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IT  همه زنان

بســيارى حــوزه كامپيوتر را چه از 
نقطه نظر علمى و چه از ديد كسب وكارى 
حوزه اى مردانه محســوب مى كنند. اما با 
گذشــت زمان لشكرى از زنان موفق وارد 
اين حوزه شــده و توانستند موفقيت هاى 
بى شمارى را كســب كنند. همين مسئله 
باعث مى شــود تا معرفــى افراد كليدى 
حوزه كامپيوتــر، اهميتي دو چندان پيدا 

كند.
«همه زنان IT» عنــوان بخش ثابتى 
اســت كه هر شــماره به معرفى يكى از 
زنان موفــق صنعت كامپيوتر و اطالعات 

و ارتباطات مي پردازد.

زمانى كه كارلى جوان تنها پس از يك ســال تحصيل در رشــته حقوق دانشــگاه UCLA به پدرش كه او نيز استاد 
حقوق بود گفت كه تصميم دارد از تحصيل در اين رشته صرف نظر كند، پدرش سرى تكان داد و گفت كه فكر مى كند، 
او هنوز به اندازه كافى عاقل نشــده اســت. بيست سال بعد نشريه فورچون او را به عنوان قدرتمندترين زن در اقتصاد 
امريكا معرفى كرد. او مدير عامل يكى از مهم ترين شركت هاى فعال در عرصه فناورى بود. فيورينا هدايت اچ پي را در 
زمانى بر عهده داشــت كه اين غول قديمي دنياي فناوري بزرگ ترين شــركت كامپيوترى دنيا و يكى از بيست شركت 
برتر فورچون بود. كارا كارلتون اســنيد (Cara Carleton Sneed)، در ششــم سپتامبر سال 1954 در آستين تگزاس به 
 (Joseph Tyree Sneed III) دنيا آمد. نام عجيب او نشانى از يك سنت خانوادگى بود. پدرش جوزف تايرى اسنيد سوم
 (Carelton) حقوقدان، قاضى ايالتى و اســتاد دانشــگاه بود. از آن جا كه در خانواده اسنيد تمام مردانى كه نام كارلتون
داشــتند، در دوران جنگ هاى داخلى امريكا كشته شــده بودند،  هر خانواده موظف بود نام يكى از فرزندانش را اگر 
پســر بود كارلتون و اگر دختر بود كارا كارلتون بگذارد. پدر نقشــى اساســى در شكل گيرى خلق و خو و به خصوص 
سخت كوشى و مقاومت كارلى داشت. او زمانى در مراسمى كه براى بزرگداشت خدمات ارزنده پدرش برگزار شده 
بود، گفته بود: «همه انســان ها در دوران ســختى و مشقت به الگو و قطب نمايى درونى نياز دارند تا راه خود را بيابند.»، 

سپس درباره پدرش افزوده بود: «او همواره راه درست را به من نشان داده است.»

بانوي پرنفوذ فناوري
  احمد شريف پور

زمانى كه كارلىج
حقوق بود گفت كه تص
او هنوز به اندازه كافىع
م او د ك ف مع يكا ام

خلق و خو و به خصوص
ده پدرش برگزار شده
د تا راه خود را بيابند.»،
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نگاهي به زندگي و كارنامه كارلي فيورينا، مديرعامل اسبق شركت اچ پي
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كارلــى، مادر هنرمنــدش و خواهر و برادر او 
به واسطه شــرايط شــغلى پدر، زندگى در شهرها 
و مناطــق مختلفــي را تجربــه كردنــد. او دوران 
دبيرســتان را در پنج مدرســه مختلــف گذراند كه 
يكــى از آن هــا در غنــا و ديگرى در لنــدن بود. در 
دوران دانشــگاه، به تحصيل در رشته تاريخ قرون 
وسطا و فلسفه در استنفورد پرداخت و توانست در

