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شــوخِی »زندگــی مــا بــا فــالن چیــز بــه دو بخــش تقســیم شــد؛ قبــل و بعــد 

از آن چیــز« تــا حــد زیــادی دربــاره آمــازون جــدی و درســت اســت. چــرا کــه 

ایــن شــرکت ســبک زندگــی و کســب وکار را در دنیــا تغییــر داد.

ــروع  ــاب ش ــی کت ــروش اینترنت ــا ف ــان را ب ــازون، کارش ــزوس و آم ــف ِبی ج

ــر از کتابفروشــی آنالیــن  ــی از همــان ابتــدا هــم هدف شــان، فرات ــد ول کردن

شــدن بــود. آنهــا همــه معــادالت و تصــورات کســب وکار را بــه هــم زدنــد؛ تــا 

جایــی کــه ایــن شــرکت ســریع ترین رشــد را تجربــه کــرد و اکنــون بــا بیــش 

از یــک میلیــون و ســیصد هــزار کارمنــد، همــواره در لیســت ارزشــمندترین 

ــت. ــای دنیاس کمپانی ه

کتاب هــای بســیار زیــادی بــه آمــازون و جف بیــزوس پرداخته اند. نشــر نوین 

 نیــز قبــال یکــی از بهتریــن و جامع ترین آنها را ترجمه کرده اســت: »فروشــگاه

همــه چیــز« نوشــتۀ بــرد اســتون، نویســندۀ ماهــر و مشــهور داســتان های 

کســب وکار. امــا چیــزی کــه کتــاب »نامه هــای بیــزوس« را متمایــز می کنــد، 

بررســی آمــازون و رشــد حیرت انگیــز آن از دیــدگاه ریســک اســت! به نظــرم 

ایــن نــگاه متمایــز، نظرتــان را جلــب خواهــد کــرد.
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 گفتارپیش 

 گفتار پیش

کارشان و باید برای بهبود فوری کسب  که  رین کاریتم مه  رسندپیاز من م   مردم وقتی  
بگیرید  ویم:گیمانجام دهند چیست؟   بیست سال گذشته  .»مربی  در جایگاه  - « در 

 عنوانبه و اکنون    ،نشر  ۀمیلیون دالری در زمین  250کاری  و کسبپیشین  مدیر عامل  
ا  هنهمیشه با بهتری  - رهبری  ۀتوسع  ۀزمیندر    ایه گذار و مدیرعامل شرکت مشاور بنیان
در زندگی شخصی و هم    م؛ همانگیزی برسنتایج شگفتبه  کنند    کنم تا کمکمی  کار 

 ی.اهدر زندگی حرف

ا با  هیم. مرباه ند شد مه دیگران بهر   ۀآگاهی و تجرب  ری، از دانش،گیمرب  به کمک
از موفقی  را  هاییدرس من   و  هتکه  بهتر- ایشان  آموخته  هشکستاز    - حتی  ایشان 

  ۀای گذشتهتو محدودیها  وانستم فرضتیو زمانی که نماند،  بودند در میان گذاشته
کمک کرد تا  ها  آن ند. آگاهی و دانش  اه را ببینم، به من دورنمایی متفاوت داد  مخود

کمک با  که  گویم  یقین می  بههدایت کنم.  عالی  ای خوب، بد و  هنوکارم را در زما کسب
 . وانستم برومتی تنهایی مبه که  چیزی رفتمر و فراتر از تع سری ایمهیمرب

کسی که فراتر از شما رفته باشد، بیشتر از شما تجربه کرده    خوب کیست؟  مربیِ 
و به چالشهایی جالبباشد، به روش باشد،  از شما شکست خورده  هایی بسیار  تر 

افراد زیادی این    .باشد، غلبه کرده  ایدها برخورد کرده آنچه شما با آن  از   ر تنسهمگی
 گران است.خصوص، متمایز از دیهبها را دارند، اما فردی ویژگی 
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بنیان تصور  مربی کسبکنید  بیزوس  جف  آمازون،  مدیرعامل  و  شما  گذار  وکار 
رسم: »دقیقا  پیم چندان سادههم و از او سؤالی نهدیباشد. من فرصت را از دست نم

ایجاد و ا و تجربیات او برای  ه ه از دیدگاید؟« و مشتاقانه  اه چگونه آمازون را رشد داد
 ند؟کیکار را نم  کسی اینکنم، چهمیاستفاده  وکارمرشد کسب 

چنین اتفاقی برای من یا شما رخ ندهد. اما خوشبختانه، دوست   سفانه احتماالً أمت
فراهم کرده است.   ی راامکان مشابه  ای بیزوسههنام   کتاب اندرسون، در    من استیو

وکارتان بعنوان مربی کسمانند این است که بیزوس را به   ای بیزوس،ههنام  ۀمطالع
نید که او کییند، به چیزی فکر مبیینید که او مبی. چیزی را مشته باشیددادر اختیار  

نید؛  کیوکار خودتان اعمال مدر کسب  ی نوآورانهاهگونبهها را  آن ند، و بعد  کیفکر م
ای  هت رین شرکتقآمازون به یکی از موف  کردنبرای تبدیل   ایی که بیزوسهه شیو  همان
 ها استفاده کرد.از آن جهان 

آمازون    دارانِ به سهام  ای بیزوسهههد؟ او نامدیکار را انجام م  چگونه استیو این
وضوح در  اصل برای رشد شناسایی کرده است. برخی از این مفاهیم به  14  ، وبررسیرا  
ونه  هد چگدی. اما استیو نشان ماندای زیرین نهفتهههها پیدا هستند، و برخی در الیهنام
برخالف هر شرکت دیگری گسترش    ،ازونآم  شوند تا کار گرفته میهاصول کنار هم باین  
 فقطکنم  اشته شده بودند، اما گمان مینگه د  پنهانن مفاهیم از دید عموم  . اییابد

 ببیند. ها را به این شکل آن است استیو موفق شده

وکار و تکنولوژی، ای کسبهن ها سال را صرف پژوهش و تحلیل جریا استیو ده 
  بیشترِ   احتماالً برداشت او متفاوت از چیزی است که    از نگاه ریسک کرده است.ویژه  به
میما   تصور  ابتدا  او،  کردیمدر  تمرکز  و  . کانون  آینده  به  از بهره   ۀ شیونگاه    بردن 
 ای آینده است.هت فرص

بیزوس  ورودبرای    یینماراه  مانند  استیوبه   جف  ذهن  شبیه    او  .نگاه کنید  به 
 فقطچشمگیری یافته که    ۀ و ساز کند  می  مطالعهآمازون    رویشناسی است که  باستان
شد  شمار  آن  متوجه  یا کتیباه محدودی  اندکیکه  پیدا کرده  ی  اهند    را  آن   تعداد 

  .نداه رمزگشایی کرد
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  زبانی بهآن را    و  کندمی  شاییمزگر   های بیزوس را برای همههنام  پشِت   استیو منطقِ 
 است. درآورده  هاها و سازمانوکار کسب  ۀکاربردی برای تقریبًا هم  البتهو  ساده 

استیو   فراتر،  همهحتی  می هنداستا چیز  برای  تعریف  جذاب  چگونه  کند؛  ایی 
این  را  بیزوس »شکسِت موفق« یا حتی  به فضا    بیزوسکه نگاه  تجربه کرده است؟ 

آینده    ۀرفت همهایی برای پیشدرس   بها  هناین داستا   ؟چگونه است تبدیل ما در 
 شوند.می

وضوح خواهید دید  ان، بهتممترجدر جایگاه  در جایگاه مربی و استیو    با بیزوس
  14  کهزمانیبرسانید.    تر و کارآمدتر وکارتان را به سطحی باالتر، پربازده که چگونه کسب

وکارتان  کسبوند، در  شیرونمایی م  ای بیزوسههنام  کتاب  استیو را که در   اصل رشدِ 
رشد کسب  ۀهم  اعمال کنید، برای  اختیار  آنچه  در  دارید  نیاز  آمازون  مانند  وکاری 

 خواهید داشت. 

