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فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول .استيو چه كارهايي انجام داد؟
اصل اول .كاري را انجام دهيد كه بهراستي به آن عالقه داريد
فصل دوم .عالقهي خود را دنبال كنيد
فصل سوم .ديدگاه متفاوتي نسبت به حرفهي خود داشته باشيد
اصل دوم .در اين دنيا اثري ماندگار از خود به جاي بگذاريد
فصل چهارم .الهامبخش مشتاقان باشيد
فصل پنجم .ديدگاه متفاوتي نسبت به چشمانداز خود داشته باشيد
اصل سوم .مغز خود را به كار بيندازيد
فصل ششم .به دنبال تجربههاي جديد باشيد
فصل هفتم .ديدگاه متفاوتي نسبت به شيوهي انديشيدن خود ،داشته باشيد
اصل چهارم .رؤياها را بفروشيـد ،نَه محصوالت را
فصل هشتم .در ديوانگي آنان ،نبوغ را ببينيد
فصل نهم .ديدگاه متفاوتي نسبت به مشتريان خود داشته باشيد
اصل پنجم .به هزار چيز ،نَه بگوييد
فصل دهم .سادگي ،نهايت پااليش و خالصسازي است
فصل يازدهم .ديدگاه متفاوتي نسبت به طراحي محصوالت داشته باشيد
اصل ششم.تجربههاي عالي را خلق كنيد
فصل دوازدهم .ما اينجا هستيم تا به پيشرفت شما كمك كنيم
فصل سيزدهم .ديدگاه متفاوتي نسبت به تجربهي برند خودتان داشته باشيد
اصل هفتم .پيغام خود را از بَر شويد
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فصل چهاردهم .بهترين داستانگوي تجاري دنيا
فصل پانزدهم .ديدگاهي متفاوت نسبت به داستان خود داشته باشيد
يك نكتهي ديگر…

مقدمه
اکنون دنيا ] ،استيو[ جابزهاي بيشتري را طلب میکند.

مقالهنويس روزنامهي نيويورك تايمز ،تومـا فريـدمن ،1در نامـهاي
سرگشاده به رييسجمهور اياالت متحده ،او را بـه چـالش كشـيد تـا
استيو جابزهاي بيشتري را بهوجـود آورد .فريـدمن بيـان كـرد« :مـا
دوباره بايد فرزنداني نه تنها نابغـه ،بلكـه عالقـهمنـد بـه نـوآوري و
كارآفريني داشته باشيم ».اگر شما خواهان مشاغل مناسـ بيشـتري
هستيد ،كشور بايـد در بـهوجود آوردن محيطـي كـه در آن نـوآوري
تشويق و حمايت ميشود تا شكوفا گردد ،بهتر عمـل كنـد .در يـك
كالم ،كشور به افراد بيشتري همانند ريـيس كنـوني شـركت اپـل و
يكي از دو مؤسس اين شركت ،آقـاي اسـتيو جـابز 2نيازمنـد اسـت.
بهتازگي ،به لطف فـرو فوقالعـادهي گوشـي آيفـون كـه انقالبـي
عظـيم در صـنعت گوشـي دنيـا بـهوجود آورد ،اپـل در ســال ،2212
مايكروسافت را از پيش رو برداشت و به عنوان گرانبهـاترين شـركت
1

. Thomas Friedman
. Steve Jobs

2
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فناوري دنيا شناخته شـد .ايـن دسـتاوردي بسـيار بـزر بـراي هـر
شركت و بهخصوص براي شخصي قابل توجه است كه از يك اتـاق
خواب اضافي ،كار را آغاز كرد.
امريكا ،در آغاز ورود به دهـهي دوم هـزارهي جديـد بـا مشـكالت
فراواني روبهرو است .ميليونها نفر ،خانـه و حرفـهي خـود را از دسـت
دادهاند .از هر شـش امريكـايي ،يـك نفـر در مراكـز حمـايتي زنـدگي
ميكند ،آموز و پرور به تجديـد نظـر بنيـادي نيـاز دارد و كـار و
كسـ در هر گوشـهاي از كشور در تقال است تا همچنـان روي پـاي
خود بايستد .مجلهي تايمز اشاره دارد كه ده سال نخست اين قرن كـه
با ماجراي يازده سپتامبر آغاز شد و با بحران مالي پايان يافت ،احتمـال
دارد همانند دهـهي نااميدكننـدهاي كـه امريكاييهـا در زمـان جنـ
جهاني دوم داشتند ،دچار نزول شود و اين دهه را «دهـهاي از جهـنم»
ناميده است و بيان ميدارد كه بهترين مطـلبي كـه ميتوانيم دربارهي
آن بگوييم اين است كه باالخره تمام شد.
ركود بزر اقتصادي در بسياري از نقاط دنيـا انتشـار پيـدا كـرد و
كشورهايي را كه درگذشته با بحرانهاي اقتصادي ،مشكالت محيطي،
زيرساختهاي نامناس و فقر بسيار دست و پنجه نرم ميكردند ،تحت
تأثير قرار داد .پيشرفت واقعي در دههي پيش رو ،نيازمند نظرات جديد
و نوآورانه است .بيل گيتس ،1يكي از مؤسسـان مايكروسـافت ،راهحـل
اين مسأله را نوآوري و خلق نظرات و وسـايل بهطور مستمر ميدانــد.
. Bill Gates
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او بيـان ميكند« :در طـول دو دههي گذشـته ،نــوآوريهـاي انجـام
شده بيش از دو برابر عمر ما شدهاند و براي ما انرژي ارزانتر و غـذاي
بهتري را به ارمغان آوردهاند ».در دههي آينده ،كس و كارها و افـراد
بايد به دو ركن خالقيت و نوآوري چن بزنند .شكست در انجـام ايـن
كار ،پيشرفت را درست در زماني كه بسيار حياتي اسـت ،بـه خاموشـي
ميكشاند.
خبر خوب اين اسـت كه ركودهاي اقتصـادي ،بيشتر براي نـوآوري
مانند كاتاليزور عمل ميكنند .از نظر آقاي آداليـو سـانچز ،1مـدير كـل
شركت آيبيام« ،2زماني كه در شرايطي قرار ميگيريد كه در آن بايـد
بهراستي محتاط باشيد و از كمترين ،بيشترين را بسازيد ،ايـن زمـان و
شرايط شما را به سوي نياز به نوآوري و خالقيت سـوق مـيدهـد كـه
ممكن است در شرايط عادي اين اتفاق رخ ندهد و اين نياز پيش نيايد.
نوآوري افزايش يافته ،هميشه در مورد پول بيشتر نيسـت .ايـن مسـأله
در مورد چگونگي استفاده از آن پول است».
تاريخ نشان مي دهد نوآوري هاي بزر و چشـمگير در دوره هـاي
زماني كه فشارهاي شدي د اقتصادي در جوامع حاكم بوده است ،ظهور
پيدا كردهاند .گزار بوز اند كمپاني 3در سال  2222اشـاره دارد كـه
«تلويـــزيون ،تيغهــاي الكترونيكــي ،راديــوي اف ام و بســياري از
پيشرفت هاي ديگر در طول ركود بزر اقتصادي توليد شـده بودنـد.
. Adalio Sanchez
. IBM
. Booz & Company
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شركت هايي مانند دوپونت 1كه در سال  ،1231چهلدرصد سود خـود
را از محصوالتي كه بعد از سـال  1232بـه بـازار عرضـه كـرده بـود
بهدست مي آورد ،نوآوري در محصوالت را دنبال كرد نه فقط به دليل
رهايي و نجات از بحران و ركود اقتصادي ،بلكه براي بهوجود آوردن
بستري كه شركت براي چند دهه رشـد مـداوم در سـوددهي داشـته
باشد ».مطالعات بوز اند كمپاني نشان داد كـه نـوآوران افسـانه اي در
زمان هاي سخت شكل گرفتهاند .در مواجهه بـا مشـكالت ،نـوآوران
موفق در زماني كه بهدنبال فرصت هاي جديد براي آفرينش كارهاي
ارزشمند بودند ،از قدرت خود بهره جسته و اعمـالي جسـورانه انجـام
دادند.
در حقيقت به نظر ميرسد كه تنش ،نزاع و نيـاز ،رو طبيعـت در
گفتن «راهي نو پيدا كن» هستند .فشار روانـي ،مسـألهي خوشـايندي
نيست ،اما من متقاعد شدهام كه نيرويي ايجاد ميكند و با جادوي خود
در تمام نسل متخصصان كس و كار تأثير ميگذارد .در طول دو سال
گذشته ،صدها ايميل از زنان و مرداني كه كارشان را از دسـت دادهانـد
دريافت كردهام كه اين موقعيت را بـه عنـوان فرصـتي بـراي دنبــال
كردن عالقــهي خـود و خلـق چيزهايــي جديـد و نــوآورانه تلقــي
ميكنند .وال استريت ژورنال 2اشاره ميكند كه تعداد بسـيار زيـادي از
فارغالتحصيالن دانشگاه كه با بازار بدون كار مواجه شدهانـد ،تصـميم
. DuPont
. Wall Street Journal
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گرفتهاند بهطور كلي از مسير شركتي شدن چشمپوشي كنند و تجـارت
خود را آغاز نمايند .مشخص ميشود كه بسـياري از اعاـاي ميلنيـال
جنريشن 1كه بيشتر به عنوان افراد گسـتاخ ،از دسـت رفتـه و بـيپـروا
شناخته ميشوند ،در حال ايجاد و راهاندازي مشاغل مفيـد بـه ميزانـي
بيسابقه هستند .از اينكه ده سال بعد دريابيم كه «دهـهاي از جهـنم»
در واقع دههي الهامبخش محصــوالت ،خـدمات ،رو هـا و نظـرات
جديد و بيشماري بوده است ،شگفتزده نميشويم .در هر گوشهاي از
دنيا ،موج جديـدي از نـوآوران در گاراژهـا ،اطاقكهـا ،آزمايشـگاهها و
كال هاي در بر روي موضوعات گوناگوني در زمينههاي فنـاوري،
سالمت ،علوم و محيط زيست كار ميكنند و دستاوردهاي زيادي را به
ارمغان ميآورند.
ريك هامپسون 2در مقالهاي براي يوا اي تودي 3اظهار داشت كه
«شايد هرا ما ،رستگاري ما باشد .بهطور معمول امريكاييها به اين
مسأله مظنون هستند كه با بدترين زمان ممكن مواجـه شـدهانـد و در
4
نتيجه بيشتر تال ميكنند تا بهترين را بسازند .چه پرتاب اسپاتنيك
در سال  1291باشد ،چه سقوط سايگون 9در سـال  1219و يـا چـالش
اقتصادي از سوي ژاپن در دهـهي هشـتاد مـيالدي ،ايـن محكوميـت

