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"زندگينامه افراد موفق خارجی"

ROBERT KUOK ))  سلطان شکر((    
  

 ميليارد ۵ثروتمندترين مرد آشور مالزي آه در حال حاضر در هنگ آنگ اقامت دارد با سرمايه اي معادل 
اگر چه قرار گرفتن نام او را در اين . ر گرفته است جهان قرا٢٠٠۵دالر در ليست ثروتمندترين هاي سال 

ليست بايد به انباشت دارايي هايش نسبت داد اما شهرت او در آشورهاي مالزي و حتي آشورهاي اطراف تنها 
 ساله آه از دوران جواني همراه او بوده است ٨٢دو ويژگي بارز اين پيرمرد . به سبب مال و ثروتش نيست

ويژگي اول او نحوه زندگي و تعامالت اجتماعي اش . ران در اذهان عمومي شده استسبب برتري او از ديگ
او حتي در اين روزهاي پيري و آهنسالي همچون يك نجيب زاده با رعايت تمامي اصول و نرم هاي . مي باشد

 اي را به آساني آه ساليان سال همراه او بوده اند هرگز لحظه. اجتماعي در مقابل ديدگان عموم ظاهر مي شود
  . ياد نمي آورند آه او برخوردي خارج از چارچوب قرار دادي خود به نمايش گذاشته باشد

اين مساله چنان دربين آساني آه با او آشنايي دارند به . ويژگي دوم خنده رويي و خوش برخوردي اوست
 با شكر و تجارت آن وضوح به نظر مي رسد آه آنها به طنز علت شيريني برخورد او را در سروآار داشتنش

نكته جالب اينجاست آه حتي در هنگام عقد قرار دادهاي مهم تجاري اين خنده رويي و خوش . مي دانند
. برخوردي بارها و بارها سبب آوتاه آمدن رقبا و طرفين قرار داد شده و پيروزي نهايي او را سبب گشته است

ني آه هم اآنون تحت تعاليم آموزه هاي او مشغول رفتار شيرين او با اطرافيان موجب شده تا مديران جوا
فراگيري فنون تجارت هستند،با فراغ خاطر و بي هيچ دغدغه تمامي رمزو رازهاي موفقيت در آسب و آار را 

  . از او جويا شوند و در سمت هاي آتي خود به آار برند
نوان مرد شماره يك امپراطوري همواره به ع» kuok«اما در تمامي اين مدت عليرغم داشتن اين صفات نيكو 

اش فرمان مي راند و بر تمامي امور نظارت دارد مبادا آه لحظه اي اهدافش از ديدگان آارمندانش دور بماند 
  . و آنها به بيراهه روند

»Robert kuok Hock-Nien « در ١٩٢٣در سال »Johor Bahru «پدرش يك دالل . مالزي به دنيا آمد
  . آه تقريبا سرمايه نسبتا خوبي از اين حرفه به دست آورده بود خريد و فروش مسكن بود 

»Robert« پس از فارغ التحصيلي از دانشكده»Raffles «  در سنگاپور به نزد پدر برگشت تا همراه او به
شرآت خود را تحت عنوان » Robert« ، ١٩۴٩د رسال . خريد و فروش زمين و مسكن مشغول گردد

»kuok brothers Sdn Bhd « به ثبت رساند و اندآي بعد تصميم گرفت شرآت را وارد معامالت شكر
» kuok« آه مالزي خود را از چنگال استعمار انگلستان در آورد و به استقالل رسيد١٩۵٧در سال . نمايد

فرصت را غنيمت شمرد و تجارت خود را در سراسر اين آشور گسترانيد و در فاصله زماني بسيار اندك 
آه درصد مهمي از تجارت شكر در » kuok« ، ١٩٧٠در دهه .  تجارت شكر را از آن خود نمود تقريبا تمام

خوانده شد و پس از آن به » سلطان شكر « سراسر دنيا را از آن خود آرده بود از سوي بازرگانان به لقب 
 ناگاه متضرر سرعت به سراغ تجارت ديگري در آنار شكر رفت تا مبادا از جريان بازار و نوسانات آن به

  . نگردد
با نصب بزرگترين آسياب آرد در مالزي به . صنعت آرد اولين صنعتي بود آه بعد از شكر به سراغش رفت

چندي بعد به ساخت . راحتي آنترل اين محصول را در اختيار گرفت و به سرعت روانه بازارهاي خارجي شد
اوضاع قرار دادهاي تجاري او به شكلي .  آردهتل هاي مختلف در مالزي روي آورد و پس از آن بانكي بنا

شده بود آه به سبب هوش باال و همچنين روابط دولتي آه به دست آورده بود، به هر حرفه اي رو مي آرد ، 
ديگر آسي نمي . در يك چشم بر هم زدن تبديل به طال مي شد و سودهاي فراواني به سوي او سرازير مي نمود

كر بنامد، حضور او در بازار آرد، نفت و گاز ، هتل سازي ، حمل و نقل و زمين توانست او را تنها سلطان ش
  . و مسكن نيز تقريبا در نقش يك سلطان تمام عيار بود
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در آشورهايي چون  » kuok«تقريبا فراي از شرآت ها و دفاتر و هتل هاي فراواني آه در مالزي دارد، 

ز نقش هاي مهمي در بازار اين محصوالت ايفا مي نمايدو در آنها تايلند ، چين ، اندونزي ، فيجي و استراليا ني
  . نيز شعبات بزرگ و گسترده اي دارد

 ٢٠٠۵ ميليارد دالر در سال ۵ به ١٩٩٧ ميليارد دالر در سال ١/٢نكته پاياني اينكه افزايش سرمايه او از 
  .زرگاني او نداشته و نخواهد داشتنشان از آن دارد آه آهولت سن هيچ تاثير نامطلوبي در روند روبه رشد با

  
George Eastman ))    بنيانگذارKodak((     

  
به عنوان پدر صنعت » Eastman Kodak«موسس آمپاني بزرگ » George Eastman«امروزه از 

. ديده به جهان گشود» نيويورك« در يكي از روستاهاي ١٨۵۴او در سال . شود عكاسي مدرن و نوين ياد مي
را در » Eastman«در همان سال دانشكده اقتصاد » George Washington Eastman«پدرش 

»Rochester « بنا آرد و چند سال بعد خانواده را براي زندگي در آن شهر به»Rochester «در سال . برد
برد، به ناگاه پدر خانواده از دنيا  گيري و رشد خود به سر مي  درست زماني آه دانشكده در حال شكل١٨۶٢

  .اي را براي آنها به ارث گذاشت فت و اندك سرمايهر
آه تنها پسر خانواده بود براي سرپرستي و حمايت مالي مادر و دو » George«با پديد آمدن چنين شرايطي 

ابتدا براي يك شرآت آوچك بيمه مشغول به . خواهرش مجبور به ترك تحصيل شد و راهي بازار آار گرديد
  .درآمد» Rochester«خدام بانك محلي آار شد و پس از آن به است

ناپذير او پيشنهاد آرد آه  هاي خستگي  سال بيشتر نداشت يكي از همكارانش با مشاهده فعاليت٢٣هنگامي آه 
در ميان آالم . تعطيالت آخر هفته را به همراه مادر و خواهرانش به خارج از شهر بروند و به تفريح بپردازند

. آمد و تكنولوژي بشر به حساب مي» George« شد آه سرآغاز تحول زندگي همكار دلسوز پيشنهادي مطرح
اش چند عكس  دوربيني تهيه نمايد و از خانواده» George«او گفت آه براي ثبت خاطره آن روز گردش 

  .يادگاري بگيرد
سنگيني، . دوربيني اجاره آرد اما هرگز تعطيالت آخر هفته را در بيرون از خانه نگذراند» George«اگر چه 

آيا امكان «. حجم و گراني مبلغ تهيه يك دوربين و يا حتي يك عكس تمامي فكر او را به خود مشغول ساخته بود
  »ظهور دوربيني جديد با خصوصيات آامًال متفاوت وجود ندارد؟

ادي ها و در ساعات بيكاري او مدام در آشپزخانه خانه مشغول آزمايش مو از همان روز به مدت سه سال، شب
سرانجام پس از يكسري آزمايشات . بود تا بتواند امولسيون ژالتين را در جايگاه نگاتيو فيلم دوربين قرار دهد

 توانست ماشيني با قابليت آارايي با نگاتيو خشك جهت تهيه عكس ١٨٨٠مستمر و طوالني مدت او در سال 
  .اختراع نمايد و به ثبت رساند

برپا شد و به سبب » Eastman Dry Plate«آمپاني » Henry Strong«هاي مالي  يكسال بعد با آمك
هاي آمپاني   فعاليت١٨٨۴در سال . در آن ديگر مجبور به استعفا از بانك شد» George«هاي شديد  فعاليت

»Eastman «اي را  هاي حلقه آه حال به يك آمپاني توليد فيلم تبديل شده بود گسترش يافت و او توانست فيلم
  .نظيري مواجه شد اي نمايد آه با استقبال بسيار بي گاتيوهاي شيشهجايگزين ن

افتتاح شد، آمپاني آه با ظهور خود انقالب بزرگي در » Eastman Kodak« آمپاني ١٨٩٢سرانجام در سال 
توانست با بكارگيري چند نوآوري ديگر، » Kodak«اندآي بعد آمپاني . صنعت عكاسي دنيا پديد آورد

شعار آنها با فرستادن اين . وارد بازار نمايد» Kodak« با آارايي بسيار ساده را با نام هاي سبك دوربين
در مدت زمان » .دهيم شما تنها يك دآمه را فشار دهيد، ما بقيه آارها را انجام مي«: ها به بازار اين بود دوربين
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 تقاضاي آن به شدت در سراسر جهان شهرت يافت و ميزان» Kodak«هاي عكاسي  بسيار اندآي دوربين

