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 دنیا را با خودتان سازگار کنید "نوآفرینی" کتاب خالصه

    تهیه و تنظیم: عطیه فلفالنی
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 خالقانه ویرانگری :یک فصل

 

ها زد. بنابراین همه پیشرفتورکند؛ انسان نامعقول بر تالش برای سازگار کردن دنیا با خود اصرار میانسان معقول خود را با دنیا سازگار می»

 جورج برنارد شاو« بستگی دارد.به انسان نامعقول 

 شود؛ امری منحصر به فرد. امری بدیع و مبتکرانه؛ چیزی که سرمنشأ خلق چیزهای دیگری می نوآفرینانه:

ارای ابتکار دشخصی که این ویژگی را دارد انسانی مبتکر و خالق است؛ شخصی که از لحاظی با دیگران متفاوت است؛ شخصی  نوآفرین:

 . شناسان کشف کردند که در مسیر به سوی کامیابی هستروان ها قبل،عمل. سال

ارت است از همرنگی به معنی دنباله روی از جماعت در مسیرهای متعارف و حفظ وضع موجود است. نوآفرینی عب :همرنگی و نوآفرینی

ما در نهایت به اف عادت مرسوم است های جدیدی که برخالرفتن به راهی که کمتر کسی در آن گام نهاده است، با هدف پیشتازی در ایده

آموزیم تأثیر یرامونمان میپهای ما از آنچه از دنیای البته، هیچ چیز کامال بدیع و نو نیست، به این معنی که ایده انجامد.نتیجه بهتری می

 گیرند.می

صورت بالقوه امکان  نسبتأ غیرعادی باشد، و بهای خاص ای است که در حوزههاید بردن پیش و ارائه مستلزم نوآفرینی من، تعریف براساس

شود. ا در آنجا متوقف نمی: ایجاد چیزی که هم نو و هم مفید باشد. امشودبهبود یافتن داشته باشد. خود مفهوم نوآفرینی با خالقیت آغاز می

کر این نوآفرینی را داشتند گذاران واربی پاریانکنند. بنمبتکران و نوآفرینان کسانی هستند که رؤیاها و تصوراتشان را به واقعیت تبدیل می

ن محصولشان افراد که شیوه غیرمرسومی را برای فروش آنالین عینک تصور کنند، اما به واسطه اقدام برای سهولت دسترسی و به صرفه بود

  باشیم.توانیم نوآفرین و مبتکر پردازد که چگونه همه ما مینوآفرینی شدند. این کتاب به این موضوع می

. من بیش از یک مهر تضمین نوآفرینی عبارت است از دست رد زدن به پیش فرض و کاوش در این مورد که گزینه بهتری وجود دارد یا خیر

کنجکاوی  ،. نقطه عزیمتتر از چیزی است که انتظار داشتمام، و از قرار معلوم این مسئله بسیار سادهدهه را صرف مطالعه این موضوع کرده

ست، به سمت زیر شویم، که متضاد آشناپنداری ااست: اندیشیدن به اینکه اصال پیش فرض چرا وجود دارد. وقتی دچار ناآشناپنداری می

ایم. قبال آن را دیده کنیمشویم، اما احساس میدهد که با امری بدیع مواجه میرویم. آشناپنداری زمانی رخ میها میفرضسؤال بردن پیش

 راجع ایتازه دید سازدیم قادر را ما که نگریممی آن به تازه دیدگاهی از اما شویم،می مواجه با امری آشنا .پنداری برعکس آن استاآشنان

 نطفه که شبی رد شرکت این مؤسسان وقتی. یافتنمی موجودیت پارکر واربی پنداری،ناآشنا دادن رخ بدون. کنیم پیدا قدیمی مسائل به

 یرمعقولیغ قیمت همیشه محصول این. بودند زده چشم به عینک سال شصت سرجمع، بودند، نشسته رایانه آزمایشگاه در شد بسته شرکت

 دیو شرکت، مؤسسان از یکی. بودند نبرده سؤال زیر را فرضپیش قیمت هرگز و انگاشته مفروض را موجود وضع آنها لحظه، آن تا اما. داشت

 دکتری اگر که اشتمانگمی طبیعتا. کردممی حساب طبی خریدی را عینک همیشه. بود نکرده خطور ذهنم به هرگز فکر این» گوید،می گیلبوا

 مقایسه حال در را ودخ بود، ایستاده آیفون خرید برای اپل فروشگاه صف در تازگی به که او« .دارد توجیه آن قیمت فروشد،می من به را آن

 زدمی عینک شپدربزرگ کهزمانی از و بود، بشر زندگی اساسی کاالهای از یکی سال هزار به قریب مدت به عینک. یافت محصول دو این

 چنین بهای چرا. دارد سنگینی قیمت برچسب چنین عینک چرا پرسید خود از دیو بار،اولین برای. بود نداده رخ آنها در تغییری تاکنون

 که رسدب جوابی همان به و بکند سؤاالتی چنین توانستمی هرکسی است؟ پیچیده هوشمند گوشی یک از بیش اهمیتی با ساده محصول

 .رسیدند آن به پارکر واربی گروه

شود. اگر افرادی را مدنظر قرار دهید که وقتی بزرگ شدند اثری از خود ها خیلی زودتر از آنچه بدانیم آغاز میفرضفشار برای پذیرش پیش

ها در دوسالگی خواندن، در چهارسالگی اند. این اعجوبهرسد نوابغ خردسالاحتماال اولین گروهی که به ذهن میگذارند، در هستی باقی می

زنند. وقتی روان شناسان در آموزند و تا هشت سالگی هفت زبان را روان حرف میهای باخ، و در شش سالگی حسابان مینواختن آهنگ

اند و اگر شوند که بسیاری از آنها در کودکی استعداد غیرمعمولی نداشتهکنند متوجه میطالعه میترین و اثرگذارترین افراد ممورد برجسته
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شان آنها را دنبال کنید، متوجه خواهید شد که آنها از همساالن گروه بزرگی از کودکان نابغه را گرد هم جمع کنید و در سراسر زندگی

آید. تصور ما این هستند به هیچ عنوان درخشش بیشتری ندارند. این با عقل جور در میهایی هم سطح آنها تر خود که از خانوادهدیررس

های اند، فاقد مهارتندارند. در عین حال که دارای مهارت فکری است که آنچه کودکان مستعد ازنظر هوش کتابی دارند از نظر هوش خیابانی

شود: کنید این استدالل با کاستی مواجه می. اما وقتی به شواهد امر نگاه میاجتماعی، عاطفی، و کاربردی برای کارکرد در اجتماع هستند

برند. اگرچه نوابغ خردسال غالبا هم به لحاظ استعداد و هم از کمتر از یک چهارم کودکان تیزهوش از مشکالت اجتماعی و عاطفی رنج می

های که آنها در رقابتپیش ببرند نیاموختن نوآفرین بودن است. درحالیشود که دنیا را به طلبی غنی هستند، آنچه مانع از این مینظر جاه

دهد: کار نیکو شوند، موضوع دردناکی رخ میاند، در المپیادهای علمی برنده یا قهرمان شطرنج میتاالر موسیقی کارنگی به اجرا مشغول

های زیبای بتهوون را های پرشکوه موتزارت و سمفونیملودی گیرندنو کردن، خیر. کودکان مستعد یاد می کردن از پر کردن است، اما کار

های نوی خود را تصنیف کنند. آنها انرژی خود را بر مصرف کردن دانش علمی موجود متمرکز آموزند که موسیقیبنوازند، اما هرگز نمی

های کنند، به جای اینکه قواعد یا بازیروی میلههای مرسوم دنباهای جدید. آنها از قواعد کدگذاری شده بازیکنند، نه بر تولید بینشمی

دهد کنند که تأیید والدین و تحسین آموزگارانشان را کسب کنند. تحقیقات نشان میخود را ابداع کنند. در سراسر این مسیر، آنها تالش می

 کمتر است. ها هستند که احتمال حرف شنوی از معلمشان در آنها از همه ترین بچهکه خالق

ا و بدون ایجاد موجی در هفرضگیرند و بدون زیر سؤال بردن پیشهای عادی به کار میالعاده خود را در راههای خارقبیشتر نوابغ توانایی

وی موفقیت دنبال کنند و مسیرهای متعارف را به سرسند. آنها، در هر قلمروی که وارد شوند، محتاطانه عمل میشغل خود به خبرگی می

ی موفقیت ارزش قائل تواند مزاحم نوآفرینی و ابتکار شود: هرچه بیشتر براگذارد، میوقتی انگیزه موفق شدن سر به آسمان می کنند.می

رساند ه جایی میبشوید، بیشتر از ناکامی خواهید ترسید. میل شدید به موفقیت، به جای هدف گرفتن دستاوردهای منحصر به فرد، ما را 

 شده تالش کنیم.  که برای موفقیت تضمین

کنیم ی مکثی میحت های جدی بکنید. این باور چنان عمیق در روان فرهنگی ما جای گرفته است که ندرتابرای نوآفرین بودن باید ریسک

ئت ترک کردن تنها جر .کنیمداشتن تحسین می« جوهره»تا در موردش فکر کنیم. فضانوردانی مثل نیل آرمسترانگ و سالی راید را به دلیل 

ین لوتر کینگ را قدر ای که تاکنون انسان بر آن زیسته است و ریسک کردن و رفتن به فضا. قهرمانانی همچون ماهاتما گاندی و مارتسیاره

های صیتختند. شخای که برایشان گرامی بود به خطر اندانهیم که چنان اعتقاد راسخی داشتند که زندگی خود را برای اصول اخالقیمی

راژ منزل برای ای همچون استیو جابز و بیل گیتس را به دلیل داشتن جسارت ترک تحصیل، پذیرش ریسک ورشکستگی، و کار از گابرجسته

تغییر را در دنیا به پیش  زنند وستاییم. وقتی از کار افراد نوآفرینی که به خالقیت دامن میشان میبه واقعیت تبدیل کردن رؤیاهای فناوری

فراد خوش شانس با اند. همان طور که برخی از اکنیم که آنها را از قواره دیگری بریدهشویم، معموال فرض میرانند شگفت زده میمی

آفرینش  کنیم کهیکند، گمان مهایی مثل سرطان، چاقی، و ایدز مقاوم میشوند که آنها را در مقابل بیماریهای ژنتیکی متولد میجهش

به تأیید  روند ومی افزاری به استقبال عدم قطعیتاند. آنها به لحاظ سختیک ایمنی زیستی در برابر ریسک به دنیا آمدهگران بزرگ با 

 اند؛ توجهاجتماعی بی

بسیار راد مبتکر عمال های شدید است نقض کنم و متقاعدتان سازم که افخواهم این افسانه را که نوآفرینی و ابتکار مستلزم ریسک کردنمی

های که دنیا را با ایده ای، از کسب و کار و سیاست گرفته تا علم و هنر، افرادیکنیم. در هر حوزهاند که ما گمان میتر از چیزیمعمولی

 موجود را به چالش برند و وضعها را زیر سؤال میبرند به ندرت اسطوره عزم و اراده و تعهد هستند. شاید چون سنتخالقانه به پیش می

یز با ترس، دودلی، و نهای رویی را کنار بزنید، حقیقت این است که آنها کشند، در ظاهر دلیر و مطمئن به نظر برسند. اما وقتی الیهمی

به اشته و حتی دیگران آنها را هایشان انگیزه در دیگران دبینیم، اما غالبا تالشاند. ما آنها را خودانگیخته میتردید به خود دست به گریبان

 اجتناب کنند. دهند از آنواقع ترجیح می رسد عطش ریسک کردن دارند، دراند. به عالوه، در عین حال که به نظر میآن مجبور کرده
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 چشم یک گذاران سرمایه و نابینا مخترعان: دو فصل

 

 ت آدامز اسکا« خالقیت این است که به خود اجازه اشتباه کردن دهید. هنر این است که بدانید کدام اشتباهات را نگه دارید.

