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  چكيده
آفريني اينترنتي هستند را بي كه نمادهاي كالسيك كار گوگل، آمازون و اي هاي بزرگي مانند سايت

، مقاالت، سمينارها و غيره معرفي كردند كه كارگاهي آموزشيرا در  ها آنبارها و بارها . شناسند همه مي
چه عواملي باعث شده به راستي ولي  ....چقدر پيشرو هستند و  !چقدر پرسنل دارند !چقدر درآمد دارند

يك ايده خوب و ناب يك يا چند  فقطآيا  چنين رشد كنند؟ ،يترنتكسب و كارهاي ايناين است تا 
اند  است كه توانسته  بوده ها آنآيا شناس و اقبال  هايي را ساخته است؟ مهندس جوان به تنهايي چنين غول

تا در حد سعي دارد  نوشتاراين  بوده است؟دخيل عوامل و داليل ديگري يا  كارآفرينان اينترنتي شوند؟
بررسي كسب و كار اينترنتي ترين  گوگل را به عنوان بزرگشركت عوامل رشد و پايداري بضاعت، 

تي موثر نمورد را به عنوان عوامل كليدي در پيدايش و موفقيت كارآفريني اينتر ششكرده و در نهايت 
 جهتراهكاري و  كگامي كوچ دشاي  هاي موفقيت آن شناخت داليل و زمينه .داند را معرفي نمايد مي

تقليد نا به جاي با الگوبرداري درست كارآفرينان تا  ،ي در ايران باشدتاينترن وكار ي كسبتوسعه
در اين نوشتار جهت بررسي و نيل به هدف  .آگاهانه در ايجاد كسب و كارهاي اينترنتي همت بگمارند

  .اي استفاده شده است از روش تحليلي توصيفي با استفاده از منابع كتابخانه
  

، گوگلعوامل موفقيت كسب وكارهاي اينترنتي، كارآفريني اينترنتي،  :كليدي عبارات
  مدل كسب و كار اينترنتي، عوامل پايداري كسب و كارهاي اينترنتي
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  مقدمه
و در  )Computer History Museum, 2011(شد در دهه نود ميالدي اينترنت عمومي 

بديهي است كه عرصه ايجاد درآمد . زندگي بشر تاثير گذاشت مدت كوتاهي بر روي كل
را متحول  و كارهاي سنتي كسب  اينترنت نه تنها روش. نيز از اين امر مستثنا نبوده است

از آن هرگز  قبلرا نيز به وجود آورده است كه  كارآفرينيهاي نوين  بلكه روش ،كرده
   )1386عزمي، (.اند وجود نداشته

توان به كم بودن سرمايه مورد  ينترنتي داراي مزاياي بسياري است كه مياو كارهاي كسب 
دانايي محور بودن، فارغ از مكان و زمان بودن اين نوع كار اشاره  ،شروعنياز براي 

  )1386احمدپور، (.كرد
گردد كه ترويج فرهنگ و آموزش  تجربه كشورهاي ديگر نشان داده مزاياي فوق باعث مي

ينترنتي در سطح ملي، به اشتغال زنان سرپرست خانوار يا افراد مستعد و ادرآمد ايجاد كسب 
معلوليت حركتي، توسعه مشاغل خانگي، رونق كسب و  كم سرمايه، اشتغال افراد داراي

شهرهاي بزرگ و صرفه جويي  كارهاي كوچك و متوسط، كاهش ترافيك و آلودگي در
غيره نفتي  ر به افزايش صادراتتواند منج مصرف سوخت، كمك نموده، در بلند مدت مي

  )1390دانشگاه علوم اقتصادي،  (.نيز گردد
در طي چند سال اخير در ايران نيز اشتياق مردم به خصوص جوانان براي كسب درآمد از 

  .اينترنت افزايش داشته و اين روند همچنان رو به رشد است
درصد  27رنتي با سود خالص غول جستجوي اينت "اخبار خوب و هيجان انگيزي مانند 

