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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.

هنر  من؛ برند سازي

  احمد شريف پور
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IT  همه زنان

نگاهي به زندگي و سوابق مگ ويتمن مديرعامل كنوني اچ پي
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مارگارت كاشينگ ويتمن (Margaret  Cushing  Whitman) معروف به مگ، كه اكنون بر مسند مديرعاملى HP تكيه زده است، در چهارم آگوست سال 1956 
در النگ آيلند نيويورك متولد شد. او سومين فرزند خانواده اى به نسبت متمول از خانواده هاى اصيل بوستون بود. پدرش هندريك هالت، در امور بانكى و اقتصادى 
فعاليــت مى كــرد و مــادرش مارگارت خانه دار بود. در اوايل دهه 70 و زمانى كه مــگ نوجوان بود، مادرش به عنوان عضوى از يك هيئت نمايندگى به چين دعوت 
شــد. مرزهاى چين تا پيش از اين روى خارجيان بســته بود. به رغم ســن كم ويتمن، اين اتفاق يكى از مهم ترين وقايع زندگى او محسوب مى شود. خود او در اين باره 
مى گويد: «زمانى كه مادرم از اين ماجراجويى طوالنى به خانه برگشــت، آنچه را كه اين تجربه به وى آموخته بود، به من توضيح داد. او فهميده بود كه هر كارى را 

كه اراده كند مى تواند به انجام برساند و مى خواست من هم به همين نتيجه برسم.»

مارگارت كاشينگ
در النگ آيلند نيويور
فعاليــت مى كــردو
ت زهاى د ش

يندگى به چين دعوت 
ود. خود او در اين باره 
ده بود كه هر كارى را 

او دوران دبيرســتان را در مدرســه كولــد 
اســپرينگ هاربور گذراند. بــه گفته خودش در 
ســال 1974 كــه از اين مدرســه فارغ التحصيل 
مى شــد، جــزء ده نفــر برتر كالس بــود. مگ نه 
تنها از لحاظ درســى، بلكــه در فعاليت هاى بدنى 
هم ممتاز بود. كاپيتان تيم شــناى مدرســه بود و 
در تيم هاى بســكتبال و هاكى هــم عضو بود. او 
مانند بسيارى از دانش آموزان دبيرستان تصميم 
داشــت، پزشك شــود و با همين نيت براى ادامه 
تحصيل به دانشــگاه پرينســتون رفــت. اگرچه 
توانســت نخســتين ترم را به راحتى پشــت سر 
بگــذارد، اما به گفته خــودش از تحصيل در اين 
رشــته لــذت نمى برد. از بخت خــوش، در همان 
نخســتين تعطيالت تابســتان، اتفاقى رخ داد كه 
زندگى و آينده مگ را براى هميشــه دســتخوش 
تغيير كــرد. او كــه در ايــن تابســتان به فروش 
آگهى هاى يك مجله دانشــجويى مشــغول شده 
بود، شــيفته اقتصاد و سازوكارهاى مالى شد و 
تصميم گرفت تحصيالتش را در رشــته اقتصاد 
ادامه دهد. در ســال 1977 توانست با رتبه عالى 
در مقطع كارشناسى از پرينستون فارغ التحصيل 
شــود. پس از آن در كالس هاى مدرســه اقتصاد 
هاروارد شــركت كــرده و مــدرك MBA را نيز 

دريافت كرد.

آغاز كسب  وكار
رونــد ترقى مالى و تجارى ويتمن، درســت 
پس از فارغ التحصيلى از هاروارد آغاز شــد. در 
ســال 1979 به عنوان مديــر برندهاى تجارى در 
شركت Procter&Gamble واقع در سين سيناتى 
كــه يكى از بزرگ ترين صاحبان برندهاى تجارى 
كاالهاى مصرفى در سراسر دنيا است، استخدام 
شــد. برندهاى معروفى مانند BRAUN (ســازنده 
ماشــين هاى اصــالح)، Ariel (انواع شــوينده)،
 Head & Shoulder (محصوالت بهداشتى پوست 

و مــو) و حتى عطرهاى مشــهور Hugo Boss از 
نمونه دارايى هاى اين شركت است. 

