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پيشگفتار

چگونهدربرابرحضار،فوقالعادهعملكنيم
یک فرد میتواند بهترین ایدهي دنیا را در ذهن داشته باشد – بهطور
كامل بدیع و متفاوت – اما اگر نتواند دیگران را به خوبی متقاعد كند،
ایدهاش اهمیتی نخواهد داشت.
-گرگوري برنز

1

مفاهیم موجود در اینن كتنا ،،منما را یناري خواهند كنرد تنا حضنار را بنه
میوههایی كه تصورش را هم نکنردهایند ،متااعند سنایید .بسنیاري ای افنراد
مشغول در حویهي كسب و كار را در سراسر دنیا دیدهام كنه بنا اِعمنال اینن
تکنیکها توانستهاند برندهي قراردادهاي چند میلیون دالري موند .كارمندان
فرومگاه اپل را دیدم كه ای این كتنا ،بهنره منیبرنند تنا بیاموینند چگوننه
محصوالت جدید را در فرومگاه قرار دهند .هنزاران نفنر ای خواننندگان اینن
كتا ،در امریکاي ممالی ،آسیا ،اروپا و امریکاي جنوبی ،سخنرانی و ارائههاي
خود را با كمک این تکنیکها متحول كردهاند .اگر مما این كتا ،را بخوانید

. Gregory Berns

1
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و مثالهایش را با دقت مطالعه كنید ،ارائههاي منما هرگنز هماننند گذمنته
نخواهد بود و نکته همینجاست كنه مشنتریان ،كارمنندان ،سنرمایهگذاران و
مركاي مما ای میوهي قدیمی و غیر جذا ،طراحی ارائهها خسته مدهاند .اما
یک ارائهي استیو جابز برخالف هرگونه ارائهاي است كه تاكنون دیدهاید .این
ارائه آگاهی میدهد ،میآموید و سرگرم میكند .رومنن منیسناید و انگینزه
میدهد .مهمتر ای همهي اینها ،ای آنجا كه استیو جابز «بر پایهي اصول ارائه
مده در این كتا »،ارائه میدهد ،مما نیز میتوانید ای الگوي او اقتباس كنیند
تا خانهتکانی اساسی در ارائهي بعدي خود انجام دهید!
ای یمانی كه اسرار سخنرانی و ارائههاي استیو جنابز بنراي نخسنتینبنار
منتشر مد؛ تاكنون بسیاري ای افراد و كسب و كارهنا بنا بهنرهگینري ای اینن
كتا ،،میوهي داستانگویی خود را تغییر دادهاند .این موارد ،خود بنه تنهنایی
میتواند موضوع یک كتا ،بامد .داستان یک تولیدكنندهي بزرگ ابنزارآالت
پزمکی كه گروه بایاریابیاش به كلی میوهي ارائههاي خود را ای اسناس ،بنر
پایه این كتا ،بنا نهادند .داستان مریک مدیریتی یک منركت حانوقی كنه
این كتا ،را بنراي هنر كندام ای وكنالي منركت خرینداري كنرد .داسنتان
مدیرعامل یک مركت بزرگ رسانهاي اروپایی كه این كتنا ،را خوانند و بنه
كارمندانش توصیه كرد« :دیگر ای دایرههاي توپر 1استفاده نکنید!» و همچنین
داستان تحلیلگر برجستهي فناوري كه رقیب تجاري استیو جابز را فراخواند و
اصرار كرد كه این كتا ،را بخواند( .آن مدیر راضی نشند كنه نصنیحت او را
بپذیرد ،بنابراین تحلیلگر هشدار داد كه« :من معتادم هر مدیر باید این كتا،

 .Bullet Points . 1دایرهي توپري كه براي معرفی موارد و نکتهها در نومتهها استفاده میمود.
()
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را بخواند») داستانهایی ای دانشجویان  MBAدر دانشنگاههناي اسنتنفورد،1
بركلی ،2یو سی ال اي 1و دانشگاههایی دیگر كه ایدههایی را میآمویند كه در
دانشگاه به آنها یاد نمیدهند .بسیاري ای افراد در صنایع گونناگون و در هنر
ناطه ای دنیا ،این كتا ،را مطالعه كردهاند .مما نینز بنا خوانندن اینن كتنا،،
میوهي داستانگویی برند خود را دگرگون خواهید كرد.
چرا مایسته است اعمال و رفتارهاي استیو جابز را منورد مطالعنه قنرار
دهیم؟ او یکی ای بنیانگذاران اپل و تأثیرگنذارترین ارتبناب برقراركنننده در
صحنهي جهانی است .هیچكس دیگري به پاي او نمیرسد .ینک ارائنهي
جابز ،جریانی ای دوپامین 4را در داخل مغز حضار آیاد میكنند .برخنی افنراد
مسافتهاي طوالنی را طی میكنند تا در مراسمهاي معرفنی محصنوالت
اپل توسط جابز حضور پیدا كنند ،حتی اگر مجبنور بامنند تمنام منب را در
هواي بسیار سرد بگذرانند تا مطمننن منوند كنه در یکنی ای ارائنههناي او
بهترین جا را براي خود گرفتهاند .به چه نحو دیگري این حایات را توضیح
میدهید كه بعضی ای هواداران تهدید كردند كه به خاطر عدم حضور جنابز
در مراسمی كه او سالها در آن حضور دامنت ،تظناهرات منیكننند؟ اینن
رویداد یمانی رخ داد كه اپنل اعنالم كنرد :جنابز ،نطن سننتی خنود را در
همایش دنیاي مک در سال  2552ایراد نخواهد كرد.
به سبب مشکالت جسمانی ،جابز ارائههاي كمتري نسنبت بنه گذمنته
دامته است ،اما همچنان در مراسمهاي معرفی محصوالت بنزرگ حضنور
1

. Stanford
. Berkeley
1
. UCLA
4
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2

21

| اسرارسخنرانيوارائههاياستيوجابز

پیدا میكند؛ همانند حضورش در مراسم معرفی آيپند 2در منارس 2511و
پردهبرداري ای راهبرد «ابر »1اپل در ژوئن .2511با این حال ،ارائههاي جابز
كمتر و كمتر میمود .همانطنور كنه جنان فنورت 2خبرنگنار منینویسند:
«خورمید به سوي نسل اول نخبههاي طغیانگري كه رایانههاي مخصی را
اختننراع كردننند ،اینترنننت را تجنناريسننایي كردننند و ای مننركتهاي خننود
نیروگاههایی عظیم ساختند ،وحشیانه میتاید».
یک مراسم معرفی محصول ای سوي استیو جابز ،تجربنهاي فوقالعناده
است و ای آنجا كه ممکن است فرصتهاي كمی براي دیدن چننین اسنتاد
ماهري در پیشهاي كه آن را بیش ای سه دهه كارآمد سناخته اسنت ،پنیش
بیاید؛ من این كتا ،را نگارش كردم تا بهترین ارائههاي جابز و تکنیکهاي
دقیای كه او استفاده میكند تا به حضارش انگیزه دهد ،براي نخستین بنار
آمکار سایم .مهمتر ای همه اینكه ،منما میتوانیند مهنارتهناي او را فنرا
بگیرد و ای آنها بهره ببرید تا مخناطبین خنود را متحینر كنیند و آنهنا را
مشتاق سایید تا بارها و بارها در ارائههایتان حضور پیدا كنند.
یکی ای مراسمهاي دنیاي مک را تماما كنید– كنه در مینان وفناداران
مک به عنوان «یاددامتهاي استیو» مناخته منده اسنت – و منروع بنه
باینگري در جزئیات ارائههاي فعلی خودتنان بکنیند :آنچنه كنه میگوییند،
نحوهي بیان آن و آنچه كه حضار در یمان سخن گفتن مما میبینند .منن
ماالهاي در مورد استیو جابز و مهارتهایش براي BusinessWeek.com
نومتم .این مااله خیلی یود در دنیا مشهور مد (حتی دانیل لینونز 1كنه بنه
. Cloud

1

. Jon Fortt
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Daniel Lyons
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«استیو جابز قالبی» معروف اسنت ،ای آن اسنتفاده كنرد) .همچننین بنراي
دارندگان  PCو مک كه میخواستند میوهي فروش ایدههایشنان را بهبنود
بخشند ،به نحوي مشابه جذابیت پیدا كرد .تعداد كمنی ای خواننندگان اینن
كتا ،،جابز را ای نزدیک دیدهاند ،تعدادي هم كلیپهایی ای او را دیدهاند ،اما
اكثریت خوانندگان هرگز ارائههاي او را تماما نکردهاند .درسنی كنه آنهنا
آموختند ،این بود كه بترسند و مجبور مندند كنه بنه تختنه رسنم معنروف
برگردند.
براي اهداف آمویمی ،ای یوتیو 1،به عنوان مکملی براي تکنیکهناي
ارائه مده در ادامهي كتا ،استفاده كنید .در یمان نگارش این كتا ،،بنیش
ای  05555كلیپ ای استیو جابز در یوتیو ،وجود دارد ،بسیار بیشنتر ای دیگنر
مدیرعامالن مشهور دنیا .در اینن منورد ،یوتینو ،فرصنت خنوبی را بنراي
مطالعه در مورد یک فرد ،آموختن تکنیکهاي مشخصنی كنه او را موفن
نمود و دیدن آنها در عمل ارائه میدهد.
چیزي كه مما خواهید آموخت ،این است كه جابز فرومنندهي جنذابی
است؛ ایدههایش را همراه با فراستی خاص میفرومد كه مشتریان بالاوه را
به مشتریان و آنها را به افرادي مشتاق تبدیل میكند .او داراي كاریزمنا و
جذابیتی خاص است كه ماكس وبر ،2جامعهمناس آلمانی ،آن را به عننوان
«ویژگی مشخصی ای مخصیت یک فنرد كنه او را ای افنراد عنادي متمنایز
میساید و بهعنوان مخصی كه قدرت یا ویژگیهاي فراطبیعی ،فرا انسانی
یا حداقل به نحو خاصی عجیب و استثنایی دارد ،مناخته میمود ».میداند.
جابز به یک ابر انسان در میان هوادارانش تبدیل مده است .امنا وبنر ینک
1.YouTube