در سه ماهه دوم  اهويدرآمد  "و  )1388، ستنايا ("ميليارد دالر رسيده است  1.46افزايش به 
اين اشتياق  امثال آن،و  )1389سينت، (" ديدالر رس ونيليم 213به  شيدرصد افزا 51سال با 

نمايد كه اينترنت محلي است براي كسب درآمدهاي  كرده، چنين ميرا دو چندان 
 تصور از جوانان بسياري !آن هم بدون نياز به تجربه، تالش و سرمايه ه،ليادري يك شبمي
 به سوي كسب و كار از پول يتا سيل كافي استاي ناب و بكر  ايدهداشتن فقط د كه كنن مي

  .بيش نيستو آروزيي اين باوري غلط  متاسفانه! سرازير شود شان اينترنتي
كه جوهره  ،ه اندازي يك كسب و كار اينترنتي مهم استنو در را اي كه داشتن ايده البته

 حسيني، شاه(.خالقيت و نوآوري است ،كارآفرينيديگرمانند هر نوع  ،كارآفريني اينترنتي
يري يك كسب و كار دانيم كه فقط ابتكار و ايده منجر به يك شكل گ ولي مي )1388

اين قاعده مستثنا فريني اينترنتي نيز از كارآو )1386 كيا،(.موفق نخواهد شد
شركت گوگل به عنوان بررسي با سعي شده تا  تحقيقدر اين  )1383احمدپور، (.نيستند
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تر  عوامل كليدي كه بعضا كم ،)Schept, 2010( كسب وكار اينترنتي دنيا خوش نام ترين
توسعه فرهنگ سازي و در  ها آن ترويجبا معرفي و و شناسايي شده  ،شود اشاره مي ها آنبه 

  .گرددواقع موثر ي ايراني تفريني اينترنكارآ

  ، اهداف و اهميت تحقيقبيان مسئله
با توجه به اين كه مطالعه در زمينه كسب و كارهاي اينترني باعث شناخت عوامل موفقيت 

با الگوبرداري صحيح و تقويت عوامل رنتي تفرينان اينآكند تا كار ها شده و كمك مي آن
از اين  .دهندتر رشد  تر و سرعتي بيش كم ريسكد را با موفق بتوانند كسب و كارهاي خو

، مطالب ترين عوامل موفقيت گوگل مهم بررسيرو تحقيق مذكور تالش دارد تا با هدف 
 . موجود را شناسايي، گردآوري و تبيين نمايد

  پيشينه تحقيق
 كمي موضوع، مطالب تازه بودنبا توجه به عوامل موفقيت كسب و كارهاي اينترنتي درباره 

بنگاههاي برتر جهاني  " مقالهتوان به  از جمله اين موارد مي. به زبان فارسي موجود است
)Google(") اشاره كرد) 1386، شاكرين("راز گوگل" و )1387، بينش.  

از همه زوايا عوامل را موفقيت گوگل را بررسي  ،اين منابعمطالب بديهي است كه 
اي از مستندات سايت  ترجمه عمدتا بينش " ي برتر جهانيها بنگاه " مقالهمثال در . اند نكرده

را كه باعث  ابعاد متعددي، از منابع مختلفدر اين تحقيق سعي شده است تا  .گوگل است
و در اختيار سايرين قرار  گشتهسازي و دسته بندي  خالصهاند شناسايي، موفقيت گوگل شده

 .گيرد

  

 1گوگلمعرفي 
 100كه جلو آن  كيعدد  يبرا "googol" به نام ياضيواژه ر كياز وگل گ

 انگذارانيواژه توسط بن نيا يريبه كارگ .، اقتباس شده استصفر وجود دارد
حجم انبوه  يشركت است كه قصد سامانده تيگوگل منعكس كننده مامور

موضوع  كيجستجو را  ها آن. را دارد ياطالعات در دسترس در شبكه جهان
اطالعات جهان  يتمام ديكار با نيانجام ا يند كه براباور نيو بر ا ننديب يدشوار م

هر درخواست، دانسته شود و سپس به سرعت پاسخ  قيدق يمعنا. درك شود

                                                      
1 Google 
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كامالً  يك موتور جستجوي ايده آل: گويد  الري پيج مي .ديكامل آن فراهم آ
اي به درستي در اختيار تو قرار  را خواسته چه آنفهمد منظور تو چيست و  مي
  )1387بينش، ( .دهد مي