 خلق تریتازه هایایده دافرا که شدمی فقط اگر. اندازیممی خالقیت نبود گردن به را آن خوریم،می افسوس دنیا در نوآفرینی نبود از وقتی

 افزون وقتی تحلیل، یک در. است ایده برگزیدن - نیست ایده خلق نوآفرینی مانع بزرگترین واقعیت، در اما. بودمی بهتر مانههم اوضاع کنند،

 به منحصر کامال هاآن درصد ۸۷ آوردند، پدید جدید محصوالت و پرمخاطره هایگذاریسرمایه برای را ایده هزار یک از بیش نفر دویست بر

 هایایده انتخاب در که ستا افرادی کمبود آنها قیدوبند. نیستند تازه هایایده کمبود دچار لزوما ما کشورهای و اجتماعات ها،شرکت. بود فرد

 . پردازدمی ایده انتخاب در هاشیوه بهترین و موانع به فصل این. باشند داشته تبحر مناسب تازه

کنید، به ی خلق میغلبه بر آن کاری به ویژه دشوار باشد. وقتی ایده جدید شاید اعتماد به نفس مفرط در حوزه خالقیت گرایشی باشد که

اید  ریافت کردهتوانید همه بازخوردهایی را که در گذشته در مورد ابداعات قبلی دطور پیش فرض آن ایده منحصر به فرد است، پس می

 آنها تفاوت دارد. تان زمین خورده باشد، این یکی با های قبلیفراموش کنید. حتی اگر ایده

یادی داریم و به همین ایم، به طور معمول به سالیق خودمان بسیار نزدیک هستیم و با سلیقه مخاطبان فاصله زای را پروراندهوقتی ایده 

 یا حس پیروزی غلبه بر یک مانع، سرمستیم. « یافتم!»توانیم آن را بادقت ارزیابی کنیم. از ذوق لحظه دلیل نمی

وارد اینجا  هیچ کس»کرد: ندون تارتیگف،رئیس قدیمی بخش سرگرمی شبکه ان بی سی، غالبا به تولید کنندگانش گوشزد میچنان که بر

هایشان موفقیت ایده تاحدی، کارآفرینان و مخترعان مجبورند اطمینان زیادی داشته باشند که بخت« اش بد است.شود که فکر کند ایدهنمی

شوند، ممکن طلع میمهای مخاطبانشان داشتند. اما حتی وقتی که آنها از ترجیحل کردنشان انگیزه کافی نمیزیاد است، وگرنه برای دنبا

کنند و تمرکز می هایشاننامند: آنها بر نقاط قوت ایدهمی شناسان آن را تمایل به تصدیق شوند که روان است به راحتی قربانی چیزی

یی خالقیت کرده است، شناس، که عمری را صرف مطالعه کاراروان کنند. دین سایمونتنیا باور نمیگیرند های آنها را نادیده میمحدودیت

دانستند چه یممتوجه شد که حتی نوابغ نیز در تشخیص اینکه چه زمانی ایده موفقی در دستشان است مشکل دارند. اگر پدیدآورندگان 

پردازی خود یدهارسیدند، تالش ای طالیی میرفت: وقتی به ایدههتر شدن میزمانی در مسیر خلق یک شاهکارند، کارشان فقط به سمت ب

روند که قبال آنها را ی میاهای تکراریکنند، به سراغ ایدهعقب گرد می کردند. اما سایمونتن متوجه شد که آنها بارها و بارهارا متوقف می

  اند.ناکافی دانسته و کنار گذاشته

کنند؟ آنها زیاد می هایشان نیستند، چگونه بخت خود را برای خلق یک شاهکارداوران قابل اعتمادی برای کیفیت ایدهاگر افراد نوآفرین 

زه خود بهتر از رسد. سایمونتن دریافته است که به طور متوسط، نوابغ خالقیت از لحاظ کیفی در حوتعداد زیادی ایده به ذهنشان می

ختیارشان گذاشته است. اند، که تنوع بیشتر و شانس نوآفرینی بیشتری در احجم کار بیشتری تولید کرده اند. آنها صرفاهمردگانشان نبوده

شکسپیر را در نظر بگیرید:  «های تولیدشده.ای اثرگذار یا موفق تابع مثبتی است از تعداد کل ایدهبخت تولید ایده»کند، سایمونتن اشاره می

پدید آورد. سایمونتن  غزل 1۵4نمایش و  3۷کنیم که در گستره دو دهه، او و آشنایی داریم و فراموش میما با تعداد کمی از آثار کالسیک ا

منتقدان تا چه حد  وگیری کرد که آنها چند وقت یک بار اجرا شده و صاحب نظران های شکسپیر را دنبال و این را اندازهمحبوبیت نمایش

ا خلق کرد، تیمون ر -یر و اوتللو مکبث، شاه ل -ترین آثارش ای که شکسپیر سه اثر از محبوبج سالهاند. در همان بازه پنآنها را تحسین کرده

یل نثر نپرداخته و پی و هر چه پایانش نکو باشد نکوست را نیز بیرون داد که هردوی آنها جزو بدترین آثار او هستند و مرتب، به دل آتنی

 شده است. رنگ ناقص و پرداخت شخصیت، از آنها انتقاد

نظران و کنند که ایراد فنی ندارند اما صاحبترین پدیدآورندگان معموال حجم بزرگی از آثاری تولید میها، حتی برجستهدر همه زمینه

 قطعه برتر موسیقی کالسیک را برگزید، این فهرست شامل ۵۰آورند. وقتی ارکستر فیالرمونیک لندن اهمیت به شمار میمخاطبان آنها را بی

شش قطعه از موتزارت، پنج قطعه از بتهوون، و سه قطعه از باخ بود. موتزارت برای تولید چند شاهکار معدود تا پیش از مرگش در سی و 
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سایمونتن قطعه در طول حیاتش تولید کرد، و باخ بیش از هزار قطعه نوشت.  ۶۵۰قطعه تصنیف کرد، بتهوون  ۶۰۰پنج سالگی بیش از 

ترین برونداد خود را طی ها، پرکارترین افراد نه تنها باالترین میزان نوآفرینی را دارند، بلکه نوآفرینانهانواع رشته کند که، درگزارش می

اند. ادیسون بین سی و سی و پنج سالگی پیشگام ساختن المپ، گرامافون، کنند که در آن بیشترین حجم کاررا تولید کردههایی خلق میدوره

استاد دانشگاه استنفورد،  رابرت ساتن،  .اما طی آن دوره او بیش از یکصد پروانه اختراع برای بقیه اختراعاتش به ثبت رساندو تلفن زغالی بود. 

اند. این هزینه ارزشش های عجیب الخلقه، بن بست، و ناکامی مطلقرسند که جهشهای زیادی میمتفکران نوآفرین به ایده»کند، می اشاره

بسیاری از افراد به این دلیل از رسیدن به نوآفرینی باز « های نو.خصوصا ایده ،کنند ها نیز خلق میمجموعه بزرگتری از ایده را دارد زیرا آنها

 کنند. کنند و سپس ذهنشان را به تمامی درگیر اصالح کردن آنها و به کمال رساندنشان میمانند که چند ایده معدود تولید میمی

رح کنید و ببینید کدام های زیادی را مطها این است که بازخورد جمع کنیم. ایدهمهارت در داوری کردن درباره ایدهبهترین راه برای کسب 

ن دلیل که ما را در هایی که داریم خطرناک است نه فقط به ایشود. اعتقاد راسخ به ایدهیک تحسین و توسط مخاطبان هدفتان برگزیده می

تن به توان بالقوه شود که تنوع الزم را برای دست یافکند، بلکه به این علت که مانع از این مییر میهای کاذب آسیب پذمقابل مثبت

 مان ایجاد کنیم.خالقه

-رویم. آنها فاقد ریسکبمان ما باید بجای تالش برای ارزشیابی نوافرینی خودمان یا جویا شدن بازخورد از مدیران، بیشتر به سراغ همکاران

های ت در مقابل منفیهستند. آنها ذهن پذیرایی برای دیدن قابلیت در احتماالت غیر معمول دارند، که این ویژگی حفاظی اس گریزی مدیران

گذارد تا ارزیابی می های ما ندارند، که این امر فاصله کافی در اختیار آنهاگذاری خاصی در ایدهکاذب. در عین حال، آنها هیچ سرمایه

 شود.های کاذب میند و مانع از مثبتای ارائه کنصادقانه

 ایمجموعه در. کنیم تناباج کاذب هایمنفی از پدیدآورندگان به کردن فکر ترشبیه با توانیممی کنیم،می ارزشیابی را جدید هایایده وقتی

 .کنند هاییبینیپیش بازار در تازه محصوالت موفقیت درباره تا خواست سال بزرگ هزار از بیش از برگ ها،آزمایش از

کنند، وزه هنر کشف میهای تازه را از طریق گسترش دادن دانششان به حطور که دانشمندان، کارآفرینان، و مخترعان غالبا ایدهدرست همان

دهد میخالق نشان  توانیم با وسعت بخشیدن به اندوخته فرهنگی خود به گستردگی دست یابیم. تحقیق درمورد بزرگساالن بسیارما نیز می

ها و معرض فرهنگ اند و این امر آنها را درشهرهای جدید نقل مکان کرده ردگان خود در خردسالی بهکه معموال آنها خیلی بیش از هم

م که پدیدآورندگان بینی کنیگر بخواهیم پیشاپذیری در آنها کمک کرده است. پذیری و سازگاریهای مختلف قرار داده و به انعطافارزش

گریم و بر اشتیاق به اجرایی کنند بنهایشان ابراز میای تازه آن را محقق خواهند کرد یا خیر، باید به فراسوی اشتیاقی که در مورد ایدهایده

 دهند تمرکز کنیم. کردن که از طریق اقداماتشان بروز می
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 دردسر دنبال به : هس فصل

 

سپر کردن برای  آید، سینهحمایت اقلیت باشد، مخالفت با سیاستی که با عقل جور درنمیهمگی ما، در مقطعی، به بیان نظری که مورد  

دازد که چه زمانی حرف پرایم. این فصل به این مسئله میشیوه جدیدی در انجام دادن کارها، یا حمایت از گروهی از افراد مظلوم اندیشیده

ب برای اظهارنظر چه های مناسشغلی و روابطمان، این کار را انجام دهیم. زمان خود را بیان کنیم و چگونه، بدون به خطر انداختن زندگی

کنند، جنسیت ت را میترین مدیران گاه کمترین حمایهایی را برداریم تا صدایمان شنیده شود؟ خواهید دید چرا مثبتموقع است، و چه گام

هایی است که از سهایی که ما از خودمان دوست داریم برخالف عکعکسگذارد، و چرا و نژاد چگونه بر شنیده شدن صدای افراد تأثیر می

ای مزایای بالقوه و های اظهارنظر را کاهش دهیم توانیم ریسکچگونه همگی می دهیم. هدف این است که تبیین کنیمدوستانمان ترجیح می

 از آن نصیبمان شود.

