوری های مرب��وط
به مالکیت عمومی کمک می کنند، در حالی که آن ها بطور غیر مستقیم برای محصولت خودشان تبلیغ
می کنند. «نسخه مخص�وص» نرم اف�زار را  می ت��وان س�اخت، ان��را در س�طح معم��ولی آزاد نم�ود ام��ا ب�رای

. خدمات رایگان می تواند مخاطبان مناسبMySQLعملیات پیشرفته تر آن هزینه پرداخت نمود، مانند 
برای فروش تبلیغات پدید اورد، که نمونه آن فیس بوک و گوگل است. بازی این است که از نوآوری-حتی
اگر آن به عنوان آزاد و عمومی معرفی شود- برای کسب سود ازطرق دیگر، به شکل ایده ال در ارتب��اط ب��ا
طیف گسترده ای از فرایندهای مرتبط  استفاده شود.تا این حد که اشکال جدید ن��وآوری ب��از ک��ه ش��امل
«ازاد»است -مانند صدور مجوز رایگان و کمک به نرم افزاره�ای م�الکیت عم��ومی- عموم�ا این ه�ا در ی��ک
بررسی دقیق تر ثابت می شود که استراتژی های تجاری هستند ک��ه هدفش��ان س��رمایه گذاری روی طی��ف

. این آن چیزی نیست ک��ه ریچ��ارد اس��تالمن ب��ه عن��وان ی��ک توس��عه دهنده۲۲وسیع تری از امکانات است

  چسبرو، مدل های تجاری باز۱۹
۲۴۰  همانجا، ص ۲۰
  جوئل وست و تسکات گالگر، «الگو های نوآوری باز در نرم افزارهای متن باز» در کتاب نوآوری باز.۲۱
  کریس اندرسون، ازاد: چگونه امروز  زیرکانه ترین راه  کسب سود تجاری، بخشیدن رایگان است ۲۲



 ازادی». مثلنرم افزار عنوان می کند، «ازاد 

کارگاه های بهره کشی مجازی
یک چیز که الگو و پارادیم «باز» قصد کسب رایگان، یا تقریبا  رایگان، آن را دارد، نیروی ک��ار اس���ت.وقتی
که ما فضای س��مینار مدرس��ه بازرگ��انی را ت��رک ک�رده و وارد س�رزمین تولی��د می ش�ویم، م�دل های جدی��د
تجارت جلوه وحشتناک تری به خود می گیرد.در حالی که «تولید انعطاف پ��ذیر» جه��انی ش��ده همچن��ان
وابسته به انتقال کال و گردش برق اسای سرمایه می باشد، نیروی کار به مراتب قابلیت جابجایی کم��تری
دارد. با «تولید باز»، از طریق اینترنت و  سیستم های دیگ��ر فناوری ه�ای اطلع��اتی مانن��د تلف�ن هم��راه،
بازار جهانی نیروی کار می تواند برای طیف گسترده ای از وظ�ایف، از ح��ل مش��کلت ت�ا ک�ار س�اده م��ورد
سوء استفاده قرار گیرد، دوران جدیدی از کارگاه های بهره کشی مجازی آغاز شده است. نمونه کلس��یک

]، می باشد که به این امر پی برده بود آن دسته از  محصولت ک��هZapposآن فروشگاه انلین، زاپوس  [
 ف��روش بیش��تریبودن��د دارای بررسی ها و نقدهایی با متن های خوب، که توسط مشتریان نوشته ش��ده، 

نسبت به محصولت با کامنت هایی به همان اندازه مطلوب و مثب��ت مش��تریان ک��ه از اش��کالت املی��ی و
انشایی رنج می بردند، داشتند. این شرکت کپی و  ویرایش پنج میلی��ون بررس��ی از محص��ولت خ��ود را ب��ه

 در زبان فارسی به جمع س��پاری ترجم��ه ش��دهCrowdsourcingجمع سپاری گذاشت [واژه انگیسی 
 ، است که کار نه به شرکت ها یا سازمان ها بلکهoutsourcingاست، جمع سپاری نوعی از برون سپاری،

معمول  به افراد زیادی از طریق اینترنت سپرده می ش�ود ]؛ آن ه�ا ب�ا کم��ک فراین��د «جس�تجو، تص�حیح و
سنت به تصحیح  بررسی ها پرداختند-با صرف چند هزار دلر، میلیون ها دلر۱۰تایید»، با پرداخت فقط 

۲۳سود کسب نمودند، در حالی که عمل  هیچ چیزی به سردبیران فردی نپرداختند.