آغاز شد؛ پروژه  يقاتيپروژه تحق كيگوگل با 
 يدكترا يدانشجوساله،  22 2جيپ يالر يقاتيتحق
 .كرد تحصيل مي در دانشگاه استنفوردكه  وتريكامپ
ساله،  21 3نيبر يبا سرگ 1995در سال او  ييآشنا

. ودتري به پيش بر بيش سرعتكار با باعث شد كه با  ديگر استنفورد يدانشجو
را  ها تيوب سا نيكه قادر باشد روابط ب ييكه موتور جستجومعتقد بودند  ها آن
 تياهم زانيبه دست آمده را براساس م جيكند و فهرست نتا ليوتحل هيتجز
سال در . بودخواهد جستجو در آن زمان  يبهتر از روش جار اريكند بس يبند رتبه

 يطراح ستميس رايكردند، ز انتخاب Rub Backرا خود نام موتور جستجو  1996
و منزلت  تياهم صيتشخ يپس پرده را برا يوندهايبود كه پ يا شده به گونه

اين موتور جستجو با آدرس  .داد يقرار م يموردبررس تيسا
google.stanford.edu نهايتا .كار خود را بر روي سرورهاي دانشگاه آغاز كرد 

شركت گوگل را ثبت و  برين يسرگ و پيج الري آقايان ،ميالدي 1998در سال 
 )Google, 2011a( .افتتاح كردندرسما را  سايت

 

 
 1998اولين صفحه گوگل در سال  : 1شكل

 
 5ناخالص سودبا  دالر ميليارد 29 بيش از 4يدرآمدبه  2010گوگل توانست در سال 

  ) Yahoo, 2011(.برسد دالر ميليارد 193 6سهام ارزشو  دالر ميليارد19
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  تخصص و كار تيميتمركز بر 
بايد توجه . بودند يتجربه و تخصص كاف يند داراا هرا خلق كرد گوگلكه  يافراد

خالقان گوگل تز  بسيار نو پا بود، نترنتيكه ا يزمان 1995در سال داشت كه 
  . بوده است "جستجو يموتورها"شان يدكتر

كرده با  يورآنو درآن  يمتوان نمي يماحاطه نداشته باش ياصل است تا بر دانش كي نيا
تحول و  جاديا يبرا يخبره بودن شرط اساس. دادرا توسعه  آن ديجد يها دهيخلق ا

 "ديكن يبعد بهتر باز ديريبگ اديرا  نياول قوان ":گويد آلبرت انيشتين مي . جهش است
  ).1390(راسخوان 

 ريكردند و سا تيخود فعال يكار نهيفقط در زم گوگل خالقانعالوه بر تخصص، 
اريك  يانآقا. ه، تيمي از متخصصين را ايجاد كردندسپرد انگريها را به د زهحو

 تيم آرمسترونگ ،فروش و توسعه تجاري يكردستان، اميد 8مدير اجرايي 7اشميدت
حوزه  ديي هر كدام اساتمدير تكنولوژ كريگ سيلوراذشتاينو  اورس هلتزلتبليغات، 

گوگل  يبزرگان نيوجود چن. وستندياول به گوگل پ هاي خود بودند كه در همان سال
دكتر اريك  2001الري پيج و سرگي برين در سال به عنوان مثال  .را بزرگ كرد

و دكتراي  او مهندس برق. اند ساله را به عنوان مديرعامل به گوگل آورده 52اشميت 
كامپيوتر از دانشگاه بركلي است و يكي از مديران شركت اپل و سان مايكروسيستم و 

هاي موردنياز براي رشد  با ورود اشميت به گوگل، او زيرساخت. كس بوده استزيرا
  )1387بينش، ( .فراهم ساخت سريع گوگل را

مدرك كارشناسي مهندسي برق خود را آقاي كردستاني 
از دانشگاه ايالتي سن خوزه اخذ كرد و همچنين داراي 
مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني از 