 

و در پی بازخورد  آوردهای جدیدی را گرد میکند، دانستهای ایجاد میشبکه دهد،وقتی کارمندی، به قصد کمک، ابتکار عمل به خرج می

 لنی پیشنهادها. عشود: بیان دانند. اما شکلی از ابتکار عمل هست که با مجازات مواجه میآید، رهبران و مدیران آن را قدر میبرمی

یشتر به سطوح باال های خود را بها و دغدغههرچه کارکنان ایده های تولیدی، خدماتی، خرده فروشی، و غیرانتفاعی،در پژوهشی در محیط

رویم، ممکن است در یمکردند، احتمال دریافت ارتقای شغلی آنها طی یک دوره دوساله کمتر بود. وقتی از نردبان اخالقیات باال ابراز می

کدیگر آمیخته شده است: یکدیگر متمایز کنیم که غالبا با ی باالی این نردبان تنها باشیم. باید دو بعد عمده سلسله مراتب اجتماعی را از

 قدرت و مقام. 

ر آزمایشی به قدرت عبارت است از اعمال کنترل یا سلطه بر دیگران؛ مقام عبارت است از مورد احترام قرار گرفتن و ستایش شدن. د

کرد ی کسی تالش میشدند. وقتل قدرت بدون مقام تنبیه میسرپرستی آلیسون فراگیل، استاد دانشگاه کارولینای شمالی، افرادی برای اعما

کنیم بر دیگران اعمال دیدند. وقتی تالش میاما فاقد جایگاه الزم بود، دیگران او را دردسرساز، تهاجمی، و خودخواه می اعماق قدرت کند

زند. ما، در تالش برای یمدور باطلی از ناخشنودی دامن شویم آنها برایمان ارج و احترامی قائل نیستند، این امر به نفوذ کنیم و متوجه می

 دهیم. تر واکنش نشان میتحمیل قدرت خود، با توسل به رفتارهای هرچه غیرمحترمانه

 

هیم. این نوع برقراری دتأکید کنیم و نقاط ضعفمان را کوچک نشان  کنیم برای اقناع کننده بودن باید روی نقاط قوت خودبیشتر ما گمان می

کنید لی عرضه میکننده باشد. اما وقتی ایده جدیدی برای درخواست تأمین ماکند که مخاطب حمایتارتباط قوی درصورتی معنی پیدا می

گردند؛ مدیران های شما میلگذاران دنبال ایراداتی در استدالکنید، احتماال مخاطبتان بدبین است. سرمایهیا پیشنهادی برای تغییر ابراز می

کار گرفتن شکل  دالیلی هستند که نشان دهند چرا پیشنهاد شما جواب نخواهد داد. در چنین شرایطی، دست کم به چهار دلیل، به در پی

ت. اولین مزیت آن این تر استان، به شیوه گریسکام، عمال اثربخشبدون قدرت برقراری ارتباط از طریق برجسته کردن ایرادات وارد به ایده

 شودیم باعث: است ایده یک هایمحدودیت با بحث شروع دوم مزیت .کندبا نقاط ضعف مخاطب را خلع سالح میاست که شروع بحث 

 مزیت چهارمینتر شوید. شود قابل اعتمادهایتان در ابتدای کار این است که باعث میسومین مزیت بیان ایرادات ایده .برسید نظر به باهوش

 اختیار در ایده خود زا تریمطلوب ارزیابی دارد، وجود افراد در اطالعات پردازش طرز در که انحرافی دلیل به که است این گفته پیش شیوه

 .دهدمی قرار مخاطبان

اند. نند چقدر خوشبختشان، قضاوت کهای مثبت زندگییویژگ به کردن فکر از بعد خواهممی مدیران از اغلب انحراف، این دادن نشان برای 

ا فهرست کنند. همه هایشان بنویسند؛ گروه دیگر باید دوازده چیز خوب رکنم سه چیز خوب درباره زندگیافراد تکلیف میبه یک گروه از 

ط خود دارید. اما در های بیشتری را برشمرید، احساس بهتری در مورد شرایتر باشد: هرچه موهبتتایی خوشحالانتظار دارند گروه دوازده

یز را فهرست تر از زمانی هستیم که دوازده چکنیم، خوشحالت است. ما وقتی سه چیز خوب را فهرست میبیشتر موارد، عکس این درس

 کنیم. می
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تر کند، اظهارنظر اثربخش آمیزی فکر کردن به آنها را برای مخاطبان دشوارتواند به شکل طعنهکه ارائه کردن موارد منفی میطوردرست همان

ا بپذیرند، باید شفاف آنها را های نوآفرینانه ما رخواهیم افراد ایدهگر میا تر کنیم.های مثبت را آسانش ویژگیبه این بستگی دارد که پرداز

ای قرار بگیرند، میزان هدهد که اگر افراد بین ده و بیست بار در معرض ایدشواهد نشان می .ابراز کنیم، سپس آنها را اصالح و تکرار کنیم

 ینجاست که در معرضاتر، در معرض قرارگیری بیشتر بازهم مفید است. جالب های پیچیدهیابد، و برای ایدهافزایش میپسند کردن همچنان 
ر این همچنین، بهت های دیگر باشند تا به حفظ کنجکاوی مخاطب کمک کنند.ترند که کوتاه و آمیخته با ایدهها زمانی اثربخشقراردادن

 .اشته باشددشود زمانی برای حالجی کردن آن ایده وجود ای ایجاد شود، که باعث میابی آن وقفهاست که بین ارائه ایده و ارزی

 

ای وجود دارد. ندهاقتصاددان، چهار گزینه مختلف برای اداره کردن هر وضعیت ناخشنود کن ای به قلم آلبرت هرشمنبراساس کتاب برجسته

ظهارنظر، تحمل، و نادیده ادهد که انتخاب شما از میان خروج، ها تحقیق نشان میباشید، دههخواه ازشغلتان، ازدواجتان، یا دولتتان ناراضی 

ان دادن به ازدواجی انگاری است. خروج به این معنی است که خود را به طور کامل از آن موقعیت بیرون بکشید: ترک شغلی فالکت بار، پای

هایی رئیستان با ایده ت از تالش فعاالنه برای بهبود بخشیدن به موقعیت: مراجعه بهاجحاف آمیز، یا ترک کشوری ظالم. اظهارنظر عبارت اس

فسادتر. تحمل  برای غنا بخشیدن به شغلتان، ترغیب همسر به رفتن نزد مشاور، یا تبدیل شدن به فعال سیاسی برای انتخاب دولتی کم

اشد، چسبیدن به کننده بکار کردن حتی با وجود اینکه شغلتان خفههایتان را به هم بفشارید و تاب بیاورید: سخت یعنی اینکه دندان

ما کاستن از تالش: انگاری عبارت است از ماندن در موقعیت کنونی اهمسرتان، یا حمایت از دولتتان هرچند با آن مخالف باشید. نادیده

. دادن متناع از رأیاا از همسرتان دور نگه دارد، یا های جدیدی که شما رکارکردن فقط به اندازه ای که اخراج نشوید، برگزیدن سرگرمی

ن قدر به این مسئله اهمیت آتوانید تغییری ایجاد کنید، و اند. آیا معتقدید که میها مبتنی بر دو احساس کنترل و پایبندیساس، این گزینها

کنید، نگاری را انتخاب میپایبندی نداشته باشید، نادیده ااید، وقتی دهید که برایش تالش کنید؟ اگر معتقدید در وضع موجود گیر افتادهمی

ان پایبندی ندارید، رها توانید تغییری ایجاد کنید، اما به شخص، کشور، یا سازمو وقتی پایبند باشید، تحمل کردن را. اگر احساس کنید می

 نتخاب خواهید کرد.همیت بدهید، اظهارنظر کردن را اروید. فقط وقتی معتقد باشید که اقداماتتان اهمیت دارد و عمیقا اکنید و میمی

تگری داشته حس پایبندی و کنترلی که در محل کار داریم بیشتر به رئیس مستقیم ما بستگی دارد تا اشخاص دیگر. وقتی رئیس حمای

که وقتی بخواهیم  انددی آخرین افراکنیم. مدیران بدقلق معموالشود و دامنه نفوذ بزرگتری احساس میباشیم، پیوندمان با سازمان تقویت می

ی همان قدر که به ما عشق رویم، اما گاهی آنها بهترین هواداران ما هستند. افراد دوست داشتنخودمان را به دردسر بیندازیم به سراغشان می

شتیبانی از ما، در پشود، به جای قدر هم از رودررویی متنفرند. میل آنها به خشنود کردن دیگران و حفظ همدلی باعث میورزند، همانمی

 .معرض کوتاه آمدن قرار داشته باشند

مان را منتقل نه پیامکنیم به همان اندازه مهم است که چگوگیری برای اظهارنظر، اینکه چه کسی را به عنوان مخاطب انتخاب میدر تصمیم

د. آنها در تالش ا این است که سر تکان دهند و لبخند بزننکنیم، غریزه آنهکنیم. وقتی خطاب به مخاطبان دوست داشتنی اظهارنظر می

که ما را به چالش  کنند. مدیران بدخلق گرایش بیشتری دارندبرای همراهی و پرهیز از تعارض، غالبا از دادن بازخورد منفی اجتناب می

اند، خیلی دوست داشتنی اظهارنظر نزد مخاطبانی کهکنند. به جای بکشند، و به این ترتیب توانایی ما را در ابراز عقیده اثربخش تقویت می

سابقه به چالش  دهد وقتی مدیرانبهتر است افرادی را که پیشینه نوآفرینی دارند هدف پیشنهادهایمان قرار دهیم. تحقیقات نشان می

ها حس تهدید شدن یگر کمتر در آنهای جدید پذیراترند و سهیم شدن افراد دکشیدن وضع موجود را داشته باشند، معموال در برابر ایده

 کند.ایجاد می
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 عجله کار ابلهان است :چهار فصل

 
 حجم خودسازی، هایتابک در. نیندازند آخر دقیقه به را آن و کنند شروع زودتر را تکالیفشان خواهندمی هابچه از دائم معلمان و والدین

 کلید زودهنگام اقدام که آموزندمی ما به دائما زندگی، و کار در. است یافته تخصیص کارها انداختن تعویق به با مبارزه به منابع از بزرگی

 زمان از ودترز خیلی را آن شودمی توصیه ما به داریم، دست در مهمی کار وقتی «.کن شتاب ندارد درنگ فلک دور» زیرا است، موفقیت

