


به نام خدا

18512





مدیرسبزتقدیممیکند

ترجمه
ژان بقوسیان

بنفشه عطرسائی

 کتابخانه موفقیت برایان
تریسی

خالقیت
و حل مسئله

برایان تریسی



n ناشر:                                                                                       انتشارات برقعی
_________________________________________________________

n عنوان کتاب:                    خالقیت و حل مسئله - کتابخانه موفقیت برایان تریسی  
_________________________________________________________

n برنامه ریزي و اجرا:                                                                  شرکت مدیر سبز  
_________________________________________________________

n ترجمه:                                               ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی
_________________________________________________________

 n ویراستار:                                                                                          آذر جوزی
_________________________________________________________

n صفحه آرایی و طراحی جلد:                                            آذر جوزی، ژان بقوسیان
________________________________________________________
n نوبت چاپ:                                                                         زمستان 1393 اول 

 _________________________________________________________
n شمارگان:                                                                     2000 نسخه

_________________________________________________________
 ISBN: 978-600-7531-00-6 n شابك:     6- 00- 7531- 600- 978 

_________________________________________________________
n قیمت:                                                                                         7000 تومان 

_________________________________________________________
n تلفن مرکز پخش:                                  88492397-88472931-88308732

_________________________________________________________
             www.modiresabz.com                                             :پایگاه اینترنتي / ایمیل n
           info@modiresabz.com                                                                            

                                                                            

      

Tracy, Brian.تریسی،برایان،۱۹۴۴-م : سرشناسه
:خالقیتوحلمسئله:کتابخانهموفقیتبرایانتریسی/ترجمهژانبقوسیان،بنفشهعطرسائی. عنوانونامپدیدآور

قم:برقعی،۱۳۹۳. : مشخصاتنشر
۱۰۴ص.:مصور)بخشیرنگی(. : مشخصاتظاهری

7۰۰۰۰ریال:6-۰۰-75۳۱-6۰۰-۹78 : شابک
:فیپا وضعیتفهرستنویسی

Creativity and problem solving,[2۰۱5]:عنواناصلی : یادداشت
خالقیتدرکسبوکار : موضوع
اندیشهوتفکرخالق : موضوع

حلمساله : موضوع
بقوسیان،ژان،۱۳55-،مترجم : شناسهافزوده

عطرسائی،بنفشه،۱۳62-،مترجم : شناسهافزوده
جوزی،آذر،ویراستار : شناسهافزوده

HD5۳/8۱۳۹۳خ۴ت : ردهبندیکنگره
658/۴۰۳ : ردهبندیدیویی
۳6۱756۱: شمارهکتابشناسیملی

تمامی حقوق برای ناشر محفوظ است.



5

فهرست مطالب
مقدمه        6
۹     1.منابعاصلیخالقیت
۱۳     2.سهمحرکخالقیت
۱7     3.روشطوفانذهنی
2۳     4.پرسش،محرکخالقیت
2۹    5.طوفانفکری،آزادسازینیرویتیم
۳5     6. اهمیتخوشبینی
۴۱    7.خصوصیاتنوابغراپرورشدهید
۴5     8.حلمسئلهدرهفتگام
۴۹    9.تمرینهایتقویتذهن
55   10.استفادهازسهضمیربرایتفکر
6۱    11.تمریندورویکردتفکر
65     12.استفادهازتفکرجانبی
6۹     13. روشکارکردذهن
7۳    14. حلمسئلهسیستماتیک
7۹     15.تفکرازصفر
8۳     16.روبروشدنباواقعیت
87      17.گذرازموانع
۹۱     18.هفتمنبعنوآوری
۹7   19. دهراهکارخالقانهبرایمحصوالتقدیمی

۱۰۳     20. مهندسیارزش
۱۰5    21. ارزیابیایدهها
نتیجه گیری                  ۱۰۹



6

معمولی مدیر یک است. حیاتی موفقیت برای خالق تفکر مهارتهای
کمک به یا تنهایی به مسئله حل راصرف خود زمان درصد 5۰ از بیش
دیگرانمیکند.تواناییمقابلهبادشواریهاوحلمشکالتبیشازهرچیز
تعیینکنندهرویدادهایکسبوکاراست.درحقیقتمیتوانگفتفردیکه
مهارتهایضعیفیدرتفکرخالقداردمجبوراستکارمندافرادیشودکه

ازمهارتهایپیشرفتهترتفکرخالقبهرهمیبرند.
یک کامپیوتر با کار یا دوچرخه راندن مانند خالقیت اینکه خوب خبر
مهارتاستکهمیتوانآنراباتمرینیادگرفتوبهبودبخشید.بهعالوه،
کار در که جدیدی ایدههای کمیت بین مستقیمی ارتباط میرسد نظر به
مطرحمیکنیدومیزانموفقیتوجوددارد.یکایدهیابینشجدیدمیتواند
برایتغییرمسیرکارییاتحولکلشرکتکافیباشد.سودآوری،درآمدو

مشتریانآیندهشرکتبهمیزانخالقیتشمابستگیدارد.

مه
قد

م
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بهیادداشتهباشیدهرآنچههستیدوخواهیدبودنتیجهاستفادهازذهنتان
است.بابهبودکیفیتفکرکردن،کیفیتزندگیتاننیزبهبودمییابد.

اثباتشده تکنیکهای و روشها از مجموعهای ارائه کتاب این هدف
ایدههایی خلق باعث بالفاصه و هستند کاربردی کامال که است عملی و
برایبهبودزندگیوکارتانخواهندشد.بابهکارگیریهریکازروشهای
ارائهشدهدراینکتابنتایجیبهترازنتایجفعلیکسبمیکنید.گاهینتایج

جدیدشماراشگفتزدهخواهدکرد.
متاسفانه،بیشترافراداصالتفکرخالقندارندیابهرهکمیازآنبردهاند.
آنهادرگوشهامنخودمحبوسهستندوسعیمیکنندباتکراررفتاروگفتار
گذشته،شرایطکنونیراحفظکنند.بههمیندلیلامرسونمعتقداستکه

»ثباتابلهانهمحصولذهنهایکوچکاست«.
فرصتهایبزرگیبرایپیشرفتوموفقیتدردسترسهمگاناستکه

نادیدهگرفتهمیشود.
بیاییدباروشیکامالجدیدبهدنیانگاهکنیم.
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همهافرادخالقهستند.خالقیتویژگیطبیعیوذاتیافرادمثبتاندیشی
استکهعزتنفسباالییدارند.شرکتهاییکهمحیطکاریمثبتیایجاد

میکنند،مدامازسویکارمندانایدههایخوبیدریافتمیکنند.
مهمترینعواملتعیینکنندهخالقیتکدامند؟اینجابهسهموردمهماشاره
برایشما آنچهدرگذشته میکنیم.نخستینعاملتجربیاتگذشتهاست.

رویدادهاست،اثرزیادیبرمیزانخالقیتشمادرزمانحالدارد.


تاثیر گذشته     
بهنظرمیرسدافرادخالقبهعلتسوابقشانخودرابسیارخالقمیدانند.

ایدهپردازیامریمعمولوطبیعیبرایآنهااست.
ازطرفدیگر،افرادغیرخالقازدورانکودکیدرمحیطهایمنفیبودهاند
کهاینمنفینگریدرمحیطهایمختلفکاریادامهمییابدوباعثمیشود

منابع اصلی خالقیت

ک
ل ی

ص
ف
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باورکنندکهاصالخالقنیستند.حتیوقتیایدههایخوبیدارندکهاغلب
چنیننیزاست،آنایدهراپسمیزنندیانادیدهمیگیرندومعتقدنداگرآنها

ایدهپردازباشند،نتایجچندانجالبنخواهدبود.
وقتیبرایشرکتیکارمیکنیدکهشمارابهارائهایدههایجدیدتشویق
وترغیبمیکندوروساوهمکارانباعالقهواحترامبهایدههایتانتوجه

میکنند،احساسمیکنیددرکارتانخالقترهستید.


قدرت حال 
دومینعاملتعیینکنندهمیزانخالقیتشما،شرایطکنونیتاناست.آیابه
ارائهایدههایجدیددرمحلکارتانتشویقمیشوید؟آیاافرادباهمصمیمی
هستندوایدههایشانراباهمدرمیانمیگذارندیاایدههایتانموردتمسخرو

انتقادقرارمیگیرد؟
دردهه۱۹۹۰،»ایستَمنُکداک«یکشرکت6۰میلیارددالریبا۱۴۰,۰۰۰
کارمندبود.اینشرکتدرطولدهههایمتمادیبردنیایفیلمدوربینمسلط
بود.درآنزمانبودکهدانشمندانومحققانایستَمنُکداکپسازسالها
دیگر راکشفکردندکه دیجیتال« نام»عکاسی به فرایندجدیدی تالش،
برایعکاسیوچاپعکسنیازیبهفیلمدوربیننداشت.وقتیاینکشفبه
مدیرانارشدگفتهشد،بهشدتموردانتقادقرارگرفتوروسابهآنهاگفتند
»اینایدهاصالجالبنیست.کداکیکشرکتفیلمسازیاست،درحالیکه

اینتکنولوژینیازیبهفیلمندارد«.
این که گفتند و برگرداندند آزمایشگاههایشان و کار محل به را محققان
فناوریپیروزمندانهرافراموشکنند.بقیهماجراطوالنیاست.پسازچندسال
دوربینسازانژاپنیایدهعکاسیدیجیتالرامطرحکردهودوربینهایدیجیتال

رایکیپسازدیگریروانهبازارکردندوکداکبهسرعتازبازارمحوشد.
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شخصی که شما می بینید  
سومینعامِلتعیینکنندهمیزانخالقیت،تصویریاستکهازخوددارید.
زیادی ازخالقیت خودتان نظر به آیا میدانید؟ راشخصیخالق خود آیا
برخورداریدیانه؟تحقیقاتمتعددنشانمیدهدکه۹5درصدافراداستعداد
دانشگاه در گاردنر هاوارد توسط که تحقیقی دارند. را باال خالقیت با کار
هارواردانجامشدنشاندادکهروشهایتفکرمتعددیوجودداردوهرفرد
حداقلدریکحوزهنابغهاست.بهاینترتیب،کلیدآزادسازیخالقیتاین

استکهخودرافردیبسیارخالقبدانید.


بازی درونی 
تیموتیگالِویدرکتابخودباعنوان»بازیدرونیگلف«بهمامیآموزد
کهراهتبدیلشدنبهگلفبازیبهترایناستکهتصورکنیدیکگلفباز
حرفهایهستیدوطوریبازیکنیدانگارپیشتردرمسابقاتقهرمانیشرکت
به را بازیشما بهعنوانیکگلفبازعالی، دربارهخودتان تفکر کردهاید.

سرعتبهبودمیبخشد.
بههمینترتیب،یکیازروشهایافزایشخالقیتایناستکهخودرا
شخصبسیارخالقیبدانید.بارهاوبارهابهخودتانبگویید:»منیکنابغه

هستم!منیکنابغههستم!منیکنابغههستم!«
ازخالقیتفراوانی خودراشخصبسیارخالقیتصورکنید.تصورکنید
برخورداریدوهیچمشکلیدردنیاوجودنداردکهبااستفادهازذهنخالقخود
ازعهدهحلآنبرنیایید.تصورکنیدهیچهدفیوجودنداردکهباایدهپردازی
نباشد.تصورکنیدهیچمانعیوجودنداردکه برایتحققآنقابلدستیابی
باذهنخالقشماقابلبرداشتننباشدومانندپرتولیزریکهفلزرامیبرد

میتوانیدآنمانعراازمیانبردارید.
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که است ابزاری هستند.خالقیت ذاتاخالق افراد همه اینکه خوب خبر
ازعهده تا اوباشدوکمککند درطبیعتبشرنهادهشدهتاضامنبقای
تفاوت تنها برآید. روزمره زندگی چالشهای و اجتناب غیرقابل مشکالت
درایناستکهبعضیافرادازحداکثرخالقیتذاتیخوداستفادهمیکنند،

درحالیکهدیگرانبهرهکمیازآنمیبرند.


تمرین های عملی 
۱.بزرگترینهدفزندگیتاندرحالحاضررامشخصکنید.اینهدف
چیستوانجامفوریچهکاریمیتواندشمارایکگامبههدفتاننزدیکتر

کند؟
2.بزرگترینمشکلیامانعیکهمیانشماومهمترینهدفتانقراردارد
رامشخصکنید.باکداماقدامفوریمیتوانیدمشکلراحلکردهیامانعرا

ازمیانبردارید؟
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آنها به نیستند. خالق میکنند احساس میگویند من به مردم گاهی
اطمینانمیدهمکهباچنانخالقیتیبهدنیاآمدهاندکههرگزنمیتواننداز
همهآناستفادهکنند.تنهاکاریکهبایدانجامدهندایناستکهخالقیت

ذاتیشانراآزادکنند.
برایخود قهوه فنجان کنیدیک تصور کنم: استفاده مثال این از مایلم
میریزیدوکمیشکربهآناضافهمیکنید.سپسکمیمینوشیدومیبینید
هنوزتلخاست.چهاتفاقیافتادهاست؟پاسخایناستکهشکرراهمنزدهاید

تاباقهوهمخلوطشود.
خالقیتنیزمانندشکردرتهفنجانقهوهاست.بایدآنراهمبزنیدتاحل

شدهوباهمهنوشیدنیآمیختهشود.