1

. Millennial Generation
. Rich Hampson
3
. USA Today
4
. Sputnik
9
. Saigon
2
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پايدار وجود دارد كه بهترين روزهايمـان در گذشـتهي مـا بودهانـد…
هنوز هم اين تصور كه گويي در لبهي پرتگاه هستند ،چيزي است كـه
ما را از گذشتن از آن در امان نگاه مـيدارد .بـهجـاي نـاچيز شـمردن
چالشها ،ما بيش از اندازه به آنها واكنش نشـان مـيدهـيم .در يـك
دنياي رقابتي ،اين نكته كليدي براي موفقيت ما است».
ما نيازمند نوآوري هستيم تا كشور را از ركود خارج كنـيم .نيازمنـد
ايدههايي جسورانه ،خالقانـه و بـزر هسـتيم تـا كشـورهاي نااميـد،
شركتهاي بحرانزده و مشـاغل را احيـا سـازيم .چـه كسـي بهتـر از
«برترين رييس دهه» از سوي فورچون ،1استيو جابز ،ميتواند نقشـهي
راه را فراهم كند و به ما ارائه دهد؟
در اكتبر  ،2222مك گرو ـ هيـل« 2اسـرار سـخنراني و ارائـههاي
استيو جابز :چگونه در برابر حاار فوقالعـاده عمـل كنـيم »3را منتشـر
نمود .اين كتاب خيلي زود به عنوان پرفرو ترين كتاب در سطح دنيـا
مطرح شد و در كنار كتابهاي موفق افسانهاي مانند كتاب راز و كتاب
هفت عادت مردمان مؤثر قرار گرفت .خوانندگان به اشـتراك گذاشـتنِ
داستانهاي خود را كه چگونه رويكردشان به مشاغل خود در نتيجهي
خواندن آن كتاب تغيير كرد شروع كردند .در مقالهاي براي جاوا ورلد،4
خبرنگاري بيان كـرد كـه ايـن كتـاب را بـراي تقويـت مهـارتهـاي
1

. Fortune
. McGrow-Hill
 . 3این کتاب ارزنده توسط انتشارات نسل نواندیش منتشر شده است.
4
. Java World
2
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سخنراني و ارائه خريده است اما متوجه قسمتهايي از دانشي شد كـه
ميتوانست به مديران فناوري اطالعات كمك كند تا رهبـران بهتـري
شوند .بازخورد افراد براي من لذتبخش بود .بهطور واضـح ،كتـاب بـر
روي خوانندگاني كه به دنبال ابزار موفقيت ميگشتند كه فراسوي ارائه
و سخنراني بهتر قرار گرفته بودند ،اثرگذار بـود .شـما ،كتـاب همـراه و
مالزم آن كتاب را مطالعه ميكنيد .اگرچه اين كتاب ،اهميت ارتباطات
را بيان ميكند (نوآوري هيچ معنايي ندارد ،اگر شما قادر نباشـيد مـردم
را نسبت به آن هيجانزده كنيد ).محتواي اين كتاب بهطور عميق بـه
اصـول و قواعـدي كه به استيو جابز ياري رساند تا بيشـترين بهـره را
از زنـدگي خود ببـرد ،ميپردازد؛ در هايي كه به شما كمك ميكنـد
نيروي بالقوهي خود را در كس و كار و زندگي رها سازيد.
پيش از آنكه به بررسي قواعدي بپردازيم كه باعث شد استيو جـابز
به يكي از موفقترين نوآوران در سطح دنيا تبديل شـود ،بايـد بـر سـر
تعريف واحدي از نوآوري كه به هر شخصي گفته ميشـود ،صـرفنظر
از عنوان يا مقام ،به توافق برسيم :مـديران ،مـديرعامالن ،كارمنـدان،
دانشمندان ،معلمان ،كارآفرينان و دانشجويان .در يك جملـه :نـوآوري،
شيوهاي جديد از انجام كارهايي است كه باعث تغييرات مثبت ميشود.
نوآوري زندگي را راحتتر ميكند.
تاپان مونروئه ،1اقتصاددان ،به من گفت« :بسياري عقيده دارند كـه
نوآوري ،بهترين شيوه براي پايـدار نگـه داشـتن شـكوفايي اقتصـادي
1. Tapan Munroe
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است .نوآوري ،بهرهوري را افزايش ميدهـد و بهـرهوري نيـز احتمـال
درآمد بيشتر ،سود بيشتر ،مشاغل جديد ،محصوالت جديد و اقتصـادي
شكوفا را افزايش ميدهد .زماني كه شما پردهها را بـه سـوي اقتصـاد
جهاني كنار ميزنيد ،پرتوهاي خورشيد را مشاهده مـيكنيـد و همـهي
آسمان ابري نيست .ما بايـد ايـدههـاي هوشـمندانهاي كـه مشـكالت
واقعي را نشان ميدهند و آنها را مديريت ميكنند ،بـه محصـوالت و
خدماتي كه همه خواستارشان هستند ،تبديل سازيم ».مونروئه هـم در
كنار بيل گيتس و فريدمن ،معتقد است كـه نـوآوري بايـد سـرلوحهي
زندگي ما قرار گيرد.
او ميگويد« :نوآوري ،مفهومي گسترده است .نوآوري با " 1"iو بـا
" "Iوجــود دارد " I" .دربردارنــدهي م ــواردي ماننــد ســاختن موتــور
احتـراق داخلي ،باركـد و ايجاد اينترنت ميشـود .امـا نـوآوري شـامل
بهبودهاي مستمر و كوچك نيز ميشـود كـه شـما را يـاري مـيدهـد
زندگي را بهتر اداره كنيد ،كس و كارهاي كوچك خود را ارتقا دهيد و
محصــوالت يــا بهــرهوري شــركت خــود را بهبــود بخشــيد ».ايــن
نوآوريهاي كوچك هر روز اتفاق ميافتد و زنـدگي را بـراي هـركس
بهتر ميكند.
كرتيس كارلسون 2در كتـاب نـوآوري مـينويسـد« :كسـ و كـار
مطابق معمول ،يك دستورالعمل براي بـال و مصـيبت اسـت .آمـوز
 . 1حرف اول واژهي  innovationبه معناي نوآوري
. Curtis Carlson

