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 دیجیتال بھترین و بدترین مدیران جھان  

معتقدند که نقش مدیران ارشد در موفقیت یا شکست  بسیاري - ١٣٩٠مھر  25
مدیر موفق و ناموفق را در کنار ھم  ١۴ memeburn وب سایت. شرکت ھا کلیدی است

 معرفی کرده است
 
 

مانند زندگی اش، دنیای تکنولوژی را دستخوش تغییر و تحوالت  مرگ استیو جابز
تنھا دوازده روز  Apple تاز مرگ بنیانگذار محبوب شرک در حالی. مختلفی کرده است

مربوط به زندگی و مرگش در رسانه ھای مختلف جالب  می گذرد، اما ھمچنان اخبار
جابز شاید انتخاب بھترین و بدترین مدیران  تا قبل از مرگ استیو. توجه ھستند

نبود، حاال اما بسیاری از رسانه ھا با قاطعیت  شرکت ھای تکنولوژی کار چندان ساده ای
 شاید به ھمین دلیل ھم باشد که وب سایت. مرد بھترین مدیر تکنولوژی دنیا: دتیتر زدن

memeburn.com بھترین و بدترین مدیران عامل شرکت ھای  به تازگی دست به انتخاب
وب سایت شامل ھفت مدیر تکنولوژی  فھرست انتخاب این. تکنولوژی جھان زده است

بدترین ھا است که آنھا را در زیر  در دسته بھترین ھا و ھفت مدیر دیگر در دسته
 :می خوانیم
 بھترین ھا

بسیاری از کارشناسان علوم مدیریتی بھترین مدیران تکنولوژی را  :Apple استیو جابز از
با این تعریف، . بیشترین تحوالت را در این عرصه ایجاد کرده اند کسانی می دانند که
وژی جھان چندان ھم دور از ذھن عنوان بھترین مدیر تکنول انتخاب استیو جابز به

 .بود نخواھد
 
 
 

در آن زمان طراحی و  را Apple II او در دھه ھفتاد میالدی پرفروش ترین کامپیوتر یعنی
تا تنھا یک ماه قبل  ١٩٩٧از سال  Apple او بعد از بازگشت دوباره به شرکت. تولید کرد

موفقیت ھای  از مرگش به عنوان مدیر عامل این شرکت فعالیت کرد و نوآوری ھا و
شاید  iPad و iPod، iPhone، iMac محصوالتی مانند. مختلفی را برای آن به ھمراه آورد

این وظیفه  حاال. باشند Apple بھترین تعبیر برای نوآوری و موفقیت ھای استیو جابز در
 این در حالی است که بسیاری از. گذاشته شده است» تیم کوک«به عھده سنگین 
به عنوان پیشروترین شرکت جھان معتقدند بعد از مرگ استیو جابز  Apple طرفداران

 .طالیی این شرکت ھم به پایان رسیده است دوران
ز جابز یکی از بھترین دانشجویان اخراجی ا او مانند استیو :Microsoft بیل گیتس از

انقالب بزرگی را در دنیای تکنولوژی به  دانشگاه ھای ایاالت متحده بود که توانست
او از زمان . پردازش ھای کامپیوتری شخصی وجود بیاورد؛ تحولی چشمگیر در عرصه

 ٢٠٠۶بازنشستگی ساختگی اش در سال   تا زمان١٩٧۵در سال  Microsoft آغاز به کار
 .شرکت را به عھده داشت بی محصوالت اینمسوولیت استراتژی تولید و بازاریا

 
 
 
 
 
 



حاکمیت شرکتش را در بازارھای مختلف به دست بیاورد و  او با پشتکار زیاد سعی کرد
از اتھام نقض قوانین  Microsoft بزرگ او نجات یکی از موفقیت ھای. موفق ھم شد

عظیم رساند تا ذکاوت بیل گیتس او را به ثروتی  . بود٩٠ضدانحصارطلبی در اواخر دھه 
این در حالی است . ثروتمندترین فرد دنیا قرار بگیرد برای سال ھای متمادی در جایگاه

 . قرار داده است٢١ و ٢٠موثرترین افراد در قرن  که مجیه تایم او را در فھرست
مخترع شبکه ھای اجتماعی نبود، اما قطعا این  او :Facebook مارک زوکربرگ از

او کارش را از یک . بزرگ تبدیل کرده است یده فرھنگی اجتماعیشبکه ھا را به یک پد
حاال بعد از گذشت چند سال و البته  برنامه نویسی ساده در دانشکده آغاز کرد و

 میلیارد دالر ١٣سرمایه ای برابر  پشت سر گذاشتن بسیاری از شکایت ھای قانونی با
 .است در دسته جوان ترین ثروتمندان جھان قرار گرفته

 
 
 
 

سال ھای اخیر جایگاه خوبی در  در حالی که این شرکت در :Nintendo ساتورو ایواتا از
کارشناسان و تحلیلگران این  بازار کنسول ھای بازی ھای کامپیوتری پیدا کرده است،

او چھارمین مدیر این . می دانند بازار موفقیت آن را به خاطر حضور ريیس این شرکت
 درصدی را ۴١افزایش  ٢٠٠٢در سال  Nintendo مدشرکت است که کمک کرد درآ

 .تجربه کند
 
 
 

را که موفق ترین کنسول ھای بازی  DS و Wii مانند ایواتا در طول مدیریتش محصوالتی
 .است جھان ھستند، به بازار عرضه کرده

  مدیر عامل شرکت بزرگ٢٠٠٨ تا ١٩٩۶او از سال  :Samsung جونگ یونگ یون از
Samsung بوده است. 

