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آمازون، گوگل، مایکروسافت یا اپل؟ وقتی که این نام ها شنیده می شوند، نمایی از موفقیت را در 
ذهن ایجاد می کنند. این شرکت ها در زمینه فعالیت خود یعنی صنعت فناوری، متخصص هستند و 
هر کدام طرفداران و مشتریان خاص خود را دارند که روی محصوالت این شرکت ها یا حتی برند 
این شرکت ها تعصب دارند و سعی می کنند که به هر طریقی از شرکت محبوب خود حمایت کنند. 
این شرکت ها بیشتر به دلیل نوآوری هایی که در سال های اخیر داشته اند، محبوبیت کسب کرده اند. 
بدون شک موضوعی با نام نوآوری به عنوان یک اصل بسیار مهم در جهان فناوری اطالعات الزم 
و ضروری می باشد. شرکتی که نتواند خالقیت و نوآوری داشته باشد، نمی تواند جایگاه خود را حفظ 
کند و در نهایت چند سالی به خاطر چند محصول خاص محبوب خواهد ماند و بسیار سریع جای 
خود را به دیگر شرکت هایی که نوآوری دارند، خواهد داد. درست است که شرکت هایی نظیر گوگل 
و اپل در زمینه کاری خود بسیار موفق عمل می کنند اما اگر نیاز به خالقیت ضروری به نظر نمی رسید، 
هیچ گاه این شرکت ها دنبال ارائه محصوالت و سرویس های جدید نمی رفتند اما ماجرای آمازون 
بسیار متفاوت است. این شرکت ضمن این که همیشه خالقیت و نوآوری دارد، محصوالت جدیدی 
را به بازار ارائه می کند که جزو پرفروش ترین ها هستند و مورد استقبال عمومی قرار می گیرند. 
آمازون برخالف بسیاری از ایده های جذاب امروزی از سیلیکون ولی بیرون نیامد بلکه این شرکت از 
یک گاراژ در واشنگتن شروع به کار کرد. مدیر عامل آمازون از ابتدا Jeff Bezos بود. جف بزوس 
پیش از این معاون یک شرکت به نام DEShaw & Co بود. بزوس پتانسیل اینترنت را به خوبی 
می دانست و از شرکت قبلی استعفا کرد و در ماه جوالی 1994 آمازون را به ثبت رساند. نکته جالب 
این که در ابتدا نام این شرکت را کداوا گذاشت اما چون با کلمه Cadaver در انگلیسی اشتباه گرفته 
می شد نام آن را بعدا به آمازون تغییر داد. او این نام را از روی جنگل آمازون برداشته است به دلیل 
وسعت زیاد این جنگل و وجود طوالنی ترین رودخانه در آن بزوس تصمیم گرفت تا این شرکت 
آمازون خوانده شود. در ادامه ماجرا هم بزوس اولین وب سایت آمازون را در اول نوامبر 1994 
راه اندازی کرد. این هفته تصمیم داریم تا در مورد شرکت آمازون صحبت کنیم. این شرکت در زمینه 
راه اندازی استارت آپ، ارائه محصوالت نوین و خالقیت بسیار موفق تر از دیگر شرکت های فناوری 
عمل کرده است و همین ماجرا باعث شده است تا توجه کارشناسان به راه و رسم و استراتژی های 
این شرکت جلب شود. اخیرا آمار فروش این شرکت منتشر شده است و این آمار نشان می دهد که 
آمازون در هر ثانیه حدودا 600 سفارش دارد، به عنوان مثال محصول جدید آمازون با نام اسپیکر 
اکو، یکی از پرفروش ترین گجت ها در تعطیالت سال نوی میالدی بود. البته هنوز آمازون رقم دقیق 
تعداد واحد های فروخته شده این گجت را اعالم نکرده است اما آمار این شرکت نشان داده که 
تعداد دستگاه های فروش رفته 9 برابر بیشتر از تعطیالت سال نوی قبلی بوده است. آمازون با ارائه 
اکو یک دسته بندی جدید محصوالت ایجاد کرد و قبل از این هم آمازون با ارائه کتاب خوان کیندل 
این کار را انجام داده بود. از طرف دیگر آمازون سرویس های تحت وب و کلود هم ارائه می کند و 
این سرویس ها برای آمازون در سال 2016 درآمدی در حدود 12 میلیارد دالر به وجود آورده اند. 
 Amazon Go قرار است در آینده ای بسیار نزدیک فروشگاه فیزیکی نوآورانه آمازون با نام
راه اندازی شود و این فروشگاه هم داستان های جالبی دارد. به هر حال باید گفت که 
تا به امروز آمازون توانسته است در هر دسته بندی که بخواهد، جزو بهترین ها 
باشد. این در حالی است که دیگر شرکت های تکنولوژیکی در تالش 
هستند تا در دسته های مختلف فعالیت کنند و در نهایت باز هم 
ادامه  در  هستند.  موفق  محدودی  حوزه های  در  تنها 
بیشتر در رابطه با این شرکت ها صحبت خواهیم 
کرد و در نهایت آن ها را با آمازون مقایسه 
کرده و راه و روش آمازون را مورد 
بررسی قرار خواهیم داد.

