اعظم زائری

"ويليام هنری گيتس" سوم مشهور به "بيل

گيتس)(Bill Gates

" ،در  82اکتبر سال  5511در يک

خانواده ی متوسط در شهر "سياتل" آمريکا به دنيا آمد .پدر بيل" ،ويليام هنری گيتس دوم" ،وکيل
دادگستری و يکي از سرشناسان شهر "سياتل" است .مادر او آموزگار مدرسه و يکي از اعضای "هيئت
مديره )" (United Way Internationalبود که در امور خيريه نيز فعاليت داشت .بيل گيتس در اين خانواده
و در کنار دو خواهر خود رشد کرد .بيل در کودکي بيشتر وقت خود را در کنار مادربزرگ سپری کرد و از
او تاثير بسيار گرفت .وی از همان دوران کودکي ،روحيه ی رقابت طلبي خود را نشان داد و تالش مي
کرد تا در هر زمينه ای از دوستان خود پيش

باشد .

گيتس تحصيالت ابتدايي خود را در مدرسه ی  ""Lakesideپشت سر گذاشت .در آغاز يکي از سالهای
تحصيلي ،مسئوالن مدرسه ی " "Lakesideتصميم گرفتند با کمک خانواده ی دانش آموزان ،يک سری
کامپيوتر اجاره کنند و در اختيار دانش آموزان قرار بدهند .در اين دوران ،بيل گيتس با کامپيوتر آشنا شد و
به سرعت ،در بهره گيری از آن مهارت کسب نمود .وی نخستين نرم افزار خود را که يک بازی ساده بود
در سن سيزده سالگي

نوشت .

گيتس به همراه دوست خود "پل آلن ) " (Paul Allenکه دو سال از او بزرگتر بود و در زمينه ی سخت
افزار کامپيوتر هم مهارت داشت ،بيشتر وقت خود را سرگرم برنامه نويسي در اتاق کامپيوتر

""Lakeside

بود.
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گيتس در سال  5591وارد دانشگاه "هاروارد" شد و در آنجا با "استيو بالمر )" (Steve Ballmerکه اکنون،
رئيس بخش اداری مايکروسافت است آشنا شد .گيتس زماني که در "هاروارد" بود يک نسخه از زبان
BASICرا برای کامپيوتر  MITS Altairطراحي

کرد.

بيل گيتس در سال  5591به همراه دوست دوران کودکي خود "پل آلن" ،شرکت کوچکي با نام
"مايکروسافت

)(Microsoft

"با شعار "در هر خانه يک کامپيوتر" بنا نهاد .مايکروسافت ،انواع زبانهای

برنامه نويسي را برای کامپيوترهای گوناگون توليد مي کرد .در آن زمان ،مايکروسافت تنها چهل کارمند
داشت که شبانه روز به شدت کار مي کردند و کل فروش آن تنها  8/4ميليون دالر در سال
در سال  ،5521شرکت  IBMبرای اينکه از بازار کامپيوترهای شخصي باز نماند ،کامپيوتر خود را -

بود.

که PC

نام گرفت و کامپيوترهای امروزی نيز مبتني بر آن هستند  -ساخت و وارد بازار کرد .اين شرکت تصميم
گرفت کار نرم افزار آن را به عهده ی شرکت ديگری بگذارد؛ اين بود که شاهين خوشبختي بر دوش
مايکروسافت نشست و ، IBMقراردادی با شرکت کوچک مايکروسافت بست تا نرم افزارهای سازگار با
کامپيوترهای شخصي  IBMتوليد

کند.

کامپيوتر های جديد  IBMاز پردازنده های شانزده بيتي  2122شرکت "اينتل" استفاده مي کرد .بنابراين،
مايکروسافت برای فروش زبانهای برنامه سازی خود به يک سيستم عامل شانزده بيتي نياز داشت .در آن
زمان ،شخصي به نام "تيم پاترسون" که در کارگاه خانه ی خود يک کامپيوتر شانزده بيتي کوچک
ساخته بود ،برای آن يک سيستم عامل ساده شانزده بيتي نوشت و نام  DOS 86را برای آن برگزيد .بيل
گيتس تمامي حقوق سيستم عامل  DOS 86را به بهای هفتاد و پنج هزار دالر به دست آورد .بيل گيتس
و پل آلن ،سيستم  DOS 86را متناسب با کامپيوتر های شخصي IBMتغيير دادند و با افزودن امکانات
بيشتر ،از آن يک سيستم عامل قوی شانزده بيتي ساختند .مايکروسافت ،اين سيستم عامل را

MS-DOS

ناميد .سيستم های  MS-DOSبر روی کامپيوترهای شخصي  IBMجای گرفتند و ، IBMدرصدی از فروش
کامپيوترهای  PCخود را برای بهره گيری از  MS-DOSبه مايکروسافت مي پرداخت .به تدريج امپراتوری
2
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بيل گيتس بر روی سيستم  MS-DOSبنيان نهاده شد .از آن پس ،مايکروسافت با توليد سيستم عامل
گرافيکي  Windowsو دستاوردهای موفق ديگر ،گامهای بزرگتری به سوی موفقيت

برداشت.

