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 گفتارپيش

 كنيمالعاده عمل فوقچگونه در برابر حضار، 

طور به – باشد داشته ذهن در را دنیاي ایده بهترین تواندمی فرد یک

 كند، متقاعد خوبی به را دیگران نتواند اگر اما – متفاوت و كامل بدیع

 .داشت نخواهد اهمیتی اشایده
 1زبرن گرگوري-

 بنه را حضنار تنا كنرد خواهند یناري كتنا،، منما را اینن در موجود مفاهیم

 افنراد ای بسنیاري. سنایید ایند، متااعندنکنرده هم را تصورش كه هاییمیوه

 اینن اِعمنال بنا كنه امدیده دنیا سراسر در را كار و كسبي حویه در مشغول

 كارمندان. موند دالري میلیون چند قراردادهايي اند برندهتوانسته هاتکنیک

 چگوننه بیاموینند تنا برنندمنی بهنره كتنا، این ای كه دیدم اپل را فرومگاه

 اینن خواننندگان ای نفنر هنزاران. دهند قرار فرومگاه در را جدید محصوالت

اي هارائه و جنوبی، سخنرانی امریکاي و ممالی، آسیا، اروپا امریکاي در كتا،

 را بخوانید كتا، این اگر مما. اندكرده متحول هاتکنیک این كمک با را خود

                                                 
1 . Gregory Berns 
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 گذمنته هماننند هرگنز منماهاي ارائهكنید،  مطالعه دقت با را هایشمثال و

 و گذارانجاست كنه مشنتریان، كارمنندان، سنرمایههمین نکته و بود نخواهد

 اما. اندمده خسته هاارائه جذا، طراحی غیر و قدیمیي میوه ای مما مركاي

 این. ایددیده تاكنون كه است ايارائه هرگونه برخالف جابز استیو يارائه یک

 انگینزه و سنایدمنی رومنن. كندمی سرگرم و آمویددهد، میمی آگاهی ارائه

 ارائه اصولي پایه بر» جابز استیو كه آنجا ها، ایاین يهمه ایتر مهم. دهدمی

 كنیند اقتباس او الگوي ای توانیدمی نیز د، ممادهمی ائهار« این كتا، در مده

 !دهید انجام خود بعدي يارائه در اساسی تکانیخانه تا

بنار بنراي نخسنتینهاي استیو جنابز اسرار سخنرانی و ارائهای یمانی كه  

گینري ای اینن منتشر مد؛ تاكنون بسیاري ای افراد و كسب و كارهنا بنا بهنره

اند. این موارد، خود بنه تنهنایی را تغییر داده خودگویی اني داستكتا،، میوه

بزرگ ابنزارآالت  يتواند موضوع یک كتا، بامد. داستان یک تولیدكنندهمی

هاي خود را ای اسناس، بنر ارائهي اش به كلی میوهپزمکی كه گروه بایاریابی

پایه این كتا، بنا نهادند. داستان مریک مدیریتی یک منركت حانوقی كنه 

این كتا، را بنراي هنر كندام ای وكنالي منركت خرینداري كنرد. داسنتان 

اي اروپایی كه این كتنا، را خوانند و بنه مدیرعامل یک مركت بزرگ رسانه

و همچنین « استفاده نکنید! 1هاي توپردیگر ای دایره»كارمندانش توصیه كرد: 

اخواند و فناوري كه رقیب تجاري استیو جابز را فر يداستان تحلیلگر برجسته

اصرار كرد كه این كتا، را بخواند. )آن مدیر راضی نشند كنه نصنیحت او را 

من معتادم هر مدیر باید این كتا، » :داد كه هشداربپذیرد، بنابراین تحلیلگر 

                                                 
1  .Bullet Pointsمود. ها استفاده میها در نومتهي توپري كه براي معرفی موارد و نکته. دایره
() 
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، 1دهناي اسنتنفوردر دانشنگاه MBAهایی ای دانشجویان داستان«( را بخواند

آمویند كه در هایی را میه ایدههایی دیگر كو دانشگاه 1سی ال اي ، یو2بركلی

. بسیاري ای افراد در صنایع گونناگون و در هنر دهندنمیها یاد دانشگاه به آن

كتنا،، اند. مما نینز بنا خوانندن اینن این كتا، را مطالعه كرده ،ناطه ای دنیا

 گویی برند خود را دگرگون خواهید كرد.ي داستانمیوه

استیو جابز را منورد مطالعنه قنرار  اعمال و رفتارهاي مایسته است چرا 

گنذارترین ارتبناب برقراركنننده در تأثیر و یکی ای بنیانگذاران اپلاو دهیم؟ 

 يارائنهرسد. ینک كس دیگري به پاي او نمیجهانی است. هیچ يصحنه

كنند. برخنی افنراد را در داخل مغز حضار آیاد می 4جریانی ای دوپامین، جابز

هاي معرفنی محصنوالت كنند تا در مراسمیهاي طوالنی را طی ممسافت

حتی اگر مجبنور بامنند تمنام منب را در ، اپل توسط جابز حضور پیدا كنند

هناي او ارائنههواي بسیار سرد بگذرانند تا مطمننن منوند كنه در یکنی ای 

اند. به چه نحو دیگري این حایات را توضیح براي خود گرفتهبهترین جا را 

اران تهدید كردند كه به خاطر عدم حضور جنابز دهید كه بعضی ای هوادمی

كننند؟ اینن منی تظناهرات، ها در آن حضور دامنتسالاو در مراسمی كه 

سننتی خنود را در  نطن ، جنابز :یمانی رخ داد كه اپنل اعنالم كنرد رویداد

 ایراد نخواهد كرد. 2552همایش دنیاي مک در سال 

بت بنه گذمنته كمتري نسنهاي ارائهجابز ، مشکالت جسمانیسبب به 

هاي معرفی محصوالت بنزرگ حضنور اما همچنان در مراسم، ه استتدام

                                                 
1 . Stanford 
2 . Berkeley 
1 . UCLA 
4 . dopamine 
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و  2511در منارس 2پنددر مراسم معرفی آي شهمانند حضور ؛كندپیدا می

هاي جابز ارائه، . با این حال2511اپل در ژوئن« 1ابر»برداري ای راهبرد پرده

نویسند: منیخبرنگنار  2طنور كنه جنان فنورتمود. همانكمتر و كمتر می

هاي مخصی را هاي طغیانگري كه رایانهخورمید به سوي نسل اول نخبه»

هاي خننود مننركتای سننایي كردننند و اینترنننت را تجنناري، اختننراع كردننند

 « تاید.وحشیانه می، عظیم ساختندهایی نیروگاه

 العنادهفوقاي تجربنه، استیو جابز معرفی محصول ای سويیک مراسم  

چننین اسنتاد هاي كمی براي دیدن ممکن است فرصتاست و ای آنجا كه 

، پنیش اسنت اي كه آن را بیش ای سه دهه كارآمد سناختهدر پیشهماهري 

هاي تکنیک وجابز هاي ارائهمن این كتا، را نگارش كردم تا بهترین  ؛بیاید

براي نخستین بنار ، كند تا به حضارش انگیزه دهددقیای كه او استفاده می

هناي او را فنرا مهنارتتوانیند میمنما  كه،این ای همهتر مآمکار سایم. مه

هنا را و آنكنیند ها بهره ببرید تا مخناطبین خنود را متحینر و ای آنبگیرد 

 حضور پیدا كنند. هایتانارائهمشتاق سایید تا بارها و بارها در 

كنه در مینان وفناداران  –هاي دنیاي مک را تماما كنیدیکی ای مراسم

و منروع بنه  –مناخته منده اسنت  «هاي استیویاددامت»مک به عنوان 

، گوییند: آنچنه كنه میبکنیندهاي فعلی خودتنان باینگري در جزئیات ارائه

بینند. منن بیان آن و آنچه كه حضار در یمان سخن گفتن مما می ينحوه

 BusinessWeek.comهایش براي اي در مورد استیو جابز و مهارتمااله

كنه بنه  1خیلی یود در دنیا مشهور مد )حتی دانیل لینونزنومتم. این مااله 

                                                 
1 . Cloud 

2 . Jon Fortt 
1. Daniel Lyons 
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ای آن اسنتفاده كنرد(. همچننین بنراي ، معروف اسنت «استیو جابز قالبی»

هایشنان را بهبنود فروش ایده يخواستند میوهو مک كه می PCدارندگان 

به نحوي مشابه جذابیت پیدا كرد. تعداد كمنی ای خواننندگان اینن ، بخشند

اما ، اندهایی ای او را دیدهتعدادي هم كلیپ، اندی نزدیک دیدهجابز را ا ،كتا،

هنا كنه آن یاند. درسناو را تماما نکرده هايارائهاكثریت خوانندگان هرگز 

معنروف رسنم كنه بنه تختنه  دندمن این بود كه بترسند و مجبور، آموختند

 برگردند.

