
 

  بیل گیتزکسب و کار به شیوه 

 احسان سروش

  

کارشناسان سمبلي از تقابل از ريیس شرکت مايكروسافت ، ثروتمندترين مرد جهان و از ديد بسیاري  «بیل گیتز»

شدرکت    «پدل لندن  »وي کده ممدراه بدا شدريي ممیوددي و دوسدتش        .و مدديريت حدحیا اسدت     دانش فني

 ندش لمدوزان مدرسده   ساندي شدیتته کدامویوتر و از تیزمدوش تدرين دا     21مايكروسافت را تاسیس کرد ، از سن 

اشتیاق او به کامویوتر لن قدر قوي بود کده بارمدا ايدن امدر مخانتدت      . بود  «نیي سايد»نخبه گراي  خصوحي و

واندين گیتز معتقد بودندد کده وي    .ت بطوري که يي سال فعانیت ماي او را متوقف کردندواندينش را براندیخ

دنبال کند بندابراين در   -که پدرش نیز در لن تحصیل کرده بود -بايد به دانوداه ماروارد برود تا رشته حقوق را

رمدا کدرد تدا بده      2799را در رشته حقدوق در    به احرار واندينش وارد ماروارد شد اما تحصیالتش 2791سال 

بنابراين به سراغ دوست دوران نوجواني اش پل لنن رفت و بدا وي  . بوردازد   رؤياي کودکي خود يعني کامویوتر

را تاسددیس کددرد وپیوسددته فددن لوري کددامویوتر را دنبددال کددرد تددا بدده موفقیددت      شددرکت مددايكرو سددافت  

                                                                                              رسید

احل را مورد توجه قرار داد و ممین موارد وي را از رقبايش متمايز ساخت کده توجده    21، در راه اين موفقیت 

 به اين احول مي تواند مر فردي را در شغل خود به موفقیت برساند

 در زمان و مكان مناسب دست به کار بزن -2

اين قبیل فرحت ما . مناسب است د شدن به يي حنعت در زمان و مكانل مديريتي ، واريكي از مهمترين مساي

وني لنچه گیتز را از سايرين متمايز ساخت،چدوندي برخورد با اين فرحت  .به وجود مي ليدمعموال براي ممه 

ام تصمیم گرفت که در زمینده تونیدد کامویوترمداي شخصي،سدرمايه گد اري      .بي.شرکت لي 2791در سال . بود

یب رق. براي اين کار نیازمند بود که با يي شرکت قرارداد بنويسد تا سیستم عامل مربوطه را برايش تهیه کند.کند
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طراحدي کدرده    «اپدل »بود که قبال سیستم عاملي بدراي شدرکت    «ل ريسرچديجیتا»به نام   احلي معامله ، شرکتي

وني در يي مرحله حساس از م اکرات ، رابط احلي شرکت م کور، به مدت يي ماه به مرخصدي رفدت و   .بود

اما قراردادي که گیتدز  .رد معامله شدام معرفي کرد و با لن وا.بي.گیتز اين فرحت را مغتنم شمرد و خود را به لي

بندابراين  .مدف او از نوشتن قرارداد، به دست لوردن استاندارد حنعت بدود .ام نوشت،بسیار زيرکانه بود.بي.با لي

بدين ترتیب مدر کدامویوتر   .ام انقا کرد و لن اجازه فروش اين نرم افزار به شرکتهاي ديدر بود.بي.شرطي را به لي

ام خريداري مي شد، يي سیستم عامل مايكرو سافت داشت که در داخدل لن پنهدان   .بي.شخصي که با مارك لي

 .بود

ام را سكوي پرتاب خود قرار داده بود و با فروش نرم افدزار خدود بده سداير شدرکتها،بازار      .بي.در واقع گیتز،لي

اين تصور بودند کده  اين در حاني بود که شرکتهاي رقیب مثل اپل به اشتباه در .در دست گرفت  سیستم عامل را

به عبارتي لنها شدرايط انحصداري را ناخواسدته    . ي خود را با سخت افزار عرضه کنندحتما بايد سیستم عامل ما

 .براي مايكرو سافت فرامم کردند

 عاشق فن لوري باش -1

از به ممین جهدت بیدل گیتدز    . يي مدير موفق ممواره مي کوشد تا خود و شرکتش را با فناوري روز پیش ببرد

بعددما مدم کده شدرکت مايكروسدافت را      .ممان سن نوجواني ممواره به پژومش در مورد کامویوتر مي پرداخت

 تخصدیص بدا  »شعار او اين بدود کده   .تاسیس کرد،بودجه مندتتي به تحقیق در زمینه بهبود فناوري تخصیص داد

    بده موضدوب بدزرع بعددي      کار پژومش و توسعه،اطمینان حاحل مي کنم کده  بهمبانغ مندتتي از درلمد شرکت 

 «.مي رسم

 به دنبال توسعه و پیورفت باش -3

يكدي از  . مدي کنندد   معموال شرکتهاي موفق ، شرکتهايي پويا مستند که براي بهبود وضعیت خود برنامه ريدزي  

گیتز ممواره سدعي  . شیوه مايي که مايكروسافت براي توسعه به کار بسته است،خارج کردن رقبا از ححنه است

معندا کده پیودنهاد کداري مدي دمدد تدا بدا ممرامدي          به ايدن  .رد رقبا را شكست دمد و اگر نود ،لنها را بخرددا

او مر کاري براي موفقیت انجام مي دمد و تمام کوشش خدود را  .لنها،طرفین از امكانات يكديدر بهره مند شوند