 ســال 1976 در مقطع كارشناســى ارشــد، از اين 
دانشــگاه فارغ التحصيــل شــود. پــس از آن براى 
تحصيــل حقوق به دانشــگاه UCLA رفــت، اما تنها 
پس از گذشــت يك ترم انصراف داد، چون احساس 
مى كرد اين رشــته با روحيات او سازگارى ندارد. 
 Todd) يك ســال بعد او با همكالســى اش تاد بارتلم
Bartlem) ازدواج كــرد. پيــش از سوار شــدن بر 

موج هــاى فناورى اطالعات و رســيدن به رده هاى 
بــاالى مديريتــى، كارلى شــغل هاى زيــادى را از 
آرايشــگرى و منشــى گرى گرفته تا آموزش زبان 
 AT&T انگليسى در ايتاليا امتحان كرد. اما همكارى با
در ســن 25 سالگى (سال 1980)آغاز دوران طاليى 

كارلى فيورينا بود.

دوران طاليى
او ابتــدا در ســال 1980 كارش را بــه عنوان 
كارآموز مديريت در AT&T شــروع كرد. در اين جا 
بود كه اســتعدادهاى مديريتــى كارلى مجالى براى 
بروز يافتند و او توانست پله هاى ترقى را با سرعت 
طى كنــد. فيورينا به خوبى توانســته بود، ارزش و 
اهميــت فناورى هاى نوين را بــا غريزه تجارى كه 
داشــت، تركيب كــرده و از اين طريق توجه مقامات 
بلندمرتبه شــركت را به خود جلــب كند. هرچند در 
اين ســال ها كارلى جوان در حوزه كارى پيشرفت 
و رشــد ســريعى را تجربــه مى كرد، امــا زندگى 
خصوصى او دستخوش مشكالت زيادى شده بود. 
مشــكالتى كه در نهايت و در ســال 1984 به جدايى 
او از همســر اولش منجر شد. اما تنها يك سال بعد، 
او با فرانك فيورينا (Frank Fiorina) يكى از مديران 
AT&T ازدواج كرد كه اين ازدواج دوم هردوى آن ها 

بــود. كارلى سرپرســتى و تعليم و تربيت دو دختر 
فرانــك را برعهــده گرفت. هرچند كارلى دوســت 
داشــت فرزندان خودش را بــزرگ كند؛ اما به گفته 
خــودش «اين در برنامه هاى خداوند نبود،» و آن ها 

صاحب فرزند نشدند.
عملكرد خيره كننــده فيورينا در بخش فروش، 
رؤســاى شــركت را قانــع كرد كــه او اســتعداد 
تبديل شــدن به يك مدير ارشــد را دارد و به همين 
دليل، در ســال 1988 به مدرسه تجارت اسلون در 
MIT فرستاده شد تا مدرك كارشناسى ارشد علوم 

تجارى خود را از آنجا كســب  كند. در همان مدرسه 
 AT&T بود كه با رئيس بخش سيســتم هاى شبكه اى
مالقات كرد. با عالقه اى كه به سيســتم هاى ارتباطى 
شبكه اى داشــت و در كمال تعجــب همكارانش، به 
 AT&Tبخش سيســتم هاى شبكه اى پيوست. شركت
پس از خريدن Western Electric و تغيير نام آن به 
AT&T Technologies ، اين شــركت را به بخش هاى 

گوناگونى تقسيم كرد كه هر يك روى گروه خاصى 
از مشتريان متمركز شده بودند. بخش سيستم هاى 
شــبكه اى يا Network Systems حوزه اى بود كه تا 
آن زمــان در انحصار مــردان بود و البته زمانى كه 
فيورينا به اين بخش پيوست، اغلب كاركنان به ديده 
بخشــى مهجور و عقب مانده به آن مى نگريســتند. 
ده ســال بعد، كارلى فيورينا در ســن 35 سالگى به 
نخســتين مدير زن اين بخش تبديل شــد و پنج سال 
بعد از آن به سمت رئيس واحد فروش شمال امريكا 