  .سرعت گرفت
هاي بعد نيز  هاي متحرك در سال ريزي ظهور فيلم براي پايه» Eastman«در همان فاصله زماني ابتكار جديد 
را براي آمپاني » Kodak«نام » Eastman« هنگامي آه ١٨٨٨در سال . با سر و صداي بسياري همراه شد

در مورد علت انتخاب اين نام پرسيده شد و او در پاسخ و محصوالت خود برگزيد، از او سؤاالت بسياري 
داشته است و هميشه آن را حرف مورد عالقه » K«اظهار داشت آه از دوران آودآي عالقه خاصي به حرف 

يابد،  اي آه با اين حرف شروع و با آن خاتمه مي از نظر او انتخاب آلمه.  دانسته است و قدرت بخش خود مي
  .موفقيت فراواني براي او دربر خواهدداشتشانسي و  قطعًا خوش

آه حال به يك ثروتمند مشهور تبديل شده بود، تصميم گرفت تا » George Eastman «١٩٠٢در سال 
از همين رو مشهورترين آرشيتكت آن دوران . ديده بنا نمايد اش مي هاي آودآي اي را آه هميشه در خواب خانه

اي به مساحت  خانه. را به خدمت گرفت و ساخت خانه را آغاز نمود» J.Foster Warner«در اياالت متحده 
تر با طراحي داخلي طراحان   اتاق و مجهزترين سيستم گرمايش، تلفن و برق و از همه مهم۵٠ متر با ٣٢٠٠

  . هزار دالر آن زمان شد، ساخت٣٣۵آاخ سفيد آه هزينه ساختش مبلغي معادل 
از آنجا آه او در . ه سخاوتمندي و علم دوستي او اشاره آردتوان ب مي» Eastman«از خصوصيات بارز 

دوران نوجواني به دليل مصائب مالي و خانوادگي نتوانسته بود ادامه تحصيل دهد، در اين دوران آه صاحب 
او در دوران حياتش مبلغي . آرد هاي شاياني اهدا مي مال و شهرت شده بود همواره به موسسات آموزشي آمك

آوري  همچنين مرآز فن. اهدا نمود» ماساچوست«ليون دالر به موسسه تكنولوژيكي  مي٢٠معادل 
»Rochester « از ١٩٠١ هزار دالر در سال ۶٢۵مبلغي معادل »Eastman «به عنوان هديه دريافت آرد .

» Hampton«و » Tuskegee« ميليون دالر به هر يك از موسسات آموزشي ٢اي معادل  او همچنين هديه
  .ودارايه نم

»George Eastman « همچنين عالقه فراواني به شهر»Rochester « داشت و با تمام قوا جهت پيشرفت و
به عنوان دانشكده موسيقي اين شهر و » Chest«بناي موسسه و انجمن . داشت توسعه اين شهر گام برمي

 اين اقدامات به از جمله» Rochester«همچنين بخشيدن منزل مسكوني مشهورش پس از مرگ به دانشگاه 
  .روند شمار مي

هنگامي آه جسد او .  اين مخترع بزرگ و ثروتمند خير دار فاني را وداع گفت١٩٣٢ مارس ١۴سرانجام در 
. من آارم را انجام دادم«: سپردند، آخرين جمله وصيتنامه او توجه همگان را به خود جلب آرد را به خاك مي

  ».پس ماندن ديگر لزومي ندارد
نامش راه  به اين نتيجه رسيده آه آارش را به اتمام رسانده است اما آمپاني صاحب» Eastman«اگر چه 

هاي  به عنوان يكي از بزرگترين توليدآنندگان فيلم» Kodak«امروز آمپاني . ديد درازي را مقابل خود مي
ود در باالي سر دوربين عكاسي در جايگاهي قرار گرفته آه بدون شك روح بنيانگذار خود را راضي و خشن

  .                                                                نمايد خود مشاهده مي
  
  
  
  

Jeff Bezos))  بنيانگذارAmazon((     
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از اولين روزهايی که دستگاه چاپ اختراع شد تا به امروز لحظه لحظه بر تعداد عالقه مندان کتاب و کتاب 

 ساليان سال است که اهل قلم و فکر برای يافتن کتب مورد عالقه خود به روش های .خوانی افزوده می شود
يافتن و مطالعه کتب در دوره ای از تاريخ تنها در کتابخانه کليساها و يا . گوناگون و متعددی متوسل می شوند

د شما را از تنها برای دستيابی به يک کتاب ارزشمند ممکن بو. دانشگاه های بزرگ و معتبر امکان داشت
اما کم کم با توسعه ارتباطات و سهل الوصول . شهری به شهری ديگر و يا از دياری به دياری ديگر بکشاند

کار به حدی ساده شده بود که تنها با بيرون رفتن از خانه و سرزدن . شدن امر تجارت اندکی کار ساده تر گشت
اما برای بشر در حال . ی شما فراهم شده بودبه کتاب فروشی مرکز شهر امکان تهيه هر نوع کتابی برا

پيشرفت که لحظه به لحظه زندگی اش توام با حوادث و اتفاقات شگرف و پيش بينی نشده است، صرف اين 
انسان امروزی به چنان . مدت زمان جهت رفت و آمد به کتابفروشی نيز ضرری جبران ناپذير تلقی می شود

 است که حتی برای خريد يک کتاب می تواند در اتاقش بر روی حد از پيشرفت و تکنولوژی دست يافته
صندلی راحت مقابل کامپيوترش بنشيند و با فشار چند دکمه تمامی عمليات خريد از جمله پرداخت هزينه آن را 

اين مساله تنها برای کتاب هايی نيست که شما آنها را می شناسيد؛ با ورود به سايت اينترنتی . انجام دهد
»Amazon.com « شما به راحتی می توانيد در رابطه با موضوعات دلخواه خود کتبی از سراسر دنيا پيدا

تا به کل موضوع کتاب و احتماال نقدهايی که درباره آن . کنيد و حتی اين امکان برای شما فراهم شده است
  . نوشته شده است پيش از تصميم برای خريد کتاب مورد نظر دست يابيد

  .» Jeff Bezos«هيالت مديون فردی است به نام تمامی اين تس
  
»Jeff « پسر ارشد »Miguel Bezos « مدير کمپانی»Exxon «از همان دوران کودکی نبوغ . می باشد

پدر بزرگش که بازنشسته سازمان انرژی اتمی بود . ويژه ای برای انجام کارهای خارق العاده و نو داشت 
 کرد و در تمامی روزهای تعطيل مدرسه او را به مزرعه خود در آينده درخشانی را برای او تصور می

به حدی بود که تصميم گرفت مطابق خواست پدر بزرگ در » Jeff«تاثير پدر بزرگ بر . تگزاس می برد
البته اين تصميم چندان احساسی نبود چرا که او توان و . آينده يا يک فضا نورد شود و يا يک فيزيکدان معروف

از جمله ابتکارات او در دوران نوجوانی خلق مکعب .  را در اين زمينه به مراتب ثابت کرده بوداستعداد خود
بی انتها بود که با استفاده از يک جعبه مکعبی کوچک که تمامی اضالع آن را آينه تشکيل می داد، تعداد 

ار او در آن سن و سال شور تصوير اجسام قرار داده شده در ميان جعبه را به بی نهايت می رساند که اين ابتک
ديگر اينکه هر گاه آسياب های بادی مزرعه پدر بزرگ از کار می افتاد ابتدا . و هيجان بسياری را برپا کرد

را صدا می کردند و در اغلب موارد او به راحتی آنها را تعمير می » Jeff«پيش از خبر کردن مکانيك محل 
  . کرد

های مدرسه نيز ثابت شد، بطوريکه دوره دبيرستان را با باالترين هوش و استعداد بی نظير او در درس 
در دانشگاه نيز به همين شکل . برگزيده شد و راهی دانشگاه شد» Miami«نمرات به عنوان شاگرد اول در 

  . در رشته مهندس برق و کامپيوتر مشغول به تحصيل و سرانجام پس از اتمام دوره فارغ التحصيل شد
در » FITEL«از اين رو کمپانی . يک متخصص کامپيوتر شده بود» Bezos«تحصيل، با اتمام دوره 

 Bankers«نيويورک از او دعوت به کار آرد و دو سال بعد جهت مجهز کردن سيستم کامپيوترهای کمپانی 
Trust « به سبب لياقت هايی که از خود نشان داد به سمت معاونت اين ١٩٩٠وارد اين شرکت شد و در سال 

  . پانی در آمد و به عنوان جوان ترين معاون آن مشغول به کار شدکم
شد و با خلق پيچيده ترين » D.E Shaw«وارد کمپانی » Bezos« ، ١٩٩۴ تا ١٩٩٠در فاصله سال های 

فزونی بخشيد و سرانجام در سمت مدير ارشد » Wall Street«سيستم تکنولوژيكي مالی، قدرت آن را در 
  . ان جوان ترين مدير به کار مشغول گرديدگروه و مجددا به عنو
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او که تخصص ويژه ای در کامپيوتر داشت، با پديدار شدن تجارت الکترونيک تصميم گرفت تا از تخصص 

که يک رمان نويس » Mackenzie«از اين رو همراه همسرش . خود در اين نوع تجارت نيز استفاده نمايد
البته شکل اوليه . را بنا کرد» Amazon.com«گون داشت، سايت بود و عالقه فراوانی به مطالعه کتب گونا

سايت و نحوه کاربری آن اصال قابل مقايسه با نوع فعلی در آن نبود چرا که آنها در ابتدا اصال توجه تصور 
 و نوارهای موسيقی و فيلم در محدوده ای اندک CDقصد آنها فروش کتاب ، . چنين تجارت عظيمی را نداشتند

  . کم کم آن را ارتقا داد به شکل فعلی اش رساند» Bezos«  بازگذشت زمان و درک نياز جوامع بشری بود اما
 هزار لينک ۶٠ ميليارد دالر و همچنين بيش از ٩٢/١که امروزه با فروش بيش از » Amazon.com«سايت 