2
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سنتي حرفهها كفايت نميكند ،اگر شما قصد تغيير و پيشـرفت در ايـن
دنياي تجارت بههم ريخته داريد ،بايـد مهارتهـاي جديـد نـوآوري را
داشته باشيد .اگر بدانيد كه چگونه بـراي مشـتري ارز قايـل شـويد،
بخت و اقبال بسيار بيشتري براي موفقيت و قابل اسـتخدام مانـدن در
طول سالهاي كامل كاري خود خواهيد داشت .وگرنـه ،ممكـن اسـت
كه بيمصرف و منسوخ شويد ».كارلسون معتقـد اسـت كـه در عمـل
اهميتي ندارد كه شما در فاانوردي ،حسابداري يـا كـار در مؤسسـات
بيمه آموز ديده باشيد و مدرك گرفته باشيد؛ تخصص شما بايـد بـا
دنياي جديد سازگار باشد و سازگار شدن به مفهوم رو هاي جديـد و
خالقانهي نگاه به مشكالت موجود است.
خالقيت ،كار مي برد .مونروئه معتقد است نوآوري چيـزي نيسـت
كه شما يك بار انجام بدهيـد و سـپس بنشـينيد و اسـتراحت كنيـد.
نوآوري ،تعهدي است براي بهبود مستمر در زنـدگي هـر شـخص .او
اين مثال را مي زند« :بياييد يك مشاورهي كاري انجام دهيم كه يك
پيش بيني اقتصادي را ارائه مي دهد .اگر مـي خـواهم بهراسـتي نـوآور
باشم ،اولين كاري كه بايد انجام دهم اين است كه با بيشترين تـوانم
كار كنم .اگر خدمات من همانند پنج شركت ديگر در منطقـه باشـد،
با جدا كردن خودم در اين حوزهها ،نوآوري مـي كـنم :فـراهم آوردن
خدمات بهتر براي مشتري ،كيفيـت بـاالتر تحقيقـات ،پيشـنهادها و
ارائههاي خاص تر ،ارتباطـات بهتـر ،ارتباطـات واضـح و روشـن تر ،و
وسايلي كه مشتري بتواند بهراحتي از آنها اسـتفاده كنـد ».مونروئـه
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بيان مي كند كه يك پرسش ،شما را از ديگران جدا مي كنـد :چگونـه
مي توانم به مشـتريان و مصـرفكنندههاي خود كمك كنم تـا بهتـر
عمل كنند؟ او مي گويد « :يـافتن پاسـخ بـراي ايـن پرسـش ،همـان
نوآوري است».
براي بسياري از شركتها و افراد ،تكرار فرايند يكساني كـه باعـث
نابودي مالي جهاني شد ،به راحتي آنها را به نتيجهي يكسان هـدايت
ميكند .ايجاد نوآوري را بخشي از  DNAخود نمـودن ،به اين معــني
است كه اصول شـركت اپل را در حـرفه و زندگي خود اعمــال كنيـد:
«متفــاوت بينديشــيد» .اگــر محصــوالت شــما نتواننــد خريــدارانتان را
هيجانزده كنند ،بايد در مورد پيشـنهادات خـود تجديـد نظـر كنيـد و
متفاوت بينديشيد .اگر فرو شما رو به كاهش اسـت ،بايـد دربـارهي
بهبود تجربهي مشتري متفاوت بينديشيد .اگر شما در ايـن چنـد سـال
اخير از اين شغل به آن شـغل رفتيـد ،بايـد در مـورد مـديريت كـردن
حرفهي خود متفاوت بينديشيد.
همانند استيو جابز انديشيدن ،ممكن است بيشتر به كمك كسـ و
كارها و آموزگـاران بيايـد .رابـرت كيوسـاكي1در كتـاب پـدر ثروتمنـد
مينويسد« :آموز ميتواند از مقدار زيادي نوآوري بهره ببرد .مدار
بايد گوشهاي از موفقيتهاي كس و كاري را كـه كارآفرينـاني ماننـد
هنري فورد 2و استيو جابز خلق كردهانـد ،بـه دقـت مطالعـه كننـد و از
1
.
2

Robert Kiyosaki
. Henry Ford
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آنها بهره ببرند .آنها نقشهي راه را به ما نشان دادهاند .نظام آموزشي
به تزريق نوآوري نيازمند است كه اين كـار همـان مـوردي اسـت كـه
كارآفرينان انجام ميدهند .ما به دو برنامهي آموزشي جامع نياز داريـم:
يكي براي كارمندان و يكي براي كارآفرينان… آموز كارآفرينان بـا
آموز افرادي كه قرار است كارمند شوند ،تفاوت دارد».
اين كتاب از بحثهـاي رمزآلـود و پيچيـده در مـورد نظريـههـاي
نوآوري كـه مربـوط بـه قفســههـاي غبـارآلود دانشـگاهها مـيشـود،
خودداري ميكند .اقتصادداني به من گفت« :بيشتر مقـاالت دكتـرا در
موضوع نوآوري سنگين و پيچيده هسـتند ،چـون بـراي بيشـتر مـردم
نوشته نشدهاند .اين مقاالت را افرادي با مـدرك دكتـرا نوشـتهانـد .در
بسياري از موارد ،نظريهها هرچه احمقانهتـر باشـد ،نويسـندگان آنهـا
بيشتر مورد احترام همكيشان خود قرار مـيگيرنـد .مـن ايـن بـازي را
سالها انجام ميدادم».
براي بيرون آمدن از ركود جهاني ،زماني براي بازي كردن نـداريم.
نيازمند ابزار و اصول عملي هستيم تا ما را ياري دهد خالقيت بالقوهاي
را كه در درون هر كدام از ما قرار دارد ،رها سـازيم .اصـولي كـه شـما
قرار است بياموزيد آسان ،معنيدار و براي هـر حرفـهاي در هـر زمينـه
قابل دسترسي است :مديرعامل ،مـدير ،كـارآفرين ،مشـاور ،كارشـنا
خالق ،مالك كسـ و كـار كوچـك ،آموزگـار ،پزشـك ،وكيـل ،دالل
معامالت ملكي ،مادر خانـهدار ،و بلـه ،افـرادي بـا مـدرك دكتـرا كـه
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درحقيقت به استفاده از تحقيقات خـود در بهبـود اوضـاع بشـر اعتقـاد
دارند.
نوآوري ،اغل با اختراع اشتباه گرفته ميشود .هر دو مفهوم مكمل
يكديگرند اما با هم تفـاوت دارنـد .عمـل اختـراع بـه معنـي طراحـي،
بهوجود آوردن و ساخت محصوالت يا فرايندهاي جديد است .نـوآوري
با ايدههاي خالقانه آغاز ميشود كه درنهايـت بـه اختراعهـا ،خـدمات،
فرايندها و رو ها تبديل ميشود .همه نميتوانند مختـرع باشـند ،امـا
هركس ميتواند يك نوآور باشد .آيا شـما صـاح يـك كسـ و كـار
كوچك هستيد و ايدهاي داريد كه با عملي شدن آن ،بازديدكنندگان را
تبديل به خريدار ميكنيد؟ شما يك نوآور هستيد .آيا شـما يـك مـدير
هستيد و روشي را ابداع كردهايد تا كارمندان خود را تهييج كنيد؟ شـما
يك نوآور هستيد .آيا كارآفريني هستيد كه حرفهي خود را با از دسـت
دادن مشاغل بسيار ،احيا و بازآفريني كرديد؟ شما يك نوآور هستيد .آيا
يك مادر خانهدار هستيد كه راهحلي براي احيـاي دوبـارهي مدرسـهي
محـلهتان يافتهايد؟ شما يك نوآور هستيد.
نوآوري چيزي است كـه مـردم عـادي هـر روز انجـام مـيدهنـد تـا
زندگياي عالي داشته باشند .بسياري از آنهـا را در روزنامـهها و مقـاالت
ميخوانيد تا از آنها الگوبرداري كنيد .مردان و زنـاني كـه بـا نـوآوري در
شيوهي استيو جابز ،كس و كارها ،جوامع و زندگيها را تغيير ميدهند.
مطالعه بر روي موضوع نـوآوري ممكـن اسـت هـن شـما را نيـز
هميشه هوشيار نگه دارد .دانشمندان دريافتهاند همانطور كه سـن مـا
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بيشتر ميشود ،مطالبي كه در هنمان موجود است ،ناپديد نمـيشـوند؛
آنها به راحتي در ميان چين و چروك نورونهاي مغز ما گم ميشوند.
زماني كه مغز مسن مـيشـود ،در ديـدن تصـوير بـزر  ،بهتـر عمـل
ميكند .دانشمندان ميگويند ترفنـد ايـن اسـت كـه ايـن اتصـاالت را
شعلهور نگه داريم .متخصصان ادعـا مـيكننـد كـه بهتـرين راه بـراي
آهسته تكان دادن پيوندگاهها ،اين است كه خـود را در مقابـل افـراد و
ايدههايي قرار دهيد كه متفاوت هستند و رو انديشـيدن شـما را بـه
چالش ميكشند .شايد يك استيو جابز نوزدهساله ،درست فكر ميكـرد
1
كه حومههاي پر بر كاليفرنيا را ترك كرد و با دوستش دانيل كاتك
راهي هند شد .اين سفر باعث شد استيو ،دربارهي تصـورات هنـيا
در ارتباط با آن سرزمين مرموز تحقيق كند« :براي نخستين بار بود كه
2
شروع به تفكر در مورد اين موضوع كردم كه شـايد تومـا اديسـون
نسبت به مجموع كارهاي كارل ماركس 3و نيم كارولي بابـا 4اقـدامات
بيشتري براي بهبود شرايط دنيا انجام داده بود».
موفق نشدن در يافتن روشنفكري روحاني در سفر او ،باعث شد تـا
استيو به خانهي پدري خود در لس آلتو  9واقع در كاليفرنيا بازگردد و
تصميم بگيرد كاري متفاوت انجـام دهـد .مسـير جـابز در طـول سـه
دهــهي بعــدي باعــث پيــدايش پســتي و بلنــديهاي حيــرتانگيــز و
1
.
2.
3
.
4

Daniel Kottke
Thomas Edison
Karl Marx
. Neem Karolie Baba
9
. Los Altos
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تماشايي ،هم در زندگي شخصي و هـم در زنـدگي كـاريا شـد .او
موفقيت و شكست را تجربه كـرد و در آغـاز سـال  ،2224مـردي كـه
زماني براي يافتن پاسخهايي براي زندگي بسيار معماگونـهي خـود بـه
هند سفر كرده بود ،معرفت و دانشي كمياب را پس از نجـات يـافتن از
دو بيماري تهديدكننده بهدست آورد .جابز اظهار داشته است« :بـه يـاد
آوردن اين موضوع كه من بهزودي ميميرم ،مهمتـرين ابـزاري اسـت
كه تاكنون يافتهام و ياريام ميكند بزر ترين انتخابها را در زندگي
انجام دهم».
اگر همانطور كه توما فريدمن اعتقاد دارد دنيا نيازمنـد رهبـران
بيشتري همانند استيو جابز است ،پس ما براي كمك و راهنمايي بايـد
به «استيو» نگاه كنيم و از او الگوبرداري كنيم .جابز فـردي بـه شـدت
خوددار است ،اما سرنخهاي فراواني را از خود به بيرون درز داده اسـت.
تمام كاري كه شما بايد انجام دهيد ،اين است كه با دقت بـه او توجـه
كنيد.