سه محرک خالقیت

دو
ل 

ص
ف



خالقیت و حل مسئله - فصل 2

14

سه عامل 
خالقیتنیزمانندهمزدنشکردرفنجانقهوهتوسطسهعاملمخلوط

میشودکههمهآنهاتحتکنترلشماهستند.


اهداف دلخواه
هرچهخواستهخودراشفافتربدانیدوفکرمثبتوهیجانبیشتریبرای
به بیشتری ایدههای و بود خواهید خالقتر باشید، داشته آن به دستیابی
روشهای یافتن احتمال بخواهید، بیشتر را چیزی هرچه میرسد. ذهنتان
خالقانهبرایدستیابیبهآنبیشترمیشود.بههمیندلیلمیگویند»هیچ
فردغیرخالقیوجودندارد،مگرافرادیکههیچهدفانگیزانندهاینداشته

باشند«.
یکهدفمشخصکنیدکهاگربهآندستیابید،بیشتریناثرمثبترابر
زندگیتانخواهدداشت.آنراباچنانشفافیتیرویکاغذبنویسیدکهحتی
یککودکهمبفهمد.درکاینکهچهچیزیرابیشترازهمهمیخواهید،

محرکایدههاییکاربردیبرایرسیدنبههدفاست.


مشکالت دشوار
مشکالتبزرگترینمحرکهابرایرسیدنبهخالقیتبیشترهستند.اگر
مشکلیامانعیوجودداردکهشماراازدستیابیبهچیزیکهبرایتانمهم
میان از برای وخالقیتشگفتانگیزی توانایی که بدانید بازمیدارد، است

برداشتنآندارید.
شفافیتبرایتفکرخالقانهحیاتیاست.روشدستیابیبهشفافیتبیشتر
ایناست:نخست،هدفکلییاجزئیخودرامشخصکنید.چهچیزیرا
درحوزهخاصیاززندگیمیخواهید؟سپسازخودبپرسید»چراقبالبهاین
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هدففکرنکردهام؟چراقبالبهآننرسیدهام؟«سپسبپرسید»ازمیانهمه
عواملیکهمانعدستیابیمنبههدفشدهاست،بزرگترینومهمترینعامل

کداماست؟«
وقتیبزرگترینمانعیامشکلیکهشماراازدستیابیبهمهمترینهدفباز
میداردرامشخصکردید،ذهنتانپشتسرهمشروعبهخلقایدههامیکند

تاآنمشکلراحلکردهومانعراازمیانبردارد.


سواالت متمرکز 
پرسیدنسواالتیازخودودیگرانکهشمارامجبوربهتفکرعمیقدرباره
شرایطموجودکند،یکیازمحرکهایاصلیخالقیتاست.جیمکالینزدر
کتابخود»ازخوببهعالی«اشارهمیکندکهیکیازنشانههایشرکتهای
برترایناستکهمدیراناجرایی»سواالتبیرحمانهای«ازخودمیپرسند

کهآنهارامجبورمیکندعمیقابهشرایطموجودفکرکنند.
پیتردراکردرجملهمعروفخودمیگوید»منمشاورنیستم.ُرکگوهستم.
پاسخنمیدهم؛فقطسواالتدشواریازافرادمیپرسمکهبایدتالشکنند

پاسخهایمخصوصبهخودرابیابند«.
دراینکتاب،مجموعهسواالتیرامیآموزیدکهمیتوانبرایآزادسازی
امکان شما به سواالت این دهید. پاسخ آنها به بپرسید. خود از خالقیت
میدهندکهبهعمقموضوعنفوذکنید.هرچهسواالتدقیقترومتمرکزتر
باشد،بازتابهایخالقانهذهنتانباسرعتبیشتریپاسخهاییکاربردیارائه

خواهندکرد.


آزمایش فرضیه ها 
مدام که است این برانگیختنخالقیت برای راهها قدرتمندترین از یکی
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فرضیاتخودراآزمایشکنید.اطمینانحاصلکنیدکهاهداف،مشکالتو
سواالتیکهمطرحمیکنید،واقعیتهایزندگیوشرایطفعلیتانهستند.

تمرکزبراهدافاشتباهیامشکالتاشتباهبیثمراست.
مدامازخودبپرسید»فرضیاتمنچیست؟«بدانیدکهبسیاریازفرضیات
شمادربارهزندگی،کار،مشتریان،پول،بازاروافراددیگراشتباه،کمیاشتباه

یاگاهیکامالاشتباهاست.
چیست؟ شما ناخودآگاه یا پنهان فرضیات چیست؟ شما واضح فرضیات
ازآبدرآید،چه اگرمحبوبترینفرضیاتشماغلط اینکه ازهمه مهمتر

میشود؟
مقاومت مشکالت، با هرگاه است. شکستی هر منشا اشتباه فرضیات
اگر چیست؟ من »فرضیات بپرسید خود از شدید، مواجه دشواریهایی یا

فرضیاتماشتباهباشد،چهمیشود؟«


تمرین های عملی 
۱.دستیابیبهکدامهدفبیشتریناثرمثبترابرشغلوکسبوکارتان

میگذارد؟
نباشد، درست اگر که دارید بزرگی فرضیات چه کارتان و زندگی در .2

تغییراتعمدهایمیطلبد؟
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آیامثالهمزدنشکردرفنجانقهوهرابهخاطردارید؟شماذخایرعظیمی
ازخالقیتداریدکهمیتوانیدبااستفادهازانواعتکنیکهاآنهاراهمبزنید

وبرانگیزید.روشطوفانذهنییکیازآنهااست.
براساسنظرمتخصصمغزتونیبوزان،مغزحدود۱۰۰میلیاردسلولدارد
کههریکازطریقغددورشتههایعصبیبهصورتمستقیمیاغیرمستقیم

باحدود2۰,۰۰۰سلولدیگرمرتبطهستند.
۱۰۰ کرد خلق میتوان که افکاری و ایدهها تعداد ریاضی نظر از یعنی
میلیاردایدهبهتوان2۰,۰۰۰استکهمعادلعددیکبهاضافه8صفحه
از بیشتر کنند بهذهنتانخطور میتوانند که افکاری تعداد صفرمیشود.

تعدادمولکولهایدنیااست.شماذاتایکنابغههستید!

روش طوفان ذهنی

سه
ل 

ص
ف
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ورزش فکری 
طوفانذهنییکیازقویترینروشهایخالقانهحلمسئلهودستیابیبه
اهدافاست.اینروشبااستفادهازسواالتمتمرکز،نیرویذهنرادرگیر
یکسوالخاصمیکند.براساستجربیاتمناستفادهازاینروشساده
درمقایسهباسایرتکنیکهایتفکرخالق،افرادبیشتریراثروتمندوموفق

کردهاست.درسمینارهاآنرا»روش2۰ایدهای«مینامیم.
دلیلقدرتمندیاینروشسادگیآناست.

باالی را یاهدفتان برداریدودشوارترینمسئله نخست،صفحهایکاغذ
کردن برابر دو هدفتان اگر مثال، برای بنویسید. سوال بهشکل و صفحه

فروشوسودآوریدردوسالآیندهاست،سوالبهاینشکلخواهدبود:
»برایدوبرابرکردنفروشوسودآوریدر2۴ماهآیندهچهکاریمیتوان

انجامداد؟«
هرچهسوالدقیقترباشد،بهتراست.بهتراستهدفخودرابهصورت

عددییامالیتعریفکنید.
»برایافزایشفروشاز5میلیوندالربه۱۰میلیوندالردرسال،بایدچه

کارهاییدر2۴ماهآیندهانجامدهیم؟«

ارائه 20 پاسخ
عبارات از و کرده اولشخص باضمیر پاسخها نوشتن به سپسشروع

اجراییاستفادهکنید.
برایمثال،میتوانیدبگویید:»ما22مدیرفروشجدیداستخداممیکنیمو
آموزشمیدهیم«.یامیتوانیدبنویسید»در۱2ماهآیندهسهمحصولجدید

بهمشتریانمعرفیخواهیمکرد«.
ارائهدهید.اینکاررا خودراموظفبهنوشتنکنیدتاحداقل2۰پاسخ
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میتوانیدشخصاوبااستفادهازیکبرگکاغذیاهمراهگروهوبااستفادهاز
وایتبردیاکاغذبزرگانجامدهید.امابایدخودراموظفکنیدکهدراین

تمرینحداقل2۰پاسخارائهدهید.


چهار روش برای تغییر 
فقطچهارروشمتفاوتبرایدستیابیبهاهدافیاحلمسائلوجوددارد.
نخستاینکهکاریرابیشترانجامدهید.دوماینکهسایرکارهاراکمترانجام
دهید.سوماینکهکاریکامالجدیدآغازکنید.چهارماینکهانجامبعضیکارها

راکامالمتوقفکنید.
هنگامارائه2۰پاسخ،همچنانازخودبپرسید»چهکارهاییرابایدبیشتر
بایدچهکاریراشروعوچهکاریرا انجامدهم؟ وچهکارهاییراکمتر

متوقفکنم؟«
دراینتمرینچندپاسخاولبسیارسادهاست.بهراحتیمیتوانیدکارهایی

کهبایدبیشتریاکمترانجامدهیدرامشخصکنید.
پنجپاسخبعدیدشوارتراست.بایدبهدنبالمواردیبگردیدکهبایدشروع

کردهیامتوقفکنید.
۱۰پاسخآخرازهمهدشوارتراستوگاهیبیستمینپاسخآنقدردشوار
استکهاحساسمیکنیدبایدتسلیمشوید.امابایدخودرامجبورکنیدکه

حداقل2۰پاسخبنویسید.
پاسخ است، ذهنی تالش بیشترین نیازمند که پاسخ بیستمین اغلب
را زندگیشخص یا رامتحولمیکند سرنوشتسازیاستکهکسبوکار

کامالتغییرمیدهد.
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کمیت از کیفیت مهم تر است
هربارکهپاسخیمییابیدوآنرامینویسید،تواناییهایخالقانهخودرا
آزادمیکنیدوبرمیانگیزید.نگرانکیفیتنباشید،فقطبهکمیتتوجهکنید.
راهم آن متضاد وسپس بنویسید را میرسد ذهنتان به که ایدهای اولین
یادداشتکنید.سپسترکیبدوایدهرابنویسید.حتیپاسخهایمسخرهرا
همبنویسید.فقطخودرامجبورکنیدکهحداقل2۰پاسخبنویسیدوجالب
اینکه،گاهیجوابخودشرابهشمانشانمیدهد.بسیاریازدانشجویان
منبهایننتیجهرسیدهاندکهاینروشدرحلمسائلیکه6ماهیابیشتربا

آندرگیربودهاند،بسیارموثربودهاست.


اقدام سریع 
وقتی2۰پاسخبهسوالخوددادید،آنهارابازبینیکردهوحداقلیک
ایدهراکهمیخواهیدفورااجراکنید،انتخابکنید.بااجرایسریعیکایده،
خالقیتخودرادرجریاننگهمیدارید.اگرهرصبحقبلازشروعکاراین
تمرینراانجامدهید،خواهیددیدکهدرتمامطولروزخالقانهفکرمیکنید
ودرستمثلاینکهصبحورزشکردهباشید،تمامروزشادابتروهوشیارتر

هستید.
یامتفاوتاست. انجامکاریجدید افراد برای ازسختترینکارها یکی
وقتیایدهفوقالعادهایارائهمیکنید،بایدفورابرتمایلطبیعیبهتعللیا
ایدهغلبه پناهبردنبهگوشهامنبهجایعملیکردنآن سهلانگاریو

کنید.
را اطرافیانتان و خود که رسید خواهد ذهنتان به ایدههایی و دیدگاهها

شگفتزدهخواهدکرد.
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تمرین های عملی 
۱.همینامروزبزرگترینمسئلهیاهدفخودرامشخصکردهوآنرابه

شکلسوال،باالییکصفحهکاغذبنویسید.
2.خودراموظفکنیدکه2۰ایدهیاپاسخرایکبارهوبدونحواسپرتی

یاوقفهارائهکنید.
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و بیشتر تقویتمیشود.هرچهسواالت باسواالتمتمرکز ذهنخالق
بهتریبپرسید،تفکریدقیقتروخالقترخواهیدداشت.پرسیدنسواالت
متمرکزنشانهافرادباهوشاست.وقتیپرسیدنسواالتمتمرکزازخودرا
آموختید،آنوقتمیتوانیدازدیگرانهمسواالتیمتمرکزبپرسید.درادامه

بهمهمتریِناینسواالتمیپردازیم.