بنابر آخرين آمار ،بيش از  51درصد از دارندگان کامپيوترهای شخصي در سراسر جهان از دستاوردهای
گوناگون مايکروسافت استفاده مي

کنند.

يکي از داليل موفقيت "مايکروسافت" به گفته ی خود گيتس ،به خدمت گرفتن افراد باهوش در اين
شرکت

است .

هم ا کنون بيل گيتس با دارايي بيش از پنجاه ميليارد دالر ،ثروتمندترين مرد دنيا شناخته شده است .وی
زماني که تنها نوزده سال داشت ،مايکروسافت را مديريت مي کرد .او به قدری سخت کوش بود که حتي
گاهي چند روز محل کارش را ترک نمي کرد و به همراه کارمندان خود ،به سختي ،سرگرم انجام پروژه
های گوناگون و سفارش مشتريان

بود.

گيتس در سال  5554با "مليندا فرنج گيتس" ازدواج کرد که نتيجه ی آن يک دختر (متولد سال )5551
و يک پسر (متولد سال  )5555بوده

است.

وی در سال  8111از سِمَت مدير عاملي کناره گرفت و "بالمر" را جايگزين خود کرد .پس از آن ،به ادامه
ی راه مادر پرداخت (بنا نهادن بنياد خيريه) و با بيست و نه ميليارد دالر سرمايه ،بنياد خيريه ی "بيل و
مليندا" را بنا

نهاد.

او در سال  8111بيان داشت که از جوالی  ،8112کار در مايکروسافت را رها ميکند ،اما به دليل عالقه
ی زياد ،در کارهای برنامهنويسي به مايکروسافت کمک خواهد کرد .هم اکنون بيل گيتس به همراه
همسر و فرزندان خود در شهر "سياتل" ساکن

است.

تا به امروز ،مايکروسافت با بيش از چهل هزار کارمند در شصت کشور جهان و با درآمد خالص 8151
ميليارد دالر در پايان سال مالي  ،8115از جمله موفق ترين شرکتهای اياالت متحده ی امريکا و يکي از
راهبران صنعت کامپيوتر بوده

است.

3

www.hajarian.com

مايکروسافت به تازگي گزارش عملکرد مالي خود در سه ماه اول سال  8154را منتشر کرده است که
نشاندهنده کاهش درآمد مالي اين شرکت در سه ماهه اول سال  8154به نسب سه ماه پاياني سال قبل
است .در سه ماهه اول سال  8154درآمد مايکروسافت با  5درصد کاهش به رقم  815411ميليارد دالر
رسيده که به نسبت  815425ميليارد دالری اين کمپاني در سال  8151و در مدت مشابه شاهد کاهش 5
درصدی سود اين کمپاني هستيم .همچنين سود عملياتي اين کمپاني  15594ميليارد دالر اعالم شده
است که با توجه به  95158سال گذشته شاهد  2درصد کاهش سود عملياتي در اين کمپاني بوده

ايم.

در بخشي از اين گزارش حاشيه سود اين شرکت  14درصد اعالم شده که به نسبت مدت مشابه سال
گذشته شاهد  14درصد کاهش سود عملياتي بوديم.
درآمد مايکروسافت در سه ماهه اول سال  8154برابر  815411ميليارد دالر بوده است که در مقايسه با
درآمد  815425ميليارد دالری اين کمپاني در همين فاصله زماني در سال  8151نزديک به  5درصد
کاهش يافته است .سود عملياتي يا غيرخالص اين شرکت در فصل آغازين  8154برابر  15594ميليارد
دالر اعالم شده که در مقايسه با سود  95158ميليارد دالری اين شرکت در سال گذشته ،کاهش 2
.درصدی را شاهد بوده است
)Microsoft Q3 2014 Financial Results (GAAP
Q1'2013

