
؟

 
  

 ل
كند؟ ي

 روزنبِرگ ن
)پيج لَري از تار

  :سي
  نژاد يي

وگل
كار مي

  نويسندگان:
جاناتانت و

گفت پيش -ايگل ن
  
  

داننده به فارس
دالرضا رضاي

  

  ب:

گو
ك چگونه

اشميت اريك
آلَن همكاري با(

برگر
دكتر عبد

كتاب الصه

چ

)

  
خال

  
  

  

 



  

  ر است:

G

By: E

 
 

سي اثر زير

Go
How G

Eric Schmi
(Wi

ISBN 9

Pr

ن به فارس
 

 

oog
Google W

 
  

 
idt & Jonat
ith Alan Eagl

  

978-1-4555
 

rinted in 20
 

 

ب برگردان

gl
Works 

than Rosen
le)  

-8234-1 

014 

اين كتاب

e

nberg 

 
 



 

  فهرست
  

  
  صفحه عنوان

 7  اشرنمقدمه 
  9 درباره نويسندگان

11 از لَري پيج-گفتار يشپ
   

 13  ايمهايي كه از نيروي خط مقدم آموختهدرس-آشنايي

 37  يدرا باور داشته باش يتانشعارها-فرهنگ
 71  برنامه شما نادرست است-راهبرد

 91  كار شما است ينتر استخدام مهم-يهوشمند
 129  درست توافق يمعنا-يگيرتصميم

 153    يدباش يكننده خوب پخش-ارتباطات
 173 باران ينبارش نخست -نوآوري

 205  يدرا تصور كن ها يتصورناشدن -ي بند جمع
  



  
  
  
  
  
  
  

  
  كند؟ مي كار چگونه گوگل كتاب معرفي

    

۴ 
 

  كند؟ مي كار چگونه گوگل كتاب : معرفي

شـان در  هاي اخيـر بـا نـوآوري   هاي  است كه در سالهايي  گوگل يكي از سازمان
هـا   زندگي بشر را دگوگون ساخته اند. شناخت و آگاهي از رويهدنياي ديجيتال، 

آموزنــده و هــاي  و شــيوه اداره ايــن ســازمان، بــراي مــديران كشــور مــا درس
به قلـم دو تـن از   » كند مي گوگل چگونه كار« بر دارد. كتاببهايي در  گران

اندركار برپايي و گسـترش شـركت گوگـل نگاشـته شـده       مديران ارشد و دست
داننـد: جـذب    رمـز پيـروزي گوگـل را در دو چيـز مـي      است. اينان
استعداد و شايسته، و فراهم آوردن محـيط و فرهنگـي   نيروهاي با

  كه به شكوفايي آنان بينجامد.

اي براي يافتن و جذب نيروهـاي ارزنـده    گستردههاي  ر گوگل زمان و كوششد
كارگماري نيز برتـرين كوشـش بـراي ايجـاد      شود. پس از جذب و به مي صرف

  آيد. مي ايشان به عملهاي  محيط مناسب و دلخواه ادامه كار و بروز خالقيت

ر گوگـل  كنند: رسالت مـا د  مي رسالت گوگل را چنين تعريف ،نويسندگان كتاب
  .»بلند انديشيدن واداريم به بزرگ ورا ها  انسان« اين است كه

اند. خالقان هوشـمند بـا    عنوان داده» خالقان هوشمند« چنين نيروهاي ويژه را
هـاي   كليـدي در پيـروزي  هـاي   نيروهاي كار سنتي بسيار متفاوتند. اينان مهـره 

باشـند. خالقـان    مـي  تردارزشـمن  يت هستند و از هـر منبـع ديگـر   ناينتر عصر
هراسـند، از   نمـي  بنـد نيسـتند، از ريسـك    هوشمند به شغل و حرفه محدود پاي
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 كـه بـا موضـوعي موافـق نباشـند سـاكت       ميتجربه و اشتباه باكي ندارند، هنگا
و  وكار وجهي هستند و اغلب دانش فني را با هوشمندي در كسبمانند، چند نمي
  آميزند. مي خالقيت، به همهاي  شعله