،  اس��ت ک��ه از جمع س��پاری ب��رای دسترس��ی ب��ه ب��ازارThreadlessنمونه معروف دیگر، ش��رکت تردل��س، 
نیروی کار متخصص با هزینه بسیار پایین استفاده می کند. هر کسی می تواند، هر وقتی که بخواهد یک
طرح تی ش�رت ارس�ال کن��د. تردل�س س�پس مس�ابقات انلی��ن ترتی��ب می ده�د ک��ه در آن ج�ایزه نق��دی
متوسطی به برنده تعلق می گیرد؛ داوری مسابقه نیز جمع سپاری ش��ده و انلی��ن ص��ورت می گی��رد. مثل 

 طرح۸یک پیام انلین در این مورد چنین عنوان می کند: «در دو هفته اینده، بیایید به سرنوشت مبارزه 
» کردن بر روی  صفحه فیس بوک م��اlikeتردلس بنگریم-به ما کمک کنید و برنده هر مبارزه را از طریق «

  پانوس ایپیروتیس، کاربرد زیرکانه از واگذاری انلین: تصحیح نقد، گرامر فروش را بهتر می سازد»۲۳



  درصد امتیازات ط��رح محاس��به می ش��ود. ج�ایزه: ی��ک رای دهن��ده۸۰تعیین کنید. این رای ها به اندازه 
 دلری می گردد، که می توان��د از می��ان طرح ه��ایی ک��ه ب��دان رأی داده ۲۵بطور تصادفی برنده یک هدیه 

 این شرکت به طور موثری هزینه های طراحی نیروی کار را از طریق گسترش۲۴شده است انتخاب کند».
نیروی کار متخصص بی مزد از بین برده است. معلوم نیست که چه تعدادی از طراحان تردلس اطمین��ان

، وقت آزاد زیاد داشته ، یا اینکه بیکار بوده و ی��ک ناامی��دی جدی��د را منعک��س می کنن��د: ک��اردارندمالی 
رایگان،  به امید استفاده از تجربه برای کسب نوعی اشتغال با مزد؛اینجا  «ک��ار غی��ر م�ادی» ب�ا دس��تمزد

۲۵مادی پاداش داده می شود-یک چرخش عمیق و موذیانه مطابق دیدگاه هارت و نگری.

 نمونه ه��ای بس��یار دیگ��ری از ش��رکت های «بهره کش��ی مج��ازی» وج��ود دارن��د ک��ه تقریب��ا  هی��چ پ��ولی
Mechanicalنمی پردازند. وب سایت امازون «  Turkبس��یاری از « وظ��ایف انس��ان هوش��مند»، ی��ا  ،«

موفقیت های کاری را، که با وجود ماهیت نسبتا  ساده و تکراری خو،د هوش مصنوعی نمی تواند از عهده
 درص��د از هزین��ه۱۰آن براید را بر می شمرد. این شغل ها توسط شرکت ها به وب سایت ارائه شده و آن ه��ا 

، نرخ دستمزد ب��رای م��وفقیت ک��اری ف��ردی در۲۰۱۳کار انجام شده را به وب سایت می پردازند. در سال 
 ب��ه۲۰۱۰ دلر ب��ود. ی��ک بررس��ی در س��ال ۸,۲۶ دلر برای یک کار هفت روزه، یا روزانه ۵۷,۸۵حد پایین 

Mechanical درصد  کارکنان «۴۷این نتیجه رسید که   Turk درص��د ان��ان از۳۴» از اهالی آمریک��ا و  
Mechanical آن ها بطور کلی درامدهای حاصله از ۲٦اهلی هند هستند.  Turkرا مکم��ل درام��دهای 

 درص��د در۳۰ درص��د در ای��الت متح��ده و تقریب��ا  ۱۰ می کردند، هر چند ک��ه ب��رای بی��ش از حسابدیگر 
هندوستان، این در آمد اصلی محسوب می شود. لزم به تأکید دوباره است، پرداخت در مقابل قطعه کار-

