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رمز موفقیت کارآفرینان از زبان مدیرعامل اپل
shabakeh-mag.com :ترجمه

اپل،  بنیان گذاران  از  یکی  و  ستودنی  اجرایی  مدیرعامل  جابز  استیو   ،۲۰۱۱ اکتبر  در 

درگذشت. با درگذشت وی، اپل شیوه جدیدی از رهبری را تجربه کرد، شیوه ای که 

رنگ و بویی متفاوت داشت. تیم کوک که مسئولیت بزرگی را پذیرفته و سكان اپل 

را در دست گرفته بود، سعی کرد تا با شیوه مدیریتی خود آینده پربار و درخشانی 

را برای این شرکت رقم بزند. وقتی بخواهید پا جا پای بزرگان بگذارید، یعنی همان 

کاری که تیم کوک )Tim Cook( کرد، مشکالتتان به عنوان رهبر چندین برابر می شود. 

نه تنها به عنوان رهبر باید شرکت و سرمایه گذاران را به سمت موفقیت هدایت کنید، 

بلکه باید تمام مخالفان و افراد مردد را آرام نمایید. تیم کوک تا حدی موفق شد 

این موفقیت هست که  در  انجام دهد و طبیعتا درس هایی  را  کارها  این  هردوی 

دانستن آن ها خالی از لطف نیست.
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اما رمز موفقیت تیم کوک مدیرعامل اجرایی اپل:

1. از سایه ها نترسید
زمانی که کوک جایگزین جابز شد، می دانست که وظیفه سنگینی را برعهده گرفته 

است و از شیوه رهبری جابز هم خبر داشت. تیم کوک سعی نکرد شیوه رهبری 

استیو جابز را کپی کند، شاید هم  فکر انجام این کار به ذهنش خطور کرده باشد. 

ولی کوک علیرغم سایه که از میراث جابز بر او افکنده شده بود، تصمیم گرفت فقط 

رهبری باشد که خودش شیوه آن را بلد بود. آیا کوک سعی کرد کارها را کمی شبیه 

او را سرزنش کرد؟ خیر. آیا خوب است که تیم  جابز انجام دهد؟ بله. آیا کسی 

کوک سلیقه خود را وارد فرهنگ اپل کرده است؟ به طور حتم این طور است و اکثر 

سهامداران این شرکت با او موافق اند.

2. خطرپذیر باشید
زندگی یک رهبر آسان و راحت نیست. بعضی وقت ها رهبران باید تصمیم های 

دشواری اتخاذ کنند که می تواند زندگی اطرافیانشان را تحت تاثیر قرار دهد. گرچه 

قابلیت هایتان اطمینان  به  بتوانید در هنگام پذیرش خطر  باید  اما  دشوار است، 

برای موفق شدن خطرپذیر  باید  را درک می کند که  این موضوع  کنید. تیم کوک 

با  اوقات  گاهی  است  ممکن  البته  که  کردن  خطر  بدون  که  دارد  باور  او  باشد. 

شکست همراه باشد، رسیدن به موفقیت غیرممکن است.

3. به اطرافیانتان اطمینان کنید
تیم کوک معروف است به آن که رهبری است که به نظر و رای گروه خود اطمینان 

دارد. او این شانس را دارد که اکثر مدیران اجرایی موفق و برجسته با او همکاری 

دارند و به او در تقسیم کارها کمک می کنند. او می داند این افراد، افراد موفق با 

تا  اجازه می دهد  این مدیران اجرایی  به  اغلب  نوآور هستند و  ایده های عالی و 

از اصول رهبری آن است که درک کنید که شما  را به عهده بگیرند. یکی  رهبری 
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همه چیز را نمی دانید و سپردن بخشی از کار به دست گروه کاریتان می تواند به شما 

کمک کند تا رهبری موفق باشید.