نون سهامی با ارزش  وارد بورس شد و هم اک١٩٩٧در ماه می سال . در مقام اول فروش اينترنتی قرار دارد
  .  ميليارد دالر در اختيار دارد١٧بيش از 

»Jeff Bezos « هم اکنون صاحب سرمايه ٢٠٠۵موسس و مدير اين سايت بر اساس آمار اعالم شده در سال 
 ميليارد دالر می باشد که در اين سال در ليست ثروتمندترين های جهان جای گرفته ١/۴ای شخصی معادل 

  .است
  

Timothy Berners ))   خالقwww((   
  
"World Wide Web " اصطالحي آشنا براي تمامي آاربران اينترنتي است آه در سراسر اين آره پهناور

اما شايد بسياري از شما دوستان . همه آنها به هر زبان و مليتي آه باشند يك برداشت مشترك از آن دارند
  .هاني از آجا و توسط چه آسي پديدار گشته استهاي ج اطالعي نداشته باشيد آه اين آليد ورودي سايت

"Timothy Berners lee " از همان دوران آودآي عشق و .  در لندن ديده به جهان گشود١٩۶۴در سال
داد،  تر نشان مي عالقه فراوان به سر هم آردن اشياي آم ارزش دور و بر خودش جهت ساخت لوازم باارزش

آرد و  بازي درست مي هاي اسباب هاي آنسرو براي خودش ماشين ن قوطيبارها و بارها با آنار هم قرار داد
هنگامي آه اندآي بزرگتر شد به سراغ وسايل برقي . گذاشت آنها را مقابل چشمان آودآان همسايه به نمايش مي

شان اصًال قابل  براي فروشندگان لوازم الكتريكي محله سكونت" Tim"هاي ساده الكترونيكي ساخت  رفت قطعه
  .باور نبود

التحصيل شد و در همان زمان بود آه  دانشگاه آآسفورد فارغ" Qeen" از آالج ١٩٧۶ها بعد در سال  سال
 و يك تلويزيون ۶٨٠٠M، يك عمل آننده TTLاولين آامپيوتر خود را به همراه لحيم يك تكه آهن، چند قطعه 

آه يكي از توليدآنندگان بزرگ » Pleesy «با انجام اين آار، توسط يك شرآت مخابراتي با نام. قديمي ساخت
مدت دو سالي را آه در آنجا بود توانست . رفت، جذب شد تجهيزات مخابراتي در بريتانيا به شمار مي

  .ها را تقويت بخشد و از اين رو آمك بسيار موثري به اين صنعت اهدا آرد هاي تقويتي پيام ايستگاه
» DGnash«جدا شد و به آمپاني بزرگ ديگري به نام » Pleesy« از ١٩٧٨دو سال بعد يعني در سال 

هاي  آننده چيني براي چاپ افزار حروف پيوست، جايي آه او با هوش و ابتكار باالي خود توانست يك نرم
  .هوشمند طراحي آند

ي يك سال و نيم بعد به عنوان مشاور ارشد در البراتوار فيزيك اروپا در سوييس به آار شد و در مدت شش ماه
اي با آارايي باال طراحي نمايد،  آرد توانست براي خودش برنامه ذخيره اطالعات ويژه آه در آنجا فعاليت مي

برنامه طراحي شده را تنها براي استفاده شخصي خودش ابداع آرده بود، درصدد » Enquire«از آنجا آه 
  .گرديد» WWW«ز طراحي سا انتشار آن برنيامد اما جالب اينجاست آه همين برنامه بعدها زمينه
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در » Tim«پيوست، در همان جا بود آه خالقيت » CERN«با جدايي از البراتوار فيزيك به آمپاني مشهور 

هاي آامپيوتري بيش از پيش شهره خاص و عام شده بود و توانست با استفاده از توانايي بااليش  زمينه طراحي
  .اشاره آرد» WWW«توان به  ند آه از جمله آنها ميهاي بسيار متنوعي را طراحي آ در اين امر برنامه

سايت ارتباط برقرار  داد تا با يكديگر در يك وب  انجام شد به افراد اجازه مي١٩٩٠اين طراحي آه در دسامبر 
  .اندازي شد  در اينترنت راه١٩٩١نمايند و سرانجام در تابستان 

هاي بزرگ آامپيوتري به سوي تيم  ي از سوي شرآتدقيقًا از همين زمان بودآه پيشنهادات متنوع و باارزش
 تا به ١٩٩١نويسي او از سال  هاي گرافيكي و برنامه فعاليت. ها انداخت سرازير شد و نام او را بر سر زبان

براي نشان دادن . ها وقت الزم است امروز به حدي گسترده شده است آه براي نوشتن پيرامون آنها ساعت
آند آه از سوي امپراتوري بريتانيا  ها ذآر اين مطلب آفايت مي  مرد بزرگ در اين سالاي از عملكرد اين گوشه

به خاطر » WWW« به اين مبتكر چهل ساله و مدير آنسرسيوم - دومين رتبه عالي سلطنتي-لقب شواليه
  .گردد خدماتش به توسعه جهاني اينترنت اعطا مي

  
  
  
  
  

                  روزنامه تفاهم                           
  

Akio Morita ))    بنيانگذارsony((    
  
»Akio Morita « در ١٩٢١ ژانويه سال ٢۶در »Nagoya «او آه در رشته فيزيك . آشور ژاپن متولد شد

تحصيل مي آرد، با آغاز جنگ جهاني دوم به خدمت ارتش ژاپن درآمد و در ناوگان دريايي ارتش به آار 
  . مشغول شد
يك » Masaru Ibuka«به همراه يكي از همرزمانش در جنگ با نام » Marito «١٩۴۶ مه سال در هفتم ماه

در آن زمان . بنا آردند» Tokyo Tsushin kogyo«شرآت تعمير راديوهاي دست دوم تحت عنوان 
»Morita» 25 سال و »Ibuka» 38 هزار ين ژاپن شرآت را با ١٩٠ سال داشت و هر دو با سرمايه اوليه 
  . رمند اداره مي آردند آا٢٠

 توانست اولين ١٩۵٠ شرآت اولين نوارهاي مغناطيسي خود را روانه بازار آرد و در سال ١٩۴٩در سال 
 نيز اولين راديوهاي جيبي توسط اين آمپاني توليد و به ١٩۵٧در سال . ضبط صوت هاي ژاپني را توليد نمايد

سابق حال به يك آمپاني نسبتا صاحب نام تبديل شد، يكسال بعد زماني آه شرآت آوچك . بازار عرضه گرديد
 اولين تلويزيون هاي Sony آمپاني ١٩۶٠در سال . گرفته شد » Sony«تصميم به تغيير عنوان آن به 

 نيز اولين دوربين ١٩۶۵در سال . ترانزيستوري را ابداع نمود و بعد به طور گسترده روانه بازار نمود
 عبارت Sonyپس از آن محصوالت مهم . پاني ساخته و به بازار عرضه شدفيلمبرداري خانگي توسط اين آم

 Sony«مايكرو ديسكت هاي آامپيوتر و سرانجام از » Trinitron«تلويزيون هاي » Walkman«بودند از 
Playstation «با گسترده تر شدن . آه هر يك شهرت فراواني را به سوي اين امپراطوري عظيم روانه ساخت
ني در عرصه الكترونيك و افزايش حجم تقاضا از سراسر دنيا شعبات متعددي در سراسر اين آره فعاليت آمپا
آغاز نمود » Morita« آار خود را با رياست شخص ١٩٧٠در آشور آمريكا اين شعبه در سال . خاآي بنا شد
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ال بعد يعني دو س. به عنوان اولين شرآت ژاپني در بورس نيويورك حضور يافت» Sony«و اينگونه شد آه 

  .  اولين آمپاني بود آه يك آارخانه آمريكايي داير مي آردSony مجددا ١٩٧٢در سال 
شكست . و قلمرو تحت فرمانش هميشه با خط سير صعودي همراه نبوده است» Morita«البته روند آاري 

Sony در رقابت با آمپاني Matsushita در عرضه و توليد نوارهاي VHS۴/٣موفق  و همچنين خريد نا 
» Columbia Pictures«ميليارد دالري اين شرآت آه قصد داشت با در اختيار گرفتن آمپاني فيلم سازي 
  حضور قطعي در هاليوود داشته باشد، از جمله روزگار تخلي به شمار مي روند 

واره حرف همsonyاما به هر حال .  پديد آورده بودندSonyآه در دوره اي مشكالت عديده اي براي پادشاهي 
  . اول را در بازار الكترونيك مي زده و مي زند

او در مدت زندگاني اش دوستان پرنفوذ بسياري . نكات جالبي وجودارد » Morita«در رابطه زندگي شخصي 
رئيس » Kissinger«در سراسر دنيا عالوه بر آشور ژاپن داشت آه نخست وزير پيشين ژاپن و همچنين 

  . ت متحده از جمله اين افراد به شمار مي روندجمهور دهه هاي سابق اياال
 ميليارد دالر تخمين زده مي شد سبب گشت تا مجله اقتصادي ٣/١ ثروت او آه بيش از ١٩٩٠در اواخر دهه 

»Forbes « نام»Morita «همچنين او تنها غير آمريكايي بود . را در ليست ثروتمندترين هاي دنيا قرار دهد
او همچنين . ن بزرگترين و موفق ترين مديران و بازرگانان در ليست خود جاي دادبه عنوا» Time«آه مجله 

به سبب سياست هاي اقتصادي و مهارت هاي مديريتي آه از خود به نمايش گذارد، از سوي مجامع علمي 
  . مختلف ژاپن ، انگلستان و اياالت متحده نشان يادبود و لياقت دريافت آرد

 سالگي تازه به يادگيري ۵٠پس از سن » Morita«فراوان آاري در دوران جواني ديگر اينكه به سبب مشغله 
اشتغال يكباره . ورزش هاي اسكي، تنيس و همچنين غواصي روي آورد آه اين امر در نوع خود بي نظير است