گوگل، اپل یا آمازون؟
همــان گونــه کــه گفتیــم همــه شــرکت های 

فنــاوری، در تــاش هســتند تــا گســتردگی خدمات و 
محصــوالت خــود را حفــظ کــرده و همچنیــن به یــک حوزه 
خــاص محــدود نشــوند امــا تعــداد شــرکت هایی کــه بــا ایــن 
اســتراتژی توانســته اند موفــق باشــند، بســیار کم اســت. بــه 
عنــوان مثــال گــوگل بــه شــدت بــه ســرویس های آنایــن 
خــود وابســته اســت و اگــر موتــور جســت وجو یــا ســرویس 
جیمیــل را ازیــن شــرکت بگیریــم، بــدون تردیــد بــا مشــکل 
ــود را از  ــی خ ــد فعل ــد درآم ــد و نمی توان ــد ش ــه خواه مواج
دیگــر حوزه هــای فعالیــت خــود تامیــن کنــد. ایــن داســتان 
بــرای اپــل هــم وجــود دارد و ایــن شــرکت بــه شــدت بــه 
ــم  ــان ه ــر زم ــت. ه ــرده اس ــه ک ــود تکی ــخت افزار خ س
کــه تصمیــم گرفتــه تــا بــه ســراغ ارائــه یــک ســرویس یــا 
محصــول جدیــد بــرود، بــه چالــش کشــیده شــده و روز های 
ــه طــور کلــی در رابطــه  ســختی را ســپری کــرده اســت. ب
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــان ب ــل جری ــوگل و اپ ــا گ ب
ــج  ــا کن ــد ت ــم گرفته ان ــه تصمی ــی ک ــرکت ها زمان ــن ش ای
ــای  ــوی نوآوری ه ــه س ــرده و ب ــرک ک ــود را ت ــی خ راحت
جدیــد گام بردارنــد، بــه ســختی افتاده انــد. آمــازون یکــی از 
تنهــا شــرکت های بــزرگ حــوزه تکنولــوژی اســت کــه بــه 
شــکل واقعــی موفــق بــه نــوآوری شــده اســت. ایــن کمپانی 
ــزرگ  ــی ب ــع مال ــا مناب ــتارت آپی را ب ــگ اس ــته فرهن توانس
ــبب  ــئله س ــن مس ــد و همی ــب کن ــی ترکی ــه خوب ــود ب خ
شــده تــا بتوانــد بــه ســوی حــل مشــکاتی گام بــردارد کــه 
ــه  ــوگل در نخســتین ده ــوان هســتند. گ ــایرین از آن نات س
ــرویس هایی  ــت. س ــی داش ــردی عال ــوم عملک ــزاره س ه
بی نظیــر را توســعه داد و یــا شــرکت های کوچکــی را 
خریــد و از آن هــا غــول ســاخت. جی میــل، مپــس، داکــس، 
یوتــوب، اندرویــد و کــروم در ایــن دســته جــای می گیرنــد. 
خــوب کــه نــگاه کنیــد می بینیــد ایــن محصــوالت تفاهــم 
بســیاری بــا هــم دارنــد. همه شــان ســرویس های آناینــی 
هســتند کــه شــباهت های زیــادی بــه هســته اصلی گــوگل، 
یعنــی جســت وجوی آنایــن دارنــد. در میــان آن هــا نیــز دو 

اســتثنای نــرم افــزاری وجــود دارد کــه اندرویــد و کــروم 
ــه  ــع ب ــم در واق ــزار ه ــن دو نرم اف ــتند. ای هس

ــت وجو  ــرویس جس ــتر س ــی بیش پویای
یــاری می رســانند. از ســال 

ــون، گوگل  2010 تاکن
بلندپروازتــر 

ه  شد

اســت 
ــال  ــه دنب و ب

رویاپردازی هایــش 
ــه  ــر رفت ــا پروژه هــای بزرگت ب

 اســت؛ پروژه هایــی کــه دیگــر آنچنان
مســتقیم بــه توانمند ســازی جســت وجوی 

ــد. باز-ســاختار گــوگل  ــدا نمی کردن ــاط پی گــوگل ارتب
و شــکل گیری آلفابــت نیــز از اعتمــاد بــه نفــس »لــری 