فصل اول

استیو چه کارهايی انجام داد؟
نوآوری باعث تمایز میان یك رهبر و یك پیرو ميشود.

ـ استيو جابز

نوآوری چاشني مخفي اپل است اما رييس اين شركت ،اسـتيو جـابز،
براي آفرينش نوآوري ،اعتقادي به «نظامها» ندارد .كارمنـدان اپـل در
كارگاهها حاضر نميشوند تا ماهيچههاي نوآوري خود را تمرين دهنـد.
شما اسباببازيهاي خانهسازي را در كمپ اپـل پيـدا نمـيكنيـد كـه
نوآوري را برانگيخته كنند ،همچنين نميبينيد كه كارمندان سالنهـا را
به خوبي تميز كنند تا بتوانند چيزهايي را بـه عنـوان يـك «مشـاور در
زمينهي نوآوري» پيدا كنند و آنها را به سوي يـك فعاليـت گروهـي
برنامهريزيشده هدايت كنـد .در واقـع ،اسـتيو جـابز ايـن تمرينهـاي
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قديمي را حقيـر مـيشـمارد .او در مصـاحبهاي كـه بـا راب واكـر 1در
روزنامهي نيويـورك تـايمز داشـت ،بيـان نمـود« :مـا ايـنطـور فكـر
نميكنيم كه خ  ،بياييد يك كال آمـوز نـوآوري برگـزار كنـيم؛
اينجا پنج قانون براي
نوآوري داريم؛ بياييد اينها را در همه جاي شركت قرار دهيد ».واكر در طول
مصاحبه با جابز بـه او گفـت كـه
زمانی که سازمانی مديــران وـود را بـا خيليها تال ميكنند تا سيستم
يــــا ـايــــا بـــه داييــــ رودوــــانه
يا رو هايي براي بهوجود آوردن
میفرستند تا کار گروهی را بياموزند يـا
آنهــا را مورــور میکنــد هواديهاهــاي نوآوري بيافرينند .جابز در جـواب
کاغــ ي رن ــی بدــازند تــا و ـيــ را گفت« :البته كه آنها اين كـار را
فراگيرند ،چيـزي در اينوـا بدـيار غلـ و انجام ميدهند .اين كار مثل ايـن
اشتراه بهنظرمیرسد.
است كه شخصي كه بامزه نيست
 كرتيس كارلسون و ويليام ويلموت،«نوآوري» سعي كند بـامزه بـه نظـر برسـد.
بهراستي تماشاي چنين شخصـي
خوشايند نيست… مثل تماشـاي مايكـل دل( 2ريـيس شـركت دل )3كـه
تال ميكند آواز بخواند .بهراستي دردناك است!»
اين كتاب ،درد را از نوآوري حذف ميكند .اين كتـاب قصـد نـدارد
روشي گام به گام و سخت را براي نوآوري بهوجود بيـاورد چـون ايـن
آخرين چيزي است كه جابز پيشنهاد ميكند .هدف اين كتـاب آشـكار
1

. Rob Walker
. Michael Dell
3
. Dell Inc.
2
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نمودن اصول و قواعدي كلي است كه به استيو جابز كمك كرد تـا بـه
چنين موفقيتهايي دست يابد ،اصولي كه ميتواند باعث شود بارقـهي
نوآوري در وجود شما شعلهور گردد ،خالقيت شما را تقويت ميكند تـا
ايدههاي جديد را ارتقا دهيد و باعث رشد كسـ و كار خود شويد و به
شما انگيزهي كافـي ميدهد تا دنيا را متحول سازيد.
اگرچه اين اصول بر اسا مدل افسانهاي نماد فناوري ،استيو جابز است،
بايد گفت كه نوآوري فقط در زمينهي فناوري انجام نمـيشـود؛ نـوآوري در
مورد خلق ايدههاي جديد براي حل مشكالت است .طراح مشهور فرانسوي،
فيليپ استارك 1كه يكي از طرفداران جابز است (جابز هم يكي از طرفـداران
اوست) بيان كرده است كه يك محصول «خوب» ،محصولي است كه شـما
را به سوي زندگي بهتر سوق دهد .با وجود طراحي چشمگير البي هتلها در
بسياري از مناطق زيباي دنيا ،استارك با طراحي چيزهاي عادي به شـيوهاي
غير عادي ،ظريف و ساده كه شامل محصوالتي مانند ترازوهاي الكتريكـي،
مراقبتكنندههاي كودكان 2و بسياري محصوالت ديگر براي خردهفروشـاني
مانند تارگت 3ميشود« ،طراحي را بهصورت دموكراسي درآورده است ».اگـر
ما از تعريف استارك براي «خوب» استفاده كنيم ،پس استيو جابز محصوالت
خوبي ـ خيلي خوبي ـ را در اين سه دهه ساخته است .گرايشهاي مشـابهي
كه باعث شد اسـتارك ،جـابز را برانگيـزد؛ كسـي كـه محصـوالت موجـود
(رايانــهها ،دســتگاههاي پخــش موســيقي و گوشــيهاي هوشــمند) را
1

. Philippe Stark
. Baby Monitor
3
. Target
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دستيافتنيتر ،لذتبخشتر و كارآتر ساخته است .اگـر ايـدههاي موجـود در
اين كتاب شما را تحريك كند تـا وسـيلهي فوقالعـادهي بعـدي را بسـازيد،
درحقيقت شگفتآور خواهد بود ،اما بهصورت گستردهتر ،اين اصول چارچوبي
را براي برانگيختن حرفه و كس و كار شما فراهم مـيآورد ،ايـدههايي كـه
بيش از آنچه فكر ميكرديد ،شما را به جلو ميراند.

تجربهی استیو جابز
از كجا بدانيم استيو جابز چه حرفهايي براي گفتن دارد؟ در كل ،اسـتيو
جابز يكي از منزويترين مديرعامالن دنيا است .بهندرت در جمـع ديـده
ميشود ،بيشتر كارمندان اپل هيچگـاه بـهطور خصوصـي بـا او مالقـات
نداشتهانـد ،از حاـور مـنظم در رسـانهها خـودداري مـيكنـد و كمـپ
محفوظي در ساختمان مركزي اپل ساخته است كه شما فكـر مـيكنيـد
وارد منطقهاي از حالت نظامي خارجشده در كرهي شمالي شدهايد .با اين
حال ،جابز حرفهاي زيادي براي گفتن دارد؛ از زمان دبيرستان هنگامي
كه براي اولين بار با استيو وُزنياك 1آشنا شد و در يكي از اتاقخوابهاي
خانهي پدريا  ،به ساخت رايانهها مبادرت كرد.
زماني كه به هزاران كارمند نياز است تا چشماندازهاي استيو جابز را
به حقيقت تبديل كنند ،درحقيقت تجربهي اپل همان تجربـهي اسـتيو
جابز است .افراد بسيار كمي همانند استيو جابز هستند كه اينچنـين بـا
نوآوري در ارتباط باشند .با يك جستجوي گوگل براي «اسـتيو جـابز

1

. Steve Wozniak
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نوآوري» 1بيش از  2/1ميليون لينـك آورده مـيشـود .بـا جسـتجوي
مشابه براي «والت ديزني» 1/9 ،2ميليون لينك و «هنري فورد» بيش
از يك ميليون لينك آورده ميشود .معتقدم افرادي كه اين جسـتجوها
را انجام ميدهند به دنبال چيزي بيش از يك زندگينامه هستند؛ آنها
به دنبال الهام گرفتن و انگيزه هستند.
«اسرار نوآوري» ،زندگينامهي اسـتيو جـابز نيسـت .در مقابـل ،ايـن
كتاب به دنبال آشكار نمودن اصولي است كه اسـتيو جـابز را بـه سـوي
خلق ايدههاي بيحد و مرز سـوق داد كـه درنهايـت بـه واقـع جهـان را
دگرگون ساخت؛ اصولي كه شما ميتوانيد همين امروز به كـار ببريـد تـا
نيروهاي بالقوهي خود را رها سازيد .آن را راهنماي اصلي خود بدانيد تـا
در حرفه و زندگي خود به موفقيت دست يابيد .اين اصول بنابر مطالعـات
بسيار بر روي سخنان خود استيو جابز در طول ايـن سـه دهـه ،نظـرات
كارمندان سابق اپل ،كارشناسـاني كه مدتهاسـت مسايل شـركت اپـل
را دنبال ميكنند و طيف بزرگي از رهبران ،كارآفرينان ،استادان دانشـگاه
و صاحبان كس و كارهاي كوچك كه با اين پرسش ساده «اسـتيو چـه
كارهايي انجام داد؟» داراي انگيزه شدند ،بهدست آمدهاند.