هناي به عنوان مکملی براي تکنیک 1ای یوتیو،، براي اهداف آمویمی 

بنیش ، نگارش این كتا،كتا، استفاده كنید. در یمان  يارائه مده در ادامه

بسیار بیشنتر ای دیگنر ، كلیپ ای استیو جابز در یوتیو، وجود دارد 05555ای 

را بنراي خنوبی یوتینو، فرصنت ، مدیرعامالن مشهور دنیا. در اینن منورد

ا موفن  هاي مشخصنی كنه او رآموختن تکنیک، مطالعه در مورد یک فرد

 دهد.در عمل ارائه میها نمود و دیدن آن

جنذابی  ياین است كه جابز فرومننده، چیزي كه مما خواهید آموخت 

را مشتریان بالاوه فرومد كه هایش را همراه با فراستی خاص میایده ؛است

. او داراي كاریزمنا و كندتبدیل میها را به افرادي مشتاق به مشتریان و آن

آن را به عننوان ، مناس آلمانیجامعه، 2است كه ماكس وبر جذابیتی خاص

ویژگی مشخصی ای مخصیت یک فنرد كنه او را ای افنراد عنادي متمنایز »

فرا انسانی ، هاي فراطبیعیمخصی كه قدرت یا ویژگیعنوان بهو ساید می

داند. می «مود.مناخته می، یا حداقل به نحو خاصی عجیب و استثنایی دارد

امنا وبنر ینک  .مده استتبدیل ابر انسان در میان هوادارانش  جابز به یک

                                                 
1.YouTube 

2. Max Weber 
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براي یک فنرد »وبر باور دامت كاریزما و جذابیت  ؛نکته را امتباه بیان كرد

جنابز طور دقین  بهآمویید هنگامی كه مما می «یافتنی نیست.عادي دست

درخواهید یافنت كنه ، دهدو ارائه میساید میخود را  چگونه یک سخنرانی

هاي ای تکنیکبرخی هاي استثنایی در اختیار مما نیز هستند. اگر ن قدرتای

هاي متوسط ای دیگر سخنرانی، هاي مماسخنرانی و ارائه، بریدباو را به كار 

ایراد مده در گذمته متمایز خواهد مد. رقبا و همکارانتان در قیاس با منما 

 كارها به نظر خواهند رسید.همانند تایه

هننر و ؛ 2اسالید: اولنوجیدر كتا، ، ارائهاستاد طراحی ، 1رتهنانسی دوئا 
ها به ابزار عملی ارتباطنات در كسنب و ارائه »نویسد: می ي عالیعلم ارائه

محصنوالت عرضنه ، كننندها آغای بنه كنار منی. مركتنداكار تبدیل مده

ی ها و حتتالش، هاایده، ها. در ماابلارائهبراساس كیفیت  ماید –موند می

توانند به خاطر ارتباطات ضنعی  كناهش پیندا كننند. در مینان ها میحرفه

 «موند.می انجامبه خوبی ها ای آنكمی تعداد تنها ، در روی ارائهها میلیون

حایاتنی را بنه مسنتند  1متنري آل گنورمیلی 22اسالیدهاي ، دوئارته 
حضنور  اپنل يت مندیرهأكه در هی، تبدیل كرد. همانند آل گور ناخومایند

سنای اي دگرگنونبه عنوان تجربه هاو ارائه استیو جابز نیز ای سخنرانی، دارد

و كردند ها ارتباطات كسب و كاري را دگرگون كند. هر دوي آناستفاده می

 ینکاما در جایی كنه گنور ، درس آن را براي آمویش به ما در اختیار دارند

جنابز ای یمنان اسنت،  ردهمشهور دارد كه هزاران بنار آن را تکنرار كنارائه 

متحیركننننده و هاي ارائننه، تنناكنون 1294مکینتنناش در سننال  يعرضننه

                                                 
1. Nancy Duarte 

2 . Slide: ology, The Art and Science of Great Presentaions 

1 . AL Gore 
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مکینتاش كه در  يعرضه، كرده است. در حایات اجرابخش ییادي را الهام

همچننان یکنی ای ، آن مطنالبی خواهیند خوانند يصفحات پیش رو درباره

بنراي  مسنألهی این در تاریخ تجارت امریکاست. به راستها ارائهترین مهیج

خود را در بیست و  يارائه يمن متحیركننده است كه جابز در حایات میوه

ای یمان معرفی مکینتاش بهبود بخشیده است. مراسم سال ، پنج سال پیش

هاي دنیاي منک جابز در همایشهاي ارائه، بود العادهفوقبه راستی  1294

پد توسط جنابز در فی آينیز عالی بودند. همچنین معر 2559و  2550سال 

است اي ارائهرقیب هر طور تاریبی به 2511در سال  2پد و آي 2515سال 

كنه در  «كتنا، يضنمیمه»در  ارائنهاست. این دو دامته كه او تا به حال 

بنه تفصنیل تشنریح و بررسنی مومنکافانه ، پایان كتا، آورده منده اسنت

یکجا ، كردن با حضار آموخته ارتباب برقرار يدربارهاو اند. هر آنچه كه مده

 بامکوهی را بیافرینند.راستی بهجمع مده است تا لحظات 

هاي هاي مما با سنخنرانی و ارائنهخبرهاي بد. سخنرانی و ارائه، حاال 

كنننده و خسته، هاي معمولیموند. او نمایش اسالیداستیو جابز ماایسه می

، هناي منفنیمخصنیت، اي تنناتري همنراه بنا قهرماننانفنی را به صحنه

نمنوده اسنت. تبندیل هاي پشنت صنحنه جنذا، باییگران پشتیبان و پرده

آن را به عننوان ، استیو جابز هستند ارائهبار ماهد افرادي كه براي نخستین

 1لس آنجلس تنایمزاي براي كنند. در ماالهتوصی  می العادهفوقي اتجربه

دلینل مشنکالت جسنمانی رفتن موقت استیو جابز ای اپنل بنه  يكه درباره

هیچ مدیرعامل امریکایی »اظهار دامت:  2مایکل هیلتزیک، نومته مده بود

روینابین و ، جنابز …این چنین با موفایت مركتش منناخته نشنده اسنت

                                                 
1. Los Angeles Times 
2. Michael Hiltzik 
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اینن ویژگنی دوم او  يجارچی كارناوال مادي اپل است. اگر مایلید دربناره

را تمامنا كنیند.  2551پاد در سنال ویدئوي مراسم معرفی آي، بیشتر بدانید

انگیز است. به تایگی آن ویندئو را در یوتینو، حیرت، فرمان دراماتیک جابز

امنا بنه ، منوددانستم داستان چگونه انجام میمیكه این با، كردمتماما می

تجارت است و كار را براي  1تایگر وودی، جابز« مده بودم. یدههیجانراستی 

 ساید.می ما دموار يبایه

هناي جنابز را توانید هر كدام ای تکنینکخبرهاي خو،. مما می ،حاال 
هاي خود اعمال كنید تا مخاطبین خود را به مناسایی و در سخنرانی و ارائه
هناي مما را یناري خواهند كنرد تنا ارائنه، وجد آورید. استفاده ای صفات او

د كه به دهخود را خل  كنید و ابزاري را در اختیار مما قرار می يالعادهفوق
تر ای آنچه كنه تنا بنه حنال هایتان را بسیار متااعدكنندهها ایدهآن يوسیله

 به فروش برسانید.، ایدتصور كرده

راه خنود  يرا به عنوان ناشههاي استیو جابز اسرار سخنرانی و ارائهكتا،  

به مما  ايبراي موفایت در سخنرانی و ارائه قرار دهید. این كتا، به اندایه

منركت ینا ، محصنول، اریش خندمتمما یمانی كه گویا ک است كه نزدی

در گنوش طور مسنتایم بهرسد جابز به نظر می، كنیدهدف خود را بیان می

گوید. چه مما مدیرعاملی بامید كنه در حنال معرفنی ینک مما سخن می

چننه كننارآفرینی كننه در حننال متااعنند كننردن ، محصننول جدینند اسننت

ینا ، كننداي را منعاند منیي كنه معاملنهافرومننده، گنذاران اسنتسرمایه

جنابز درسنی  ؛پژوهان را بناانگیزه سنایدكند دانشآمویگاري كه تالش می

كسب و كار بنراي  يبراي آموختن به مما دارد. بیشتر افراد ماغل در حویه

                                                 
1 .Tont Eldrick معروف به .WoodsTiger  بای مشهور امریکایی است.، گل 
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كنند نه براي نشنان دادن اسنتیو جنابز. سخنرانی ایراد می، دادن اطالعات

تحرین  » -آفنرینش ینک تجربنه اسنت  زیک سخنرانی استیو جاب فهد

 ساید.تهییج و باانگیزه می، كه حضار را مبهوت - «واقعیت

 باال رفتن

داریید  ارربشیی  ایبا بییبه  بیه می ای که یک قدم از پایین به باال برلحظهدر 

 ی گفباری و نواباری به دیهران برسید.تواناییبان دارد تا از طریق واژه

 1پیتر دراكر - 

، «اغواكنننده» :ای عبارات راینج در توصنی  اسنتیو جنابز عبارتنند ایبرخی 

مربننوب بننه طور معمننول بننهدیگننر اصننطالحات «. فریبنننده»و « جننذا،»