Max Weber

2.
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نکته را امتباه بیان كرد؛ وبر باور دامت كاریزما و جذابیت «براي یک فنرد
عادي دستیافتنی نیست ».هنگامی كه مما میآمویید بهطور دقین جنابز
چگونه یک سخنرانی خود را میساید و ارائه میدهد ،درخواهید یافنت كنه
این قدرتهاي استثنایی در اختیار مما نیز هستند .اگر برخی ای تکنیکهاي
او را به كار ببرید ،سخنرانی و ارائههاي مما ،ای دیگر سخنرانیهاي متوسط
ایراد مده در گذمته متمایز خواهد مد .رقبا و همکارانتان در قیاس با منما
همانند تایهكارها به نظر خواهند رسید.
نانسی دوئارته ،1استاد طراحی ارائه ،در كتا ،اسالید :اولنوجی2؛ هننر و
علم ارائهي عالی مینویسد « :ارائهها به ابزار عملی ارتباطنات در كسنب و
كار تبدیل مدهاند .مركتها آغای بنه كنار منیكننند ،محصنوالت عرضنه
میموند – ماید براساس كیفیت ارائهها .در ماابل ،ایدهها ،تالشها و حتی
حرفهها میتوانند به خاطر ارتباطات ضنعی كناهش پیندا كننند .در مینان
میلیونها ارائه در روی ،تنها تعداد كمی ای آنها به خوبی انجام میموند».
دوئارته ،اسالیدهاي  22میلیمتنري آل گنور 1را بنه مسنتند حایاتنی
ناخومایند تبدیل كرد .همانند آل گور ،كه در هیأت مندیرهي اپنل حضنور
دارد ،استیو جابز نیز ای سخنرانی و ارائهها به عنوان تجربهاي دگرگنونسنای
استفاده میكند .هر دوي آنها ارتباطات كسب و كاري را دگرگون كردند و
درس آن را براي آمویش به ما در اختیار دارند ،اما در جایی كنه گنور ینک
ارائه مشهور دارد كه هزاران بنار آن را تکنرار كنرده اسنت ،جنابز ای یمنان
عرضننهي مکینتنناش در سننال  1294تنناكنون ،ارائننههاي متحیركننننده و
Nancy Duarte

1.

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

2

. AL Gore

1

پيشگفتار| 21

الهامبخش ییادي را اجرا كرده است .در حایات ،عرضهي مکینتاش كه در
صفحات پیش رو دربارهي آن مطنالبی خواهیند خوانند ،همچننان یکنی ای
مهیجترین ارائهها در تاریخ تجارت امریکاست .به راستی این مسنأله بنراي
من متحیركننده است كه جابز در حایات میوهي ارائهي خود را در بیست و
پنج سال پیش ،ای یمان معرفی مکینتاش بهبود بخشیده است .مراسم سال
 1294به راستی فوقالعاده بود ،ارائههاي جابز در همایشهاي دنیاي منک
سال  2550و  2559نیز عالی بودند .همچنین معرفی آيپد توسط جنابز در
سال  2515و آيپد  2در سال  2511بهطور تاریبی رقیب هر ارائهاي است
كه او تا به حال دامته است .این دو ارائنه در «ضنمیمهي كتنا »،كنه در
پایان كتا ،آورده منده اسنت ،بنه تفصنیل تشنریح و بررسنی مومنکافانه
مدهاند .هر آنچه كه او دربارهي ارتباب برقرار كردن با حضار آموخته ،یکجا
جمع مده است تا لحظات بهراستی بامکوهی را بیافرینند.
حاال ،خبرهاي بد .سخنرانی و ارائههاي مما با سنخنرانی و ارائنههاي
استیو جابز ماایسه میموند .او نمایش اسالیدهاي معمولی ،خستهكنننده و
فنی را به صحنهاي تنناتري همنراه بنا قهرماننان ،مخصنیتهناي منفنی،
باییگران پشتیبان و پردههاي پشنت صنحنه جنذا ،تبندیل نمنوده اسنت.
افرادي كه براي نخستینبار ماهد ارائه استیو جابز هستند ،آن را به عننوان
1
تجربهاي فوقالعاده توصی میكنند .در ماالهاي براي لس آنجلس تنایمز
كه دربارهي رفتن موقت استیو جابز ای اپنل بنه دلینل مشنکالت جسنمانی
نومته مده بود ،مایکل هیلتزیک 2اظهار دامت« :هیچ مدیرعامل امریکایی
این چنین با موفایت مركتش منناخته نشنده اسنت… جنابز ،روینابین و
Los Angeles Times
Michael Hiltzik

1.
2.
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جارچی كارناوال مادي اپل است .اگر مایلید دربنارهي اینن ویژگنی دوم او
بیشتر بدانید ،ویدئوي مراسم معرفی آيپاد در سنال  2551را تمامنا كنیند.
فرمان دراماتیک جابز ،حیرتانگیز است .به تایگی آن ویندئو را در یوتینو،
تماما میكردم ،با اینكه میدانستم داستان چگونه انجام میمنود ،امنا بنه
راستی هیجانیده مده بودم ».جابز ،تایگر وودی 1تجارت است و كار را براي
بایهي ما دموار میساید.
حاال ،خبرهاي خو .،مما میتوانید هر كدام ای تکنینکهناي جنابز را
مناسایی و در سخنرانی و ارائههاي خود اعمال كنید تا مخاطبین خود را به
وجد آورید .استفاده ای صفات او ،مما را یناري خواهند كنرد تنا ارائنههناي
فوقالعادهي خود را خل كنید و ابزاري را در اختیار مما قرار میدهد كه به
وسیلهي آنها ایدههایتان را بسیار متااعدكنندهتر ای آنچه كنه تنا بنه حنال
تصور كردهاید ،به فروش برسانید.
كتا ،اسرار سخنرانی و ارائههاي استیو جابز را به عنوان ناشهي راه خنود
براي موفایت در سخنرانی و ارائه قرار دهید .این كتا ،به اندایهاي به مما
نزدیک است كه گویا یمانی كه مما اریش خندمت ،محصنول ،منركت ینا
هدف خود را بیان میكنید ،به نظر میرسد جابز بهطور مسنتایم در گنوش
مما سخن میگوید .چه مما مدیرعاملی بامید كنه در حنال معرفنی ینک
محصننول جدینند اسننت ،چننه كننارآفرینی كننه در حننال متااعنند كننردن
سرمایهگنذاران اسنت ،فرومنندهاي كنه معاملنهاي را منعاند منیكنند ،ینا
آمویگاري كه تالش میكند دانشپژوهان را بناانگیزه سناید؛ جنابز درسنی
براي آموختن به مما دارد .بیشتر افراد ماغل در حویهي كسب و كار بنراي
 .Eldrick Tont .1معروف به  ،Tiger Woodsگل بای مشهور امریکایی است.
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دادن اطالعات ،سخنرانی ایراد میكنند نه براي نشنان دادن اسنتیو جنابز.
هدف یک سخنرانی استیو جابز آفنرینش ینک تجربنه اسنت « -تحرین
واقعیت»  -كه حضار را مبهوت ،تهییج و باانگیزه میساید.
باال رفتن

در لحظه ای که یک قدم از پایین به باال برمی داریید ارربشیی ایبا بییبه بیه
تواناییبان دارد تا از طریق واژه ی گفباری و نواباری به دیهران برسید.
 -پیتر دراكر

1

برخی ای عبارات راینج در توصنی اسنتیو جنابز عبارتنند ای« :اغواكنننده»،
«جننذا »،و «فریبنننده» .دیگننر اصننطالحات بننهطور معمننول مربننوب بننه
خصیصههاي میانفردي اوست كه چندان چاپلوسانه نیسنتند .جنابز انسنان
پیچیدهاي است كه محصنوالتی خنارقالعناده را خلن منیكنند ،وفناداري
مدیدي را بهوجود میآورد و همچنین مردم را وحشتیده میكنند .او ینک
انسننان كمننالگننرا و رویننابینی بااحسنناس اسننت؛ دو صننفتی كننه تركیبننی
امتغالپذیر میساید ،بهخصوص هنگامی كه جابز باور دارد كه كارهنا بایند
با هم منطب موند اما با هم جور نمیموند .این كتا ،نمیخواهد همه چیز
را در مورد استیوجابز تشریح كند .این كتا ،،نه یندگینامهي جابز اسنت و
نه تاریخچهي اپل .این كتا ،دربنارهي اسنتیو جنابزِ رئنیس نیسنت ،بلکنه
دربارهي جابزِ ارتباب برقراركننده است .ینک تحلیلگنر برجسنتهي صننعت
پیشنهاد میكند كه این كتا ،باید در كتابخانهي همهي مدیران بامد .این