اگرچه ويتمن پزشــك نشــد، امــا زمانى كه 
در P&G روى داروى پوســتى Noxzema كار 
مى كرد، بــا دكترى به نام گريفيث هارش چهارم 
(Griffith Harsh IV) آشــنا شــد كه در دانشكده 
پزشــكى استنفورد جراح مغز و اعصاب بود. اين 
رابطــه در نهايت به ازدواج انجاميد و حاصل اين 
ازدواج دو پســر بوده است. اندكى بعد به واسطه 

شــرايط كارى گريفيث، آن دو مجبور شــدند به 
سان فرانسيســكو مهاجرت كنند. ويتمن كار در 
P&G را رها كرد و به شــركت مشاوره مديريت 

Bain & Company پيوســت و پله هــاى ترقى را 

در ايــن شــركت طى كرد تا نايب رئيس شــركت 
شــد. در ســال 1989 به كارى مشــغول شد كه 
آرزوى بســيارى از كودكان اســت. او به عنوان 

معاون برنامه ريزى راهبردي در شــركت ديزنى 
به اســتخدام درآمد. در مــدت فعاليت در ديزنى 
بر روند تأســيس فروشگاه هاى ديزنى در خارج 
از امريــكا نظارت داشــت. اما كمتر از دو ســال 
بعد، به واســطه پســت جديدى كه در بيمارستان 
ماساچوســت به همسرش پيشــنهاد شده بود، 
سان فرانسيســكو و ديزنــى را تــرك كرد و در 
ماساچوســت در شــركت توليد كننده كفش هاى 
Stride Rite Corpora مشــغول كار  onبچه گانه
شد. او در سال 1995 به شركت تهيه و ارسال گل

 Florists Transworld Delivery پيوســت، امــا 
تنهــا پــس از يك ســال و اندى اين شــغل را نيز 
ترك كــرده و بــه Hasbro يكــى از بزرگ ترين 
توليدكننده اســباب بازى در امريكا پيوست. مگ 
در دوران فعاليــت در Hasbro (از ژانويه 1997 
تــا مارس 1998) مديــر بازاريابى دو برند جديد 
Playskool وMr. Potato Head بــود. اما دوران 

واقعى درخشــش و پيشرفت مگ از زمانى آغاز 
شــد كه او در مارس 1998 به شــركت به نسبت 
نوپــاى eBay پيوســت. در پاييز ســال 1997 از 
يكى از شــركت هاى به اصطالح «شــكارچى» با 
او تمــاس گرفتند. تخصص اين شــركت ها يافتن 
مديران با تجربه و كارآمد براى كسب و كارهاى 
نوپا اســت. پيشــنهاد اين شــركت براى ويتمن، 
Auc (نام اصلى  onWeb مديرعاملــى شــركت
ebay در ابتداى فعاليت) بود. ويتمن قصد داشت 

بــراى مصاحبه به كاليفرنيا برود و پيش از رفتن 
تصميم گرفت درباره اين شــركت تحقيق كند. او 
در اين باره مى گويد: «خودم هم نمى توانستم باور 
كنم كه مى خواهم عرض كل كشــور را پرواز كنم 
تا در شــركتى شــروع به كار كنم كه تنها سايتي 
سياه و سفيد و طبقه بندى شده  پراز تبليغات بود.» 