  هنگامي آه مشغول بازي تنيس بود، دچار حمله قلبي شود١٩٩٣او به اين ورزش ها موجب گرديد تا در سال 
 از سمت خود در ١٩٩۴يكسال بعد يعني در سال . و مابقي عمر را بر روي صندلي چرخ دار سپري نمايد

  . را جانشين خود ساخت» Norio Ohga« استعفا داد و Sonyآمپاني
 سالگي بر اثر بيماري ذات الريه جان سپرد و ٧٨ در سن ١٩٩٩در سوم اآتبر » Akio Morita« سرانجام 

  .ايي خود را براي همسر و دو پسر و تنها دخترش به ارث گذاشتتمامي اموال و دار
 ميليارد دالر، در جايگاه قدرتمندترين بازار ٣٣ با فروش ساالنه بيش از Sonyهم اآنون امپراطوري عظيم 
  .صوتي تصويري قرار دارد

  
  علي اخالقي                                                          : مترجم

  
  
  
  
  
 Adam anderson))  سرمايه گذار ريسك پذير((   
  

آدام آندرسن خوشحال و سر حال در حالي آه محصول ساخت خود را و يك تكه آاغذ با نوشته هاي در هم بر 
ناميده مي شد، و در "آمپلي فون"او نمونه چيزي را در دست داشت آه .هم را در دست داشت، وارد بانك شد

 واآمن و يك نوع ميكروفن بدون دسته بود آه –امپلي فون ترآيبي از هدفون .  بودزير زميني خانه اش ساخته
هر . اين دستگاه يك قطعه پيوند دهنده داشت آه به سيم گوشي تلفن وصل مي شد. اپراتور ها استفاده مي آنند
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بود آه آدام از گوشي ها دآمه مخصوص تنظيم صدا داشت، آل گوشي از يك مكانيزم فنري آششي برخوردار 

پدر آندرسن از لحاظ شنوايي مشكل داشت، بويژه زماني آه مي . به آساني به وسيله يك دست بسته و باز مي شد
او از تعداد زيادي دستكاه تقويت آننده آمك گرفت، . خواست با استفاده از شنوايي عادي اش با تلفن صحبت آند

يشتر دستگاهها رضايت بخش نبود اين بود آه سر و يكي از داليلي آه ب. اما بيشتر آنها رضايت بخش نبودند
بقيه دستگاهها بطور همزمان، هم صداي خروجي . صداي اتاق، گوشي آه جلو گوشي تلفن بود را مي رنجاند

عالوه بر اين، از آنجايي آه هر دو گوش پدر آندرسن ضعيف بودند، . را تقويت مي آردند و هم پيام فرستنده را
 اين دستگاه نه تنها سر و صداي اتاق را آنترل مي آند بلكه پيام فرستاده شده را براي آندرسن عنوان آرد آه

بخش جالب توجه اين دستگاه اين بود آه براي استفاده آن نيازي به . هر دو گوشي بطور يكسان تقويت مي آند
  .دست ها نبود و دست ها مي توانستند، صدا را براي هر دو گوشي تنظيم نمود

در حقيقت، آندرسن از قطعات راديو ها و گوشي ي تلفن هاي موجود . نمونه واقعًا دشوار نبودساختن آن 
او آن نمونه را به پدرش داده بود و پدرش بدون مشكل از آن استفاده آرده بود و توانايي . استفاده آرده بود

  .شنوايي خودش را براي مكالمات تلفني بهبود داده بود
دستگاه را بطور جداگانه محاسبه آرده بود و هزينه نيروي آار را به آن افزوده بود آندرسون قيمت قطعات آن 

سپس او با در دست داشتن دستگاه و آاغذي آه هزينه تخميني بروي آن . و قيمت دستگاه را تعيين آرده بود
  .ار خود نمايدنوشته شده بود با مسؤل وامهاي بازرگاني مالقات نمود تا تقاضاي ده هزار دالر براي شروع آ

چند دقيقه بعد آندرسن با حالتي آامًال غم زده بانك را ترك نمود، او با توضيح مؤدبانه اما نا اميدآننده مسؤل 
مسؤل وام هاي بازرگاني عنوان نموده آه محاسباتي آه در مورد هزينه صورت . بخش آامًال مبهوت شده بود

ي اقتصادي به چشم نمي خورد و آندرسن هيچ ايده اي براي گرفته است دقيق نمي باشد، هيچ گونه برنامه ريز
  .بازاريابي دستگاه ندارد و قيمت محاسبه شده به درد فروش جزئي مي خورد نه چيزي آه يك توليد آننده بخرد

او دستگاه اصالح شده اش را همراه با يك . سه ماه بعد آندرسن مصمم وارد بخش وام هاي بازرگاني بانك شد
ني جديد، منابع تهيه اجزاء دستگاه، چندين نامه از افرادي آه اين دستگاه را استفاده آرده بودند و هزينه تخمي

  .يك برنامه ريزي پنج صحفه اي در مورد چگونگي فروش دستگاه به مالقات مسؤل بخش آمده بود
داخت وام متقاعد اين بار او مسؤل بخش را براي تأمين اعتبار پر. دوباره آندرسن مأيوس بانك را ترك نود

اما بانك تمايلي براي تضمين هزينه شروع توليد گسترده اين . آرده بود، گر چه هزينه تخميني هنوز هم باال بود
بانك همچنان شيوه فروش آندرسن، آه آه فصد داشت از طريق آاتالوگهايي آه به وسيله پست . دستگاه نداشت

او احساس آرد آه استفاده آنندگان واقعي اين دستگاه ها بايد . فرستاده مي شدند بازاريابي آند را قبول نداشت
آندرسن همچنان در مورد وسعت بازار اين محصول نيز . در مورد آارآرد اين دستگاه اطمينان حاصل نمايند

هيچ گونه اطالعاتي نداشت، و فقط عنوان مي نمود آه در بازار افراد سالخورده ، اين محصول به سرعت 
اما، مسؤل بخش وام هاي بازرگاني به او پيشنهاد نمود آه آندرسن آار با او را جهت تنظيم .د شدشناخته خواه

يك برنامه ريزي اقتصادي بهتر ادامه دهد و عنوان آرد آه چنانچه آندرسن بقيه آاستي هاي باقيمانده را رفع 
  .نمايد او هزينه شروع آار را تضمين خواهد آرد

اما با خوش بيني وارد يك دفتر يك شرآت سرمايه گذار پر مخاطره شد آه شعبه مدتي بعد آندرسن محتاطانه 
در آن زمان او حق اختراع خود را ثبت آرده بود، نامه هايي . يكي از شرآت هاي بزرگ زادگاه آندرسن بود

ز يك مبني بر حمايت از طرف يك نمايندگي توليد براي فروش سمعك ها دريافت آرده بود، و توافق نامه اي ا
شرآت الكترونيكي محلي مبني بر ارئه مكان و آمك براي تهيه محصول در برابر دريافت در صد نا معيني از 

  .فروش را در دست داشت
دو هفته بعد آندرسن سر بلند به تلفن شرآت سرمايه گذار پر مخاطره پاسخ داد، آنها از او خواسته بودند تا در 

دي با شرآت به امضاء برسانند آه در آن آندرسن، صاحب سرمايه پر جلسه اي ديگر حضور يابند و قرار دا
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مخاطره و مونتاژ آننده ، طرفين قرارداد باشند و نمايندگي با وآالت تمام امور به شرآت سرمايه گذار پر 

مخاطره داده شود هيچ تضميني براي آارآرد ن اين دستگاه وجود نداشت، اما يك تيم مي توانست، در صورت 
   . آندرسن به دادن سي در صد از درآمد ، براي توليد و بازار يابي اين دستگاه دست به آار شدندتمايل

   
    ))HONDAسرگذشت شرآت ((سويی چيرو هوندا

  
  
  

  . در روستايي آوچك، در ژاپن به دنيا آمد١٩٠۶ چيرو هوندا در سال 
زي هنگام ورق زدن آن مجله چشمش به رو. هوندا مطالعه خود را به مجله اي بنام دنياي چرخها محدود آرد

او از آن شرآت . شرآت آرتي شوآاتي توآيو، به يك شاگرد تعمير آار نياز داشت. يك آگهي استخدام افتاد
  تقاضاي آار آرد، آه 

  .موافقت شد
او مجبور . بيست ساله بود آه مدير به او پيشنهاد داد شعبه اي از شرآت آرت شوآاتي در دهكده اش باز آند

  .ود آه گاهي تمام شب را نيز آار آندب
  . سالگي نخستين اختراع خود را به ثبت برساند٣٠هوندا به اين فكر افتاد آه در 

. هوندا به اين فكر افتاد آه از رئيس خود جدا شود، تمام اندوخته خود را به خريد توآاي شويكي اختصاص داد
استاندارد هاي معمول آن زمان مطابقت نمي آرد و قابل نخستين رينگ و پيستونهاي او آنطور بايد و شايد با 

پس از گذراندن دوره نقاهت، هوندا با آوله بار . سنگيني بار مسئوليت آمي هوندا را خم آرده بود. عرضه نبود
او .مختصري از اطالعات فني به آارخانه بازگشت تا توليد رينگ و پيستون راب ا آيفيت برتر از سر بگيرد

  . برنده شد او موسسه تحقيقات هوندا را پايه گذاري آرددر اين بازي
چند سال بعد توليدات .  ، يك آارگاه موتور سيكلت داير آرد١٩۴٨هوندا با شكوفائي مجدد حرفه اش در سال 

شرآت هوندا در سال . عرضه شدشرآت هوندا همه جا پيچيد و مدلهاي گوناگون آن به بازار هاي جهان 
زندگي هوندا را با دستور .  به طور رسمي اعالم آرد آه به جرگه توليد آنندگان اتومبيل پيوسته است١٩۶٢