. باشیم پیشگام که کنندمی ترغیبمان داریم، شرکتی اندازیراه یا محصول اختراع برای اینوآفرینانه ایده وقتی. دهیم انجام شده ریزیبرنامه

 رقبا از بازاریابی در و نیمبرسا پایان به ایمکرده شروع که را کاری خاطر اطمینان با توانیممی: دارد آشکاری هایمزیت کار در سرعت البته،

 و کردن عمل سرعت به هایمزیت که شدم متوجه ام،داده انجام نوآفرین افراد از من که ایبررسی براساس تعجب، کمال در اما. بیفتیم جلو

 ببریم یاد از توانیمینم اما آورد،می چنگ به را کرم سحرخیز پرنده که است درست. شودمی خنثی اینها ایرادات واسطه به غالبا بودن اول

 زدن پارو رایب وقتی. بزنیم نوآفرینانه عمل به دست وقت چه که پردازدمی پرسش این به حاضر فصل. افتدمی دام به سحرخیز کرم که

 میش و گرگ تا یا کنید، صبر ظهر تا بیفتید، راه نزده آفتاب: دارید انتخاب برای را هاامکان این شما شوید،می آماده امواج مسیر برخالف

، و نیز زمان پرده برداری غیرمنتظره به تأخیر انداختن زمان آغاز و اتمام کارهاهای تأمل کنید. هدفم در اینجا این است که با بررسی مزیت

تواند به همان را تعویق میچبندی بر هم بزنم. به این مسئله خواهم پرداخت که هایمان برای جهانیان، باورهای رایج را در مورد زماناز ایده

تر گاه از ترعان مسناند، چرا مخارآفرینان پیشگام غالبا با نبردی دشوار مواجهشود عیب نیز باشد، چگونه کاندازه که فضیلت محسوب می

نتظر لحظه مناسب ماند که صبورانه برند کسانیگیرند، و چرا رهبرانی که به طور اثربخش تغییر را به پیش میمخترعان جوان پیشی می

دن از اینکه همه تخم تواند با مانع شواهید دید که صبر کردن نیز میتواند کار پرریسکی باشد، خشوند. اگرچه به تأخیر انداختن میمی

ترین نوآفرینان همیشه قهایتان را در یک سبد قرار دهید، باعث کاهش ریسک شود. الزم نیست برای نوآفرین بودن، نفر اول باشید، و موفمرغ

 آیند.دهند و دیر به مهمانی میرسند. آنها وقار به خرج میسروقت مقرر نمی

یی در جهان معاصر، که تواند منبعی برای خالقیت هم باشد. مدتها قبل از بروز دغدغه کاراتعویق شاید نقطه مقابل کارآمدی باشد، اما می

صر باستان دو فعل مختلف مها مزایای به تعویق انداختن را دریافته بودند. در انقالب صنعتی و اخالق کار پروتستان آن را تسریع کرد، تمدن

 برای به تعویق انداختن وجود داشت: یکی از آنها به معنی تنبلی و دیگری به معنی انتظار برای زمان مناسب بود. 

جوی ون برنامه در جستبزرگ است. برندگا گشایان ورزان خالق و مسئلهاز قرار معلوم به تعویق انداختن امور عادت رایجی در میان اندیشه

کنند. در آمریکا یاد می های دبیرستانبرای سال آخری« فینال جام قهرمانان علمی»استعدادهای علمی را در نظر بگیرید، که از آن به عنوان 

یل دهه سوم عمر خود که آنها در اواهنگامی کنندگان نخبه،شناس، یک دهه بعد از پیروزی این شرکتتیمی به رهبری رینا سوبوتنیک روان

و عادات بهداشتی خود  بودند، با آنها مصاحبه کرد و از ایشان پرسید آیا آنها در کارهای روزمره و خالقانه و همچنین در زندگی اجتماعی

له دچار به تعویق ز این چهار مقودرصد از آنها اذعان کردند دست کم در دو حوزه ا ۶۸دچار به تعویق انداختن هستند یا خیر. بیش از 

از به تعویق انداختن »ی انداختن هستند. چنان که معلوم شد به تعویق انداختن به ویژه برای کارهای خالقانه ثمربخش بود. این ستارگان علم

 .«ندکردبه عنوان نوعی دستگاه انکوباتور برای جلوگیری از انتخاب زودرس یک مسئله یا راه حل علمی استفاده می

هایی که باالترین بازده مالی را داشتند آنهایی بودند پژوهشگران استراتژی، حدود دویست شرکت را در هند بررسی کردند، معلوم شد شرکت

ده ها بر عهترین سازماندادند. در هر دو مورد، اداره موفقترین امتیاز کارایی و سرعت عمل را به خود میکه مدیران اجرایی ارشدشان پایین

توانند آن قدر سرعت عمل داشته کنند و گاه نمیمدیرانی بود که اذعان داشتند غالبا قبل از اینکه روی کارشان تمرکز کنند، وقت تلف می

 تواند مانع از پیشبرد کارها شود، اما باعث شده که این رهبران از نظرباشند که کارها را به موقع به انجام برسانند. اگرچه این عادات می

های تازه، مزیت دیگری هم دارد: ما را آماده بداهه تعویق در کنار فراهم کردن زمان برای تولید ایده .پذیراتر باشندپذیری استراتژیکانعطاف

امکانات چسببیم و در را به روی ایم میکنیم، غالبا به ساختاری که پدیده آوردهریزی میدارد. وقتی از قبل خوب برنامهعمل کردن نگاه می

ریزی اند، اما به کلی از برنامهاندازندگانی بزرگنوآفرینان بزرگ به تعویق بندیم.ای که ممکن است جلوی چشممان سبز شود میخالقانه

 روند.اندازند و با آزمایش و پاالیش احتماالت مختلف، به تدریج پیش میگذرند. آنها به طور استراتژیک کارها را به تعویق مینمی
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م نه پیرو. تحقیقات خواهیم رهبر باشیدهد در فرهنگ آمریکایی، افراد به شدت به مزیت پیشگامی اعتقاد دارند. ما میقیقات نشان میتح

برای بقا دارند بلکه  دهد که ممکن است پیشگامان گاه سهم بیشتری از بازار را به دست آورند، اما در نهایت نه تنها بخت کمترینشان می

 آورند.نیز به دست میسود کمتری 

قتی که پیروها به و. یراد استاآورند، احتمال دارد از حد توانایی خود فراتر بروند؛ این اولین وقتی افراد نوآفرین برای پیشگام بودن هجوم می

رضه کنند، بر عرضه چیزی عتوانند به جای فکر کردن به اینکه چه تری تعریف شده است، آنها میشوند بازار به شکل دقیقبازار وارد می

حتماال برای موفقیت اگیرند پیشگام اول نباشند کیفیت برتر تمرکز کنند. دوم اینکه دالیلی هست که گمان کنیم نوع افرادی که تصمیم می

یسک گریزتر از ان رشوند و در معرض اتخاذ تصمیمات هیجانی اند. اما کارآفرینترند. جویندگان ریسک به سمت اول بودن کشیده میآماده

نکه پیروها با جاه سوم ایکنند. شوند، و سبد ریسک خود را قبل از وارد شدن متوازن میکنند، منتظر فرصت مناسب میکنار گود نگاه می

اید خودتان ر در بازارید، بتوانند فناوری رقبا را ارتقا دهند و محصوالت را بهبود بخشند. وقتی شما اولین نفای که دارند میطلبی مهارشده

رم اینکه برخالف توانند نگاه کنند و از خطاهای شما درس بگیرند. نکته چهاهمه اشتباهات را مرتکب شوید. در این میان، پیروها می

د و کننده را مشاهده کننفتوانند تغییرات بازار و سلیقه متغیر مصرمانند، پیروها میهای اولیه خود باقی میپیشگامان که معموال در عرضه

 خود را به تناسب با آن تطبیق دهند. پیروها همچنین از امتیاز انتظار برای آمادگی بازار برخوردارند. 

آید. رگز پدید نمیهای منظورم این نیست که بگویم اول بودن هرگز عاقالنه نیست. اگر همه ما منتظر اقدام دیگران شویم، هیچ نوآفرینی

روکار داشته باشیم سای های پیشگامی معموال زمانی بیشتر است که با فناوریدهد. مزیتار نتیجه میکسی باید پیشگام شود، و گاه این ک

شود که تعداد یای قدرتمندی وجود داشته باشد محصول یا خدمت زمانی ارزشمندتر مشود، یا زمانی که اثرات شبکهکه ثبت اختراع می

تی که اول حرکت های جمعی(. اما در بیشتر شرایط، بخت موفقیت شما در صوررسانه کاربران بیشتری وجود داشته باشد، مانند تلفن یا

ی دارد. درس اصلی در کنید بیشتر نیست. به عالوه، وقتی بازار نامطمئن، ناشناخته، یا توسعه نیافته است، پیشتاز بودن ایرادات چشمگیر

ر اشتباهی است. درست ش افتادن از رقبا به سمت خط پایان هجوم ببرید کااینجا این است که اگر ایده نویی دارید، اینکه صرفا با هدف پی

تواند ما را در می ازار نیزپذیری بیشتری بدهد، به تأخیر انداختن ورود به بتواند در کاری به ما انعطافکه به تعویق انداختن میطورهمان

 .نوآفرینی قرار دهدهای مربوط به معرض یادگیری و سازگاری پذیری و کاهش ریسک

وقتی گلنسون به  ارد.دآورد، به سبک تفکرمان بستگی رسیم، و اینکه چقدر این نوآفرینی دوام میاینکه چه زمان به اوج نوآفرینی خود می

ی را یده بزرگنوآفرینان مفهومی ا .بررسی پدیدآورندگان پرداخت، دو سبک اساسا مختلف از نوآفرینی را کشف کرد: مفهومی و تجربی

مین طور که به کنند، و هچارچوب می بخشیدند و دست به اجرای آن می زنند. نوآفرینان تجربی مسائل را از طریق آزمون و خطا حل می

صی در نظر ندارند. آنها کنند، اما از ابتدای کار راه حل مشخکنند. آنها روی مسئله خاصی کار میآموزند و تحول پیدا میروند میپیش می

اند، و وندگان سرعتدکنند. نوآفرینان مفهومی، به گفته گلنسون، ریزی از قبل، در خالل حرکت روبه جلو راهکار پیدا میی برنامهبه جا

نوآفرینان مفهومی  نوآفرینان تجربی دوندگان ماراتن. وقتی او اقتصاددانانی را بررسی کرد که جایزه نوبل برده بودند، به طور متوسط

یک سالگی انجام داده ارها را در چهل و سه سالگی انجام داده بودند، درحالی که نوآفرینان تجربی کار خود را در شصت وتأثیرگذارترین ک

 بودند. 