چاپلوسانه نیسنتند. جنابز انسنان چندان فردي اوست كه هاي میانخصیصه

وفناداري ، كنندالعناده را خلن  منیاي است كه محصنوالتی خنارقپیچیده

كنند. او ینک یده میآورد و همچنین مردم را وحشتمی وجودمدیدي را به

دو صننفتی كننه تركیبننی  ؛گننرا و رویننابینی بااحسنناس اسننتانسننان كمننال

خصوص هنگامی كه جابز باور دارد كه كارهنا بایند به، سایدپذیر میامتغال

خواهد همه چیز موند. این كتا، نمیبا هم منطب  موند اما با هم جور نمی

جابز اسنت و  ينامهنه یندگی ،این كتا،یوجابز تشریح كند. را در مورد است

بلکنه ، رئنیس نیسنت اسنتیو جنابزِ يدربنارهاپل. این كتا،  يتاریخچهنه 

صننعت  يجابزِ ارتباب برقراركننده است. ینک تحلیلگنر برجسنته يدرباره

بامد. این  مدیراني همه يكند كه این كتا، باید در كتابخانهپیشنهاد می

                                                 
1. Peter Drucker 
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داسنتان در پنسِ  ي، ای طری  تفکیک دقی  چگونگی ساخت و ارائنهكتا

دهند. منما بیشترین اطالعات را بنه منما ارائنه منی، بِرند اپل توسط جابز

 دهد:خواهید آموخت كه چگونه جابز این موارد را انجام می

 هاآفرینش پیام «

 اي به یادماندنیتجربه يارائه «

 هاي ایدهارائه «

 ر میان مشتریانایجاد افراد مشتاق د «

  ایجاد هیجان براي یک محصول یا یک ویژگی «

هناي سنخنرانی و ارائنه، مما را یاري خواهنند كنرد، مدههاي ارائهتکنیک

آسنان  العنادهفوق ،مندههاي ارائهآورید. درس وجودبهخود را  «العادهفوق»

ها بستگی به خود مما دارد. صحبت كردن بنه گیري ای آناما بهره ؛هستند

، اما سودي كه بنراي حرفنه .نیایمند كار و تالش است، استیو جابز يیوهم

دهند كنه منی نشنان، آوردمركت و موفایت مخصی مما به ارمغنان منی

 اریمش را دارد كه در این مسیر متعهد باقی بمانید. 

 چرا من نه؟

 CNBC «1بزرگ همراه بنا دوننی دوینچ يایده» يهنگامی كه در برنامه

انرژي مسري مجري برنامه قرار گرفتم. دویچ اینن  تأثیرحت، تحضور یافتم

بینیند كنه نصیحت را به بینندگانش عرضه كرد: یمانی كه مخصی را منی

چرا »ای خودتان بپرسید ، خود را به سود و منفعت تبدیل كرده است يعالقه

چرا من نه؟ چنرا منن »من اصرار دارم مما نیز چنین كاري كنید.  «من نه؟

                                                 
1. Donny Deutsch 
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جنوا، اینن اسنت:  «انند استیو جابز به منوندگانم اریش بندهم؟نتوانم هم

 مسألهجابز در این ، كه در ادامه خواهید آموخت طورهمان« توانید.مما می»

با این ، كند. اگرچه او همیشه یک استعداد تناتري دامته استبسیار كار می

عانه بر ها ارتااء و بهبود یافته است. جابز مجااو در طول سال يحال میوه

نمنایش محصنول و ، بر روي هر اسنالید، كندروي بهبود كارها تمركز می

كند داستانی را بیان می، ارائهكند. هر جزئیات یک سخنرانی و ارائه كار می

ساید. جابز یک باییگر اسنت و هماننند اي را آمکار میو هر اسالید صحنه

ت را انجام دهد. جابز كند تا كار درسبارها تمرین می، دیگر باییگران بزرگ

معیاري ای كیفیت بامید. برخی افراد به محیطی كنه در » بیان دامته است:

« نیستند. آنجاو مناسب  ندارندعادت ، رودانجام بهترین كارها انتظار می، آن

بري به سوي برتري و انجام بهتنرین كارهنا وجنود نندارد. اینراد هیچ میان

امنا اگنر منما ، ریزي و تمنرین اسنتامهنیایمند برن، جابز همانندسخنرانی 

هیچ آمویگاري بهتر ای بناییگر برتنر ، اول بامید يمتعهد به رسیدن به رتبه

 .را ببینید 1تصویر  .اپل وجود ندارد

 پرده نمایش  اجرا در سه

 يمورد عالقه تشبیهات؛ همانند یکی ای هاي استیو جابزاسرار سخنرانی و ارائه 

اي. در حایانت، ربندي مده است: یک نمایش سنه پنردهجابز، ساختا هايارائه

ینک نمنایش دراماتینک اسنت؛ اجراینی  به استیو جابز بسیار مبیه يارائهیک 

بخشند. كند و انگیزه منیدهد، سرگرم میبسیار دقی  و كار مده كه آگاهی می

اكتبنر  12پاد با قابلینت پخنش كلینپ ویندئویی را در روی هنگامی كه جابز آي

را بنه  1واقع در منهر سنن خنویه« 1كالیفرنیا تناتر»حضار نشان داد،  به 2550

                                                 
1. California Theatre 
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معرفی آن محصنول برگزیند. مکنان مناسنبی كنه اسنتیو  مراسمِ عنوان مکانِ

درست مبیه بنه ینک »مراسم معرفی محصول خود را به سه پرده تاسیم كرد، 

را كه مجهنز بنه دوربنین  0جی 2مکي اول، او آيدر پرده« داستان كالسیک

بار پاد كه براي نخستیني نسل پنجم آيدوم با عرضه يد، معرفی كرد. پردهبو

ي ي سوم، دربنارهآغای مد. در پرده ،هاي ویدئویی را دامتقابلیت پخش كلیپ

هناي تلویزینونی را بنراي ، نمنایشABC يو این خبر كنه منبکه 16تیونزآي

 كند، صحبت كرد.پاد جدید فراهم میتیونز و آيآي

 

 

 

 

 

 

 

 كند.هايي تئاتري تبديل ميها را به تجربهري اپل، ارائهيگ. استاد باز9تصوير 

جابز ای یک سخنرانی و ارائه به عنوان یک داسنتان  تشبیهمطابات با براي 

به سه پرده تاسنیم منده  هاي استیو جابزاسرار سخنرانی و ارائه، كالسیک

 است:

                                                                                                
2. San Jose 
3. iMac 
1. iTunes 
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یا صنحنه  –فصل  هفتدر این قسمت،  اول: خلق داستان. يپرده «

بنه منما ، آمیز در پس برنندتانابزار عملی براي خل  داستانی هیجان –

به منما اعتمناد بنه نفنس و تواننایی ، مود. یک داستان قويمی عرضه

 دهد.متااعد كردن مخاطبینتان را می

هناي راهنمنایی، در این منش صنحنه تجربه. يدوم: ارائه يپرده «

هاي جذا، بصري هاي مما را به تجربهعملی را خواهید آموخت كه ارائه

 كنند.میتبدیل  «بسیار خومایند»و 

، باقیمانننده يپنننج صننحنه سرر:م: پرراو ت و ت.ررر  . يپرررده «

اي نشنان طبیعنی و محناوره، مفاهی يارائه، یبان بدنمانند موضوعاتی 

را در بنر  «اسنت صنورت فیلمنامنه نومنته مندهبه»كه  یهایدادن ارائه

مود. مما درخواهید ر مورد انتخا، لباس نیز صحبت میگیرد. حتی دمی

هناي مخصنوص وریش دو ملوار جین و كفش، یافت كه چرا یاه اسکی

 مما را رقم بزنند. يتوانند پایان حرفهاما می، براي جابز مناسب هستند

هایی ای ها مامل بخشكنند. این تنفسها را جدا میپرده، هاي كوتاهتنفس 

طراحنی سنخنرانی و  يهنا در حنویهای جدیدترین یافتنه اطالعات مفیدي

سخنرانی و ، ها مما را یاري خواهند كردمود. این یافتهپژوهشِ مناختی می

 ارتااء دهید.طور كامل بههاي خود را ارائه

 فروشید؟می شما به راستی چه چیزی را

سنتاد ااو، » نویسند:میاستیو جابز  بایگشت دوباره در كتا،  1آلن دویچمن

ینک  –كنننده بنه نظنر برسند گرفتن چیزي است كه ممکن اسنت كسنل

                                                 
1. Alan Deutschman 
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و پوماندن آن در داستانی كنه آن را بنه نحنوي  –افزار الکترونیکی سخت

تنها تعداد كمی ای مدیرانی كه من توفی   «ساید.متااعدكننده دراماتیک می

كنه بنه  توانایی تبدیل وسایلی، چنین مهارتی را دارند، امدیدارمان را دامته

انگینز. مندیرعامل منركت هاي هیجانكننده هستند به داستانظاهر كسل

ها و سوئیچها مسیریا،، هاست. چیمبرییکی ای آن، 2جان چیمبری، 1سیسکو

فرومد. چیزي كه نمی، سایندها( اینترنت را میكه ستون فارات )ییرساخت

، كار، یندگی يارتباطات انسانی است كه میوه، فرومدمیبه راستی چیمبری 

 دهد.بایي و یادگیري ما را تغییر می

اینن ویژگنی را بنه امنترا  ، ترین ارتبناب برقراركننندگانبخشالهام 

خارج ای محصوالت عادي یا منبهم. ، توانایی خل  چیزي بامعنی ؛گذارندمی

 «مکانی سوم»فرومد. او قهوه نمی 4مدیرعامل استارباكس، 1هاوارد اسکالتز

، 0سنوی اورمنان، فرومد. اسنتاد مسنائل منالیمحل كار را می میان خانه و

رویناي آیادي منالی را ، فرومند. اوي نمنیگذارسنرمایه صنندوقتراست و 

فرومند. او ابنزاري بنراي جنابز رایاننه نمنی، فرومد. به همنین طرین می

ای ، فرومد. در طول خواندن این كتنا،رهاسایي نیروهاي بالاوه انسانی می

، . بنه یناد دامنته بامنید«فرومنم؟منی من چه چیزي را»د خودتان بپرسی

دهد. بنه منن نشنان دهیند كنه چگوننه مما به كسی انگیزه نمی يوسیله

منما منرا متااعند ، بخشد و با اینن كنارمما یندگی مرا بهبود می يوسیله

                                                 
1. Cisco  

2. John Chambers 

1. Howard Schultz 

4. Starbucks 

0. Suze Orman 
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كنند و در اینن اي انجام دهید كه مرا سرگرم سایید. این كار را به میوهمی

 خواهید آورد. وجودبهاق واقعی را یک مشت ،صورت

درخواهید یافت كه استیو جابز بنا حمیتنی پرمنور ، در طول این مسیر 

اثري ماندگار ای خود به جناي »تا ، داراي انگیزه مده تا جهان را تغییر دهد

منما بایند حنس عمیانی ای ، هناعملی مدن اینن تکنینکبراي « بگذارد.