Q4'2013

Q1'2014

$20.489B

$24.519B

$20.403B

درآمد

$7.612B

$7.969B

$6.974B

سود عملياتي

76.6%

66.2%

70.8%

حاشيه سود
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هفت اصل بیل گیتس
«بيل گيتس»،رئيس«مايکروسافت»،در يک سخنراني در يکي از دبيرستانهای آمريکا ،خطاب به
دانشآموزان گفت« :در دبيرستان خيلي چيزها را به دانشآموزان نميآموزند».او هفت اصل مهم را که
دانشآموزان در دبيرستان فرا نميگيرند ،بيان کرد .به گزارش ايسنا ،اصول بيل گيتس به اين شرح است:
اصل اول :در زندگي ،همه چيز عادالنه نيست ،بهتر است با اين حقيقت کنار بياييد.
اصل دوم :دنيا برای عزت نفس شما اهميتي قايل نيست .در اين دنيا از شما انتظار ميرود که قبل از
آنکه نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد ،کار مثبتي انجام دهيد.
اصل سوم :پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان و استخدام ،کسي به شما رقم فوقالعاده زيادی
پرداخت نخواهد کرد .به همين ترتيب قبل از آن که بتوانيد به مقام معاون ارشد ،با خودرو مجهز و تلفن
همراه برسيد ،بايد برای مقام و مزايايش زحمت بکشيد.
اصل چهارم :اگر فکر ميکنيد،آموزگارتان سختگير است ،سخت در اشتباه هستيد .پس از استخدام
شدن متوجه خواهيد شد که رئيس شما خيلي سختگيرتر از آموزگارتان است ،چون امنيت شغلي
آموزگارتان را ندارد.
اصل پنجم :آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما تضاد ندارد .پدربزرگهای ما برای اين کار
اصطالح ديگری داشتند ،از نظر آنها اين کار «يک فرصت» بود.
اصل ششم :اگر در کارتان موفق نيستيد ،والدين خود را مالمت نکنيد ،از ناليدن دست بکشيد و از
اشتباهات خود درس بگيريد.
اصل هفتم :قبل از آنکه شما متولد بشويد ،والدين شما هم جوانان پرشوری بودند و به قدری که اکنون
به نظر شما ميرسد ،ماللآور نبود.
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توصیههاى بیل گیتس برای موفقیت دراستراتژی كسب و كار

توصيه اول :جريان اطالعات را خون زندگى بخش بدانيد
توصيه دوم :بازرگانى اينترنت را بشناسيد و به کار گيريد
توصيه سوم :دانش و آگاهي را به خدمت انديشه های راهبردی درآوريد
توصيه چهارم :به عمليات سازمان بينش بيفزاييد
توصيه پنجم :در انتظار غير منتظره ها باشيد

فرازی از مدیریت استراتژیک از دیدگاه بیل گیتس:
فصل اول :فرآيند مديريت استراتژيک
هدف اصلي مديريت استراتژيک پاسخ به اين سوال است که چرا برخي سازمانها موفق و برخي ديگر
ناموفق هستند؟ چرا شرکتهايي نظير "اينتل" و "دل" موفق و برخي شرکتها نظير" انرون" و "
ورلد کام" ورشکست شده اند .علل ناموفق بودن سازمانها ممکن است تغيير ساليق مصرف کنندگان،
فعاليتهای رقبا ،اقدامهای دولت ،رويدادهای پيش بيني نشده و يا اشتباهات استراتژيک مديران شرکتها
باشد.
هيل و جونز معتقدند که سه عامل در موفقيت شرکتها مؤثرند:
 -5بستر ملي يعني جايي که شرکت در آن ايجاد و تأسيس شده است.
 -8بستر صنعت يعني صنعتي که شرکت در آن فعاليت ميکند.
 -1منابع ،تواناييها و استراتژيهای سازمان
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تعریف و مفهوم استراتژی:
برای تعريف استراتژی دو رويکرد وجود دارد -5 :رويکرد سنتي  -8رويکرد نوين

 -5رويکرد سنتي:
واژهی استراتژی برای نخستين بار از مفاهيم نظامي به حوزه مديريت وارد شده است .با اين رويکرد
استراتژی عبارت است از « :علم و هنر فرماندهی نظامي برای برنامه ريزی و هدايت عملياتهای جنگي در
گستره وسيع»
در اين رويکرد برنامه ريزی مبنای اصلي و شالوده تعاريف استراتژی است .و استراتژی عبارت است از
تعيين اهداف و مقاصد بلند مدت اساسي سازمان ،مشخص کردن نحوه ی انجام فعاليتها و تخصيص
منابع ضروری برای تحقق اين اهداف