در شـش  و  اي ارزشمند، خوانـدني و آموزنـده اسـت    ر نوع خود پديدهكتاب د
ــمندي،    ــرد، هوش ــگ، راهب ــده اســت: فرهن ــيم ش بخــش تنظ

ي يآشناهـاي   . دو بخش نيز با عنوانگيري، ارتباطات، و نوآوري تصميم
  .اند ، در آغاز و پايان كتاب آمدهجمع بنديو  با كتاب

  

  :خوانيم مي چنيناشيد شعارهايتان را باور داشته ب -فرهنگ در بخش

هـا، و رونـد ترقـي در     ها، مسئوليت بسياري از مردم هنگام گرفتن شغل به نقش
هـاي آخـر    هرم سازماني كارفرما توجه دارند. موضوع فرهنـگ سـازماني در رده  

فرهنگ سازمان را در صدر » خالقان هوشمند«هاي ايشان جا دارد. ولي  اولويت
دهند. اينان به محلي كـه بايـد كـار كننـد،      ميهاي استخدامي خود قرار  اولويت

وكـار تـازه،    رو؛ به هنگام برپايي يـك كسـب   بسيار بها داده و توجه دارند. از اين
ترين عاملي است كه بايد به روشني برگزيده شده و مورد  فرهنگ سازماني مهم

  توجه قرار گيرد.

ل هـا خودجـوش و بـه مـرور زمـان شـك       فرهنگ سازماني بسـياري از شـركت  
گيرد. ولي سپردن چنين عامل مهم و حساسي به دست شانس و اتفاق، كـار   مي
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درستي نيست. در خالل كتاب، از اهميت آزمون و خطا بسـيار خـواهيم گفـت.    
ولي فرهنگ سازماني از مواردي است كه نبايد به آزمون و خطـا سـپرده شـود.    

وار اسـت.  كه يك فرهنگ آفريده و شناخته شـد، تغييـر آن بسـيار دشـ     هنگامي
شـوند. در   جويندگان كار، با توجه به محيط و فرهنـگ سـازمان جـذب آن مـي    

تـوان   شـود، نمـي   سازماني كه آزادانديشي و آزمون و خطـا مجـاز شـمرده مـي    
فرهنگ آن را به نظام تصميم از باال تبديل نمود. كاركنان بـه هنگـام انتخـاب    

انـد.   امه فعاليت پذيرفتـه محل كار با توجه به فرهنگ موجود، سازمان را براي اد
دگرگوني در اين روند افـزون بـر مخالفـت بـا راهبردهـاي نخسـتينِ سـازمان،        

اي نـاهموار و گـذر    مخالف شخصيت و باورهاي كاركنان نيز هست. چنين جاده
  از آن بسي دشوار است.

خواهيـد در زنـدگي    شيوه هوشمندانه اين است كه شـما بـه فرهنگـي كـه مـي     
منظور، تكيه شما بايد بـر   بينديشيد و از آن دفاع كنيد. بدين سازمان جريان يابد،

خالقان هوشمندي باشد كه به گرد خود جمع كرده و هسته مركزي سـازمان را  
ايد. اينان به اندازه خود شـما بـه آن وِردهـا و شـعارها بـاور       با آنان تشكيل داده

ري اعضاي نخستين گزينند و به يا دارند. فرهنگ سازمان را بيانگذاران آن برمي
دهند. از اين تيم بپرسـيد: بـه چـه چيـزي اهميـت       تيم انتخابي خود، اشاعه مي

خواهند كـه شـركت چگونـه     خواهند چگونه شخصيتي باشند؟ مي دهند؟ مي مي
هاي ايشان را يادداشت كنيد. خواهيـد ديـد كـه آنـان بـه       تصميم بگيرد؟ پاسخ
ا بـا رنـگ و لعـابي كـه ناشـي از      گذار ر هاي مورد نظر بنيان احتمال زياد ارزش

  اند. هاي گوناگون خودشان است، بيان كرده ها و تجربه ديدگاه
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  چنين آمده:برنامه شما نادرست است  -راهبرد در بخش

گونـه   كننـد. ولـي ايـن    ها، برنامه توليد را تدوين مـي  پيشگامان در توليد فراورده
بيـنش فنـاوري سـاخت ايـن     ها اغلب فاقد يك عنصر مهم است: مبناي  برنامه

اي اسـت كـه هزينـه سـاخت را      فراورده چيست؟ بينش فناوري راه و روش تازه
گونـه   دهد. بدين كاهش داده يا ميزان سودمندي و كاربرد فراورده را افزايش مي

آيد. اين موضوع را كاربران  است كه فراورده بسي بهتر از فراورده رقيبان در مي
غايـت   يابند. زيرا تفاوت بـه  از بازاريابي و تبليغ، در مي بدون نياز به تاثير گرفتن
  آشكار و قابل لمس است.

