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استراتژی ها از همه چیز 
مهم تر هستند

بـه شـکل خاصـه، رویکـرد کاهـش کاغـذ 
بـازی، آزمایش هـای کوچک و توسـعه آن ها 
در صـورت موفـق بودن، اگرچـه عالی و حتی 
پیـش پـا افتـاده بـه نظر می رسـد اما مسـئله 
اینجاسـت کـه در بسـیاری از شـرکت های 
چنیـن  رسـاندن  سـرانجام  بـه  بـزرگ، 
رویکـردی بسـیار دشـوار اسـت، به خصـوًص 
بازار هـای  بـه  آوردن  روی  حـال  در  اگـر 
جدیـدی باشـند. در گـذر زمان، شـرکت های 
بـزرگ فرهنگ هایـی بـه دسـت آورده انـد و 
می خواهنـد در بخش هایـی فعالیـت داشـته 
باشـند کـه پیشـتر در آن هـا موفـق بوده انـد. 
ایجـاد  بـه  طبیعـی  گرایشـی  کمپانی هـا 
اسـتاندارد هایی یکپارچـه در سراسـر و تمـام 
از  یکـی  دارنـد.  خـود  شـرکت  بخش هـای 
افـرادی که در تابسـتان 2010 بـه کارآموزی 
در شـرکت گـوگل پرداختـه اسـت، می گویـد 
یادگیـری  بـه  را ملـزم  بیشـتر وقتـش  کـه 
مجموعه هـای نـرم افزاری خود گـوگل برای 
امـور اداری کـرده اسـت. کارمنـدان گـوگل 
ملـزم بـه اسـتفاده از نـرم افزار هـای توسـعه 
پروژه هـای  در  گـوگل  خـود  توسـط  یافتـه 
بـرای  رویکـردی  چنیـن  هسـتند.  مختلـف 
توسـعه یـک سـرویس آنایـن دیگـر کـه 
قـرار اسـت کارکـردی مشـابه با جسـت وجو 
اسـت  عالـی  باشـد،  داشـته  میـل  یـا جـی 
ولـی همیـن ابزار هـا در صـورت توسـعه یک 
محصـول کاماً جدیـد کـه هیـچ ربطـی بـه 
موتور جسـت وجو نـدارد، می تواننـد تبدیل به 
یـک مانع بـزرگ شـوند. ایـن شـرایط صرفًا 
مختـص گـوگل نیسـت و در اپـل هـم دقیقًا 
چنیـن اتفاقاتـی رخ می دهـد. اپـل شـرکتی 
اسـت کـه بـه طراحـی نرم افـزار و رابط های 
کاربـری دل فریـب و ظریف شـهرت دارد. در 
نتیجـه در ایـن کمپانـی بـه جای مهندسـان 
و یـا مدیـران پـروژه، ایـن طراحـان هسـتند 
کـه در فرآینـد توسـعه یـک محصـول حکم 
رانـی می کننـد. وقتی کار مند بـرای انجام هر 
کاری درگیـر یک سـری موانع و پیچیدگی ها 
می شـود، مسـلما تمرکـزش را بـرای انجـام 
مسـئولیت اصلی که به او سـپرده شـده است 
از دسـت خواهد داد و دیگـر نمی تواند کارایی 
و تاثیر گـذاری کافـی داشـته باشـد. البته باید 
گفـت که چنیـن رویکردی برای توسـعه یک 
محصول کاربر پسـند مانند آیفـون یا اپل واچ 
جـواب می دهـد امـا الزامـاً قـرار نیسـت همه 
چیـز چنیـن حالتی داشـته باشـد. بـرای مثال 
اپـل سـال ها تـاش کـرد تـا باالخـره بتواند 
سـر و سامانی به سـرویس iCloud بدهد. در 