  .العمل هايي آه براي آسب موفقيت در پنج عبارت زير خالصه آرده به پايان مي رسانيم
  . همواره بلند نظر و با نشاط باشيد-١
اهميت دهيد، به انديشه هاي تازه توجه داشته باشيد و اوقات خود را صرف بهبود توليد  به نظرهاي معقول -٢

  .آنيد
  . آارتان را دوست داشته باشيد و بكوشيد تا آنجا آه ممكن است آار را براي خود دلپذير آنيد-٣
  . بي وقفه تالش آنيد تا آهنگي موزون و آرام به آار خود بدهيد-۴
  .ا در نظر داشته باشيد ارزش تحقيق و تالش ر-۵
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      ))AOLشرآت (( جيمز آري 
   

AOL  يا نام آامل آنAmerica online  يك شرآت بزرگ خدمات اينترنت)ISP (امروزه . استAOL 
. های اينترنت است شهرتش در آمريكا در اين است آه يكی از بهترين و بزرگترين ارايه دهندگان سرويس

توانيد سری هم به سايت اين  اگر مايل باشيد می.  و مايكروسافت هستندMSN  دو شرآتAOLرقبای اصلی 
 در دولس ايالت ويرجينيا است و البته AOLمقر اصلی .  بزنيدwww.aol.comشرآت در اينترنت به آدرس 

 سائوپولو در: برخی از اين شهرها عبارتند از. ای اداره آل دارد در شهرهای ديگر جهان نيز به طور منطقه
 در ابتدا فقط به مشتريان خود AOL. برزيل، شانگهای چين، سيدنی استراليا، لندن، تورنتو، توآيو و پاريس

اندازی آن بپردازند   دالر بابت راه١۵ دالر خريداری آنند و ٩۵/۴٩داد آه يك مودم به قيمت  امكان اين را می
 بتوانند به صورت آنالين بازی آنند و از شوند يك دالر بدهند تا فقط و سپس بابت هر ساعت آه آنالين می

هايی بود آه به مشتريان   جزو اولين شرآتAOL ميالدی شرآت ٩٠در دهه . امتيازات يكديگر باخبر شوند
تنها آافی بود آسانی آه مايل . آرد خود آه نه نظامی بودند و نه دانشگاهی سرويس خدمات اينترنت ارايه می

 در آن دوران به صورت قارچ ISPهای  با اينكه شرآت. شدند  میAOL مشترك به استفاده از اينترنت بودند
 باعث شد تا خيلی زود نيم ميليون نفر را مشترك خود AOLای رشد پيدا آرده بودند، اما سرويس خوب  گونه
 و CD ميليون خانوار ١٠٠اين شرآت به بيش از .  تاآنون بازاريابی وسيعی را انجام داده استAOL. آند
های ذخيره شده بر آنها بتوانند از سرويس اينترنت   يسكت فرستاده تا صرفا از طريق اجرا آردن برنامهد

ها را آه طرح ملی گوناگونی دارند به چشم يك آلكسيون جذاب CDخيلی از مردم اآنون اين . مند شوند بهره
 را خريداری و از آنها حمايت های مختلفی  پروژهAOL، ٢٠٠٠ و اوايل سال ٩٠آنند در اواخر دهه  نگاه می

 آه اآنون در تمام آامپيوترها برای پخش Winamp سازنده برنامه Nullsoffبرای مثال اين شرآت . آرد
mp3ميليون دالر خريداری آرد و يا از ٨۶به مبلغ . شود  استفاده می netscape رقيب اصلی مرورگر 

 شده است آسی نيست جز جيمز AOLقيت اما شخصيت مهمی آه باعث موف. مايكروسافت حمايت آرد
هر چند آه حقوق آارمندی . آيمزی در شهر واشنگتن دی سی به دنيا آمد و در ويرجينيا بزرگ شد. آيمزی

  . داد  فرزندش را می۵پدرش به سختی آفاف زندگی 
رش آيمزی ها به بهترين شكل صورت پذيرد و پس اما مادر خانواده تاآيد داشت آه بايد آموزش و تحصيل بچه

آيمزی پس از يك ترم . را تشويق آرد تا با خواندن درس به صورت عالی بتواند بورس تحصيلی دريافت آند
التحصيلی با درجه  در دانشگاه جورج تاون، وارد دانشگاه آآادمی ارتش در وست پونيت شد بعد از فارغ

شد و در جريان مداخله آمريكا در ستوانی به عنوان تفنگدار نيروی هوايی در ارتش آمريكا مشغول خدمت 
جمهوری دامينك شرآت داشت او دو بار نيز به ويتنام رفت و در آنجا زبان ويتنامی را فراگرفت و با مردم 

بعد از بازگشتش به اياالت متحده، آيمزی به دنبال آسب و آار و تجارت رفت و سرمايه خود . آنجا خو گرفت
 ITهای سرمايه گذاری و بنگاه معامالت امالك و همچنين خدمات  را وارد حرفه رستوران داری و شرآت

 را تاسيس آرد و از خدمات استيوآيس در Quantum computer Service شرآت ١٩٨۵در سال . آرد
 بيش از AOLامروزه .  تغيير دادAOL نام اين شرآت را به ١٩٩٠در سال . مند شد اندازی شرآت بهره راه
از تمام رقبای خود پيشی گرفته است و در دهه اول آار شرآت جيمز آيمزی به  ميليون مشترك دارد و ١١

واگذار » استيوآيس« او اين مسووليت را به ١٩٩۵اما در سال . آرد   فعاليت میAOLعنوان رييس اجرای 
از هيات مديره شرآت استعفا داد آه فعاليت گسترده تری را در بنياد » جيمز آيمزی «١٩٩٧در سال . آرد

AOL آه يك بنياد خيرخواهانه با پشتيبانی AOL است را داشته باشد، با اين حال آيمزی هنوز هم بيش از نيم 
، پدر و مادران و همچنين معلمان، پول تحصيل AOLاز طريق بنياد خيريه .  داردAOLميليون سهم در 
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ای غيرانتفاعی آه آارگران آنند و همچنين اين شرآت از سازمان ه فرزندان را از طريق اينترنت دريافت می

AOLبنياد خيريه. آند آنند حمايت می  در آن به طور داوطلبانه آار میAOL از سازمان هايی آه در زمينه 
آند البته اين بنياد امكان اين را فراهم آرده است آه آارآنان  آنند پشتيبانی می خدمات اجتماعی فعاليت می

  .ر نفر است در صورت نياز به اين بنياد مراجعه آنند هزا٧ آه تعداد آنها بالغ بر AOLشرآت 
جيمز آيمزی اآنون خانه خود را در شهر واشنگتن جايی آه در آن به دنيا آمده است مستقر آرده و فعاليت 

  .های خيرخواهانه اش را در آمك به بيماران معلول فكری ادامه می دهد
  

AOLآيد ر آمريكا به حساب می امروزه بزرگترين ارايه دهنده خدمات اينترنت د.  
  
  
  
  
  
  

  ))رئيس شرکت مايکروسافت (( بيل گيتس 
  
  
  

  پديده گيتس
  

 سالگي تاآنون رئيس شرآت ٢٠او از سن .  سالگي ثروتمندترين مرد جهان بود۴٣بيل گيتس در سن 
آه گرچه خود گيتس تاآيد دارد ( بيليون دالر است ۵٠مايكروسافت بوده است آه ارزش آن چيزي در حدود 

. اي است آه خارج از درك مردم است و ثروت او به اندازه) بيشتر پول وي در سهام مايكروسافت صرف شده
  .انگيزاند به اين دليل ثروت وي هم مايه رشك ما است و هم آنجكاوي ما را برمي

وي دوستان و آشنايان از قدرت پول . باشد گيتس پديده قرن بيستم يعني بزرگترين غول آامپيوتري مي
اين باور آه . ها گرديده است زدگي موجب سرگرمي متداول دربارها و رستوران اند و اين شگفت زده شده شگفت

درواقع، افراد بازرگان خيلي . انگيز است هرگز رهبر تجاري ديگري آنقدر پول نداشته جالب و وسوسه
. س فقط بخشي از جذابيت اوستثروتمندي از قبيل هنري فورد و جان دي راآفلر وجود دارند ولي ثروت گيت

آساي گيتس همراه با شهرت و اقبال وي مويد ظهور يك نظم تجاري جهاني جديد است نظمي آه  طلوع برق
اي در امور آامپيوتر يا  هاي غيرحرفه توان آنها را آدم مي. تحت تسلط رده ديگري از رهبران تجاري قرار دارد

Nerdsآوري جديد  آنها نيروي بالقوه فن. ند آه بيشتر ما از آنها آگاهي نداريمدان  ناميد ولي آنها چيزهايي را مي
آنها در مورد . توانند بكنند آنند آه مديران همه فن حريف سنتي فكرش را هم نمي اي درك مي را به گونه

  .آند اند و اين زيرآي همه ما را ناراحت مي آنيم خيلي خيلي زيرك چيزهايي آه ما واقعا درك نمي
گيتس آه از نظر فني . آوريم آورند ولي ما به دست نمي رسد آنها آن را به دست مي  آه نوبت به آينده ميوقتي

گرچه او در رد موند واشنگتن . باشد اي از رهبران آتي مي گراست نشانه باسواد و از لحاظ روشنفكري نخبه
از . ناميد) Silicon Valley(ون ولي توان وي را از بزرگترين بازرگانان ناحيه سليك مستقر است احتماال مي

ها در شرآت مايكروسافت او يك چهره صوفيانه و تقريبا مذهبي است در حالي آه از نظر ديگران  نظر برخي
رسد ولي جاي ترديد نيست آه نفوذ او تا چه  هر دو نظر غيرمتعارف به نظر مي. در صنعت او ضدمسيح است
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 سروصدا آه درباره سوءاستفاده ادعايي از قدرت انحصار شده فراموش با اين همه. (باشد اندازه قدرتمند مي