منصوب شد. 
در ســال 1995 ميــالدي، AT&T كــه بيش از 
حد بزرگ شــده و تالش هايش بــراى نفوذ به بازار 
كامپيوتــر نــاكام مانده بــود، تصميــم گرفت تا با 
مستقل كردن بخش سيستم هاى شبكه اى و تبديل آن 
به شــركتى جداگانه به نام Lucent هم بار مديريتى 
خود را ســبك تر كند و هم از طريق عرضه عمومي 
ســهام (IPO) اين شــركت جديد به كســب سرمايه 
بپردازد. با ســابقه درخشــانى كــه كارلي از خود 
به جاى گذاشــته بود، مديريــت و كنترل اين فرآيند 
جداســازى و ســپس عرضه عمومي ســهام به او 
سپرده شد. با رهبرى بى نقص فيورينا، IPO شركت 
لوسنت با گردآوردن سرمايه اى سه ميليارد دالرى 
به يكى از موفق ترين عرضه هاي عمومي ســهام در 
بــازار بورس در تاريخ تجارت امريكا تبديل شــد. 
لوســنت به سرعت به برترين شــركت در صنعت 
شــبكه تبديل  شد و در سال 1998 فيورينا به سمت 
مديــر «تجارت فراهم كننــدگان خدمات جهانى» آن 
منصوب شــد. در همين سال بود كه فرانك تصميم 
گرفت با بازنشستگى پيش از موعد خود تمام انرژى 
و توانش را صرف كمك به پيشرفت شغلى همسرش 
كند. لوســنت در پايان همان سال به درآمدى نوزده 

ميليارد دالري دست يافته بود.

پرواز در اوج
عملكــرد خوب و كارايى بــاالى فيورينا از ديد 
ســايرين مخفى نمانــد و باالخره در ســال 1999 
شــركت عظيم اچ پي كه يكى از كهنه كارترين فعاالن 
بــازار كامپيوتر بود، اعالم كرد كــه او را به عنوان 
رئيس و مديرعامل استخدام كرده است. اين حركت 
از چنــد جهت قابل توجه بود: نخســت اين كه اچ پى 

شركتى خانوادگى بود و فيورينا نخستين كسى بود 
كه از خارج از خانواده به رياســت شــركت انتخاب 
مى شــد؛ دوم اين كه اچ پى نخســتين شركت بزرگ 
اياالت متحده بود كه زنى در رأس آن قرار داشــت؛ 
سوم اين كه فيورينا به دره سيليكون مى رفت؛ جايي 
كه به عنوان محل تجمع غالب شــركت هاى فناورى 
محور تا آن زمان تقريبًا به صورت كامل در تســلط 
مردان بود. اگرچه فيورينا از اين كه AT&T را بعد از 
نزديك به بيست سال ترك مى كرد، ناراحت بود، اما 
به گفته خودش «اين شانسى است كه تنها يك بار در 
زندگى به سراغ من خواهد آمد. من تمام تالشم را به 
كار خواهم بست تا تعادل را ميان تقويت ارزش هاى 

اچ پى و بازتعريف كسب وكار آن برقرار كنم.»
اين امر براى اچ پي نيز آغاز تحولي بى ســابقه 
بود كه البته بايد بهاى گزافى را هم بابت آن پرداخت 
مي كــرد. فيورينا از همان ابتــدا با قدرت تمام وارد 
معركه شــد. در آغــاز از طريق ادغــام بخش هاى 
مختلــف در يكديگر و كاهش تعداد واحدها، مديريت 
و كنترل امور را در اچ پي سروسامانى تازه داد. پس 
از آن بخش فروش شركت را تحت فشار قرار داده و 
از آن ها خواست تا اوضاع را مرتب كنند يا از شركت 
بيــرون بروند. اگرچه اين روند كارى ممكن اســت 
تداعى كننده حضور رئيســى خشك و خشن باشد، 
اما بايد گفت كه به عقيده بسيارى از كاركنان اچ پي، 
او توانايــى فوق العاده اى در ايجــاد حس وفادارى 
ميان زيردســتانش داشت كه اين توانايى را نيز بايد 
به اســتعدادهاى مديريتى و حتى مهندســى كارلى 
افزود تا بتوان به دركى از شــخصيت درخشــان و 
كاريزماتيك او در اچ پي دســت يافت. روند رشــد و 
حركت اچ پى در حال دســتيابى به شتابى بى سابقه 
بــود. جورج كى ورث يكــى از اعضاى هيئت مديره 
اچ پــى، در مصاحبه اى بــا  يو اس اي تو دي گفته بود: 
«در اوايــل تابســتان ســال 1999 كه مــا با كارلى 
مصاحبه مى كرديم، به بحث در اين مورد پرداختيم 
كه به احتمال ســه ســال طول خواهد كشيد تا او به 
اوضاع مسلط شود و در اين مدت فراز و نشيب هاى 
زيادى را تجربه خواهيم كرد. گذشــت زمان نشان 