برای کار  و نه برای ساعت کاری- صورت می گیرد، این مشخصه کار بهره کشانه است.
کارگاه های بهره کشی مجازی نشان دهن��ده ی��ک قش��ر جدی��د در تقس��یم ک�ار اس�ت ک��ه ب�ا بهره گی��ری از
شبکه های ارتباطی، ارائه کار محلی را بیش از پیش نامطمئن می سازد. اجرت کاری برای هم کار «ب��ال»
و هم پایین می تواند بسیار پایین تر از کف دستمزد حداقل باشد: هی�چ ، و ی�ا  فق��ط چن��د س�نت بی��ش از
هیچ. افراد واجد شرایط به صورت رایگ��ان، ی��ا تقریب��ا  رایگ��ان، ب��رای وظ��ایفی ک��ار می کنن��د ک��ه ش��باهت

threadless.com  جس هینبری، توده تردلس: و برنده جایزه... »، وبلگ ۲۴
  مایکل هارت و انتونیو نگری، انبوه خلق: جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری۲۵
Mechanical Turk  پانوس ایپیروتیس، جمعیت شناسی  ۲٦



روزافزونی به کار  در بخش پایین زنجیر ارزش پی��دا می کن��د. ی��ک بررس��ی اخی��ر اروپ��ایی جزیی��ات ا ن��واع
جدید کار بی ثباتی که مستلزم کار آزاد غی��ر قاب�ل تنظی���م-نه ک��امل  «ش�غل ازاد» و ن��ه ک��امل  «مس�تخدم

 کمبود نسبی مشاغل پایدار، ب��ا دس��تمزد قاب��ل زن��دگی ک��ردن ک��ه ب��ا٢٧وابسته»- است را نشان می دهد.
ک��ه ای��نمهارت افراد مطابقت کند، راه را برای یک همپوشانی بین نیروهای کار پایین و بال باز می کن��د، 

[منظور اجب��ار ب��همنعکس کننده بحران شایستگی بیش از حد و مهارت زدایی در میان کارگران متخصص
کار کردن در حوزه ای بجز قلمرو تخصصی خود و یا در حد تخص��ص خ��ود و در ن��تیجه بی مص��رف ک��ردن

  نتیجه آن یک ارتش ذخی��ره جه��انی از نی��روی ک�ار م��اهر، علوه ب��ر ، دس��ته٢٨ می باشد.تخصص فردی]
بزرگ غیر ماهر، آماده ب��رای پ��ذیرش نیازه��ای ش��رکت ها در تم��ام بخش ه��ای زنجی��ر ارزش می باش��د، در
حالی که تنها پاداش برای دستمزدهای رو به کاهش، یک انفجار اعتباری بوده اس��ت، ک��ه ب��ه ن�وبه خ��ود
باعث رشد شرکت ها گشته، در حالی که مصرف کنندگان در چنبره قرض به عنوان ی��ک ش��کل از زن��دگی
گیر کرده اند. اعتبار و قرض، اهمیت حیاتی یافته است؛ این مکانیزمی است که ش��رکت ها ب��دان وس��یله
می توانند ضمن پرداخت تقریبا  هیچ به کارگران، بازاره��ا را حف��ظ کنن���د.توصیف موض��وعات نئولی��برالی

  معنی جدیدی یافته است یعن��ی میلیونه��ا نف�ر چش�م ان�داز دیجیت�الی٢٩چون «کارگشایان از خودشان»
ک�رده و ص��یقلجهانی برای فرصت های-کار ک�ردن ب��رای هی��چ، و ظ��اهرا  زن��دگی ب��ر پ��ایه امی��د- را پ��اک 

د.می زنن
 

۸۹برگرفته از نیو لفت ریویو شماره 

Nancy Ettlinger, The Openness Paradigm, New Left Review no 89,  Oct 2014

  مانوئل سامک لودویچی، کار بی ثبات و جوانان ماهر در اروپا٢٧
  برای بحث در مورد عدم تطابق بین مهارت «کارگران با معلومات» بطور مش..خص و روزافزون..ی کاره..ای٢٨

بی ثبات، بی مهارت و با دستمزد پایینی که آن ها قبول می کنند، بطور مثال نگاه کنید به بیل لس..ارد و اس..تیو
بالدوین، بردگان شبکه: داستان های واقعی از کار در وب.

  میشل فوکو، تولد زیست سیاست، نقل قول دقیق این چنین است: «در نئولیبرالیسم ... انسان اقتصادی ی..ک٢٩
کارگشا، از خودش کارگشا ست».
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