سعی دارید چه کاری انجام دهید؟ 
اینیکیازمهمترینسواالتیاستکهبایددرکاروزندگیشخصیاز
خودبپرسید.جالباینکهاکثرافرادخواستهخوددرهربازهزمانیرابهوضوح

نمیدانند.
بنجامینتِِرگومینویسد»بدتریننوعاتالفوقتانجامعالیکاریاست

کهاصالنیازیبهانجامآننیست«.

پرسش، محرک خالقیت

هار
 چ

صل
ف



خالقیت و حل مسئله - فصل 4

24

و برابرکردنتالشها دو معنی به جورجسانتایانامیگوید»کوتهفکری
فراموشکردنهدفاست«.

بسیاریافراددرکارشانبسیارتالشمیکنندوگاهیساعتهایطوالنی
وحتیتعطیالتآخرهفتهرابهکارمیپردازند،امامسئلهایکهرویآنکار
میکنند،اصالمهمنیستوهیچارتباطیبااهدافکلیوجزئیکسبوکار

ندارد.
سختتر کار با که هستند سریع آنقدر تغییرات کردید احساس هرگاه
»استراحت« زمان احتماال میرسید، کمتری و کمتر نتایج به سختتر و
فرارسیدهاست.ساعترامتوقفکنید،درراببندید،وسایلبرقیراخاموش
کنیدوفقطاینسوالراازخودبپرسید»ماواقعاسعیداریمچهکاریانجام

دهیم؟«
مجلهاکونومیستنتایجمطالعه2۱سالهایرامنتشرکردکهدرطول۱۰
سالوباکمک۱5۰محققبهبررسی22,۰۰۰شرکتپرداختهبود.هدف
اینمطالعهتعیینسطحشایستگیمدیریتیدریکشرکتودالیلآنبود.

محققانبرایتعییناثربخشیمدیرسهعاملرادرنظرگرفتند:
۱.تعییناهدافشفاف

2.تعیینمعیارهایعملکرد
۳.اعطایپاداشبهعملکردبرتر

درهمهموارد،تواناییتعییناهدافشفافبرایشرکت،برایهرقسمت
یابخشوبرایهرشخصدرسازماننقطهشروعمدیریتاثربخشبودکه
منجربهعملکردونتایجعالیمیشد.واقعاسعیداریدچهکاریانجامدهید؟


سعی دارید آن را چگونه انجام دهید؟ 

هرگاهدرراهدستیابیبهاهدافشخصیوکاریبامسائل،موانع،مقاومت
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یاچالشهایخارجیمواجهشدید،یکباردیگرساعترامتوقفکنید.روی
کاغذفکرکنید.فرایندهاییکهبرایرسیدنازمبدابهمقصدمورداستفاده

قرارمیدهیدرابازبینیکنید.
آیاممکناست آیاممکناستمسیراشتباهیرادرپیشگرفتهباشید؟
مسیریکهبرایرسیدنبهاهدافانتخابکردهایددیگرموثرنباشد،منسوخ

شدهباشدوالزمباشدفعالیتهایکامالمتفاوتیراآغازکنید؟
در »نوآوری درباره مقالهای فورچون مجله نویسنده کالوین جئوفری
از شرکتها اغلب که رسید نتیجه این به و نوشت کسبوکار« مدلهای
کسبوکاری اگر اینکه بدتر میکنند. پیروی کسبوکار منسوخ مدلهای
۹۰ بفروشید، را ناملموس محصوالت انواع و باشید داشته اطالعاتمحور

درصداحتمالداردکهدرمسیریاشتباهگامبردارید.
را آن بلکبری و نوکیا کرد، معرفی 2۰۰6 سال در را آیفون اپل وقتی
»اسباببازیویکهوسموقتیوزودگذر«نامیدند.فرضشاناینبودکه

هیچکستوانازبینبردنتسلطآنهابربازارراندارد.
یکیازمدیرانبلکبریباغرورفراواندربارهآیفونگفت:»هیچکسبه
ارائه اپلیکیشنمختلف اپل۱,2میلیون امروزه، اپلیکیشنهانیست«. دنبال
میکندکهبهکاربرانآیفونامکانمیدهدهرنوعکارادارییاشخصیو
کارهایمتعددیکههرگزتصورشرانمیکردندراباگوشیخودانجامدهند.
درسال2۰۱۳سهمبازاربلکبریونوکیا۹۰درصدکاهشیافت،ایندو
شرکتنیمهتعطیلشدندونامشانبهعنوانرهبرانبازاربهکتابهایتاریخ
کسبوکارراهیافت.آنهاهرگزازخودنپرسیدند»میخواهیمچطوراینکار
راانجامدهیم؟میخواهیمچطورسهمخودازبازارگوشیهایهمراهراحفظ

کنیم؟«
شمامانندنوکیاوبلکبریدرکدامبخشازکسبوکارخودنابیناهستید؟آیا
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روندهاوتغییراتاساسیبازارکهنشانهایازمنسوخشدنمدلکسبوکارتان
استرامیبینید؟


به دنبال چه نتایج و خروجی هایی هستید؟ 

نتیجهیاراهحلایدهآلبرایمسئلهیاهدفخاصیکهدارید،چیست؟
تصورکنیدیکچوبجادوداریدومیتوانیدآنرارویکسبوکارفعلی
خودتکاندهیدوآنراازهرنظرایدهآلکنید.اگرشرایطکسبوکارشمااز
نظرمحصوالت،خدمات،افراد،سودآوریونتایجازهرنظرایدهآلبود،چه

تفاوتیباشرایطامروزتانداشت؟
تولید در جهانی رهبری به را اینتل شرکت گروو اَندرو و مور گوردون
میکروچیپوبهکسبوکاریچندمیلیوندالریتبدیلکردند.اماتایوانیها،
ژاپنیهاوکرهایهاشروعبهتولیدمیکروچیپهاییباکیفیتمشابهیابرترو
باقیمتهایبسیارپایینترکردندکهبهبازارایاالتمتحدهسرازیرشدوباعث

کاهشچشمگیرفروشمحصوالتاینتلشد.
بهگفتهگوردونمورواَندروگروویکروزآنهادردفترگروونشستهبودند
وازخودشانپرسیدند»اگرهیئترئیسهاینتلهردویمارااخراجومدیران

جدیدیرااستخدامکند،آنهاچهکارهایمتفاوتیانجاممیدهند؟«
آنهابهسرعتبهایننتیجهرسیدندکهمدیرانجدیدازکسبوکارتولید
میکروچیپهایبیهویتخارجمیشوندوهمهداراییومنابعاینتلراصرف

تولیدریزپردازندههاییبراینسلجدیدکامپیوترهایشخصیمیکنند.
و بزرگترین از یکی به را اینتل و دادند انجام را کار همین نیز آنها
این پرسیدن شجاعت آنها کردند. تبدیل دنیا شرکتهای سودآورترین
سواالتراداشتندکه»میخواهیمچهکاریانجامدهیم؟میخواهیمآنرا

چگونهانجامدهیم؟واقعابهدنبالچهنتایجوخروجیهاییهستیم؟«
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آیا راه  های دیگری برای دستیابی به اهداف یا خروجی  های 
مطلوب وجود دارد؟ 

آیاراهبهتریوجوددارد؟اگرکاررابهاینروشانجامندهیم،چهراههای
بهتر،سریعتر،ارزانتروسادهتریبرایانجامآنوجوددارد؟

به برایدستیابی دارد.همیشهروشکاراتری بهتریوجود راه همیشه
هرهدفیوجوددارد.همیشهروشبهتریبرایاستفادهازاستعدادهاومنابع

خاصشماوجوددارد.
شرکتتان به تا کردهاید استخدام گرانقیمتی مدیریت مشاور کنید تصور
بیایدوفعالیتهاواستراتژیهایفعلیتانراارزیابیکند.اینمشاورنزدتان

میآیدوسواالتناخوشایندیازشمامیپرسد.
انجاممیدهید. میخواهدبداندچهمیکنیدوچراکارهارابهاینشکل
میخواهدبداندازچهراههایدیگریبرایدستیابیبههماناهدافاستفاده
کردهاید؟میخواهداهدافکلیوجزئیشرکتوهربخشآنکهدرتحقق

اهدافتاننقشداردراتوضیحدهید.
تا کردهاید استخدام را خود کنید تصور باشید. خودتان مدیریتی مشاور
فراوان شفافیت با و احساسات بدون منطقی، خیلی و بیایید شرکت به

کسبوکارتانرابررسیکنید.ازخود»سواالتبیرحمانهای«بپرسید.


تمرین های عملی 
۱.کاریکهسعیداریددرکسبوکارخودانجامدهیدرادقیقاوبهوضوح

ودربیستتابیستوپنجکلمهتوضیحدهید.
بیستوپنج تا بیست رادر اهداف به برایدستیابی برنامهعملیخود .2

کلمهتوضیحدهید.دقیقامیخواهیدآنراچگونهانجامدهید؟
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و همافزایی افزایش تکنیکهای نیرومندترین از یکی فکری طوفان
آزادسازیخالقیتدرگروه،تیمیاسازماناست.یکیازمسئولیتهایاصلی
مدیراِنموثربرگزاریجلساتمنظمطوفانفکریباکارمندانیاستکهبر
بهبودکسبوکارتمرکزکردهاند.اگرازاستعدادخالقانهافرادتانبهرهبرداری
نکنید،متحملضررمیشوید.پسبایدمحیطیخلقکنیدکهآنهارابهارائه

بهترینایدههابرایموفقیتکسبوکارتشویقکند.


فرایند طوفان فکری 
دراینجابهششنکتهبرایانجامطوفانفکریوبرانگیختنخالقیتافراد

اشارهمیکنیم:

نفراست.کمتر تاهفت برایگروهطوفانفکریچهار ایدهآل اندازه .۱

طوفان فکری، آزادسازی 
نیروی تیم

پنج
ل 

ص
ف
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ازچهارنفرباعثکاهشکمیتوکیفیتایدههایارائهشدهمیشود.بیش
ازهفتنفرنیززیاداستوباعثمیشودبعضیافرادفرصتارائهبهترین

افکارشانرانداشتهباشند.
وقتیجلساتطوفانفکریراباگروههایبزرگتربرگزارمیکنم،آنهارا
بهگروههایچهارتاهفتنفرهتقسیممیکنموازآنهامیخواهمجداگانه

کارکنندودرانتهایجلسهایدههایشانراباکلگروهدرمیانبگذارند.

2.طولیکجلسهطوفانفکریایدهآل۱5تا۴5دقیقهاست.۳۰دقیقه
بهترینحالتاست.خیلیمهماستکهزماندقیقجلسهطوفانذهنیرا
اعالمکنیدوآنرادقیقادرزمانمقرربهپایانببرید.ارائهایدههادریک
کیفیت و کمیت افزایش باعث که دارد خاصیتی مشخص زمانی محدوده

ایدههامیشود.

زمان در ممکن ایده تعداد بیشترین ارائه ذهنی طوفان جلسه هدف .۳
ارائهشده ایدههای کیفیت و کمیت بین مستقیمی ارتباط است. تعیینشده
فکری دقیقهجلسهطوفان آخرین در که ایدهای آخرین گاهی دارد. وجود
ارائهمیشود،ایدهسرنوشتسازیاستکهآیندهسازمانرادگرگونمیکند.

۴.جلسهطوفانفکریبایدکامالمثبتباشد.یعنیایدههایارائهشدهمورد
هیچگونهقضاوتیاارزیابیقرارنمیگیرند.همهایدههاخوبهستند.هدف
ایناستکهایدههایبیشتریازافرادبگیریدواینامرباتقدیروتشویق

حتیمسخرهترینایدههاممکنمیشود.
چندانعجیبنیستکهیکایدهمسخرهدرترکیببایکایدهمسخره
بامزه ایده کند. متحول را کسبوکار که شود منجر سومی ایده به دیگر،
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بدهید،ایدهاحمقانهبدهید.ایدهخندهداربدهید.کاریکنیدکهبههمهخوش
بگذرد.هرچهمیزانخندههادرجلسهطوفانفکریبیشترباشد)کهبخشی
ازآنبهخاطرایدههایابلهانهاست(،کیفیتوکمیتایدههاافزایشخواهد
یافت.بهدنبالایدههاوراهحلهایبیشتربرویدونگرانخوبیابدبودن

آنهانباشید.