 
 
 
 
 
 
 

او . زیادی در بازارھای مختلف به دست آورد در این مدت این شرکت موفقیت ھای
بود تغییرات جالبی را در این  در حال ورشکستگی Samsung درست در زمانی که

نشست ھای تشریفاتی را حذف  برای این کار او ابتدا جلسات و. شرکت ایجاد کرد
معاونت ھای اداری را  روخت، نیمی ازکرد، بخش قابل توجھی از سھام شرکت را ف

 این ترتیب به. اخراج کرد و در نھایت سقف حقوق و دستمزد افراد را کاھش داد
Samsung قوی ترین  حاال این شرکت به عنوان یکی از. به دست یون نجات پیدا کرد

 .برندھای دنیای تکنولوژی در جھان شناخته می شود
اخراج شد؛  HP طر یک رسوایی اخالقی از شرکتاگرچه او به خا :HP مارک ھوارد از

موفق ترین مدیران تکنولوژی در تاریخ این صنعت باقی  اما ھمیشه به عنوان یکی از
بود که این شرکت به پرفروش ترین تولیدکننده  در زمان مدیریت او. خواھد ماند

حاال  تا ٢٠٠٧رومیزی و لپ تاپ از سال  کامپیوترھای شخصی از جمله کامپیوترھای
بازار پرینترھا ھم در این مدت  این در حالی بود که سھم این شرکت در. تبدیل شد

 ٢٠٠٨اقتصادی در نیمه سال  حتی در شرایط بحران. افزایش چشمگیری داشته است
 .بود  درصد۶شاھد افزایش میزان فروش خود تا  HP ھم
 



 
 
 

با  DVD فیلم ھای این شرکت در اصل یک عرضه کننده :Netflix رید ھاستینگز از
یک عرضه کننده  استفاده از پست بوده است؛ اما با رشد استفاده از اینترنت حاال به

ھاستینگز  در واقع این کاری بود که. محتوای چند رسانه ای آنالین تبدیل شده است
مدیر  برای ھمراه شدن با آینده تکنولوژی در این شرکت انجام داد تا او را به یک

 .تبدیل کند Netflix یافسانه ای برا
 
 
 
 

 بدترین ھا
 میلیارد دالر از ۴/٧این شرکت با وجود ارزش  :Sun Microsystemsشوارتز از جاناتان

 به این شرکت آمد ٢٠٠۶او از سال . بزرگی به نام شوارتز بھره می برد ضعف مدیریتی
ت شکست ھای این شرکت را آغاز کند که مھم ترین این شکست ھا از دس تا سلسله

این موضوع بحران مالی . بود HP زمینه سرورھای تجاری به شرکت دادن سھم بازار در
در نھایت او مجبور به کناره گیری . از کارمندان را به دنبال داشت و باالخره اخراج گروھی

 .تنھا یک پست در شبکه اجتماعی توییتر شد از این شرکت با
 
 
 
 

 مشاور تجاری حرفه ای بود اما ھرگز او اگرچه یک :Webvan.com جورج شاھین از
 .تکنولوژی موفق باشد نتوانست در حوزه

 
 
 
 

کاربران را تنھا در سه دقیقه به  خرده فروشی آنالین او که محصوالت مورد نیاز
  . ورشکست شد٢٠٠١دستشان می رساند خیلی زود و در سال 

مجبور به  ی آخر کار خود میلیارد دالر داشته و در روزھا۵/١این شرکت اما ارزشی برابر 
 . نفر از کارمندانش شد۴۵٠٠اخراج بیش از 

 Apple  به عنوان مدیر عامل شرکت١٩٩٣ تا ١٩٨٣سال  او از :Apple جان اسکولی از
 .به عنوان دوره سیاه غیبت استیو جابز یاد می شود فعالیت می کرد؛ دوره ای که از آن

 
 
 
 

ایده ھای جابز را الگوبرداری کند، اما حتی در این کار ھم موفق نبود تا  او سعی داشت
 مجبور به استعفا شد تا جابز جای او را گرفته و این شرکت را دوباره زنده در نھایت

 .کند
  مدیریت این شرکت را به عھده١٩٩٨ تا ١٩٩١او از سال  :Compaq اکارد پفیفر از

 بزرگ تولید کننده کامپیوترھای شخصی بود که زمانی دومین شرکت Compaq .داشت
 .ضعف مدیریتی پفیفر رو به ورشکستگی رفت به خاطر

 
 
 



 
مشکل زاندر دور بودن از فضای رشد تکنولوژی بود که در نھایت  :Motorola اد زاندر از

را خیلی دیرتر  ٣Gاو تکنولوژی . تند بازار موبایل عقب بماند باعث شد شركتش از ریتم
ھمین کار او . محصوالتش به کار گرفت تا منتقدانش را راضی کند ای دیگر دراز شرکت ھ

 .سوم برترین تولید کنندگان بازار موبایل سقوط کند باعث شد شرکتش به رتبه
 
 
 
 

یکی از بدترین مدیران تکنولوژی جھان شناخته  او ھمیشه به عنوان :AOL گری لوین از
 ھم زدن معامله خرید آن توسط شرکت بزرگآینده این شرکت را با به  می شود، چون
Time Warner میلیارد دالری خراب کرد٢٠٠معامله ای با ارزش  یعنی . 

 
 
 
 

اولین اشتباه بزرگ فورسی تالش ناموفقش برای  :Sprint Nextal گری فورسی از
  میلیارد دالری شرکت۵دومین اشتباه بزرگ او خرید . بود ادغام با شرکتی بزرگ تر

WiMax Network  بود که یک شرکت ناموفق در حوزه تکنولوژی به  ٢٠٠٧در سال
 .حساب می آمد

 