. Steve Jobs + Innovation
. Walt Disney

1
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قهرمان بزرگ
پائول كراگمن 1اقتصـاددان ،مقالـهنـويس روزنامـهي نيويـورك تـايمز و
برندهي جايزه نوبل ،اين دههي اخير را «صفر بـزر » ناميـد ،بـه دليـل
اينكه از نظر او «هيچ اتفاق خوبي در آن رخ نداد» .اما اتفاقهاي خـوبي
هم رخ داد؛ از خاكسترهاي صفر بـزر  ،قهرمـان بـزر  ،اسـتيو جـابز،
برخاست .فورچـون اسـتيو جـابز را بـه دليـل بـه چـالش كشـيدن ركـود
اقتصادي ،مبارزه با بيماري و دگرگوني دنيـا ارجمنـد مـيشـمارد .در يـك
دورهي دهساله كه دو ركود اقتصادي ،رسواييهاي مالي ،بحـران بانكهـا،
خسارتهاي بزر در بور و يـك اقتصـاد نابسـامان را بـه خـود ديـده
است ،استيو جابز يكي پس از ديگري پيروزي به ارمغان ميآورد .او اپـل را
احيــا كــرد (شــركت در زمــان بازگشــت جــابز در ســال  1221در خطــر
ورشكستگي بود) و از اسا رايانه ،موسيقي ،فـيلم و صـنعت ارتباطـات را
بازآفريني كرد .بازسازي يك كس و كار در حرفهي شـخص دسـتاوردي
بسيار نادر است ،اما همانطور كه فورچون اشاره ميكنـد ،بازسـازي چهـار
مورد از آنها بهراستي عجي است .فورچون بيان ميكند كـه تـأثير جـابز
در فرهن جهاني نميتواند ناديده گرفته شود .همه روزه در بيشتر مواقـع
تعدادي از دانشجويان ،كارآفرينان ،طراحان صنعتي يا مديرعامالن به يـك
مشكل نگاه ميكنند و از خود ميپرسند« :استيو جابز در مواجهـه بـا ايـن
مشكل چه كارهايي انجام ميداد؟»
. Paul Krugman

1
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دههي گذشته ،همگي دربارهي موفقيتهاي استيو جـابز بـود .سـه
ماه به سه ماه ،اپل ركورد جديدي از سود را با فـرو مـك ،آيپـاد و
آيفون 1ثبت كرده است .تا ژانويهي  ،2212اپل  292ميليـون دسـتگاه
آيپاد فروخت ،بيش از هفتاد درصد بازار  MP3دنيا را در اختيار گرفت
و شيوهي يافتن ،خريـدن و لـذت بـردن از موسـيقي را متحـول كـرد.
شركت ،سهم خود را در بازار رايانههاي شخصي 2به دهدرصد افـزايش
داد ،با اينكه قيمت فرو آنها بهطور متوسـط بـاالتر از رقبـا اسـت.
تعداد فروشـگاههاي اپـل بـه بـيش از  312رسـيده و تنهـا در دورهاي
سهماهه نزديك به پنجاه ميليون بازديدكننده را جذب كـرده اسـت .در
هجده ماه نخسـت افتتـاح فروشـگاه نرمافـزاري 3اپـل از  12جـوالي
 ،2222سه ميليارد دانلود نرمافزاري براي آيپاد تـا و آيفـون توسـط
كاربران انجام شد .اپل كه در اول آوريل  1211آغاز به كار كرد ،حـاال
به يك شركت پنجاه ميليارد دالري تبديل شده است .اسـتيو جـابز در
 21ژانويه  2212بيان كرد« :دوست دارم اين مسأله را فرامـو كـنم
چون ما چنين تفكري در مورد اپل نداشتيم ،امـا دركـل ايـن موفقيـت
بسيار عالي است ».از زمان بازگشت به اپل در سال  ،1221جـابز 192
ميليارد دالر به سرمايهي سهامداران افزوده است و دگرگـوني اساسـي
در صنعت سينما ،مخابرات ،موسيقي ،فرو  ،صنعت چاپ ،انتشارات و
1

. Macs, Ipods and iphones
). Personal Computer (PC
3
. Apple Store
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طراحي ايجاد كرده است .اگر شما به دنبـال كسـي بـراي الگـوبرداري
ميگرديد ،منطقي است كه از خودتان بپرسـيد« :اسـتيو چـه كارهـايي
انجام داده است؟»
وال استريت ،استيو جابز را براي بازگرداندن اپل بـه شـرايط مـالي سـالم
ارج مينهد .در ژانويهي  ،2212هاروارد بيزينس ريويـو ،1اسـتيو جـابز را بـه
دليل ارائـهي يـك بازگشـت 3122درصـدي صـنعتي ( %34سـود مركـ
بهصورت ساالنه) پس از بازگشت به اپل ،بهتـرين مـديرعامل دنيـا معرفـي
كرد .بـر اسـا ايـن بررسـي ،اپـل سـهم بيشـتري از بـازار را از مجمـوع
شركتهاي «ا پي» و «دل» در اختيـار دارد .مايكـل آرينگتـون 2سـردبير
تككرانچ 3بر اين مسأله تمركز كرده است كه در حقيقت ،اپل فراسوي نظـر
وال استريت ،چه معنا و مفهومي براي دنيا دارد .او ميگويد اگر جابز بـه اپـل
باز نميگشت ،دنيا نسبت به وضع وجود ،بسيار متفاوتتر به نظر ميرسيد.

دنیايی بدون استیو جابز
جابز در پيشرفت و ارتقاي بعاي از جذابترين محصوالت دنيـاي مـا
پيشگام بوده است :آي مـك ،مـك بـوك ،آيفـون ،آيپـاد و بـهتازگي
آيپد .آرينگتون مينويسد« :اما سختافزار حتي آغاز چيزي كه اپل در
دوازده سال اخير انجام داده ،نيسـت .آنهـا سـرعت تغييـر در صـنعت

1

)نقد و بررسي تجاري هاروارد) . Harvard Business Review
. Michael Arrington
3
. TechCrunch
2
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موسيقي ،فيلم و تلويزيون را افزايش داده و صنعت گوشيهاي همـراه
را بازتعريف نمودهاند ».اگر جابز به اپل بازنميگشت ،آرينگتـون شـك
دارد كه مديرعامل ديگري وارد بازار اشباعشدهي  MP3با وسيلهاي به
نام آيپاد ميشد .او اين پرسش را مطرح ميكنـد كه آيا فـرد ديگـري
آيفون يا آيپد را عرضه ميكرد؟ حتي اگر شما از اين وسايل اسـتفاده
نميكنيد ،آرينگتون معتقد است كه دنياي شما اگـر جـابز در آن نبـود،
بسيار متفاوتتر نسبت به وضع كنوني به نظر ميرسيد« .ممكن بود ما
هنوز در جهـنم گوشـيهاي همـراه بـوديم .هنـوز تجربـهي خـوبي از
گشتزني در گوشي همـراه نداشـتيم و بيشـك از برنامـههايي ماننـد
اسكايپ 1در گوشيهاي از كار افتادهاي كه اپراتورها به مـا مـيدادنـد،
لذت نميبرديم .استيو جـابز كسـي بـود كـه تاحـدودي تمـام صـنعت
موســيقي را درهــم گســيخت .خيلــي جالـ اســت كــه لــپتاپهــا و
دسكتاپهاي زيادي از ظاهر آيمك و مك بوكهـا تقليـد مـيكننـد.
بدون استيو جابز ،دنيا مكاني چنـدان رنگارنـ نبـود .ايـن مـرد يـك
افسانهي زنده است و شايسته جايگاه واقعي خود در تاريخ است».
تأثير اپـل در هـر گوشـه از غرفـههاي كنگـرهي جهـاني موبايـل
بارسلونا در فوريه  ،2212بهطور كامـل مشـهود بـود و نكتـهي جالـ
اينجاست كه خود اپل در آنجـا حاـور نداشـت .رقبـاي اپـل هماننـد
سامسون  ،نوكيا ،ال جي و ريـم 2همگـي گوشـيهايي بـا صـفحهي
. Skype
شركت سازندهي گوشيهاي بلك بري. RIM (Research In Motion):