5.پیشازشروعجلسهطوفانفکری،رهبرجلسهرامشخصکنید.رهبر
جلسهمسئولیتویژهداردتامطمئنشودکههمهافرادفرصتهمکاریو
صحبتپیدامیکنند.بهترینراهرسیدنبهایندرجهازهمکاریایناست
کهرهبردورمیزهابچرخدویکایدهازهرفردرانفربهنفریادداشتکند.
اینفرایندبسیارموثرودرستمانندروشنکردنموتوراست.وقتییکبار
سرمیزهامیروید،همههیجانزدهمیشوندودرکارمشارکتمیکنند.افراد
ازهمهسوایدههایخودرامطرحمیکنند،دستشانراباالمیبرندوبرای

صحبتکردناجازهمیگیرند.
ارائه به را فرد هر کند، ایجاد منظم فرایندی که است این رهبر وظیفه
ایدههایشتشویقکندومطمئنشودکهسایرینهمفرصتصحبتدارند.

6.هرجلسهطوفانفکریبهیکنگارندههمنیازدارد.وظیفهاینشخص
عالوهبرهمکاری،ثبتایدههایارائهشدهاست.شایددریکجلسهطوفان
فکریپرانرژیبهبیشازیکنگارندهنیازداشتهباشید،زیراایدههایخوب

زیادیمطرحمیشود.
برگزار شرکتها سایر و آی.بی.ام در را ذهنی طوفان جلسات هرگاه
میکردم،پیشنهادمیدادمکهمسابقهایبینمیزهاومیاناعضایهرمیز
ایده ارائهمیکند. را ایده بیشترین گروه کدام تامشخصشود انجامشود
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»مسابقه«باعثمیشدهمهسعیکنندبیشترینتعدادایدهممکنرابدون
قضاوتوارزیابیارائهدهند.


تکنیك گروه واژگان 

اینتکنیکیسادهامانیرومنداستکهدرجلساتطوفانفکریاستفاده
میشودتاپاسخهاییخالقانهبهسواالتیامسائلخاصارائهشود.سادهترین
مثالتکنیکگروهواژگان،کاملکردنعباراتاست.برایمثال،میتوانید

سهعبارتزیرراباپاسخهایمختلفیکاملکنید:
۱.میتوانیمدر۹۰روزآیندهفروشخودرادوبرابرکنیم،اگر...

2.میتوانیمهزینههایحملونقلومدیریتخودراتا2۰درصدکاهش
دهیم،اگر...

۳.میتوانیمتامینکنندهاصلیمحصولخوددراینبازارشویم،اگر...
سرمیزهابرویدواینعبارتهایاسایرعباراتیکهنوشتهایدراباهرتعداد
پاسخممکنکاملکنید.فرضکنیدراهحلیمنطقی،عملیوارزانازپیش
وجودداردولیهنوزآنرانیافتهاید.وظیفهشماایناستکهترغیبکنید

عباراتراکاملکنندتاافرادبهترینایدههایخودراارائهدهند.
تمریندائماینروش،کیفیتوکمیتتفکرخالقهمهافرادسازمانرا
راهحلهاییکهخیلی یافتن برای اینروش افزایشمیدهد. تاحدزیادی

بدیهیهستندولیهنوزازآنهااطالعندارید،بسیارعالیاست.


تمرین عملی 
۱.یکمسئلهیاهدفدرکسبوکارخودبیابیدکهاگرآنراحلکنیدیابه

آندستیابید،تفاوتزیادیدرکسبوکارتانایجادمیکند.
این رامطابقمطالب فرایند راتشکیلدهید، تیمطوفانفکریخود .2
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فصلبرایشانتوضیحدهیدوسپسازآنهابخواهیدهرتعدادایدهممکن
برایحلمسئلهیادستیابیبههدفرادرمعرضطوفانفکریبگذارند.از

نتایجشگفتزدهخواهیدشد.
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درمطالعهایکهدرسال2۰۱۳دربارهروسای5۰۰شرکتکوچکبارشد
سریعانجامشدودرمجلهIncبهچاپرسید،محققاندریافتندکهویژگی
شرکت، به نسبت خوشبینی از باورنکردنی درجهای مدیران، این برجسته
محصوالتیاخدماتوآیندهکسبوکارشانبود.اینخوشبینیبهدیگران
سرایتمیکرد،درهمهسازمانپخشمیشدوانرژیوابتکارزیادیمیان
کارمندانایجادمیکرد.همچنینباعثخلقجریانیدائمیازایدههامیشد

کهدرموفقیتبیشترشرکتموثربود.


دو روش برای گسترش و حفظ نگرش خوش بینانه
دوروشمختلفبرایاینکاروجوددارد:

و بیندیشید آن به دستیابی روش و دارید دوست آنچه درباره اغلب .۱
صحبتکنید.افرادخوشبینصبح،ظهروشببهاهدافشانفکرمیکنند.

اهمیت خوش بینی

ش
 ش

صل
ف
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به دنبالروشدستیابی به وهمیشه ازفرصتهامیبینند پر را دنیا آنها
اهدافوحلمسائلهستند.


2.درهرفردیاشرایطیبهدنبالنکاتمثبتباشید.خوشبینهامعتقدند
اگرهدفشفافی دارند باور نهفتهاست.آنها راهحلی کهدرونهرمسئله
داشتهباشند،برایدستیابیبهآنحتماراهیپیدامیشود.مشکالتهمیشه
وجوددارند.وقتیمشکلیپیشمیآید،خوشبینهابهدنبالکسبچیزی

خوبیاسودمندازشرایطمنفیهستند.


اصطالحات خوش بین ها 
یکیازویژگیهایافرادخوشبینایناستکههرگزازواژه»مشکل«
استفادهنمیکنندوبهجایاستفادهازاینواژهمنفی،آنپیشامدیادشواریرا

»شرایط«مینامند.میگویند»امروزباشرایطجالبیروبهروشدیم«.
واژه برمیانگیزد، را زیان و ترس احساسات »مشکل« واژه درحالیکه
»شرایط«خنثیاست.شمابامشکلدستوپنجهنرممیکنید،اماباشرایط

فقطسروکاردارید.
مبارزه آن با که است چیزی اگرمشکل است. بهتر»چالش« واژه یک
میکنیدوموجبشکستوهدردادنزمانوپولمیشود،چالشچیزی
استکهباآنمواجهمیشوید،یعنیشرایطیکهبهترینآنچهدرتوانشما

واطرافیانتاناسترابرمیانگیزد.
ازاینبهبعد،وقتیمشکلیپیشآمد،میتوانیداینطوربهآنواکنشنشان

دهید»امروزباچالشجالبیروبهروهستیم«.
بهترینواژه»فرصت«است.وقتیهرمشکلیاسختیرایکفرصتبه
حسابآورید،ازفرصتهایفراوانیکهپیشمیآید،شگفتزدهمیشوید.در
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صورتیکهاگرازابتدادرآنمشکلغرقمیشدید،هرگزآنهارانمیدیدید.
یکیازمهمترینسواالتیکههنگامبروزهرمشکلبایدازخودبپرسید

ایناست»چرااینموضوعرامشکلمیدانم؟«
بهخاطرقدرتذهنفراآگاه،اغلبسختییاشکستمانند»هدیهای«
برایتانفرستادهمیشودتانشاندهدکهدرمسیراشتباهیگامبرمیدارید.
همیشههردشوارییامشکلرافرصتیبدانیدکهدقیقادراینبرههاززمان
برایتانفرستادهشدهتادرآیندهموفقترباشید.ایننوعتفکر،روشمدیران

برتراست.


یافتن درس ارزشمند
اگردرهرسختییاشکستبهدنبال»درسیارزشمند«باشید،میتوانیددر
مواجههباهر»شرایطی«خوشبینباقیبمانید.یکیازحقایقبزرگگیتی
بهشما نهفتهاستکه یاسختی،درسهایی ایناستکهدرهرشکست

کمکمیکنددرآیندهموفقترباشید.
بیاییدیکتمرینانجامدهیم:بزرگترینمشکلیادشواریفعلیخودرا
مشخصکنید.تصورکنیداینمشکلهدیهایاستکهبرایتانفرستادهشده
ودرسیبههمراهداردکهبرایپیشرفتسریعتردرکاروزندگیبایدآنرا

بیاموزید.ایندرسچیست؟

تغذیه ذهن 
برایتبدیلشدنبهفردیکامالخوشبین،بایدمدامذهنخودراباایدهها،

اطالعاتودانشمثبتوهمچنینگفتگوباافرادمثبت»تغذیهکنید«.
اغلبهم بهآنفکرمیکنید« همانطورکه»همانچیزیمیشویدکه
همانچیزیمیشویدکهذهنخودراباآنتغذیهمیکنید.اگرغذاهایسالم
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ومغذیبخورید،بدنیسالموسرزندهدارید.اگرذهنخودرابامطالبمثبت
تغذیهکنید،ذهنیمثبت،هوشمندتروخالقتربرایکارخواهیدداشت.

وقتیدرمواجههباهرسختیایننوعتفکرراپیشبگیرید،ازدیدگاهها
شگفتزده میآموزید، دشوار موقعیت هر از که فوقالعادهای درسهای و

خواهیدشد.اغلب،درسیکهمیآموزیدکلیدموفقیتهایبعدیاست.
باعث که هستند کاتالیزورهایی مثبت، تصور و مثبت گفتار مثبت، تفکر

میشوندذهنفراآگاهسریعتروبهترازهرزماندیگریکارکند.
هرچیزیکهمدامبهآنفکرکنید،بهزندگیتانجذبمیشود.اگرفکرو
گفتارمنفیداشتهباشیدیانگرانرویدادهایآیندهباشید،قانونجذبرافعال
میکنیدتامانندآهنرباآنحوادثرابهزندگیتانجذبکند.مراقبباشید.
ذهنفراآگاهنیازمندشفافیتوتعهد،اعتقادراسخواشتیاقاست.اینذهن

بااحساساتعمیقکهمهمتریِنآنهااشتیاقاست،فعالمیشود.
هرچهاشتیاقبیشتریبرایدستیابیبههدفیمهمداشتهباشید،ذهنفرا
باعث ارائهکندکه را ودیدگاههایی ایدهها تا آگاهتانسریعترکارمیکند

میشودشماواهدافباسرعتبیشتریبهسویهمحرکتکنید.


تمرین های عملی 
درباره فقط باشید. خوشبین کامال فردی بگیرید تصمیم امروز از .۱
خواستههایخودوروشدستیابیبهآنهابیندیشیدوصحبتکنید.درهر
شرایطیبهدنبالنکاتمثبتباشید.درهرسختیبهدنبالدرسیارزشمند
باشیدومدامذهنخودرابا»پروتئینذهنی«مثبتبهشکلکتاب،فایلهای

صوتی،دیویدیهاوگفتگوهایمثبتوبهبودبخشزندگیتغذیهکنید.


2.بهزبانافرادخوشبینصحبتکنید.ازواژگانیکهمعانیمنفیدارند،
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اجتنابکنیدوآنهاراباواژگانیجایگزینکنیدکهانرژیبخشهستندو
راهحلمشکالتراآشکارمیکنند.





41

نامیدهشدند نابغه تاریخ زنانیکهدرطول ازمردانو محققان،بسیاری
راموردمطالعهقراردادندتافرآیندهایفکری،کارهاورفتارهایاصلیشان
رامشخصکنند.آنهابهایننتیجهرسیدندکهبسیاریازاینافرادهوش
متوسطیاکمیباالترازحدمتوسطداشتند.آنهاافرادیمثلانشتیننبودند.
بااینحال،بهنظرمیرسدهمهآنهاسهرفتارمشترکداشتند.خوشبختانه،
میتوانید رفتارها این تمرین با هم شما است. پرورش قابل رفتارها این
به نوابغ، رفتار اینسه یافتندر بامهارت باهوشتر«شوید. و »باهوشتر

نابغهایدر»تفکرخالقوحلمسئله«تبدیلمیشوید.


تمرکز
نخست،نوابغتواناییتمرکزکاملو۱۰۰درصدیبریکموضوعبدون
)CMP(هیچگونهحواسپرتیرادارند.اینتواناییگاهیقدرتتمرکزذهن

خصوصیات نوابغ را پرورش 
دهید

فت
 ه

صل
ف
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نامیدهمیشودوبهنظرمیرسددلیلهمهپیشرفتهاوموفقیتهایخالقانه
نامیده هم موردی« تک »مدیریت که موضوع یک فقط بر تمرکز است.
همه و وظایف انجام زمان، مدیریت مهم، اهداف به دستیابی در میشود

کارهایخالقانهحیاتیاست.
عوامل از بیانتها رودخانهای احاطه در افراد اغلب امروزه متاسفانه
ایمیلهای مدام هستند. فناوری حواسپرتیهای خصوص به حواسپرتی
جدیددریافتمیکنند،موبایلشاندائمزنگمیزند،تلفنثابتزنگمیزند
وپیغامهابیوقفهمیآیند.بهعالوه،همکارانمداممزاحممیشوندوحواس
نمیتوانهیچ کار دلیلمیگویند»سر بههمین پرتمیکنند. را یکدیگر

کاریانجامداد«.
بازههای و زمانی بایدمحدودههای بریکموضوع تمرکز آموختن برای
پیوستهایتعریفکنیدتادرآنبازههابدونمزاحمتوحواسپرتیبهکار

بپردازید.
شایدمهمتریناصلمدیریتزمانکهنقشیحیاتیدرتمرکزوخالقیت
نوع هر با ارتباط قطع با روز هر است. موارد« همه گذاشتن »کنار دارد،
ایجاد خود اطراف در ساکت فضایی خاص، زمانی بازههای در تکنولوژی
کنید.برایآرامکردنذهنتان،مانندِگلیکهدرسطلآبتهنشینمیشودبه
بازههایزمانی6۰،۳۰و۹۰دقیقهاینیازدارید.تنهادراینشرایطمیتوانید

تفکریشفافواثربخشداشتهباشید.