توجه به بينش فناوري گاهي ساده است. مانند كاري كه اُ ايكس اُ كرده و ابـزار  
تر، بازسازي نموده است. ولـي در ديگـر    ميتر و ارگونو موجود آشپزخانه را راحت

تر شـركتي آن را پايـه راهبـرد خـود      موارد بسيار دشوار است و به اين دليل، كم
هـاي   هـاي دانشـگاهي و توصـيه    وزهها بر مبناي آم تر شركت دهد. بيش قرار مي

مايكل پورتر، گوشه امتياز رقابتي خود را شناسايي كرده و بـر اسـاس آن پـيش    
توانـد كارسـاز باشـد. ولـي      هـاي موجـود مـي    روند. اين روش براي سازمان مي

توانند با برگرفتن چنـين راهبـردي، نيروهـاي هوشـمند و      هاي نوپا نمي شركت
ي برتر بسازند، به رقابت تمـام عيـار بـا ديگـران     خالق را جذب كنند، فراوردها

  برخيزند و در نهايت مسير صنعت خود را دگرگون كنند. 

هـا برچسـب    هاي بزرگ بنگريد. بـر بسـياري از فـراورده    هاي فروشگاه به قفسه
هـا اغلـب در    بينيد. وقتي دقت كنيد، اين دگرگوني مي» بهسازي شده«يا » نو«
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و اندازه فراورده است. با ابتكارهايي از اين دست و بندي يا شكل  حد تغيير بسته
ها تنها به تقليد  گونه اقدام هاي موجود، مشكلي نداريم. ولي اين بهسازي فراورده

هاي سنتي،  گيرند. به هنگام پژوهش بازار به روش و پيروي از ديگران انجام مي
اختيـار سـازمان    اي در هاي درست و ارزنـده  توانند راهنمايي گونه ابتكار نمي اين

  بگذارند.

  

  ترين كار شما است   استخدام مهم -هوشمندي 

ها مصاحبه كرده و از ايشان بپرسيد كه  تر سازمان اگر با مديران ارشد بيش
ها را عنوان خواهند كرد.  شركت در نشست عمده كارشان چيست؟ اغلب آنان

تر اصرار كنيد، خواهند گفت كه البته نه به همه به پاسخ دقيق چه چنان
كننده. سپس از چيزهايي كه در دانشگاه  آور و كسل هاي خميازه نشست
هاي هوشمندانه در زمينه باالتر  اند؛ تدوين راهبردهاي سازنده، و كوشش آموخته

  رقابتي امروز، سخن خواهند گفت. بسيارركت در بازارِ بردن وضعيت مالي ش

حال تصور كنيد كه همين پرسش را با مربي يك تيم ورزشي پيروز و پرآوازه 
هاي فراواني شركت  در ميان بگذاريد. خواهيد ديد كه آنان نيز در نشست

ترين وظيفه خود را بررسي، استخدام، و معاوضه برترين  كنند. ولي مهم مي
دانند كه هيچ ميزان از راهبرد  ن عنوان خواهند كرد. مربيان برجسته ميبازيكنا

وكار نيز  شود. در حوزه كسب و مقررات خوب، جانشين بازيكنان هوشمند نمي
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هاي شايسته همانند اصالح صورت است.  است. استخدام گونه نوضع به همي
  دهد. توجه باشيد، خود را نشان مي يك روز بدان بي چه چنان

بايست چنين  مي "عمده كارتان چيست؟"درست مديران به پرسش؛  پاسخ
. جاناتان پس از پيوستن به گوگل متوجه شد كه "هاي شايسته استخدام"باشد؛ 
عنوان عضو ارشد مديريت شركت، كه در مورد هر  بهتنها در مورد او  نه سرگئي