Peter Drucker

1.
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كتا ،ای طری تفکیک دقی چگونگی ساخت و ارائنهي داسنتان در پنسِ
بِرند اپل توسط جابز ،بیشترین اطالعات را بنه منما ارائنه منیدهند .منما
خواهید آموخت كه چگونه جابز این موارد را انجام میدهد:
» آفرینش پیامها
» ارائهي تجربهاي به یادماندنی
» ارائهي ایدهها
» ایجاد افراد مشتاق در میان مشتریان
» ایجاد هیجان براي یک محصول یا یک ویژگی
تکنیکهاي ارائهمده ،مما را یاري خواهنند كنرد ،سنخنرانی و ارائنههناي
«فوقالعاده» خود را بهوجود آورید .درسهاي ارائهمنده ،فوقالعناده آسنان
هستند؛ اما بهرهگیري ای آنها بستگی به خود مما دارد .صحبت كردن بنه
میوهي استیو جابز ،نیایمند كار و تالش است .اما سودي كه بنراي حرفنه،
مركت و موفایت مخصی مما به ارمغنان منیآورد ،نشنان منیدهند كنه
اریمش را دارد كه در این مسیر متعهد باقی بمانید.
چرا من نه؟
هنگامی كه در برنامهي «ایدهي بزرگ همراه بنا دوننی دوینچCNBC »1

حضور یافتم ،تحتتأثیر انرژي مسري مجري برنامه قرار گرفتم .دویچ اینن
نصیحت را به بینندگانش عرضه كرد :یمانی كه مخصی را منیبینیند كنه
عالقهي خود را به سود و منفعت تبدیل كرده است ،ای خودتان بپرسید «چرا
من نه؟» من اصرار دارم مما نیز چنین كاري كنید« .چرا من نه؟ چنرا منن
Donny Deutsch

1.
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نتوانم همانند استیو جابز به منوندگانم اریش بندهم؟» جنوا ،اینن اسنت:
«مما میتوانید ».همانطور كه در ادامه خواهید آموخت ،جابز در این مسأله
بسیار كار میكند .اگرچه او همیشه یک استعداد تناتري دامته است ،با این
حال میوهي او در طول سالها ارتااء و بهبود یافته است .جابز مجاعانه بر
روي بهبود كارها تمركز میكند ،بر روي هر اسنالید ،نمنایش محصنول و
جزئیات یک سخنرانی و ارائه كار میكند .هر ارائه ،داستانی را بیان میكند
و هر اسالید صحنهاي را آمکار میساید .جابز یک باییگر اسنت و هماننند
دیگر باییگران بزرگ ،بارها تمرین میكند تا كار درست را انجام دهد .جابز
بیان دامته است« :معیاري ای كیفیت بامید .برخی افراد به محیطی كنه در
آن ،انجام بهترین كارها انتظار میرود ،عادت ندارند و مناسب آنجا نیستند».
هیچ میانبري به سوي برتري و انجام بهتنرین كارهنا وجنود نندارد .اینراد
سخنرانی همانند جابز ،نیایمند برنامهریزي و تمنرین اسنت ،امنا اگنر منما
متعهد به رسیدن به رتبهي اول بامید ،هیچ آمویگاري بهتر ای بناییگر برتنر
اپل وجود ندارد .تصویر  1را ببینید.
اجرا در سه پرده نمایش

اسرار سخنرانی و ارائههاي استیو جابز؛ همانند یکی ای تشبیهات مورد عالقهي
ارائههاي جابز ،ساختاربندي مده است :یک نمایش سنه پنردهاي .در حایانت،
یک ارائهي استیو جابز بسیار مبیه به ینک نمنایش دراماتینک اسنت؛ اجراینی
بسیار دقی و كار مده كه آگاهی میدهد ،سرگرم میكند و انگیزه منیبخشند.
هنگامی كه جابز آيپاد با قابلینت پخنش كلینپ ویندئویی را در روی  12اكتبنر
 2550به حضار نشان داد« ،كالیفرنیا تناتر »1واقع در منهر سنن خنویه 1را بنه
California Theatre
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عنوان مکانِ مراسمِ معرفی آن محصنول برگزیند .مکنان مناسنبی كنه اسنتیو
مراسم معرفی محصول خود را به سه پرده تاسیم كرد« ،درست مبیه بنه ینک
داستان كالسیک» در پردهي اول ،او آيمک 2جی 0را كه مجهنز بنه دوربنین
بود ،معرفی كرد .پردهي دوم با عرضهي نسل پنجم آيپاد كه براي نخستینبار
قابلیت پخش كلیپهاي ویدئویی را دامت ،آغای مد .در پردهي سوم ،دربنارهي
آيتیونز 61و این خبر كنه منبکهي  ،ABCنمنایشهناي تلویزینونی را بنراي
آيتیونز و آيپاد جدید فراهم میكند ،صحبت كرد.

تصوير  .9استاد بازيگري اپل ،ارائهها را به تجربههايي تئاتري تبديل ميكند.

براي مطابات با تشبیه جابز ای یک سخنرانی و ارائه به عنوان یک داسنتان
كالسیک ،اسرار سخنرانی و ارائههاي استیو جابز به سه پرده تاسنیم منده
است:
2.
3.

San Jose
iMac
1. iTunes
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» پردهي اول :خلق داستان .در این قسمت ،هفت فصل – یا صنحنه
– ابزار عملی براي خل داستانی هیجانآمیز در پس برنندتان ،بنه منما
عرضه میمود .یک داستان قوي ،به منما اعتمناد بنه نفنس و تواننایی
متااعد كردن مخاطبینتان را میدهد.
» پردهي دوم :ارائهي تجربه .در این منش صنحنه ،راهنمناییهناي
عملی را خواهید آموخت كه ارائههاي مما را به تجربههاي جذا ،بصري
و «بسیار خومایند» تبدیل میكنند.
» پررردهي سرر:م :پرراو ت و ت.ررر  .پنننج صننحنهي باقیمانننده،
موضوعاتی مانند یبان بدن ،ارائهي مفاهی ،طبیعنی و محناورهاي نشنان
دادن ارائههایی كه «بهصنورت فیلمنامنه نومنته منده اسنت» را در بنر
میگیرد .حتی در مورد انتخا ،لباس نیز صحبت میمود .مما درخواهید
یافت كه چرا یاه اسکی ،ملوار جین و كفشهناي مخصنوص وریش دو
براي جابز مناسب هستند ،اما میتوانند پایان حرفهي مما را رقم بزنند.
تنفسهاي كوتاه ،پردهها را جدا میكنند .این تنفسها مامل بخشهایی ای
اطالعات مفیدي ای جدیدترین یافتنههنا در حنویهي طراحنی سنخنرانی و
پژوهشِ مناختی میمود .این یافتهها مما را یاري خواهند كرد ،سخنرانی و
ارائههاي خود را بهطور كامل ارتااء دهید.
شما به راستی چه چیزی را میفروشید؟

آلن دویچمن 1در كتا ،بایگشت دوباره استیو جابز مینویسند« :او ،اسنتاد
گرفتن چیزي است كه ممکن اسنت كسنلكنننده بنه نظنر برسند – ینک
Alan Deutschman
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سختافزار الکترونیکی – و پوماندن آن در داستانی كنه آن را بنه نحنوي
متااعدكننده دراماتیک میساید ».تنها تعداد كمی ای مدیرانی كه من توفی
دیدارمان را دامتهام ،چنین مهارتی را دارند ،توانایی تبدیل وسایلی كنه بنه
ظاهر كسلكننده هستند به داستانهاي هیجانانگینز .مندیرعامل منركت
سیسکو ،1جان چیمبری ،2یکی ای آنهاست .چیمبری ،مسیریا،ها و سوئیچها
كه ستون فارات (ییرساختها) اینترنت را میسایند ،نمیفرومد .چیزي كه
چیمبری به راستی میفرومد ،ارتباطات انسانی است كه میوهي یندگی ،كار،
بایي و یادگیري ما را تغییر میدهد.
الهامبخشترین ارتبناب برقراركننندگان ،اینن ویژگنی را بنه امنترا
میگذارند؛ توانایی خل چیزي بامعنی ،خارج ای محصوالت عادي یا منبهم.
هاوارد اسکالتز ،1مدیرعامل استارباكس 4قهوه نمیفرومد .او «مکانی سوم»
میان خانه و محل كار را میفرومد .اسنتاد مسنائل منالی ،سنوی اورمنان،0
تراست و صنندوق سنرمایهگذاري نمنیفرومند .او ،رویناي آیادي منالی را
میفرومد .به همنین طرین  ،جنابز رایاننه نمنیفرومند .او ابنزاري بنراي
رهاسایي نیروهاي بالاوه انسانی میفرومد .در طول خواندن این كتنا ،،ای
خودتان بپرسید «من چه چیزي را منیفرومنم؟» .بنه یناد دامنته بامنید،
وسیلهي مما به كسی انگیزه نمیدهد .بنه منن نشنان دهیند كنه چگوننه
وسیلهي مما یندگی مرا بهبود میبخشد و با اینن كنار ،منما منرا متااعند

Cisco

1.