ام آمد و هدف تحقيقات ضد تراست بود، آسان  بي  بر سر شرآت آي١٩٧٠آردن آنچه در گذشته در دهه 
 ام را در مقايسه با شرآت - بي-امروزه ما شرآت آي. شود با همه اين احوال، حافظه ضعيف مي). باشد مي

آنيم ترس بيشتري  يعني ما از آنچه آمتر درك مي. ماهيت قدرت چنين است. آنيم تر تلقي مي قدسمايكروسافت م
  .داريم

درواقع، استادان . هاي بازرگاني نخواهيد يافت شما در شيوه مديريت گيتس سرنخي از سبك رهبري در دانشكده
اجرايي آن را اينقدر موفق ساخته و آارشناسان مديريت در مورد آنچه رئيس هيئت مديره مايكروسافت و مدير 

گيتس سرانجام هاروارد را آه در . آنند اعتنايي مي شايد هم احساس حقارت و بي. به طور عجيبي ساآت هستند
دانشگاهيان بيشتر رهبران تجاري سنتي يعني مديران اجرايي سنتي را . آرد رها نمود آن تحصيل حقوق مي

  .دهند ترجيح مي
سازد به آجا بايد مراجعه آنيم؟ آجا بهتر از خود  ه اين امر را قابل توجه و مهم ميپس ما براي شناخت آنچ

 است؟ در اين دانشنامه تحت مدخل گيتس، ويليام، هنري سوم آمده آه Encartaدانشنامه مايكروسافت يعني 
تن خالقيت با بيشتر موفقيت گيتس در توانايي وي نسبت به برگردان ديدهاي فني به استراتژي بازار و آميخ«

آند احتماال  سرانجام آنچه بيل گيتس را متمايز از هر رهبر تجاري ديگر در تاريخ مي» .بينش فني بستگي دارد
هاي پيشين معموال در يك بخش يا صنعت  در حالي آه قدرت غول. هاي ما دارد نفوذي است آه او بر زندگي

  .اي از زندگي ما گسترانده است  را در هر حوزههاي خود افزاري مايكروسافت چنگ متمرآز بود، قدرت نرم
آنند زيرا آنها قدرتي دارند آه آنچه را آه در  اي مانند روبرت مرداك ما را ناراحت مي هاي رسانه سلطان

نويسند  افزار را مي ولي نفوذ افرادي آه نرم. آنند شود آنترل مي هايمان ظاهر مي ها و تلويزيون روزنامه
اي است از چند مورد آه   آه مايكروسافت توليد نموده فقط نمونهEncartaدانشنامه . استبيني  غيرقابل پيش

اش  افزاري آه ما از تسلط بازار نرم از اين. آند چگونه بيل گيتس و شرآتش در هر جنبه از زندگي ما نفوذ مي
روي . آور نيست د شگفتآه از او بدگويي شود و مورد حمله قرار گير اين. احساس ناراحتي آنيم تعجبي ندارد

  آنند؟ هم رفته، چندتا از رهبران تجاري فرصت بازنويسي تاريخ را پيدا مي
گري، بيل گيتس چه نوع فردي است؟ آيا او فردي تيزهوش است آه  گري و ضدهوچي ولي در شرايط هوچي

نكه چيزي اصوال فقط در آامپيوتر تيز و باهوش بوده و در زمان و مكان مناسب قرار گرفته، يا اي
گيري نمايد يا  توانست به راحتي در دهه بيست زندگي خود آناره تردرباره مردي وجود دارد آه مي بديمن

  . ساعت در روز آار آند١۶دهد آه بيشتر روزها  بازنشسته شود ولي ترجيح مي
رحمي  بازرگان بينويس آامپيوتر و درباره ساير گيتسها،  دان نابغه و برنامه ها در مورد گيتس رياضي داستان

تنها با جدا آردن . رود، به طور فراوان وجود دارد آه براي شكست يا سرآوب رقابت با تمام توان بيرون مي
ماند يك تصوير به  آنچه از اين تحليل به جا مي. توان شروع به آشف گيتس واقعي نمود واقعيت از خيال مي

  .تر است مراتب پيچيده
  
  
  
  

عداد فني و ثروت زياد نيست، بلكه يك بينش قابل توجه تجاري و شور و شوق اين تنها يك داستان است
همچنين سرگذشتي است پيرامون يك سبك رهبري آامال متفاوت . انگيز براي بردن و پيروز شدن است وسوسه

  .از آنچه دنياي تجاري و آسب و آار قبال به خود ديده است
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هايي  ها و مهارت آند الگوي جديد است الگويي آه ويژگي نهاد ميآنچه آه بيل گيتس به رهبران تجاري آينده پيش

بيل گيتس با وجود همه خطاهايش . آورد هاي قرن بيست و يكم است گردهم مي را آه خيلي مناسب براي چالش
  .مطالب زيادي براي ياد دادن نسل بعدي بازرگانان و مديران دارد

 را آه روزي آه روي هر ميز و در هر خانه يك آامپيوتر از زمان تشكيل مايكروسافت، گيتس اين تصور خود
روزي روي هر ميز و در هر خانه يك «جالب اينكه شعار اصلي او عبارت بود از . (باشد دنبال نموده است

ولي بخش آخر شعار اين روزها از قلم افتاده چون آه » افزار مايكروسافت استفاده آند آامپيوتر باشد آه از نرم
  )آند  را ناراحت ميبرخي افراد

ناپذير به  بريم آه گسترش آامپيوترهاي شخصي از اداره به خانه تقريبا اجتناب اآنون با نگاهي به گذشته پي مي
  .رسد نظر مي

نگري و دورانديشي  بازانديشي و بازنگري موضوع خيلي خوبي است ولي همانطور آه گيتس نشان داده آينده
  .باشد خيلي سودآورتر مي

مهم است يادآور شويم آه صفحات نمايش و صفحات آليد همه جا حاضر و فراگيرند آه همه ما همچنين 
 هنگامي ١٩۶٠در دهه . هاي علمي تخيلي بود پنداريم چند دهه قبل جزء داستان امروزه وجود آنها را بديهي مي

بيني آنند آنها طلوع و  رن پيشگيري اجتماع را در باقيمانده ق گراها در آمريكا سعي آردند آه روند شكل آه آينده
بنابراين اين امر تصادفي نيست آه گيتس جوان . را آامال ناديده گرفتند) PC(ظهور آامپيوتر شخصي 

  .هاي علمي و تخيلي را به خود اختصاص دهد آتاب
 اينكه ها و ادارات در سراسر دنيا باشد و يا آه بيل گيتس به تنهايي مسبب بردن آامپيوتر شخصي به خانه اين

ولي وجه اشتراك آنها در اين است آه آنها نقش . هنري فورد باني ظهور و پيدايش اتومبيل بوده، نادرست است
  .اند اصلي و محوري در تبديل تصورات به واقعيت بازي آرده

گيتس با دگرگوني مايكروسافت و تبديل آن به يك بازيگر مهم در صنعت آامپيوتر و استفاده از جايگاه برتر 
. هاي آاربردي فكر خود را به منصه ظهور گذاشت جديد براي ايجاد بستري جهت رشد خيلي زياد در برنامه

گيتس از همان ابتدا و خيلي زود دريافت آه اگر بخواهد فكرش را به نتيجه برساند، الزم و ضروري است آه 
 به آنجا برسد   و قبل از همهدانست آه اگر هرآسي زودتر او همچنين مي. يك استاندارد صنعتي ايجاد شود

  .تري براي داشتن قدرت در صنعت آامپيوتر خواهد داشت فرصت و شانس مهم
 ام براي يافتن يك سيستم عامل در آامپيوتر شخصي جديدش به گيتس - بي-چند سال قبل از اين آه شرآت آي

آرد آه بدون يك سيستم  ي ميبين خورد و پيش نزديك شود گيتس تاسف عدم وجود يك سيستم عامل مشترك را مي
هايي آه در آن زمان نوشت خبر از آن  مقاله. عامل نيروي بالقوه آامپيوترهاي شخصي شناخته نخواهد شد

با وجود آن، حقيقت اين است آه هنگامي آه . داد آه اين فكر را بيش از هرآس ديگري در ذهن داشته است مي
از آن موقع .  به خوبي ديد و آن را با هر دو دست گرفتخواست اين فرصت دست داد گيتس آنچه را آه مي
  .تاآنون او به همين نحو عمل آرده است

نويسي به يك  هاي برنامه ، گيتس طراح اصلي حرآت مايكروسافت از توليدآننده زبان١٩٨٠در اوايل دهه 
تا آاربردهايي مانند چيز از سيستم عامل نظير ويندوز گرفته  افزاري متنوع تبديل گرديد آه همه شرآت نرم

Excel, Wordدر اين فرآيند او صنعت آامپيوتر را . آرد نويسي را توليد مي  همچنين ابزارهاي برنامه
  .دگرگون آرد

آنند ممكن است هر از چند گاهي  هاي انحصارطلبانه مي آنند و او را متهم به گرايش آنهايي آه از او انتقاد مي
جويانه  قالب آامپيوتر شخصي در حال حاضر بدون دخالت به موقع و مصلحتآه جايگاه ان درنگ نمايند و اين

سرانجام، با تمام خطاهايش، جر و بحث آردن در مورد اين ادعا آه . بيل گيتس در آجا بود، فكر و انديشه آنند
همچنين يادآوري اين . بيل گيتس نقش مهمي در هدايت دوران تكنولوژيكي جديد داشته سخت و دشوار است
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نكته ارزشمند است آه برخالف بسياري از افراد خيلي ثروتمند جهان، او هنوز به دنبال تالش براي معاش 

  .است
  متخصصان آامپيوتر وارث زمين خواهند بود

گيتس يكي از معدود مديران موسس، اجرايي و فني در صنعت آامپيوتر شخصي است آه باقي مانده و از نظر 
  .استي يك آارشناس حقيقي و متخصص آامپيوتر استاو بر. تجاري موفق بوده است