جستجوی روابط علت و معلولی
دومینویژگینوابغتواناییدیدنروابطعلتومعلولیوتصویرکلیاست.
نوابغدرامتحانهمهراههایممکنبرایحلمسئله،آزاداندیش،منعطفو

مانندکودکانکنجکاوهستند.
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ازیکسیستم بهعنوانبخشی را سعیکنیدکار،خودوکسبوکارتان
و دارد سروکار اطرافتان موضوعات با که جزئیاتی هر یعنی ببینید. اصلی
برآنهااثرمیگذاردرادرنظربگیرید.بهجایاینکهرویدادیراموضوعی
مجردومجزابهحسابآورید،همهمواردیکهممکناستبهآنرویداد
منجرشودوهمهمواردیکهپسازآنرویدادرخمیدهدرادرنظربگیرید.
شرایطخودرابخشیازیکتصویربزرگتربدانیدوهمهروابطمیاناجزای

اینتصویررابررسیکنید.
ازتعلقبهیکراهحلیاروشخاصوعاشقآنشدن،اجتنابکنید.یکی
ایدهیادلبستگی ازعواملیکهمانعتفکرخالقمیشود،وابستگیبهیک
شدیدبهآناست.سپسهمهتالشخودراصرففروشآنایدهبهدیگران
میکنیم.اگربتوانیمشخصدیگریرابادیدگاهخودهمراهکنیم،احساس

موفقیتمیکنیم،حتیاگربهاحتمالزیاددیدگاهماننادرستباشد.
سعیکنیدازایدهخودرهاشویدوباذهنبازهمهایدههایممکندیگر
است، فوقالعاده نظرتان به که دارید ایدهای اگر حتی بگیرید. نظر در را
منعطفباقیبمانید.ازتمایلبرایچسبیدنبهیکایدهپیشازبررسیهمه

احتماالتاجتنابکنید.
داده پیشنهاد را آن دیگری انگارشخص کنید، رفتار ایدهخودطوری با
کنیدکه آغاز اینفرض با را کارتان بپرسید. باشید.سوال است.مشکوک

شایداینایدهکامالاشتباهباشد.


استفاده از روش سیستماتیك 
استفاده مسئله حل برای منظم و سیستماتیک رویکردی از نوابغ سوم،
میکنند. تعریف مکتوب شکل به و وضوح به را مسئله نخست میکنند.
سپسسواالتیمانندمواردزیرمیپرسند:اینمشکلچگونهرویداد؟آیا
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واقعامشکلاستیامیتواندفرصتباشد؟آیاواقعامشکلاستیامیتواند
نشانهمشکلبزرگتریامتفاوتتریباشدکهبایدحلشود؟

درمدرسهتفکرریاضیمیآموزید.اگرچهپسازاتمامدورانمدرسههرگز
ازجبریاهندسهاستفادهنمیکنید،مگراینکهواردحوزهایتخصصیشوید،
اماهدفازیادگیریایندروسآموزشکارسیستماتیکازابتداتاانتهاییک
مسئلهبراییافتنراهحلاست.شماروشمنطقیوسیستماتیکپرداختنبه
هرمسئلهرامیآموزید،مهارتیکهمیتوانیدآنرادرسایرحوزههایزندگی
نیزبهکارگیرید.همهنوابغرویکردیسیستماتیکبهمسائلدارندوهرمسئله

راگامبهگامحلمیکنند.
بهیادداشتهباشیدکهعملبسیارمهماست.شماهمانچیزیهستیدکه
انجامشمیدهید.وقتیرفتارنوابغراتمرینکنید،خیلیزودمانندآنهاعمل

خواهیدکرد.


تمرین  های عملی 
۱.یکیازمشکالتبزرگفعلیخودراانتخابکردهوهمهجزئیاتآنرا

رویکاغذبنویسید.گاهیهنگامنوشتنجزئیاتپاسخآشکارمیشود.


ارتباطعلتو ازدورنگاهکنیدو باآندرگیرهستید، 2.بهمشکلیکه
معلولیبینآنمشکلوسایراجزایکاررابررسیکنید.یکصفحهکاغذ
سپس کنید، تعریف آن در را مسئله و بکشید آن میان دایرهای بردارید،
شاخههاییمانندپاهایعنکبوترسمکنیدودردایرههایمتصلبهآنها

اسامیافرادوعواملمختلفیرابنویسیدکهدراینمسئلهدخیلهستند.
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روشمنظمحلمسئلهاثربخشترینروشدرارائهراهحلهایبهتراست.
دراینفصلبههفتگامسیستماتیکبرایحلمسئلهمیپردازیم.


تعریف شفاف و مکتوب مسئله

کاغذ، روی مسئله نوشتن با است. عصبی-حرکتی فعالیت یک نوشتن،
وایتبردیاکاغذبزرگمجبورمیشویدازحواسبینایی،شنواییوحرکتی
خوداستفادهکنید.درنتیجه،همهمغزرافعالمیکنیدتادرمرحلهاولمشکل
رابهوضوحتعریفکند.چندانعجیبنیستکه5۰درصدمسائلباتعریف

دقیقآنهادرمرحلهاولقابلحلهستند.
اغلبدلیلاصلیاینکهافرادمدتیطوالنیبامسئلهایدرگیرهستند،این
استکهنخستآنرابهوضوحتعریفنکردهاند.تفکرنامنظممانعاصلی

موفقیتدرزندگیوکاراست.

حل مسئله در هفت گام

شت
 ه

صل
ف
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مطالعه، تحقیق و جمع آوری اطالعات
حقایقرابیابید.مکنزیاندکامپنی)McKinsey & Company(یکیاز
»روش اوِل بخش است. دنیا در مدیریت مشاوره شرکتهای موفقترین
دوم، بخش است. آن مختلف جنبههای و مسئله تعریف شامل مکنزی«
مطمئن تا است جزئیات ارزیابی و ممکن منبع هر از اطالعات جمعآوری

شویممبنااطالعاتمعتبراستونهفرضیات.
هرچهاطالعاتبیشتریجمعآوریکنید،احتمالبیشتریوجودداردکه
راهحلصحیحازمیاندادههانمایانشودومانندسرشیررویشیربنشیند.
آمادگیپیرویازحقایقراداشتهباشید.دربرابراینوسوسهمقاومتکنیدکه
درابتدایفرایندعاشقیکراهحلشویدوسپسبهدنبالاطالعاتیبروید

کهنتایجاولیهتانراتاییدکند.ذهنتانرابازنگهدارید.


چرخ را دوباره اختراع نکنید  
توسط قبالدرجاییدیگر، روبهروهستید، آن با بدانیدهرمسئلهایکه
شخصیدیگرواغلبباهزینهزیادحلشدهاست.نبایدچرخرادوبارهاختراع
کرد.ازافرادآگاهسوالبپرسیدوباکارشناسانمشورتکنید.بهدنبالافرادی
باشیدکهباهمینمسئلهروبهروبودهاندوببینیدچطورباآنکنارآمدهاند.در

اغلبمواردنیازینیستفرایندراازابتداآغازکنید.
در پیچیده برایحلیکمسئله پول و زمان بهترینروشهزینه شاید
کسبوکار،استخداممشاوریاکارشناسآنحوزهباشد.پرداختچندصدیا
چندهزاردالربهمشاورباعثصرفهجوییزیاددرپولوزمانمیشود.دلیل
برخیازپرهزینهتریناشتباهاتیکهدرکسبوکارخودمرتکبشدم،ناتوانی
وبیمیلیبهدریافتمشاورهباکارشناسان،قبلازاختصاصزمانوپولبه

یکایدهکارییاپروژهبود.
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به ذهن ناخودآگاه خود اجازه فعالیت بدهید 
وقتیاطالعاتراجمعآوریکردیدوبابقیهاعضادرمیانگذاشتید،نخست
سعیکنیدمسئلهراآگاهانهحلکنید.بههرکاریکهمیتوانیدانجامدهید،
فکرکنیدوسپساگرازپاسخهایارائهشدهراضینیستید،آنرابرایمدت
کوتاهیرهاکنید.برنامهایبریزیدکهدرزمانیدیگردوبارهبهآنمسئلهیا

بحثبپردازیدتاهمهفرصتفکرکردنداشتهباشند.
درانجیلآمدهاست»همهکاررابهجاآورده،بایستید«.تعبیرآندرحل
مسئلهایناستکهوقتیهمهفرایندجمعآوریاطالعاتراانجامدادید،اما
بازهمبههیچراهحلینرسیدید،مسئلهرابهطورکاملرهاکردهوخودرابه

کاردیگریمشغولکنید.
وقتیتمرکزوتوجهخودراازمسئلهیامشکلبهموضوعیکامالمتفاوت
معطوفکنیدکهذهنتانراکامالدرگیرکند،ذهنناخودآگاهوفراآگاهتان
را اعداد از یامجموعهای پیچیده فرمولی ابَرکامپیوترکه مانندیک درست
پردازشمیکند،2۴ساعتهرویآنمسئلهکارمیکند.باواگذارکردنمسئله
بهنیروهایبرترذهنی،آرامگرفتنوبهکاریدیگرمشغولشدن،ذهنبرتر

پاسخالزمرادرستزمانیکهبهآناحتیاجدارید،بهشمامیدهد.

بخوابید
قبلازخوابمسئلهخودرامرورکنیدوپاسخآنراازذهنناخودآگاهتان
بخواهید.بهنظرمیرسداینروشزمانیبهتریناثربخشیراداردکهدشواری
یامشکلمربوطبهروزبعدباشد.بادرخواستراهحل،اغلبباپاسخیاراهحلی
عالیبرایمسئلهایکهبایدتمامروزدرگیرآنباشید،ازخواببیدارمیشوید.
شایدنیمهشبباپاسخیادیدگاهیازخواببیدارشوید.شایدصبحازخواب

برخیزیدوجوابدرستمانندپروانهایرویشانهتاننشستهباشد.
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روی کاغذ بیاورید
بهتراستهمیشهدفترچهایهمراهداشتهباشیدتاهمهاینپاسخها،ایدهها
ودیدگاههارادرهمانلحظهبنویسیدوماننداغلبمواقعفراموشنکنید.
وقتیایننورسرنوشتسازرادیدید،فوراآنرایادداشتکنید.اغلبیکایده
خوبباعثمیشودازسالهاکارسختبینیازشوید.شایدیکایدهخوب

همهآنچیزیباشدکهبرایثروتمندشدننیازدارید.


اقدام کنید 
تردید کنید. اقدام دربارهاش فورا هست، هرچه ایدهتان اینکه، سرانجام
دارند. انقضایی« »تاریخ میرسند، ذهنتان به که ایدههایی معموال نکنید.
به را اقدام اگر اما فوقالعادهایرویمیدهد. اتفاقات کنید، اقدام فورا اگر
چندساعتیاچندروزدیگرموکولکنید،اغلبفرصتراازدستمیدهید.

نگذاریدایناتفاقبیفتد.


تمرین  های عملی 
۱.مسئلهیاهدفخودرامشخصکردهوآنرادرگوگلجستجوکنید.
همهمقاالتووبالگهاییکهدربارهمسئلهیاهدفخاصشمانوشتهشده
استراپیداکردهوآنهارابادقتمطالعهکنید.ازمطالبیکهافراددیگرقبال

یافتهاندوانجامدادهاند،شگفتزدهخواهیدشد.


2.وقتیتعریفشفافیازمسئلهیاهدفخودیافتید،بهدنبالافرادیبروید
کهقبالاینمسئلهرادرزندگییاکارخودحلکردهاند.ازدیگرانبپرسید
آیاافرادیرامیشناسندکهمطلبیدربارهمسئلهشمابدانند.خواهیددیدکه

خیلیزودفردموردنظررامییابیدتابااوصحبتکنید.
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حتماشنیدهایدکهمیگوینددانشقدرتمیآورد.
امافقطدانشکاربردیباعثقدرتمیشود-دانشیکهبتوانآنرادر
دانش اگر یافت. یاسودیدست نتیجه به تا کارگرفت به راستایهدفی
همهچیزبود،همهکتابدارهاثروتمندبودندزیرادراحاطهمیلیونهامنبعدانش

قرارداشتند.
تمرینهایاینفصلکمکمیکنداهدافومسائلیرامشخصکنیدکه

میخواهیدازخالقیتودانشخودبرایحلآنهااستفادهکنید.


