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 اولفصل 

 دی و مدیرعاملکَ 

 

 William)آر. جیکَمپبِل نت خاکسپاری ویلیام وینس سمِ در مرا 2016کتاب در سال این نگارش  آغازِ

Vincent Cambell Jr.  ) وپنجه نرم کردن با سرطان  که در سن هفتادوپنج سالگی پس از دست  شروع شد

نقش مهمی  که  1983از سال  سیلیکُون وَلی های برجستة ترین چهرهعنوان یکی از مهمبهبیل . از دنیا رفت

 Larry)  یج ری پِلَرتبه در مخاطبان خود داشت:  تعدادی مهمان عالیل و گوگل ایفا کرده بود،  پِرا در موفقیت اَ

Page ) رینئی بِرگِو ِس  (Sergey Brin)ِگرربِ ، مارک زاک (Mark Zuckerberg) رگ ندبِریل َسو ِش  

(Sheryl Sandbeg )تیم کوک ،  (Tim Cook)  ِوس زُف بِ و ج  (Jeff Bezos) .    نیز حضور  نویسندگان کتاب

 سال در گوگل با بیل کار کرده بودند.   15د، زیرا هر سه در طی  داشتن

  او در پنسیلوانیای غربی وارد کالیفرنیا شد. ابتدا  اندازی فعالیت تجاری خودپس از راه بیل در چهل سالگی

(Western PA)    لمبیا  در دانشگاه کبزرگ شده و(Columbia University  )  .در همین  تحصیل کرده بود

هایش را به خود جلب  تیمیاحترام مربیان و هم رغم اندام کوچکش، دانشگاه بود که فوتبال بازی کرد و علی 

با مدرک اقتصاد   1962های کالج را پرداخت کند و در سال او با رانندگی بر روی تاکسی توانست هزینهکرد. 

 التحصیل شد.  فارغ

ها چندان  با وجود این حقیقت که تیم آن البته  کلمبیا بازگشت، فوتبالِ  تیمِ  سرمربیِ عنوانِ به 1974در سال 

 Joe) و رنُتِاو پتحت نظر اسطوره جُ  مربیگری  ار را از روی وفاداری انجام داده و از فرصتِاو این کقوی نبود. 

Paterno ) از سوی مدیریت اجرایی حمایت نشده و پیشینة  رغم تعهدش، علیبهره برد. در ایالت پنسیلوانیا

 تا حد فرسودگی و خستگی از خود کار کشید.  ضعیفی را گردآوری کرد؛ با این حال 



2 
 

دهی  خدمات ، او سرانجامتبلیغاتی کار کرد.  به تجارت رو آورد و در یک آژانسِ  ،کنار کشیدن از فوتبالپس از 

دریافت  از اپل    ایاین موفقیت باعث شد که دعوتنامهترفیع گرفت.  را آغاز کرده و  1( Kodak)   داک کُ  به حسابِ

  شروعِ   دیدگاهِ   از ،  مهیجی را در پیش گرفته بود   چنین مسیرِ  ، اش پس از اینکه حرفهبه غرب جابجا شود.  کند و  

 پذیرفت.  راآن و  لهام گرفته ا «2»غربِ وحشیکتاب دوباره در 

ت،  مَاو در این ِسریابی ترفیع یافت.  اه ماه به معاونت فروش و بازاز همه سبقت گرفته و فقط در عرض نُآنجا نیز  

برای  ها  آنبر عهده داشت.  ،  را  ساز، محصولی تاریخجدید   ( Macintosh)  کینتاش مَ  اندازیِنظارت بر راهوظیفة  

ی استفاده کردند که در حد  برانگیزبحثآگهی  ازمدیره،  هیئت های ، برخالف خواستهمکینتاش رونمایی از 

در    (LA Times)  تایمز  نجلسآلسو    آن سال پخش شد   بالِبیس  ایِحرفه  لیگِ  قهرمانیِ  بازیِ  دو نیمهِ  فاصلِ

