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  توماس جان واتسون اول
  ام بي مؤسس شركت آي

  
سسه همچون ؤش بر يك متأثيريافت كه  توان ميكمتر كسي را 

او به . باشد ام بي آيشركت  مؤسس، 1توماس جان واتسون اول تأثير
 ام بي آيشركت  .بود ام بي آيدهنده و رهبر  مدت چهل سال الهام
هاي  ها، عقايد و آرمان زيادي مرهون سليقه ةموفقيت خود را تا انداز

اي واال  تنه شركت خود را به مرتبه يك تقريباًكسي كه  ،داند واتسون مي
از روز اول با آهنگي روحاني  ام بي آيدر واقع، . رقيب رساند و شايد بي

هاي گروهي،  همراه با فعاليت: و عزمي راسخ كار خود را آغاز كرد
 .. . .  ، و دهنده و جاودان، و نيكخواهي شعارهاي الهام

بيني واتسون بر اين دنياي به دقت آراسته  شخصيت غيرقابل پيش
تنها با سه  نه: رفته به نفوذ زيادي دست يافت واتسون رفته. نظارت داشت

كه به پذيرايي از  ،جمهور آمريكا روابط نزديكي داشت رييس
  . پرداخت مي هاي سياسي و اجتماعي بسيار مهم جهان نيز شخصيت

اين كارها را چگونه انجام داد؟ چگونه يك دستفروش از واتسون  
نيويورك چنين   2پينتدپستاي در  جنگل وحشي و دورافتاده

ت قدرتمند واتسون، امپراطوري بزرگي برپا ساخت؟ پاسخ در شخصي
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، توان يادگيري از ديگران و نيز پندگرفتن از اشتباهات هاي واال آرمان
ه هموار نبود، واتسون بارها با ابتكار و اي كه هيچگا در جاده. نهفته است

آور را به  سأخالقيت و نيروي قوي اراده  خود شرايط بسيار ي
  . هايي طاليي تبديل كرد فرصت

در آن . به دنيا آمد 1874فوريه سال  17توماس جان واتسون در 
 تقريباًكودكي واتسون بنيه . زمان پدرش يك گاوچران نيرومند بود

اند پركار و فعال بود،  ند نبود، اما چنان كه نقل كردهچندان قوي و زورم
اوقات خود را  بيشتر. خلقي تند داشت كه تا آخر عمر در او باقي ماند

رسيدگي به درختان و كشاورزي  ، پرورش اسب،وقف مزرعه خانواده
همچنان كه پسرش، توماس جان واتسون دوم بعدها گفت، . كرده بود

ها  در اين خانواده، خواسته. اما شاد رشد كرداي معمولي  او در خانواده«
اي كه او  هاي پسنديده از بين ارزش. ، و محيط سخت اخالقي بودمتعادل

توان از حسن انجام وظيفه، رفتار موقرانه با همه  مردم،  آموخت، مي
 ».بيني و باالتر از همه وفاداري نام برد هاي تميز، خوش پوشيدن لباس

ها را در سرتاسر زندگي خود به كار بست، كه  شتنها آن ارز واتسون نه
قرن كه  نيم تقريباًها را  وي اين ارزش. آنها را به ديگران نيز القا كرد

را به عهده داشت، در هزاران كارمند خود نيز  ام بي آيرهبري شركت 
داري و تجارت  حسابدر رشته يك سال پس از تحصيل . كرد ميالقا 

ر الميراي نيويورك در يك فروشگاه در مدرسه بازرگاني ميلر د
سال  ،آغاز شد ايش حرفه گوشت به كار دفترداري پرداخت و دوران

با آن كه درآمد خوبي داشت، . دالر در هفته 6بود و حقوقش  1892
 يك روي توانستم نمي« گفت، مي كرد، مي تالش ترهافتن شغلي بيبراي 

 دفتري امور با را خود زندگاني دوران تمام و بنشينم بلند  ارپايههچ
به   3كورنول جورج نام به شخصي طريق از بايد سرنوشت .»بگذرانم

ري بود كه با پيانو، ارگ و چرخ او فروشنده سيا. آمد نجات واتسون مي
اي ده  كورنول شغل معاونت خود را با هفته. اطي سر و كار داشتيخ

شيدن دالر به واتسون پيشنهاد كرد، به اين شرط كه واتسون براي ك
بعدها كورنول شركت را ترك . هاي خودش استفاده كند واگن از اسب