John Chambers

2.

Howard Schultz

1.

Starbucks

4.

Suze Orman

0.
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میسایید .این كار را به میوهاي انجام دهید كه مرا سرگرم كنند و در اینن
صورت ،یک مشتاق واقعی را بهوجود خواهید آورد.
در طول این مسیر ،درخواهید یافت كه استیو جابز بنا حمیتنی پرمنور
داراي انگیزه مده تا جهان را تغییر دهد ،تا «اثري ماندگار ای خود به جناي
بگذارد ».براي عملی مدن اینن تکنینکهنا ،منما بایند حنس عمیانی ای
مأموریت را در خود ایجاد كنید .اگر مما بنه موضنوع خنود عالقنه داریند،
هشتاد درصد به ایجاد كشنش و جذبنهاي كنه جنابز آن را دارد ،نزدینکتر
میموید .ای سن بیست و یک سالگی ،هنگامی كه جنابز اپنل را همنراه بنا
دوستش ن استیو وینیا  1ن تأسیس كرد ،میفته این تصور مد كنه چگوننه
رایانههاي مخصی ،جامعه ،آمویش و سرگرمی را تغییر میدهد .عالقهي او
مسري بود و به هركس كه در كنارش بود ،سرایت میكنرد .آن عالقنه در
هر ارائه آمکار میمود.
همهي ما عالیای داریم كه ما را به حركت درمنیآورنند .هندف اینن
كتننا ،،كمننک بننه مماسننت تننا آن عالقننه را پینندا كنینند و بننه داسننتانی
هیپنوتیزمكننده تبدیل سایید ،به نحوي كه منردم بخواهنند منما را یناري
دهند تا به تصورتان دست پیدا كنید .مما میدانید كنه اینن بنهطور كامنل
امکانپذیر است كه ایدهها ینا محصنوالتتان بنه نحنوي گسنترده ینندگی
مشتریانتان را بهبود دهند؛ ای رایانهها گرفته تا خودروهنا ،خندمات منالی و
محصوالت كه محیطی پا تر را میآفرینند .اما بهترین محصول در دنینا،
بدون یک فرد مشتاق نیرومند كه آن را تبلیغ كند ،بیمصرف خواهند بنود.
اگر قادر نبامید مردم را متااعد كنیند كنه بنه محصنولتان اهمینت دهنند،

Steve Wozniak
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محصول مما هرگز بختی براي موفایت نخواهند دامنت .مخناطبین منما
اهمیتی قائل نمیموند ،در نمیكنند و عالقهمند نمنیمنوند .منردم بنه
چیزهاي كسلكننده توجهی نشان نمیدهند .اجایه ندهید ایدههایتان ننابود
موند ،به این دلیل كه در ارائهي آنها به نحوي كه قوهي تخیل منوندگان
مما را تحریک كند ،ناموف عمل كردهاید .ای تکنیکهاي جابز بهره ببریند
تا به قلبها و اذهان افرادي كه امید دارید بر رویشان تأثیر بگذاریند ،نفنوذ
پیدا كنید.

پردهياول

خلقداستان
خل داستان ،طرح ،1نخستین گام براي فروش ایدههایتان همراه با قندرت،
ترغیب و كاریزما است .موفایت در این گام ،ارتباب برقراركنندگان عنالی را
ای متوسط متمایز میساید .بیشتر افراد در بررسی دقی این مرحلنه ،خنو،
عمل نمیكنند .ارتباب برقراركنندگان تأثیرگذار ،به نحوي مؤثر طرحرینزي
میكنند ،پیامها و عناوینی متااعدكننده بهوجود منیآورنند و كنار را بنراي
منوندگانشان در دنبال كردن داستان ،آسان میسایند و دممن مشتركی را
براي ساخت درام معرفی میكنند .هفت فصل – ینا صنحنه – در پنردهي
اول بننه مننما كمننک خواهننند كننرد تننا پایننهي یننک سننخنرانی و ارائننهي
موفایتآمیز را بهوجود آورید .هر صحنه با خالصهي كوتاهی ای درسهناي
ملموس و مشخصی كه میتوانید به راحتی آنها را ای همین امروی استفاده
كنید ،همراه میمود .بیایید این صحنهها را در اینجا مرور كنیم:
» صحنهي اول« :به ص:رت آنال:گ طرحر زي کنیر »..در اینن
فصل ،مما خواهید آموخت كه چگونه ارائهدهندگان عالی همانند اسنتیو
جابز ایدهها را پیش ای آنكه ننرمافنزار سنخنرانی و ارائنه را بنای كننند؛
تصویرسایي ،سپس طرحریزي میكنند و میآفرینند.

. plot
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صحنهي دوم« :بره همر ترر پرسرتپ پاسره د.یر»..
منوندگان مما فاط و فاط یک سؤال ای خودمان میپرسند« :چرا منن
باید عالقهمند موم؟» اگر به این پرسش بیاعتنایی كنید ،حضار نیز مما
را نادیده خواهند گرفت.
صحنهي س:م« :حس پرش:ري از ..ف را بهوج:د آور  »..استیو
جابز در یمانی كه بیست و پنج سال دامت ،ثروتی بالغ بنر  155میلینون دالر
در اختیار دامت ،اما این مسأله هیچ اهمیتی برایش ندامت .در این حایات،
به مما كمک میكند كه رای كاریزماي خارقالعادهي جابز را دریابید.
صحنهي چمارم« :عناو نی ت:ئیتر 1هانن .بسراز  »..اینن سنایت
مبکهي اجتماعی ،میوهي ارتباب برقرار كردن ما را تغییر داده است .ساخت
عناوینی كه در داخل جمالت  145كاراكتري جا منیگیرنند ،منما را یناري
خواهند كرد تا ایدههایتان را به نحوي متااعدكنندهتر به فروش برسانید.
صحنهي پنج « :نقشهي را.ی ترسی کنی »..اسنتیو جنابز بنا
اِعمال یکی ای نیرومندترین اصول ترغیب ،صحبتهاي خود را به راحتی
به پیش میبرد :قانون سهتایی.
صحنهي شش « :شخصیت هخالف را هعرفی کنی »..هر ارائه
عالی استیو جابز ،یک مخصیت منفنی را معرفنی منیكنند كنه حضنار
میتوانند در ماابل او بایستند .هنگنامی كنه او ینک دمنمن را معرفنی
میكند ،سن براي صحنهي بعدي مهیا میگردد.
صحنهي .فت « :قمرهان فاتح را آشکار ساز  »..هر ارائنه عنالی
استیو جابز ،یک قهرمان را معرفی میكند كه حضنار منیتواننند طرفندار او
موند .قهرمان ،میوهي بهتري ای انجام ینک كنار را ارائنه منیدهند ،وضنع
Twitter

1.
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موجود را به چالش میكشاند و به مردم انگیزه میدهد نوآوري را بپذیرند.

صحنهياول

بهصورتآنالوگطرحريزيكنيد
بازاریابی ،به یک تئاتر واقعی شباهت دارد .یعنی درست شبیه به
اجراي یک نمایش است.
 -جان اسکالی

1

استیو جابز در دنیاي دیجیتالِ بیتها و بایتها ،مهرتی براي خود دست و
پا كرده است ،اما او داستانها را در دنیاي بسیار قدیمی و سنتی قلم و كاغذ
میساید .ارائههاي او ،رخدادهایی تناتري است كنه قصند ایجناد بیشنترین
تبلیغ ،مهرت و حیرت را دارند .آنهنا منامل همنهي عناصنر نمایشهنا و
فیلمهاي سینمایی معروف اسنت :ننزاع ،راهحنل ،مخصنیتهناي منفنی و
قهرمانان و همانند كارگردانهاي بزرگ سینما ،استیو جابز ،پنیش ای دسنت
یدن به «دوربین» (براي مثال ،بای كردن نرمافزار ارائه) ،داستان را بنر روي
كاغذ پیاده میكند .این تناترِ بایاریابی است كه برخالف هر نوع دیگنري ای
تناتر است.