رسند. ر به شکوفایی میدهد که چرا برخی از نوآفرینان زودتر و برخی دیرتهای اساسی بین نوآفرینان مفهومی و تجربی توضیح میاین تفاوت

ترین کارهای وال مهمتواند به سرعت انجام شود، زیرا مستلزم سال ها کندوکاو روشمند نیست. نوآفرینان مفهومی معممی مینوآفرینی مفهو

وآفرینان مفهومی وقتی ندهند. به این دلیل، اثرگذار خود را در رشته مربوط در مدت کوتاهی پس از اولین درگیری ذهنیشان با آن انجام می

 شوند، نوآفرینی کمتری دارند. مواجهه با مسائل گرفتار میهای متعارف در شیوه

اندوزیم، بهترین بخت ما این است که رویکردی تجربی اتخاذ کنیم.  شویم و تجربه میمان در حالی که پیر میبرای پایدار کردن نوآفرینی

ها و و شروع کنیم به تجربه کردن با انواع مختلف ایدهریزی کنیم، خواهیم پدید آوریم، از قبل کمتر برنامهتوانیم، برای چیزی که میمی

اتفاقات خوب برای کسانی شاید به چیزی بر بخوریم که نو و مفید است.  راهکارهای جایگزین. در نهایت، اگر به حد کافی صبور باشیم،

 گرایان، نوآفرینی هرگز دیر نیست. کنند، و برای تجربهافتد که صبوری میمی
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 تروا اسب و موطالیی دخترک پنج: فصل

 

دهند، و اینکه چگونه بر هایی را برای پیشبرد اهدافشان شکل میکنیم که افراد نوآفرین چگونه ائتالفدر این فصل، این مسئله را بررسی می

ل جنبشی از سوی گروهی شامها برای تغییر وضع موجود شود. بنا بر تعریف، بیشتر تالشها میموانعی غلبه کنیم که مانع از موفقیت ائتالف

ه روابط میان افراد عضو حفظ آنها شدیدا ب .ثبات نیز هستند ها قدرتمندند، اما ماهیت بیاقلیت برای به چالش کشیدن اکثریت است. ائتالف

رایانه است. چرا گهای عملهای مقدس و سیاستبستگی دارد. خواهید دید ساختن ائتالف های مؤثر مستلزم ایجاد توازن ظریفی بین آرمان

 .های رایج باشدتواند تأثیرگذارتر از ارزشهای رایج میتاکتیک

 

-ها را از هم جدا میدهد، اما واقعیت این است که این موضوع غالبا گروهها را به هم پیوند میتصور ما این است که اهداف مشترک گروه

فهوم خصومت مها را مشاهده کرد توان از پشت آن این گسستکی که میشناس کالج دارت ماوث، عینروان کند. به گفته جودیت وایت،

نیادین ببه رغم هدف  کنند،رو را با عناوینی چون فریبکار و آدم فروش تحقیر میهای میانههای بنیادگراتر گروهافقی است. غالبا گروه

گیری ت که مبنای شکلاختالفات جزئی در افراد ظاهرة مشابه اسدقیقا این »که زیگموند فروید یک قرن قبل نوشت، مشترکی که دارند. چنان

ده تاج بانوی وایت متوجه وجود خصومت افقی در همه جا شد. وقتی زن ناشنوایی برن« شود.احساسات بیگانگی و خصومت میان آنها می

نها، چون او به جای آنتقاد گشودند. به گفته شایسته آمریکا شد، فعاالن ناشنوا، به جای تشویقش به عنوان پیشگام این مسیر، زبان به ا

ان استاد حقوق در نبود. وقتی زن سیاه روشن پوستی به عنو« به حد کافی ناشنوا»کرد استفاده از زبان اشاره به صورت شفاهی صحبت می

 سئله مخالفت کردند. میست، با این دانشگاهی منصوب شد، انجمن دانشجویان سیاه پوست آن دانشگاه، با این بهانه که او به حد کافی سیاه ن

های و گروه هابرای تبیین این مسئله که چرا این نوع خصومت رخ داده است، وایت پژوهش جالب توجهی درباره خصومت افقی در جنبش

نسبت عموم مردم، ارزشیابی  های یکدیگر را، بهخواران اعضای گروه خود و گروهخواران مطلق و گیاهاقلیت مختلف انجام داد. در تحقیقی، گیاه

اران مطلق بود. از دید خوخواران در قبال گیاهخواران نشان دادند سه برابر تعصب گیاهخواران مطلق در قبال گیاهکردند. تعصبی که گیاه

ند، محصوالت حیوانی، مثل تخم دداخواران میانه رو اعتقاد راستین ندارند: اگر واقعا به آرمانشان اهمیت میتر، گیاهخواران مطلق افراطیگیاه

ک گروه افراطی همزادپنداری خوردند. پیام این تحقیق روشن بود: اگر ایمان واقعی دارید، باید از همه چیز بگذرید. هرچه بیشتر با یمرغ، نمی

 .کنندهایتان را تهدید میرویی هستید که ارزشهای میانهکنید، بیشتر به دنبال متمایز کردن خود از گروه

 

گیریم. ک را نادیده میهای استراتژیهای مشترک دارند، اهمیت سهیم شدن در تاکتیکهایی که با ما ارزشما، در تالش برای ائتالف با گروه

های رند، وقتی از شیوههای مختلفی را گرامی بداها آرمانگیری ائتالف است. حتی اگر گروههای مهم شکلهای مشترک یکی از نشانهتاکتیک

برای توفیق  کنند، با یکدیگر احساس قرابت خواهند کرد. لوسی استون تشخیص داد که اهداف مشترکیکسانی برای تعامل استفاده می

 « ختالف نظر دارند.ادانند با هم افراد در مورد اینکه چه وسیله یا روشی را بهترین می»یافتن ائتالف کافی نیست، و چنین اشاره کرد، 

ن هست، مقصودی که هایمااندازی را که پشت ایدهلهام بخش افراد باشیم، باید حرفمان را با چرا شروع کنیم. اگر چشمخواهیم ااگر می

ول انجام داد کاری شوند. این نصیحت بسیار خوبی است و وقتی که مشغجمع می کند، تعریف کنیم، افراد دورمانمحصوالتمان را هدایت می

 ود را به چالش می کشد، باید در نحوه بیان چرا ی خود دقت کنید.نوآفرینانه هستید که وضع موج

ها ائتالفا معتدل کنند. شان در داخل یک اسب تروا تندروی خود رتوانند با مخفی کردن رؤیای واقعیبرای تشکیل ائتالف، افراد نوآفرین می

 زنند. پاشد که افراد از تعدیل کردن تندروی خود سر باز میمی غالبا زمانی فرو

 

نوید سازد. و کاربردی نمی کند، اما لزوما آنها را برای مخاطبان ما خوشایندهایمان کمک مییک نقطه عزیمت تازه به بروز نوآفرینی در ایده

رض ر پدیده در معبیابد، که صرفا مبتنی شود و سپس با افزودن عنصری آشنا و رایج ادامه میها با نوآفرینی شروع میترین ایدهبخش

 گیری است.قرار
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 خواهشورشیان آرمان شش: فصل

 

زایش سن محافظه کار و تر، که با افهای شورشگرانه پذیراترند تا دانشمندان مسنتر درباره ایدهپیش فرض ما این است که دانشمندان جوان

ینکه فرزندان غیراول بود. در مجموع، احتمال اتر از سن شوند. اما ترتیب تولد به طور چشمگیری پراهمیتگرفتار می در دام باورهایشان

 دوبرابر فرزندان ارشد بود.  های عمده علمی شوندسردمدار دگرگونی

های تربیتی که خاذ شیوهفرزندان غیرارشد بدانیم. با ات هیچ یک از این الگوها وحی منزل نیست. نیازی نیست نوآفرینی را دربست در اختیار

های فصل به بررسی ریشه این توانیم هر کودکی را طوری بار آوریم که نوآفرینتر باشد.رود، میتر به کار میوچکهای کمعموال در مورد بچه

ده چه تأثیری دارد، و تر بودن وجود دارد، تعداد اعضای خانواپردازد. چه چیز منحصربه فردی در مورد فرزند کوچکخانوادگی نوآفرینی می

 ند. گیرمواردی را توجیه کنیم که در این الگوها جای نمی توانیمیست؟ همچنین، چگونه میپیامدهای پرورشی این موضوع چ

اند. فرزند ارشد خانواده به طور معمول برای موفقیت بار آمده های فرزند ارشد بودن را در بوق و کرنا کردههاست که متخصصان مزیتسال

دهد که احتمال برنده اند برخوردار بوده است. شواهد نشان میاش رفتهقربان صدقه است، زیرا از توجه کامل، زمان، و انرژی والدینی که

شدن جایزه نوبل در علم، نماینده کنگره آمریکا شدن، و بردن انتخابات محلی و سراسری در هلند، برای فرزندان ارشد بیشتر است. همچنین، 

  .است ها بیشتررسد که احتمال رسیدن آنها به مقام ارشد شرکتبه نظر می

تصمیم گرفتند به تأثیر ترتیب تولد بر موفقیت  جیورجیو برونلوی و های مارکو برتونیدر پژوهشی که اخیرا انجام شد، دو اقتصاددان به نام

و دریافتند  تری بیندازند. آنها زندگی بیش از چهار هزار نفر را طی چند دهه در بیش از بیست کشور اروپایی دنبال کردند،دقیق شغلی نظر

تحصیالت  درصد بیشتر از فرزندان غیرارشد است. فرزندان ارشد از 14شوند، اولین دستمزدشان که وقتی فرزندان ارشد وارد بازار کار می

از بین  با این همه، این مزیت اولیه شغلی تا سی سالگی طلب کنند. سازد این دستمزدهای باالتر رابرند، که آنها را قادر میبهتری بهره می

 به مشاغل پردرآمدترند.  تری برخوردارند، زیرا زودتر و به دفعات بیشتر مایل به تغییر مسیررشد دستمزد سریع رود. فرزندان غیرارشد ازمی

ای به دستاورده استانداردشده ضعیف عمل کنند، هایشود غیرارشدها در آزمونآنچه باعث می»دهد، دین سایمونتن روانشناس توضیح می

ارشدها این دل مشاغل دهان پرکن بی اعتنا باشند توانایی کمتر آنها نیست؛ بلکه، ممکن است غیر کمتری در مدرسه نائل شوند، و به

 «روی به حساب آورند.دنباله های خاص فرزندان ارشد را قدرت طلبی نفرت انگیز ومشغولی

انگیز باقی مانده  وخیزی داشته و امروز نیز همچنان بحث پیشینه پرافتدانش ترتیب تولد، به تدریج، در حال مشروعیت یافتن است، اما 

نی رخ دهد. عوامل شکل معی گذارد که بالیدن شما بهکند شما چه کسی هستید؛ فقط بر این احتمال تأثیر مینمی است. ترتیب تولد تعیین

 تان. در تجربیات زندگیزیست شناختی شما و هم  هایمؤثر متعدد دیگری نیز وجود دارد، هم در ویژگی

ترند، اما فرزندان لبطتر، و جاهباوجدان کند: با اینکه فرزندان ارشد معموال مسلط تر،گیری مشترک اشاره میصدها تحقیق به یک نتیجه

فرزندان  کنند؛اع میدفهای نوآفرینانه پذیراترند. فرزندان ارشد معموال از وضع موجود از ایده پذیری و استقبالغیرارشد درمورد ریسک

ای به شیوه ربوطمپذیری وجود دارد. یکی اند. دو توضیح غالب برای گرایش غیرارشدها به ریسکغیرارشد خواستار به چالش کشیدن آنان