1
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لمسي و فروشگاه نرمافزاري معرفـي كـرده بودنـد كـه هـر دوي ايـن
ويژگيها ،از نوآوريهاي اپل بود.
نوآوريهاي اپل در هـر روز از زنـدگي شـما ملمـو اسـت .شـايد
هيچوقت از يك مك استفاده نكرده باشيد اما سيستم خود را به وينـدوز
هفت ارتقا داده باشيد .در مـورد معرفـي ايـن وينـدوز ،يكـي از مـديران
مايكروسافت با بيان اينكه سيستم عامل جديد آنها از  OS Xاپل الهـام
گرفته است ،مورد انتقاد قرار گرفت .مايكروسافت كـدها را جـدا كـرد تـا
سيسـتم را ساده كند و آنها را كارآمدتر و پايدارتر سازد؛ درست هماننـد
رو اپــل در انجــام كارهــا .همچنــين ،ايــن مــدير بيــان داشــت كــه
مايكروسافت تال كرده است تا سيستم عامل جديد ،ظاهر گرافيكي و
احساسيِ همانند با آنچه در مـك هسـت را بهوجود بيــاورد .چـه كـاربر
 PCباشـيد چه كاربر مـك ،نوآوريهاي اپل شما را احاطه كرده است.
شخصــي ادعــا كــرد كــه موفقيتهــاي ديگــران قابــل قيــا بــا
موفقيتهاي استيو جابز نيست .اين ادعا كه بـا خــواندن ايـن كــتاب
تبديل به ميلياردري همانند استيو جابـز ميشويد يا اينكه آيپاد بعدي
را شما اختراع ميكنيد ،به نوعي توهين به شخصيت و شعور شماسـت.
اين وعده و وعيدها مانند اين است كه مربـي ورز دبيرسـتاني ادعـا
كند كه ميتواند به يك ورزشكار جوان طوري آموز دهد كه همانند
مايكل جردن ،توپ را وارد سـبد كنـد .احتمـال اينكـه ايـن ورزشـكار،
مايكـل جـردن بعــدي باشـد خيلــي كـم اســت .البتـه بـدون شــك
مهارتهاي او بيـشتر خواهد شد و ممكن است آن ورزشكار جوان بـه
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روند رو به رشد خود ادامه دهد و به يك ستاره در دبيرستان و دانشگاه
تبديل شود و اگر همينطور ادامه دهد ،ممكن اسـت بـا قـرارداد چنـد
ميليوني در  NBAبازي كند .او ممكن است تـأثيري را كـه جـردن در
بازي مـيگذاشـت ،نداشـته باشـد امـا نسـبت بـه جمعيـت كثيـري از
ورزشــكاران دبيرســتاني كــه آرزوي رســيدن بــه چنــين جايگــاهي را
داشتهاند ،موفقيت بسيار بزرگي را كس كرده است.

قهرمانان شما چه کسانی هستند؟
يك بار شنيدم كه تنها سهدرصـد مـردم ،خـود را متعهـد بـه طراحـي
زندگي رويايي خود ميكنند .اين شنيده به نظر درست ميرسد .بيشـتر
مردم وقت بيشتري را در برنامهريزي ليست خريد خواروبار خود صـرف
ميكنند تا انديشيدن در مورد آيندهي خود .ممكن اسـت ركـود بـزر
اقتصادي همانند يك آواي بيداركننده به مردم يادآوري كرده باشد كـه
بايد كنترل زندگي خود را بهدست بگيرند ،به جاي آنكه آيندهشان را به
دست كساني بسپارند كه ممكن است عاليق آنـان را در نظـر نداشـته
باشند.
جوانان به دنبال راهنمايي گرفتن هستند و بسـياري بـه اسـتيو جـابز
نگاه ميكنند .در يك بررسي در سال  2222توسط جونيور اچيومنت ،1از
هزار نوجوان بين دوازده تا هفده سال خواسته شد تا كارآفرينـاني را كـه
ميپسندند ،رتبهبندي كنند .استيو جابز بـا سـيوپنج درصـد آرا نفـر اول
1

. Junior Achievement
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شد .اُپرا ،1توني هاوك ،2اوسلنهاي دوقلو 3و مارك زاكربر  ،4مؤسـس
فيس بوك ،رأي كمتري آوردند .زماني كه از آنهـا پرســيده شـد چـرا
جابز را انتخاب كردهاند ،در حدود دو سـوم آنهـا پاسـخ دادنـد« :چـون
تفاوت ايجاد كرده است»« ،او زندگي مـردم را بهبـود بخشـيده» يـا «او
دنيا را به مكان بهتـري تبـديل كـرده اسـت ».تنهـا چهاردرصـد دليـل
انتخاب خود را به علت شهرت و ثـروت جـابز بيـان كردنـد كـه نشـان
ميدهد تفاوت در دنيا در نوجوانان نيز تفاوت ايجاد كرده است.
جابز با بيان اينكه «شما ميتوانيد از روي قهرمانـان و الگوهـاي يـك
شخص ،در مورد او نظر دهيد» در مورد شعار معروف تلويزيوني «متفـاوت
بينديشيد» كه نوآوراني قابل كـر را توصـيف ميكنـد ،توضـيحاتي ارائـه
ميدهد -قهرمانان استيو جابز مانند آلبرت اينشتين ،باب ديـالن ،9مهاتمـا
گاندي و آمليا ايرهارت 1ـ اين شعار تبليغاتي در  22سـپتامبر  ،1221يعنـي
كمتر از يكسال پس از بازگشت دراماتيك جابز به اپل انتخاب شد .اعتبار
برند 1اپل ،خدشهدار شده بود و وظيفهي اصلي جابز احيـاي اپـل و اعتبـار
بخشيدن به آن بود .زماني كه جابز آگهي تبليغاتي را تأييد كرد ،مثل يـك
ناظر منفعل ،گوشهاي ننشست .او خود را وارد تمام جوان آگهي تبليغـاتي
كرد و هر روز كارهاي هنري سـازندگان آگهيهـا را بررسـي مـيكـرد .او
2
.
3
.
4
.
5
.
5

Oprah Winfrey
Tony Hawk
The Oslen twins
Mark Zuckerberg
. Bab Dylan
1
. Amelia Earhart
1
به معناي نام تجاري مشهور و معتبر است. brand:
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تلفنـي بـا

حتي در مورد اجازه گرفتن ،مؤثر عمل كرد و شـخص خـود
يوكو اونو 1يا نوادگان آلبرت اينشتين صحبت ميكرد.
ريچارد دريفا  2بازيگر ،متن را در زماني كه تصاوير سياه و سـفيد
متفكران و دانشمندان پخش ميشد ،ميخواند .بـه سـادگي مـيتـوان
دريافت كه چرا جابز اينچنين نقش مالكيتي در اين پروژه داشت؛ ايـن
كار به اين علت نبود كه او تصور ميكرد اين آگهي به تنهـايي اپـل را
احيا ميكند ،به اين دلـيل بود كه دريـفا به طرق مختلف ،خود او را
توصـيف مينمود« :اينجا براي افراد ديوانه است… آنهايي كه همـه
چيز را متفاوت ميبينـند… آنها همه چيز را تغييـر ميدهند .اختـراع
ميكنـند .تصـور ميكنـند .كشـف مـيكننـد .مـيآفرينــند .انگــيزه
ميدهند .آنها ،باعث رشد و ترقي دنيا ميشوند ».آن آگهـي تبليغـاتي
براي استيو جـابز بسـيار بامعنـا بـود ،چـون او داشـت ميـراو خـود را
ميساخت و همانند نوآوران بزر پيش از خود ،او نيـز باعـث حركـت
مردم به سوي پيشرفت و ترقي ميشد.
نانسي اف .كوئهن 3پروفسـور دانشـگاه هـاروارد ،جـابز را در دسـتهي
كارآفرينان مهم دو قرن اخير قرار ميدهد .زنان و مردانـي ماننـد جوسـاي
ودوود ،4جان دي .راكفلر ،9آنـدرو كـارنگي ،1هنـري فـورد و اسـتي الدر.1
1

. Yoko Ono
. Richard Dreyfuss
1
. Nancy F.Koehn
2.
Josiah Wedgwood
3
. John D.Rockefeller
4
. Andrew Carnegie
5
. Estee Lauder
2
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همهي آنها ويژگيهاي مشخصي را داشتند :انگيزهي شديد ،كنجكـاوي
پايانناپــذير و چشــمانــدازي مشــتاقانه .او مــينويســد« :جــابز در دورهاي
برخاست كه زمان تغييرات اقتصادي ،اجتماعي و فناوري بود كه ما اكنـون
آن را انقالب اطالعات ميناميم .ودوود ،سازندهي بريتانيايي ظروف چيني
در قرن هجدهم ،كسي كه اولين برند واقعي مصرفكننده را بهوجود آورد،
در زمان انقالب صنعتي بزر شد ،دورهي ديگري از تغييرات ريشـهاي .و
راكفلر ،صنعت نوين نفت را در دهـههاي هفتـاد و هشـتاد قـرن نـوزدهم
پايهريزي كرد ،زماني كه راهآهن و توليد انبوه بهوجود آمده بود كـه باعـث
شد اياالت متحده از كشوري زراعي به حالت صنعتي تغييـر يابـد .كـوئهن
عقيده دارد كه در يك تحول مهم و اساسي ،افراد زيادي برمـيخيزنـد تـا
بگيرند و تصرف كنند .نوآوراني مانند جابز و ديگران ايـن لحظـات درهـم
ريختگي را ميگيرند و تصرف ميكنند.