John Sculley

1.
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جابز در تمنام جزئینات ینک ارائنه ،مشناركت داده منیمنود :نومنتن
معارهاي توصیفی ،ساخت اسالیدها ،تمرین نمایشهاي كار با محصوالت
و اطمینان ای مناسب بنودن ننور صنحنه .جنابز هنیچ چینزي را بیاهمینت
نمیممرد .او كاري را انجام میدهد كه بهترین طراحان فنون ارائه پیشنهاد
میدهند :او ای روي كاغذ ،كار را آغای میكند .گار رینالدی 1در كتا ،ذِن ارائه
مینویسد« :درست چیزي در مورد قلم و كاغنذ و رسنم كنردن ایندههناي
پیچیده در «دنیاي آنالوگ» در صحنههاي اولیهي نمایش وجود دارد كه به
نظر میرسد ما را به نتنایجی واضنحتر ،بهتنر و خالقاننهتر در یمنانی كنه
سرانجام تصمیم میگیریم ایدههایمان را بهصورت دیجیتالی نمایش دهیم،
رهنمود میساید».
متخصصان طراحی ،آنهایی كه ارائههاي اپل را طراحی میكننند نینز
پیشنهاد میدهند كه ارائهدهندهها بیشتر وقنت خنود را صنرف اندیشنیدن،
ناشه كشیدن و نومتن بکنند .نانسی دوئارته ،نابغنهي پشنت پنرده مسنتند
«حایاتی ناخومایند» پیشنهاد میكند كه یک ارائهدهنده تا ننود سناعت را
صرف ساخت یک ارائهي سی اسالید كند؛ با این حال ،تنها یک سوم ای آن
یمان باید به ساخت اسالیدها اختصاص یابد .بنابراین بیست و هفت ساعت
نخست بنه پنژوهش در یمیننهي موضنوع ،جمنعآوري اطالعنات اولینه ای
متخصصان ،ساماندهی ایدهها ،همکاري با دوستان و همکاران و طرحریزي
ساختار داستان اختصاص مییابد.

Garr Reynolds
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از بین بردن دایرههای توپر

به این فکر كنید یمانی كه نرمافنزار  PowerPointرا بنای منیكنیند ،چنه
اتفاقی میافتد؛ یک اسالید با فضاي خالی ظاهر میمود كنه منامل فضنا
براي واژههاست :یک عنوان و ییرعنوان .اینجا یک مشکلی وجود دارد؛ در
یک ارائه استیو جابز واژههاي كمی هست .حاال به نخسنتین منوردي فکنر
1
كنید كه در منوي جدید پنس ای كلینک كنردن بنر روي كلمنهي فرمنت
میبینید :دایرههاي توپر و ممارهگذاري .این مسأله بنه مشنکل دوم منجنر
میمود .هیچ دایرهي توپري در یک ارائه اسنتیو جنابز وجنود نندارد .خنود
نرمافزار مما را مجبور میكند تا الگویی را بسایید كه بهطور دقی برخالف
آن چیزي بامد كه نیای دارید تا مبیه استیو جنابز ارائنه دهیند! در حایانت،
همانطور كه در صحنههاي بعدي خواهید آموخت ،متنها و دایرههاي توپر
كم اثرترین میوه براي ارائهي اطالعاتی است كه ما قصد دارینم ای سنوي
مخاطبین به یاد آورده موند و مطاب آنها عمل گردد .دایرههناي تنوپر را
براي فهرست خوار و بارتان نگه دارید.
ارائههاي لذتبخش ای نظر دیداري ،الهامبخش حضنار خواهنند بنود و
بله ،این كار نیایمند كمی كار و تالش به ویژه در مرحلهي طرحریزي است.
من ،به عنوان یک استاد ارتباطات ،با مدیرعامالن و دیگر مدیران ارمد بنر
روي مهارتهاي صحبت در جمع ،رسانهها و ایراد سنخنرانیهایشنان كنار
میكنم .یکی ای مشتریانم ،كارآفرین یک مركت نوپا ،مصت روی متوالی را
در بنتونویل آركانزاس 2صرف كرده بود تا بتواند بنا وال– منارت 1مالقنات
Format

1.

Bentonville, Arkansas

2.

Wal - Mart

1.
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كند .فناوري او ،مدیران مركت را كه با آیمون بتا ،ینک اجنراي آیمایشنی،
موافات كرده بودند ،مجذو ،خود نموده بود .وال– مارت ای او خواسنت تنا
اطالعات را به گروهی ای مدیران ارمد و تبلیغناتچیهنا ارائنه دهند .منن،
مشتريام را در طول یک دورهي چند رویه در دفاتر صندوق سرمایهگذاري
سیلیکون وَلی 1كه در مركت او سرمایهگذاري كرده بنود ،مالقنات كنردم.
بننراي روی اول ،مننا فاننط داسننتان را طرحریننزي كننردیم .هننیچ رایانننه و
 PowerPointنبود – فاط قلم و كاغذ (البته در این مورد ،تخته وایتبرد).
سرانجام ،طرحها را به اسالیدها تبدیل كردیم .ما تنها به پنج اسالید بنراي
یک ارائهي پانزده دقیاهاي نیای دامتیم .ساخت اسالیدها به اندایهي ساخت
داستان یمان نبرد .هنگامی كه داستان را نومتیم ،دیگر طراحنی اسنالیدها
كار سادهاي برایمان مد .به یاد دامته بامید ،این داستان است كنه قنوهي
تخیل مخاطبین مما را جذ ،خود میكند ،نه اسالیدها.
آزمون دستمال

یک تصویر نیرومندترین ایوه برای انبقال ایده است .به جای روان کردن رایانه
یک دسببال را از جیب خود بیرون بیاورید .برخ از موفقیتآمیزترین ایدههیای
تجاری در پیت یک دسببال طرحریزی ادهاند .یک نفر م توانیت اسبدالل کند
که دسببال در دنیای تجارت بیییار بیا اهبییتتر از  PowerPointاسیت .در
گذابه فکر م کیردم کیه «داسیبانهیای دسیببال» سیاخبه و پرداخبیه تشیی ت
روزنامه نهاران است .تا آن زمان که ریچارد تیت 2بنیانهیذار ایرکت کرانییوم 3را
Silicon Valley

1.

Richard Tait

2.

Cranium
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م قات کردم .من او را آمادهی مصاحبهای با ابکه  CNBCکردم .او به من گفت
که در طول پروازی که از نیویورک تا سیاتل 1داات یک دسببال کوچک از جیبش
بیرون آورد و ایدهی یک بازی فکری را ترسیم کرد که در آن هرکس حداقل در یک
مقوله اانس عبلکرد خوب را داابه بااد؛ بازی که به هرکس اانس درخیش
بدهد .کرانیوم به احیاس جهان تبدیل اد و بعدها هاسبرو 2آن را خرید .مفهوم
اصل آن قدر ساده بود که به راحب بر روی یک دسببال کییده اد.
3
یک از معروفترین داسبانهای دسببال مربوط به خطوط هوای سات وسیت
5
است .هرب کِلهِر 4که در آن زمان وکیل بود با یک از موکلین خود به نام رولین کینگ
در سَن آنبونیو 6م قات کرد .کینگ صاحب یک خط هوای کوچک اجارهای بیود .او
م خواست که ارکت هوای میافربری کمهزینهای را راهاندازی کند و تنها به اهرهای
داالس هاسبون 7و سَن آنبونیو خدماترسان کند .کینگ سه دایره کیید و اسم اهرها
را در آنها نوات و آن سه را به هم وصل کرد؛ تصوری بییار ساده .کِلهِر خیل سیری
مبوجه اد .او به عنوان وکیل قانون قرارداد امضا کرد (او بعدها مدیرعامل اد) و آن
دو نفر ارکت خطوط هوای سات وست را در سال  1667تأسییس کردنید .کینیگ و
کِلهِر به راه خود ادامه دادند تا میافرت هوای را در ایاالت مبحده از نو اخبراع کنند و
یک فرهنگ ارکب بیازند که جایهاه ااییبهای برای سات وست در میان ارکتهای
مطرح دنیا کیب کند .هرگز قدرت یک تصور ساده را که م تواند بر روی یک دسببال
Seatle

1.

Hasbro

2.

Southwest Airlines

1.

Herb Kelleher

4.

Rollin King

0.

San Antonio

6.

Houston

0.
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جای بهیرد دست کم نهیرید.
این داستان است که اهمیت دارد

كلی آتکینسون ،1در كتا ،فراسوي دایرههاي تنوپر ،تأكیند منیكنند كنه
«مهمترین كاري كه مما میتوانید انجام دهیند تنا بنه نحنوي منگفتآور
ارائههاي خود را بهبود ببخشید ،دامتن داستانی براي گفتن است ،پنیش ای
آنكه بر روي فایل  PowerPointخود كنار كنیند ».آتکینسنون منیوهي
داستاننویسی سه مرحلهاي را براي خل سخنرانی و ارائه پیشنهاد میكند:
نگارش ← طرحریزي ← ارائه
تنها پس ای نگارش صحنههاست كه او اندیشیدن به منکل دینداري را در
مورد ظاهر اسالیدها پیشنهاد میدهد« .براي نومتن یک نمایشنامه ،مما
باید بهصورت لحظه به لحظه مسنائل مربنوب بنه طراحنی PowerPoint
مانند فونتها ،رنگها ،پسیمیننههنا و حناالت تغیینر اسنالیدها را ای هنم
تفکیک كنید(اگرچه این كار غیر منطای به نظنر منیرسند) .هنگنامی كنه
نخست یک نمایشنامه را مینویسید ،به راحتی احتماالت دینداري خنود را
گسترش میدهید؛ ییرا نگارش ،هدف مما را پیش ای آغای طراحنی تعرین
میكند .یک نمایشنامه ،قدرت نامناخته  PowerPointرا به عنوان ینک
ابزار داستانگویی به روشهایی كنه ممکنن اسنت منما و مخاطبینتنان را
مگفتیده و مسرور كند ،آیاد میساید ».با یک نمایشنامه كامل در دست،