ي دمد بر تصمیمات بازرگداني او تداثیر   براي نابودي رقیب به کار مي گیرد وني به کینه ما و دشمني ما اجازه نم

 .بد ارند

 افراد خیلي باموش را استخدام کن -4

از اين رو گیتز ممواره به دنبال باموش ترين افراد بوده . مهمترين منابعي که يي سازمان دارد،منابع انساني است

ورزيده که شرکت نیداز بده    وي ممیوه احرار. و لنها را در حنعت کامویوتر استخدام کرده و به کار گرفته است

از اين رو شخصا در فرليند استخدام دخانت مي کند و با دانوجويان نخبه تماس مي گیدرد و  .بهترين مغزما دارد

گیتز ممچنین به مسايل روانوناسي پرداخته اسدت و دفتدر مرکدزي شدرکت را بده      .لنها را دعوت به کار مي کند

ليندد ،   را براي بسیاري که مستقیما از دانودداه بده شدرکت مدي    شكل محیط يي دانوداه طراحي کرده تا محیط 

ممچنین سعي مي کند به جاي پرداخت حقوق باال ، خريد سهام به قیمدت معدین و معلدوم را بده     . ج اب کند 

زيدرا در ايدن   . بدين ترتیب لنها تمام کوشش خود را براي موفقیت بده کدار مدي برندد     . کارکنانش پیونهاد دمد

 .یمت سهام بودت باال مي رود و سود مندتتي به دست مي لورندحورت است که ق

 راز بقا را فراگیر -1

يكي از دغدغه ماي مديران، بقاي شرکت است، يعني ممواره سعي دارند سیاست مدايي را اتخداك کنندد کده از     

لورده و براي اين منظور ،اشتبامات گ شته شرکتش را به حورت فهرستي در  گیتز. مرع شرکت جلوگیري کنند

ي مي کند از اشتبامات رقبا ،حدداکثر  به عالوه سع. لنها را تجزيه و تحلیل مي کند تا از تكرار لنها جلوگیري کند

مرتبا واکنش ماي مودتريان و   «حلقه ماي بازخورد»ممچنین از طريق ايجاد .استتاده را بكند و به لنها ضربه بزند

      يافت مي کندد و بددين ترتیدب اقددامات احدالحي را انجدام       ساير ممكاران را نسبت به تصمیمات گوناگون در

 .مي دمد

 

 

 



 انتظار توكر و سواسدزاري نداشته باش -6

گیتز معتقد است که موهور بودن و موهور نبودن پیوند نزديكي با مم دارند او مي داند با شهرتي که به دسدت   

وامند او را نابود کنند از اين رو ممدواره سدعي   لورده است، دشمناني براي خود دست و پا کرده است که مي خ

فناوري شهرتش را حتظ کند به ممین جهت از بي توجهي ديدران نسبت به خدود  دارد بر حسادت ما غلبه و با 

 مأيوس نمي شود و ممواره به مدف فكر مي کند

 دور انديوي داشته باش -9

محصوالت خود را پیش از اين که کس ديدري اين کار شرکت مايي موفق خوامند بود که :بیل گیتز مي گويد  

با نیاز ماي بازار ، جايدزين مي کنندد از ايدن رو    را بكند ، از دور خارج مي کنند و محصوالت جديد را مطابق

وي به کارکنانش پول پرداخت مي کند که بنوینند و در مورد چدوندي پاسخدويي به نیازماي مودتريان ، فكدر   

 .کنند

 ايداه ما را تحت پوشش قراردهپ ممه  -9

عامل مهم موفقیت شرکت مايكروسافت در توانايي لن شرکت نسبت به کنترل ممزمان تعداد زيادي پروژه است 

مختلف فني بطور ممزمان  و گتته مي شود که قادر به انجام چند گتت و گوي است خود گیتز فردي چند کاره 

هاي گونداگون کسدب کندد و بدا وارد شددن در علدوم مختلدف ،        است وي سعي دارد تكنونوژي نوين را از رام

 .الل لن ما محصول جديدي خلق شوداطالعات الزم را به دست لورده و به شرکت انتقال دمد تا از خ

 يي کسب و کار جمع و جور درست کن -7

خلدي نیدز   با توجه به ارزش بازار سهام مايكروسافت اين شرکت يي شرکت کوچي باقي مانده است از نظدر دا 

شرکت مرتب در حال تقسیم به واحد ماي کوچي تر است تا محیط تجاري خود را حتظ کند زيرا گیتز معتقدد  

است که تنها يي ساختار ساده مي تواند وي را بر شرکت مسلط کند از ايدن رو شدرکت سدعي دارد تدیم مداي      

 .فكار متمرکز شوندکوچي درست کند که مر کدام کار تخصصي معیني را به انجام برسانند تا ا

 



 ممیوه مواظب کارما باش -21

 

با وجود كمن خالقي که گیتز دارد ، میچ گاه تصمیمات را بدون شنیدن نظرات ديدران نمي گیرد او مي داند که 

ام به دنیل عدم درك چند فرحت ، جايداه خود را از دست داد از اين رو سعي دارد افدرادي را  . بي. شرکت لي

 .گوناگون ، اونويت ما را به درستي توخیص دمد افكارطرق متتاوتي فكر مي کنند تا از خالل ج ب کند که به 

 

  انستیتو ايزايرانکتاب کسب و کار به شیوه بیل گیتز ، انتوارات : منبع 