روش فهرست سریع 
را زیر سوال پاسخ کمتر یا ثانیه ۳۰ در که است این تمرین نخستین

بنویسید:درحالحاضرسههدفمهمدرزندگیشماکدامند؟
اینروشرا»فهرستسریع«مینامند.وقتیفقط۳۰ثانیهبراینوشتن

تمرین های تقویت ذهن

نه
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ف



خالقیت و حل مسئله - فصل 9

50

سهموردازمهمتریناهدافزندگیوقتداشتهباشید،اهدافواقعینمایان
میشوندوگاهیشمارامتعجبمیکنند.

وقتیدرهمایشخوداینتمرینرابهحاضریندادم،بیشاز8۰درصد
هدف و خانوادگی هدف مالی، هدف نوشتند: مشابه هدف سه مخاطبان
بیشتر زندگی در مهم مواردسههدف این باشد. اینطور بایدهم سالمتی.

افرادهستند.
وقتیافرادبهاینسواالتجوابدادند،ازآنهامیخواهممیزانرضایت
که حوزهای هر در کنند. مشخص ۱۰ تا ۱ اعداد با حوزه هر در را خود
پایینتریننمرهرابهخوددادند،بیشترینمشکالتوناراحتیهارادارند.این

تمرینراانجامدهیدونتیجهراببینید.
به میخواهیم کسبوکارها صاحبان از کسبوکار همایشهای در
مجموعهایازسواالت»فهرستسریع«دربارهاهدافکاری،مالی،فروش،
دارند مهلت ثانیه ۳۰ دهند.شرکتکنندگان پاسخ رقابت و افراد محصول،
تاپاسخهایخودرابرایهریکازسواالتبنویسند.پاسخهایشانموجب

شفافسازیمیشودواغلبمتحولکنندهکسبوکاراست.


سواالت بیرحمانه 
تنها است. مسئله تواناییحل موفقیت است. مسئله تواناییحل رهبری
چیزیکهمیانشماودستیابیبهاهدافقراردارد،انواعمسائلوموانعاست.
آنهاچههستند؟تمرینبعدیتمرکزبرموضوعیاستکهجیمکالینزآن
را»سواالتبیرحمانه«مینامد.یعنیسواالتیکهشمارامجبورمیکندبر

مسائلتمرکزکنید.
درقدمنخستاینسوالکلیراازخودبپرسید:سهمسئلهدشوارامروزمان

چیست؟
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سپسمیتوانیداینسوالرابسطدادهوآنرادرهرحوزهمهمازکسبوکار
خودمطرحکنید.

هفت سوال مهم در کسب و کار 
۱.امروزسهمسئلهبزرگکسبوکارمانچیست؟

2.امروزسهمسئلهبزرگمالیمانچیست؟
۳.امروزسهمسئلهبزرگفروشمانچیست؟

۴.امروزسهمسئلهبزرگمادرحوزهرقابتیابازارچیست؟
5.امروزسهمسئلهبزرگمادرموردافرادچیست؟

6.امروزسهمسئلهبزرگمادرحوزهمحصوالتوخدماتچیست؟
7.سهگاممهمیکهمیتوانفورابرایبهبودنتایجکسبوکاربرداشت،

کدامند؟
سپس و آنها به دقیق پاسخهای ارائه و سواالت این پرسیدن توانایی
اجرایراهحلمشکالتمشخصشده،عاملیحیاتیوتعیینکنندهدرموفقیت

کسبوکاراست.


استفاده از قانون 20/80 
قانون2۰/8۰همدرموردمسائلکاریوهمشخصیکاربرددارد.یعنی
یا شما درون مالحظات، و نگرانیها سختیها، موانع، مسائل، درصد 8۰
افراد یا عوامل از ناشی آنها درصد 2۰ فقط و است نهفته کسبوکارتان

خارجیاست.
مشخص وضوح به را مسئله که است این برتر متفکرین نخست گام
میکنندوسپسمیپرسند»چهچیزیدرونمنیاشرکتمموجببروزاین

مسئلهشدهاست؟«



خالقیت و حل مسئله - فصل 9

52

بهانه های مورد عالقه را مشخص کنید
هموارهدرسمینارهایکاریمیپرسم»چندنفرازشمامیخواهیدسودتان
باالمیبرند.سپسمیپرسم را برابرکنید؟«همهحاضریندستشان دو را

»چراسودتانقبالدوبرابرنشدهاست؟«
زیادیدرهمان یادآوریمیکنمکهشرکتهای درستدرهمینموقع
صنعتدو،پنجیادهبرابرآنهاسودآوریدارند.بسیاریازشرکتهاییکه
درآمدهایباالتریدارندبهاندازهحضارسمینارمندرآنصنعتسابقهندارند.
همهاینشرکتهاباهمانمحیطرقابتیمواجهاندکهصاحبانکسبوکارو
مدیرانشرکتکنندهدرسمینارهایمنباآنروبهروهستند.چرادرآمدآنها

خیلیبیشترازشمااست؟
اینتمرینبهافرادکمکمیکندتابهانههایموردعالقهخودبرایعملکرد
مالیپایینترازحدایدهآلرامشخصکنند.چراکسبوکارتاندوبرابرشرایط
فعلینیست؟بهانههایشماکدامند؟بهخودودیگرانچهمیگوییدتاخودرا

ازعملکردبهتربینیازکنید؟
چهچیزیدرونشمایاشرکتباعثبازماندنازپیشرفتمیشود؟

پرسیدنمداماینسواالتوپاسخدادنبهآنهاموجببرانگیختنخالقیت
میشودوایدههاودیدگاههاییمیدهدکهباعثمیشودهرمسئلهایراحل
کنیدیابرهرمانعیکهممکناستشماراازدستیابیبهاهدافکاریو

شخصیبازدارد،غلبهکنید.

ایده آل گرایی را تمرین کنید 
رهبرانرویاپردازند.رویایعنیتواناییتجسمشرایطایدهآلآینده،برگشتن
بهزمانحالوطراحیبرنامهایبرایرسیدنازشرایطکنونیبهجاییکه

میخواهیددرآیندهباشید.
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اگرمیتوانستیدیکچوبجادوراتکاندهیدوآیندهکسبوکارتانراازهر
نظرعالیکنید،چهشکلیپیدامیکرد؟باامروزتانچهتفاوتیداشت؟مهمتر
بایدبرایرفتنازجایگاهفعلیبهجایگاه اینکهنخستینگامیکه ازهمه

مطلوبدرآیندهبردارید،چیست؟
همینامروزنخستینگامرامشخصکردهوفوراآنرااجراکنید.همه
موارددیگربهدنبالآنخواهندآمد.خبرخوباینکههمیشهمیتوانیدحداقل
یکگامبعدراهمببینید.ممکناستهمهمسیرخودبهسویآیندهرانبینید،
اماهمیشهمیتوانیدیکگامبعدراببینید.اگرتاآنجاکهقابلدیدناست،

پیشبروید،ادامهمسیرراهمخواهیددید.
تجسم با است. عالی« عملکرد »تفکر در اثباتشده روشی ایدهآلگرایی
شرایطایدهآلآیندهوسپسبانگاهبهزمانحالوجاییکهامروزدرآنقرار
دارید،بینشفوقالعادهایبهدستمیآوریدوهمهکارهاییکهمیتوانیداز

امروزانجامدهیدتاآنکسبوکارعالیآیندهراخلقکنید،میبینید.

سوال جادویی
دراینقسمتتمرینجالبیبرایتاندارم.ازخودتانبپرسید:»اگربدانید

شکستنمیخورید،چهکاربزرگیراامتحانمیکنید؟«
فرضکنیدهنوزچوبجادوییخودرادارید.میتوانیدآنراتکاندهید
وبههرهدفیدرزندگیتانبرسید.اگرچنینچیزیممکنبود،رسیدنبه

کدامهدفبیشتریناثرمثبترابرزندگیتانداشت؟
پاسختانهرچهکهباشد)مطمئناهمیشهپاسخیدارید(آنرابنویسید،
برنامهایتهیهکنیدوهرروزبرآنکارکنید.نخستینگامرابردارید.کاری
انجامدهید.هرکاریکهباشد.اماهرروزرویاینهدفاصلیکارکنید،
یعنیهدفیکهدستیابیبهآن،موجبتغییربزرگیدرزندگیتانمیشود.
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تمرین های عملی 
را آنها بنویسید. را یاشخصی کاری زندگی در ۱.سههدفمهمخود

همیناالنبنویسید.
بر را مثبت اثر بیشترین آن به دستیابی که کنید مشخص را هدفی .2

زندگیتاندارد.
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هرفردیبرایتفکر،حلمسئله،تصمیمگیریودستیابیبهاهدافسه
ضمیرمختلفدارد.درکتفاوتمیاناینسهضمیروحداکثرکردنتوان
آنهابرایبهبودزندگیوکارباعثتحولوچندبرابرشدننتایجمیشود.


ضمیر خودآگاه

هرگاهمشغولوفعالهستید،ازاینضمیربیداروآگاهاستفادهمیکنید.
ضمیرخودآگاهمعقول،تحلیلگر،منطقی،منتقدوواقعبیناست.اینضمیر
اطالعاتراازمنابعمختلفجمعآوریمیکند،آنهاراتحلیلمیکندوبا
نهایت در و میکند مقایسه کرده ثبت خود حافظه در که اطالعاتی سایر
درگاه مانند که خودآگاه ضمیر طریق از جدید اطالعات میگیرد. تصمیم

است،واردمغزمیشود.
دانیلکانَِمندرکتابپرفروشخودباعنوان»تفکرسریع،تفکرآهسته«

استفاده از سه ضمیر برای 
تفکر 

ده
ل 

ص
ف
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توضیحمیدهدکهتقریباهمیشهدوراهبرایاستفادهازضمیرخودآگاهوجود
دارد.

نخستینراهیعنی»تفکرسریع«شهودی،خودکار،غریزیوفوریاست.
زندگی ناگهانی پیشامدهای میتوانید درضمیرخودآگاه تفکر روِش این با
روزانهتانراهدایتکنید.تفکرسریعبسیارشبیهرانندگیدرترافیکاست؛
متغیر رویدادهای به روبهجلو حرکت با همزمان و میگیرید تصمیم سریع
سریع تفکر صرف روز طول در شما زمان بیشتر میدهید. نشان واکنش
میشود.درگفتگوها،تماسهایتلفنی،پاسخگوییبهایمیلهاوتقاضاهای
خارجیازتفکرسریعبهرهمیبرید.روشاستفادهمعمولوطبیعیازتفکر

سریعنیزهمیناستکهدراغلبمواردبسیارمناسباست.


تفکر آهسته 
دومینروشتفکریکهکانمنتوضیحمیدهد»تفکرآهسته«استکه
نوعدیگریازکارکردضمیرخودآگاهاست.دراینروشبایدسرعتتفکررا
کاهشدهیدوپیشازهرگونهصحبتیاواکنشیبادقتبهرویدادهاتوجه

کنید.
بهتریننوعاستفادهازتفکرآهستهزمانیاستکهمشغولفعالیتیهستید
یامیخواهیدتصمیمیبگیریدکهتاثیراتیاعواقببلندمدتدارد.برایمثال،
درجلساتبرنامهریزیاستراتژیکهمهاعضامجبورندبهتفکرآهستهروی

آورند.
اینکاربسیارحیاتیاست،زیراتصمیماتیکهدربرنامهریزیاستراتژیک
اتخاذمیشود،عواقببلندمدتیداردوتاحدزیادیتعیینکنندهموفقیتیا

شکستشرکتاست.
یکیازدیدگاههایمهمکانمنایناستکهمردماغلبهنگامیکهباید
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بهتفکرآهستهرویآورند،ازتفکرسریعاستفادهمیکنند.بسیاریافرادبه
جایاینکهکمیاستراحتکنندوهمهحقایقوجزئیاتتصمیممهمشانرا
بادقتبررسیکنند،ازتفکرسریعاستفادهمیکنندوسهواتعهداتیمیدهند

وتصمیماتیمیگیرندکهتاثیراتبلندمدتیدارد.


روی کاغذ فکر کنید 
آهسته، تفکر به سریع تفکر از ذهن هدایت برای راهها بهترین از یکی
را شما سواالت پرسیدن است. کاغذ روی کردن فکر و سواالت پرسیدن
مجبورمیکندکهآهستهترپیشرویدودربارهمسئلهبهتربیندیشید.نوشتن
یاجزئیات بهخصوصوقتیمشغولجمعآوریحقایق مطالبرویکاغذ،

مربوطبهآنشرایطهستید،شمارامجبوربهتفکرآهستهمیکند.
قانونهمیشهایناستکهاگردرابتدا،زمانبیشتریرابهبررسیمسائل
اختصاصدهید،تصمیماتبهتریاتخاذمیکنید.هرگاهممکناست،هنگام
را امکانتصمیمگیری اتخاذهرتصمیممهمی»زمانبخرید«.درصورت
همواره اندازید. تاخیر به ماه یک حتی یا هفته یک روز، دو ساعت، 2۴
هرچهآهستهتردربارهیکتصمیممهمفکرکنید،درنهایتتصمیمبهترو

عملیتریاتخاذخواهیدکرد.