داد، ما به شدت از او عقب بوديم.»
فيورينا قراردادهاى پر ســودى را با شــركت 
خودروســازى فورد و خطوط هوايــى دلتا منعقد 
كرد كه اين شركت ها را مجبور مى كرد، محصوالت 
كامپيوتــرى خود را فقط از اچ پى خريدارى كنند، اما 
بخش PC شــركت هنوز كامل نشده بود و از ورود 
به عرصه تجارت الكترونيك كه اچ پى از مدت ها قبل 
وعــده آن را به ســهامداران داده بود، خبرى نبود. 
پيشــنهادى كه او در ســپتامبر ســال 2001 جرأت 
ارائــه آن را به خــود داد، بحث و جدل هاى فراوانى 

236
آبان

1390

شبكه
S

H
A

B
A

K
E

H
[N

ET
W

O
R

K
]



237
دي

1389

شبكه

S
H

A
B

A
K

E
H

[N
ET

W
O

R
K

]

237
آبان

1390

شبكه

S
H

A
B

A
K

E
H

[N
ET

W
O

R
K

]

را حتى در ســطح هيئت مديره شركت برانگيخت. او 
تصميم داشــت براى پيشــى گرفتن از رقيب ديرينه 
اچ پى، يعنى آى بى ام شــركت در حال سقوط كامپك 
را خريدارى كند. اين معامله كه مى توانســت حدود 
25 ميليارد دالر هزينه در بر داشــته باشــد، در ابتدا 
بــا مخالفت اعضاى هر دو خانواده هيولت و پاكارد 
روبه رو شــد، اما پس از مناقشات فراوان در سوم 
ماه مى ســال 2003، فيورينا توانست اين معامله را 
با هزينه نوزده ميليارد دالر به ســرانجام برساند. 
او معتقــد بود، تركيب دارايى هــا و توانايى هاى دو 
شركت به نيروى محركه اى براى سرعت بخشيدن 
به اچ پى تبديل خواهد شــد. پس از گذشت يك و نيم 
سال، فيورينا به طور رسمي پيروزى خود را اعالم 
كرد و در نشــريه فورچون چنيــن اظهار نظر كرد: 
«راهبرد ما درســت بوده اســت. اچ پــى در هر رده 
از محصــوالت، در هــر مــكان جغرافيايى و در هر 
بخش از بازار مشتريان كه حضور دارد، به برترين 
شــركت حاضر تبديل شده اســت.» شركت در آن 
زمــان يك برنامه تبليغاتى به راه انداخت كه شــعار 