 « یاد کرد.  بال ای بیستاریخ بازی قهرمانی لیگ حرفهعنوان »بهترین تبلیغات  ، از آن به2017سال 

صب نمود.  عنوان مدیرعامل منتبیل را بهتأسیس کرد،  ( Claris) نام کالریس  به  یافزار نرم ی اپل، شرکتوقتی 

جا را  ؛ بنابراین بیل تصمیم گرفت آنتصمیم گرفتند آن را دوباره به اپل برگردانند  1990در سال  ،حالبااین

. آن  گرفتسبقت می  (Palm Pilot) پایلِت را اداره کند که داشت از پالم (Goترک کرده و استارتاپِ گُو ) 

تا   1994موقعیت خود را حفظ کرده و از سال دوباره  ، پس از مدتِ کوتاهی شکست خورد؛ اما بیل ،استارتاپ

  نقش مدیرِ اجرایی هنگامی که زمان انتقال بعدی او فرا رسید، شد.  ( Intuit)  اینتوئیت  مدیرعاملِ 2000

جدید   عامل  مدیران دانش خود را با  بسیار کارآمد که  ای  را بر عهده گرفت؛ یک مربی حرفه(XIR) آرآیایکس

انواع رهبران  ایش بود که در طی آن  ل به اشتراک خواهد گذاشت. این سومین و آخرین فصل زندگی حرفهگوگ

 .Lee C) رولینِگسی. بُ کلمبیا لی ( و رئیس دانشگاه Al Goreر ) وجمهور الُگاز جمله معاون رئیس

Bollinger )   در   ها کمک کرد، توجه به تمام افرادی که او به آن بدونِ که شوده میزد تخمینتعلیم داد. را

 دالر است.    تریلیونبیش از یک  ارزشِ آن،  چنان ثروتی ایجاد کرد که  ،خود در گوگل و اپلکارِ 

 
واقع  ایاالت متحده  ایالت نیویورک در روچستر است که دفتر مرکزی آن در شهر عکاسی  خدمات و خام مواد تجهیزات، دة سازن شرکت چند ملیتی یککداک، ایستمن . 1

 د. تأسیس ش 1892در سال  جورج ایستمن توسط ه وشد
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ی  کرد به صورت جوامع عمل کنند و هدفشان در هماهنگ ها را تشویق میتیماستعداد واقعی او در این بود که 

در   ، این مسئلهگذارند. کنند و اختالفات را کنار می مشابه کار می  ها در راستای اهدافِآنبا یکدیگر باشد. 

  های خودپرستیها معموالً متشکل از افرادی فردگرا با  آنزیرا  دهد،  رخ میبه ندرت  باال    عملکردِ  دارای   هایِتیم

 بزرگ هستند.  

  بنابراین او دریافت که چگونه کنند عملکرد بهتری دارند؛ هایی که با یکدیگر همکاری میدانست تیمبیل می

گفت  می   عامل  مدیران به  شرکت کرده و    ، کارکنانی سبقت گرفت. او واقعاً در جلساتِ  الرقبای احتم  از توان  می

 گوگل را بهتر بشناسد.  کارکنانِکه ممکن سعی کرد   تا حِد  و  که چگونه تشکیالت را بهتر اداره کنند 

کرد:   مربیگریکوشند شرح دهند که بیل چه تعلیماتی داشته و چگونه میهای بعدی، نویسندگان در فصل

نند. گرچه  کمحل کار را بررسی می تشکیل تیم و عشق بخشیدن بههای مدیریتی، ایجاد اعتماد، ها مهارتآن

این کتاب  های او غیرممکن است،  و در نتیجه تکرار روش   شتوجود دا  کَمپبِلها معتقدند که فقط یک بیل  آن

مربی   او، دالریِ تریلیون  اصولِ  از با استفاده  بتواند  رهبر تیمی حمایت کنند تا نه مدیر یا از هرگو که را نوشتند 

 خود شود.   تیمِ

 