(شكل هاي 1و2)
شــركت eBay در آن زمان شركتى تازه كار 
بود كه در ســال 1995 توســط پيــر اميديار در 
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 شركتى كه او در سال 
1998 با سي كارمند و 

درآمد ساالنه چهار ميليون 
دالر تحويل گرفته بود، 

اكنون (2008) ديگر 
حدود پانزده هزار نفر 

كارمند و درآمد ساالنه اى 
معادل هشت ميليارد دالر 

داشت.
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ســن خوزه كاليفرنيا تأســيس شــده بود. شايع 
اســت كــه اميديار اين ســايت را بــراى كمك به 
 PEZ دوســتش در فروش كلكســيون جعبه هاى
(قرص هــاى كوچك شــيرينى) راه اندازى كرده 
بود. شــيوه معامله در اين سايت به اين شكل بود 
كه فروشــنده، در مورد جنســى كه براى فروش 
دارد، يك آگهى منتشــر مى كنــد و خريداران دو 
هفته براى ارائه پيشنهادهايشــان فرصت دارند. 
در انتها باالترين پيشــنهاد برنده شده و خريدار 
و فروشــنده بــه مرحله تبادل آدرس و ارســال 
 eBay جنــس و پول خواهند رســيد. در اين ميان
مبلغ 35 ســنت بابت آگهى و درصد كمى از مبلغ 
جابه جا  شــده را به عنوان كارمزد دريافت خواهد 
كرد. ايده معامالت به اين شكل، سايت اميديار را 

تنها طي شش ماه به سودآورى رساند.
به هر ترتيب اميديار و گروهش، استعدادهاى 
مديريتى و مديريت برند ويتمن را پسنديدند و روح 
جمعى حاكم بر eBay نيز ويتمن را مجذوب خود 
كرده بود. او از مارس 1998 به eBay پيوســت و 
شركتى با سي كارمند و چهار ميليون دالر  درآمد 
ســاالنه را تحويل گرفت. سايت eBay هنوز سياه 
و ســفيد بود و از فونت Courier استفاده مى كرد 
و درســت در نخستين روز كارى ويتمن به مدت 
هشــت ســاعت از كار افتــاد. او بالفاصله گروه 
اجرايى جديدى تشــكيل داد و كل تجارت شركت 
را بــه 28 بخش تقســيم كرده و بــراى هر بخش 
مديــرى تعيين كرد كه خود اين بخش ها به حدود 

35 هزار زيرشاخه ريزتر تقسيم مى شوند. 
يكى از كارهاى مهم ويتمن نظارت بر شركت 
در ســال 1998 بود. هرچند سهام eBay در اوايل 
كار ناپايدار بود و مثًال در يك روز هشــتاد واحد 
افزايــش و بالفاصله پنجاه واحد كاهش را تجربه 
مى كــرد، اما در نهايت به يكى از ســودآورترين 
سهام بازار بورس امريكا تبديل شد. در چند سال 
بعدى و تحت رهبرى قدرتمند ويتمن، اين شركت 
به يكى از نامعمول تريــن نمونه هاى موفقيت در 
تاريخ تجارت امريكا تبديل شــد. ســرعت رشد 
eBay از مايكروســافت، دل، آمــازون و حتــى 

وال مارت نيز فراتر رفت. اين رشد بى سابقه باعث 
شــد كه برخى حتى كار معمــول روزانه خود را 
 eBay رهــا كرده و بر خريد و فروش در ســايت
بــه عنوان شــغلى جديد متمركز شــوند. ويتمن 
سياســتى را در eBay تدويــن كرد كه به موجب 
آن، مديران رده باالى شــركت نيز مجبور بودند 
به صورت متناوب اجناســى را از طريق ســايت 
به مزايده بگذارند تا از اين طريق هم به تشــويق 
ديگران كمك كرده باشــند و هم به صورت مداوم 

با سازوكارهاى ســايت و مشكالت احتمالى آن 
روبه رو شــوند و اطالعات دست اولى در مورد 
كسب وكارشــان داشته باشند. حتى خود ويتمن 
نيز اشيايى مربوط به كلبه اسكى خانوادگى شان 
در تلورايــد كلــورادو را نيز بــه معرض فروش 
گذاشــته بود. او به خبرنگار نيوزويك مى گويد: 
«بهترين چيز اين كســب وكار اين اســت كه شما 
بالفاصلــه بــا نظريه هاي مشــتريان تان آشــنا 