كند. به اين  مهندس ساده نيز با همان دقت به مصاحبه و گزينش اقدام مي
ها] در اين  [گوگلي 1دليل است كه برترين هوشمندان خالق با عنوان گوگلرز

  اند. شركت گرد آمده

  

  معناي درست توافق -گيري  تصميم

هاي ارزنده در سده بيست و يكم و عصر  ها و دگرگوني يكي از پيشرفت
صورت كمي در  بهتوان  وكار را مي هاي كسب اينترنت، اين است كه همه جنبه

ها، نظرها، و شواهد  ها بر پايه عقيده تصميمآورده و عرضه نمود. در گذشته، 
  اند. ها را گرفته ها جاي داستان شدند. اينك داده گرفته مي گونه نداستا

هاي گوناگون توسط  ها و سيگنال هايي همچون گوگل، با دريافت پيام شركت
شود و بر مبناي آن  ها آگاه مي هاي همراه، از وضعيت ترافيك سايت تلفن
كشي لندن را  كند. سيستم آب لوله تنظيم مي هنگام بههايش را  ها برنامه داده

                                                            
1. Googlers 
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از نشت آب جلوگيري  درصد 25، گونه نكنند و بدي هزاران حسگر كنترل مي
بندند تا در چراگاه و  داران به گوش چارپايان خود حسگر مي اند. امروزه گلّه كرده

ها با خطر  ي آنطويله همه گونه اطالعات از روند خوردن، آشاميدن، و روياروي
مگابايت داده به صاحبش  200را گزارش دهد. اكنون هر گاو در سال بيش از 

  دارد. ارسال مي

درست عنوان نمودن "فيلسوف بزرگ آمريكايي گفته است؛  1جان ديويي
در دوره ديويي كه شامل نيمه آخر سده  ."مساله، نيمي از روند حل آن است

، نيمه دوم مساله شامل يك نظر و نوزدهم و نيمه نخست سده بيستم است
استاد علوم  2هايي پيرامون آن بود. در دوره ما ريموند وولفينگر گونه نداستا

ها  ها برابر داده گونه نامروزه جمع داستا"گويد؛  سياسي دانشگاه بركلي مي
   ."توانيم هيچ تصميم درستي بگيريم ها نمي باشد كه بدون آن مي

  

    كننده خوبي باشيد پخش -ارتباطات 

به موضوع ارتباطات در يك شركت بزرگ، بايد چنين نگريست: يك ساختمان 
بيست طبقه را در نظر بگيريد. شما در طبقات مياني، براي مثال طبقه دهم، در 

رويد،  است كه هرچه باالتر مي گونه نايد. سكونت در ساختمان اي بالكن ايستاده
اي كه در طبقه آخر تنها يك نفر ساكن  شود. به گونه از شمار ساكنان كاسته مي

                                                            
1. John Dewey 
2. Raymond Wolfinger 
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لولند. اكنون تصور  ها در هم مي است، و در طبقه نخست گروه بزرگي از انسان
از  -رييستان حساب كنيد-ايد و ناگهان كسي  كنيد كه شما در بالكن ايستاده

كند. شما با  اي از اسناد را براي شما پرتاب مي دستهدهم) (طبقه  طبقه باال
قاپيد، به  ها را در هوا مي كوشيد تا باد اسناد را پخش و پال نكند، آن وسواس مي

پردازيد. موارد  ها مي بريد و به خواندن و بررسي آن درون اتاق كار خود مي
هايشان  م فعاليتبينيد كه به درد همكاران شما در مسير انجا ارزشمندي را مي

گرديد و اسناد برگزيده را  برميكنيد، به بالكن  جدا ميرا ها  بخش خورد. آن مي
كنيد كه براي ايشان حكم آب خنك  سوي طبقه نهم و تيم خود پرتاب مي به

براي تشنگان را دارد. اينان نيز همان روند را ادامه داده و بخشي از اسناد را به 
يابد تا برسد به طبقه نخست. در  و فرايند ادامه مي كنند طبقه هشتم پرتاب مي

شود. حال با خود  باالي سرتان و طبقه يازده نيز فرايند دوباره تكرار مي
هاي شما چه خبر  بينديشيد؛ شخصي كه در طبقه بيستم نشسته، از فعاليت