4. فروتن باشید
هرگز فراموش نکنید از کجا آمده اید. تیم کوک وقت خود را به گونه ای تنظیم می کند 

تا بتواند سری به فروشگاه های اپل بزند و با مشتریانش ارتباط چهره به چهره برقرار 

کند یا این که ایمیل هایشان را بخواند. تیم کوک می گوید: »نباید بگذارید منزوی 

شوید این موضوع بسیار مهم است و به نظر من مهم ترین چیز برای یک مدیرعامل 

اجرایی است. تواضع و فروتنی موجب احترام کارمندانتان به شما می شود و البته 

یک اصل ضروری برای تبدیل کردن شما به یک رهبر کسب وکار فوق العاده است.«

5. شفافیت، یک اصل کلیدی
کوک می دانست که شفافیت یک اصل کلیدی است. با انتقادات شدیدی که در 

خصوص استانداردهای کارمندان جهانی اپل وجود داشت، کوک درها را گشود و 

جهان را به دیدن نحوه عملکرد اپل دعوت کرد. با این کار او نه تنها حسن نیت این 

شرکت را نشان داد، بلکه استاندارهای صنعتی را برای دیگر سازندگان تنظیم کرد. 

کوک می گوید ما می خواهیم به همان اندازه که در محصوالتمان نوآور هستیم در 

مسئولیت پذیری خودمان هم نوآور باشیم.

6. اشتباهاتتان را بپذیرید
توصیه کوک برای کارآفرینان و مدیران اجرایی، توصیه ای بسیار مفید برای تمامی 

مدیران  و  اجرایی  مدیرهای  به خصوص  آدم ها  »اکثر  می گوید:  کوک  است.  افراد 

رده باال، آن قدر به ایده های قدیمی خود وابسته هستند که قدرت و جسارت اینکه 

بپذیرند اشتباه می کنند را ندارند. آن ها باید قدرت و جسارت تغییر ذهن خود را 

داشته باشند.«
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7. آنچه را که انجام می دهید، خوب انجام دهید
انجام می دهد،  انجام می دهد و خوب هم  بر اساس آنچه  اپل شرکتی است که 

ساخته  شده است. شاید تعجب کنید اگر بگوییم که اپل محصوالت کمی را تولید 

می کند. تیم کوک تاکید می کند که این تمرکز روی کار، کلید موفقیت مداوم اپل 

است. اگر دقت کرده باشید این شرکت ۴ آی پاد دارد. دو آیفون اصلی. دو آی پد و 

چند تایی هم مک. در ضمن اپل روی بهبود زیرساخت خود و محصوالتی که مردم 

دوست دارند، تمرکز می کند.

8. مسیر خود را به تدریج عوض کنید
استیو جابز عالقه زیادی به تولید محصوالت فوق العاده »آی« داشت، مثل آی مک، 

آیفون، آی پاد که همگی با »آي« شروع می شدند. حتی سرویس های متفاوت اپل 

ما  آی واچ،  نه  داریم،  را  اپل واچ  ما  بودند. حال  آی مسیج  یا  آی کالود  نام های  با 

اپل پنسیل را داریم نه آی پنسیل و همچنین گزارش هایی در مورد اپل کار نه آی کار. 

هیچ تفاوتی بین این محصوالت نیست، اما به راحتی متوجه می شوید که نه تنها 

در نحوه تفکر بلکه در رهبری شرکت هم تغییراتی صورت گرفته است.

9. قوانین خودتان را بنویسید
اگر حقیقتا می خواهید همانند یک رهبر عمل کنید، باید قوانین خودتان را بنویسید. 

یافتن  برای  کنید،  رهبری  درسی  کتاب های  مرزبندی های  اساس  بر  بخواهید  اگر 

موفقیت های مستمر باید دائم در تقال باشید. به ندرت می توانید سناریوهای زندگی 

واقعی و مشکالت مربوط به آن ها را در کتاب های درسی پیدا کنید. اگر هر کاری را 

طبق فرمول موجود انجام دهید، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است 

که به همان مقامی برسید که دیگران رسیده اند. این  یک درس مهم در رهبری است، 

این که بدانید چه زمانی از قوانین پیروی کنید و چه زمانی آن ها را دور بریزید.
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10. تنوع مهم است
ایده پشت این فلسفه آن است که آدم ها تجربه های فراوان و متفاوتی دارند و 

شرکت هایی که بتوانند بیشترین تجربیات خالق را مهار کنند، در مسیر کسب وکار 

خود بسیار ابتکاری و نوآور عمل خواهند کرد. تیم کوک این واقعیت را به خوبی 

تشخیص می دهد و تنوع را اساس فلسفه مدیریتی خود قرار داده است. او می گوید: 

»ما تنوع فکر می خواهیم. ما تنوع سبک می خواهیم ما می خواهیم مردم خودشان 

باشند. این ویژگی خارق العاده اپل است. وقتی اشتباهی می کنیم آن را می پذیریم 

و شهامت تغییر را داریم.«
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