 مایکل هایت 
 نیایت اند کامپِ هکمدیر عامل مای

مجالی برای  کتاب پرفروش  ۀ نویسند
 بهترین سال زندگی شما  وتمرکز 

 





 

 ریسک و رشد 

 ریسک و رشد

سی  بعد مطالع وپنج  از  معتقدم  وکارکسب  ریسکِ   ۀسال  نو  فقط،  ریسک دو  ع 
و   ،ذیریدپیهایی که مبیان دیگر، ریسک. بهاهمال  کو ریس  انجام  کوجود دارد: ریس

 . رویدزیربارشان نمیکه   یایهک ریس

 هتدر طول تاریخ توانساست که    یرین شرکتتع جف بیزوس، سری   کمکبهآمازون  
 دالر فروش برسد.  یاردمیل100 به

 ؟بکندچنین کاری  توانستچگونه 

 .خطاب کردشاید بتوان جف بیزوس را استاد ریسک 

تکنولوژی و ریسک   سخنران و مشاورِ در جایگاه    من  یاهحرف  تبیشتر دوران فعالی
این است   چیز   رینتم مه   ، همیشهنندکیانم خیلی از افراد فکر مدی ، و مشته استگذ

در   ریسک  از  باشند اکه  به .  مان  میریسک  تلقی  »بد«  ذاتی  و  طور   همۀ مردم  شود، 
بینی نشده و مخرب رخ دهد،  پیش  اتفاقی  اگر   مطمئن شوندتا  کنند  شان را میسعی
 دچار بحران مالی نشوند.و پذیر نباشند سیبآها آن 

 نیز   جف بیزوسکه    اممتوجه شده   ... ونم  کیبه ریسک نگاه نمطور  ایناما من  
 .کندگونه نگاه نمیاین

وکار وجود  میان ریسک و رشد کسب ضروریی پیوند ام کهبرده به این موضوع پی
افراد   از  بسیاری  نادیده می  آندارد که  نگاه   از .  گیرندرا  باین  ریسک  مثبت ه،  شدت 

آمازون کمی متفاوت به رشد    ایزاویه . به همین دلیل این کتاب از  شودتعریف می
 .ریسک نگاه  ند؛ از کینگاه م 
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قمار   مثل   ، تصادفی   طور کردن به نند، اما ریسک کی وکارها ریسک م کسب   ۀ بله، هم 
هیچ  چه انی د ی نم  وقت است.  افتاد اتفاقی    د  بیزوس خواهد  م آگاهانه    .  .  ند ک ی ریسک 

برای کسب نتایج بهتر کردن  ریسک از  وانند  ت ی ، م آگاه باشند اگر    ها هم وکار کسب   بیشتر 
 . استفاده کنند 

  در فرد جف بیزوس  آمازون، رویکرد منحصربه   سریع  رشد  عاملرین  تم معتقدم مه
یش و نوآوری به خلق فرهنگ آزما  اشبندی پای  البته  وآن    از   بردنبهره   کردن وریسک 

 شکست است.  البته موفقیت و  ۀ بار او در  نظرهاینقطه  ۀپای ر با هن ای ۀاست. هم

 آغاز 

بیزوِس 1994ژوئیه  در   جف  کتابسیس  ،  به  یفروشاله  کوچکی  نام  آنالین 
Amazon.com  ترین رود آمریکای جنوبی گرفته  کرد که نام آن را از طوالنیاندازی  راه

«  1»آبراکادابرا  برگرفته از  قرار بود »کادابرا«  تقریباً  Amazon.comبود )جالب است که 
زوس ر« شنید، بی»کاداوِ کلمه را  اشتباه  وکیل بیزوس به   کهآن  پس از شود.    گذارینام

 .(گرفت آن را تغییر دهدتصمیم  

  یک،   ؛آمازون گذاشته شد  ۀنام رودخاناز قرار معلوم، نام فروشگاه به دو دلیل به
اندازی  زمین« راه   ۀترین کتابخان با شعار »بزرگ   Amazon.com)نمایانگر مقیاس باشد  

دند و  شیاساس حروف الفبا مرتب م  ا معموالً بر هتسایدر آن زمان وب شد( و دو،  
 د.شیگونه آمازون در ابتدای فهرست ظاهر ماین

ای ه ت سرعت به یکی از ارزشمندترین شرک به   ، شد   آغاز ساده    ۀ عنوان یک اید به   آنچه 
بازار(  )بر   جهان  ارزش  اپل، مایکروسافت و گوگل   اساس   آمازون .  تبدیل شد   در کنار 
. یابد دست    دالر فروش   میلیارد 100  به   است   رکتی است که تاکنون توانسته رین ش ت ع سری 

 647000گذاری شد. بیشتر از  ایی بود که هزار میلیارد دالر ارزش ه ت آمازون از اولین شرک 
از کشورها، از جمله لوکزامبورگ، ایسلند   بسیاری   ر از جمعیت ت گ بزر   رقمیکارمند دارد؛  

 گفت:التحصیالن دانشگاه پرینستون  در جمع فارغ  2010در سال  بیزوس    . و باهاما 

 
1 Abracadabra -  اجی مجی الترجی 
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به این    اتفاقیطور  به   .سال پیش به ذهنم رسید  16سیس آمازون  أ ت  ۀاید»
  وقت هیچ   .ند کیم   درصد رشد  2300  سالیوب  از  که استفاده    م نکته برخورد

ب اید  یسرعت  چنان  اچیزی ندیده بودم که  ی اه ساخت کتابخان  ۀرشد کند. و 
برای    - که در دنیای فیزیکی عمالً غیرممکن بود -ا عنوان  هن آنالین با میلیو

 من بسیار جذاب بود. 
 ،نزی کِ ذشت. به همسرم، م  گیم   م سال از ازدواج  ، و یکسال داشتم   30فقط  
بکشخیم که  گفتم   از کارم کنار  دیوان واهم  این کار  و سراغ  بروموه م  که   ،ار 
مطمئن نبودم پس از  نیز  هد و  دی ا جواب نمهاستارتاپ مانند بیشتر    احتماالً 

  پرینستون صیل دانشگاه  التح فتد. مکنزی )که او هم فارغ ایآن چه اتفاقی م 
 واهم دنبال کنم.خیکه م را  ( گفت کاری نشسته در ردیف دوم   اکنوناست و 
. با تایرهای بودم   کوچکی  مخترع   م برای خود   مان در گاراژ خانه   نوجوانی در دوران  
بودم ریموت  از سیمان،    پر شده  در ساخته  ای ه ق با یک چتر و ور   ، خودکار 

ایی  ه ه هشداردهند   . خوبی کار نکرد که البته به   م حلبی، اجاق خورشیدی ساخت 
 واستم خ ی م یشه  هم   مچ خواهر و برادرهایم را بگیرم. تا    ساختم   پزی با قالب کیک 

 م را دنبال کنم.«  ا ه واست من عالق خ ی مخترع باشم، و مکنزی م 

، بحران مالی و 2000اوایل    دات کامِ   آمازون در طول بیست سال نخست، حباِب 
سال بزرگ  مالی  هنبحرا بسیاری  و    2009تا    2007های  رکورد  سر دیگر  ای  پشت    را 

 از رقبای آمازون را از پا درآوردند. خیلیکه   گذاشت

د، بیزوس از بیل یسر   هزار میلیارد دالر یک آمازون به ارزش    وقتی  ،2018  سال  در 
 حدود  خالص  ۀبا سرمای  گرفت وپیشی    دیگر   هفت میلیارد نفِر   و  ، وارن بافت گیتس
 . ثروتمندترین فرد جهان شدمیلیارد دالر 137

 شده است؟ همتاییبیرشد چنین چیزی پیشران چه

  ها یفروشای تکنولوژی و کتابهتی که بسیاری از شرکاه و چگونه بیزوس در دور 
میلیارد دالری  هزار یک   یرا تبدیل به شرکت  آنالین  فروشیکتاب  ند،اه شاهد فروپاشی بود

که آمازون را تبدیل   اسراریشخصًا    بدهید تا بیزوسچیزی  ؟ حاضر بودید چهکندمی
  برایتان کرد    - ثروتمندترین فرد جهان  هم  را  خودشو  - هزارمیلیارد دالری  یکبه شرکتی  

 توضیح دهد؟
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را    شایهی سازوکارها و استراتژ   نیست که  ادوگر شهر اوز ج  خوشبختانه، بیزوس
ود. این شیمیان کشیده مبه  ان  ر ادای سهامههکه پای نام  ستجا. این باشد  کرده   پنهان
 نند. کیتاکنون را برمال مآمازون  ابتدایا طرز فکر و استراتژی او از ههنام

انست د ی : او م کرددر رابطه با رشد آمازون، جف بیزوس بسیار هوشمندانه عمل می 
 نید. ک ی نم  ، رشد نخواهید ریسک کنید اگر   . دارد ریسک و رشد وجود   بین ظریفی    ۀ رابط 

 این است: او  رسد،نظر میبه  هوشمندانه  و بسیار   دهدانجام میبیزوس  آنچه  اما  
 شود. از دیگران متمایز می ریسک« خود، برآورد »بازگشتبا 

ریسک   ۀهزین  بین  ۀ، عبارتی است که برای اشاره به رابطROR  یا  ریسک«   »بازگشت
بازگشت )که    یو  است آن  می  ممکن  استفاده  نباشد(  ماننمالی  چیزیکنم.  از  که   د 

 . دارید نذه  در  ROI»بازگشت سرمایه« یا 

 »بازگشت ریسک« 

یک هزینه   ، هیم د ی انجام م  چه هر دانند  می   تا متصدیان، همه   وکار از صاحب کسب 
 ، هیم دی نیم، حقوق م ک ی که برای تبلیغ خرج م  یک دالری   دارد. هر   همراه به   فایده و یک  

ازیم، و هرکار دیگری که انجام س ی سایت م نیم، وب ک ی ارسال م  ریم، کاال خ ی م منابع اولیه  
 ی که رویا ه دقیق یک  داشته باشد. هر  مان  هیم، باید بازگشتی بیشتر از یک دالر برای د ی م 
 وقت صرف شده داشته باشد.  درخور طور مشابه باید درآمدی  ه نیم نیز ب ک ی م   ی تمرکز کار 

ذاری گه عنوان سرمایبه  وکار شده برای کسبخرج  پولِ به  افراد،    ۀکه تقریبًا همبا این
م تقریباً نکینگاه  در کسبکس  هیچ  ند،  ریسک  بهبه  سرمایوکار    نگاه ذاری  گه عنوان 

 جز جف بیزوس. به کسند؛ هیچکینم

اولین برای  اینترنت  بهزمانی که  مراه گسترده    طور بار  بیزوسدشیاندازی   فوراً   ، 
استثنایی رشد  متوجه  نرخ  در  شد آن  درصدی  2300بودِن  را  خود  ثابت  شغل  او   .