انقالب در هوا
درهمريختگي در امريكاي مستعمراتي در سال  1111بيشك در هـوا
رخ داد ،زماني كه پنجاه و شش نفر در ميان رهبران سرشـنا زمـان
خود ،سندي را اماا كردند تا آغازگر تحول و انقالب در امريكـا باشـند
و به بسياري از بخشهاي جهان نيز گستر دهند .بيانيهي استقالل،
قدرت دولت را به دستان مردم انتقال داد و زمـاني كـه امريكـا جشـن
دويستسالگي استقالل خود را برگزار ميكرد ،دو نفر ـ اسـتيو جـابز و
استيو وزنياك ـ سندي را اماا كردنـد كـه انقالبـي بـهوجود آورنـد و
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قدرت استفاده از رايانه را به دستان مردم عادي انتقال دهند .همانطور
كه توما جفرسـون 1بـر حـق انقـالب كـردن پافشـاري مـيكـرد ـ
نظريهاي كه معتقد است مردم داراي حق و حقوقي هستند و زماني كه
يك دولت اين حق و حقوق را زير پا ميگذارد و شرايط تحمـلناپـذير
ميشود ،مردم تعهد دارند كه آن دولت را تغيير دهند ـ جابز و وزنيـاك
اين وظيفه را بر خود ديدند كه نظامي را كه از هر جنبه تحمـلناپـذير
شده بود ،تغيير دهنـد .رايانـهها بسـيار گرانقيمـت بودنـد ،بـه سـختي
راهاندازي ميشدند و فقط افراد عالقهمند ،آنهـا را در اختيـار داشـتند.
جابز و وزنياك ،چشمانـدازي مشـترك داشـتند؛ سـاختن رايانـهاي كـه
هركس بتواند خريداري و استفاده كند .جابز بيان نمود« :زماني كه مـا
اپــل را بــهوجود آورديــم ،در حقيقــت اولــين رايانــه را ســاختيم ،چــون
بهراستي يكي ميخواستيم .سپس اين رايانهي جديد و عالي را با رن
و خيلي چيزهاي ديگـر طراحـي كـرديم و آن را اپـل  IIناميـديم .مـا
عالقهمند بوديم كه اين كار ساده را انجام دهـيم كـه همـان سـاختن
تعداد زيادي رايانه براي دوستانمان بود تا آنها نيز همانند ما از كار بـا
رايانه لذت ببرند».
اگرچه آلتر  22222نخستين رايانهي شخصي بود ،مجلهي تايمز به
اپل  IIكه آغازگر تحول در رايانـههاي شخصـي بـود ،اعتبـار بخشـيد.
درست همانند اتفاقي كـه در انقـالب بـراي اسـتقالل يـافتن ،رخ داد.
. Thomas Jefferson
. Altair 8800

1
2
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هيچكـس مطم ــن نبـود كـه انقــالب رايانــهها ،مـا را بـه ســوي
جامـعهاي بهـتر سوق ميدهد .در دهـهي هفتـاد ،برخـي نگـران ايـن
مسأله بودند كه مردم توانايي انديشيدن را در خالل مشكالت از دست
بدهند و يا اينكه بهطور فزايندهاي از جامعـه دور و گوشـهگيـر شـوند.
البته ،ميتوان مطال بسيار زيادي در مورد اثـرات مثبـت رايانـهها بـر
روي بشريت و ارتقاي زندگي نوشت .ممكن است شخصي ادعـا كنـد
كه انقالب رايانهها بدون جابز و وزنياك هم به سوي دموكراسي شدن
فناوري سوق داده ميشد ،اما انكار اين موضوع كه جابز به اين انقالب
پر و بال داد ،سخت و دشوار است .اين مسأله ،باعث اعتماد بـه نفـس
ميشود تا انقالبي را آغاز كنيم ،اعتماد به مهارتهاي خود و اعتماد به
اينكه به واقع چشمانداز شما باعث ترقي جامعه خواهد شد.

هفت اصلی که استیو جابز را به حرکت درآورد و به او انگیزه داد
من اعتقاد دارم كه تكـرار تجـارب اسـتيو جـابز در كسـ و كـار و
زندگي شما امكان پذير است ،اگر به خوبي هفت اصلي كه او را بـه
حركت درآورد ،درك كنيد .همان اصولي كه در مسـايل كـاري ،در
پس موفقيت هاي افراد و سازمان ها هستند .شما اصلي از نوآوري را
1
خواهيد آموخت كه جابز را برانگيخت تا مك را بسازد و راشل ري
را برانگيخت تا غذاهاي سي دقيقـه اي را بـه وجود بيـاورد .خواهيـد

. Rachael Ray

1
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دانست كه چگونه جان اف .كندي 1رازي از نوآوري را اعمال كرد تا
باعث فرود بشر بر روي كره ي مـاه شـود و چگونـه همـان اصـل،
الهامبخش آفرينش «مك» بود .يا با گروهي از زنان خانـهدار آشـنا
مي شويد كه همان اصلي را كه جابز استفاده مي كند تا به تيم خـود
انگيزه بدهد ،به كار بستند تا مدرسه ي رو به زوال محله ي خـود را
احيا كنند و از كارمندان سابق اپل خواهيد شـنيد كـه كمپاني هـاي
خــود را بــا اســتفاده از اصــول مــوفقي كــه از ريــيس ســابق خــود
فراگرفتند ،ساخته اند.
يكبار داستان مادربزرگي را شنيدم كه تصميم داشت براي نوههـاي
خود به مناسبت عيد هدايايي بگيرد .او ميخواسـت چيـزي بـه آنهـا
بدهد كه عشق و عالقها به آنها را نشان دهد و همچنين آنهـا را
پس از مرگش قدرتمند و مستقل سازد .او چهار سي سبز خريد و هـر
كدام را در يك بستهي زيبا قرار داد؛ هر بسته براي يـك نـوه .بچـهها
هدايا را باز كردند .زير هر سي يادداشتي بود كه يك رايانـهي جديـد
اپل را پيشنهاد ميداد .آن يادداشت توضيح ميداد كـه هماننـد سـي
واقعي ،هر كودك در درون خـود بـذرهاي شـكوه و عظمـت را دارد و
اينكه رايانهي جديد اپل به آنها كمك ميكند ،ثروت واقعـي خـود را
بهدست آورند .مادربزر درگذشـت ،اما آنها يادداشـتي را كه همـراه
آن هدايـا به عنوان «تجـربهي اپل» بود ،نزد خـود نگـه داشـتند .چـه
شما محصولي از اپل داشـته باشيد ،چـه نداشـته باشـيد ،مـيتوانيـد از
. John F.Kennedy

2
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هديهاي كه جابز به دنيا اعطا كرده است بهرهمند شويد :اسرار نوآوري.
بسياري از رهبران تجاري ،كارآفرينان و كارمندان سابق اپل اين اسرار
را كشف كردند و آنها را در زندگي خود انجام دادنـد تـا بـه موفقيـت
دست يابند .خوب است كه از خود بپرسيد« ،استيو چه كارهـايي انجـام
داد؟» اما اگر هفت اصلي را كه رويكرد او به تجارت و زندگي را تغييـر
داد به درسـتي متوجـه نشـويد ،در يـافتن پاسـخ صـحيح بـه مشـكل
برميخوريد.
هفت اصلي كه در اين كتاب بيان شدهاند ،شما را وادار مي سازند
تا درباره ي حرفـه ،شـركت ،مشـتري و محصـوالت خـود متفـاوت
بينديشيد.
اين اصول به ترتي ارائه شدهاند:
اصل اول« :کاری را انجام دهید که بهراستي به آن عالقهه داریهد».

