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 را بشر زندگي ديجيتال، دنيای در شانيهاینوآور با اخير یهاسال در كه است ييهاسازمان از يكي گوگل

 یهادرس ما كشور مديران برای سازمان، اين اداره شيوه و هاهيرو از آگاهي و شناخت .اندساخته دگرگون

 اندركاردست و ارشد مديران كند به قلم دو تن از گوگل چگونه كار مي كتاب .دارد بر در بهايي گران و آموزنده

 جذب :دانندیم چيز دو در را گوگل پيروزي رمز اينان .است شده نگاشته گوگل شركت گسترش و برپايي

 .بينجامد آنان شكوفايی به كه فرهنگی و محيط آوردن فراهم و شايسته و بااستعداد نيروهاي

 و جذب از پس .شوديم صرف ارزنده نيروهای جذب و فتنيا برای یاگسترده های كوشش و زمان گوگل در

 عمل به ايشان یهاتيخلاق بروز و كار ادامه دلخواه و مناسب محيط ايجاد برای كوشش برترين نيز یكارگماربه

 را هاانسان ؛اين است كه گوگل رد ما رسالت :كننديم تعريف چنين را گوگل رسالت كتاب، نويسندگان .ديآيم

با  هوشمند خلاقان عنوان داده اند. هوشمند خلاقان را ويژه نيروهای چنين .واداريم يدنانديش بلند و بزرگ به

 منبع هر از و هستند اينترنت عصر یهایروزيپ در كليدی یهامهره اينان .اندمتفاوت بسيار سنتي كار نيروهای

 ،هراسندينم ريسك از نيستند، بند پای دمحدو حرفه و شغل به هوشمند خلاقان .باشنديم ارزشمندتر یگريد

 اغلب و هستند چندوجهي ،مانندينم ساكت نباشند موافق موضوعي با كهيهنگام ندارند، باكي اشتباه و از تجربه

 .زنديآميم هم به خلاقيت، یهاشعله و وكاركسب در یهوشمند با را فني دانش

 فرهنگ، :است شدهميتنظ بخش شش در و است وزندهآم و خواندني ارزشمند، یادهيپد خود نوع در كتاب

 و كتاب با آشنايی یهاعنوان با نيز بخش دو .نوآوري و ارتباطات ،يريگميتصم هوشمندي، راهبرد،

 .اندآمده كتاب پايان و آغاز در ،يبندجمع

 :ميخوانيم چنين باشيد داشته باور را شعارهايتان -فرهنگ بخش در

 .دارند توجه كارفرما سازماني هرم در ترقي روند و هاتيمسئول ،هانقش به شغل گرفتن مهنگا مردم از بسياری

 در را سازمان فرهنگ هوشمند خلاقان ولي .دارد جا ايشان یهاتياولو آخر های هرد در يسازمانفرهنگ موضوع

 .دارند توجه و بهاداده بسيار د،كنن كار بايد كه محلي به اينان .دهنديم قرار خود استخدامي یهاتياولو صدر

 يروشنبه بايد كه است عاملي نيترمهم يسازمانفرهنگ تازه، وكار كسب يك برپايي هنگام به ؛رونيازا

 .گيرد قرار توجه مورد و شدهدهيبرگز

 و مهم عامل چنين سپردن ولي .رديگيم لشك مرورزمانبه و خودجوش هاشركت از بسياری يسازمانفرهنگ

 .گفت خواهيم بسيار وخطاآزمون اهميت از كتاب، خلال در .نيست كاردرستي اتفاق، و شانس دست به سيحسا

 و آفريده فرهنگ يك كهيهنگام .شود سپرده وخطاآزمون به نبايد كه است مواردی از يسازمانفرهنگ ولي

 .شونديم آن جذب سازمان هنگفر و محيط به توجه با كار، جويندگان .استدشوار بسيار آن تغيير شد، شناخته

 بالا از تصميم نظامبه را آن فرهنگ توانينم ،شوديم شمرده مجاز وخطاآزمون و آزادانديشي كه سازماني در