آن اين بود: «هر چيزى امكان پذير است.»
اما اوضاع در واقع چندان هم بر وفق مراد نبود؛ 
آمــار و ارقام چيز ديگرى مى گفتند. در اكتبر ســال 
2003 اعالم شــد، هنوز هشتاد درصد سود خالص 
4/4 ميليارد دالرى اچ پى از فروش پرينترها حاصل 
مى شــود. از ســوى ديگر تفرقه در بخش مديريتى 
شــركت هم بــه تدريج تأثير خود را نشــان مى داد. 
تــا ژانويه ســال 2004 هفت نفر از مديران ارشــد 
اچ پى شــركت را ترك كردنــد و حتى برخى از آن ها 
به رقبا پيوســتند. اگرچه فيورينا با اعالم اين كه تنها 
1/7 درصد از مديران ارشــد اچ پى ازشركت بيرون 
رفته اند، مى خواســت موضــوع را كم اهميت جلوه 
دهد، اما مشكل به نظر ريشه دارتر از اين گفته ها بود. 
درست در بدترين زمان ممكن، مشكالت داخلي نيز 
گريبان گير اچ پى شد. پس از درز خبرهاي محرمانه 
جلســه هاي هيئت مديره به نشــريات، اچ پى از چند 
شــركت امنيتي براي يافتــن خبر چين كمك  گرفت. 
هنوز تحقيقات در اين زمينه به ثمر نرســيده بود كه 
اچ پى به نقض حريــم خصوصي كاركنان از طريق 
شــنود مكالمات تلفني متهم شــد. اين معضالت به 
عــالوه تفرقــه  حاكم بر هيئت مديره باعث شــد در 
ژانويه سال 2005 هيئت مديره به صورت محرمانه 
به فيورينا پيشنهاد كند كه حوزه اختياراتش محدود 
شــود. اما فيورينا با اين پيشنهاد مخالفت كرد. اين 
خبر به وال اســتريت ژورنال رســيد و كمتر از يك 
ماه بعــد هيئت مديــره با پرداخت بيســت ميليون 
دالر براســاس مفاد مربوط به چتر نجات طاليى در 
قرارداد (Golden Parachute؛ حق الزحمه اى اســت 

كه در صورت انحالل شــركت يا اخــراج يك مدير 
بايد به او پرداخت شــود)، به طور رســمي فيورينا 
را مجبور به اســتعفا كرد. نظرها و تحليل ها درباره 
دوران مديريت فيورينا در اچ پي بسيار فراوان است. 
برخى نظير نيويــورك تايمز، با توجه به اقدامات و 
خريدهــاى اچ پــى بعد از اخراج فيورينــا، به توجيه 

عملكرد فيورينا در دوران رياستش مى پردازند. 
ا زســوي ديگر برخي ناظران و كارشناسان 
او را يكى از بيســت مديرعامــل بد اياالت متحده 
مى دانــد. فيورينــا بعد از اخــراج از حال و هواى 
دره ســيليكون بيــرون نيامــد و بــه عضويت 
 Cybertrust هيئــت مديره شــركت هايى نظيــر
كــه در زمينه امنيــت فعاليت مى كند و شــركت

 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
از سازندگان تراشه و فعاالن صنعت نيمه هادى ها 
نيــز درآمد. امــا دوران اوج كارلــى در رده هاى 
مديريتــى ديگر به پايان رســيده بود. پس از اين 
بود كه فيورينا تصميم گرفت تا توانايى هاى خود 

را در عرصه ديگرى بيازمايد.

سياست
فيورينــا نه تنها در باالترين رده هاى مديريتى 
شركت هاى كامپيوترى فعاليت كرده، بلكه كارنامه 

سياسى به نسبت پر و پيمانى هم دارد.
اگرچه فيورينا در سال 2009 به سرطان سينه 
مبتال شــد، اما توانست با اســتقامتى شگفت انگيز 
مراحــل درمانى را پشت ســر بگذارد و نامزدى او 
بــراى انتخابات ســناى كاليفرنيا در ســال 2010 
نشــان داد كه اشتياق به مديريت و به دست گرفتن 
ســمت هاى مديريتى هنــوز در وجودش فروكش 
نكــرده اســت. او در اين ســال به عنــوان نماينده 
حــزب جمهورى خــواه وارد جدالــى انتخاباتى با 
باربارا بوكســر شد. اصطالح گوســفند شيطانى
 (Demon Sheep) كــه او در يكــى از پروژه هــاى 
تبليغاتــى اش بــه كار بــرده بــود، حساســيت و 
واكنش هــاى منفى فراوانــى را برانگيخت و حتى 
جبهــه رقيب از هميــن اصطالح عليه او اســتفاده 
كــرد. اگرچــه او توانســت بــا كســب بيــش از

 پنجــاه درصــد  آرا بــه عنــوان نماينــده اصلى 
جمهورى خواهان در انتخابات شــركت كند، اما در 
نهايت، اين نبرد را با كسب حدود 42 درصد آرا به 

بوكسر (52 درصد) باخت.