که اعتبار بیشتر    ایدر برههوکار آنالین راه بیندازد؛ درست  استریت رها کرد تا کسبوال 
زیر سکسب آنالین  وامی  ؤوکارهای  او  بود.  از    300ال  دالری  مادر هزار  و  خود    پدر 

 کند.  را آغاز   امشخصن  وکاریتا کسبکشور برد    سویآنرا به    اشخانواده و    دریافت کرد

 نظر من بله.؟ بهپر ریسکی بود کارِ   آیا این
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  فروشی آنالین بود. کتاباندازی یک  راه در حال    جف بیزوس  ،یاد داشته باشیدبه
 آنالین چیست.ی فروشانست کتابدیکس نمهیچکار کرد، وقتی آمازون آغاز به

خود دسترسی به اینترنت نداشتند، اگر هم ی  ها ه ، بیشتر مردم در خان 1997  سال  در 
بیاورید(. در واقع، بیزوس   یادبه را    1ل داری؟ایمی آپ« بود )فیلم  داشتند، اینترنت »دایال 

 « یاد کرده است. گستر انتظار جهان عنوان » خود، از اینترنت به   1997سال    ۀ در نام 

دنیا در چنین وضعیتی  ،  ندازی آمازون بود ا ه در حال را   ، زمانی که بیزوس 1997سال  
  ر اثر جی کی رولینگ )میلیارد   و سنگ جادو   پاتر هری   یعنی   ، پاتر اولین کتاب هری   قرار داشت: 

  فقط دیگری نبود، یا چیز بازی  پاتر، فیلم، شهر هری آن موقع   . منتشر شده بود ( تازه کنونی 
،  سریال دوستان ،  تون بیل کلین ، برای ما  1997سال    کودکان.   ۀ برای مطالع بود    کتاب جلد  یک  

وجود    3« نام »رایانش ابری همراه داشت؛ چیزی به را به   2یبیز ب ی ای بین ه ک عروس ، و  تایتانیک 
  ۀ گر برگزید مرور   4یپ اسک نت   . ( ! بودند الی سرمان  ا آبی ب   نداشت )ابرها همچنان در آسمانِ 

چون    ، ها تازه به بلوغ رسیده بودند دی وی دی بود که به اینترنت دسترسی داشتند و    افرادی 
 ا زمان مانده بود. ه ل پخش زنده همچنان سا تا شروع عصر  

 ند تا کتاب فروشی آنالین راه بیندازد.کیکار خود را رها م  بیزوس و

کامالً غیرقابل  وکارهای آنالین  که کسب  کرد  یریسک   چنین   وقتی  بیزوس  بدون شک
 نوشت: مومی آمازون نگذشته بود که بیزوسع ۀسال از عرض  یک .ینی بودندبشپی

تا محلی را  یم  در تالش  شود.بر هم  تب جذاآتی  سال  یک  نیم  کیینی م بش پی
د  ایجاد کنیم م هه که  و هرآنچه  یابند  میلیون مشتری حضور  را واهند  خی ا 

اگر ما    وز اول برای اینترنت، و،تازه ر . این  آنالین بخرند و    کنندجو  وجست 
کسب  بهطرح  را  کنیموکارمان  اجرا  همچنانخوبی  برای   ،  اول   روز 

Amazon.com  بنا به آنچه شاید تصورش دشوار باشد اما  .  ماندباقی می
حتی ما    روی  ای پیِش هک ها و ریسنیم فرصت کی ، فکر م رخ داده کنون  تا 

ما مجبور خواهیم شد    .یماه که پشت سر گذاشت  است هایی  از آن تر  برجسته 

 
1 You’ve Got Mail? 
2 Beanie Babies 
3 Cloud Computing 
4 Netscape 
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آ  از  برخی  که  بگیریم  سنجیده  و  آگاهانه  و هن تصمیماتی  جسورانه  ا 
بود. خواهند  آن   غیرمعمول  از  برخی  نتیجامیداوریم   یآمیز موفقیت   ۀها 

   ند.« اهاشتباه بود ها  از آن  شود که برخیمشخص می،  شکبی   .داشته باشند
 ( 1998 ۀبیزوس )نام -

 مانند است. رشد او بی ، اماح است که بیزوس نیز بدون خطا نبوده واض

 

  ۀ»هم  نظر کرد، و به  آغاز   واحد  وکارِ ایده و مدل کسب یک  با  اگرچه  که    همین بس
یک سبد    یشاهغمرتخم  در  بود.    ۀبرناماما    ،«چیدرا  تنوع  ایجاد  ابتدا  از همان  او 

چیزی  بازار چه  متوجه شودتا    کردمیخطا  آزمون و    مدامکه او    در این است  تفاوت
به  مشتریطرف    از   و  ،واهدخیم زمانی   ،بزندابداع    دست    مشتری  دِ خو  که  حتی 
و حساب شده بودند،    آگاهانههای او  ریسک   .واهدخ یچیزی مچه  دقیقاً انست  دینم

 .شوندمحسوب میریسک  همچنان  اما با این حال

و نیز با قرض  ،با پولی که با تالش زیاد  ،آنالین وکار کسب   یک  ۀ اید  برای  ریسک  با او 
؛ شرکتی که شد   مازون تبدیل به آ ،  این ایده .  کرد   شروع جمع کرده بود،    از پدر و مادرش 

 شده و او را ثروتمندترین فرد جهان کرده است.   اسر جهان شناختهت در سر 

 بیزوس استاد ریسک است.   گویماست که می به همین خاطر 



 

 های بیزوس؟ چرا نامه 

 ؟های بیزوسچرا نامه 

کنیم که رشد را در اولویت قرار دهیم، چراکه باور داریم  ما انتخاب می…»
 « .وکارمان است مدل کسب  ۀدستیابی به تواِن بالقو محور ، مقیاس

 (  1997 ۀنام بیزوس ) -

 

کرد.  تغییر ماهیت ریسک تحقیق می  ۀبودم که دربار عضو تیمی  چند سال پیش،  
نامه  وقتی سالیانبه  بیزوس  ۀهای  نوشته  بیست  در   که  جف  اخیر  سال    بود ویک 

 وکار آغاز کردم. کسب  در  روی موضوع ریسک را مپژوهشبرخوردم، 

در   دهچتقریبًا  بوده کسب  پژوهشگر گذشته،    ۀهار  و کوچک  بزرگ  و وکارهای  ام 
 تفاوت میان موفقیت و شکست را پیدا کنم.  خواستم کههمواره عمیقا می

آرام نمایان شدند. متوجه شدم  ها و الگوها آرامها را مطالعه کردم، ایده وقتی نامه
  رسیده   ترین رشدداد که چگونه آمازون به سریع توضیح می  یشهانامه   کمکهب  بیزوس

 جهان به خود دیده است. تاکنون که شده   شرکتیترین ، موفقرخیبۀ گفتو به

کردم، مشخص شد ها را مطالعه و تحلیل میگونه که نامهدر طول زمان، همان
به هر کسب  رشدبرای  اصل    14و  ها  چرخهدر حقیقت   دارد که  وکاری در هر  وجود 

 . کندمی کمکصنعتی  

آن، از  شد    فراتر  ب مشخص  اصولکارگیری  هبرای  به  این  نیاز  میلیارد  ۀ بودج،  ی 
میلیاردی نداشت )در واقع بیزوس   ۀدر زمان تأسیس، بودج  نیز حتی آمازون    .ندارید 

 قرض گرفته بود، شروع کرد(.  شهزار دالری که از پدر و مادر 300با 
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  توانید می  راحتیبهرا  ول  ندارند. این اصپی    هزینه در   ریالی هم  حتی   ولاص  خیلی از 
،  فودهافناوری، فست هایشرکت شامل هر صنعتی  و جاکدر هر   یوکار کسبهر  برای 

 . ببریدکار ه ب و ... غیرانتفاعی هایسازمان

آمازون را    کهاصل رشد وجود داشتند    14زده شده بودم که فقط  کمی شگفت   اول
گشتم، اما    ی بیشتر اصول  هزارمیلیارد دالری کردند. با دقت دنبال  یکتبدیل به شرکتی  

 گنجانده شده بود.  اصل 14ارچوب یک یا چندتا از این هکامالً در چچیز  همه

اما به    ؛ندااصل رشد هم تقریبًا ساده   14گذار،  ر ثی أهای تایده   خیلی از دقیقًا مانند  
 شوند.   انگاشتهوجه نباید ساده هیچ