وي پس از اتمام دانشگاه كارش . استنفورد استدانشگاه 
هاي مهم  را در بخش بازاريابي، مديريت توليد و مسئوليت بخش تجاري شركت

توان به نام  هايي كه وي در آنجا استخدام شد مي از اولين شركت. المللي آغاز كرد بين

                                                                                                                             
5 Gross Profit 
6 Market Cap 
7 Eric E. Schmidt  

 .آقاي الري پيج مدير عامل گوگل شده است الزم به ذكر است كه از سه ماه پيش 8
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ا در كردستاني پس از اين دو شركت كارش راميد  .اشاره كرد DO3و 9هيولت پكارد
نت اسكيپ آغاز كرد و طي دوره چهار ساله كه در آن شركت  OEMبخش فروش

هايي چون سيتي بانك  حضور داشت، مسئوليت برقراري ارتباطات تجاري با شركت
ين، سايت آمازون، اينتل و اكسايت را بر  ، آمريكن آن ال)ترين بانك آمريكا بزرگ(

  .عهده داشت

هاي پيشروي  در شركت  ل در زمينه فناوري سطح باالسا 12اي بيش از  وي داراي سابقه
اينترنتي مانند نت اسكيپ است و همچنين سمت نايب رئيس بخش توسعه شركت و 

 88ماه از  12فروش را بر عهده داشت و توانست بازده مالي اين شركت را در عرض 
بسيارعالي  كردستاني پس از مديريت.ر برساند ميليون دال 200ر به بيش از  ميليون دال

خود در نت اسكيپ از طرف مديران گوگل دعوت به همكاري شد و در بهار سال 
به اين شركت پيوست تا عنوان نايب رئيس ارشد بخش فروش و عملكرد  1999

مرجع الكترونيكي علوم مديريت ( .جهاني گوگل را در كارنامه كاري خود ثبت كند
  )1390ايران، 

 مديرعامل اشميت اريك. ماني در گوگل شده استهاي ساز كار تيمي يكي از ارزش

در گوگل كسي . كار تيمي استنتيجه  ،هاي گوگل همه پروژهكه  گويد ميگوگل 
ار يكي از كاركنان ننشستن ك. دسترس استهميشه در دفتر كار اختصاصي ندارد و 

  )1387بينش، ( .فرهيخته يك تجربه آموزشي خوب است
شود در بكارگيري و  فرد جديدي كه استخدام مي وهمه مديران و همكاران بالقوه 

گرچه از لحاظ زماني كمي به درازا  ،اين كار. تاييد او دخالت و مشاركت دارند
اگر شما افراد بزرگ و برجسته را استخدام كنيد و نظر . كشد اما ارزش آن را دارد مي
 .شود شما مي در استخدام بقيه افراد جويا شويد افراد بزرگ بيشتري نصيب را ها آن

در گوگل، مدير گردآورنده ديدگاه . فهمند تر و بهتر از يك نفر مي چند نفر بيش
هايي  موضوع همواره تيمي متعهدتر و تصميم اين. هاست، نه ديكتاتوري تصميم گير

  )همان( .آورد ميبهتر را به وجود 
 .تيمي محدود به داخل شركت نيست ها به شكل تخصصي و در قالبكارانجام 

به  .كند ها ديگر همكاري مي  سازمانتر با  براي رسيدن به موفقيت بيشهمواره گوگل 

                                                      
9 HP 
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هاي  با دانشگاه 2004، در AOL11با  2002، سال 10UOLبا  2001در سال عنوان نمونه 
و بسياري  China Mobileبا  2007هاروارد، استنفورد، ميشگان و آكسفورد، سال 

  )Google, 2011 b(. ديگر همكاري داشته است

  توجه به مدل كسب و كار
 يخود را در مدل كسب و كار خود با تمركز بر كاربران برا تيگوگل همه عوامل موفق

  )Distinguin, 2008( .اثر بخش بكار گرفته استشبكه  يك جاديا
انتشارآگهي : پردازد، كامالً شفاف است روشي كه گوگل از طريق آن به كسب درآمد مي