مى شويد.»
در سال 2002 مجله فورچون او را به عنوان 
يكى از سه زن قدرتمند عرصه كسب وكار معرفى 
كرد. در آن زمان eBay حدود سي ميليون مشترك 
ثبت شــده داشت و در آن سال با فروشى معادل 
پانزده ميليارد دالر، ســودى معادل 1/1 ميليارد 
دالر را از آن خود كرد. در همين سال هم بود كه 
eBay براى مديريت تراكنش هاى مالى ســايتش، 

شــركت پرداخت آناليــن PayPal را با پرداخت
 1/5 ميليارد دالر به تصرف خود درآورد.

سال 2004، سال تغييرات شديد مديريتى در 
 (Jeff Gordon) بود. جف گوردون eBay شــركت
 (Ma  Bannick) مت بانيك ،PayPal به مديريــت
بــه مديريت بخش معامالت بين المللى و بيل كاب 
(Bill Cobb) بــه مديريت بخــش معامالت امريكا 
 eBay منصوب شدند. در سپتامبر 2005 شركت
يكى از مهم ترين معامالتش را به انجام رســاند و 
Skype را به مبلغ 4/1 ميليارد دالر خريدارى كرد.

اگرچــه حقوقى كــه مــگ از eBay دريافت 
مى كــرد، 2/19 ميليــون دالر در ســال بود، اما 
او به واســطه ســهامى كه از شــركت در اختيار 
داشــت، به يك ميليــاردر تبديل شــده بود. گفته 
مى شود كه او نخســتين زنى است كه به واسطه 
ارزش ســهامش آن هم در حوزه كسب وكارهاى 
اينترنتى، ميلياردر شده اســت. هرچند مگ ويتمن 

دعــوت وارن بافت را بــراى عضويت در انجمن 
Giving Pledge (گروهى از ميلياردرهاى خير كه 

تعهد كرده اند نيمى از دارايى هايشــان را صرف 
امور خيريه كنند)، نپذيرفته اســت، اما به ســهم 
خود كارهاى خيريه فراوانى را به انجام رسانده 
است. او و شوهرش در 21 دسامبر 2006 با وقف 
300 هزار سهم از سهام ebay (به ارزش تقريبى 
9/4 ميليــون دالر) بنيــاد خيريه اى را پايه گذارى 
كرده و به فعاليت در آن مشــغول شــدند. پس از 
گذشــت يك سال از فعاليت اين بنياد، دارايى هاى 
آن بــه حــدود 46 ميليــون دالر رســيده بــود. 
همچنيــن ويتمن با اختصاص ســي ميليون دالر 
كالجى را در دانشــگاه پرينستون تأسيس كرده 
اســت كه به افتخار خود وى، كالج اقامتى ويتمن 
Whitman Residen) ناميده مى شود. al College)

روند گســترش و رشــد eBay همچنان ادامه 
داشــت و آنچــه مگ را بيــش از هر چيز شــيفته 
ايــن كار مى كرد، تركيب منحصــر به فرد تجارت 
و جامعــه و تغييــرات روز به روزى بــود كه اين 
جامعه به شــيوه كســب وكار ديكته مى كرد. او در 
اين بــاره مى گويــد: «من يكى از بهترين شــغل ها 
را در كل امريــكا دارم. معجونــى منحصر به فرد 
از تجــارت و جامعه. جامعــه اى از كاربران كه به 
شدت جذاب و شــگفت انگيز است.» به واسطه اين 
بــازار بزرگ و اين تعامل دائم، شــركت eBay نيز 
شركتى پويا و متغير است و به همين دليل، مديريت 
و نظــارت بــر آن نيز فرآيندى مســتمر و زمان بر 
اســت. مگ درباره شركت مى گويد: «با گذشت هر 
ســه ماه ما به شــركتى جديد تبديل مى شويم. من 
از خودم مى پرســم كه آيا از باال تا پايين شــركت، 
افــراد مناســب را در زمان مناســب و در جايگاه 
مناســب داريم يا خير؟ من حتى از خودم مى پرسم 
كه آيا فرد مناســبى براى اين زمان خاص هســتم