تر را بار کهای کوچهشود که والدین بچمربوط به شیوه متفاوتی می کنند؛ دیگریها رقابت خواهر و برادری را اداره میاست که خود بچه

 یم.زندگی تأثیر بگذار توانیم بر چگونگی بروز یافتن آن در ادامهترتیب تولد در اختیار ما نیست، اما می آورند.می

ها وجود بین خانواده های عمده شخصیتیشوید: تفاوتای میکنندهاگر به شمار زیادی از خواهر و برادرها نگاه کنید، متوجه واقعیت گیج

پذیری اهمرنگی با ریسکنخواهر و برادرهای به فرزندی پذیرفته شده از نظر گرایش به  وجود دارد. در بزرگسالی، در درون آنها ندارد، بلکه

 اند.شباهتی به هم ندارند، به رغم اینکه والدین یکسانی آنها را بزرگ کرده
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رمانگر، ریشه دارد؛ او به مفهوم در آثار آلفرد آدلر، پزشک و روان دتواند به سردرآوردن از این راز کمک کند. این مفهوم جایگاه گزینی می

ول مانده است. آدلر این باور رسید که در تأکید زیگموند فروید بر فرزندپروری، تأثیر سرنوشت ساز خواهر و برادرها بر رشد شخصیت مغف

 کنند. وقتی خواهرداری مینند، در ابتدا با والدینشان همزاد پنکاستدالل کرد که چون فرزندان ارشد در جایگاه تک فرزند زندگی را آغاز می

ه تقلید از والدین است: اند و غالبا واکنش آنها به این مسئلمواجه« خلع شدن»رسد، فرزندان ارشد با ریسک تری از راه مییا برادر کوچک

مهیا  ترشی بچه کوچکسرک کنند، که صحنه را برایر تحمیل میتقدرت خود را بر خواهر یا برادر کوچک و گذارندآنها قوانینی به اجرا می

 برای به چشم آمدن بر اند، راه دیگریر مواجهتهای فکری و جسمی رقابت مستقیم با خواهر یا برادر بزرگترها، که با چالشکوچک کند.می

 گزینند.می

ه این موضوع بازهم کتولد متفاوت است،  رفتار آنها براساس ترتیبکنند که برخورد یکسانی داشته باشند، سخت تالش می والدین با اینکه

ر دنیایی از درابرت زایونتس روانشناس مشاهده کرد که فرزندان ارشد  شود.ها از یکدیگر میباعث فاصله گرفتن بیشتر شخصیت بچه

 کنید. های دیگر میچهبیشتری صرف یادگرفتن از ب تری داشته باشید زمانکنند، درحالیکه هرچه خواهر و برادرهای بزرگبزرگساالن رشد می

شوید، ی زیادی مواجه نمیهاکنند، شما با قوانین یا مجازاتوقتی خواهر و برادرهای بزرگتر به عنوان والدین جایگزین و الگو ایفای نقش می

های ای تقلید از گزینهغ پذیرش ریسک بروید: به جشود زودتر به سراشوید. همچنین، این باعث میو از فضای امن حمایتی آنها برخوردار می

 کنید.دیگر تقلید می هایسنجیده و حساب شده بزرگساالن، از بچه

گیری آغاز نضباط و سختاکارشان را با فرزندان ارشد با  حتی وقتی نقش فرزندپروری به فرزندان محول نشود، بازهم والدین معموال در ابتدا

شوند، و اصوال کارهای می گیرترشوند. والدین غالبا با اندوختن تجربه سهلپذیرتر میمورد فرزندان غیرارشد انعطافکنند و به تدریج در می

هرچه خانواده کنند. داره میانجام دهند، زیرا خواهر و برادرهای بزرگترشان آن کارها را ا روزمره زیادی در منزل نیست که فرزندان آخر آن را

ی بزرگترشان گریزی از از کارهایی مواجه هستند که خواهر و برادرها رفتن گیرانه بیشتر وقسر دررشدها با قوانین سهلبزرگتر باشد، غیرا

شوارتر از فرزندانی دبینی شخصیت درمورد تک فرزندها رسد این است که پیشاند. نکته جالبی که سالووی به آن میانجام دادنشان نداشته

شوند. از آنها لدین بزرگ میهمزاد پنداری با وا ند. تک فرزندها هم، مثل فرزندان ارشد، در دنیایی از بزرگساالن واست که خواهر و برادر دار

 «وند.ش گذارد تا خودشان بنیاداندیشدستشان را بازتر می»شود، که این امرمراقبت می نیز، مانند فرزندان ارشد، به شدت

ه شخصیت خوب را به های اخالقی درست چگونر افراد دیگر توضیح دهیم و تأکید کنیم که گزینهاگر برای کودکان پیامدهای اعمالشان را ب

ادی را در آنها افزایش استعد بدون عواقب بد، آزادی زیادی به کودکان بدهیم. این موضوع احتمال پرورش یافتن توانیم،گذارد، مینمایش می

 عمالی انحرافی. اما وقتی آنهااقداماتی اخالقی یا خالقانه بیان کنند، و نه به صورت ا به شکلشان را دهد که از طریق آن امیال نوآفرینانهمی

 گیرند.شوند، غالبا اهداف خود را به حد کافی بلند نمیدارند بزرگ می

خودشان  نقشهای قوی در درون خود واجد این تناقض است که والدین عمل باعث کاهش تأثیرگذاری ترغیب فرزندان به پرورش ارزش

شخصیتی خاص خود را برای  میل به نوآفرینی را پرورش دهند، اما در مقطعی از زندگی، افراد نیاز دارند الگوهای توانندشوند. والدین میمی

است که  ینیم برداریم اتوانخواهیم نوآفرینی را ترغیب کنیم، بهترین قدمی که میهای انتخابی شان پیدا کنند. اگر مینوآفرینی در زمینه

 سطح آرزوهای فرزندان را با آشنا کردن آنها با الگوهای مختلف باال ببریم.
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 بازاندیشی در گروه اندیشی:  هفت فصل

 

یم بررسی کنم. چرا توانیم بکنجلوگیری از آن چه می شود و اینکه برایخواهم چیزی را که واقعا باعث گروه اندیشی میدر این فصل، می

رای حفظ فرهنگی بمقابل تصمیمات نامناسب آسیب پذیرند درحالی که بقیه هیچ مشکلی از این نظر ندارند؟  های منسجم دربرخی از گروه

 ای از دل آن، چه تدابیری باید اندیشید؟ قوی، بدون پدید آمدن فرقه

 نجامین اشنایدربشوند. وال متزلزل میهای تعهد در مراحل اولیه حیات یک سازمان ثمربخشاند، اما با گذشت زمان معمبا اینکه فرهنگ

، و حفظ افراد مشابه، شوند. با جذب کردن، برگزیدن، تعامل آموزیتر میها معموال با گذشت زمان همگنروانشناس دریافته است که سازمان

های تعهد رهنگل است که فای محتمهای تثبیت شدهکنند. این موضوع به ویژه در شرکتها را حذف میآنها عمال تنوع در فکر و ارزش

 اند.دی مواجهترک شرکت، با فشار زیا دارند و در آنها، شباهت مبنای استخدام است، و کارکنان، برای تطابق دادن خود یا ایقوی

در خود  «رفژتفکرات »چنان که جک هندی در یکی از دهند.ها، افراد فقط پشت درهای بسته بازخورد منفی میدر بسیاری از سازمان

هایش یک رید و با کفشبگذا توصیه کرد، قبل از اینکه از کسی انتقاد کنید، باید برای مدتی خودتان را جای او برنامه شنبه شب، پخش زنده

 ت.هایش هم مال شماساید، و کفشکنید یک مایل از او دور شدهمایل راه بروید. به این صورت، وقتی از او انتقاد می

جماعت ایجاد  ا همرنگی بابای قدرتمند برای مبارزه کنند، شیوهدر آن افراد دائما یکدیگر را به اختالف نظر ترغیب میبا ایجاد فرهنگی که 

کنند و از آن یح میاست که خطاها را ردیابی و تصح های سازمانیهافمن یکی از صاحب نظران برجسته دنیا در زمینه ایجاد فرهنگ . کنید

ابی و مستندسازی در ارزی ، تحقیقات هافمن2۰۰3انفجار شاتل فضایی کلمبیا به هنگام بازگشت به جو در سال  کنند. بعد ازپیشگیری می

اسا تکمیل شد و از ای که او به تهیه آن کمک کرد توسط همه کارکنان نفرهنگی ارتقای فرهنگ ایمنی در ناسا تعیین کننده بود. پیمایش

 زار کارمند در بیش از یک هزار شرکت رسیده است.آنزمان تاکنون، به دست بیش از دویست ه

کند. ا خفه میگری رشود و پرسشفرهنگ هواداری تبدیل می کند بهها تمرکز میهافمن دریافت که فرهنگی که بیش از حد بر راه حل 

ی خود را تکمیل تشخیص کارشناس رسید کهای داشته باشید، شما در حالی به محل جلسه میانتظار برود پاسخ آماده اگر همیشه از شما

 کلمبیا، یک استن شاتلدهید. یک روز بعد از به هوا برخها را از دست میای از دیدگاهاید و شانس اطالع یافتن از مجموعه گستردهکرده

شد که جه میتوبررسی ای انجام شده بود، شاید تیم مربوط م مشاهده شد که در مدار زمین سرگردان است. اگر تحقیق و« شیء مرموز»

ارد سفینه شود آن را در نهایت و توانستند قبل از اینکه گازهای داغای در بال چپ شده است، و شاید میایجاد حفره این شیء مرموز باعث

 تعمیر کنند.
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 برهم ریختن آرامش و حفظ آن:  هشت فصل 

 

ین مسئله را تحقیقاتم در یک شرکت خدمات درمانی، ا پردازد. دراین فصل به بررسی کشمکش احساسی ناشی از حرکت برخالف عادت می

های آنها را و پاسخ های اثربخش برای مدیریت احساسات در چه حد استمورد آزمایش قرار دادم که میزان اطالع کارکنان درباره استراتژی

بل عصبی بودن ق پرچالش  از قبیل تنزل رتبه شغلی،های احساسی با امتیازات تخصصی مربوط به بهترین شیوه برای اداره کردن موقعیت

رد مقایسه قرار ها شدن  موبندی شده توسط هم تیمیاز یک سخنرانی مهم، مقصر شناخته شدن برای یک اشتباه، و مسبب ارائه کار سرهم

کردند نهادهایی مطرح میو پیشا هز ایدهکردند به دفعات بیشتری نیامتیازها را در آزمون کنترل احساسات کسب می دادم. کسانی که باالترین

اند که کسانی ا اولینآوردند. آنهمدیرانشان نیز آنها را در این زمینه افراد مؤثرتری به شمار می کشید وکه وضع موجود را به چالش می

  اند.نیز مسلط های حفظ آرامشریختن آرامش را دارند و بر تکنیکشجاعت بر هم

ا بدبین بین ی مدیریت احساسات، متوجه خواهید شد که چه زمانی بهتر است مثل یک آدم خوش ای مؤثر برایهبا بررسی استراتژی

 .اموش سازد یا نهخهای خشم را تواند شعلهریزی میبرون تواند با ترس مبارزه کند وریزی کنید، اینکه با آرام کردن خود میبرنامه

بیات درونی آنها سرشار رسند، جای جای تجرنظر می های ثبات قدم و اعتماد به نفس بهبیرونی اسطورهاگرچه بسیاری از نوآفرینان از نگاه 

نه به مبارزه با  آنها کردند،وقتی رهبران برجسته دولت آمریکا دشوارترین تصمیمات خود را توصیف می از دودلی و تردید به خود است.