  دارد؟ 

هاي سنتي است. همه اطالعات در  اين الگوي پخش اطالعات در سازمان
هاي زيرين  آيد و آنان هر مقدار را صالح بدانند، به رده باال گرد ميسطح 

فرستند. از ديدگاه سنتي، اطالعات ابزار كنترل و قدرت است. مديران و  مي
هاي پايين  ها همواره از انتشار اطالعات ميان رده سازمان گونه نرهبران در اي

رقيب  فظ قدرت بيسازمان ترس دارند. زيرا آگاهي آنان را خالف سياست ح
  دانند. خود مي
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كردند. امروزه و در عصر  استخدام مي »كاركردن« نيروها را برايدر گذشته 
خواهند. جاناتان در دانشگاه از يكي از استادان  مي »انديشيدن« اينترنت از آنان

. امروزه هم پول "سازمان است بخش خون زندگي ،پول"اقتصاد شنيده بود كه 
هاي  شركت بخش خون زندگي ،اطالعات"با اهميت است. ولي بايد بپذيريم كه 

ها يافتن نيروهاي هوشمند و  . وظيفه اين شركت"سده بيست و يكمي است
  فناوري، سازمان را به پيش ببرند. خالق است كه با بهره گيري از اطالعات و

كوشند تا اطالعات و  امروز، ميوكار  رهبرانِ كارا و برجسته در دنياي كسب
امروزه "؛ گيتس بيلتر در سازمان به گردش در آيد. به گفته  دانش هرچه بيش

آيد، نه از نگهداري آن. نظام  دست مي بهقدرت از پخش و گردش اطالعات 
. "حقوق و پاداش شركت بايد پرداختن به اين مهم را مورد توجه ويژه قرار دهد

  پخش گسترده و پيوسته اطالعات است.وظيفه مديران امروز، 

مـديره محـدود    هيـات پخش اطالعات در سازمان گوگل به مطالب ارسالي بـه  
شـود. اريـك و پـس از     همه چيز به پخش همگاني گذاشته ميتقريبا شود.  نمي

هـا و   هـدف « وي لَري در نقـش مـديرعامل، يـك گـزارش فصـلي بـا عنـوان       
گونــه اطالعــات دربــاره  همــهدارنــد كــه شــامل  1»هــا پيامــدهاي كليــدي آن

هـا و دليـل    ها، و حتا شكست ها، ميزان پيشرفت در آن هاي آينده، برنامه فراورده
باشد. اين اطالعات نمايشي نبوده و واقعـي و راسـتين هسـتند كـه در      ها مي آن

اند. ايـن روش،   سطوح گوناگون فني و علمي شركت چكش خورده و آماده شده

                                                            
1 .OKR – Objectives and Key Results     سيستم گزارش عملكرد مـديريتي كـه در گوگـل و :

  (م). هاي مشابه، رايج است بسياري از ديگر شركت
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ين منـوال تهيـه   دارد تا گزارش فصلي خود را به همـ  ها را نيز وا مي همه بخش
  ها هماهنگ نمايند. كنند و با ديگر بخش

  

    بارش نخستين باران -نوآوري 

و جابز، كه به دليل ساختار يشده اَپل هم نه تنها در سايه نبوغ است كنترلنظام 
هايش  كند. اَپل در مورد استخدام كار مي خوبي بهويژه برقرار شده توسط او، 

شما تيمي از بهترين نيروهاي هوشمند و خالق كه  يحساس است. هنگام بسيار
يد، هدايت ايشان را به ابرهوشمند دوران بسپاريد و برترين امكانات را ترتيب ده

در بسياري از موارد موفق باشند دور از  كه ندر اختيارشان بگذاريد، تصور اي
آيند، سيستم  ها درست از آب در مي تر ابداع ذهن نيست. در فضايي كه بيش

اش با  هاي تازه وردهحتا در معرفي فرااپل دهد.  پاسخ مي خوبي بهشده  كنترل
هاي نو  هاي معرفي فراورده كند. برنامه پوشي و كنترل اقدام مي نهايت پرده