 فعاليت ادامه برای را سازمان موجود، فرهنگ به توجه با كار محل انتخاب هنگام به كاركنان .نمود تبديل

 باورهای و شخصيت مخالف سازمان، نخستينِ راهبردهای با مخالفت بر افزون روند اين در دگرگوني .اند هپذيرفت

 .است دشوار بسي آن از گذر و ناهموار یاجاده چنين .هست نيز كاركنان
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 آن از و بينديشيد يابد، جريان سازمان زندگي در ديخواهيم كه فرهنگي به شما كه است اين هوشمندانه شيوه

 مركزی هسته و كرده جمع خود ردگ به كه باشد هوشمندی خلاقان بر بايد شما يهتك منظور، بدين .كنيد دفاع

 را سازمان فرهنگ .دارند باور شعارها و وِردها آن به شما خود اندازهبه اينان .ايد داده تشكيل آنان با را سازمان

 :بپرسيد تيم اين از .دهنديم اشاعه خود، انتخابي تيم نخستين اعضای ياری به و ننديگزيبرم آن گذارانانيبن

 بگيرد؟ تصميم چگونه شركت كه خواهنديم باشند؟ شخصيتي چگونه خواهنديم ؟دهنديم اهميت چيزی چه به

 رنگ با را گذارانيبن موردنظر یهاارزش اديزاحتمالبه آنان كه ديد خواهيد .كنيد يادداشت را ايشان یهاپاسخ

 .اندكرده بيان است، خودشان گوناگون یهاربهتج و هادگاهيد از ناشي كه لعابي و

 :آمده چنين است نادرست شما برنامه -راهبرد بخش در

 مهم عنصر يك فاقد اغلب هابرنامه گونهنيا ولي .كننديم تدوين را توليد برنامه ،هافراورده توليد در پيشگامان

 ساخت هزينه كه است یاتازه روش و اهر فناوری بينش چيست؟ فراورده اين ساخت فناوری بينش مبنای :است

 بهتر بسي فراورده كه است گونه بدين .دهديم افزايش را فراورده كاربرد و سودمندی ميزان يا داده كاهش را

 .ابندييدرم تبليغ، و بازاريابي از گرفتن ريتأث به نياز بدون كاربران را موضوع اين .ديآيدرم رقيبان فراورده از

 .است لمسقابل و آشكار تيغابه تفاوت زيرا

 و ترراحت را آشپزخانه موجود ابزار و كرده اُ ايكس اُ كه كاری مانند ؛است ساده گاهي فناوری بينش به توجه

 را آن شركتي مترك دليل، اين به و است دشوار بسيار موارد ديگر در ولي .است نموده بازسازی تر، رگونوميا

 گوشه پورتر، مايكل یهاهيتوص و دانشگاهي یهاآموزه مبنای بر هاشركت ترشيب .دهديم قرار خود راهبرد پايه

 توانديم موجود یهاسازمان برای روش اين .رونديم پيش آن اساس بر و كرده شناسايي را خود رقابتي امتياز

 جذب را خلاق و هوشمند نيروهای راهبردی، چنين برگرفتن با توانندينم نوپا یهاشركت ولي باشد كارساز

 دگرگون را خود صنعت مسير تيدرنها و برخيزند ديگران با اريعتمام رقابت به بسازند، برتر یافراورده كنند،

 .كنند

 دقت وقتي ،دينيبيمنو يا بهسازی شده  برچسب هافراورده از بسياری بر بنگريد بزرگ یهافروشگاه یهاقفسه به

 و دستنيازا ابتكارهايي با .است فراورده اندازه و شكل يا یبندبسته تغيير حد در اغلب هايدگرگون اين كنيد،

 .رنديگيم انجام ديگران از پيروی و تقليد به تنها هااقدام گونهنيا ولي نداريم مشكلي موجود، یهافراورده بهسازی

 اختيار در یاارزنده و درست یهايينماراه توانندينم ابتكار گونهنيا سنتي، های روش به بازار پژوهش هنگام به