به مدرک هیچبه برای عملی  ی وجه  بزرگ  تیمی  یا  باال  این  سطح  از  کردن هرکدام 
یری،  پس از فراگوکاری  مطمئنم که هر صاحب کسبدر حقیقت،  ید.  ار ند  نیاز   ولاص

 ها استفاده کند. تواند از آنفوراً می

یا    ۀ دربار   اگرچه  نمی   تان وکار کسب شما  اما چیزی  ادعایی   چنین   وجود این با   دانم، 
در این   کنم و های خصوصی و دولتی کار می است که با شرکت   هادر واقع، سال   . کنم می 
 استفاده کند. ول  نتوانسته باشد از این اص   که   آورم نمی   خاطر ه کارفرمایی را ب   ها سال 

 استارتاِپ  معادِل امروزیِ وکار خانگی یا  اهمیتی ندارد که شرکت چندملیتی، کسب
مانند آمازون رشد   وکارتانکه کسب شی آنالین باشید، اولین قدم برای اینوفر کتاب
 .دهدمی ماننشان اصولی است که بیزوس کارگیری ه ، بکند

را بیزوس یا آمازون بیان    هالاین اص  کید کنم کهأ تاز همین ابتدا، اجازه دهید  
هایی که  نامه ۀکه با بررسی موشکافان  استمن  اصول رشد حاصل پژوهش اند؛نکرده 

 ام.راج کرده ، استخنویسدمی 1بیزوس برای گزارش جایگاه و رشد آمازون در بازارگاه

نامه اول،  نگاه  سهامدر  به  بیزوس  آنهای  به  اختصاراً  )که  های  نامهها  داران 
، های جهانترین شرکتموفقاز    از یکی   توجه  گذرا و جالِب   دیدی  گویم(می  دارانسهام

خوانندگان می  به  عمیق ارائه  اگر کندوکاوی  اما  نامهکند.  و  باشید  داشته  های  تر 
مستقل از هم    ۀسالیان  ۀ نامبیش از بیست، و نه  یک روایت کلی  در قالبسهامداران را  

 
1 marketplace 
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کنید   گفتمهمان - مطالعه  که  نامهمی  آشکار   الگوها  - طور  که  زمانی  های  شوند. 
وضعیت جهان هنگام نوشتن وکار آمازون و  داران را با درنظرگرفتن ماهیت کسبسهام

ها را در  شوند که آنآشکار می  بیشتری بسیار    نکاتد،  ها مطالعه کنیهر کدام از نامه
 کار ببرید. هب خود کنونیوکار  کسب

  با   تحلیل کردم.  2018تا    1997های  سال  بینداران را  سهام  ۀویک ناممن بیست
و   2018تا  1994های سال در چگونگی کارکرد آمازون  ۀ دربار  را های بیزوسدقت گفته 

و خطا    آزمونبا  و  بررسی کردم    ،انگیز آمازون شده استمنجر به رشد شگفت چه  آن
تحقیق چیزی نه. مطالعه کردم، مرور کردم،  دهد و چهجواب می  چیز دریافتم که چه

را دربار و همه کردم،     بیاموزمموشکافی کردم تا  داران  های سهاماز نامه  یکهر   ۀ چیز 
یک کتاب بیزوس  را  چگونه  آنالین  دهه  حدود  در   فقطفروشی  شرکتی  ،دو    به 

 هزارمیلیارد دالری تبدیل کرد.  یک 

اصل رشد را در    14وکار خود این  شاید بپرسید: »آیا بیزوس هنگام شروع کسب
  بله و خیر.« ذهن داشته است؟

من اصول رشد  . ها را در اختیار نداشت یافتگی آن بیزوس به این سازمان   خیر، چراکه 
و از بررسی   را  ایجاد کردم نامه   وتحلیل تجزیه   ،  بیزوس  او آن   واضح است   . های  را  که  ها 

وشته  ن ها را ن نکرده، چون او آن   کارش میخ   دفتر  روی دیوار و  در دسترس نداشته مو موبه 
است )من    اصول رهبری آمازون ،  کرده بود   نصب کارش  در دفتر  از ابتدا  او    چیزی که است.  

 بیان شده است: سایت آمازون  وب طور که در  همان   . ام( گنجانده   رشد   11  ها را در اصل آن 

ا هر ه آمازونی   ۀ هم »اصول رهبری آمازون، مجموعه استانداردهایی است که  
  چون   و   اند عجین شده مان  ها با فرهنگ آن   . پرورانند یایش را در سر می ؤ روز ر 

می وضوح  به  برایما   چه د  ن ده نشان  کارکنان    ، است   ارزشمند   ن رفتارهایی 
که    کنید می   سختی روزی را پیداآمازون، به   کارمند عنوان  به   . شان هستند عاشق 

برسد.    به انتها   - نماد انجام کارهای درست -بدون شنیدن اصول رهبری آمازون  
 کار ما در آمازون هستند.«   ۀ ری از نحو رویکردهایی سراس   اصول رهبری آمازون 

تواند به نهایت رشد  نمی  العاده،فوق  رهبریبدون  بیشتر افراد موافقند که شرکت  
مرکزی آمازون   ۀوکار قرار دارد و عمیقًا در هست رشد کسب  کانون، در  ی. رهبر برسدخود  

 ریشه دوانده است. 
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ابتدای کسب  از همان  آگاهانه همخود  وکار بیزوس،  آمازونبخش  ۀ،  به   های  را 
 وکار متفاوت است. کسب  رشدوکار با کسب  رهبریاما  .تشویق کرده است رهبری

آغاز وکارش را  کسب   ، ال که آیا بیزوس با اصول رشد ؤ براین در پاسخ به این س بنا 
بیزوس .  کار نگرفت ه ای ب شده تعریف را با روش ازپیش ها  اما آن   ؛ من معتقدم که بله   کرد؟ 

، ولی دقیقًا ه است صورت شفاف توضیح ندادرا مانند اصول رهبری آمازون به   اصول رشد
م، در ا ه برداری کرد ها پرده اصل رشدی که من از آن   14  یناولین نامه به سهامداران، ا   ز ا 

آمازون قرار داشته   قلب از اند. آن رشد  و  ناخودآگاه داشتند  بیزوس کارکردی  ها برای 
وکار بیزوس در کسب که  اند. اما صرفًا این کاری او سرچشمه گرفته   ۀشخصیت و تجرب 

نمی د داشتن ناخودآگاه    کارکرد دلیل  رشد ،  برای  را  اصول  آن  نتوانید  شما  شود که 
تبدیل   . کار گیرید ه ب   تان وکار خود کسب  این کتاب،  بعدی هدف  آمازون  به  کردن شما 

 بیفتد(.نیست )هرچند ممکن است این اتفاق  

،  اصل  14این    کمک  هچگونه آمازون ب  ببینیداین است که    ،کنمآنچه توصیه می 
گیرید   کار هب  تانوکار یا سازمان خودتوانید برای کسبرا می  از آنی  چیز و چه  ،رشد کرده 

 مانند آمازون پیشتاز نگه دارد.ای گسترش دهید که شما را گونهو به

 اصل   ۱۴های رشد و  چرخه

روی    سرگرمطور که  همان متوجه شدم که سهامهای  نامهپژوهش  بودم،  داران 
  ۀ هم  در   تقریباً   زوسشوند که بیای تقسیم میتکرارشونده های  به چرخهاصول رشد  

میلیتفعا  اعمال  و  دهیشتاب،  ساخت،  آزمایشکند:  هایش  همراه  به   ،مقیاس، 
 گیرند.ها جا میهریک از این بخش در  که  یاصول

 استراتژیک، رشد کند:  ِش زمایآک کردند تا با مبه آمازون کها تا از اصل سه

 تشویق کنید»شکسِت موفق« را  •
 های بزرگ ریسک کنید روی ایده  •
 و نوآوری پویا را تمرین کنید نوآفرینی •
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 : بسازدکردند تا برای آینده   کمکها به آمازون  تا از اصل هس

 نسبت به مشتریان وسواس داشته باشید  •
 داشته باشیدتفکر بلندمدت  •
 باشیدتان 1لنگرچرخمتوجه  •

 دهد:   شتاب خود  د تا به رشدکردن  کمکها به آمازون  چهارتا از اصل 

 سریع تصمیم بگیرید  •
 ها را ساده کنیدپیچیدگی •
 جویی کنیدبه کمک تکنولوژی در زمان صرفه  •
 مالکیت را ترویج دهید  •

 : پیدا کند مقیاسکردند تا   کمکها به آمازون  و چهارتا از اصل 

 تان را حفظ کنید فرهنگ  •
 روی استانداردهای باال تمرکز کنید •
ال ببرید، و به حس درونی خود  ؤها را زیر سشده بسنجید، سنجیده ها را  مهم  •

 اعتماد کنید
 باور داشته باشید که همیشه روز اول است  •

آشنا برای بسیاری  ناماصطالحاتی    مقیاسو    دهیشتاب،  ساخت،  آزمایشچه  اگر 
صاحبان کسب  نامهاز  در  هستند،  سهاموکارها  معنهای  خود   ایداران،  به  متفاوتی 