 -8رويکرد نوين:
به زعم هنری مينتزبرگ ،استراتژی واکنشي اضطراری به شرايط غير قابل پيش بيني ميباشد ،يعني
استراتژی رويدادی است که در عالم واقعيت رخ ميدهد و نه صرفاً آنچه که برنامه ريزی شده است.
استراتژی يک فرآيند مداوم و منظم نيست ،بلکه اغلب نامنظم و ناپيوسته است که به صورت حرکت/
توقف پيش ميرود.
طول عمر يک برنامه استراتژيک معموالً حدود  51سال است و بعد از اين مدت زمان يک شوک ناگهاني
به مديريت سازمان وارد ميشود تا در برنامه موجود ارزيابي اساسي داشته باشد .
يک رويداد يا عامل محرک ،چيزی است که سبب ايجاد انگيزه جهت تغيير استراتژی ميگردد .برخي از
رويدادهای محرک عبارتند از:
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·مدير عامل جديد
·مداخله يک موسسه بيروني
·تهديد تغيير در مالکيت
·تشخيص مديريت از طريق شکاف عملکرد

مدیریت استراتژیک:
مديريت استراتژيک مجموعه ی اقدامها و تصميم های مديريتي است که عملکرد بلند مدت يک سازمان
را تعيين ميکند.
مديريت استراتژيک در يک سازمان در چهار مرحله متوالي شکل ميگيرد:
 -5برنامهيزی مالي پايهای
 -8برنامهيزی مبتني بر پيش بيني
 -1برنامهيزی استراتژيک
 -4مديريت استراتژيک

تصمیمگیری استراتژیک:
صفت مشخصه مديريت استراتژيک تأکيد بر تصميمگيری استراتژيک است .همچنان که سازمانها در
محيط بي ثباتتر رشد نموده و پيچيده تر ميشوند ،تصميمگيریها نيز سختتر و پيچيدهتر ميشوند.
برخالف بسياری از تصميم گيريهای ديگر ،تصميمگيریهای استراتژيک با آيندهی بلند مدت سازمان
سروکار دارد و تعداد آنها از ساير تصميمها بسيار کمتر است و دارای سه مشخصه اصلي هستند:
 -5نادر و کمياب هستند.
 -8مهم هستند.
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 -1جهت دهنده هستند.

روشهای تصمیم گیری استراتژیک:
 -5روش کارآفرينانه(تمرکز ابتدا بر فرصتها و سپس بر مشکالت)/بيل گيتس و مايکروسافت در اين
روش قرا ميگيرند.
 -8روش انطباقي( ارائه راه حلهای واکنشي به مشکالت)
 -1روش برنامه ريزی( جمع آوری منظم اطالعات ،تجزيه و تحليل صنعت و تدوين استراتژی معقول و
منطقي)

دامهای تصمیم گیری استراتژیک:
به داليلي که باعث ميشود مديران نتوانند اطالعات مناسب را برای تصميم گيری به دست آورند« ،
دامهای تصميم گيری استراتژيک» ميگويند که شامل موارد زير هستند:
 -5گرايشها و تمايالت شناختي و ادراکي
الف -گرايش به پيش فرضهای قبلي
ب -استدالل از طريق قياس
ج -تعهد بيش از حد
د -عموميت دادن
ه -توهم کنترل
 -8تفکر گروهي
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روشهای بهبود تصمیم گیری استراتژیک:
 -5منتقد مدافع:
در اين روش يک نفر که مخالف است را در گروه مشارکت ميدهند تا موارد منفي طرح را گوشزد نمايد و
ايرادات طرح برطرف شود.

 -8پرسشگری گفتماني:
در اين روش يک گروه کخالف تشکيل ميشود و با گروه موافق طرح به بحث ميپردازند و ايرادات احتمالي
طرح را بيان مينمايند.

انواع مدیریت استراتژیک:
در اغلب سازمانها دو نوع مدير وجود دارد:
 -5مدير کل:
مديران کل مديراني هستند که مسوول عملکرد کل سازمان يا يک بخش تحت کنترل خود هستند و
تمرکز آنها ،سالمت کل سازمان تحت مديريت آنان است.
 -8مديران وظيفهای:
مديران وظيفهای مسؤول وظايف در زمينه های فعاليت خاص مانند :پرسنل ،خريد ،توليد ،فروش و
حسابداری هستند.
سطوح مدیریت استراتژیک:
در شرکتي که دارای فعاليتهای متنوعي است سه سطح اصلي مديريت قابل شناسايي است:
 -5سطح شرکت
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 -8سطح کسب و کار
 -1سطح وظيفهای
رهبری استراتژیک:
رهبری استراتژيک عبارت است از توانايي ايجاد چشم انداز استراتژيک برای سازمان و ايجاد انگيزه در
ديگران برای پذيرش آن چشم انداز.

مشخصات رهبری استراتژیک:
 -5دور انديشي ،بالغت و ثبات
 -8تعهد
 -1توانايي دريافت اطالعات
 -4تمايل به تفويض اختبارت و قدرت
 -1زيرکي سياسي
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