 شبكه خود درتوسط گوگل از انتشار آگهي  درآمددرصد  99 يش ازب. و گرفتن حق داللي

  )1386شاكرين، ( .استاينترنت، 
تنها چند دالر از آن  ليو داشتجستجو در روز  60،000،000 گوگلزماني رسيد كه 

 داري هم،گوگل  ينترنتيا يها از شركت ياريمانند بسبنابراين  .كرد كسب ميدرآمد 
بر خالف ولي . درآورد پول ها آناز  ايددانست چگونه ب يمن كهزيادي شد كاربران 

گوگل . كرد استفاده تيمدل كسب و كار موثر و موفق كياز به سرعت ، گوگل ياريبس
خود را از درآمدي مدل و  ان زياد پولي كسب نخواهد كرد كاربرفقط با داشتن كه  ديفهم

B2C  مدل بهB2B خود را  يتفاده از موتور جستجواجازه اسبا اين تغيير نگرش،  .تغيير داد
. كرددرآمد كسب  كنندگان غيتبلتبليغات از پخش به همگان داد و با ، گانيبه صورت را

  )Distinguin, 2008( .شد دو طرفهيك بازار گوگل وارد شده  در واقع

 
  مدل درآمدي دو طرفه گوگل: 2شكل
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هاي مكمل  سرويس صول وگوگل، بيشتر به خاطر ارائه محمدل  موفقيتتوان گفت كه  مي
خردل و يا خانه و وام خانه  شوند، است؛ همانند هات داگ و آن كه هر دو با هم ارائه مي

افتد،  كه در اينترنت اتفاق مي چه آنهر  در مورد گوگل تقريباً. شوند كه با هم ارائه مي
هاي بيشتري برروي  هر چه محصوالت و سرويس. مكملي براي كسب و كارش است

تراكنشهاي  هاي نرم افزاري و كامپيوتري ارائه شوند، همانند سرگرمي، اخبار، برنامه شبكه
  .كند توسعه پيدا مي هاي مختلفي از صنايع بخش مالي، دامنه خدمات مكمل گوگل نيز در

بينند و  مي هاي بيشتري كنند، آگهي مشاركت 12هاي آنالين در فعاليت افرادبيشتر  هر چهو 
هاي  همگام با افزايش فعاليت عالوه بر اين،. آورد  دست مي بيشتري به از اين رو گوگل پول

نيز  ها آنكنندگان و رفتارهاي  نيازهاي مصرف ، گوگل اطالعاتي بيشتري در مورد اينترنتي
و مزيت رقابتي خود را كرده بهتر طراحي تواند  ميخود را  هاي آورد و آگهي به دست مي
  )1386شاكرين، (. يابد افزايش مي نيز شمدبه تبع آن درآ .نمايد تقويت مي

كاهش هزينه محصول  برگوگل  راهبرد، استاز آنجا كه فروش محصوالت مكمل، سريع 
سرعت ه اگر هات داگ رايگان شود، فروش خردل ب. ها است و افزايش دسترسي به مكمل

اري كه تقريباً هرك. ها است قيمت مكملكاهش راهبرد گوگل بنابراين  .يابد مي افزايش
 ساختن ديتا سنتر، خريد فيبر نوري، ارتقاي دسترسي رايگان دهد، از جمله شركت انجام مي

Wi-Fi و ارائه  13متن باز سر محدوديت مالكيت معنوي ، حمايت از نرم افزارهاي ، دعوا بر 

 و سرويس وب تماماً براي كاهش هزينه و گسترش دامنه استفاده از اطالعاترايگان 

اين امر  به بيان ديگر ، گوگل خواهان آن است كه اطالعات رايگان باشد و. اينترنت است
  )همان( .شود ها مي باعث ترس بسياري از شركت

نكته ديگري كه گوگل در مدل درآمدي خود بدان توجه كرده است محدود نشدن به 
است ولي در سال هر چند كه تبليغات آنالين به سرعت در حال رشد  .استآنالين تبليغات 