Cliff Atkinson
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مما آمادهي طرحریزي و «ارائه» تجربه میموید .با این حال ،نمایشنامنه
باید در اولویت اول بامد.
نُه ویژگی ارائههای عالی

نمایشنامهي ارائهاي متااعدكننده ،نه ویژگی دارد .پیش ای اجراي نرمافنزار
سخنرانی و ارائه به اینن مسنأله فکنر كنیند كنه ارائنه منما تمنام اجنزا را
دربرمیگیرد .برخی ای این مفاهیم ،در ادامه با جزئیات بیشتري توضیح داده
خواهند مد ،اما براي حاال ،در حالی كه ایدههایتان را بهوجود میآورید ،این
موارد را در ذهن دامته بامید:
عنوان

چه ایدهي بزرگی وجود دارد كه مما میخواهیند آن را بنراي مخاطبینتنان
بیان كنید؟ آن ایده باید كوتاه ( 145كاراكتر یا كمتر) ،به یاد مانندنی و بنه
ترتیب فاعل – مفعول – فعل بامد .هنگنامی كنه اسنتیو جنابز ،ای آیفنون
رونمایی كرد ،بیان نمود« :امروی اپل ،گومی همراه را دوباره اختراع كنرد!»
این یک عنوان است .عناوین ،توجه حضار را جلب میكنند و به مردم دلیلی
براي گوش كردن ارائه میدهند.
اظهار عالقه

آریستوتل ،1پدر فن سخنرانی ،معتاد بود كه سنخنرانان موفن نسنبت بنه
موضوعشان باید «امتیاق» یا عالقه دامته بامنند .تعنداد كمنی ای ارتبناب
برقراركنندگان ،حس هیجان خود را نسبت به موضوعشان ابنرای منیكننند.
Aristotle

1.

11

| اسرارسخنرانيوارائههاياستيوجابز

استیو جابز ،امتیاق فراوان خود را در هر ارائه ،بروی میدهد .كارمندان ساب
و حتی برخنی ای روینامنهنگناران ادعنا كنردهانند كنه اننرژي و امنتیاق او
هیپنوتیزمكننده است .چند دقیاه ای وقت خود را بنا پنر كنردن اینن جملنه
صرف ایجاد اظهار عالقه كنید« :من بنه راسنتی بنا دیندن اینن محصنول
]مركت ،مؤسسه ،ویژگی و … [ به وجد آمدم ،ییرا…» هنگامیكه اظهار
عالقه را مناسایی كردید ،خجالت نکشید ،آن را به امترا بگذارید.
سه پیام کلیدی

اكنون كه تصمیم گرفتهاید چه عنوانی را براي ارائنه انتخنا ،و همچننین چنه
دلیلی را براي اظهار عالقهي خود بیان كنیند ،سنه پینامی را كنه منیخواهیند
مخاطبینتان دریافنت كننند ،بنویسنید .آنهنا بایند بندون نینای بنه اینكنه بنه
یاددامتها نگاه كنید ،به راحتی به یادتان بیایند .اگرچه صحنهي پنجم به اینن
موضوع اختصاص یافته است ،اما حاال این نکتنه را بنه یناد دامنته بامنید كنه
منوندگان مما میتوانند سه یا چهار نکته را در حافظهي كوتاهمدت خود به یاد
آورند .هر كدام ای پیامهاي كلیدي با نکات حمایتكننده همراه خواهند مد.
تشبیهات و قیاسها

هنگامی كه پیامهاي كلیدي و نکات حمایتكننده را خل میكنید ،تصمیم
بگیرید كه كدامیک ای ابزار سخنرانی ،داستان مما را لذتبخشتر میساید.
ای نظر آریستوتل ،تشبیه «مهمترین نکتنه اسنت» .ینک تشنبیه – واژه ینا
عبارتی كه موردي را مشخص میكند و براي نشان دادن مورد دیگر بنراي
ماایسه به كار منیرود– ابنزاري متااعندكنننده در بهتنرین فعالینتهناي
تبلیغاتی ،بایاریابی و روابط عمومی است .جابز ای تشبیهات در گفتوگوها و
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ارائهها بهره میگیرد .در یکی ای مشهورترین مصاحبهها ،جابز اظهار دامت:
«من اعتااد دارم رایانه مهمترین ابزاري است كه منا تناكنون سناختهاینم.
رایانه ،همانند دوچرخه براي ذهن ماست».
فرومندگان ،میفتهي تشبیهات وریمی هستند« .همهي ما بنراي ینک
تیم بایي میكنیم».؛ «این یک بایي تمریننی نیسنت؛ ینک بنایي واقعنی
است»؛ یا «ما هزار ضربه یدهایم و همینطور ادامه میدهیم ».در حالی كه
تشبیهات وریمی به خوبی عمل میكنند ،تالش كنید خودتنان را ای آنچنه
حضار انتظار دارند ،جدا كنید .تشبیه جالبی براي آنتیویروس جدید منركت
كسپرسکی 1دیدم .این مركت ،آگهی تبلیغاتی تمام صفحهاي را چاپ كرده
بود (این مورد را در روینامه «یو اس اي تودي» دیدم) كنه سنربای مغمنوم
قرون وسطایی كه یک یره جنگی پومیده بود ،در حال رفتن بود و پشنتش
رو به خواننده .چنین عنوانی در آن تبلیغ نومته مده بود« :این چنین مغموم
نباش .تو نیز یمانی بسیار خو ،بودي ».این تشنبیه ،فنناوريهناي امنیتنی
اینترنتی در دورهي حاضر (رقباي كسپرسکی) را بنه ینک یرهي سننگین و
طاقتفرسا تشبیه كرده بنود كنه البتنه بنا فنناوري نظنامی دورهي حاضنر
مطابات ندارد .كسپرسکی این تشبیه را در و،سایت خنود بنا تصنویري ای
یک یره و همان عبارت به كار برد .اینن تشنبیه در تمنام منوارد بایارینابی
مركت دیده میمد.
قیاسها ،پسرعموهاي تشبیهات و همچنین بسیار تأثیرگنذار هسنتند .ینک
قیاس ،ماایسه بین دو چیز متفاوت است تا برخی مباهتها را برجسنته سناید.
قیاسها ما را یاري میدهند مفاهیمی را كه ممکن است برایمان ناآمنا بامنند،

KasperSky

1.
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در كنننیم« .ریزپرداینننده ،مغنز رایانننه مماسننت» ،قیاسننی اسننت كننه بننراي
مركتهایی مانند اینتل بسیار مؤثر عمنل منیكنند .بنه بسنیاري ای روشهنا،
ریزپرداینده همان كاري را براي رایانه انجام میدهد كه مغز براي انسان انجنام
میدهد .ریزپرداینده و مغز دو میء متفاوت با ویژگیهایی مشابه هسنتند .اینن
قیاسِ به خصوص ،آنقدر مفید و سودمند است كه رسانهها استفادهي ییادي ای
آن میكنند .هنگامی كه قیاس بسیار مناسبی پیدا میكنید كه به خنوبی تنأثیر
میگذارد ،آن را همراه خود كنید و در سخنرانیها ،و،سایت و مسائل بایاریابی
ای آن بهره گیرید .جابز دوسنت دارد بنا اسنتفاده ای قیناسهنا بذلنهگویی كنند،
بهخصننوص اگننر مناسننب اسننتفاده در مننورد مایکروسننافت بامننند .در طننول
مصاحبهاي با والت موسبرگِ 1روینامهي وال استریت ژورننال ،2جنابز بنه اینن
نکته اماره كرد كه بسیاري ای افراد میگویند كنه نرمافنزار آيتینونز ،1نرمافنزار
كاربردي مورد عالقهي آنها در سیستم عامل ویندوی است« .مثل این میماند
كه در جهنم به كسی یک لیوان آ ،یخ بدهیم!»
نمایشها

جابز صحنه را با كارمندان ،منركا و محصنوالت بنه امنترا منیگنذارد.
نمایشها ،بخش اعظمی ای ارائههاي او را دربرمنیگیرنند .هنگنامی كنه ای
نسخهي جدید سیستم عامل  ،OS Xبا اسم رمز لنوپارد در همایش جهانی
توسعهدهندگان( 4همایشی كنه بنهطور معمنول اپنل در آن ننرمافزارهنا و

Walt Mossberg

1.

Wall Street Journal

2.

iTunes

1.