است كه  گونه نهمانند مراسم اسكار در سينما، باشكوه و پرطمطراق است. بدي
مانند تا از نخستين  روز را در صف مي چاك اَپل يك شبانه ان سينهمند عالقه

  اين شركت باشند.هاي تازه  خريداران فراورده

اي درخشان در دوران ما و عصر اينترنت است و راه و روش  استيو جابز ستاره
خود را داشته است. ما هم در گوگل و با برخورداري از هوشمندان خالق در 

  سطح عمومي، راه و روش بازِ خود را داريم.
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به نوشته روزنامه  اي بزرگ است. واژه كم دستاي بزرگ يا  نوآوري، پديده
هاي  هاي شركت اين واژه در گزارش 2011استريت جورنال، تنها در سال  وال

باشند. پيش  »نوآور« كوشند تا ها مي بار آمده است. همه آن 33000آمريكايي 
هاي نوآوري گوگل، اجازه دهيد تا نخست نگاهي به معنا  از پرداختن به سياست

  و مفهوم اين پديده بيندازيم.

و به بار نشاندن يك سازي  هاي پياده ديد ما، نوآوري دربرگيرنده فعاليتاز 
انديشه نو و سودمند است. افزون بر اين؛ فراورده نو بايد داراي ويژگي كاربردي 

ي هم باشد. اگر مشتري از شما چيزي بخواهد كه خودش انگيز و شگفت
كننده چيزي كه در  ارايه- نيستيد، تنها پاسخگو هستيد »نوآور« شناسد، شما مي

اي نو،  دهد كه شما فراورده بازار وجود دارد. بنابراين؛ نوآوري هنگامي رخ مي
  ، و بسيار سودمند به بازار عرضه كنيد.انگيز شگفت

توسط گوگل، از  1»خودران« يا »خودرونده« هاي پروژه ساخت اتومبيل
آور، و بسيار  گفتشاي نو،  باشد. فراورده هاي درست تعريف باال مي مصداق

بهسازي در موتور  5000سودمند خواهد بود. در برابر، گوگل سالي تا 
توان نوآوري عنوان داد. زيرا  ها را نمي آورد. اين عمل مي بهوجوگر خود  جست
هاي افزايشي و بهسازي در يك فراورده موجود هستند. ولي بازار، اين  اقدام
آورد.  حساب مي بهساله را نيز نوآوري هاي ما روي يك فراورده پانزده  اقدام

دهد تا  چنين برداشتي، به همه نيروهاي هوشمند و خالق فرصت مي
  هاي نو و سودمند بيافرينند. فراورده

                                                            
1. self-driving car 
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  فرازهايي از كتاب:

 حركت و پيشرفت گوگل بـه  هاي  اي است كه گام اين كتاب همچون آينه
  دهد. مي سوي تبديل شدن به شركتي بزرگ و پيشرو را نشان

 با بـيش از  ز بيش از پنجاه ميليارد دالر است كه ارزش شركت گوگل امرو
كشور جهان بـه فعاليـت سـرگرم     لرزنده در چهاچهل و پنج هزار نيروي 

  است.
 كليدي در هاي  اي نو از جانداران هستند كه از مهره خالقان هوشمند گونه

اينان بسيار متفاوت از نيروي كار سـنتي   آيند. مي عصر اينترنت به حساب
  پيش هستند.هاي  در صنايع دهه

 ايم،  رفتار با خالقان هوشمند و مديريت آنان نيز از آنچه در گذشته آموخته
تـوانيم بگـوييم    نمـي  به اين دليل ساده كه به كسـي  بسي متفاوت است.

  .چگونه بينديشد
 بـه  « دهنـد  يدهان نوين در ميدان جنگ به نيروهايشان دسـتور نمـ  نفرما

خواهنـد رهبـر    مـي  كساني كـه » به دنبال من« زنند مي بلكه فرياد» پيش
  نيروهاي هوشمند و خالق شوند، بايد چنين نگرشي داشته باشند.

 افتند.  مي مادي به فكر ترك سازمانهاي  تر به دليل نيروهاي برجسته كم
؛ نخستين گام اين است كه سخنان ايشان گوش فرا دهيد. اينـان  بنابراين

 .شان دانسته شوداغلب دوست دارند كه حرفشان شنيده، و ارزش و قدر

  