از اين رو گوگل  . است بوده اينترنتدر صد از تبلغيات آمريكا بر روي  8فقط  2008
در اين راستا  .تبليغات در رسانه هاي ديگر را نيز براي كسب درآمد بيشتر شروع كرده است

  :شركت دو سياست را در پيش دارد
  تلويزيون ب دريوتيو مثال ؛آفالينانتقال آنالين بر روي بازار تبليغات  •

 براي روزنامه  AdWordsپلت فرم مانند؛تبليغات كامال آفالين •

 )Distinguin, 2008( 
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  مدل توسعه گوگل در بازارهاي آفالين: 3شكل

  
سپرده آن به كه خود را توسطه داده و تبليغاتي تبليغاتي گوگل خدمات با همين ديدگاه 

  :ذيل نيز پخش شوند هاي محيطدر تواند عالوه بر اينترنت  مي ،شود مي
  ESPN  ،MTV  ،CNBC، ABC familyمانند  يتلويزيونهاي  شبكه •

 ايستگاه راديويي  1600در  •

  )همان(روزنامه و  لهمج 800در  •
  

  ماليمنابع تامين 
چرا كه  .كارآفريني اينترنتي، مانند هر كسب و كار ديگري نياز به منابع مالي دارد

از  ديبا نيبنابرا. دارد ازيخود ن تيموفق يبرا ياديز نهيبه زمان و هزكسب وكار نو پا 
موسسان گوگل در جذب  .بشوند تا به ثمر برسند يمال نيها تام مدت يشخص اي ييجا

هم همين  ها آناند و يكي از عوامل اصلي موفقيت  سرمايه بسيار خوب عمل كرده
است  همودهاي مختلف به طرق مختلفي جذب سرمايه ن شركت گوگل در زمان. است

  :به شرح ذيل هستند ها آنكه عمده 

 دانشگاه •

يا به غير از محافل علمي  جاييكارهاي تحقيقاتي پر هزينه هستند و معموال 
با توجه به اين كه . كنند سرمايه گذاري نمي ها آنروي شركت هاي پيش رو 

 يافتن الگوريتم ها آنموسسان گوگل دانشجوي دانشگاه استنفورد بود و تز دكتر 
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 توسط گوگل اوليه يها نهيهزصفحات وب بود،  بندي رتبهبراي جستجو و 
  )Google, 2011 b( .شد تامينبه مدت دو سال  استنفورددانشگاه 

  
 

 گذاران سرمايه جذب •

يكي از بنيانگذاران  كه حتي شركت گوگل ثبت شود، قبل از اين 1998در سال 
شروع به  يرا برا هزار دالر 100مبلغ   15اندي بچتلشيم يآقابه نام  14شركت سان

 16يك سرمايه گذار هندي به نام آقاي وينود خسال 1999اوايل . كار آن پرداخت
تقريبا شش ماه پس از ثبت شركت . هزار دالر ديگر به شركت پرداخت 750مبلغ 

و  "Kleiner Perkins Caufield & Byers "ها  دو شركت سرمايه گذار به نام
"Sequoia Capital" دالر در گوگل سرمايه گذار نمودندميليون  25 مبلغ! 

)Google, 2011 b(  
 

 ورود به بورس •

و  عرضه شددر بورس آمريكا سهام گوگل براي خريد به عموم  2004ازآگوست 
دالر به ازاي هر سهم فروش  85سهم به قيمت  19,605,052همان روز 

    .) Google, 2011b(رفت
تواند ايجاد  ي خوبي را به هر شركتي ميبديهي است كه فروش سهام منابع مال

در حال حاضر سهام  .كند كند و گوگل نيز از اين منبع كمال بهره برداري را مي
، "Fidelity Investments"هاي مالي بزرگي مانند  دارن عمده گوگل را شركت

"T. Rowe Price"   و"State Street Corporation" دهند تشكيل مي).Yahoo 

, 2011 b(  
  

                                                      
14 Sun Microsystems : فعاليت خود را آغاز كرده بود وبه عنـوان   1982شركت سان شركتي است كه از سال

ايـن شـركت در سـال    . مشهور است ITهاي فروش كامپيوتر، قطعات، نرم افزار و خدمات  يكي از بزرگترين شركت
  .يارد دالر خريده شدميل 4.7به مبلغ ) Oracle(توسط شركت اوراكل  2010