 .بگذارند سازمان

 است شما كار نيترمهم استخدام - هوشمندي

 آنان اغلب چيست؟ كارشان عمده كه بپرسيد ايشان از و كرده مصاحبه هاسازمان ترشيب ارشد مديران با اگر

 نه البته كه گفت خواهند كنيد، اصرار ترقيدق پاسخ به چه چنان .كرد خواهند عنوان را ها نشست در شركت

 راهبردهای تدوين ؛اندآموخته دانشگاه در كه چيزهايي از سپس. كنندهكسل و آور ازهيخم های نشست همه به

 سخن امروز، رقابتي بسيار بازارِ در شركت مالي وضعيت بردن بالاتر نهيدرزم هوشمندانه یهاكوشش و سازنده

 .گفت خواهند
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 كه ديد خواهيد. بگذاريد ميان در پرآوازه و پيروز ورزشي تيم يك مربي با را پرسش مينه كه كنيد تصور حال

 برترين معاوضه و استخدام بررسي، را خود وظيفه نيترمهم ولي كننديم شركت فراواني های نشست در نيز آنان

 بازيكنان جانشين خوب، مقررات و راهبرد از ميزان هيچ كه داننديم برجسته مربيان .كرد خواهند عنوان بازيكنان

 صورت اصلاح همانند شايسته یهااستخدام .است گونهنيهم به وضع زين وكاركسب حوزه در. شودينم هوشمند

 كارتان عمده پرسش به مديران درست پاسخ .دهديم نشان را خود باشيد، توجهيب بدان روز يك چه چنان است

 .شايسته یهااماستخد باشد؛ چنين ستيبايم چيست؟

 شركت، مديريت ارشد عضو عنوانبه او مورد در تنهانه يسرگ كه شد متوجه گوگل به پيوستن از پس جاناتان 

 برترين كه است دليل اين به .ميكند اقدام گزينش و مصاحبه به دقت همان با نيز ساده هر مهندس مورد در كه

 .اندآمدهم ه ردگ شركت اين در گوگلرز عنوان با خلاق هوشمندان

 توافق درست معناي - يريگميتصم

 یهاجنبه همه كه است اين ،نترنتيا عصر و يكم و بيست سده در ارزنده یهايدگرگون و هاشرفتيپ از يكي

 شواهد و نظرها ،هادهيعق پايه بر هاميتصم ،درگذشته .نمود عرضه و درآورده يكم صورتبه توانيم را وكاركسب

 .اندگرفته را هاداستان جای هاداده اينك .شدنديم گرفته گونه داستان

 ترافيك وضعيت از همراه، یهاتلفن توسط گوناگون یهاگناليس و هااميپ دريافت با گوگل، همچون ييهاشركت

 لندن يكشلولهآب سيستم .كنديم تنظيم هنگام به را شيهابرنامه هاداده آن مبنای بر و شوديم آگاه هاتيسا

 به داران گلّه امروزه .اندكرده جلوگيری آب نشت از درصد 52 گونه، بدين و كننديم كنترل حسگر هزاران را

 و آشاميدن خوردن، روند از اطلاعات گونه همه طويله و چراگاه در تا بندنديم حسگر خود چارپايان گوش

 ارسال صاحبش به داده مگابايت 522 از بيش سال در گاو هر اكنون .دهد گزارش را خطر با هاآن رويارويي

 .دارديم

 در. است آن حل روند از نيمي ،مسئله نمودن عنوان درست است؛ گفته آمريكايي بزرگ فيلسوف ديويي جان

 نظر يك شامل مسئله دوم نيمه است، بيستم سده نخست نيمه و نوزدهم سده آخر نيمه شامل كه ديويي دوره

 ديگويم بركلي دانشگاه سياسي علوم استاد وولفينگر ريموند ما دوره در .بود آن پيرامون ييهاگونه داستان و

 .بگيريم درستي تصميم هيچ ميتوانينم هاآن بدون كه يباشدم ها هداد برابر هاگونه داستان جمع امروزه