ها بعد واتسون چنين  سال. كرد و واتسون قلمروي خود را به دست آورد
 تاكنون هنگام آن از كه بود شغلي ربنت پرمسئوليت«: داشت ارهاظ

 به تا كه ديگري مقام هر به نسبت كار آن در كنم مي احساس. ام داشته
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 فروش، مدير مديركل، زيرا ام، بوده تر مهم ام آورده دست به حال
  ».بودم سازمان همه يعني _ بودم توزيع متصدي و دار حساب

ه  كشاورزيش دچار بداقبالي مؤسس، پدر واتسون كه 1894در سال 
. نتدپست توصيه كردتنها پسرش را به ترك پي ،و فاجعه طبيعي گشته بود

در آنجا درآمد خوبي داشته باشد، آن كه امكان داشت واتسون با 
كه پينتدپست جاي مناسبي براي گذران زندگي  كرد ميپدرش احساس 

در آنجا يك كار موقت براي . وفالو رفتب، توم به ياز همين رو. يستن
 امسهيك شركت به فروش  در فروش چرخ خياطي پيدا كرد، سپس

حضور يافت و  NCR شركت دفتر در معامله يك ضمن پرداخت،
پس از چندين بار . هاي حساب كرد تقاضاي كار براي فروش صندوق

كرد  تقاعدرا م  4جان جي رنجتالش، سرانجام واتسون مدير آنجا يعني 
بختي  چدر ابتداي كار هي. گماردببه كار  1895كه او را در اكتبر سال 
ده روز پس از آن كه . هاي حساب به دست نياورد براي فروش صندوق

با سخناني تند از مرد جوان خواست تا  رنجنفروخته بود، واتسون چيزي 
هاي  با آن صحبت چشم .هاي فروش باز كند هايش را به واقعيت چشم

دهد، باستعفا  رنجاما تصميم داشت پس از سخنان  واتسون باز شد،
كم تغيير كرد و پيشنهاد كرد هر دو  كم  رنجآهنگ صداي تند و مطول 

  . كنند نظور فروش چند ماشين با هم تالشروند و به مببا هم بيرون 

نيويورك به مقام مديريت  5پس از چندي واتسون در روچستر 
دليل پيشنهاد آن مقام به من اين بود كه « :چنين گفت او بعدها. رسيد
ولي واتسون پذيرفت و از  ».توانست آن را بگيرد كس ديگري نمي هيچ
  .آغاز گرديد اي دنياي تجارته العاده  او به آسمان جا پرواز خارق همان

ر يقدر زياد بود كه به عنوان مد شهرت واتسون آن 1903در سال 
برگزيده شود تا سرپرستي يك شركت فرعي  NCR ده نفروش 400

  . جديد و محرمانه را بر عهده بگيرد

علت انتخاب او بيشتر به جهت پيچيدگي بسيار زياد شخصيتش بود، 
تالشي براي به دست گرفتن كنترل كل  در اين هنگام واتسون به خاطر

بنا نبود . هاي حساب دست دوم مورد نكوهش قرار گرفت بازار صندوق
  . مدهبف NCRكسي ارتباط آن را با 
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 زود خيلي و دريافت خوبي به همؤسس در را خود موقعيت واتسون
 هايي فروشگاه وي. رساند اثبات به اجرايي مدير عنوان به را استعدادش

 هاي روش از ساخت، داير رقيب موفق هاي روشگاهف جوار در
 از نبست، كار به را آنها ناموفق هاي شيوه و كرد تقليد آنان آميز موفقيت

ه خود كرد و به مؤسسشان را جذب  تر فروخت، فروشندگان ا ارزانآنه
  .تدريج آنها را به ورشكستگي كشاند

ا اظهار ه شود كه او همواره از كارهاي خود در آن سال گفته مي 
از سوي ديگر، .  گفت و به ندرت از آن سخن مي كرد ميندامت 

و  كرد مي راهمواره مالحظه  رقباي خود . برخوردي عادالنه داشت 
  .اي داشت هاي سخاوتمندانه پرداخت

هاي حساب  پرده از راز سري بودن تجارت صندوق 1907در سال 
. استئول آن اعالم كرد كه واتسون مس  NCRت دوم برداشته شد وسد

. بود NCRساله سومين مرد قدرتمند شركت  33در اين هنگام واتسون 
هاي خوب واتسون مالقات با زني بود كه در سختي و  يكي از بخت

ي ياوهايو يك تاجر دختر  6ژانت كيترجاين زن . شادي همراه او شد
سال  38، به هنگام آشنايي با ژانت، 1912واتسون در بهار سال . بود