، مما بنه موضنوع خنود عالقنه داریندمأموریت را در خود ایجاد كنید. اگر 

تر نزدینکدارد، اي كنه جنابز آن را درصد به ایجاد كشنش و جذبنههشتاد 

هنگامی كه جنابز اپنل را همنراه بنا ، موید. ای سن بیست و یک سالگیمی

میفته این تصور مد كنه چگوننه ، تأسیس كرد ن 1استیو وینیا  ن دوستش

او  يدهد. عالقهرا تغییر می آمویش و سرگرمی، جامعه، هاي مخصیرایانه

كنرد. آن عالقنه در سرایت می، مسري بود و به هركس كه در كنارش بود

 مود.آمکار می ارائههر 

آورنند. هندف اینن ما عالیای داریم كه ما را به حركت درمنی يهمه 

و بننه داسننتانی كنینند كمننک بننه مماسننت تننا آن عالقننه را پینندا ، كتننا،

به نحوي كه منردم بخواهنند منما را یناري ، یدكننده تبدیل سایهیپنوتیزم

طور كامنل بنهدانید كنه اینن به تصورتان دست پیدا كنید. مما میتا دهند 

ها ینا محصنوالتتان بنه نحنوي گسنترده ینندگی پذیر است كه ایدهامکان

خندمات منالی و ، ها گرفته تا خودروهناای رایانهدهند؛ مشتریانتان را بهبود 

، اما بهترین محصول در دنینا .آفرینندتر را می محصوالت كه محیطی پا

مصرف خواهند بنود. بی، بدون یک فرد مشتاق نیرومند كه آن را تبلیغ كند

، یند كنه بنه محصنولتان اهمینت دهنندكناگر قادر نبامید مردم را متااعد 

                                                 
1. Steve Wozniak 
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محصول مما هرگز بختی براي موفایت نخواهند دامنت. مخناطبین منما 

منوند. منردم بنه مند نمنیكنند و عالقهنمی در ، مونداهمیتی قائل نمی

هایتان ننابود دهند. اجایه ندهید ایدهكننده توجهی نشان نمیچیزهاي كسل

تخیل منوندگان  يها به نحوي كه قوهآن يبه این دلیل كه در ارائه، موند

هاي جابز بهره ببریند اید. ای تکنیکناموف  عمل كرده، مما را تحریک كند

نفنوذ ، بگذاریند تأثیرا و اذهان افرادي كه امید دارید بر رویشان هتا به قلب

 پیدا كنید.



 ي اولپرده

 خلق داستان

هایتان همراه با قندرت، ، نخستین گام براي فروش ایده1خل  داستان، طرح
ترغیب و كاریزما است. موفایت در این گام، ارتباب برقراركنندگان عنالی را 

خنو،  ،بیشتر افراد در بررسی دقی  این مرحلنهساید. ای متوسط متمایز می
رینزي كنند. ارتباب برقراركنندگان تأثیرگذار، به نحوي مؤثر طرحعمل نمی

آورنند و كنار را بنراي وجود منیها و عناوینی متااعدكننده بهكنند، پیاممی
دممن مشتركی را  و سایندمنوندگانشان در دنبال كردن داستان، آسان می

ي در پنرده –ینا صنحنه  –كنند. هفت فصل ام معرفی میبراي ساخت در
ي ي یننک سننخنرانی و ارائننهاول بننه مننما كمننک خواهننند كننرد تننا پایننه

هناي ي كوتاهی ای درسوجود آورید. هر صحنه با خالصهآمیز را بهموفایت
ها را ای همین امروی استفاده توانید به راحتی آنملموس و مشخصی كه می

 ها را در اینجا مرور كنیم: د. بیایید این صحنهموكنید، همراه می

در اینن  «ر زي کنیر..به ص:رت آنال:گ طرح»ي اول: صحنه «

دهندگان عالی همانند اسنتیو فصل، مما خواهید آموخت كه چگونه ارائه
 ؛افنزار سنخنرانی و ارائنه را بنای كننندننرمكه آن ها را پیش ایجابز ایده

 آفرینند. نند و میكریزي میسپس طرح ،تصویرسایي

                                                 
1 . plot 
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 «ترر   پرسرتپ پاسره د.یر..بره همر »ي دوم: صحنه  «
چرا منن »پرسند: منوندگان مما فاط و فاط یک سؤال ای خودمان می

اعتنایی كنید، حضار نیز مما اگر به این پرسش بی« ؟مند مومعالقهباید 
 را نادیده خواهند گرفت.

استیو  « ..وج:د آورحس پرش:ري از ..ف را به»ي س:م: صحنه «

میلینون دالر  155جابز در یمانی كه بیست و پنج سال دامت، ثروتی بالغ بنر 
در اختیار دامت، اما این مسأله هیچ اهمیتی برایش ندامت. در  این حایات، 

 جابز را دریابید. يالعادهكند كه رای كاریزماي خارقبه مما كمک می

اینن سنایت .« هانن. بسراز . 1عناو نی ت:ئیتر»ي چمارم: صحنه «

ي ارتباب برقرار كردن ما را تغییر داده است. ساخت اجتماعی، میوه يمبکه
گیرنند، منما را یناري كاراكتري جا منی 145عناوینی كه در داخل جمالت 

 تر به فروش برسانید.هایتان را به نحوي متااعدكنندهخواهند كرد تا ایده

و جنابز بنا اسنتی «ترسی  کنی.. یي را.نقشه»ي پنج : صحنه «

هاي خود را به راحتی اِعمال یکی ای نیرومندترین اصول ترغیب، صحبت
 تایی.برد: قانون سهبه پیش می

 ارائههر  «شخصیت هخالف را هعرفی کنی..»ي شش : صحنه «

كنند كنه حضنار عالی استیو جابز، یک مخصیت منفنی را معرفنی منی
منمن را معرفنی توانند در ماابل او بایستند. هنگنامی كنه او ینک دمی
 گردد.ي بعدي مهیا میكند، سن براي صحنهمی

عنالی  ارائنههر  «قمرهان فاتح را آشکار ساز ..»ي .فت : صحنه «

تواننند طرفندار او كند كه حضنار منیاستیو جابز، یک قهرمان را معرفی می
دهند، وضنع ي بهتري ای انجام ینک كنار را ارائنه منیموند. قهرمان، میوه

                                                 
1. Twitter 
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 دهد نوآوري را بپذیرند.كشاند و به مردم انگیزه میلش میموجود را به چا





 ي اولصحنه

 ريزي كنيدصورت آنالوگ طرحبه

درست شبیه به شباهت دارد. یعنی یک تئاتر واقعی به ، بازاریابی

 اجراي یک نمایش است.
 1جان اسکالی -

و  ها، مهرتی براي خود دستها و بایتاستیو جابز در دنیاي دیجیتالِ بیت 

ها را در دنیاي بسیار قدیمی و سنتی قلم و كاغذ پا كرده است، اما او داستان

هاي او، رخدادهایی تناتري است كنه قصند ایجناد بیشنترین ساید. ارائهمی

هنا و ي عناصنر نمایشهنا منامل همنهتبلیغ، مهرت و حیرت را دارند. آن

نفنی و هناي محنل، مخصنیتهاي سینمایی معروف اسنت: ننزاع، راهفیلم

هاي بزرگ سینما، استیو جابز، پنیش ای دسنت قهرمانان و همانند كارگردان

(، داستان را بنر روي ارائهافزار )براي مثال، بای كردن نرم« دوربین»یدن به 

كند. این تناترِ بایاریابی است كه برخالف هر نوع دیگنري ای كاغذ پیاده می

 تناتر است.