)World Wide Developers Conference (WWDC

4.
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فناوريهاي جدید را معرفی میكند) در ماه ژوئن  2550رونمایی كرد ،جابز
اظهار دامت كه لنوپارد سیصد ویژگنی جدیند دارد .او ده منورد را انتخنا،
كرده بود كه در موردمان توضیحاتی به حضار ارائه و كار با آنها را نمایش
2
دهد .آن ده مورد مامل تنایم مامنین( 1پشنتیبانی خودكنار) ،بنوت كمنپ
(ویندوی ایکسپی و ویستا را در مک اجرا میكند) و استاكس( 1سناماندهی
فایلها) میمد .به جاي فهرستوار كردن سادهي ویژگیها در یک اسالید
و توضیح آنها ،او نشست و كار با آنها را به حضار نشان داد .او همچننین
ویژگیهایی را انتخا ،كرد كه خودش میخواست بر آنها تأكید كند .چنرا
این كار را به رسانهها واگذار كند تا آنها تصمیم بگیرند كدامیک ای سیصد
ویژگی جدید ،بهراستی متااعدكننده هستند؟ خودِ او به آنها گفت.
آیا محصول مما ،به یک نمایش نیای دارد تا خود را نشنان دهند؟ اگنر
چنین است ،آن را بهصورت متن یک سنخنرانی و ارائنه دربیاوریند .حضنار
میخواهند محصول یا خدمت مما را ببینند ،لمس و تجربه كنند .بننابراین
به آن یندگی ببخشید.
من با سرمایهگذاران گلدمن ساكس 4كار میكنردم تنا مندیرعامل ینک
مركت تایه تأسیس تولیدكنندهي مواد نیمه رساناي سیلیکون ولی را كه قرار
بود به عموم معرفی مود ،آماده كنم .این مركت ،ترامنههنایی را كنه بنراي
رایانههاي قابل حمل صوت تولید میكنند ،كم حجم میساید؛ در حالی كه ما
مراسم سخنرانی در ماابل سرمایهگذاران را طرحریزي میكردیم ،مندیرعامل

Time Machine

1.

Boot Camp

2.

Stacks

1.

Golden Sachs

4.
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یک ترامه به اندایهي یک ناخن را به من نشان داد و گفت« :باور نمنیكننی
كه این مئ چه صدایی تولید میكند .به این گوش بده ».او صنداي لپتناپ
خود را بلند و یک آهنگ را پخش كرد كه همنهي افنراد حاضنر در اتناق را
تحتتأثیر قرار داد .كار سختی نبود كه چنین نمایشی را در یمانی كه مدیران
مركت ،سرمایهگذاران را متااعد میكردند ،ارائه دهیم (البته كمی پیشرفتهتر).
ورود اولیه به بورس بسیار موفایتآمیز انجام مد .یکی ای سنرمایهگذاران كنه
قرارداد همکاري با مركت را امضا كرده بود ،بعدها بنا منن تمناس گرفنت و
گفت« :من نمیدانم تو چه كار كردي ،امنا بنهراسنتی آن مندیرعامل عنالی
صحبت كرد ».من جرأت نکردم كه بگویم ای روش اسنتیو جنابز الگنوبرداري
كردم.
شرکا

جابز ،صحنهي نمایش را در كنار محصنوالت ،بنا منركاي اصنلی نینز بنه
امترا میگذارد .در سپتامبر  ،2550جابز اعالم كرد كنه تمنام آلبومهناي
مدونا 1در فرومگاه اینترنتی آيتیونز قرار داده خواهند مند .خنودِ سنتارهي
موسیای پاپ ،به یکباره ای طری و،كم ظاهر مد و بنه منوخی بنه جنابز
گفت كه خیلی منتظر ماند ،اما ای اینكه نتوانسنت آهننگهناي خنودش را
دانلود كند ،دلسرد مد .چه یک هنرمند بامد ،چه یک مریک صنعتی مانند
مدیرعامالن اینتل ،2فاكس 1یا سونی ،4جابز اغلب سن را با افنرادي كنه در
موفایتهاي اپل سهیم هستند ،به امترا میگذارد.
خوانندهي پاپ امریکاییMadonna

1.

Intel

2.

Fox

1.

Sony

4.
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گواه مشتری و تأییدیهها

ارائهي «گواه مشتري» یا تصدی نامهها ،بخش مهمی ای چرخهي فنروش اسنت.
مشتریانِ كمی هستند كه میخواهند در خرید یک كاال پیشادم بامند ،بنه وینژه
اگر ای لحاظ منالی در مضنیاه نینز قنرار گرفتنه بامنند .درسنت همانگوننه كنه
استخدامكنندهها درخواست مدار و سواب میكنند ،مشتریانتان نیز منیخواهنند
داستانهاي موف آمیز را بشنوند .این مسأله بهویژه بنراي منركتهناي كوچنک
بسیار با اهمیت است .فروش و بایاریابی مما ممکن است در یک برومنور چهنار
رنگی گالسه ،عالی به نظر برسد؛ اما با كمی تردید عاالنی مواجنه خواهنند مند.
اولین عامل تأثیرگذار ،كالم مفاهی است .عرضههاي موفایتآمینز محصنوالت،
بهطور معمول مشتریانی دارند كه در مرحلهي آیمایشی مشاركت داده مندهانند و
میتوانند محصوالت را تأیید كنند .ذكر یک نال قول كفایت میكند ،اما با ضنبط
یک ویدئو كوتاه دربارهي تأیید كنردن ینک مشنتري و قنرار دادن آن ویندئو در
و،سایت و ارائهي خود ،یک گام بیشتر بردارید .حتی بهتر است كه یک مشنتري
را دعوت كنید تا حضوري (یا ای طری و،كم) در مراسم ارائه یا یک گردهمنایی
مهم فروش به مما ملح مود.
آیا مما ناد و بررسیهاي محصوالت خنود را توسنط افنرادي كنه بنه
مننركتتان تعلنن ندارننند ،در اختیننار دارینند؟ همیشننه در صننورت وجننود
تصدی نامهي اینگونه افراد ،ای آنها استفاده كنید .كالم منفاهی ،یکنی ای
مؤثرترین ابزارهاي موجود در بایاریابی است و هنگامی كه مشتریانتان یک
تصدی نامه را ای طرف یک فرد یا نشریهاي كه براي آنها قابنل احتنرام و
اریممند هستند ،میبینند؛ این كار باعث میمود آنها نسنبت بنه تصنمیم
خریدمان ،احساس خومایندتري دامته بامند.
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کلیپهای ویدئویی

تعداد كمی ای ارائهدهندههنا ،در طنول ارائنهي خنود ،كلینپ ویندئویی نمنایش
میدهند .جابز اغلب كلیپهاي ویندئویی پخنش منیكنند .گناهی او ویندئوي
كارمندانش را كه دربارهي این است كه چادر ای كنار بنر روي محصنول لنذت
بردهاند به حضار نشان میدهد .همچنین جابز میفتهي نمایش دادن جدیدترین
تبلیغات تلویزیونی اپل است .او این كار را بهطور تاریبنی در هنر مراسنم مهنمِ
معرفی یک محصول جدید انجام میدهد و البته این كنار را ای سنال  ،1294در
یمان معرفی مکینتاش آغای كرد .او به این مهرت دارد كه ای برخی آگهیهناي
تبلیغاتی چنان لذت میبرد كه آنها را دوباره پخش میكند .در اواخنر ارائنهاش
در همایش جهانی توسعهدهندگان ،ژوئن  ،2559جابز آیفون  3Gرا معرفی كرد
كه به مبکههاي دادهاي با سرعت باالتر متصل میمد و قیمت كمتري نسبت
به آیفون موجنود در بنایار دامنت .او ،آگهنی تبلیغناتی تلویزینونی را بنا منعار
«سرانجام این گومی آمد .اولین گومی كه آیفون را مکست میدهد ».پخنش
كرد .هنگامی كه آن تبلیغ سی و دو ثانیهاي تمام مند ،جنابز بنا خننده گفنت:
«قشنگ نبود؟ میخواهید آن را دوباره تماما كنید؟ بیاییند دوبناره آن را تمامنا
كنیم .من عام این تبلیغ هستم».
افزودن كلیپهاي ویدئویی در ارائه ،به مما كمک میكند برجسته و متمنایز
موید .مما میتوانید تبلیغات ،تصدی نامههاي كارمندان ،صحنههایی ای محصنول
یا افرادي كه ای آن محصول استفاده میكنند و حتی تصدی نامههاي مشنتري را
نشان دهید .چنه چینزي منیتوانند ای مسنتایم مننیدن رضنایت ینک مشنتري
متااعدكنندهتر بامد؟ (اگر او خودش حضور ندارد ،ای طری ینک كلینپ ویندئویی
كوتاه در سخنرانی مما میتوان آن را نمایش داد ).به راحتی میتوانید ویدئو را بنه
فرمتهاي دیجیتنال  Windows Media ،MPEG1ینا  Quicktimeتبندیل
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كنید كه همگی براي بیشتر ارائهها به كار برده میموند .به یاد دامته بامنید كنه
میانگین كلیپ دیده مده در یوتیو 2/0 ،،دقیاه اسنت .محندودهي توجنه منا در
حال كوچک مدن هستند و در حالی كه ویندئو منیوهاي عنالی بنراي مشناركت
حضار فراهم میكند ،اگر بسیار طوالنی بامد ،میتواند نتیجهي عکنس بدهند .ای
كلیپهاي ویدئویی در ارائههاي خود استفاده كنید ،اما ای كلینپهنایی كنه بسنیار
طوالنیتر ای دو یا سه دقیاه هستند ،خودداري كنید.
ویدئو ،ابزاري عالی براي ارائههاي غیر فنی نیز هست .منن در حنال
كمک به كمیسیون ]پرورش[ توتفرنگی كالیفرنیا 1بودم و یک سنري ای
سخنرانیها را آماده میكردم تا در ایست كسنت 2اینراد منوند .اعضناي
كمیسیون ،كلیپ كوتاهی ای پرورش دهندگان توت فرنگی را به من نشنان
دادند كه عالقه به مزرعه و این میوه را ابرای منیكردنند .تصناویر منزارع
توت فرنگی به راستی ییبا بود و من پیشنهاد دادم كه فایل دیجیتالی ای آن
كلیپ را تهیه كنند تا در طول سنخنرانی پخنش منود .در خنود مراسنم
سخنرانی ،آنها با بی ان چنین مطلبی ،ویدئو را پخش كردند« :ما متوجنه
هستیم كه امکان دارد مما هرگز ای یک مزرعهي توت فرنگی در كالیفرنیا
بایدید نکرده بامید  ،بنابراین تصمیم گنرفتیم تنا كشناوریان را ننزد منما
بیاوریم ».آن كلیپ ویدئویی ،به یاد ماندنی ترین بخش سنخنرانی بنود و
خبرنگاران نیز میفتهي آن مدند.