15 Andy Bechtolsheim 
16 Vinod Khosla :ايشان نيز يكي ديگر از بنيانگذاران شركت سان است.  
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  ١٧رند سازيب •
اي كه  خود به طور حرفه اي كار كرده است به گونهتجاري گوگل بر روي نام 

را به خود ميليارد دالر  114به ارزش دنيا  18عنوان گران ترين برند 2010در سال 
   )Schept, 2010 (.اختصاص داده است

يك دارايي نامشهود براي شركت كه داشتن يك برند با ارزش عالوه بر اين 
  .يكي از عوامل بسيار تاثير گذار در افزايش درآمد استشود،  مي محسوب

  

  مشتري مداري
شركت گوگل هميشه به مشتري توجه خاصي داشته و او را در مركز تمركز كارها قرار 

 "گويدداند و مي مي تمركز بر كاربراش را  خود گوگل اولين عامل موفقيت. داده است
از ابتدا تالش كرديم تا . را بر مبناي آن بسازچيز همه كاربر را كانون خود قرار بده 

هر زمان كه محصول جديدي را  .بهترين تجربه ممكن را براي كاربران فراهم آوريم
طراحي مي كنيم، بسيار دقت داريم كه در نهايت اين محصول مال شما است پس بايد 

ساده  صفحه اصلي واضح و. در خدمت شما باشد و نه در خدمت اهداف داخلي ما
نتايج جستجو هرگز به كسي فروخته . شوند و صفحات بي درنگ نمايش داده مي است
و باور داريم كه محصوالت  .تبليغ با كليد واژه موردنظر كاربر، مربوط است .شود نمي

ما بايد به قدري خوب كار كند كه هرگز شما فكر نكيد اگر اين محصول جور ديگري 
  )google, 2011 c( "طراحي شود بهتر خواهد بود

ترين و وفادارترين كاربرها را در  همين توجه و تمركز به كاربر بوده كه گوگل پربيننده
اين گسترش نفوذ از طريق راه انداختن تبليغات تلويزيوني نبوده، بلكه از راه . وب دارد
صورت پذيرفته كه از دهان يك كاربر راضي خارج شده و او گوگل را به  كلماتي

 )1387بينش، ( .يه كرده استديگري توص

بلكه شامل كارمندان به عنوان . محدود نيست كاربرانفقط به گوگل  مشتري مداري
  .مي شودمشتريان درون سازماني نيز 
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   يكي از دفاتر شركت گوگل: 4شكل

 
گرچه . كشور جهان مشغول به كار هستند 40هزار نفر كاركنان گوگل، در  20بيش از 

كمتر از استانداردهاي صنعت خود، مورد انتقاد واقع  اخت حقوقگوگل به دليل پرد
براي كاركنان  اما توجه همه جانبه به منابع انساني، محيط كاري با نشاطي ،شده است

همه چيز ، اعم از وسايل كار، غذاخوري، سالن ورزش، در شركت  .فراهم آورده است
فقط به كار  ها آن تا ستارا براي كاركنان فراهم  …شستشوي ماشين، خشك شويي و

 ها آندرصد وقت مهندسان گوگل به پروژه هاي شخصي و دلخواه  .خود بپردازند
ها را  دارد كه فهرست ايده يك صندوق پيشنهادهاي مجازي نيز وجود. اختصاص دارد

اين فهرست به طور مرتب با پست الكترونيكي بين كاركنان رد و بدل . گيرد ميدر بر
دهند و بدين ترتيب بهترين ايده ها  امتياز مي ها آنها به  رباره اين ايدهد ها آنشود و  مي

آخر هفته كاري، گردهمايي همگاني در گوگل برقرار است كه  .آيند ميبه صدر 
مسائل اعالم اطالعيه ها، معرفي اعضاي جديد، پرسش و پاسخ ونيز خوردن و نوشيدن 