عـوض، 
عامـل  مدیـر 

شـدت  بـه  آمـازون 
معتقـد اسـت کـه تیم هـا بایـد 

بـه شـکلی کامـًا جـدا از هـم فعالیـت 
کـرده و در کار هـم دخالتـی نداشـته باشـند. 
مهندسـان آمازون پیشـتر گـزارش داده اند که 
کسـی در ایـن شـرکت اهمیـت نمی دهد که 
شـما بـه عنـوان کار منـد آمـازون، شـخصاً از 
فناوری هـای چـه شـرکتی اسـتفاده می کنید. 
رویکـرد اپـل و  خـود بـزوس هـم صریحـاً 
عنـوان  و  قـرارداده  انتقـاد  مـورد  را  گـوگل 
کـرده تیم هـا بایـد مسـتقل از هـم و بـا هـر 
نـوع تکنولـوژی که راحـت هسـتند، کار خود 
را بـه پیـش ببرنـد. بـزوس به سـختی تاش 
کـرده تـا آمـازون را بـه شـرکتی منعطـف بـا 
کمتریـن قوانیـن تبدیـل کند. همین مسـئله 
البتـه موجـب بی نظمی هایـی هم در سـاختار 
آمازون شـده اسـت. در این شـرکت زمانی که 
یک مهنـدس بـر روی پـروژه ای کار می کند، 
بـه راحتـی نمی توانـد آن را ترک گفتـه و وارد 
پـروژه دیگری بشـود، در حالی کـه این اتفاق 
بـه شـکلی سـاده در اپـل یـا گـوگل می افتد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه اصطـکاک میـان 
تیم هـا نیـز باعـث می شـود تـا فرهنگ هـای 
کاری مختلفی شـکل گیـرد و همین موضوع 
سـبب گـردد تـا عـده ای آمـازون را مکانی پر 
از اسـترس بـرای کار کـردن بداننـد امـا ایـن 
فرهنـگ پرهـرج و مـرج اسـت کـه می تواند 
تیـم  یـک  باشـد.  نـوآوری  بـرای  میزبانـی 
می توانـد بـه راحتـی از هـر ابـزار و تکنولوژی 
رقیـب  شـرکت های  توسـط  یافتـه  توسـعه 
اسـتفاده کـرده و پـروژه را بـه پیـش برانـد، 
دنبـال  بـه  شـرکت ها  سـایر  کـه  حالـی  در 
استاندارد سـازی برخـی امـور پیـش پـا افتاده 

در فرهنـگ سـازمانی خـود هسـتند.

نوآوری های آینده آمازون
همه به اتفاق معتقد هسـتند کـه انتخاب های 
سـازمانی آمازون، بسـیار تاثیر گذار هسـتند. به 
عبارتـی نتیجـه تحلیل نحوه عملکـرد آمازون 
این شـده اسـت کـه این شـرکت به روشـنی 
بایـد  زمانـی  چـه  کـه  می دانـد  درسـتی  و 
عملکردی مانند یک اسـتارت آپ داشـته باشد 
 Amazon و بهتریـن مثـال بـرای این مـورد
Go می باشـد. تکنولـوژی پشـت پـرده برای 
-سنسـور ها،  فروشـگاهی  چنیـن  راه انـدازی 
دوربین هـای متصـل که هر قـدم افـراد را در 
فروشـگاه پایـش می کننـد- از پیچیده تریـن 
علوم رایانه ای اسـت که بی شـک توسـعه اش 

میلیون هـا 
در  هزینـه  دالر 

بـرای  اسـت.  بر داشـته 
سـرمایه گذاری های  ایـن  جبـران 

بـزرگ، آمـازون بایـد سـال ها صبـر کنـد 
و میلیون هـا دالر دیگـر نیـز خـرج کنـد تـا 
در نهایـت یـک روز بتوانـد بـه سـود دهـی 
برسـد. اسـتارت آپ ها معمـواًل کمتـر پیـش 
می آیـد کـه چنین جیب هـای عمیقی داشـته 
باشـند. در حـال حاضـر بیشـتر نوآوری هـا بـا 
جهـان حقیقـی و فیزیکی مـا گـره خورده اند. 
واحد هـای  اشـتراک گذاری  بـه  سـرویس  از 
آپارتمانـی )Airbnb( گرفتـه تـا خودرو هـای 
هوشـمند و بی نیـاز از راننـده و فروشـگاه های 
فیزیکـی خـرده فروشـی. گـوگل، تسـا، اوبر 
و سـایر خودروسـازان شـناخته شـده سـخت 
راننـده  بـدون  خودرو هـای  ارائـه  پـی  در 
هسـتند. بـرای موفقیـت، ترکیبـی از نرم افزار، 
ابـداع  و  پیچیـده  نقشـه های  سـخت افزار، 
اسـتراتژی و دریافـت مجوز هـای قانونی مورد 
نیاز اسـت — این ترکیبی بیـش از حد پیچیده 
اسـت که اسـتارت آپ و شـرکت های کوچک 
را ناتوان از رقابت می سـازد. مسـئله اینجاست 
کـه وضعیـت مالـی، فنـی و زیرسـاخت هایی 
کـه ایـن شـرکت ها دارنـد، می توانـد آن هـا 
را جلوتـر از سـایر شـرکت ها یا اسـتارت آپ ها 
قـرار دهـد. برای مقابلـه با اسـتارت آپ ها هم، 
شـرکت ها معمـواًل راه هـای مختلفـی را در 
پیـش می گیرنـد. یکـی از ایـن راه هـا، خریـد 
رقیـب اسـت، آن هم تـا وقتی که هنوز رشـد 
زیـادی نکـرده. این مسـئله به اسـتارت آپ ها 
اجـازه می دهـد تـا خاقیـت خـود را بـا منابع 
یک شـرکت بـزرگ ترکیب کنند. اینجاسـت 
کـه موفقیـت آمـازون بیـش از پیش مشـهود 
سیسـتم  یـک  شـرکت  ایـن  می شـود. 
اسـتارت آپ پـرور درون خـود تاسـیس کـرده 
کـه می توانـد تمـام ایده هـای کارمندانـش را 
بـه محصوالتـی نهایـی بـدل کند. بـه همین 
ترتیـب آمـازون دلیلـی نـدارد تـا وارد پروسـه 
خریـد اسـتارت آپ ها بـا قیمت هـا و ریسـک 
باال شـود و از طرفی بـا هجوم تکنولوژی های 
نویـن به جهـان واقعی، فرصت های بیشـتری 
پیـش روی پروژه هـای مسـتقل آمـازون کـه 
حالتی اسـتارت آپ گونـه دارند قـرار می گیرد.