 يا خير؟» 
در ســال 2007، پاسخ مگ به سؤال آخرمنفى 
بود و به همين دليل در نوامبر اين ســال از ســمت 
مديرعاملى اســتعفا كرد. البتــه او تا اواخر 2008 
 ،(John Donahoe) به عنوان مشــاور جان دوناهو
مديرعامل جديد در eBay ماند. شــركتى كه او در 
ســال 1998 با ســي كارمند و درآمد ساالنه چهار 
ميليون دالر تحويل گرفته بود، اكنون (2008) ديگر 
حدود پانزده هزار نفر كارمند و درآمد ســاالنه اى 

معادل هشت ميليارد دالر داشت.
تا اين زمان او افتخارات فراوانى را كسب كرده 
بود. بيش از يك بار در فهرست فورچون در رده پنج 
زن قدرتمند امريكا قرار گرفته بود. در سال 2008 نام 
او در تاالر مشاهير تجارت اياالت متحده ثبت شد و

عجيب ترين حراج هاى eBay در زمان 
مديريت مگ ويتمن 

  آگوست 1999: حراج كبد انسان كه تا پيش از 
حذف از سايت eBay، پيشنهادهايى تا مبلغ 5/7 ميليون 

دالر هم دريافت كرد.
  سال 2001: جت Gulfstream II به مبلغ 4/9 
ميليون دالر به فروش رسيد. اين گران ترين كااليى است 

كه eBay تاكنون فروخته است.
  ژوئـن 2003: فـــروش «روح در كـــوزه» از 

آركانزاس. پيشنهاد برنده 50922 دالر بود.
  آوريل 2004: مردى از ســـياتل لباس عروسى 
همسر سابقش را براى فروش عرضه كرد. او براى تبليغ 
لباس، خودش آن را به تن كرده بود. برنده مبلغ 3850 

دالر را پيشنهاد كرده بود.
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 نشــريه معتبر هــاروارد بيزنس ريويــو او را در 
فهرســت برترين مديرعامالن دهه، در رتبه هشتم 
قرار داد. مجله فايننشــال تايمز هــم از او به عنوان 
يكى از پنجاه نفرى كه چهره كســب وكار را در دهه 
كنونى شكل داده اند، ياد كرده است و تازه تمام اين 
افتخارات تا پيش از شــروع فعاليت در غول صنعت 
كامپيوترها يعنى اچ پي نصيب او شــده است. نكته 
جالب توجه اين كه به نظر مى رســد، تمام زنانى كه 
ســر از اچ پي در مى آورند، به نوعى پيش از كار در 
اچ پي يا پس از آن، درگير فعاليت هاى سياســى؛ آن 
هم براى احراز پســت هايى نظير فرماندارى ايالت 
كاليفرنيا هستند. مگ ويتمن نيز همانند سلف خود، 
كارلــى فيورينا در فوريــه 2009 نامزدى خود را 
براى شــركت در انتخابات فرمانــدارى كاليفرنيا 
اعــالم كرد. او كه در آن زمان در رتبه چهارم زنان 
ثروتمند كاليفرنيا قرار داشــت، ركوردى را نيز در 
زمينه هزينه هاى تبليغاتى از خود برجاى گذاشــت. 
او نخستين كسى بود كه بيشتر هزينه هاى تبليغاتى 
انتخابــات را (مبلغى معــادل 144 ميليون دالر) از 
ثروت شخصى خودش پرداخت كرد. هرچند او نيز 
همانند فيورينا به رغم پيروزى در مرحله نخســت 
(ژوئــن 2010) در نهايت در ماه نوامبر و در برابر 

رقيبش جرى براون بازنده شد.

