ﺟﻒ ﺑﺰوس در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪش از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۹
ﺟﻒ ﺑﺰوس ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﻼن
ﻣﺎﺳﮏ رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺖ ،در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
روزاﻧﻪ ﮐﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰوس ﮐﻪ » «Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezosﻧﺎم
دارد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﻨﻞ ارﺷﺪش ﻫﻤﯿﺸﻪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺰوس در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ:

»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد«.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﻒ ﺑﺰوس و ﺗﯿﻤﺶ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺰارش
ﻣﺎﻟﯽ  ۲۰۲۴ﺷﺎﻫﺪش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ﮔﻔﺘﻪ:

»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از  ۱ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻣﺎزون
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ«.
ﺑﺰوس در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﻧﺮژی ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺰوس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،در
ﻃﻮل روز ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد:

»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ارﺷﺪ ،واﻗﻌﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺰوس ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮب در ﯾﮏ روز ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﻢ در روز اﺷﺎره
ﮐﺮده ﮐﻪ در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد روزاﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮای
ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺖ ﺑﺒﺮد.

ﺳﻬﺎم آﻣﺎزون در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
و ﺣﺎﻻ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد .ﺑﺰوس ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻣﺸﻬﻮر» ،وارن ﺑﺎﻓﺖ« اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﮐﺮده .ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳﺎل اﺷﺎره ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﺰوس ﻫﻢ آن را ﺑﺎور دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