                                                 
1. John Sculley 
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منود: نومنتن مشناركت داده منی ،جابز در تمنام جزئینات ینک ارائنه 

هاي كار با محصوالت معارهاي توصیفی، ساخت اسالیدها، تمرین نمایش

اهمینت و اطمینان ای مناسب بنودن ننور صنحنه. جنابز هنیچ چینزي را بی

پیشنهاد  دهد كه بهترین طراحان فنون ارائهممرد. او كاري را انجام مینمی

 ارائهن ذِدر كتا،  1رینالدیكند. گار یدهند: او ای روي كاغذ، كار را آغای ممی
هناي درست چیزي در مورد قلم و كاغنذ و رسنم كنردن اینده»نویسد: می

نمایش وجود دارد كه به  يهاي اولیهدر صحنه« دنیاي آنالوگ»پیچیده در 

تر در یمنانی كنه تر، بهتنر و خالقاننهبه نتنایجی واضنحما را رسد نظر می

صورت دیجیتالی نمایش دهیم، هایمان را بهدهگیریم ایسرانجام تصمیم می

 «ساید.رهنمود می

كننند نینز هاي اپل را طراحی میهایی كه ارائهمتخصصان طراحی، آن

ها بیشتر وقنت خنود را صنرف اندیشنیدن، دهندهند كه ارائهدهپیشنهاد می

ي پشنت پنرده مسنتند ناشه كشیدن و نومتن بکنند. نانسی دوئارته، نابغنه

دهنده تا ننود سناعت را د كه یک ارائهكنپیشنهاد می« ناخومایند حایاتی»

با این حال، تنها یک سوم ای آن  ؛كندي سی اسالید صرف ساخت یک ارائه

بیست و هفت ساعت بنابراین اسالیدها اختصاص یابد.  ساختیمان باید به 

آوري اطالعنات اولینه ای موضنوع، جمنع ينخست بنه پنژوهش در یمیننه

ریزي ها، همکاري با دوستان و همکاران و طرح، ساماندهی ایدهمتخصصان

 یابد.ساختار داستان اختصاص می

                                                 
1. Garr Reynolds 
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 های توپراز بین بردن دایره

كنیند، چنه را بنای منی PowerPointافنزار به این فکر كنید یمانی كه نرم

مود كنه منامل فضنا یک اسالید با فضاي خالی ظاهر می ؛افتداتفاقی می

ت: یک عنوان و ییرعنوان. اینجا یک مشکلی وجود دارد؛ در هاسبراي واژه

هست. حاال به نخسنتین منوردي فکنر هاي كمی واژهاستیو جابز  ارائهیک 

 1فرمنت يپنس ای كلینک كنردن بنر روي كلمنه منوي جدیدكنید كه در 

گذاري. این مسأله بنه مشنکل دوم منجنر هاي توپر و ممارهبینید: دایرهمی

اسنتیو جنابز وجنود نندارد. خنود  ارائهي توپري در یک همود. هیچ دایرمی

طور دقی  برخالف كند تا الگویی را بسایید كه بهافزار مما را مجبور مینرم

ارائنه دهیند! در حایانت،  جنابز كه نیای دارید تا مبیه استیو بامدآن چیزي 

هاي توپر ها و دایرههاي بعدي خواهید آموخت، متنطور كه در صحنههمان

ي اطالعاتی است كه ما قصد دارینم ای سنوي اثرترین میوه براي ارائه كم

هناي تنوپر را ها عمل گردد. دایرهمخاطبین به یاد آورده موند و مطاب  آن

 براي فهرست خوار و بارتان نگه دارید.

بخش حضنار خواهنند بنود و بخش ای نظر دیداري، الهامهاي لذتارائه 

ریزي است. ي طرحكار و تالش به ویژه در مرحلهبله، این كار نیایمند كمی 

من، به عنوان یک استاد ارتباطات، با مدیرعامالن و دیگر مدیران ارمد بنر 

هایشنان كنار و ایراد سنخنرانی هاهاي صحبت در جمع، رسانهروي مهارت

، كارآفرین یک مركت نوپا، مصت روی متوالی را مشتریانمكنم. یکی ای می

مالقنات  1منارت –صرف كرده بود تا بتواند بنا وال 2انزاسدر بنتونویل آرك

                                                 
1. Format 

2. Bentonville, Arkansas 

1. Wal - Mart 
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كند. فناوري او، مدیران مركت را كه با آیمون بتا، ینک اجنراي آیمایشنی، 

مارت ای او خواسنت تنا  –موافات كرده بودند، مجذو، خود نموده بود. وال

هنا ارائنه دهند. منن، چیاطالعات را به گروهی ای مدیران ارمد و تبلیغنات

گذاري سرمایه صندوقي چند رویه در دفاتر را در طول یک دوره اممشتري

گذاري كرده بنود، مالقنات كنردم. كه در مركت او سرمایه 1سیلیکون وَلی

ریننزي كننردیم. هننیچ رایانننه و بننراي روی اول، مننا فاننط داسننتان را طرح

PowerPoint  برد(. فاط قلم و كاغذ )البته در این مورد، تخته وایت –نبود

ها را به اسالیدها تبدیل كردیم. ما تنها به پنج اسالید بنراي ام، طرحسرانج

ي ساخت اي نیای دامتیم. ساخت اسالیدها به اندایهي پانزده دقیاهیک ارائه

داستان یمان نبرد. هنگامی كه داستان را نومتیم، دیگر طراحنی اسنالیدها 

ي ن است كنه قنوهاي برایمان مد. به یاد دامته بامید، این داستاكار ساده

 نه اسالیدها.كند، تخیل مخاطبین مما را جذ، خود می

 آزمون دستمال

یک تصویر  نیرومندترین ایوه برای انبقال ایده است. به جای روان کردن رایانه   
هیای آمیزترین ایدهیک دسببال را از جیب خود بیرون بیاورید. برخ  از موفقیت

توانیت اسبدالل کند اند. یک نفر م ادهریزی تجاری در پیت یک دسببال طرح
اسیت. در  PowerPointتر از که دسببال در دنیای تجارت بیییار بیا اهبییت

سیاخبه و پرداخبیه تشیی ت « هیای دسیببالداسیبان»کیردم کیه گذابه فکر م 
را  3  بنیانهیذار ایرکت کرانییوم2نهاران است. تا آن زمان که ریچارد تیتروزنامه

                                                 
1. Silicon Valley 

2. Richard Tait 

1. Cranium 
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کردم. او به من گفت  CNBCای با ابکه ی مصاحبهاو را آماده م قات کردم. من
داات  یک دسببال کوچک از جیبش  1که در طول پروازی که از نیویورک تا سیاتل

که در آن هرکس حداقل در یک را ترسیم کرد ی یک بازی فکری بیرون آورد و ایده
س درخیش ؛ بازی که به هرکس اانداابه باادمقوله  اانس عبلکرد خوب را 

. مفهوم آن را خرید 2ل اد و بعدها هاسبرویبدتد. کرانیوم به احیاس  جهان  هبد
 قدر ساده بود که به راحب  بر روی یک دسببال کییده اد.اصل  آن
 3های دسببال مربوط به خطوط هوای  سات وسیتترین داسبانیک  از معروف 
 5از موکلین خود به نام رولین کینگکه در آن زمان وکیل بود  با یک   4. هرب کِلهِراست

ای بیود. او م قات کرد. کینگ صاحب یک خط هوای  کوچک اجاره 6در سَن آنبونیو
اندازی کند و تنها به اهرهای را راه ایهزینهخواست که ارکت هوای  میافربری کمم 

هرها رسان  کند. کینگ سه دایره کیید و اسم او سَن آنبونیو خدمات 7داالس  هاسبون
ها نوات و آن سه را به هم وصل کرد؛ تصوری بییار ساده. کِلهِر خیل  سیری  را در آن

مبوجه اد. او به عنوان وکیل قانون   قرارداد امضا کرد )او بعدها مدیرعامل اد(  و آن 
تأسییس کردنید. کینیگ و  1667دو نفر ارکت خطوط هوای  سات وست را در سال 

دند تا میافرت هوای  را در ایاالت مبحده از نو اخبراع کنند و ادامه داخود کِلهِر به راه 
های ای برای سات وست در میان ارکتیک فرهنگ ارکب  بیازند که جایهاه ااییبه

تواند بر روی یک دسببال مطرح دنیا کیب کند. هرگز قدرت یک تصور ساده را که م 

                                                 
1. Seatle 

2. Hasbro 

1. Southwest Airlines 

4. Herb Kelleher 

0. Rollin King 

6. San Antonio 

0. Houston 
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 جای بهیرد  دست کم نهیرید.

 دارداین داستان است که اهمیت 

كنند كنه تأكیند منی، هاي تنوپرفراسوي دایرهدر كتا، ، 1كلی  آتکینسون

آور توانید انجام دهیند تنا بنه نحنوي منگفتترین كاري كه مما میمهم»

 ایپنیش ، دامتن داستانی براي گفتن است، هاي خود را بهبود ببخشیدارائه

 يآتکینسنون منیوه« خود كنار كنیند. PowerPointبر روي فایل كه آن

 كند: می براي خل  سخنرانی و ارائه پیشنهادرا اي نویسی سه مرحلهداستان

 ارائه ← ریزيطرح ←نگارش  

در  را هاست كه او اندیشیدن به منکل دینداريتنها پس ای نگارش صحنه

مما ، نامهبراي نومتن یک نمایش»د. دهمورد ظاهر اسالیدها پیشنهاد می

 PowerPointل مربنوب بنه طراحنی صورت لحظه به لحظه مسنائباید به

ر اسنالیدها را ای هنم هنا و حناالت تغیینیمیننهپس، هارنگ، هافونتمانند 

هنگنامی كنه  .(رسنداگرچه این كار غیر منطای به نظنر منی)تفکیک كنید

به راحتی احتماالت دینداري خنود را ، نویسیدنامه را مینخست یک نمایش

تعرین  پیش ای آغای طراحنی را هدف مما ، ییرا نگارش ؛دهیدگسترش می

به عنوان ینک را  PowerPointقدرت نامناخته ، نامهكند. یک نمایشمی

هایی كنه ممکنن اسنت منما و مخاطبینتنان را گویی به روشابزار داستان

، نامه كامل در دستبا یک نمایش« ساید.آیاد می، یده و مسرور كندمگفت

                                                 
1. Cliff Atkinson 
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نامنه نمایش، موید. با این حالمیتجربه  «ارائه»و  ریزيي طرحآمادهمما 

 باید در اولویت اول بامد.

