ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺎری اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﮐﺪاﻣﻨﺪ
و ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار اﭘﻞ در دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﯾﮏ اﺳﻄﻮره اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ را
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ را .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ در اﯾﻦ دوره ی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ
از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی درس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﻣﻐﺮورﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺑﻮد

ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻐﺮورﺗﺮ از اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در زﻣﺎن ﺧﻮدش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او
ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮدﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻢ ارزش ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،او را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﻓﮑﺮی ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را
ﺑﺮای زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.
درس:
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺮور ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﻨﺪه ی آﺑﺮو ،اﻋﺘﺒﺎر و رواﺑﻂ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻐﺮور ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﻮﯾﺪ
زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اﻫﺪاﻓﺶ را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .او از اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دﻫﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﻫﺪاﻓﺶ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮﺑﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Robو  Alison Johnsonﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
درس:
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﺪاف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮاد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ اﺧﺮاج ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در

ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ را آﻣﻮزش ﻧﻤﯽ داد
اداره ی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺪون آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﻗﻌﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺰ

ﮐﺮد .او ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﺧﺮاج ﻣﯽ ﮐﺮد.
درس:

ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﻗﻮی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻗﻮی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او ﭼﻘﺪر ﺧﻮدرای ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ او دو ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎرش ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻏﺮﯾﺰه اش ﺑﻮدﻧﺪ.
درس:
اﮔﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺎن ﮔﻮش دﻫﯿﺪ اﺻﻼ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺎن ﮔﻮش ﻧﺪاده اﯾﺪ ،اﻻن زﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪی در ﺷﺮﮐﺘﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد
در اﭘﻞ ﻃﺮاﺣﺎن وب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل
را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﺸﺮ ﻣﯽ داد ﺧﺎﺋﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪ و ﮐﺎرش را در اﭘﻞ از دﺳﺖ ﻣﯽ داد.
درس:
اﻓﺮاد دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﻮد ﺑﻼﺧﺮه از آﻧﺠﺎ
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