وياليي تابستاني . آنها سال بعد ازدواج كردند. سال 29داشت و ژانت 
آر به آنها بود كه در نزديكي  سي رئيس شركت ان  7جان پترسونهديه 

اما كمتر از شش ماه بعد پترسون، واتسون را . ويالي خودش قرار داشت
  .اخراج كرد

 اي را اخراج كرده بود پترسون در مدت رياست خود مردان برجسته
پترسون به تربيت مشاوران قدرتمند و آگاه . كه واتسون يكي از آنها بود

 فراتر خود حد از آنها كرد مي احساس كه هنگامي اما. داشت رتهش
خيلي  NCR در واتسون كار پايان.  زد مي دست آنان اخراج به اند رفته

هرچند . دهدبست چند ماهي به كار خود ادامه توان ميسريع نبود و وي 
گويند پترسون به  مي. اين مدت رابطه او و پترسون بسيار تيره بوددر 

علت اخراجش ناسازگاري  ورزيد، ليكن محبوبيت واتسون حسادت مي
واتسون به يكي از  يك بار .ذكر گرديد شركت يها استيسبا 

هاي پيشنهادي پترسون در مقابل ساير مديران شركت اعتراض  سياست
واتسون به دفترش را ممنوع ساخت و  از آن پس، پترسون ورود. كرد
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واتسون سه ماه پيش . چند هفته بعد پيغام داد كه ديگر به او نيازي نيست
هنگامي كه . بود ه از چهل سالگي، و دو ماه پيش از پدرشدن بيكار شد

 اهم خو مي« :داشت ارهگفت ، اظ آر ترك مي سي دفتر خود را در ان
به علت  » .پترسون ساخته است. چاز آنچه جان ا تر بزرگ بسازم شركتي

شده واتسون، پيشنهادهاي كار فراواني از سوي  قدرت اثبات
با اين همه واتسون . هاي بزرگ، با حقوق زياد، به او شده بود شركت

گيرد كه در سود آن سهيم بخواست رهبري شركتي را بر عهده  مي
ه كار را محيط مناسبي براي ب CTR8تاسيس  تسون شركت تازهاو. باشد

هاي  اين شركت نتيجه  ادغام شركت. انداختن استعدادهايش يافت
واتسون از سال . بود Dayton ، و Bundy  ، ITR 10، 9ثهرمن هالري

دالر به  25000اش  به كار مشغول شد و حقوق ساليانه CTRدر  1914
س از سه ماه او به پ. بود شركت سهام از مهس1220عالوه  حق داشتن 
به  CTRدادن  هدف اصلي او سوق. گزيده شدرياست شركت بر

عالقه . هاي حساب خودكار بود پيشرفت تكنيكي در ارائه صندوق
هاي تكنيكي كاهش يافت و واتسون لزوم تحقيق و  به نوآوري ثهالري

در شركت حسابرسي   11جيمز پاورزتوسعه را تشخيص داد، به ويژه 
دستگاهي اختراع كرده بود كه مزاياي فراواني داشت و رقيبي  پاورز

از ماشيني كه  پاورزماشين آماري . رفت جدي براي آنها به شمار مي
  پاورزتر،  طراحي كرده بود بسيار بهتر بود و از آن مهم هالريث
 CTRداد در حالي كه  دالر در ماه اجاره مي 100هاي خود را  ماشين

واتسون يك  1914در اكتبر سال . گرفت ميجاره ادالر  150ماهيانسه 
داير كرد كه پس  هالريثبخش تحقيقاتي تحت نظر يكي از كارمندان 

جا بود كه  در همان. از دو سال به يك آزمايشگاه مجهز تبديل گشت
گري اختراع كرد كه شركت را از  چاپ) 12( 12ليك كلر مهندس

  .ورشكستگي نجات داد
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  جشن نمايندگان فروش

ي نمايندگان فروش شركت يآ در نخستين گردهم 1919 سال
CTRشين برداشت و با فشردن يك ، واتسون با غرور پرده از روي ما
 فروشندگان. كرد آغاز را چاپ آن از اه كارت عبور با مانهمز چيئسو
 هاي دروازه سرانجام كه يافتند در و گفتند آفرين هلهله با و خاستند پا به

  .شوده شده استن گآنا روي به موفقيت

و از  كرد ميشركت بايد در صنايع خود انقالبي به پا . هم بود چنين
 و اين عمالً. آورد ها و ارتباطات روي مي داري به پردازش داده حساب