سونشین،  تشجاعت است. همچنین تحقیقات جدید تحت هدایت اسکا اند که مستلزمدههایی اشاره کرمشکالت پیچیده، بلکه به گزینه

 تواند درکه آیا میزیست هم با عدم قطعیت دائمی در مورد اینطرفدار محیط ترینگذشته استاد کالج رایس، نشان می دهد که حتی از خود

و موانع و  هاتردید شکستنبردی دشوار است و بی وضع موجودمأموریت خود موفق شود یا نه دست به گریبان است. تصمیم به تغییر 

 وجود خواهد داشت. گردها در امتداد این مسیرعقب

ژیک و بدبینی تدافعی. بینی استراتمورد بررسی قرار داد: خوش هاروانشناس دو استراتژی متفاوت را برای اداره کردن این چالش جولی نورم

گیرند. ال میو سطح انتظارات را با کنند،کنند، خونسردی خود را حفظ میبینی میوضعیت را پیشاستراتژیک بهترین  هایبینخوش

کنند. اگر صور میتکنند، و همه چیزهایی را که ممکن است خراب شود احساس اضطراب می ها را دارند،های تدافعی انتظار بدترینبدبین

گهی، این ناکامی قبوالنید که محکوم به شکست هستید. وانرانی مهم به خودتان میبدبین تدافعی باشید، حدود یک هفته قبل از یک سخن

 کنید.هایتان را فراموش میخورید و همه حرفنخواهد بود: حتما روی صحنه زمین می شکستی عادی

های تدافعی ینکه بدبیناافت که با با این همه، نورم دری بین استراتژیک باشیم تا بدبین تدافعی.کنند بهتر است خوشبیشتر افراد گمان می

های بینبی خوشتحلیلی، کالمی، و خالقیتی از اعتماد به نفس کمتری برخوردارند، عملکرد آنها درست به خو ترند و در وظایفمضطرب

 اند به این خوبی عملنستهشان چگونه توامطرح کردم که این افراد على رغم بدبینی در ابتدا، این سؤال را»نویسد، استراتژیک است. نورم می

 «کنند.یشان تا این اندازه خوب عمل مبدبینی کنند. چیزی نگذشته بود که به تدریج متوجه شدم که آنها درست به دلیل همین

، و نگرانی به های مشخصی برای مدیریت اضطراب، ترسای است که در موقعیتبدبینی تدافعی استراتژی»دهد، چنان که نورم توضیح می

ند. آنها عامدانه یک کفلج  دهند که ترس آنها راکند، بدبین های تدافعی اجازه نمیوقتی تردید به خود به دل راه پیدا می« رود.کار می

 ضعیت را در نظر آوردند،وتشدید کنند و آن را به انگیزه تبدیل کنند. وقتی بدترین  کنند تا اضطراب خود راسناریوی فاجعه بار را تصور می

کنند و به خاک میندهند تا مطمئن شوند که سقوط کنند که از آن اجتناب کنند و همه جزئیات مربوط را مدنظر قرار میگیزه پیدا میان

 ل بر موقعیت داشته باشند.رسازد حس کنتنشیینند، و این انها را قادر میسیاه نمی
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رم آن را توصیف های منفی است. چنان که جولی نوجنبه تر ازترسناکها دهد وقتی مضطربیم، ناشناختهتحقیقات عصب شناختی نشان می

بل از اینکه به اجرای آنها ق کنند کنترل بیشتری دارند. به یک معنا،احساس می»وضعیت را تصور کرده باشند،  کند، وقتی افراد بدترینمی

 کاربران از فرمت تمام صفحه بدشان بیاید.بوده و  اند. زمانیواقعی خود برسند، اوج اضطراب را از سر گذرانده

کنیم جربه میتتردیدهایی را درمورد مسیرمان به سوی تحقق هدفی  متوجه شدند که وقتی و آیلت فیشباخ، شناس، مینجونگ کودو روان

رای ماندن در مسیر این بن راه بهتری. گذشته یا به آینده نگاه کنیم به میزان عزم ما بستگی دارد. وقتی عزم ما شکننده است اینکه باید به

دادیم، دست  یم را تشخیصاگذاری خود و آنچه که به دست آوردهایم را در نظر بیاوریم. وقتی سرمایهاست که پیشرفتی که تا به اینجا داشته

 گیرد.ما اوج می رسد و اعتماد به نفس و عزمکشیدن از آن هدف اتالف بزرگی به نظر می

ه جلو نگاه کنیم. بکردن کارهایی که هنوز انجام نشده  تقویت شد، به جای نگاه به آینه عقب بهتر است با برجستهوقتی پایبندی و عزم 

که آرزو داریم  هستیم و جایی ای است که بین جایی کهکند فاصلههدفی هستیم آنچه ما را به حرکت دعوت می وقتی مصمم به رسیدن به

که شخص نتواند  سطحی از خشم از وضع موجود به طوری» ایجاد« جای پدید آوردن جرئت به» پیترزباشیم وجود دارد. مرشد مدیریت، تام 

 کند.را توصیه می« دست به عمل نزند

ریت آن وجود دارد: مثل اضطراب یا خشم دارید، دو راه برای مدی شناس دانشگاه برکلی، آرلی هوکشیلد، اگر احساس شدیدیبه گفته جامعه

حاالت  تغییر کالم، حرکات بدن و، وایفای نقش عمقی. ایفای نقش سطحی عبارت است از ماسک به چهره گذاشتن ایفای نقش سطحی

لبخندی  ما بکند شایدشهواپیما باشید و یک مسافر عصبانی شروع به فریاد زدن بر سر  تان تا خود را آرام نشان دهید. اگر مهماندارچهره

غییری نکرده است. از دهید اما حالت درونی شما تدهید. شما دارید ظاهر بیرونی خود را تطابق میبزنید تا در ظاهر خود را صمیمی نشان 

 داند. خشمگین هستید و مسافراحتماال این را می دست مسافر
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 اقدامات موثر

 

های اول هید. مجموعه گامتوانید انجام داست که می ها برخی از اقدامات عملیاگر به دنبال رها کردن قابلیت نوآفرینی در خود هستید، این

موعه بعدی برای رهبران مج پردازی شوند.های جدید را پدید آورند، تشخیص دهند، ابراز کنند، و سردمدار ایدهبرای این است که افراد ایده

تا به  لدین و معلمان استها برای واد. آخرین توصیهبسازند که از دگراندیشی استقبال کن هاییهای تازه را برانگیزند و فرهنگاست تا ایده

 اتخاذ کنند. کودکان کمک کنند که به راحتی مواضعی خالقانه یا اخالقی علیه وضع موجود

 اقدامات فردی

 های نوآفرینانهالف. تولید و تشخیص ایده

این وضعیت اصوال وجود دارد. وقتی به یاد داشته باشید ها را زیر سؤال ببرید. به جای مسلم انگاشتن وضع موجود، بپرسید چرا فرضپیش -

بررسی راهی برای بهبود بخشیدن  شود که آنها وحی منزل نیستند و شروع بهاند، برایتان روشن میها را افراد پدید آوردهکه قوانین و سیستم

 کنید.آنها می

بزرگ بیس بال به طور میانگین موفق به زدن یک توپ  که بازیکنانطورآورید سه برابر کنید. درست همانهایی را که پدید میتعداد ایده -

 شوند، هر مبتکری هم گاهی موفق است و گاهی ناموفقاز هر سه توپ پرتابی می

یابد. یک شیوه این است که حرفه نوآفرینی افزایش می خود را در حوزه جدیدی غرقه کنید. وقتی چارچوب ارجاع خود را گسترش دهید، -

دار شدن سمتی که مستلزم مبانی دانشی و برای عهده .داشته باشید استراتژی دیگر این است که چرخش شغلی. یدی یاد بگیریدجد

تان، برای تنوع بخشی به تجربه .های جدیدی است آموزش ببینید. گزینه سوم این است که به مطالعه یک فرهنگ متفاوت بپردازیدمهارت

 غرقه کنید. توانید صرفا با خواندن درمورد فرهنگ و آداب و رسوم یک محیط جدید خود را در آنر بروید؛ مینیازی نیست به خارج از کشو

عمدا، زمانی که پیشرفت کار ناقص است، متوقف شوید. با  آورید،ای پدید میهای تازهاندازی استراتژیک را اجرا کنید. وقتی ایدهبه تعویق -

تا رسیده شوند بیشتر  ها زمان دهیدرش فکری یا نوشتن، این احتمال که درگیر تفکر واگرا شوید و به ایدهبا ایجاد وقفه در میان فرایند

 شود.می

اشتیاق  و برایتان سخت است، زیرا معموال بیش از حد شور خودتان هایایده مورد در قضاوت. بگیرید بیشتری بازخورد خود ردگانهم از -

که به طور معمول هنگام  توانید به شم خود اعتماد کنید. اتکا کردن به مدیران،تخصصی نداشته باشید، نمی دارید، و اگر در حوزه مربوط

گانتان رد ترین نقدها و نظرها، ایده پیشنهادی خود را به همنیست. برای گرفتن دقیق ها بیش از حد نقاد هستند، نیز کار مناسبیارزیابی ایده

 بالقوه قرار دارند. ناسبی برای مشاهده قابلیت ها و امکاناتارائه دهید. آنها در جایگاه م

 های نوآفرینانه و پیشگام شدن در آنها ب. ابراز کردن ایده

سبد ریسک خود را متوازن کنید. وقتی قرار است در یک حوزه ریسک کنید، این ریسک را با به خرج دادن احتیاط بیش از حد معمول  -

 کردند، را نیز حفظ می شانهایشان شغل معمول روزانهکنید. مانند کارآفرینانی که هم زمان با آزمودن ایده در حیطه دیگری از زندگی جبران

های ایده خود شروع کنید و سپس ترین نقطه ضعف. کار را با توصیف سه تا از بزرگکنید برجسته را خودتان ایده از حمایت عدم دالیل -

ها هست، وقتی افراد مجبورند برخی مزیت از آنها بخواهید چند علت دیگر برای عدم حمایت از آن برشمارند. با این فرض که آن ایده دارای

 شوند.های آن آگاه میپیدا کنند، بیشتر به مزیت ای مخالفت خودبا تالش زیاد عللی بر
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تر باشند. به طور معمول ای غیرمتعارف راحتافراد با ایده شودمی باعث این. کنید تکرار را حرفتان. کنید آشناتر دیگران برای را خود ایده -

شود، خصوصا اگر این تکرارها کوتاه، به فاصله چند روز، باشد و تر میها مثبتگرفتن در معرض یک ایده، واکنش بعد از ده تا بیست بار قرار