استفاده از ضمیر ناخودآگاه
اینبخش،نیروگاهیاکتابخانهبزرگذهنتاناست.اینضمیرهمهتجربیات،
دانش،تصمیمات،ایدههاوافکاریکهتاکنونداشتهایدراجذبکردهوذخیره
میکندومیتواندفورابهاینحافظهدسترسیپیداکند.ضمیرناخودآگاههمه
اطالعاتراثبتمیکندوبهخاطرمیآوردومیتوانداطالعاتموجودرابه

اَشکالوالگوهایجدیدیتبدیلکندودرحلمسائلبهکارگیرد.
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به غریزه خود اعتماد کنید 
پیتراُسپِنسکی،متخصصمتافیزیکمعتقداستکهضمیرناخودآگاه8۰۰۰
بارسریعترازضمیرخودآگاهعملمیکند.مثالآنواکنشغریزیمابهافراد
جدیداست.درطولزندگیافرادمختلفیرامالقاتمیکنید؛فوراازبعضی
خوشتانمیآیدوازبعضیدیگرمتنفرمیشوید.اینارزیابیکاملمعموالدر
کمتراز۴ثانیهاتفاقمیافتد.سپس،میفهمیدکهدالیلخوبیبرایعالقه
یاتنفر،اعتمادیابیاعتمادیبهآنشخصدارید.امادرلحظهمالقات،انگار
ضمیرخودآگاهعکسیازچهرهآنشخصمیگیردوآنرابهکتابخانهضمیر
ناخودآگاهمیفرستد.ضمیرناخودآگاهفوراآنچهرهراباهمهتجربیاتیکهاز
چهرههایمختلفداریدمقایسهکردهویکاحساسفوریمثبتیامنفیرا

بهشماالقامیکند.
با را وکردارشما گفتار استکههمه این ناخودآگاه اصلیضمیر هدف
باورهایتانمطابقت ازخودسازگاراستوسیستم باتصویرتان الگوییکه
دهد.ضمیرناخودآگاهزبانبدن،لحنصدا،میزاناعتمادبهنفسواحساس

شایستگییاتوانمندیشمارادرهرشرایطیکنترلمیکند.


ذهنتان را با افکار مثبت پر کنید
وقتیضمیرخودآگاهراباجریانیازایدهها،پیامهاوتصاویرمثبتتغذیه
نحوه بر فورا و ناخودآگاهمیرود بهضمیر اطالعاتمستقیم این میکنید،

تفکرشماواحساسیکهنسبتبهخوددارید،اثرمیگذارد.
کردم. اشاره نابغههستم!« یک عبارت»من مدام تکرار اهمیت به قبال
بهخود را مثبتدیگری یاهرعبارت اینکلمات بار براینخستین وقتی
میگویید،شایدکمیمعذبباشید.اماوقتیاینعبارترابارهاوبارهاتکرار
میرود. بین از جدید تصویر این مقابل در ناخودآگاه مقاومتضمیر کنید،
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سرانجام،ضمیرناخودآگاهفرمانجدیدرابهعنوانواقعیتجدیدوجودتان
میپذیرد.سپستالشمیکندتامطمئنشودهرکاریکهانجاممیدهید،
بههرچیزیکهفکرمیکنید،میگوییدواحساسمیکنیدباالگویجدیدی

کهدرضمیرناخودآگاهبرنامهریزیکردهاید،سازگاراست.


ضمیر فرا آگاه 
ایننیرومندترینضمیرشمااست.تقریباهمهموفقیتهایبزرگدرتاریخ
بشرناشیازایدههاوالهاماتضمیرفراآگاهبودهاست.تواناییبهرهبرداری
واستفادهمنظمازضمیرفراآگاهکلیدآزادسازینبوغخالقدرهرحوزهاز

زندگیاست.
عنوان با مینامند.همچنین نیز ناخودآگاهجمعی را فراآگاه گاهیضمیر
ضمیرناخودآگاهجهانییاهوشبینهایتنیزازآنیادمیشود.کارلجانگ
آنرا»فراآگاه«مینامدومعتقداستکهمنبعهمهابتکاراتوخالقیتهادر

دنیایانسانیاست.
الهاموتخیل بینشها،شهود، پیشرفتها، آغازهمه نقطه فراآگاه ضمیر
است.اینضمیرمدامبهصورتناخودآگاهکارمیکندتامسائلراحلکند،

موانعراازمیانبرداردوشمارابهسمتاهدافهدایتکند.
وقتیهدفیامسئلهخودرابهوضوحوبهشکلمکتوبتعریفمیکنید،
ایناطالعاتبهصورتخودکاربهضمیرناخودآگاهفرستادهمیشود.سپس
ضمیرناخودآگاهآنرابهابرکامپیوترضمیرفراآگاهمنتقلمیکندوآنرابه
کارمیاندازدتا2۴ساعتهدردستیابیبههدف،حلمسئلهویافتنپاسخبه

شماکمککند.
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ترکیب سه ضمیر 
بهیادداشتهباشیدکهذاتانابغههستید.شما۱۰۰میلیاردسلولمغزیدارید
کههرکدامبا2۰,۰۰۰سلولدیگردرارتباطاستوظرفیتتفکریفراتراز

بزرگترینابَرکامپیوترهابهشمامیدهد.
برای استفادهکنید.وقتی یامنفی بهشکلمثبت ازذهنخود میتوانید
استفادهمیکنیدوسپس ازضمیرخودآگاه شفافسازیدقیقخواستهخود
باتجسمونوشنهدفآنرابهضمیرناخودآگاهمیفرستید،ازنیرویهای
فکریتانبهتراستفادهخواهیدکرد.اگربااعتمادبهنفسوآراممنتظربمانید
آنچه دقیقا تا میکند کار ساعته 2۴ فراآگاه کهضمیر باشید داشته باور و
میخواهیدرادرزمانیکهمیخواهیدبهشماارائهدهد،نیروهایفراآگاهتان

رافعالمیکنیدوکنترلکاملذهنتانرادردستمیگیرید.
بااستفادههماهنگازاینسهضمیرمختلف،نبوغنهفتهدروجودتانرا

آزادخواهیدکرد.


تمرین های عملی 
۱.زمانیرابهتفکرآهستهبپردازید،خواستهخودرابهوضوحمشخصکنید
واحساسدستیابیبههدفرابرایخودمجسمکنید.اینخواستهراآنقدر

شفافبنویسیدکهیککودکهمآنرابفهمد.


2.واژههایمثبترابارهاوبارهاتکرارکنید.»مننابغههستم«یکیاز
اینعباراتاست،امامیتوانیدازهرعبارتدیگریکهبهترینواکنشرابه

آنداریدهماستفادهکنید.



61

روشتفکر،خالقیتذاتیتانرامحصوریاآزادمیکند.روِشخاصتفکر
آموختنیاستوازاوایلکودکیومعموالدرنتیجهتقلیدازیکیازوالدین
یاهردویآنهاآغازمیشود.وقتیآنقدرکودکهستیدکهنمیدانیدچه

اتفاقیدراطرافتانمیافتد،یادمیگیریدمانندوالدینتانفکرکنید.
دوروشمختلفتفکرحفظبقایامبارزهاست.اینروشهابهطورناخودآگاه
درواکنشبهعدمقطعیتهاواتفاقاتغیرقابلپیشبینیدنیایاطرافشکل
قابل بنابراین هستند، آموختنی تفکر روشهای این که آنجا از میگیرند.
فراموششدننیزهستند.باتمرینمداوممیتوانیدهرروشتفکرناکارآمدی

راباروشهایتفکرمثبتوپویاترجایگزینکنید.


تفکر مکانیکی 
تفکر دهید، قرار هم کنار طیف یک در را تفکر مختلف روشهای اگر

تمرین دو رویکرد تفکر 
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قرارمیگیرد. آن دیگر درسر انطباقی تفکر و دریکسرطیف مکانیکی
متفکرانمکانیکیسرسخت،بیانعطافودرایدههاوعقایدخودکامالراسخ
هستند.روشتفکرآنهااغلب»تفکرازرویعادت«یاتفکرخودکاراست؛
درایدههاوتعابیرخودازدنیاهیچانعطافیندارندوهرایدهیانظریراکهبا

افکارشانسازگارنباشد،نمیپذیرند.
از»تفکراصولی«استکهفردهمهچیز همچنینتفکرمکانیکیشکلی
رادریکیازدوسرطیف؛سیاهیاسفید،درستیاغلطمیبیندواستثنائات

کمیدراینمیانوجوددارد.


چرا این تفکر اثربخش نیست
متفکرمکانیکیتمایلبهبدبینیداردوهمیشهبهدنبالدالیلیاستتا
ثابتکندهرچیزجدیدومتفاوتنمیتوانداثربخشباشد.چنینفردیسعی
میکندبینسخنانوپیشنهادهایشماباآنچهدرگذشتهرویدادهیاآنچه
اودرحالحاضرباوردارد،تفاوتیبیابد.وقتیتفاوتیاتضادیرامیبیند،

فوراایدهشماراتحقیرمیکندودورمیاندازد.
تفکرمکانیکیغیرخالقاست.واژهمطلوبمتفکرانمکانیکی»نه«است.

اینافراداز»تصلبروانی«یا»تعصبنگرش«رنجمیبرند.
چگونهبامتفکرانمکانیکیرفتارمیکنید؟معموالوظایفیاجایگاههایی
رابهآنهامیسپاریدکهبههیچتفکرخالقینیازندارد.ساختاراغلبدولتها
مملوازچنینکارمندانیاستوبههمیندلیلوادارکردنیکمدیردولتی

بهانجامکارهابهروشیبهتریامتفاوتبسیاردشواراست.
برنامهنویسانخوبیمیشوند. و متفکرانمکانیکیحسابداران،مهندسان
همچنیندرآزمونهایشخصیتیدر»فرمانبری«و»ثبات«نمراتباالیی
یا انحراف هیچ انتظار که پیشبینی قابل کامال درشرایط میکنند. کسب
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اینموضوع از و ندارند بسیارراحتهستند.خالقیت ندارد، آشفتگیوجود
کامالراضیوخوشحالهستند.درحقیقت،متفکرانمکانیکیتاحدزیادی
استقبال جدید ایدههای از و هستند منعطفتر که دیگری افراد دارند باور

میکنند،ثباتوتواناییکمترینسبتبهآنهادارند.


تفکر انطباقی
مشخصهتفکرانطباقیسطحباالیانعطافپذیریدرپرداختنبههرپروژه،
مسئلهیاهدفاست.همانطورکهقبالاشارهکردیم،اینروشتفکر،ویژگی
نوابغوافرادبسیارخالقاست.اینهمانتفکریاستکهبایدمدامآنرا

تمرینکنید.
بعضیافراددربرخیحوزههاتفکرمکانیکیودربعضیدیگرتفکرانطباقی
انطباقیداشته ایدهآلایناستکهدرهرزمینهممکن،تفکر دارند.روش

باشید.


ذهنتان را باز نگه دارید
متفکرانانطباقیذهنیبازدارند.آنهاعاشقایدههایخودنمیشوند،بلکه
تالشمیکنندازیکایدهرهاشوندوآنراازدوربررسیکنند،انگارشخص

دیگریآنرامطرحکردهوازآنهاخواستهانتقادکنند.
متفکرینانطباقیمنعطفترهستندوجوانبمختلفمسئلهرامیسنجند.
آنهاخوشبینهستندوباوردارندهمهمسائلحلمیشوندوهمیشهبه

دنبالراهحلهایینوآورانهومثبتبرایسختترینچالشهاهستند.
باز سواالت و دارند زیادی تخیل قوه هستند، خالق انطباقی متفکرین

میپرسند:چرا؟چهوقت؟کجا؟چگونه؟چهکسی؟وکدام؟
کلیدتبدیلشدنبهمتفکریانطباقیوخالقایناستکهدربارهبسیاری
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ازمسائلبهخصوصدرابتدایکارقضاوتنکنید.خودداریازقضاوتوباز
نگهداشتنذهنموجبانعطافپذیریبیشتردرتفکرمیشود.

که آوردید دست به جدیدی اطالعات و گرفتید تصمیمی اگر سرانجام،
تصمیمتانرابیاعتبارکرد،بهدنبالتغییرذهنیتتانباشید.بهیکایدهیا

نظرخاصنچسبید،بهخصوصوقتیشواهدعلیهشمااست.