رار مي داد كه تا آن هنگام شركت را در پيشاپيش تكنولوژي جديدي ق
  .آن وجود داشت يايؤفقط ر

پيوست، درآمد  CTR ركتشش سال پس از آن كه واتسون به ش
يعني بيش از ميليون دالر،  14ميلبون دالر به حدود  4از   CTRناخالص

  .سه برابر رسيده بود

واتسون رئيس كل شركت شد و نام آن به شركت  1924در سال  
به » يالملل نيب« .تغيير پيدا كرد) IBM( المللي بين هاي اداري ماشين

  . دادن نوع فعاليت انراي نشب» اداري«ه فعاليت و نجهت دام

در اين هنگام واتسون مسئوليت كامل داشت و دست به يك رشته  
واتسون احساس . موقعيت خود در سازمان زد اقدامات براي تحكيم 

 : گفت او مي. كرد كه كارمندانش بايد از خود وفاداري  نشان دهند

  .»تان لبدر شركت بگذاريد و شركت را در ق تان را شما بايد قلب«

ايجاد كرده بود به  اقت فراواني كه واتسون در كارمندانشصد
اي احساس  ، و اگر كسي ذرهمشهور گشت » روح خانواده«عنوان 

آور است از  كه تقاضاهاي دوستانه رئيس پدرساالر عذاب كرد مي
گفتند از جايي  كساني كه شركت را ترك مي. شد  شركت خارج مي

هاي  ، برنامهكانات تفريحيكاركنانش ام رايرفتند كه ب بيرون مي
و همه اينها از عشق واتسون  كرد ميهاي مختلف ارائه  آموزشي و جشن

  .گرفت ريشه مي مختلف يها جشن به آداب و رسوم و برگزاري
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  نه مغلوب  فاتح و

به جاي آن كه  1930هاي ركود اقتصادي دهه   واتسون در سال
نايع اداري در آن صفروش با آن كه . مغلوب باشد فاتح و پيروز بود

او به جاي اخراج تعداد . پايدار ماند ام بي آي، افت داشت% 50هنگام
هاي ساختماني خود ادامه داد و  زيادي از كاركنان شركت به برنامه

  .بگيرد هرهيشتري ساخت تا در آينده  از آنها بهاي ب دستگاه

ون واتس. شد ام بي آيشعار   »صلح جهاني از راه بازرگاني جهاني« 
هاي خود چنان شهرتي به دست آورد كه بسياري از  با سخنراني

گذاري  هاي اداري واتسون نام هاي فرعي خارجي به ماشين شركت
را  ام بي آيبه هنگام جنگ جهاني دوم، واتسون همه  امكانات . ندشد

داري  دادن كارهاي حساب عالوه بر انجام. ر دولت قرار داددر اختيا
 اپيماهوافزون بر قطعات موتور  ام بي آيهاي  خانه، كارمربوط به جنگ

 دولت، با واتسون همكاري دليل به. پرداخت نيز اهسالح انواع ساخت به
وارد تجارت  ام بي آيدر خالل جنگ بود كه . نشان لياقت دريافت كرد

ها و نيازهاي  كامپيوتر گشت، و اين بيشتر به سبب پاسخ به آرمان
  .ترع ، از دانشگاه هاروارد  بودمخ  13كنارد ايهواقتصادي 

همچون پيشگامان قبلي كامپيوتر، با محاسبات فراوان و  ايكن
 داشت، نباز اه بدان دولت و تكنولوزي علم، هاي روبرو بود ك پيچيده
 سر به انديشه اين در بابيج چارلز بنيادين كارهاي خواندن از پس ايكن
 ماشين و كرد ركيبت توان مي را موجود گرهاي حساب آيا كه برد مي

  بارهدر خصوص به ايكن. نه يا آورد دست به پرقدرتي و جديد محاسبه
اما به زودي . انديشيد مي ام بي آيشركت  601  كننده ضرب هاي ماشين

نتيجه گرفت كه چنين طرحي بايد از ابتدا آغاز شود و با تركيب چند 
  .بدان دست يافت توان ميماشين موجود ن

، 14جيمز برايس، ام بي آيمخترع مورد احترام  به ايكندسترسي  
طرح را  برايس. اي را بپذيرد وي سرپرستي چنين پروژه موجب شد كه

 500اندازه بود،  به واتسون داد و او كه اعتقادش به علم و تكنولوژي بي
  . ساخت ياهيشرفت كار مهزار دالر براي پ
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 كه هنگامي اما. كرد تهديد را آن توقف جنگ پروژه، آغاز از پيش
 كه را ايكن هوارد برد، پي ماشيني چنين ارزش به آمريكا دريايي نيروي
. عاف كردم خدمت از پروژه تكميل براي بود دريايي نيروي ناوبان