آن را  های دیگری که قبال مخاطبانتوانید با مربوط ساختن ایده نوآفرینانه خودتان با ایدههای دیگری در آمیخته شود. همچنین، میبا ایده

  .تر کنیدتان را برای آنها جذاباند، ایدهدرک کرده

های مشترکی با شما دارند، سعی کنید به افراد ارزش ن متفاوتی صحبت کنید. به جای اینکه به سراغ افراد آشنایی بروید کهبا مخاطبا -

 های مشترکی با شما دارند. بدقلقی نزدیک شوید که روش

به این ترتیب، به جای تغییر دادن تری بیان کنید. متعارف هدف قالب در را آن است، افراطی شما ایده اگر. باشید معتدل بنیاداندیشی -

پیشنهادتان را به صورت ابزاری مطرح کنید برای  توانیدها یا باورهایی متوسل شوید که آنها از قبل دارند. میارزش توانید بهعقیده افراد، می

  .اهمیت دارد رسیدن به هدفی که برای دیگران

 ج. مدیریت احساسات

ای که باید وقتی مصمم و وقتی نامطمئن هستید به خود به دو شکل مختلف انگیزه دهید. وقتی مصمم به اقدام کردنید، بر راه باقیمانده -

 اید. شود به راهی فکر کنید که تا اینجا آمدهانرژی خواهید گرفت که این فاصله را پر کنید. وقتی عزمتان متزلزل می ،طی شود تمرکز کنید

 مثبت احساسات به را اضطراب که است این ترآسان. است دشواری کار گرفتن آرام هستید، عصبی اگر. کنید آرام را خود نکنید سعی -

پیامدهای مثبتی که ممکن است  تان برای به چالش کشیدن وضع موجود وتبدیل کنید. به دالیل شورواشتیاق اشتیاق و عالقه مثل شدید

 از آن حاصل شود فکر کنید.

عدالتی به آتش خشم و پرخاشگری شما دامن بی بمرتک به کردن فکر عدالتی،بی با مواجهه در. مرتکب بر نه کنید، تمرکز قربانی بر -

تر برخورد کنید، و این احتمال که خشمتان را در مسیری سازنده هدایت کنید شود همدالنهقربانی باعث می زند. تغییر دادن توجه بهمی

 شود که به افرادی کمکاند مجازات کنید، این احتمال بیشتر میباعث آسیب شده یابد. به جای اینکه سعی کنید افرادی را کهافزایش می

 اند.کنید که آسیب دیده

 تان برای عمل کردن به طور چشمگیری افزایش یابد.متوجه باشید که تنها نیستید. حتی داشتن یک نفر هم پیمان کافی است تا اراده  -

  انداز شما باور داشته باشد و همراه هم با آن مشکل گالویز شوید.یک نفر را پیدا کنید که به چشم

شود مدنظر به یاد داشته باشید اگر دست به ابتکار عمل نزنید، وضع موجود دوام خواهد یافت. چهار پاسخی را که به نارضایتی داده می -

بخشد. اگر بر شرایط تاحدی یده انگاری. تنها خروج و اظهارنظر است که شرایط شما را بهبود میداشته باشید: خروج، اظهارنظر، تحمل و ناد

ها برای افزایش تأثیرگذاری اقدام عملی باشد؛ در غیراین صورت، شاید وقت بررسی گزینه تواند بهترین مسیرکنترل دارید، بیان کردن نظر می

 یا وقت خروج از آن شرایط است.
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 رهبراناقدامات 

 های نوآفرینانهالف. برانگیختن ایده

کنند. مسابقات نوآفرینی پیشنهادها استقبال نمی از زمانی هر در و موضوعی هر درمورد پرمشغله افراد. کنید برگزار نوآفرینی مسابقات -

 ها بسیار کارآمد استهای نو و تشخیص بهترین ایدهآوری تعداد زیادی ایدهبرای جمع

زنند. گروهی را دورهم جمع های جدید نمیایده صورت دشمن تصور کنید. افراد غالب، به دلیل نبود فوریت، دست به تولید خود را به -

میدان به در کردن  هایی برای ورشکست کردن سازمان یا ازیک جلسه بارش فکری یک ساعته راه کنید و از آنها بخواهید با برگزاری

هایی ترین تهدیدات و چگونگی تبدیل کردن آنها به فرصتسپس، درباره جدی اوری شرکت پیدا کنند.ترین محصول، خدمت، یا فنمحبوب

 برای تغییر موضع از تدافع به تهاجم بحث کنید.

باعث کار تنوع مهارتی بدهد، و  تواند به. این نوع مشارکت خالقانه میدهند پیشنهاد ایده بخواهید گوناگون سطوح و هاپست در کارکنان از -

کارکنان  های جدید افزایش دهد. همچنین، مشارکت دادنتر شود و در عین حال دسترسی سازمان را به ایدهشود کار برای کارکنان جذاب

شود کمتر کنند که باعث میکنند ذهنیت خالقی پیدا میمشارکت می در پیشنهاد دادن ایده مزیت دیگری نیز دارد. وقتی آنها در خلق ایده

 داشته باشند. های همکارانشانهای کاذب قرار گیرند و درنتیجه قضاوت بهتری درمورد ایدهمنفی در معرض

های نوآفرینانه را مدنظر قرار دهند کار دشواری دیدگاه آن در که وقتی کردن پیدا افراد، برای غالبا که آنجا از. کنید برگزار مخالفت روز -

  داشته باشم. «روز مخالفت» هااست که در کالس درسم و در کنفرانس من این های مورد عالقهاست، یکی از روش

شود خیلی راحت، بدون تحلیل ها باعث میعبارت آید، عاشقش هستم و ازش متنفرم را قدغن کنید. زیرا اینعباراتی مثل ازش خوشم می -

  کردن، یک پاسخ غریزی بدهیم.

 ب. ساختن فرهنگ نوآفرینانه

استخدام بزنید. وقتی رهبران برای سازگاری فرهنگی  هب دست فرهنگ این به کمک براساس بلکه سازمان، فرهنگ با سازگاری براساس نه -

که با فرهنگ سازمان  کنند. نوآفرینی نه از سوی افرادیکنند که شبیه به هم فکر میافرادی را استخدام می ارزش قائل باشند، در نهایت

 بخشند. آید که به آن غنا میجانب کسانی میهمخوان هستند بلکه از 

های کارکنان تا وقتی که آنها در برای جویا شدن ایده های زمان ورود. به جای اینکههای زمان خروج به مصاحبهتغییر رویکرد از مصاحبه -

 .اندهای آنها شوید که تازه از راه رسیدهکنید، زمانی جویای دیدگاه حال رفتن از شرکت هستند صبر

کننده خواهید داشت تا در نهایت، بیشتر حمایت بروند، هاپاسخ سراغ به باعجله افراد اگر. را هاحلراه نه کنید، مطالبه را مشکالت -

 دهید. وجوکننده، و طیف کامل اطالعات موجود در جلسه را از دست میپرس

های دگراندیشانه حتی زمانی که نادرست باشند هم مفیدند به جای انتصاب وکیل مدافع شیطان، چنین شخصی را کشف کنید. دیدگاه -

 تناقض باشند. اند که اصیل و بیاما تنها در صورتی اثربخش

انتقاد علنی  دشوار خواهد بود. با دعوت افراد بهدگراندیشی  های خود نباشید، ترغیبکنید. اگر خودتان عامل به توصیه استقبال انتقاد از -

 هایشان محبوب نیست، مهیا کنید.حتی زمانی که ایده تر ارتباط بین افراد،توانید شرایط را برای برقراری آزادانهاز خودتان، می
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 اقدامات برای والدین و معلمان

کنند هنگامی که از دید افراد نوآفرین به مشکالت نگاه می هاکرد. بچهاز کودکان بپرسید اگر الگویشان در این موقعیت قرار داشت، چه می -

شان بهبود یابد. سپس از آنها مدرسه اند چه چیزی در خانواده یاها بپرسید مایلزنند. از بچهدست به ابتکار عمل می به صورت خودجوش

شخص در  اش دوست دارند. اگر آنخیالی را مشخص کنند که او را به خاطر خالقیت و نوآفرینی هید یک شخص واقعی یا شخصیتبخوا

 کرد؟این موقعیت بود، چه می

زمانی ها پردازند اما بچهتمجید از کارهای خوب می به معلمان و والدین از بسیاری. دهید پیوند اخالقی هویت به را خوب رفتارهای -

شود. اگر دیدید ای هستند تمجید شود این بخشی از هویت آنها میبه خاطر اینکه خودشان آدم کمک دهنده شوند که از آنهاتر میباگذشت

 شود آدم خوبیها زمانی که از آنها خواسته میهمچنین، بچه« تو آدم خوبی هستی چون...»کند بهتر است بگویید ای کار خوبی میبچه

ای را با دیگری سهیم شود، به جای خواهید کودکی اسباب بازیخواهند این هویت را به دست آورند. اگر میخالق مدارتر هستند میباشند ا

 «شود تقسیم کننده باشی؟می» بپرسید« شود تقسیم کنی؟می»اینکه بپرسید، 

دهند به آنها کمک کنید متوجه شوند رفتار بدی انجام میها توضیح دهید که رفتارهای بد چه عواقبی برای دیگران دارد. وقتی بچه -

ها تأثیر منفی آن کار را بر وقتی بچه« کنی این کار باعث شد چه حسی داشته باشد؟فکر می»زند. اقداماتشان چگونه به دیگران صدمه می

ویت انگیزه آنها برای تشخیص درست و غلط کنند که این باعث تقگناه می گیرند، شروع به احساس همدردی و احساسدیگران در نظر می

که به  کندهایی را تعیین میها تأکید کنید تا قوانین قوانین محدودیتو بیشتر بر ارزش شود.از انجام دادن آن کار در آینده می و اجتناب

 ه خودشان اصول را درونی کنند. کند کرا ترغیب می هاها بچهدهد دیدگاه ثابتی در قبال جهان داشته باشند. ارزشها یاد میبچه

های متعارف به روی آنها فرزندان غیرارشد وقتی جایگاه ها به دنبال آن بروند. درست همان طورکهای ایجاد کنید که بچههای تازهجایگاه -

ای تعریف کنند. یکی های تازهجایگاه هایی هم هست که به فرزندان کمک کنیمروند، راهتر میهای نوآفرینانهجایگاه شود به دنبالبسته می

آموزان را برای یک پروژه گروهی دورهم جمع کنید و به هریک از آنها است: دانش« جورچین کالس قطعات»های محبوب من از تکنیک

 یک قطعه متفاوت بدهید. 

تواند به آنها فضای کافی برای مدنظر قرار میهمچنین، این کار  گیرند برای نقاط قوت متمایز یکدیگر ارزش قائل شوند.ها یاد میبچه - 

ها بخواهید یک چارچوب تازه، از بچه نوآفرینانه بدهد به جای اینکه قربانی گروه اندیشی شوند. برای افزایش فرصت تفکر هایدادن ایده

 .ارجاع متفاوت را بررسی کنند

 

 

 

 