 گیرند. می

برای    مقیاس، و  دهیشتاب،  ساخت،  آزمایش  ایاگر فقط یک تفاوت بزرگ در معن
  رفتار   آکادمیکاصطالحات،  این  آمازون وجود داشته باشد، این است که آمازون با  

 دقیقاً   ؛کنند میتبدیل  ریزی خود  برنامه  فراینداز    ییبه جز   راها  ها این چرخهکند. آن نمی
 ریسک دارد.  با برای مواجهه بیزوسکه اندازیچشمبا همان 

 
1  Flywheel  -   کالینز  وکار، برای اولین بار توسط جیمی کسب طیار، در زمینه لنگر، فالیویل، یا چرخچرخ

ها  لنگر جرم دوار و سنگینی است که برای ذخیره انرژی در ماشینبه کار برده شد. در علم مکانیک، چرخ
 م. - وکار، آشنایی کاملی پیدا خواهید کرد با معنای آن در کسب 6رود. در فصل بکار می 
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 مسیر وکارهای در  ند. کسب او حرکت همیشه در تغییر  وکارها  از نگاه بیزوس، کسب 
 چیزی هستند.دهی  مقیاس   یا  دهی ساختن، شتاب   ،آزمایش در حال    دائماً   ، پیشرفت 

 .کنند شروع می ، دوباره از نو چرخه را  است   برایشان کارساز چیزی  چه د  ن متوجه شو   وقتی

 داران  بیزوس به سهام  ۀاولین نام 

  نوشت. )هر نامه، معموالً   1997داران را در سال  جف بیزوس اولین نامه به سهام
 د.( شو می  منتشر ماه آوریل سال بعد 

، به مشتری فراتر از انتظار    خدمِت تعهد    ،شور و شوق   ۀآمازون به هم   ای»روز اول« بر 
 بخشد. رتاپ قوت می ستا ا هر    رویِ که به پیش   دارد اشاره   ای انه و پیشنهادات پیشتاز 

داران را نوشت، در  سهام  1998  ۀاما جالب است که سال بعد هنگامی که او نام
تکرار کرد،    1999سال    اشاره کرد. همین کار را در   1997سال    ۀانتهای نامه دوباره به نام

 ر و ه  ...طور سال بعد، و سال بعداشاره کرد. و همین  1997سال    ابتدایی  ۀو به نام
 کند. اشاره می 1997سال  ابتداییۀ به نامباز   هربار . حاالسال تا 

داران همچنان یکسان باقی ماند، و  های سهامبا گذشت زمان، عبارت پایانی نامه
 : شد تر خالصه تر و شفاف  فقط

. کنم می   پیوستمان را  1997سال    بتداییا  ۀای از نام »مانند همیشه، نسخه 
 روز اول است.«  همچنان

رشد   همچنین  و  ،دحای وامجموعهدر قالب  سال نامه  ویک  به بیست  دوباره  وقتی
  ۀدم که چرا او هربار به ناممتعجب شکردم،  مینگاه  در طول سالیان  درخشان آمازون  

 . کندو روز اول اشاره می 1997

 شکل گرفت.  ه اید سه

 . استتمرکز روی بلندمدت    به تعهد آمازون  ،  1997  ۀی کلیدی در ناما، نکتهنخست

مدت باشند. او روی خواست که فقط دنبال سود کوتاه گذارانی نمیبیزوس سرمایه 
  رای خواست بخلق شرکتی بود که میدر حال    بیزوسبود.  کرده  مدت تمرکز  بازی بلند

 نداشت.  اینوه در آن زمان او حتی و .. . ویدبگاش های خود نیز درباره نوه 
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نام شوق    ،1997  ۀدوم،  و  به  بیزوسشور  نیاز   ۀ جوهر و    شرکت  نسبت    مورد 
وسواس نسبت   مثالً  ؛وکاری موفق و پایدار را منتقل کرد»استارتاپ« برای ایجاد کسب

با ند که او  وکار موفقیت کسببرای    یها عناصر این   . مداوم   نوآفرینیان و  تیانبه مشتر 
 نامد.  آن را »روز اول« میاشتیاق 

ریسک   ساختار  دانوعی  بهسوم،  وجود  نامردهمیشه  ابتدای  در  وقتی 1997  ۀ.   ،
»این    : نویسدمیوضوح  کند به، صحبت میروست  پیِش آینده و آنچه    ۀ دربار بیزوس  

 ، اجراییهای  ریسک  د،های رشلشچا « او همچنین  .استراتژی خالی از ریسک نیست
کند. همین  می  را مطرح  جغرافیایی  ۀتوسعمحصول و    ۀتوسعهای مربوط به  ریسک 

 از ریسک است.  پر سریع   کافی است که بگویم، رشدِ 

 مشخص   کامالً   برای بیزوس   ها، ارزش اصلیریسک  رشد و  گرماگرمِ این حال، در    با
 بود: وسواس نسبت به مشتریان.

بخش  همان آمازون  رهبری  اصول  فرهنگ  ییداجطور که گفتم،  از   آنناپذیری 
اصول  .است نشده شماره   این  وسواسگذاری  با  اما  به  اند،  شروع    نسبت  مشتری 
 شوند.می

مشتری شروع    از رهبران    مشتری:  نسبت بهوسواس    -  ل رهبری آمازونواص»
ابتداو  کرده   انتها به    کنند اعتماد مشتری را تالش می   شدتبهها  کنند. آن کار می  از 

نسبت به  اما  ،  کنند میچه رهبران به رقبا توجه  اگر   . را حفظ کنند  و آن  نددست آور هب
 « .مشتریان وسواس دارند

، استوکار  شروع رشد کسب  ۀمشتری نقط  نسبت به  وسواس  کنیدمیر  فک  حتماً 
»کسبدر    ونچ این   .است«  ترین موضوع مشتریمهم همیشه  وکار  این حال،  جا  با 

 شود. جدا می هموکار از رهبری و رشد کسب مسیر  ست کها یانقطه 

ایی«  هن  فاز در ذهن داشته باشید، اما »را  پایانی    ۀنقط   وکارتان بایدبرای رشد کسب 
 ست. ی شما صرفًا تمرکز روی مشتریان ن

 ل ک  رویاصول رشد  تمرکز  ، و  است  افراد اصول رهبری روی    تمرکِز   زبان ساده،به
 در وجود دارد، اما اصول رهبری    ینپوشاهماین بین  در  که    واضح است   .وکارکسب
وکار یا سازمان.  کارکرد کسب  ۀ شیو  در شود، و اصول رشد  کارکرد افراد اعمال می  ۀ شیو
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 .که شروع شودایننه   رسد،پایان میاول به    روز   بابه همین خاطر است که اصول رشد  
 کامل بزنید.  رتان باید یک دورِ وکابرای رشد کسبیعنی 

دا حالی که  نامهشدر  برا  هایی  تم  طی  بیزوس  سالِ ستیکه  به    ویک  گذشته 
 کردم متوجه چیزی غیرعادی شدم. بررسی می  ،داران فرستاده بودسهام

 همتای آمازون رشد بی   در   حیاتی   عناصر   اصل رشد را که   14و    ها که چرخه پس از آن 
 14ر  ه   های بیشتر متوجه شدم و پس از بررسی   بازگشتم شناسایی کردم، دوباره    است 
 .گفته شده است داران  به سهام شکلی  به   1997اول سال    ۀ دقیقًا در همان نام   اصل 

 کند، همین است.ابتدایی اشاره می   ۀ باور من، یکی از دالیلی که او مدام به نام به 

وقت در آمازون یا برای آمازون  من هیچ  کهبیاید  ال پیش  ؤبرایتان سشاید    ،اکنون
 ؟ه استرا برای نوشتن این کتاب واجد صالحیت کردچیزی مچهپس ام، کار نکرده 

داخلی د  ا فر ا ه  ک  دیدی داشته باشد   از سازمان   خارج ممکن است فردی  بعضی مواقع  
 کامالً متفاوت است: ریسک.   دیدیاز    ، آمازون   به من   نگاه . در حقیقت،  د ن ندار 

دوران کاری تمام  در  تحلیل من  و کسبام  ریسک   من  دیدِ   .امبوده   هاوکار گر 
به    ،پژوه ولوژی و آینده نمشاور تک  عنوانبه   است.شکل گرفته  صنعت بیمه    ۀواسط به

گیری و مدیریت شان را اندازه تا ریسک  کردموکارهای کوچک و بزرگ کمک میکسب
هم  کن نمایندگیند؛  فراهمبیمه  شرکت    به  هم  برای  و  مناسب،  پوشش  به سازی 

 ای که به پوشش بیمه نیاز دارد.مشترینمایندگی 

 متوجه شدمگونه بود و  داران این های سهامه با نامههطرز فکر من هنگام مواج
از بیست طور استراتژیک از ریسک به نفع خود  به  ،وپنچ سال اخیربیزوس در بیش 

 .کرده استستفاده  ا

مطالعأمت برای  افراد  بیشتر  نمیداران  سهام  های هنام  ۀهم  ۀسفانه   گذارندزمان 
که    جایی. از آن(اندملأبسیار قابل ت  ، چراکهکنمتوصیه میاین کار را  شدت  )اگرچه به