بررسی راه و رسم شرکت آمازون در نوآوری

چرا آمازون فرق می کند؟

اولیه در کنار اهداف  مبلغی به عنوان بودجه 
صورتی  در  می کنند.  دریافت  را  مشخصی 
که پروسه به شکل مناسب جلو رود، بودجه 
و اهداف بزرگتر می شوند. البته چنین مسائلی 
به معنای آن نیست که آمازون زمان زیادی را 
برای آزمایش های داخل شرکت هدر می دهد. 
همین  مهندسان  از  یکی   2011 سال  در 
زودهنگام  عرضه  آمازون  که  نوشت  شرکت 
مقدم  دیگری  چیز  بر هر  را  محصول  یک 
این  صرفاً  آمازون  داخلی  آزمایشات  می داند. 
ایده  یک  آیا  که  می کنند  را مشخص  حالت 
فقط روی کاغذ جالب به نظر می رسد یا در 
جهان واقعی هم مورد استقبال قرار می گیرد. 
البته این ساز و کار هم چندان بدون مشکل و 
خطا نیست. آمازون هم شکست هایی داشته 
بوده اند.  بزرگ  بسیار  آن ها  از  بعضی  که 
به  سریعش  خروج  و  ورود  آن ها،  بزرگترین 
نه  افزاری  نرم  و  سخت افزار  با  موبایل  بازار 

چندان قابل توجه بود.

تمایل آمازون به عرضه 
زودهنگام محصول

تــاش  آمــازون  کلــی  بــه طــور  امــا 
بــه  را  محصــول  یــک  تــا  می کنــد 
ســریع ترین شــکل ممکــن بــه دســت 
ــکل  ــریع ترین ش ــه س ــانده و ب ــر رس کارب
کاربــر  بازخورد هــای  بــه  هــم  ممکــن 

توجــه کــرده و ایــرادات را رفــع نمایــد. 
بــه  شــرکت  ایــن  اســاس  بر همیــن 
ــرف  ــال را ص ــال های س ــوان س ــچ عن هی
ــم  ــت ه ــه در نهای ــد ک ــی نمی کن محصول
ــه آن اهمیــت  ــری ب مشــخص نیســت کارب
خواهــد داد یــا خیــر. عرضــه ســریع و رفــع 
همــان  ســریع تر،  شــکلی  بــه  خطا هــا 
ــگاه  ــت فروش ــه در پش ــت ک ــی اس مفهوم
 »Amazon Go« ،ــرکت ــن ش ــی ای فیزیک
ــد  ــازون می خواه ــت. آم ــده اس ــه ش نهفت
ــپس  ــوده و س ــک را گش ــگاهی کوچ فروش
بازخــورد و خطا هــای ایــده اش را ببینــد. در 
ــور  ــرکت مذک ــه ش ــن نیســت ک ــع چنی واق
ــودن 2000  ــه گش ــدام ب ــدا اق ــان ابت از هم
فروشــگاه Amazon Go کنــد. بلکــه تنهــا 
ــرد و  ــد ک ــیس خواه ــگاه تاس ــک فروش ی
ــت  ــودن آن، در نهای در صــورت موفــق ب
ــدد  ــه 2000 ع ــگاه هایش را ب ــداد فروش تع
می رســاند. ایــن همــان مــوردی اســت 
ــد. بار هــا  ــه آن توجــه ندارن کــه بســیاری ب
شــرکت هایی  کــه  اســت  شــده  دیــده 
ــال را  ــال های س ــل س ــوگل و اپ ــر گ نظی
می کننــد  پروژه هایــی  اجــرای  صــرف 
ــازار  ــه ب ــا ب ــه آن ه ــی نســخه اولی ــه وقت ک
وارد می شــود، اصــا کســی بــه ســراغ 
ــه  ــا ب ــتقبالی از آن ه ــی رود و اس ــا نم آن ه
ــه  ــود ک ــه می ش ــن گون ــد. ای ــل نمی آی عم
ــه  ــازار ارائ ــه ب ــی را ب ــا محصول ــازون ی آم
نمی کنــد یــا زمانــی کــه یــک محصــول را 
 وارد بــازار کــرد، بیشــتر افــراد از بــه موفقیت
رســیدن آن اطمینــان کامــل خواهند داشــت.


