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ست سخنورAppleشرکت اپل  دیگذار فق انیبن Steve Jobsجابز  ویا سان  بود  ی، ان

گذاشتتت   ریتاث یادیافراد ز یزندگ یستتاخت ، رو یخود برا تیو خالق اقیکه با اشتتت

ست راثیم س قیجابز از طر ویا شیاز افکار انگ یاریشرکت اپل و ب که با جهان به  یز

 اشتراک گذاشته، زنده مانده است 

 

از  ۲۰۱۲که در ستتتتا   خینوآور کل تار  یانتخاب بزرگتر یبرا ینظرستتتتن  کی در

 ۲۴جابز با کستت   ویستتا  ان اش شتتد،  استتت ۲۵تا  ۱۶  یستتن  ینوجوان ب ۱۰۰۰

صد آراء، رتبه سا   سونیاد توماس از پس را دوش ٔ  در  زین ۲۰۱۲کس  کرد  در 

 دهیو الهاش بخش نام  یب ندهیآ یدوران و انسان  یا  یکارآفر  یجابز بزرگتر ویاست

 جابز ویاست رگذاریجمالت تاث
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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  ادیخالق بود که در شتتش صتتنخت مختنق انقالب ا  یکارآفر کیجابز  ویشتتد  استتت

تنف ، تبنت و انتشتتارات  ،یقیموستت شتت ،یمیان یهانمیف ،یشتتخ تت یهاانهیکرد: را

   تا ی ید

 

جابز در مورد کار کردن،  ویستتتخنان استتتت  یمورد از محبوب تر ۱۵مطن  به   یا در

  میکن یاشاره م یو زندگ یرهبر

 

 جابز درباره کار کردن ویمخروف است جمالت

۱ 

 رییرا تغ ایتوانند دن یکنند م یهستتتتتند که فکر م وانهید یکه به اندازه ا یافراد

 دهند  یم رییرا تغ ایدهند، همان افراد هستند دن

۲ 

صبح به آ ۳۳ یط شته، هر روز  س یکردش و از خودش م ینگاه م نهیسا  گذ : دشیپر

خواهم  یرا که امروز م یخواستتتم کار یم ایم  بود، آ یروز زندگ  یاگر امروز آخر"

 "نه!"شد  یم یمتوال یروزها یسوا  برا  یو اگر پسخ ا "ان اش بدهم، ان اش دهم؟

 دهم  رییرا تغ یزیچ دیکه با دشیفهم ی، م

۳ 

 تیدهد، پس تنها را ه رضتتتا یم لیرا تشتتتک تانیاز زندگ یشتتتما بخش بزرگ شتتتغل

  دیهست یدر حا  ان اش کار بزرگ دیاست که باور داشته باش  یاز شغنتان ا یمند

چه  دیدان یکار بزرگ، لذت بردن از آن کار استتت  اگر نم کیان اش  یراه برا  یبهتر
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رابطه خوب، با  کیکردن راه درستتتتت، مانند  دای! با پدیع نه نکن د،یان اش ده دیبا

 شیشتتتود و همواره رو به جنو پ یبهتر و بهتر م زیگذشتتتت ستتتا  ها هر روز همه چ

 کند  یم یکه قنباً شما را راض دیبگرد یزیبه دنبا  آن چ  یرفت  بنابرا دیخواه

۴ 

 ارهکبیم  افتاد  به  یبرا یبود که در طو  زندگ یاتفاق  یشتتدن از اپل بهتر اخراج

آغازگر بودن و  یستتبک شیبرداشتتته شتتد و به جا میشتتانه ها یاز رو ینیبار ستتنگ

دوره   یم  شتتد  آن اتفاق باعش شتتد تا م  وارد خالقانه تر  یت ربه اندوخت  ن تت

 بشوش  میزندگ

۵ 

 یکه ان اش داده اش افتخار م ییکه ان اش نداده اش، به اندازه کارها ییبه کارها م 

 !زینه گفت  به هزاران چ یخنی یکنم  نوآور

۶ 

که در آن تنها  یطیاز انسان ها به مح یباشد  برخ تیفیک دیبا شهیشما هم شاخص

 است، تخنق ندارند  رفتهیپذ  یتر یو عال  یبهتر

۷ 

 یها تیبزرگ بهتر از موفق اریبس تیموفق کیاست   تیمهم تر از کم اریبس تیفیک

 و کوتاه است  یمقطخ

 ایفروش دن انیمرب  یاز بزرگتر گالر،یز گی: زدیبخوان شتریب
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 یمخروف جابز درباره رهبر جمالت

۸ 

  یم  است : تمرکز و سادگ یاز شخارها یکی  یا

تا ذهنتان  دیسخت تالش کن دیبودن است  با دهیچیسخت تر از پ اریبودن بس ساده

  دیرا پاک و ساده کن

۹ 

قبرستتتتان آراش  کیاز  یمرد جهان که در گوشتتته ا  یشتتتدن به ثروتمند تر لیتبد

است که هر ش    یمهم است ا میکه برا یزیندارد  چ یارزش میگرفته است، برا

 ارزشمند ان اش داده اش  یروش، احساس کنم کار یبه رختخواب م یوقت

۱۰ 

موفق  ریموفق را از افراد غ نانیاز کارآفر یمیاز ن شیباورش که آن چه ب  یبر ا م 

 کند، پشتکار محض است  یا مجد

۱۱ 

داشتتتته  مانیاستتتت که شتتتما به افراد ا  یاستتتت  آن چه مهم استتتت ا چیه یفناور

 یکارها د،ی  آن ها اصتتو ً خوب و باهوش هستتتند و اگر به آن ها ابزار بدهدیباشتت

 دهند  یان اش م یخارق الخاده ا

 رهبران موفق  یژگی: ودیبخوان شتریب
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 یجابز درباره زندگ ویمخروف است جمالت

۱۲ 

فکر  گرید د،یشتتیاند یب دیشتتویم ترکیکه هر روز به مرگ نزد قتیحق  یبه ا اگر

  دیاز دست دادن دار یبرا یزیکه چ دیکنینم

۱۳ 

منبع همه   یندارند  با ارزش تر یا نهیهز چیه یمورد عالقه م  در زندگ یزهایچ

 ما انسان ها زمان است 

۱۴ 

 یچون آن ها م د،یکن یرویخود پ یدرون یکه از قن  و ندا دیداشتتته باشتت شتتهامت

 !دیخواه یم یزیدانند که شما واقخاً چه چ

۱۵ 

بر استتاس اعتقادات و  یزمان محدود را با زندگ  یشتتما محدود استتت، پس ا زمان

 یندا یصتتتتدا گرانیافکار و اعتقادات د دی  اجازه ندهدیهدر نده گرانینگرش د

 در خود غرق کند  درون شما را
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