ام.  نیاورده جا  ها را این، من آندانندبرانگیز میرا چالشها  نامه  همۀ  ۀمطالعها  خیلی
ها استفاده خواهم کرد که متنوعی از نامه  هایو بخش  هااز ایده   ،اما در طول کتاب

 .کشندمیاصل رشد را به تصویر  14و  اهچرخه 



 29 ||   زوس؟یب یهاچرا نامه

. امها بیرون کشیده از آنباید بدانید    راام و آنچه  ها را بررسی کرده دقت نامهمن به
  عباراتی هر فصل،    ابتدای  جف بیزوس در   هایر گفته تر کنم، دکه کار را راحتبرای این
)بیزوس در   ها را پیدا کنیدآن  فوراً ام تا  کنند، بولد کرده می  آشکار اصلی او را    ۀ که اید
ای که دیدید، من بولدشده   ۀبنابراین هر کلم .کندای را بولد نمیهایش هیچ کلمهنامه
 . ام(کید گذاشتهأ برای تآن را 

کدام  اما هیچ،  شونداصل رشد، جداگانه اجرا می  14هرکدام از  ،  الزم است بگویم
نیستندبه اجرا  قابل  بهآن   ۀ . همتنهایی  ب  همۀدر    ایگونهها  آمازون  رای کارهایی که 

 .استقابل مشاهده ، اش انجام داده ه جایگاه امروزیب رسیدن

بیشترین استفاده را از  کتاب را مطالعه کنید تا  گونه  اینکنم  بنابراین پیشنهاد می
 :  رده باشیدآن ب

چرخهنخست • با  و  ،  نامه  14ها  از  رشدی که  برداشت اصل  بیزوس  های 
رو داریم،    کار به شما دیدی کلی از آنچه در پیِش   . اینشوید  ام، آشناکرده 
 دهد. می

را   • داران جف بیزوس به سهام  1997سال    ۀنام   ۀمطالع  برایسپس، زمانی 
همان   دقیقاً ست که بیزوس نوشته و  ا  ای، اولین نامه1997  ۀ. نامبگذارید 

میا  اینامه اشاره  آن  به  دوباره  او هر سال  نامه، محور  ست که  این  کند. 
 .  دهدانجام میست که ی اکارهای  علتطرز فکر و  بنیادی

اصل را در نامه    14هربار که یکی از    خواهید دید  1997  ۀنام  ۀهنگام مطالع
در نامه    یترتیب خاصام. اصول رشد به لد نوشتهوببا حروف  ، آن را  مپیدا کرد
 . وجود دارند نامهدر  هاۀ آن اند، اما خواهید دید که همنیامده 

به چرخه  سپس • را  دید که کتاب  رشدِ خواهید  رشد   های  اصول  با  متناظر 
رشدام.  بندی کرده تقسیم  از  با گفته  اصول  داستان هایی  از  بیزوس،  هایی 

رشد، شکست، تغییر  هنگام  شروع،  زمان  ها در هایی که آنآمازون، و درس 
هایی که شما  اند )و درسآموخته  شانامروزی  ۀرسیدن به نقط  وساختار،  

 اند. یات توضیح داده شده یتوانید بیاموزید( با جز می
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سه   • یا  دو  فصل،  هر  دارد.کوتاه    پرسشانتهای  برای    کمی  زمان  وجود 
آن  دادنپاسخ می  ۀ ایدیک    فقط  .بگذارید  هابه  رشدنو  به  منجر   یتواند 

 گسترده شود.  
داران را به سهام  2018سال    ۀاصل رشد، نام  14های مربوط به  بعد از فصل  •

  بولدرا با حروف  اصول و مفاهیم    1997سال    ۀ مانند نامدقیقًا  ام و  آورده 
اید، خواهید دید که  اصل رشد آشنا شده   14با    دیگر   ام. اکنون کهنشان داده 

 قرار دارند.   در نامهنوعی به اصول  ۀهم

هنگامی م  ار وامید   .را یادآوری کنم  یک موضوع دیگر   که شروع کنیم،پیش از آن
در  ها  آنکه چرا    شوید  کم متوجه آموزید، کماصل رشد می  14  ها و چرخه  ۀکه دربار 

پنهان نگه داشته شده بودند. وقتی به انتها برسید  «  دید عموم داران از »های سهامنامه
از   جاییرا در    رشد  را مطالعه کنید، ممکن است اصول  2018سال    ۀو نام متفاوت 
 کند.تر نمیرا از این خوشحالچیز م. هیچبیابیدمن پیدا کردم،  آنچه

به    ریسک  یداز دکه قادر باشید  چراکه چشم انداز من برای کتاب همین است؛ این
 شناسایی کنید.   وجود دارداصل رشد  14که   را جاییو نگاه کنید وکارتان کسب

شرکت آمازون  »بیآیا  خیرونقص«  عیبی  بیزوس.  است؟  جف    یانسان  آیا 
 است؟ خیر.  «ونقصعیببی»

  جف بیزوس یا از او متنفر   ۀشیفت  . شایدباشید  ر متنف  از آنآمازون یا    ۀشیفت  شاید
 . داشته باشیدهر احساسی نسبت به آمازون و بیزوس  یدتوانمی .باشید

هدف   به  دستیابی  برای  ب- کتاب  نهایی  اما  آینده   وکارتانرشدکسب   نفعهو    -در 
عقب    برای مدتی نادیده بگیرید.  تان را نسبت به آمازون و بیزوساحساسات  خواهممی

از  و  نظاره کنید  نمایی   بایستید  دور  برای    بسیار  چه کارهایی  آمازون(  )و  بیزوس  که 
  100به    در رسیدن  ترین رشدعنوان شرکتی با سریع به  آمازون  تثبیت جایگاه تاریخی

 ؟ است انجام داده  دالر فروشمیلیارد 

 



 

 اصل رشد اندرسون  ۱۴

 اصل رشد اندرسون ۱۴

 های رشد: چرخه

 مقیاسدهی، آزمایش، ساخت، شتاب

 

 آزمایش 

 . »شکسِت موفق« را تشویق کنید1اصل 

 های بزرگ ریسک کنید . روی ایده 2اصل 

 و نوآوری پویا را تمرین کنید  نوآفرینی. 3اصل 

 

 ساخت 

 . نسبت به مشتریان وسواس داشته باشید4اصل 

 داشته باشید. تفکر بلندمدت 5اصل 

 باشیدلنگرتان چرخمتوجه . 6اصل 
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 دهیشتاب 

 . سریع تصمیم بگیرید 7اصل 

 ها را ساده کنید. پیچیدگی8اصل 

 جویی کنیدکمک تکنولوژی در زمان صرفه به . 9اصل 

 . مالکیت را ترویج دهید10اصل 

 

 مقیاس 

 تان را حفظ کنید . فرهنگ 11اصل 

 . روی استانداردهای باال تمرکز کنید12اصل 

مهم 13اصل   را  .  سنجیده ها  سشده بسنجید،  زیر  را  به  ؤها  و  ببرید،  حس  ال 
 اعتماد کنید تاندرونی

 . باور داشته باشید که همیشه روز اول است14اصل 

 



 





 

اصل رشد   ۱۴داران، به همراه به سهام  ۱997نامۀ سال 
 اندرسون 

 داران به سهام ۱۹۹۷سال  ۀنام

 ( شده گذارینشان) اندرسون اصل رشد ۱۴همراه 

 :ماندارانبرای سهام

سال   آمازون    1997در  سال، سایت  پایان  در  عبور کرد:  بسیاری  عطف  نقاط  از 
رشد در درآمد،    %838میلیون مشتری خدمت کرده بودیم، که  1.5به بیش از    مجموعاً 
مهاجم، برتری ما   یبار آورد و برخالف ورود رقبای میلیون دالر برای ما به  147.8مبلغ  

 در سهم بازار گسترش یافت. 