استيو جابز هميشه از عاليق خود در زندگيا پيـروي كـرده اسـت و
ميگويـد كه اين كار تفاوت عظيمي در زندگيا ايجاد كرده است.
اصل دوم« :در این دنیا ،اثری ماندگار از خود به جای بگذارید ».جابز
افرادي را كه به لحاظ فكري همانند او هستند ،جذب ميكند .افـرادي
كه در چشماندازها و رؤياهـايش سـهيم ميشـوند و كمـك مـيكننـد
ايدههاي او تبديل به نوآوريهاي تغييردهندهي دنيا شـود .احسـا و
انگيزه ،سوخت موشك اپل هستند و چشماندازهاي جابز را بـه واقعيـت
تبديل ميكنند.
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اصل سوم« :مغز خود را بهکار بیندازیهد ».نـوآوري بـدون خالقيـت
وجود ندارد و براي استيو جابز ،خالقـيت ،عمل ارتــباط دادن اشـيا بـا
هم است .جابز معتقد است كه طيف گستردهاي از تجارب ،درك مـا از
تجربهي انساني را گستر ميدهد.
اصل چهارم« :رؤیاها را بفروشید ،نَه محصوالت را ».براي جابز ،افرادي
كه محصوالت اپل را خريداري ميكننـد« ،مشـتري» نيسـتند .آنهـا
افرادي هستند كه رؤياها ،بلندپروازيها و آرزوهاي فراوان دارند .جـابز
اين محصوالت را ميسازد تا به آنها كمك كند رؤياهاي خـود را بـه
واقعيت تبديل كنند.
اصل پنجم« :به هزار چیز ،نَه بگویید ».بـه اعتقـاد جـابز ،سـادهسـازي،
نهايت پااليش و خالصسازي اسـت .از طراحـي آيپـاد تـا آيفـون ،از
بستهبندي محصوالت اپل تا عملكرد سايت اپـل ،نـوآوري بـه معنـاي
زدودن موارد غير ضروري است تا اينكه شايد موارد مهمتر حرف خـود
را بزنند.
اصل ششم« :تجربههای عالي را خلق کنید ».جابز ،فروشـگاههاي اپـل
را به يك استاندارد طاليي در بحث خدمات به مشتريان تبـديل كـرده
اسـت .فروشـگاه اپــل بهتـرين خـردهفــرو در دنياسـت .بـا معرفــي
نوآوريهاي ساده ،هر كس و كاري ميتواند به نوعي تغييـر كنـد تـا
ارتباط احساسي عميقي با مشتريان خود ايجاد نمايد.
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اصل هفتم« :پیغام خود را از بَر شوید ».جـابز در ميـان مـديرعامالن
شركتها ،برترين راوي است و معرفي محصول را بـه شـكلي هنـري
بيان ميكند .شما ميتوانيد جديدترين ايدهي دنيـا را در اختيـار داشـته
باشيد ،اما اگر نتوانيد مردم را نسبت به آن تهييج كنيـد ،نـوآوري شـما
اهميتي پيدا نميكند.
در ادامهي كتاب خواهيد ديد كه دو فصل به هر اصل اختصاص يافتـه
است .فصل اول كه در آن آشـكار ميشـود چگونـه هـر اصـل باعـث
نوآوريهاي موفق جابز شده است و فصل دوم كـه در آن نشـان داده
ميشود چگونه ديگر متخصصـان ،رهبـران و كارآفرينـان از آن اصـل
بهره بردهاند تا در زندگي كاري و شخصي خـود متفـاوت بينديشـند و
خود را قادر ساختند به نحوي اثرگذار بيافرينند و نوآوري كنند .افـراد و
برندهايي كه در اين فصلها توصيف شدهاند ،شما را به چالش خواهند
كشيد تا در مورد اين جنبهها در زندگي خود «متفاوت بينديشيد»:
حرفه (اصل اول« :كاري را انجام دهيـد كـه بهراسـتي بـه آن عالقـه
داريد)».
چشمانداز (اصل دوم« :در اين دنيـا ،اثـري مانـدگار از خـود بـه جـاي
بگذاريد)».
انديشهها (اصل سوم« :مغز خود را بهكار بيندازيد)».
مشتريان (اصل چهارم« :روياها را بفروشيد ،نه محصوالت را)».
طراحي (اصل پنجم« :به هزار چيز ،نَه بگوييد)».
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تجربه (اصل ششم« :تجربههاي عالي را خلق كنيد)».
داستان (اصل هفتم« :پيغام خود را از بَر شويد)».
اين هفت اصل متفاوت براي دستيابي به موفقيت ،تنها اگر شما بـدون
توجه به عنوان يا مقام ،خود را به عنوان يك بِرند ببينيـد ،بـراي شـما
مفيد فايده خواهند بود .چه كارآفريني باشيد كـه در يـك اتـاق خـواب
اضافي مشغول به كار هستيد ،چه يك سـرباز بيسـت و يـك سـالهي
كهنــهكــار صــنعت كــه تغييــرات بنيــادي را تجربــه كــرده ،چــه يــك
فارغالتحصيل دانشگاه كه براي كار مصاحبه ميكنيد يـا يـك صـاح
كس و كار كوچك كه به دنبال ايدههايي براي شركت خـود هسـتيد،
شما مهمترين برند خود را به نمايش ميگذاريـد؛ خودتـان را .نحـوهي
سخن گفتن ،راه رفتن و عمل كـردن شـما در آن برنـد انعكـا پيـدا
ميكند .مهمتر از همه ،در نحوهي تفكر دربارهي خودتان ،حرفهاي كه
در آن مشغول هستيد و آفرينش ايدههايي جديد كه كس وكارتـان را
ارتقا ميدهد و زندگي مشتريانتان را بهبود ميبخشد ،بيشترين تأثير را
خواهد گذاشت.
استيو جابز ،رييس دو برند افسانه اي اپل و پيكسار 1است .اما اين
استي و جابز امروز است .سي و پنج سال پيش ،او در خانهي پدري ا ،
رايانهها را راهاندازي مي كرد .در سـال  1211هـيچكـس جـابز را بـه
عنوان يك «برند» نمي ديد ،اما خود او نظر ديگري داشـت .حتـي در
. Pixar

1
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سن بيست و يك سالگي ،زماني كه جابز و دوستش مدارهاي چـاپي
الكترونيكي را در اتاق خواب ،آشـپزخانه و گـاراژ خانـه اي كـه بـراي
پائول و كالرا جابز 1بود نص مـي كردنـد ،اسـتيو جـوان خـود را بـه
عنوان يك برند مي ديد .با اجارهي يك صندوق پستي در پـالو آلتـو،2
جــابز ترتيـ تشــكيل يــك شــركت را داد .او حتــي يــك ســرويس
پاسخ گويي به مشتريان اجاره كرد و فروشندگان تصور مي كردند كـه
او صاح يك كس و كار قانوني است ،نه يك جوان كه با مـادر
بر سر دسترسي به ميـز آشـپزخانه رقابـت مـي كنـد .او مـي خواسـت
بزر تر از آنچه بود «ظـاهر شـود» ،چـون از گذشـتهها در هـنش
همينطور بود.
ميكالنژ ،در جملهاي زيبا بيان كرده است« :خطر بزر تـر بـراي
بيشتر ما در اين نيست كه هدف خيلي بزرگـي را در نظـر بگيـريم و
موفق عمل نكنيم ،خطر بزر تر در اين است كه هدف خود را خيلي
پايين انتخاب كنيم و به آن برسيم ».او نيز همانند جابز ،چيزهايي را
مي ديد كه ديگران نمي ديدند .ميكالنژ به يك تكه سن مرمر نگـاه
كرد و داوود پيامبر را در آن ديد؛ استيو جابز به يك رايانه نگاه كرد و
ابزاري براي رها ساختن نيروهاي بالقوهي انسان در آن مشاهده كرد.
شما چه نيروي بالقوهاي در خود ميبينيد؟ تصور كنيد كه در كس
و كار خود همراه با انگيزه و بينش صحيح ،به چه چيزهايي مـيتوانيـد
. Paul and Clara Jobs
. Palo Alto

1
2
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نايل شويد .تصور كنيد اگر استيو جابز در پيـدا كـردن مقصـد ،شـما را
راهنمايي ميكـرد ،حرفـهي خـود را بـه سـوي چـه جايگـاهي سـوق
ميداديد .استيو چه كارهايي انجام داد؟ بياييد متوجه شويم.

اصل اول

کاری را انجام دهید که
بهراستی به آن عالقه
داريد
شواع

آن را داشته باشيد که ع يا وود را دنرال کنيد.آنهـا بـه نـوعی از ـرـل

میدانند که شها بهراستی میوواهيد چه کدی شويد.

 -استيو جابز

فصل دوم

عالقهی خود را دنبال کنید
کاری را که باعث خرسندی شما ميشود ،انجام دهید و کائنات در
جایي که تنها موانع وجود دارند ،درهایي را برایتان خواهند گشود.

 -جوزف كمپل ،قدرت

افسانه1

در سال  ،1212استيو جابز با ترك كالج ريد 2تنهـا پـس از يـك تـرم
باعث نااميدي والدينش شد .ريد ،يك مدرسهي كوچك فنـون وقـي،
واقع در شهر پرتلند ايالت ارگان 3است .در دههي هفتاد ،ريد بـهخـاطر
كال ها ،دانشجويان باهو و محيطي تحملپذير براي شخصيتهـا
و شيوههاي زندگي متفاوت ،مشهور بود .اگر شـما مناسـ دبيرسـتان
نبوديد ،فرد مناسبي براي كالج ريد بوديد.

1

. Joseph Campbell, The Power of Myth
. Reed College
3
. Portland,Oregon
2
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والدين انتخابي جابز ،پائول و كالرا حاضـر بودنـد تمـام پـسانـداز
زندگي خود را براي هزينهي اين مدرسه خصوصي پرداخت كنند .ايـن
تعهدي بود كه آنها به مادر بيولوژيكي جابز ،يك دانشجوي مجرد ،در
هفدهسال پيش داده بودند... .

پشت جلد
بيترديد ،استيو جابز برترين مدير تـاريخ صـنعت اسـت .بـا پيـروي از
عالقهي خود ،هدفگذاري جسـورانه (قـرار دادن رايانـهها در دسـتان
همهي مردم) و فنون اتي مديريتيا  ،دنيا را براي خود و ديگران به
مكان بهتري تبديل كرد .او ميتواند بهترين الگوي مديريتي در كس
و كار باشد.
نسل نوانديش با افتخار ،كتابهاي خوب مديريتي را براي مـديران
كس و كـار ،اسـاتيد و دانشـجويان مـديريت  MBAو هـركس كـه
خواستار تحول و دگرگوني در دنياي خود است ،منتشر ميكند به اميـد
آنكه آغازگر تحولي بزر در زندگي فردي و فراتر از آن ،در مـديريت
باشد .در اين كتاب ،اصولي ارائه شده است كه جـابز و ديگـر مـديران
برتر دنيا با پيروي از آنها ،زندگي را براي مردم دنيا آسانتـر سـاختند.
شما نيز ميتوانيد اين اصول را در كس و كار خـود اعمـال كنيـد و از
ثمرات شگفتآورشان بهرهمند شويد .به خداوند توكل كنيد و در مسير
تحقق روياهايتان گام برداريد؛ او شما را ياري خواهد كرد.