 عالی هایارائه ه ویژگینُ

افنزار نه ویژگی دارد. پیش ای اجراي نرم، متااعدكننده ايارائهي نامهنمایش

منما تمنام اجنزا را  ارائنهفکنر كنیند كنه  مسنألهبه اینن  و ارائه سخنرانی

دامه با جزئیات بیشتري توضیح داده در ا، گیرد. برخی ای این مفاهیمدربرمی

این ، آوریدمی وجودبههایتان را در حالی كه ایده، اما براي حاال، خواهند مد

 موارد را در ذهن دامته بامید:

 عنوان

مخاطبینتنان  بنرايخواهیند آن را كه مما می وجود داردبزرگی  يچه ایده

به یاد مانندنی و بنه ، ر(كاراكتر یا كمت 145بیان كنید؟ آن ایده باید كوتاه )

ای آیفنون ، فعل بامد. هنگنامی كنه اسنتیو جنابز –مفعول  –ترتیب فاعل 

« گومی همراه را دوباره اختراع كنرد!، امروی اپل» :بیان نمود، رونمایی كرد

كنند و به مردم دلیلی توجه حضار را جلب می، این یک عنوان است. عناوین

 دهند.براي گوش كردن ارائه می

 عالقه اظهار

نسنبت بنه  معتاد بود كه سنخنرانان موفن ، سخنرانیفن پدر ، 1آریستوتل

یا عالقه دامته بامنند. تعنداد كمنی ای ارتبناب « امتیاق»باید  موضوعشان

كننند. نسبت به موضوعشان ابنرای منیخود را حس هیجان ، برقراركنندگان

                                                 
1. Aristotle 
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كارمندان ساب  دهد. بروی می، ارائهامتیاق فراوان خود را در هر ، استیو جابز

انند كنه اننرژي و امنتیاق او نگناران ادعنا كنردهو حتی برخنی ای روینامنه

كننده است. چند دقیاه ای وقت خود را بنا پنر كنردن اینن جملنه هیپنوتیزم

من بنه راسنتی بنا دیندن اینن محصنول » صرف ایجاد اظهار عالقه كنید:

اظهار ه كهنگامی «…ییرا، به وجد آمدم ] … و ویژگی، مؤسسه، مركت[

 آن را به امترا  بگذارید.، خجالت نکشید، عالقه را مناسایی كردید

 سه پیام کلیدی

انتخنا، و همچننین چنه  ارائنهاید چه عنوانی را براي اكنون كه تصمیم گرفته

خواهیند خود بیان كنیند، سنه پینامی را كنه منی يدلیلی را براي اظهار عالقه

بنه كنه این هنا بایند بندون نینای بنهمخاطبینتان دریافنت كننند، بنویسنید. آن

ي پنجم به اینن ها نگاه كنید، به راحتی به یادتان بیایند. اگرچه صحنهیاددامت

موضوع اختصاص یافته است، اما حاال این نکتنه را بنه یناد دامنته بامنید كنه 

مدت خود به یاد ي كوتاهتوانند سه یا چهار نکته را در حافظهمنوندگان مما می

 كننده همراه خواهند مد.هاي كلیدي با نکات حمایتكدام ای پیامآورند. هر 

 هاتشبیهات و قیاس

تصمیم ، كنیدكننده را خل  میهاي كلیدي و نکات حمایتهنگامی كه پیام

ساید. تر میبخشداستان مما را لذت، ای ابزار سخنرانی یکكدامبگیرید كه 

واژه ینا  –. ینک تشنبیه «ترین نکتنه اسنتمهم»تشبیه ، ای نظر آریستوتل

بنراي كند و براي نشان دادن مورد دیگر عبارتی كه موردي را مشخص می

هناي كنننده در بهتنرین فعالینتابنزاري متااعند –رودمنی ماایسه به كار

و وگوها گفتبایاریابی و روابط عمومی است. جابز ای تشبیهات در  ،تبلیغاتی
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 جابز اظهار دامت:، هارین مصاحبهگیرد. در یکی ای مشهورتها بهره میارائه

اینم. ترین ابزاري است كه منا تناكنون سناختهمن اعتااد دارم رایانه مهم»

 «همانند دوچرخه براي ذهن ماست.، رایانه

ما بنراي ینک  يهمه»تشبیهات وریمی هستند.  يمیفته، فرومندگان

این یک بایي تمریننی نیسنت؛ ینک بنایي واقعنی »؛ «كنیم.می تیم بایي

در حالی كه .« دهیممیطور ادامه همینو  ایمما هزار ضربه یده»؛ یا «ستا

تالش كنید خودتنان را ای آنچنه  ،كنندتشبیهات وریمی به خوبی عمل می

ویروس جدید منركت جدا كنید. تشبیه جالبی براي آنتی، حضار انتظار دارند

كرده  اي را چاپآگهی تبلیغاتی تمام صفحه، مركتاین دیدم.  1كسپرسکی

دیدم( كنه سنربای مغمنوم « یو اس اي تودي»بود )این مورد را در روینامه 

در حال رفتن بود و پشنتش ، قرون وسطایی كه یک یره جنگی پومیده بود

این چنین مغموم » رو به خواننده. چنین عنوانی در آن تبلیغ نومته مده بود:

هناي امنیتنی فنناوري، این تشنبیه« نباش. تو نیز یمانی بسیار خو، بودي.

سننگین و  ي( را بنه ینک یرهسکیحاضر )رقباي كسپر يدر دوره اینترنتی

حاضنر  يفرسا تشبیه كرده بنود كنه البتنه بنا فنناوري نظنامی دورهطاقت

سایت خنود بنا تصنویري ای این تشبیه را در و، سکیكسپرمطابات ندارد. 

بایارینابی یک یره و همان عبارت به كار برد. اینن تشنبیه در تمنام منوارد 

 مد. مركت دیده می

ها، پسرعموهاي تشبیهات و همچنین بسیار تأثیرگنذار هسنتند. ینک قیاس

ها را برجسنته سناید. قیاس، ماایسه بین دو چیز متفاوت است تا برخی مباهت

ناآمنا بامنند،  برایماندهند مفاهیمی را كه ممکن است ها ما را یاري میقیاس

                                                 
1. KasperSky  
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، قیاسننی اسننت كننه بننراي «ز رایانننه مماسننتریزپرداینننده، مغنن»در  كنننیم. 

هنا، كنند. بنه بسنیاري ای روشهایی مانند اینتل بسیار مؤثر عمنل منیمركت

دهد كه مغز براي انسان انجنام ریزپرداینده همان كاري را براي رایانه انجام می

هایی مشابه هسنتند. اینن دهد. ریزپرداینده و مغز دو میء متفاوت با ویژگیمی

ي ییادي ای ها استفادهقدر مفید و سودمند است كه رسانهصوص، آنبه خ قیاسِ

كنید كه به خنوبی تنأثیر كنند. هنگامی كه قیاس بسیار مناسبی پیدا میآن می

سایت و مسائل بایاریابی ها، و،گذارد، آن را همراه خود كنید و در سخنرانیمی

گویی كنند، هنا بذلنهای آن بهره گیرید. جابز دوسنت دارد بنا اسنتفاده ای قیناس

خصننوص اگننر مناسننب اسننتفاده در مننورد مایکروسننافت بامننند. در طننول به

، جنابز بنه اینن 2وال استریت ژورننالي روینامه 1اي با والت موسبرگِمصاحبه

افنزار ، نرم1تینونزافنزار آيگویند كنه نرمنکته اماره كرد كه بسیاري ای افراد می

ماند مثل این می»ستم عامل ویندوی است. ها در سیآن يكاربردي مورد عالقه

 «  كه در جهنم به كسی یک لیوان آ، یخ بدهیم!