 باشيد خوبی كنندهپخش - ارتباطات

. بگيريد نظر در را طبقه بيست ساختمان يك :نگريست ينچن بايد بزرگ، شركت يك در ارتباطات موضوع به

 هرچه كه است گونهنيا ساختمان در سكونت .دياستادهيا بالكن در دهم، طبقه مثال برای مياني، طبقات در شما

 طبقه در و است ساكن نفر يك تنها آخر طبقه در كه ای هگون به .شوديم كاسته ساكنان شمار از ،ديرويم بالاتر

 كسي ناگهان و دياستادهيا بالكن در شما كه كنيد تصور اكنون .لولنديم هم در هاانسان از بزرگي گروه نخست

 وسواس با شما .كنديم پرتاب شما برای را اسناد از یادسته دهم طبقه بالا طبقه از -كنيد حساب ستانيرئ-

 خواندن به و ديبريم خود كار اتاق درون به ،ديقاپيم هوا در را هاآن نكند، وپلاپخش را اسناد باد تا ديكوشيم

 هايشان فعاليت انجام مسير در شما همكاران درد به كه يبينيدم را یموارد ارزشمند .ديپردازيم هاآن بررسي و
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 خود تيم و نهم طبقه یسوبهرا  برگزيده اسناد و ديگرديبرم بالكن به ،ديكنيم جدا را هابخش آن ،دخور مي

 بخشي و داده ادامه را روند همان نيز اينان. دارد را تشنگان برای خنك آب حكم ايشان برای كه ديكنيم پرتاب

 طبقه و سرتان یبالا در. نخست طبقه به برسد تا ابدييم ادامه فرايند و يكنندم پرتاب هشتم به طبقه را اسناد از

 یهاتيفعال از نشسته، بيستم طبقه در كه شخصي بينديشيد؛ خود با حال. شوديم تكرار دوباره فرايند نيز يازده

 ؟خبر دارد چه شما

 را مقدار هر آنان و ديآيم بالاگرد در سطح اطلاعات همه .است سنتي یهاسازمان در اطلاعات پخش الگوی اين

و  مديران .است قدرت و كنترل ابزار اطلاعات سنتي، ديدگاه از .فرستند مي زيرين یهارده به بدانند، صلاح

 آنان آگاهي زيرا .دارند ترس سازمان نييپا یهارده ميان اطلاعات انتشار از همواره هاسازمان گونهنيا در رهبران

 .داننديم خود بيرقيب قدرت حفظ سياست خلاف را

 .خواهنديمانديشيدن  هاآن. امروزه و در عصر اينترنت از كردنديماستخدام  كار كردننيروها را برای  درگذشته

پول  هم امروزه است سازمان بخشيزندگ خون پول، كهتان در دانشگاه از يكي از استادان اقتصاد شنيده بود جانا

 وظيفه .است يكمي و بيست سده های تشرك بخشيزندگ خون اطلاعات، كه بپذيريم بايد ولي است تيبااهم

 شيپبه را سازمان فناوری، و طلاعاتا از یريگبهره با كه است و خلاق هوشمند نيروهای يافتن هاشركت اين

 سازمان در شتريب هرچه و دانش اطلاعات تا كوشنديم امروز، وكاركسب دنيای در برجسته و كارا رهبرانِ .ببرند

 نگهداری از نه ،ديآيم دست به اطلاعات گردش و پخش از امروزه قدرت گيتس بيل گفته به .ديدرآ گردش به

 امروز، مديران وظيفه .دهد قرار ويژه موردتوجه را مهم اين به پرداختن بايد تشرك پاداش و نظام حقوق .آن

 رهيمدئتيه به ارسالي مطالب به گوگل سازمان در اطلاعات پخش .است اطلاعات پيوسته و گسترده پخش

 نقش در لَری وی و هاهدفاز  پس و ريكا .شوديم گذاشته همگاني پخش به زيچهمه باًيتقر .شودينم محدود

 اطلاعات گونه همه شامل كه دارند ن هاآهدف ها و پيامدهای كليدی  عنوان با فصلي گزارش يك مديرعامل،