به كارمند  دگوي نمي گوگل. كنند است و تمامي مديران و كاركنان در آن شركت مي
كه كارمندي كه مورد اعتماد قرار گيرد  است بلكه بر اين باور وفادار بايد اعتماد كرد
  )1387بينش، ( .وفادار هم خواهد بود

  

  بازار بين الملي
بديهي است كه هر كسب و . هاي  بازر اينترنت است فرا مكاني بودن يكي از ويژگي

گوگل . را بايد به خدمت بگيريد تا بتواند حداكثر سود را ببرد كار اينترنتي اين ويژگي
  .نيز از ويژگي فرا مرزي غافل نبوده و نهايت بهره برداري را نموده است

ده زبان مهم دنيا ارائه كرد و در گوگل خدمات سايت را به ميالدي، 2000در سال 
 2001سال  .كند مي بانييرا پشت )زبان 130( عمدههاي  حال حاضر تقريبا اكثر زبان
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 60و در هم اكنون در  كردگوگل اولين دفتر خارج از آمريكا را در ژاپن باز گشايي 
   ).Google, 2011b(دارد دفتركشور دنيا 

  

  آورينو و  خالقيت
عدد اين و  )Google, 2011b( اختراع به نام گوگل ثبت شده است 24,900هم اكنون 
  .دهد به نوآوري اهميت ميدهد كه شركت تا چه اندازه  نشان مي

نكته مهم اين است كه هر چند گوگل عاشق نوآوري است ولي هرگز چرخ را دوباره 
يعني او با الگوبرداري صحيح و . دهد بلكه تقليدي خالق انجام مي ،كند اختراع نمي

اين گوگل نبود كه به عنوان مثال . گيرد ها براي ايجاد نوآوري بهره مي تكميل كاستي
. را مطرح كرد 19دن قيمت از طرف آگهي دهندگان به ازاي عبارات جستجوايده دا

گرفته بود ولي گوگل فرايند  GoToبلكه ايده را از يك موتور جستجوي ديگر يعني 
GoTo در حالي كه . را تكميل كردGoTo هاي مبتني بر جستجو را بر مبناي  آگهي

وگل معيار ديگري نيز در نظر ، گ نمايد قيمت پيشنهادي آگهي دهندگان طبقه بندي مي
گيرد و آن احتمال كليك برروي آگهي تبليغاتي توسط مراجعه كنندگان به سايت  مي

تر شود و از  هاي تبليغاتي گوگل مرتبط اين نوآوري، باعث شده است تا آگهي. است 
ها افزايش يابد و اين دو عامل هنگامي كه با نتايج  ها بر روي آن اين رو نرخ كليك

جستجو در گوگل تركيب شوند، حراجي گوگل را به يك معدن طال تبديل  عالي
  )1386شاكرين، ( .كنند مي
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  نتيجه گيري
توجه به مدل تمركز بر تخصص و كار تيمي، توان در  عوامل موفقيت گوگل را مي

و توجه  بين الملي هايبازار فعاليت در ،مشتري مداري، تامين منابع مالي، كسب و كار
عوامل به صورت نمودار استخوان ماهي ذيل نمايش داده شده  ناي .دانستي به نوآور

  :است
  

 
  نمودار استخوان ماهي عوامل موفقيت گوگل: 5شكل

  
هاي موفق و  يا ساير سايتگوگل از  توان نتيجه گرفت كه تقليد ناآگانه مي نيبنابرا 

براي بلكه  ي استزبانان كار نادرست يفارس يحت اي انيرانيا يبرامطرح دنيا صرفا 
اين عوامل صرف نظر  .موفق به عوامل فوق دقت كنيم كسب و كاري اينترنتيداشتن 

ممكن است كه نتوانيم يا  .تواند به عنوان الگويي براي رشد باشد از ابعاد كارما مي
ن اينترنتي آفرينااگر كار نخواهيم كه شركتي به بزرگي گوگل داشته باشيم، ليكن

زودتر به موفقيتي شرايط مذكور را براي كسب و كارهاي خود را لحاظ كنند، ايراني 
  .گسترده خواهند رسيد
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