والدينش به خاطر .  در شهر سياتل از ايالت واشنگتن به دنيا آمد١٩۵۵ اآتبر ٢٨ويليام هنري گيتس سوم در 
. ناميدند و اعضاي خانواده هرگز او را با نام ديگري صدا نكردند» تري«وجود آلمه سوم در نامش او را 

. خواند  سالگي دانشنامه خانوادگي را از اول تا آخر مي٩ يا ٨بود به طوري آه در سن گيتس متفكري استثنايي 
منتشر ) Encarta(شرآتش يعني مايكروسافت بعدا اولين دانشنامه روي ديسك فشرده را در دنيا به نام انكارتا (

  .ولي اولين هديه واقعي او درباره رياضيات بود آه در آن ماهر بود.) آرد
 سالگي شيفته آامپيوتر و درگير ١٢همراه با شريك هميشگي و دوستش پل آلن قبال و در سن بيل جوان 

او و آلن بعدا . داد نويسي را در سراسر دوره دبيرستان انجام مي نويسي بود و برنامه هاي مختلف برنامه پروژه
  .شرآت مايكروسافت را بنيان گذاشتند

رسيد آه در هر آاري  رخالف بيشتر آودآان باهوش، به نظر ميآموزي برجسته و باهوش بود ب گيتس آه دانش
شور و شوق وي براي بردن و برنده شدن از همان سنين اوليه معلوم و آشكار . نظير است دهد بي آه انجام مي

آموزان را در  ترين دانش گراي سياتل آه برخي از تيزهوش در ليك سايد، در مدرسه خصوصي و نخبه. بود
. آند عشق وي به رياضيات سبب دلبستگي و اشتغال ذهن او به آامپيوتر گرديد يكا جذب ميوست آوست آمر

گذاشتند زيرا او آشكارا  سر او مي ها سربه رو بچه از اين. حتي در ليك سايد، بيل گيتس برجسته و ممتاز بود
  .آموزان بود تر از بقيه دانش خيلي باهوش

حتي در «: آنند ر آتابشان به نام هارد درايو خاطرنشان ميبه طوري آه جيمز واالس و جيم اريكسون د
آموزي به تيزهوشي گيتس از سوي تعدادي  هاي باهوش در خور احترامند، دانش محيطي مثل ليك سايد آه بچه

  ».گيرد آموزان مورد تمسخر قرار مي ديگر از دانش
ها در  گيتس اغلب با بچه«:  سياتل استهاي گيتس آه اآنون يك معمار برجسته در بنابه گفته يكي از همكالسي
ذهن اين پسر . عرضه و در بين ديگران معذب بود او از نظر اجتماعي بي» .آرد اتاق آامپيوتر معاشرت مي

در . شد آه تنيس بازي آند ولي نه زياد چيز ديگر به ندرت ديده مي. آامال مشغول عالقه او به آامپيوتر بود
. آوردم ر اتاق آامپيوتر ترس داشتم و تا حدي حتي آنها را به صورت بت در ميابتدا من از گيتس و سايرين د

بخشي از علتي آه من از . ولي بعدا متوجه شدم آه آنها به قدري احمق هستند آه نخواستم دور و بر آنها باشم
خواستم  اقعا نميآنها از نظر اجتماعي خيلي خشك و متكبر بودند و من و... آار آامپيوتري خارج شدم آنها بودند

  ».آه اينطوري باشم
. طور باشد نيست؟ شايد اين» دهد گويد بو مي رسد مي گربه آه دستش به گوشت نمي«المثل  آيا مصداق ضرب

تا سال سوم دبيرستان . هايش استثنايي بودند حتي طبق استانداردهاي ليك سايد ولي آشكارا گيتس و همكالسي
او اغلب . شد تر ليك سايد چيزي در حد يك آارشناس آامپيوتر محسوب مي گيتس از نظر آامپيوتربازان جوان

هايي درباره مزاحمان بدنام آامپيوتري بيان  آرد و داستان ها جلسه دادگاه برگزار مي در اتاق آامپيوتر ساعت
  .آرد مي

هاي  فرصتنويسان ليك سايد را آه اختصاص به يافتن  گيتس و برخي از دوستان آامپيوتريش گروه برنامه
اآنون . نويسي آامپيوتر داشت تشكيل دادند هاي تازه به دست آمده برنامه پولسازي براي استفاده از مهارت

من فردي بودم آه . من طرح دهنده بودم«: همانطور آه بعدا گيتس اظهار داشته. الگويي در حال پيدايش بود
  . ساله بود١٣در آن موقع او » . را به آن بفروشيمگفت بياييد دنياي واقعي را فراخوانيم و سعي آنيم آه چيزي
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رسد آه در اين  هاي آخر دبيرستان به نظر مي رابطه نزديك و فني قابل توجه با آلن به مدت دو سال در سال

نقش آلن در داستان مايكروسافت و در محفل آوچك طرفداران ليك سايد آه شرآت . زمان گسترش يافته باشد
 دو عضو ديگر گروه -لند گيتس، آلن، آنت ايوانز و ريچارد وي. شود دست آم گرفته مياستخدام نموده اغلب 

آه مالك آن ) Minicomputer( اغلب در تمام طول شب ابتدا به يك آامپيوتر آوچك -نويسان ليك سايد برنامه
ي اوقات تا جنرال الكتريك بود متصل بودند و بعدا به آامپيوتر شرآت آامپيوتر سنتر متصل گرديدند گاه

  .رسيدند ساعات اوليه صبح به خانه نمي
  

براي مدتي . آرد والدينش را نگران سرگرمي جديد پسرشان نمود گيتس جوان آه وقتش را اين چنين صرف مي
تقريبا به مدت يكسال تمام، گيتس . اي به درسش بزند متوقف آردند هاي او را از ترس اينكه مبادا لطمه فعاليت

هاي ديگر  ناپذير وي به دانش، توجه خود را به موضوع اي از اشتهاي سيري ه عنوان نشانهب. امتناع نمود
. نامه ناپلئون و فرانكين روزولت را خواند نامه از جمله زندگي در اين دوره، او شماري زندگي. معطوف آرد
هاي مربوط به  آتاباو همچنين . آردند هاي بزرگ تاريخ چگونه فكر مي خواستم بدانم آه شخصيت او گفت مي

نام داشت » گيرنده در چاودار«هاي مورد عالقه وي  يكي از آتاب. آسب و آار، علوم و رمان را مطالعه نمود
هلدن آالفيلد آه شخصيت اصلي بود . هايش از بر خواند هاي بلندي از آتاب را براي دوست آه او بعدا گزيده
رحي را آه بيل جوان ممكن بود براي تشكيل يك شرآت ولي اجالتا هرگونه ط. هاي او شد يكي از قهرمان

والدينش اصرار . اش و رفيق آامپيوتربازش به آار برد موقتا متوقف گرديد افزاري با دوست دبيرستاني نرم
آردند آه همراه بودن او با دانشجويان ديگر برايش خوب  داشتند آه او بايد به دانشگاه برود؛ آنها احساس مي

  .است
در پاييز سال . ي باال و شور و شوق زياد گيتس ورود او را به دانشگاه هاروارد حتمي نمودضريب هوش

 بدون اين آه سمت و سوي واقعي او مشخص باشد وارد معتبرترين محل يادگيري يعني آمبريج، ١٩٣٧
  .ماساچوست گرديد

. و دلسرد و نااميد شد...  بگيردتر از او بودند چيز ياد بعدا او گفت آه هاروارد رفت تا از افرادي آه باهوش
شود درباره هاروارد هم وجود  اظهارنظر احتماال به همان اندازه آه در مورد خود عقيده بيل گيتس گفته مي

  .دارد
گيتس با انتخاب اوليه حقوق به عنوان رشته اصلي دانشگاهي ممكن است انتظار داشته آه رد پاي پدر 

ع، او عالقه چنداني به حرفه حقوق نداشت و پدر و مادرش در مورد اينكه ولي درواق. حقوقدانش را دنبال آند
با وجود اين، در روياهاي پرهيجان خود، هيچكدام . پسر سرسخت آنها راه خود را خواهد يافت آمي شك داشتند

  .توانستند تصور آنند آه چه راهي در پيش روي پسرشان خواهد بود از آنها نمي
 در حالي آه هنوز در دانشگاه ١٩٧۵در سال . تن مدرك از هاروارد مدنظر نبودهمچنان آه معلوم شد گرف

نويسي آامپيوتر است بار  آه نوعي زبان اوليه در برنامه) Basic(بود، گيتس براي يك نسخه از زبان بيسيك 
 گرفت آه  با توجه به آمادگي دنياي جديد تصميم١٩٧٧گيتس در سال . ديگر گروه خود را با پل آلن تشكيل داد

افزار آامپيوتر آه با دوستش تاسيس آرده بود  هاروارد را رها آند و به طور تمام وقت در شرآت آوچك نرم
  .اين شرآت مايكروسافت ناميده شد. آار آند

  
  از ترك تحصيل در دانشگاه هاروارد تا شكلك آامپيوتر

رد آه فردي است با درك مفاهيم فني گيتس به زودي ثابت آ. وقفه ظهور مايكروسافت هم سريع بود و هم بي
هنگامي آه بيماري باعث شد آه آلن شرآت مايكروسافت را در اوايل . هاي عالي بازرگاني همراه با غريزه

، شرآت مايكروسافت ١٩٨٠در نيمه دوم دهه . تر شد  ترك آند، جايگاه گيتس به عنوان رهبر محكم١٩٨٠دهه 
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، سهام ١٩٨۶ دالر در سال ٢از بهاي سهام . گرديد) Wall Street(محبوب مرآز معتبر مالي وال استريت 