اینترنت  روزِ اولاما این    14)  اگر درست عمل کنیم، برای آمازون است  و   برای 
اول   روز  امروز است(همیشه  آنالین    ،ه .  مشتریان در  تجارت  ارزشمند  زمان  و  پول 

  فرایند   دهیِ منجر به شتاب  تجارت آنالین  - سازیشخصیا  ب-  فردا.  کندجویی میصرفه 
از  سایت آمازون    . و نوآوری پویا را تمرین کنید(  نوآفرینی  3)خواهد شد    جوو جست 

استفاده می این کار  اینترنت  با  و  برای مشتریان خود خلق کند  واقعی  ارزش  تا  کند 
 کند.  کسبسهمی ماندگار   نیز شده و بزرگ امیدوار است حتی در بازارهای شناخته

که    یمشتریانتمایل  و ، بردن از فرصت آنالینتر برای بهره بازیگرهای بزرگ با تالش
ها به رویمان ای از فرصت و، پنجره ایجاد روابط نبه  کنند  خرید میآنالین  بار  برای اولین

سرعت در حال تکامل است. بسیاری از بازیگرهای بزرگ انداز رقابتی بهباز است. چشم
رسانی،  اند و انرژی و منابع قابل توجهی را به آگاهیبا پیشنهادهایی معتبر آنالین شده 
داده  اختصاص  فروش  و  حرکت کنیم  ترافیک  سریع  است که  این  ما  هدف  تا  اند. 
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 های بزرگ ریسک کنید(روی ایده   2)  توسعه دهیم  تثبیت کنیم و   مان راجایگاه فعلی 
ها تالش بخش  دیگر های تجارت آنالین در  و در عین حال برای دستیابی به فرصت 

فرصت   ما  توجهیکنیم.  بزرگ  قابل  بازارهای  می  مانهدف   در    این   کنیم.مشاهده 
سازی کارآمد  پیاده   ۀ گذاری جدی و شیوسرمایه و به    خالی از ریسک نیست  استراتژی 

 بازار نیاز دارد.  ۀ شددر برابر رهبران شناخته

 هدف اصلی بلندمدت است

  مان، ارزشی است که درموفقیت  سنجشما اعتقاد داریم که معیاری اساسی برای  
  ۀجنتیاین  .  (داشته باشیدتفکر بلندمدت    5)  کنیمداران خلق میبرای سهام  بلندمدت

در بازار خواهد بود.    مانجایگاه برتری کنونی  ۀثبیت و توسعمستقیم توانایی ما در ت
تر خواهد بود. برتری در  مان قویدر بازار بیشتر باشد، مدل اقتصادی  ما   هرچه برتری

 ۀمعنی درآمد بیشتر، سوددهی بیشتر، سرعت گردش سرمایبه  تواند مستقیماً بازار می
 باشد.ها گذاریهای قدرتمندتر روی سرمایه باالتر و به همان نسبت، بازگشت

ها  شاخصبا  بازتاب همین موضوع است. ما ابتدا خودمان را    تصمیمات ما مرتباً 
 حس درونیال ببرید و به  ؤها را زیر سشده ها را بسنجید، سنجیده مهم   13)سنجیم  می 

اعتماد کنید( از    خود  حاکی  بیشترشان  و که  درآمد  رشد  هستند:  بازار  در  ما  برتری 
مشتریانمشتری،   خرید  بهنرخ  منظم،  مان  برندمان.  طور  قدرت  به  همان و  طور که 

می  پیش  ماندگار  بازاری  سهم  ایجاد  بهره سمت  و  برای گسترش  از  رویم،  بردن 
زیرساخت و  برند  مشتریان،  سرمایه پایگاه  شدت گذاری کردههایمان  با  و  ایم 

 (. باشیدلنگرتان چرخ  متوجه 6) دهیمرا ادامه می  مانری گذاسرمایه 

تبه به  بر کیدمان  أ خاطر  و  بگیریم  تصمیماتی  است  ممکن  ای گونهبلندمدت، 
خواهیم  سنگین کنیم. بر همین اساس، میوسبک  ها راا، آنهمتفاوت از برخی شرکت

و تصمیم  اساسیرویکرد   در میان    مانگیری مدیریت  با شما  سریع   7)  بگذاریمرا 
بگیرید( سهام  تا  تصمیم  تآمازونداران  شما،  رویکرد  یید کنید کهأ،   نگرش با    این 

 سازگار است: شما گذاریسرمایه 
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نسبت به   4)  روی مشتریان خود تمرکز خواهیم کردشدت  ما همچنان به •
 مشتریان وسواس داشته باشید(. 

مالحظات برترِی بلندمدت گذاری با  های سرمایه گیریما همچنان به تصمیم  •
کوتاه  در  سوددهی  مالحظات  نه  و  دهیم  می  ادامه  بازار  یا  در  مدت 

 استریت. مدت والهای کوتاه واکنش 
برنامه • سنجش  به  همچنان  سرمایه ما  اثربخشی  و  بهگذاریها  طور  هایمان 

هایی را که بازگشت قابل قبولی نداشته باشند دهیم تا آنتحلیلی ادامه می
بگذ آن کنار  روی  نیز  و  باشند، اریم،  داشته  را  عملکرد  بهترین  هایی که 
ها و  یادگیری هم از موفقیت. ما همچنان به  بیشتری کنیمگذاری  سرمایه 

شکست  داد.    هایمانهم  خواهیم  تشویق    1)ادامه  را  موفق«  »شکست 
 . کنید(

مشاهده کنیم،  • بازار  در  برتری  تصاحب  از  سوددهی کافی  جایی که  در  ما 
سرمایهجای  به محافظهتصمیمات  جسورانه  گذاری  تصمیمات  کارانه، 
ها بازدهی خواهند داشت و برخی نه. در هر  گذاریگیریم. برخی از سرمایه می

 های ارزشمندی خواهیم گرفت. دو حالت، درس 
انتخاب میان بهینه • شرکت، و    1GAAPسازِی حسابداری  زمانی که وادار به 

فعلِی  بیشینه ارزش  جریانجریان سازی  باشیم،  آینده  نقدینگی  های های 
 نقدینگی را انتخاب خواهیم کرد.

انتخاب • اجازه  زمانی که  رقابتی  فشارهای  )تا جایی که  هایی جسورانه کنیم 
مان را با شما در میان خواهیم گذاشت  یندهای فکری استراتژیک ادهد( فر 

سرمایه که  کنید  ارزیابی  بتوانید  در  انهعاقالهای  گذاری تا  برتری  برای  ی 
 یا نه. ایمانجام داده بلندمدت 

مان مان را خواهیم کرد تا خردمندانه خرج کنیم و فرهنگ نابما تمام تالش  •
 ی هوشیار نسبت بهفرهنگ  ۀاهمیت تقویت پیوست متوجه را حفظ کنیم. ما

 
1 GAAP, Generally Accepted Accounting Principles:   

های مالی و... ها، ارائۀ اظهارنامهها، بدهیشدۀ همگانی شامل دارایی اصول حسابداری پذیرفته  
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خصوصاً هستیم  هاهزینه  چنین کسب  ،  زیاندر  معرض  در  های  وکاری که 
 خالص است. 

کید بر سوددهی بلندمدت و مدیریت سرمایه أ تمرکزمان را روی رشد با تما  •
کنیم که رشد را در انتخاب می در تعادل نگه خواهیم داشت. در این مرحله،  

اولویت قرار دهیم، چراکه باور داریم مقیاس، محور دستیابی به تواِن بالقوۀ 
 وکارمان است.مدل کسب 

حریف تمرکز  فناِن مستعد و همهما همچنان روی استخدام و حفظ کارکن •
به دستمزد  برای  همچنان  و  کرد  پیشنهادات  خواهیم  نقد،  پول  جای 

آن  داریسهام داد. می  هابه  موفقیتارائه خواهیم  تا حدود دانیم که  مان 
ت تحت  تواناییأزیادی  انگیزه  ثیر  با  پایگاه کارکنانی  حفظ  و  جذب  در  مان 

ند و به همین منظور اته باشند مالک خواهد بود که هرکدام باید باور داش
 (.دهیدمالکیت را ترویج  10) باید مالک باشند  واقعاً 

گذاری ما آنقدر جسور نیستیم که مدعی شویم نگرش باال، نگرِش »درسِت« سرمایه
ایم و همچنان در است، اما این نگرش ماست و اگر در رویکردی که در پیش گرفته

 انگاری از جانب ما تلقی خواهد شد. نبودیم، سهل پیش خواهیم گرفت شفاف 

،  1997در    مانوکارمان، پیشرفتبر این اساس، مایلیم مروری بر کانون تمرکز کسب
 .داشته باشیماندازمان برای آینده و چشم

 وسواس نسبت به مشتریان 

کننده به مشتریان بوده است. متوجه  های مجابارزش  ۀاز ابتدا، تمرکزمان روی ارائ
انتظار جهان وب،  هنوز  شدیم که  و  بوده  استاین  همگستر  بنابراین، شروع گونه   .  

دست  ه را ب دیگری آن ۀ شیوتوانستند بهراحتی نمیچیزی که مشتریان به ۀبه ارائ کردیم
ها تنوعی بسیار  رسانی به مشتریان کردیم. برای آنبیاورند؛ با کتاب شروع به خدمت

فروشگاه فیزیکی ممکن بود، فراهم کردیم )فروشگاه ما اکنون  بیشتر از آنچه در یک  
در    6گستردگی  به را  آن  و  است(  فوتبال  بهزمین  و  قابل  قالبی کارآمد،  راحتی 

روز   365در فروشگاهی که    ها را ساده کنید( پیچیدگی  8)جو و قابل مرور  و جست 
جویی ان صرفهکمک تکنولوژی در زمبه  9)کند  فعالیت می  ساعته2۴صورت  سال، به 
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 1997خرید مشتری تمرکز کردیم و در    ۀکید روی بهبود تجربأ ما به ت  ارائه کردیم.(  کنید
مان را ارتقا دادیم. اکنون ما به مشتریان کارت هدیه،  ای فروشگاه طور قابل مالحظهبه

بررسی و  نقد  و  یک کلیک،  با  بیشتری  خرید  خیلی  فیلترهای  و  محتوا  در کنار  ها، 
ها شکل قابل توجهی قیمتدهیم. ما بهکاال ارائه می  اتپیشنهاد  مربوط به  هایویژگی 