 هانمایش

گنذارد. منركا و محصنوالت بنه امنترا  منی، جابز صحنه را با كارمندان

گیرنند. هنگنامی كنه ای منیهاي او را دربربخش اعظمی ای ارائه، هانمایش

لنوپارد در همایش جهانی با اسم رمز ، OS Xجدید سیستم عامل  ينسخه

افزارهنا و اپنل در آن ننرمطور معمنول بنه)همایشی كنه  4دهندگانتوسعه

                                                 
1. Walt Mossberg 
2. Wall Street Journal 

1. iTunes 

4. World Wide Developers Conference (WWDC) 
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جابز ، رونمایی كرد 2550كند( در ماه ژوئن هاي جدید را معرفی میفناوري

اظهار دامت كه لنوپارد سیصد ویژگنی جدیند دارد. او ده منورد را انتخنا، 

را نمایش ها ار ارائه و كار با آنكرده بود كه در موردمان توضیحاتی به حض

 2بنوت كمنپ، )پشنتیبانی خودكنار( 1دهد. آن ده مورد مامل تنایم مامنین

)سناماندهی  1كند( و استاكسپی و ویستا را در مک اجرا می)ویندوی ایکس

ها در یک اسالید ویژگی يوار كردن سادهمد. به جاي فهرستها( میفایل

ها را به حضار نشان داد. او همچننین با آناو نشست و كار ، هاو توضیح آن

ها تأكید كند. چنرا خواست بر آنمیخودش هایی را انتخا، كرد كه ویژگی

ای سیصد  یکكدامها تصمیم بگیرند ها واگذار كند تا آناین كار را به رسانه

 ها گفت.راستی متااعدكننده هستند؟ خودِ او به آنبه، ویژگی جدید

به یک نمایش نیای دارد تا خود را نشنان دهند؟ اگنر ، آیا محصول مما 

 صورت متن یک سنخنرانی و ارائنه دربیاوریند. حضنارآن را به، چنین است

 كنند. بننابراینلمس و تجربه ، خواهند محصول یا خدمت مما را ببینندمی

 .ببخشیدبه آن یندگی 

كنردم تنا مندیرعامل ینک كار می 4گذاران گلدمن ساكسمن با سرمایه 

ي مواد نیمه رساناي سیلیکون ولی را كه قرار ركت تایه تأسیس تولیدكنندهم

هنایی را كنه بنراي بود به عموم معرفی مود، آماده كنم. این مركت، ترامنه

؛ در حالی كه ما سایدمی، كم حجم كنندمیهاي قابل حمل صوت تولید رایانه

ردیم، مندیرعامل كریزي میگذاران را طرحمراسم سخنرانی در ماابل سرمایه

                                                 
1. Time Machine 

2. Boot Camp 

1. Stacks 

4. Golden Sachs 
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كننی باور نمنی»یک ناخن را به من نشان داد و گفت:  يیک ترامه به اندایه

تناپ او صنداي لپ« كند. به این گوش بده.كه این مئ چه صدایی تولید می

افنراد حاضنر در اتناق را  يخود را بلند و یک آهنگ را پخش كرد كه همنه

ایشی را در یمانی كه مدیران تأثیر قرار داد. كار سختی نبود كه چنین نمتحت

تر(. كردند، ارائه دهیم )البته كمی پیشرفتهگذاران را متااعد میمركت، سرمایه

گذاران كنه آمیز انجام مد. یکی ای سنرمایهورود اولیه به بورس بسیار موفایت

قرارداد همکاري با مركت را امضا كرده بود، بعدها بنا منن تمناس گرفنت و 

راسنتی آن مندیرعامل عنالی تو چه كار كردي، امنا بنهدانم من نمی»گفت: 

من جرأت نکردم كه بگویم ای روش اسنتیو جنابز الگنوبرداري « صحبت كرد.

 كردم. 

 شرکا

اصنلی نینز بنه  يبنا منركا، نمایش را در كنار محصنوالت يصحنه، جابز
هناي جابز اعالم كرد كنه تمنام آلبوم، 2550گذارد. در سپتامبر امترا  می

 يسنتاره تیونز قرار داده خواهند مند. خنودِر فرومگاه اینترنتی آيد 1مدونا
كم ظاهر مد و بنه منوخی بنه جنابز به یکباره ای طری  و،، موسیای پاپ

هناي خنودش را آهننگ نتوانسنتكه این اما ای، گفت كه خیلی منتظر ماند
چه یک مریک صنعتی مانند ، دلسرد مد. چه یک هنرمند بامد، دانلود كند
جابز اغلب سن را با افنرادي كنه در ، 4یا سونی 1فاكس، 2امالن اینتلمدیرع
 گذارد.می به امترا ، هاي اپل سهیم هستندموفایت

                                                 
1. Madonnaخوانندهي پاپ امریکایی  
2. Intel 

1. Fox 

4. Sony 
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 هایهگواه مشتری و تأیید

ي فنروش اسنت. ها، بخش مهمی ای چرخهنامهیا تصدی « گواه مشتري»ي ارائه
بامند، بنه وینژه خواهند در خرید یک كاال پیشادم مشتریانِ كمی هستند كه می

گوننه كنه اگر ای لحاظ منالی در مضنیاه نینز قنرار گرفتنه بامنند. درسنت همان
خواهنند نیز منی مشتریانتانكنند، ها درخواست مدار  و سواب  میكنندهاستخدام
هناي كوچنک ویژه بنراي منركتآمیز را بشنوند. این مسأله بههاي موف داستان

ابی مما ممکن است در یک برومنور چهنار بسیار با اهمیت است. فروش و بایاری
رنگی گالسه، عالی به نظر برسد؛ اما با كمی تردید عاالنی مواجنه خواهنند مند. 

آمینز محصنوالت، هاي موفایتاولین عامل تأثیرگذار، كالم مفاهی است. عرضه
انند و ي آیمایشی مشاركت داده مندهطور معمول مشتریانی دارند كه در مرحلهبه
كند، اما با ضنبط یک نال قول كفایت می ذكرمحصوالت را تأیید كنند. توانند می

تأیید كنردن ینک مشنتري و قنرار دادن آن ویندئو در ي دربارهیک ویدئو كوتاه 
خود، یک گام بیشتر بردارید. حتی بهتر است كه یک مشنتري  يارائهسایت و و،

یا یک گردهمنایی  ارائهكم( در مراسم را دعوت كنید تا حضوري )یا ای طری  و،
 مهم فروش به مما ملح  مود. 

هاي محصوالت خنود را توسنط افنرادي كنه بنه آیا مما ناد و بررسی 

در اختیننار دارینند؟ همیشننه در صننورت وجننود ، مننركتتان تعلنن  ندارننند

یکنی ای ، ها استفاده كنید. كالم منفاهیای آن، گونه افراداین ينامهتصدی 

بایاریابی است و هنگامی كه مشتریانتان یک موجود در ابزارهاي مؤثرترین 

ها قابنل احتنرام و اي كه براي آننامه را ای طرف یک فرد یا نشریهتصدی 

ها نسنبت بنه تصنمیم مود آنبینند؛ این كار باعث میمی، ندهست منداریم

 احساس خومایندتري دامته بامند.، خریدمان
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 های ویدئوییکلیپ

كلینپ ویندئویی نمنایش  ،ي خنودا، در طنول ارائنههندهندهتعداد كمی ای ارائه

كنند. گناهی او ویندئوي هاي ویندئویی پخنش منیدهند. جابز اغلب كلیپمی

ي این است كه چادر ای كنار بنر روي محصنول لنذت كارمندانش را كه درباره

نمایش دادن جدیدترین  ي. همچنین جابز میفتهدهدبه حضار نشان می اندبرده

 طور تاریبنی در هنر مراسنم مهنمِی اپل است. او این كار را بهتبلیغات تلویزیون

، در 1294دهد و البته این كنار را ای سنال معرفی یک محصول جدید انجام می

هناي . او به این مهرت دارد كه ای برخی آگهیآغای كردیمان معرفی مکینتاش 

اش ر ارائنهدر اواخنكند. ها را دوباره پخش میبرد كه آنتبلیغاتی چنان لذت می

را معرفی كرد  3Gجابز آیفون ، 2559ژوئن  ،دهندگانتوسعهدر همایش جهانی 

مد و قیمت كمتري نسبت اي با سرعت باالتر متصل میهاي دادهكه به مبکه

به آیفون موجنود در بنایار دامنت. او، آگهنی تبلیغناتی تلویزینونی را بنا منعار 

پخنش « دهد.ن را مکست میسرانجام این گومی آمد. اولین گومی كه آیفو»

اي تمام مند، جنابز بنا خننده گفنت: كرد. هنگامی كه آن تبلیغ سی و دو ثانیه

خواهید آن را دوباره تماما كنید؟ بیاییند دوبناره آن را تمامنا قشنگ نبود؟ می»

 «  كنیم. من عام  این تبلیغ هستم.

و متمنایز كند برجسته هاي ویدئویی در ارائه، به مما كمک میافزودن كلیپ 

هایی ای محصنول هاي كارمندان، صحنهنامهتوانید تبلیغات، تصدی موید. مما می

هاي مشنتري را نامهكنند و حتی تصدی یا افرادي كه ای آن محصول استفاده می

 رضنایت ینک مشنتريتوانند ای مسنتایم مننیدن نشان دهید. چنه چینزي منی

، ای طری  ینک كلینپ ویندئویی اگر او خودش حضور ندارد)تر بامد؟ متااعدكننده

توانید ویدئو را بنه به راحتی می توان آن را نمایش داد.(می كوتاه در سخنرانی مما

تبندیل  Quicktimeینا  MPEG1 ،Windows Mediaهاي دیجیتنال فرمت
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موند. به یاد دامته بامنید كنه ها به كار برده میارائه ی براي بیشتركنید كه همگ

ي توجنه منا در دقیاه اسنت. محندوده 0/2ده در یوتیو،، میانگین كلیپ دیده م

اي عنالی بنراي مشناركت منیوهویندئو حال كوچک مدن هستند و در حالی كه 

دهند. ای بي عکنس تواند نتیجهكند، اگر بسیار طوالنی بامد، میحضار فراهم می

ر هنایی كنه بسنیاای كلینپاما هاي خود استفاده كنید، هاي ویدئویی در ارائهكلیپ

 تر ای دو یا سه دقیاه هستند، خودداري كنید.طوالنی

ست. منن در حنال ههاي غیر فنی نیز ویدئو، ابزاري عالی براي ارائه 

بودم و یک سنري ای  1فرنگی كالیفرنیاتوت ]پرورش[كمک به كمیسیون 

اینراد منوند. اعضناي  2كردم تا در ایست كسنتها را آماده میسخنرانی

فرنگی را به من نشنان دهندگان توتای پرورش كمیسیون، كلیپ كوتاهی

كردنند. تصناویر منزارع دادند كه عالقه به مزرعه و این میوه را ابرای منی

فرنگی به راستی ییبا بود و من پیشنهاد دادم كه فایل دیجیتالی ای آن توت

كلیپ را تهیه كنند تا در طول سنخنرانی پخنش منود. در خنود مراسنم 

ما متوجنه »ان چنین مطلبی، ویدئو را پخش كردند: ها با بیسخنرانی، آن

فرنگی در كالیفرنیا ي توتهستیم كه امکان دارد مما هرگز ای یک مزرعه

، بنابراین تصمیم گنرفتیم تنا كشناوریان را ننزد منما بامید بایدید نکرده

ترین بخش سنخنرانی بنود و آن كلیپ ویدئویی، به یاد ماندنی« بیاوریم.