California StrawBerry Commission

1.

East Coast

2.
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تختهی پایهدار ،اسباب مناسب و توضیح تصاویر

سه نوع یادگیرنده وجنود دارد :دینداري (بیشنتر افنراد در اینن دسنته قنرار
میگیرند) ،منیداري (منوندگان) و جنبشی (افرادي كه تمایل دارند لمس و
احساس كنند ).راههایی بیابید تا همه را جذ ،كنید .یک ارائه بایند چینزي
بیش ای اسالیدها بامد .ای تخته وایتبرد یا یک تبلنت  PCاسنتفاده كنیند.
«اسبابی» مانند محصوالت فیزیکی را براي مردم بیاورید تا ببینند ،استفاده
و لمس كننند .در صنحنهي  ،12مطالنب بسنیار بیشنتري را در ارتبناب بنا
تأثیرگذاري بر این سه نوع یادگیرنده خواهید آموخت.
اغلب ارتباب برقراركنندگان ،بیشتر وقت خود را صرف ساخت اسالیدها
میكنند :كدام فونت را استفاده كنم؟ باید ای خطهاي فاصله استفاده كنم یا
دایرههاي توپر؟ باید اینجا یک گراف بگذارم؟ چطور است آنجا یک تصویر
بگذارم؟ اینها سؤالهاي امتباهی است كه در مرحلهي طرحریزي پرسیده
میمود .اگر محصولی بااریش دارید ،راههایی دیگر ،خارج ای اسالیدها بیابید
تا آن را نشان دهید .در روی چهاردهم اكتبر سال  ،2559جابز سري جدیدي
ای مکبو ها 1را معرفی كرد كه ای یک قطعهي آلومینیوم ساخته مده بود؛
یک «محفظهي یکپارچنه» .پنس ای اینكنه فراینند تولیند را توضنیح داد،
كارمندان اپل نمونههایی ای فنریم جدیند را نشنان دادنند ،بننابراین حضنار
میتوانستند آن را خودمان ببینند و لمس كنند.
نشان دادن همه ي این عناصر در یک سخنرانی و ارائه به مما كمک
خواهد كرد تا داستانی را كه اریش مننیدن دارد ،بینان كنیند .اسنالیدها
داستان را روایت نمیكنند؛ مما این كار را انجام میدهید .آنها ،مکمنل
Mac Books
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داستان هستند .این كتا ،نرمافزار را انکار می كند؛ در حایات ای ماایسهي
مستایم بین  PowerPointیا  Keynoteخودداري میكند ،ییرا نرمافزار
عامل اصلی در یک ارائهي مؤثر نیست؛ این سنخنران اسنت كنه چننین
ناشی دارد .خود جابز استفاده ای نرمافزار  Keynoteاپل را در سال 2552
آغای كرد ،بنابراین منا بایند چنه كناري انجنام دهنیم تنا سنخنرانیهاي
فوقالعادهي جابز در سال  1294را تکرار كنیم؟ پاسنخ ،نرمافنزار نیسنت.
حایاننتِ اینكننه اسننتیو جننابز بننه جنناي اسننتفاده ای  ،PowerPointای
 Keynoteاستفاده می كند ،به این معنا نیست كه اگنر منما نینز ای اینن
نرم افزار استفاده كنید ،بیشتر مبیه او می موید .با بیشتر وقت گذامتن بنر
روي ساخت طرح (پالت) تنا سناخت اسنالیدها ،منما حضنار را متااعند
خواهید كرد.
طرح کلی آریستوتل برای استداللهای متقاعدکننده

یک ارائهی اسبیو جابز از برنامهی پنج نکبه ای ک سیک آرییبوتل برای ایجاد یک
اسبدالل مبقاعدکننده پیروی م کند:
 )1داسبان یا بیانیه ای را ارائه دهید که ع قهی مشاطب را برم انهیزد.
 ) 2میکل یا پرسی را نیان دهید که باید حل یا به آن پاسخ داده اود.
 )3برای میکل مطرح اده راهحل ارائه دهید.
 )4مناف ویژهای برای اعبال اقدامات برنامهریزی اده در راهحل خود توصیف کنید.
 ) 5فراخوان برای اقدام .اسبیو به راحب چنین جبلیهای را بییان م کنید «حیاال
بروید بیرون و یک بشرید!»
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ای یک دفترچهي یاددامت یا تختهي وایتبنرد بنراي ترسنیم ایندههایتنان
استفاده كنید .این كار به مما كمک میكند تنا داسنتان را تصویرسنایي و
اجزاي آن را ساده و قابل فهم كنید .هنگامی كه جابز در سال  1226به اپنل
بایگشت و به جاي گیل آملیو 1مستعفی ،مدیریت مركت را بنر عهنده گرفنت،
متوجه مد كه مركت بیش ای چهل محصول مختل تولیند میكنند كنه اینن
مسأله مشتري را سردرگم میكنرد .در ینک حركنت منجاعانه ،او خنط تولیند
2
محصوالت را سادهسایي كنرد .در كتنا ،درون ذهنن اسنتیو ،لینندر كناهنی
مینویسد كه جابز ،قائمماام مركت را بنه دفتنرش احضنار كنرد« .جنابز ینک
جدول سادهي دو در دو بر روي تختهي وایتبُرد كشنید .در بناالي آن نومنت
«مصننرفكنندهي عننادي» و «مصننرفكنندهي حرفننهاي» و در كنننار جنندول
نومت« ،دسکتاپ» و «قابل حمل» .در یمان مدیریت اسنتیو جنابز ،اپنل تنهنا
چهار مدل رایانه را ارائنه منیداد – دو نوتبنو و دو دسنکتاپ – كنه بنراي
كاربران حرفهاي و عادي ساخته مده بودند .این یکی ای چندین داستانی اسنت
كه در آن ،ما میآموییم كه جابز در یمانی كه بهصورت دینداري منیاندیشنید،
بهترین نتیجه را میگرفت .وقتی مما بهترین برنامهها را بر روي وایت بُرد ،ینا
كاغذهاي یاددامت ،ترسیم میكنید وقت خود را پنیش ای رفنتن بنه مرحلنهي
دیجیتال ،در مرحلهي آنالوگ صرف كنید .سخنرانی و ارائهي نهایی مما بسنیار
جذا،تر ،جالبتر و مناسبتر خواهد مد.
تذکرات کارگردان

» پیش از آنکه نرمافزار ارائه را باز کنید طرحریزی کنید .ایدهها را بر روی کاغذ یا
Gil Amelio
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تشبه وایتبرد ترسیم کنید.
» دست کم تعدادی از نُه عنصر توضیح داده اده را در ارائهی خود به کار ببرید تا
آن را زنده و پویا جلوه دهید :عناوین اظهار ع قه سه پیام کلییدی قیاسهیا
نبایش ها اریک گواه میبری کلیپ های ویدئوی و اسباب صحنه.
» هبانند اسبیو جابز سشن گفبن با نوع نرمافزار ارائه که ایبا اسیبفاده می کنیید
ارتباط ندارد .نکبهی اصل اینجاست که چهونه داسبان را بیازید و ارائه دهید.

صحنهيدوم

مهمترينپرسشراپاسخدهيد
شما باید كار را از تجربه مشتري آغاز كنید تا به فناوري برسید.
 استیو جابز 20 ،ماه می ،1220همایش جهانی توسعهدهندگاندر ماه می ،1229اپل محصول جدیدي را براي جلوگیري ای كناهش سنهم
بایار رایانهها كه به كمتر ای چهار درصد نزول پیدا كرده بود ،روانه بایار كرد.
هنگامی كه جابز ای آيمک 1جدید نیمهمفاف رونمایی كرد؛ دلینل سناخت
این رایانه را بایار هدف و منافعی میدانست كنه مشنتریان بنا خریند اینن
دستگاه كسب میكردند و تشریح نمود:

iMac
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