 دالر افزايش يافت و گيتس را ميلياردر و بسياري از همكارانش ١٠۵ به ١٩٩۶مايكروسافت تا نيمه اول سال 
  .را ميليونر آرد

رز تام پيت. داد اما افزايش بهاي سهام شرآت مايكروسافت خبر از يك نظم آسب و آار جديد جهاني مي
گويد هنگامي آه ارزش بازار مايكروسافت از ارزش بازار شرآت جنرال موتورز  آارشناس مديريت مي

، ارزش شرآت ١٩٩٨ سپتامبر سال ١۶در خالل نوشتن اين آتاب در . تجاوز نمود دنياي تجاري دگرگون شد
ين شرآت آمريكا فراتر رفت و بزرگتر) GE(مايكروسافت در بازار از ارزش شرآت بزرگ جنرال الكتريك 

  . بيليون دالر رسيد٢۶٢گرديد آه ارزش آن در بازار به 
  .اند گيتس و مايكروسافت عمدتا جدا نشدني

  
  فلسفه آسب و آار

وقفه در يكي از  هايي است آه رشدي سريع و بي سرگذشت مايكروسافت تقريبا سرگذشت يكي از شرآت
 ١٩٧۴ گيتس آه شرآت را به آمك پل آلن در سال تحت رهبري بيل. ترين صنايع جهاني داشته است رقابتي

 نفر را در ٢٠۵٠٠بنيان نهاد شرآت مايكروسافت با دو نفر آغاز به آار نمود و در حال حاضر بيش از 
  .باشد  بيليون دالر در سال مي٨/٨استخدام داشته و فروش آن افزون بر 

  :داند  عامل زير مي۵شرآت مايكروسافت موفقيت خود را ناشي از 
   نگرش بلندمدت-
  دهي به نتايج  جهت-
   آار گروهي و تالش همه جانبه فردي-
  هاي خود و مشتريان و  دلبستگي به فرآورده-
  . گرفتن واآنش مشتري به طور پيوسته-

آند و با ايجاد شور و شوق آنها را در چالش مداوم و شرايط  شرآت افراد خيلي باهوش و خالق را استخدام مي
 درصد، تغييرات پرسنلي ٨با آمتر از .) دادن سهام جور واجور نيز آمك خواهد آرد. (دارد ميآار عالي نگه 

  .العاده پايين است آوري اطالعات فوق آن در صنعت فن
هاي موقعيت اجتماعي با نگرش پرتوقع نسبت به آارآيي  با ايجاد محيطي آرام و دانشگاهي و بيزاري از نشانه

دهد  آنند، پژوهش مايكروسافت نظر مي هنگامي آه افراد شرآت را ترك مي. گردد ها متعادل مي و تامين مهلت
ولي شايد آشكارترين آزمايش فرهنگ . اند آه چالش تمام شده است آه آنها به اين علت اين آار را آرده

د زيادي افرا. آنند مايكروسافت اين است آه بسياري از آارآنان اصلي و اوليه آن هنوز آنجا هستند و آار مي
آنها به . اند  سالگي با استفاده از امكانات سهام شرآت ميليونر شده٣٠ سالگي و اوايل دهه ٢٠در سنين اواخر 

  .توانستند بازنشسته شوند يا آنار بروند ولي نرفتند راحتي مي
 توانستند اين قدر آردند؟ در آجا مي چه آار ديگري در زندگي خود مي«به قول يك مدير مايكروسافت 
  »سرگرمي و لذت داشته باشند؟

  
  رمز و رازهاي موفقيت

آند، آشكار  با تحليل دقيق، ده رمز آه موفقيت شرآت مايكروسافت و مديران اجرايي استثنايي آن را توجيه مي
  :رمزهاي انجام آسب و آار به شيوه بيل گيتس به قرار زيرند. گردد مي

  
   در مكان مناسب و زمان درست دست به آار بزن-١
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العاده يعني تضمين قرارداد تامين سيستم عامل براي  نسبت دادن موفقيت مايكروسافت به يك شانس و اقبال فوق

ولي در اين آار عوامل ديگري بيش از شانس و اقبال . اولين آامپيوتر شخصي آي بي ام راحت و آسان است
تواند تاريخ  دانست آه آن معامله مي او مي. گيتس اهميت معامله آي بي ام را تشخيص داد. دخالت داشته است

ناپذيري آار آرد تا شانس  آاربرد آامپيوتر شخصي را دگرگون آند و او بيش از شش ماه به طور خستگي
  .موفق بودن را به حداآثر برساند

  
  آوري باش  عاشق فن-٢

هاي  آنترل تصميم. تهاي موفقيت مداوم مايكروسافت دانش و آگاهي فني گيتس بوده اس ترين جنبه يكي از مهم
آوري را خيلي  آليدي و مهم در اين زمينه به عهده وي بوده و در بسياري از مواقع او سمت و سوي فن

  .تر از رقبايش تشخيص داده و همچنين آماده بوده آه راه را نشان دهد روشن
  
   هيچكس را زنداني خود مكن-٣

گر، اين آار او را يك مذاآره  به عنوان يك معامله. هر آاري آه آرده برنده شده. گيتس رقيب سرسختي است
گذارد و به طور آشكار در مورد  او استخواني الي زخم باقي نمي. سازد ناپذير مي العاده انعطاف آننده فوق

  .آند رقباي آاري صحبت مي
  
   افراد خيلي باهوش را استخدام آن-۴
از همان . ترين افراد مايكروسافت براي باهوشاصطالحي است در » افراد داراي بهره يا ضريب هوشي باال«

از اينكه افراد نادان از نظر فن . ها نياز دارد ابتدا، گيتس هميشه اصرار داشته آه شرآت به بهترين ذهن
گرايي محسوب شده و  در برخي جاها اين آار به عنوان نخبه. زنند خرسند است شناختي به او صدمه نمي
شرآت قادر به استخدام بسياري از دانشجويان تيزهوش . ي اثرات مثبتي داشته استانتقادهايي را برانگيخته ول

  .شوند شده آه مستقيما از دانشگاه به اميد آار در بهترين شرآت جذب مي
  
   رمز بقا را فراگير-۵

نچه او آ. اند پذيرد آه رقبايش بيشتر نبردهاي بازرگاني را به خاطر اشتباهات خودشان باخته گيتس به راحتي مي
افتند و اين در حالي است آه او از  هايي است آه ديگران در آن مي به ويژه در آن مهارت دارد فرار از دام

  .آند برداري مي هاي ناشي از اشتباهات ديگران بهره فرصت
  
  گزاري را نداشته باش  انتظار تشكر و سپاس-۶

آنندگان ضد  با وجود نبرد جاري او با تنظيم. نددا هاي باال مي بيل گيتس اهميت داشتن دوستان را در جايگاه
 را جلب نموده و ۵٠٠هاي فورچون  تراست آمريكا، گيتس تالش آرده آه نظر مديران اجرايي شرآت

  .آند هايي از مديران اجرايي در سياتل و ساير شهرها در سراسر اياالت متحده برگزار مي گردهمايي
  
   جايگاه برتر را برگزين-٧

ترين  در طول ساليان، بارها نشان داده آه گويا او نزديك. وعي رهبر جديد در آسب و آار استبيل گيتس ن
آوري به عنوان يك شيوه منحصر به فرد از  درك عميق او از فن. گوي صنعت آامپيوتر دارد ارتباط را با غيب
ستراتژي مايكروسافت را هدايت اي داده آه روندهاي آتي را دريابد و ا ها به او توانايي ويژه ترآيب آردن داده
  .اين آار نيز مايه شگفتي در بين طرفداران مايكروسافت و مرعوب شدن رقباي آن شده است. و راهنمايي آند
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  ها را تحت پوشش قرار ده  همه پايگاه-٨

عنصر مهم و آليدي موفقيت مايكروسافت همانا توانايي آن در اداره و آنترل چند پروژه بزرگ به طور 
وگوي فني  شود آه قادر به انجام چند گفت خود گيتس يك فرد چندآاره اصلي است و گفته مي. باشد مان ميهمز

به عبارت . باشد، اين توانايي قابل توجه وي در روش و نگرش شرآت بازتاب يافته است زمان مي به طور هم
 با اين آار حذف آارهاي .افزاري است ديگر مرتب در حال آشف بازارهاي جديد و آاربردهاي جديد نرم

  .بزرگ بعدي منتفي است
  
   يك آسب و آار جمع و جور را تدارك بين-٩

همچنين از . گذاري بازار سهام شرآت، مايكروسافت نسبتا شرآت آوچكي باقي مانده است در پيوند با ارزش
. زرگاني را حفظ آندترين محيط گروه با تر تقسيم شده تا مناسب هاي آوچك نظر داخلي، شرآت همواره به بخش

هاي  رسد مايكروسافت تقريبا به طور هفتگي بخش گاهي اوقات، تغييرات به قدري سريع بوده آه به نظر مي
هر . گيتس به حفظ يك ساختار ساده اعتماد دارد تا او را قادر به حفظ آنترل شرآت آند. آند جديد ايجاد مي

نامشخص است او در ساده آردن ساختار ترديدي به موقع احساس آند آه خطوط ارتباطي در حال آشش يا 
  .دهد خود راه نمي

  
   هميشه مواظب آارهايت باش-١٠

در اين زمان او ثروتمندترين مرد . اآنون بيش از دو دهه است آه گيتس در باالي سر آار و حرفه خود است
ذالك با وجود ثروت مع. جهان است آه براي آسي آه هنوز در اوايل دهه چهل سالگي خود است بد نيست

ترس «گويد آه با اين  او مي. شود اي از آم شدن فعاليت گيتس ديده نمي هايش هيچ نشانه هنگفت و موفقيت
او قصد تكرار اشتباهات ساير . شود آه ممكن است آار بزرگ بعدي را از دست بدهد برانگيخته مي» پنهان
  .را ندارد) Apple( ام و اپل - بي-هاي مسلط آامپيوتري نظير آي شرآت
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