 اطلاعات اين .باشديم هاآن ليدل و هاشكست يحت و هاآن در پيشرفت ميزان ،هابرنامه آينده، یهافراورده درباره

 .اندشدهآماده و خوردهچكش شركت علمي و فني گوناگون در سطوح كه هستند راستين و واقعي و نبوده نمايشي

 هابخش ديگر با و كنند هيته منوال ين هم به را خود فصلي گزارش تا دارديموا نيز را هابخش روش، همه اين

 .نمايند هماهنگ

 باران نخستين بارش - نوآوري

 يخوببه او، توسط برقرارشده ژهيو ساختار دليل به كه جابز، استيو نبوغ سايه در تنهانه هم اَپل شدهكنترل نظام

 هوشمند نيروهای بهترين از تيمي شما كهيهنگام .است حساس بسيار هايش استخدام مورد در اَپل .كنديم كار

 بگذاريد، اختيارشان در را امكانات برترين و بسپاريد دوران هوشمند ابر به را ايشان هدايت دهيد، بيترت خلاق و

 آب از درست هاابداع شتربي كه فضايي در .نيست ذهن از دور باشند موفق موارد از یبسيار در كهنيا تصور

 بانهايت اشتازه یهافراورده معرفي در يحت اپل .دهديم پاسخ يخوببه شدهكنترل ستم سي ،نديآيدرم

 .است باشكوه ينما،س در اسكار مراسم همانند نو یهافراورده معرفي یهابرنامه .يكندم اقدام كنترل و يپوشپرده
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 دارانيخر نينخست از تا يمانندم صف در را روزشبانه يك اَپل چاکنهيس مندانعلاقه كه است گونه بدين

 .باشند شركت اين تازه یهاردهفراو

 در هم ما .است داشته را روش خود و راه و است اينترنت عصر و ما دوران در درخشان ای هستار جابز استيو

 .داريم را خود بازِ روش و راه عمومي، در سطح خلاق هوشمندان از برخورداری با و گوگل

 5222 سال در تنها ،ژورنال تياستروالروزنامه  نوشته به .است بزرگ یاواژه كمدست يا بزرگ یادهيپد نوآوری،

 ور باشند.آنو تا كوشند مي ها نآ همه .است آمده بار 00222 آمريكايي های شركت یهاگزارش در واژه اين

 پديده اين مفهوم و معنا به نگاهي نخست تا دهيد اجازه گوگل، نوآوری های سياست به پرداختن ازپيش 

 .بيندازيم

 بر افزون .است سودمند و نو انديشه يك نشاندن بار به و یسازادهيپ یهاتيفعال دربرگيرنده نوآوری ما، ديد از

خودش  كه بخواهد چيزی شما از مشتری اگر .باشد هم یزيانگشگفت یكاربرد ويژگي دارای بايد نو فراورده اين؛

 نوآوری بنابراين؛ .دارد وجود بازار در كه چيزی كننده ارايه- هستيد پاسخگو تنهانواور نيستيد  شما ،ي شناسدم

 .كنيد عرضه بازار به سودمند بسيار و زيانگشگفت نو، یافراورده شما كه دهديم رخ هنگامي

 یافراورده .باشديم بالا درست تعريف یهامصداقخودرونده يا خودران توسط گوگل، از  یهالياتومبروژه ساخت پ

 خود وجوگرجستموتور  در بهسازی 2222 تا سالي ،گوگل برابر، در .بود خواهد سودمند اريبس و آورشگفت نو،

 موجود فراورده يك در بهسازی و افزايشي یهااقدام رايز ؛داد عنوان نوآوری توانينم را هانيا .آورديم عمل به

 .آورديم حساببه نوآوری نيز را سالهپانزده فراورده يك روی ما یهااقدام نيا بازار، ولي .هستند

 .بيافرينند سودمند و نو یهافراوردهتا  دهديم فرصت خلاق و هوشمند نيروهای همه به برداشتي، چنين