براي كمك   ليكيك گروه مهندسي تحت رهبري  ام بي آيشركت 
  . انتخاب كرد و پروژه به راه افتاد ايكنبه 

اي  شونده رشته گركنترل ماشين حساب، 1944پنج سال بعد، در سال 
متر و  15/5طول آن . معرفي شد  MARK Iمشهور به   15خودكار

 60قطعه داشت و داراي  800000متر بود، حدود  2/4ارتفاعش 
حافظه براي عمل جمع، يك   ستريرج 72 ،ثابت اعداد براي رجيستر 

ست توابع مقدماتي توان ميواحد مركزي ضرب و تقسيم بود و 
 800ها را محاسبه كند و بيش از  ها و سينوس بري مانند لگاريتمغيرج

  .كيلومتر سيم داشت

عدد دهدهي كار كند و عمل جمع را  23ست با توان مياين ماشين  
رقم اعشار يك دقيقه  20براي تعيين لگاريتم تا . ثانيه انجام دهد 0/3در 
  .يم وقت الزم داشت نو 

. ، كه البته چنين هم بود»ستقت پيويبه حق حيچارلز بابياي ؤر«
وي اندكي پيش از تشريفات . آن را به خود نسبت دادافتخار ساخت  ايكن

، اتمام ساخت ماشين را بدون ذكر سهم واتسون و Mark Iمعرفي 
 .ها اعالم كرد به روزنامه ام بي آي

به طوري كه در اين مورد . به خشم آمد ايكنواتسون از اين عمل 
و نيز . »خاطر ساخت سخت آزرده اين جريان مرا كل«: چنين گفته است

را همانند ضميمه  بك كتاب جلوه  ام بي آييد توان ميشما ن«: اين كه
كنم كه شما استادان  همان كاري را مي ام بي آيدر مورد  نم. ديدهب

  .»دهيد تان انجام مي دانشگاه هاروارد در مورد دانشگاه

الشعاع  ست  به تالشي براي تحتواتسون براي اين كه انتقام بگيرد د
او به مهندسان خود دستور داد تا ماشيني برتر  . زدMark I  قراردادن
عهده چنين كاري برآيند، نخستين  اما پيش از آن كه بتوانند از. بسازند

در دانشگاه پنسيلوانيا  1946الكترونيكي عملي به سال  كامپيوتر تمام
ي انقالبي بود، ماشين اينياكشين ما. نام داشت 16اينياكساخته شد كه 
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گيري از مدارهاي  پذيري آن به دليل بهره و انعطاف نشان داد كه سرعت
به  ام بي آي. هاي الكترومكانيكي پيشين است الكترونيكي بيش از ماشين

جنگ . را معرفي كرد SSEC ماشين 1948رقابت برخاست و در سال 
ساخت شركت  17اكيونيوكره و رقابتي كه در اصل از كامپيوتر 

به اداره  آمار آمريكا فروخته شد،  1951كه در سال   18رند-  رمينگتون
اين كامپيوتر . خود برانگيخت 701را به توليد مدل  ام بي آيشركت 

 .كرد ميكار  SSEC تر از بار سريع 25جديد 

را عرضه  705، و 704، 702هاي  مدل ام بي آيدر پي آن، شركت 
 را رقابت عرصه تدريج به رقبا كه گشتند مقبول درق آن اه اين مدل. كرد
 در. گرفت دست در را كامپيوتر صنعت رهبري شركت، و گفتند ترك
در هشتم ماه . شد ام بي آي ئيس، توماس جان واتسون دوم ر1952 سال
در . واتسون پدر مقام رهبري شركت را به پسرش واگذار كرد 1956مه 

اه بعد، توماس واتسون اول بر اثر يعني يك م، نوزدهم ژوئن همان سال
 .سالگي درگذشت  82حمله قلبي در سن 

، رهبري واتسون اول 1953و  1914سال، بين  39در فاصله زماني 
 34برابر، تعداد كارمندان به  24موجب گشت كه دارايي شركت به 

  .برابر افزايش يابد 316ها به  برابر و امور پردازش داده

. »هاي ما هستند ترين دارايي ها بزرگ نسانا«: گفت  او همواره مي
صداقت اساس شخصيت او «: چنين گفت گذشت، كشيش وقتي در

   □».بود
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