 ي آن مدند.یفتهخبرنگاران نیز م

                                                 
1. California StrawBerry Commission 

2. East Coast 
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 و توضیح تصاویر ، اسباب مناسبدارهپای یتخته

سه نوع یادگیرنده وجنود دارد: دینداري )بیشنتر افنراد در اینن دسنته قنرار 

منیداري )منوندگان( و جنبشی )افرادي كه تمایل دارند لمس و ، گیرند(می

ینزي هایی بیابید تا همه را جذ، كنید. یک ارائه بایند چاحساس كنند.( راه

اسنتفاده كنیند.  PCبرد یا یک تبلنت بیش ای اسالیدها بامد. ای تخته وایت

استفاده ، مانند محصوالت فیزیکی را براي مردم بیاورید تا ببینند« اسبابی»

مطالنب بسنیار بیشنتري را در ارتبناب بنا ، 12 يو لمس كننند. در صنحنه

 گذاري بر این سه نوع یادگیرنده خواهید آموخت. تأثیر

بیشتر وقت خود را صرف ساخت اسالیدها ، ب ارتباب برقراركنندگاناغل 

هاي فاصله استفاده كنم یا كنند: كدام فونت را استفاده كنم؟ باید ای خطمی

هاي توپر؟ باید اینجا یک گراف بگذارم؟ چطور است آنجا یک تصویر دایره

رسیده پ ریزيطرح يامتباهی است كه در مرحلههاي سؤالها بگذارم؟ این

خارج ای اسالیدها بیابید ، هایی دیگرراه، مود. اگر محصولی بااریش داریدمی

سري جدیدي  جابز، 2559تا آن را نشان دهید. در روی چهاردهم اكتبر سال 

 ؛آلومینیوم ساخته مده بود يرا معرفی كرد كه ای یک قطعه 1هابو مکای 

، لیند را توضنیح دادفراینند توكنه این پنس ای«. یکپارچنه يمحفظه»یک 

بننابراین حضنار ، هایی ای فنریم جدیند را نشنان دادنندكارمندان اپل نمونه

 توانستند آن را خودمان ببینند و لمس كنند. می

ي این عناصر در یک سخنرانی و ارائه به مما كمک نشان دادن همه 

خواهد كرد تا داستانی را كه اریش مننیدن دارد، بینان كنیند. اسنالیدها 

ها، مکمنل دهید. آنرا انجام میكار كنند؛ مما این تان را روایت نمیداس

                                                 
1. Mac Books 
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ي كند؛ در حایات ای ماایسهافزار را انکار میداستان هستند. این كتا، نرم

افزار كند، ییرا نرمخودداري می Keynoteیا  PowerPointمستایم بین 

ن مؤثر نیست؛ این سنخنران اسنت كنه چننی يارائهعامل اصلی در یک 

 2552اپل را در سال  Keynoteافزار ناشی دارد. خود جابز استفاده ای نرم

هاي آغای كرد، بنابراین منا بایند چنه كناري انجنام دهنیم تنا سنخنرانی

افنزار نیسنت. را تکرار كنیم؟ پاسنخ، نرم 1294ي جابز در سال العادهفوق

، ای PowerPointاسننتیو جننابز بننه جنناي اسننتفاده ای كننه این حایاننتِ

Keynote كند، به این معنا نیست كه اگنر منما نینز ای اینن استفاده می

موید. با بیشتر وقت گذامتن بنر افزار استفاده كنید، بیشتر مبیه او مینرم

)پالت( تنا سناخت اسنالیدها، منما حضنار را متااعند طرح روي ساخت 

 خواهید كرد.

 های متقاعدکنندهطرح کلی آریستوتل برای استدالل 

ای ک سیک آرییبوتل  برای ایجاد یک پنج نکبه یاسبیو جابز از برنامه یئهارایک  
 کند:اسبدالل مبقاعدکننده  پیروی م 

 انهیزد.ی مشاطب را برم ای را ارائه دهید که ع قه( داسبان یا بیانیه1
 ( میکل یا پرسی  را نیان دهید که باید حل یا به آن پاسخ داده اود.2
 حل  ارائه دهید.رح اده  راه( برای میکل مط3
 حل خود  توصیف کنید.ریزی اده در راهای برای اعبال اقدامات برنامه( مناف  ویژه4
حیاال »کنید  ای را بییان م ( فراخوان برای اقدام. اسبیو به راحب  چنین جبلیه5

 «بروید بیرون و یک  بشرید!
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هایتنان سنیم ایندهبنرد بنراي تروایت يیاددامت یا تخته يای یک دفترچه

كند تنا داسنتان را تصویرسنایي و استفاده كنید. این كار به مما كمک می

به اپنل  1226جابز در سال كه اجزاي آن را ساده و قابل فهم كنید. هنگامی 

 ،مستعفی، مدیریت مركت را بنر عهنده گرفنت 1بایگشت و به جاي گیل آملیو

كنه اینن كنند مییند كه مركت بیش ای چهل محصول مختل  تولمتوجه مد 

كنرد. در ینک حركنت منجاعانه، او خنط تولیند مسأله مشتري را سردرگم می

 2، لینندر كناهنیدرون ذهنن اسنتیوسایي كنرد. در كتنا، محصوالت را ساده

جنابز ینک »ماام مركت را بنه دفتنرش احضنار كنرد. نویسد كه جابز، قائممی

. در بناالي آن نومنت بُرد كشنیدوایت يدو در دو بر روي تخته يجدول ساده

و در كنننار جنندول « ايحرفننه يكنندهمصننرف»و « عننادي يكنندهمصننرف»

در یمان مدیریت اسنتیو جنابز، اپنل تنهنا «. قابل حمل»و « دسکتاپ»نومت، 

كنه بنراي  –بنو  و دو دسنکتاپ دو نوت –داد چهار مدل رایانه را ارائنه منی

کی ای چندین داستانی اسنت اي و عادي ساخته مده بودند. این یكاربران حرفه

اندیشنید، صورت دینداري منیكه جابز در یمانی كه به آموییممیكه در آن، ما 

ها را بر روي وایت بُرد، ینا گرفت. وقتی مما بهترین برنامهبهترین نتیجه را می

 يكنید وقت خود را پنیش ای رفنتن بنه مرحلنهكاغذهاي یاددامت، ترسیم می

ي نهایی مما بسنیار الوگ صرف كنید. سخنرانی و ارائهآن يدیجیتال، در مرحله

 تر خواهد مد.تر و مناسبتر، جالبجذا،

 تذکرات کارگردان
ها را بر روی کاغذ یا ریزی کنید. ایدهرا باز کنید  طرح ارائهافزار نرمکه آن پیش از «

                                                 
1. Gil Amelio 

2. Leander Kahney 
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 برد ترسیم کنید.تشبه وایت
خود به کار ببرید تا  یارائهدر دست کم تعدادی از نُه عنصر توضیح داده اده را  «

هیا  آن را زنده و پویا جلوه دهید: عناوین  اظهار ع قه  سه پیام کلییدی  قیاس
 های ویدئوی  و اسباب صحنه.ها  اریک  گواه میبری  کلیپنبایش

کنیید  که ایبا اسیبفاده می ارائه افزار هبانند اسبیو جابز سشن گفبن  با نوع نرم «
 .نه داسبان را بیازید و ارائه دهیدکه چهو اینجاستاصل   یبهنک ارتباط ندارد. 



 ي دومصحنه

 ترين پرسش را پاسخ دهيدمهم

 شما باید كار را از تجربه مشتري آغاز كنید تا به فناوري برسید.
 دهندگانتوسعههمایش جهانی ، 1220می ماه 20، استیو جابز -

جلوگیري ای كناهش سنهم براي اپل محصول جدیدي را ، 1229می در ماه

روانه بایار كرد. ، درصد نزول پیدا كرده بودای چهار ها كه به كمتر بایار رایانه

دلینل سناخت  ؛مفاف رونمایی كردجدید نیمه 1مکهنگامی كه جابز ای آي

كنه مشنتریان بنا خریند اینن دانست میبایار هدف و منافعی را  این رایانه

 د:تشریح نمو و كردندمی دستگاه كسب

 

                                                 
1. iMac 