ــان  ــت. موسس ــمه می گرف ــن« سرچش ــرگئی بری ــج« و »س پی
گــوگل بــا ایــن تصــور آلفابــت را بــه راه انداختنــد کــه هــر یــک از 
پروژه هــای بــزرگ می توانــد دســتاوردی چشــمگیر باشــد. هنــوز 
ــای  ــا و مجموعه ه ــن پروژه ه ــورد ای ــی در م ــوان قضاوت نمی ت
زیــر چتــر آلفابــت داشــت ولــی تاش هــای بــزرگ خــود گــوگل 
ــد. در ســال 2014 گــوگل چنــد شــرکت و  ــر نبوده ان چنــدان موث
اســتارت آپ روباتیــک خریــد تــا ببینــد بعــدا بایــد بــا آن هــا چــه 
بکنــد، امــا پــس از بــه نتیجــه نرســیدن آن هــا را بــرای فــروش 
ــه نظــر می رســد کــه  ــد ب ــه بســیار بعی گذاشــته اســت کــه البت
کســی تمایلــی بــرای خریدشــان داشــته باشــد. یکــی از بزرگترین 
ــن در  ــود. ای ــمند ب ــودروی هوش ــعه خ ــوگل، توس ــای گ پروژه ه
ــده ای را در  ــن ای ــار چنی ــن ب ــرای اولی ــوگل ب ــه گ حالی اســت ک
ــه  ــود ک ــوان نم ــال 2009 عن ــرد و در س ــرح ک ــطح مط ــن س ای
ــال حاضــر  ــد. در ح ــعه ده ــی توس ــن خودرو های ــد چنی می خواه

ولــی چنــد ســالی اســت کــه ســایر شــرکت ها وارد رقابتــی 
ــس از 6  ــوز هــم پ ــوگل هن ــا گ مشــابه شــده اند ام

ــا ســرعتی الکپشــتی بــه فرآینــد  ســال، ب
توجــه  پــروژه  ایــن  پیشــرفت 

می کنــد. ســرعت انــدک، 
چنــد  صبــر 

از  تــن 

ــروژه  ــران پ ــن مدی مهم تری
مــورد بحــث را ســر بــرد و در 

ــا  ــان را ب ــر خداحافظی ش ــال 2016 خب س
گــوگل اعــام کردنــد. یکــی از آن هــا بــه ســراغ 
ــعه  ــغول توس ــه مش ــرکتی ک ــت؛ ش »Otto« رف

کامیون هــای هوشــمند و خــودران اســت 
و در ســال گذشــته میــادی 

»اوبــر«  توســط 
ــد. خریداری ش

بررسی راه و رسم شرکت آمازون در نوآوری

چرا آمازون فرق می کند؟

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

آمازون به نیاز ها توجه می کند

مدیرعامل  دارد،  فرق  اپل  و  گوگل  با  آمازون 
تاسیس  از  قبل  بزوس،  جف  آقای  آمازون، 
برای  استریت  وال  در  سال ها  آمازون، 
شرکت های مالی مختلف کار کرده است. او با 
این سابقه می تواند یک چشم انداز واقع بینانه 
بپردازد  محصوالتی  توسعه  به  و  باشد  داشته 
که کاربران واقعا آن ها را می خواهند و حاضر 
کردنشان  دریافت  ازای  در  هزینه  پرداخت  به 
ابتدا ترجیح می دهد که  اما گوگل در  هستند 
آن  پس از  و  کند  حل  را  تکنیکی  مشکات 
برود  برای آن ها  ایجاد مدل تجاری  به سراغ 
و البته این استراتژی از اعتقادات لری پیج و 
در  بزوس  می گیرد.  سرچشمه  برین  سرگئی 
پذیرای  که  داده  ترویج  را  فرهنگی  آمازون 
رایس«  »اریک  است.  تازه  موارد  آزمایش 
)Eric Ries( نویسنده کتاب هایی در خصوص 
استارت آپ ها می گوید: »خبر دارم گاهی پیش 
آمده که یکی از مهندسان مشغول در آمازون 

گفته« من در یک وباگ در مورد 
آن ایده شنیده ام». پس از مدت کوتاهی از او 
درخواست می شود تا ایده را به شکلی واضح تر 
به گوش مدیران ارشد و کمیته اجرایی برساند. 
خود جف بزوس همان جا نظرش را در مورد 

ایده می دهد.«

تیم های دو پیتزایی
در آمازون

همان گونه که گفتیم در آمازون همه چیز فرق 
می کند و همین تفاوت ها باعث شده است این 
آمازون  در  باشد.  موفق  اندازه  این  تا  شرکت 
واقع  مقبول  بزوس  جف  توسط  ایده ای  اگر 
می گیرد  کوچکی صورت  آزمایش های  شود، 
و سپس در گذر زمان رشد می کنند. این در 
بزرگ،  شرکت های  سایر  در  که  حالی است 
ستایش  را  ایده ای  عامل  مدیر  یک  وقتی 
تبدیل  حقیقت  به  برای  کمپانی  تمام  کند، 
یک  این  می شود.  بسیج  ایده  همان  شدن 
دستورالعمل عالی است برای هدر دادن وقت و 
هزینه شرکت. آمازون تیم های کوچکی برای 
آزمایش ایده ایجاد می کند تا مشخص شود که 
آیا ایده اصًا دوامی دارد یا خیر. بزوس یک 
قانون معروف به اسم »تیم های دو پیتزایی« 
آزمایش کننده  تیم های  معنا که  این  به  دارد. 
باید به حدی کوچک باشند که دو پیتزا بتواند 
تیم ها  دهد.  تشکیل  را  آن ها  غذایی  وعده 