الگويى به نام فيورينا
فــارغ از آمــار و ارقام و بــه دور از قضاوت 
دربــاره عملكرد مديريتــى او در اچ پي، رهبرى و 
مديريت يكى از بيســت شــركت برتــر دنيا (بنا به 

آمار فورچون) در كنار ســاير ســوابق درخشان 
فيورينا، آشــكار مى كند كــه كارلى فيورينا نه تنها 
مرزهاى موفقيت يك زن در حوزه كسب وكارهاى 
كامپيوترى را در نورديده اســت، بلكه بسيارى از 
مردان را نيز پشــت سر گذاشته و اين حد و مرزها 
را براى ديگر زنان، بســيار باالتر برده اســت.اما 
آيا تمام اين هــا مى تواند فيورينا را به الگوى زنان 
فعــال در بازار فناورى تبديل كند؟ كارلى از ســال 
1988 كه مجله فورچون براى نخستين بار فهرست 
قدرتمندترين زنان عرصه كســب وكار را منتشــر 
كــرد، تا كنون در رده هاى بــاالى اين جدول بوده 
اســت. اما جالب است بدانيد، در سال 2003 همين 
نشريه در يك نظرسنجى از ساير زنان اين فهرست 
پرســيد كه آيا مى خواهند به جــاى كارلى فيورينا 

باشند و جواب به طور قطع «نه» بود!
بر اساس آمار فورچون از اواسط دهه 2000 
ميالدى، اين گرايش در ميان زنان شــايع شــده كه 
سمت هاى عالى شركت هاى بزرگ را رد كنند و هر 
روز زنان بيشتر وبيشــترى براى استراحت هاى 
كوتاه و بلند مدت، پست هاى سازمانى خود را رها 

مى كنند.
 بــه نظر مى رســد، دليل اصلى اين باشــد كه 
زنان نمى خواهند زندگى شــخصى خود و بيش از 
هــر چيز زمانى را كــه در كنار خانواده و فرزندان 
خود هستند، در راه مصالح و رشد شركت هايشان 

قربانى كنند. 
امــا در موردخاص چون فيورينا، ســوابق و 
نفوذ شــغلى پدرش و همچنين بازنشســته شدن 
پيــش از موعد همســرش و به نوعــى «خانه دار» 
شدن «فرانك فيورينا»، نقش عمده اى در كمك به او 
براى ادامه رشد و ترقى حرفه اى داشت. شايد ذكر 
اين نكته هم خالى از لطف نباشــد كه همسران يك 
ســوم زنانى كه در فهرست سال 2003 فورچون 
قرار داشــتند، مانند فرانك خانه دار بودند و وقت و 
انرژى خود را صرف پيشرفت شغلى همسرانشان

 كرده بودند.
به هرحال، او در ميان زنان شــاغل در صنعت 
كامپيوتــر، نمونه اي اســتثنايي به نظر مى رســد. 
اســتعدادهاى خــاص مديريتــى در تركيــب بــا 
سرسختى و قدرتى كه از خانواده اى بانفوذ به ارث 
رسيده بود و فرصت هاى شغلى كه ناگهان بر سر 
راه او سبز مى شوند، معجونى از او ساخته بود كه 
سال ها در صدر فهرست هاى افراد قدرتمند امريكا 
و حتــى جهان قرار گرفته بود. معجون و موقعيتى 
كه به نظر مى رسد، ديگران، چندان عالقه اى به تقليد 
از آن و كسب ارزش و اعتبار آن را نداشته باشند؛ 

اين زندگى كارلى فيورينا بود.