اچ پي؛ شروعى دوباره
باالخره مــارگارت ويتمن در ژانويه 2011 به 
اچ پي پيوست و در ماه سپتامبر به سمت مديرعاملى 
اين شــركت منصوب شــد. هــدف از اين انتصاب، 
هرچنــد هيچ گاه به صورت رســمى اعالم نشــد، 
بازگرداندن اعتبار اچ پي و افزايش ارزش سهام آن 
در بازار اســت. در واقع ويتمن بايد برند اچ پي را از 
نو احيا كند كه اين كار هرچند ممكن است ميليون ها 
دالر هزينه در بر داشته باشد، اما بازگشتى چندين 
ميليارد دالرى به همراه خواهد آورد. شركت اچ پي 
از بدو پيدايش در ســال 1939، در دو چيز سرآمد 
و الگوى ساير شركت ها بوده است. نخستين مورد 
نقش پررنگ آن در نوآورى هاى مهندســى است و 
ديگرى در شرايط كارى و رفاهى كارمندان آن. پيش 
از آن كه كار در شــركت هايى چون مايكروسافت و 
گوگل آرزوى فعاالن حوزه IT باشــد، تنها يك چيز 
وجود داشــت و آن «راه اچ پى» (HP way) در كسب 

و كار و مديريت سازمانى بود. 
ويتمن امــروز بايد دوباره شــور نوآورى و 
خالقيــت را بــه اچ پي بازگرداند و از ســوى ديگر، 
ايــن شــركت را به محلى دوســت داشــتنى براى 
مهندســان و مديران تأثيرگذار در اين حوزه تبديل 
كند. ســخت ترين قسمت كار براى ويتمن شايد اين 

باشــد كه اعتراض ها و مسائل قانونى كه به واسطه 
پرداخــت هزينه هــاى هنگفــت بركنــارى به مدير 
عامالن ســابق اچ پــي (مارك هرد و لئــو آپوتكر) 
پيش آمد، سياست اچ پي در اين زمينه را تغيير داده 
اســت و مگ؛ در صورت عدم موفقيت، نمى تواند از 
 (Golden Parachute) تســهيالت چترنجات طاليى
استفاده كند. با قوانين جديد، هرچند مديران بركنار 
شده دريافتى هايى خواهند داشت، اما اين دريافت ها 
به صــورت چند مرحله اى خواهد بــود و منوط به 
رعايت قوانين و شــرايط اچ پي در عدم همكارى با 
شركت هاى رقيب اســت. عمده اين سخت گيرى ها 
شايد به واسطه اتفاقى باشد كه با خروج مارك هرد 

از اچ پــي رخ داد و او بــا دريافت غرامتى در حدود 
40 ميليــون دالر بالفاصله به يكــى از رقباى اچ پي 
يعنى اوراكل پيوست. به هر حال بايد منتظر ماند و 
ديد كــه مديريت او مى تواند اين غول از نفس افتاده 
را دوباره ســرپا كند و چاالكــى و قدرت روزهاى 
گذشته را برايش به ارمغان آورد يا همانند مديران 
قبلــى به اهــداف مورد نظر نخواهد رســيد. اندكى 
زمان الزم است تا مشخص شود، كشف وشهودى 
كه مادرش با او در ميان گذاشــته بود، توانسته در 
او تأثير بگذارد يا خير و آيا مگ خواهد توانســت با 
نيروى اراده، كارى را كه چند ســالى است ديگران 

از انجام آن ناتوانند به انجام برساند.

ظاهر سايت eBay در سال 1998 (شروع كار ويتمن) شكل1

ظاهر سايت eBay در سال 2008 (پايان كار ويتمن) شكل2