بازاریابی   بیفزاییم.  مشتری  پیشنهادی  ارزش  به  پیش  از  بیش  تا  دادیم  را کاهش 
دهان، همچنان قدرتمندترین ابزار اکتساب مشتری است که در اختیار داریم و  بهدهان

دهان، بههستیم. خریدهای تکرارشونده و بازاریابی دهان  نما مشتریان  اعتمادِ قدردان  
 اند. کرده تبدیل  فروش آنالین کتاب    ۀرا به رهبر بازار در زمین  هم سایت آمازوندر کنار  

فراوان، در سال  طبق شاخص آمازون  1997های  زیادی  به موفقیت  سایت  های 
 دست پیدا کرد: 

از   • میلیون دالر رشد یافت؛   147.8به    1996میلیون دالر در    15.7فروش 
 افزایش.  %838یعنی 

حساب رشد یافت؛   1.510.000به    180.000های کاربران از  مجموع حساب •
 افزایش.  %738یعنی 

چهارم انتهایی  در یک  %46های تکراری از بیش از  ها از مشتریدرصد سفارش  •
 رشد یافت.  1997زمانی مشابه در سال   ۀ در باز  %58، به بیش از 1996

  ۀ مان از رتبسایتوب   ،1ظ دستیابی به مخاطبان، طبق مدیا متریکس از لحا •
 تای برتر صعود کرد.20به  90

آمریکا  • جمله  از  استراتژیک،  همکاران  از  بسیاری  با  بلندمدتی  روابط  ما 
و   6هوم، ا ت 5، آلتاویستا4، نت اسکیپ، جئوسیتیز3، یاهو!، اِکسایت2آنالین

 بنا کردیم. 7پرادیجی

 
1 Media Metrix 
2 America Online 
3 Excite 
4 GeoCities 
5 AltaVista 
6 @Home 
7 Prodigy 
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 ساختزیر 

  ووکارمان را توسعه دهیم ، سخت تالش کردیم تا زیرساخت کسب1997در سال 
به  و سطح خدمت  ترافیک، فروش  این  از  پشتیبانی  به  افزایش قادر  شدت در حال 

 باشیم.

آمازون  کارکنان  تعداد • به  614به    158از    سایت  ما  یافت، و  طور  نفر رشد 
 کردیم. مان را تقویت  توجهی تیم مدیریت قابل

از   • پخش  مرکز  رشد 26480به    4650ظرفیت  این  یافت که  رشد  مترمربع 
گسترش   ت70شامل  راه أدرصدِی  و  سیاتل  پخش سیسات  مرکز  اندازی 

 شود.در ماه نوامبر میمان دوم
عنوان در پایان سال افزایش پیدا کرد    هزار   200موجودی کاالها به بیش از   •

 یم.مان را بهبود ببخشتا خدمت به مشتریان
عرض • کمک  سال  عمومی   ۀاولی  ۀبا  مه  ماه  در  وام   1997مان  و 

میلیون  125مان در پایان سال  دالری، مجموع پول نقد و سرمایهمیلیون75
پذیرِی استراتژیک و  های انعطافدالر بود که ما را قادر ساخت از پس هزینه

 ییم.آاساسی بر 

 کارکنان ما 

ش، باهوش و مستعد است  کوموفقیت سال گذشته، محصول یک گروه سخت
  12)  مانداشتن انتظارات باال نگه کنم که بخشی از این تیم هستم.  و من افتخار می

تمرکز کنید( باال  استانداردهای  رویکردمان    روی  مهم   برایدر    عنصر ترین  استخدام، 
 است و همچنان خواهد بود. آمازون موفقیت

گویم:  ها میکنم به آنافراد مصاحبه میجا آسان نیست )وقتی با کارکردن در این
توانید دوتا  نمی  آمازون  توانید طوالنی، سخت یا هوشمندانه کار کنید، اما در »شما می

سه میاز  تالش  اما  انتخاب کنید«(  را  بسازیم کنیم  تا  مهمی  چیزی که  چیز  برای  ، 
باشد  داشته  اهمیت  حفظ کنید(فرهنگ   11)  مشتریان  را  همتان  چیزی که  ما    ۀ، 

آسانی دست پیدا نخواهید کنیم. به چنین چیزی بههایمان تعریفنوه   رایرا ب  بتوانیم آن
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به ما  داریم که  کرد.  متعهد  از کارکناِن  چنین گروهی  هستیم که  خوشبخت  شدت 
 سازد.را می سایت آمازون شان است کهها و شور و شوقازخودگذشتگی

 1998سال اهداف 

های جدید، از طریق تجارت  افزودن ارزش   ۀ ابتدایی یادگیری نحوما هنوز در مراحل  
برند    ۀمان همچنان تثبیت و توسعمان هستیم. هدف و بازرگانی اینترنتی برای مشتریان

ها  گذاری پایا در سیستممان است. دستیابی به این هدف، به سرمایه و پایگاه مشتریان 
زمان  طور عالی همبه مشتری به  دمت و زیرساخت نیاز دارد تا تسهیالت، گزینش، و خ

ریزی برای افزودن موسیقی به محصوالت با رشدمان پشتیبانی شود. ما در حال برنامه
نیز   دیگری  محصوالت  است  ممکن  که  داریم  باور  زمان  طول  در  و  هستیم 

فرصت   ایعاقالنههای  گذاریسرمایه  داریم  باور  همچنین  باشند.  های  برایمان 
بالعاده فوق مان در خارج از کشور وجود دارد؛ مانند رای خدمت بهتر به مشتریانای 

مشتریان. بدون شک،   ۀسازی بهتر تجربکاهش مدت زمان تحویل مرسوله و هماهنگ 
وکارمان، بلکه کسب  ۀهایی نو برای توسعبخش بزرگی از چالش ما، نه در یافتن روش 

 هایمان خواهد بود.گذاری بندی سرمایهدر اولویت 

تما   زمان  از  بیشتر  بسیار  آنالین   ۀ دربار   Amazon.com  سیسأ اکنون  تجارت 
بین هستیم،  دانیم، اما هنوز برای یادگیری راه درازی در پیش داریم. اگرچه خوش می

ها و موانعی که در  مان را حفظ کنیم. چالششناسیاما باید هوشیار باشیم و فوریت
ها مواجه خواهیم  به واقعیت با آن  زونآما  مان از اندازِ بلندمدتمسیر تبدیل چشم 

های رشد و خوب مالی؛ چالش  ۀشد، چندتا هستند: رقبای توانا و مهاجم با پشتوان
جغرافیایی؛ و لزوم    ۀمحصول و توسع  ۀهای توسعریسک اجرایی قابل توجه؛ ریسک 

بازار.  های در حال گسترش  برای استقبال از فرصت مستمر  و    وسیعهای  گذاریسرمایه 
این حال، همان طور کلی تجارت  ایم، فروش آنالین کتاب و بهطور که بسیار گفته با 

ها  رسد که شماری از شرکتنظر میست و بها  ای آنالین ثابت کرده که بازار بسیار گسترده 
ایم خرسندیم و  . ما از آنچه انجام داده کردخواهند    را کسب  سود قابل توجهی از آن

 .هستیم تر زده خواهیم انجام دهیم هیجانیحتی برای آنچه م
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  قدردان  Amazon.com  ای بود. ما در العاده سال فوق  1997در حقیقت، سال  
برای مشتریان یکدیگر  قدردان  نیز  و  هستیم،  اعتمادشان  و  تجارت  برای  مان 
 هایشان.گرمیمان برای حمایت و پشتدارانمان، و قدردان سهام کوشیسخت

 

 زوسجفری پرستون بی

 گذار و مدیرعامل بنیان

 Amazon.com شرکت

 

 



 

 چرخۀ رشد: آزمایش 

 

 رشد: آزمایش ۀچرخ
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کردن یعنی است؛ برای آمازون آزمایش  آمازون، نوعی سبک زندگی  در آزمایش  
وکار. کسب  ۀکردن چیزهای جدید برای بهبود شیواعضای تیم به امتحان ۀتشویق هم

بازخواست نمی ارزیابی کنند  شوند بلکه تشویق میاگر چیزی جواب ندهد،  تا  شوند 
 و از آن یاد بگیرند. ،درستی جواب نداده چیزی بهچه

و وقتی چیزی جواب می ریسک   اگر   دهد  آمازون  باشد،  داشته  باالیی  پتانسیل 
آن می اختیار کند.  در  را  نوآوری  ابزار  می  ها  قرار  سطحی  هر  در  دهند. هرکسی 

 کند. میتبدیل العاده خالق کردن، آمازون را به سازمانی فوقآزمایش

 وکارها شکست همراه دارد. بیشتر کسبریسِک شکست به  کردن، ذاتاً اما آزمایش
 کند.برعکس فکر می کنند. بیزوس کامالً   یکه باید از آن دور بینند  می ریسکی را

 

 

 

 

 

 

 ادامه دارد... 

برای کسب اطالعات بیشتر و خرید نسخه کامل، به سایت نشر نوین  
 مراجعه کنید: 

.irnviNashreno  

https://nashrenovin.ir/product/the-bezos-letters-steve-anderson/
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