تمرین های عملی 
و تواناییها نبوغ، درباره و خود درباره که محدودکنندهای باورهای .۱
استعدادتانداریدرابهچالشبکشید.چهمیشوداگرهیچکدامشاندرست
باشد الزم فقط و باشید داشته نامحدودی استعداد اگر میشود چه نباشد؟

روشآزادسازیآنرایادبگیرید؟

2.بهشرایطیفکرکنیدکهموجبناامیدییاعصبانیتشدیدشماشده
است.تصورکنیدنظرشماکامالاشتباهوحقباشخصمقابلاست.تصور
کنیدروشموثریبرایکنارآمدنبااینشرایطوجودداردکهکامالمتفاوت

ازآنچیزیاستکهتاکنونیادگرفتهاید.
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و تفکررهامیکند قراردادی یا ازروشهایراحت را تفکرجانبیذهن
پیشگامآن»ادوارددوبونو«ازکشورانگلستاناست.یکیازمثالهایتفکر
جانبیایناستکهوقتیافرادخودرامیانگودالیمیبینند،تمایلطبیعی
بهعمیقترکردنگودالدارند.بااینحال،شایدراهحلاینباشدکهبهجای

دیگریبروندوگودالجدیدیحفرکنند.
تفکرجانبیباالگویتفکرازرویعادتیاپناهبردنبهگوشهامنوانجام

کارهابههمانروشیکههمیشهانجاممیدادید،درتضاداست.


کلیدواژه  های برعکس 
یکیازروشهایتفکرجانبی،برعکسکردنکلیدواژههایاعباراتاست.
فرصت را مشکل میتوانید کردم، اشاره پیشتر که همانطور مثال، برای
بنامید.بهاینترتیب،طوریبامشکلبرخوردمیکنیدانگارهدیهایاستکه

استفاده از تفکر جانبی
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برایتانفرستادهشدهاستوتالشمیکنیدفرصتنهفتهدرآنراپیداکنید.
بهجایگفتن»فروشکاهشیافتهاست«بگویید»خریدهاکاهشیافته
است«.موضوعایننیستکهمابهاندازهکافینمیفروشیم،بلکهمشتریان
بهاندازهکافیخریدنمیکنند.اینعبارتشرایطراعوضمیکندوذهنرا

بهراهحلهایکامالمتفاوتیمعطوفمیکند.
است. تصادفی« »رابطه از استفاده جانبی تفکر روشهای از دیگر یکی
انطباق باشرایطخود را انتخابمیکنیدوآنها را واژگانی اینحالت، در
کسبوکار، و کنید انتخاب فرنگی کنگر یا پرتقال مانند واژهای میدهید.

محصولیامسئلهخودرابراساسآنتوضیحدهید.
برایمثال،میتوانیدبگویید»کسبوکارمامانندپرتقالاستچونازبیرون
کامالنرمبهنظرمیآید،اماوقتینزدیکترمیشویدفرازونشیبهایفراوان
دارد«.بخشهایمجزایشرکترابهدانهها،پوستههاوبخشهایپرتقال
تشبیهمیکنیدکهشایدهیچارتباطیباهمنداشتهباشند.»البته،کسبوکار
مابخشهایآبداری)سودآورترینبخشها(همداردکهشایدتوجهکافیبه
آنهانداشتهباشیم«.تمرینرابطهتصادفیاغلبچنانمحرکیبرایتفکر

خالقاستکهشایدباورنکنید.

ایده غالب 
یکیدیگرازرویکردهایتفکرجانبی»ایدهغالب«نامدارد.اگرایدهغالب
ایناستکهمشکلیواقعیداریم،تفکرجانبیمیگویدیکفرصتواقعی

برایسودآورییاکاهشهزینههاداریم.
بهایدهغالبفکرنکنید.مثالبهجایگفتن»بایدبیشتربفروشیم«بگویید

»مشتریانمانبایدبیشترخریدکنند«.
شایدطبیعتمیخواهدباشکستیازیانبهشمانشاندهدکهدرمسیر
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اشتباهیگامبرمیدارید.شایدبایدکاریمتفاوتانجامدهیدیامحصولو
خدمتیمتفاوترابهبازاریمتفاوتعرضهکنید.شایدزیانامروزباعثشود

باانجامکاریدیگریاایجادتغییراتبهسودبرسید.
کنید توجه نیز مقابل فرد دیدگاههای به باید جانبی تفکر تمرین برای
اززاویهدید اززاویهدیدآنشخصوبهخصوص وسعیکنیدشرایطرا
مشتریانببینیدوتعریفکنید.وکالهنگامارائهدادخواستبهدادگاهازاین
روشاستفادهمیکنند.ابتداوقبلازتهیهشکایتعلیهطرفمقابلموضوع

رااززاویهدیداوبررسیمیکنند.


به توسعه مشتری بیندیشید
کتابهای در امروز دنیای بازاریابی و فروش در موفقیتها بزرگترین
است آمده تجلی« سوی به گام »چهار و ناب« نوپای »کسبوکارهای
دارند. تاکید مشتری« »توسعه بر محصول« »توسعه جای به همگی که
جمعیتی، ویژگیهای کامل مطالعه به را زمانی باید هدف این راستای در
واقعا بفهمید باید دهید. اختصاص احتمالی مشتریان قومی و روانشناختی
کههستندوخواستههاونیازهایواقعیشانچیستوسپسمحصوالتو

خدماتخودرابراساسآناطالعاتطراحیکنید.


تخیل
تخیلیکیدیگرازروشهایتمرینتفکرجانبیاست.تصورکنیدیک
چوبجادوییداریدومیتوانیدباتکاندادنآنهمهموانعراازمیانبردارید
وبهاهدافتانبرسید.اگرایناتفاقمیافتاد،اگرچوبجادویخودراتکان

میدادیدوهمهمشکالتوموانعناپدیدمیشد،چهشرایطیداشتید؟
چه شما میکند؟ فرقی چه شرایط ندارد. وجود مانعی هیچ کنید وانمود
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کارمتفاوتیانجاممیدهید؟اگرهیچمحدودیتیدرزمان،پول،افراد،منابع،
برایتان فرصتهایجدیدی و امکانات چه نداشتید، تواناییها یا استعدادها
پیشمیآمد؟سپسراهیبرایدستیابیبهاهدافحتیبدونازبینبردن

موانعوحتیبدوناستفادهازهمهمزایایطبیعیترسیمکنید.


تمرین های عملی 
۱.شرکتشماازچهجهاتیبهپرتقالشبیهاستوچگونهمیتوانیدساختار

آنراتغییردهیدتابهرهورتروسودآورترباشد؟
2.خواستههاونیازهایواقعیمشتریانفرداچیستودرآیندهمایلهستند
برایچهمواردمتفاوتیپولخرجکنند؟چگونهمیتوانیدآنمحصوالتو

خدماترابهبازارعرضهکنید؟
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ذهنبسیارحیرتانگیزاستوپردازندهایخارقالعادهاستکهاطالعات
دریافتیازهمهحواسراپردازشمیکند.هرفردیکشیوهغالبتفکردارد
کهروشیخاصبرایپردازشاطالعات،جذباطالعاتواستفادهازآنها

بهبهترینشکلممکناست.
درتفکرخالقازسهنوعپردازشاطالعاتاستفادهمیشود:

دیداری
افراددیداریباعکسها،واژگانمکتوب،تصاویر،جداولونمودارهافکر

میکنندوبرایدرکمسئلهیااطالعاتبایدآنهاراببینند.


شنیداری
بعضیافرادبایدایدهها،بحثها،صداهاوموسیقیهارابشنوند.

روش کارکرد ذهن
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حسی-حرکتی 
افرادحسی-حرکتیبهعواطف،احساسات،حرکتیاتماسفیزیکیتوجه
بیشتریدارند.آنهابایدمسئلهیاشرایطراحسکنند.دوستدارنداشیاءرا
بردارند،آنهارادردستبگیرند،بررسیکنندواحساسکنند.دوستدارند

هنگامگفتگوبهجایثابتنشستنبهاینطرفوآنطرفبروند.


همه موارد را امتحان کنید 
امتحان را اینروشها بایدهمه برایحلمسئلهتالشمیکنید، وقتی
کنید،بهخصوصوقتیباگروهیازافرادکارمیکنیدکهروشهایپردازش
متفاوتیدارند.مطالبرابنویسید.دربارهآنهاصحبتکنیدوآنهارابهبحث

بگذارید.برخیزیدوقدمبزنیدودیگرانراهمبهحرکتتشویقکنید.
نگاهکردنبهتصاویریارسمنمودارهاروشیفوقالعادهبرایمتفکردیداری
استتابتواندبینشیبهدستآوردومسئلهیاشرایطراباعمقبیشتریدرک

کند.
تشویقافرادبهبحث،گفتنمطالبباصدایبلندوگفتگودربارهمسئلهیا

شرایطبرایمتفکرشنیداریمفیداست.
برایفعالکردنحواسحسی-حرکتی،مطالبرابنویسید،باصدایبلند
دربارهآنهاصحبتکنید،قدمبزنیدوحرکتکنید.گاهیقدمزدندرپارک
یابرخاستنازپشتمیزویکاستراحتکوتاهروشیفوقالعادهبرایمتفکر

حسی-حرکتیاستتابهپیشرفتهاییدرحلمسئلهدستیابد.


درس هایی از برگزاری سمینارها و کارگاه  های موثر 
وقتیبرگزاریسمینارهارابدونهیچفکریآغازکردم،سخنرانیمیکردم،
مطالبرارویفلیپچارتیاوایتبردمینوشتم،افرادرابهیادداشتبرداری
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تشویقمیکردموسپسازآنهامیخواستمدربارهبرداشتهایشانازاین
دیداری، پردازنده کارحواس ابتدای در کنند.همیشه ایدههایجدیدبحث

شنیداریوحسی-حرکتیمخاطبانمرافعالمیکردم.
هشت از پس خود انرژی و هوشیاری میزان از همیشه شرکتکنندگان
ساعتسمیناریاکارگاهشگفتزدهمیشدند.دلیلشفعالیتکاملمغزشان

درطولروزبود.


روش غالب خود را مشخص کنید 
همهافرادازتفکردیداری،شنیداریوحسی-حرکتیاستفادهمیکنند؛اما
هرکدامازماروشیغالبیامطلوببرایتفکرداریم.بهخصوصوقتیبا
گروهیازافرادرویمسئلهیاتصمیمیکارمیکنید،ازهمهاینسهحس
استفادهکنید.فرضکنیدبایدافرادگروهرابهروشهایمختلفیجذبکنید.
گاهیاعدادوارقامیرادستافرادمیدهیدکهحتینیمنگاهیهمبهآن
نمیاندازند،زیراروشتفکرشانبهجایدیداری،شنیدارییاحسی-حرکتی

است.


اطالعات را به روش مطلوب افراد ارائه دهید 
بهگفتهپیتردراکریکیازمهمترینکارها،شناختروشمطلوبمدیرتان
برایپردازشاطالعاتاست.اگرمدیرتانمتفکردیداریاست،بایدگزارشها
رامکتوبارائهکنیدتابتوانیدیکبهیکدربارهمطالبیکهنوشتهایدباهم
صحبتکنید.اگرمدیرتانشنیداریاست،شرایطرابهصورتشفاهیتوضیح
دهیدتامدیربهراحتیاطالعاترادرحافظهاشثبتکند.اگرمدیرتانیک
متفکرحسی-حرکتیاست،حتمادوستداردمطالبتانرالمسیااحساس

کندوهنگامصحبتشمابرمیخیزدوتحرکفیزیکیدارد.
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وقتیگزارشیمکتوبرابهیکپردازندهشنیداریمیدهیدازشمامیپرسد
»اصلمطلبرابگو.خالصهاشچیست؟«اگربایکپردازندهدیداریسروکار
داریدواخبارواطالعاتجدیدرابرایشتعریفمیکنید،احتماالمیگوید»آیا

میشودآنهارابرایمبنویسی؟«
هرچهبیشتربتوانیدهنگامحلمسئلهیااتخاذتصمیمباکارمندان،ازهر
سهروشپردازشاستفادهکنید،ایدههاوراهحلهایبهتروروشنگرتریبه

ذهنتانمیرسد.


تمرین های عملی 
۱.روشمطلوبیااصلییادگیریوجذباطالعاتخودرامشخصکنید.

اینروشچیست؟


2.روشغالبتفکرمدیروکارمندانکلیدیخودرامشخصکنید.ازآنها
بپرسیددوستدارنداطالعاتراچگونهدریافتکنندوسپساطالعاترابه

همانشکلمطلوبدراختیارشانبگذارید.
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نوابغویژگیهایخاصیدارندکهدرطولسالهادرافرادبسیارباهوش
دیدهشدهاست.یکیازاینویژگیهاداشتنرویکردیمنطقیوسیستماتیک

بههمهمسائلاست.
اینروشقدرتمندسعیمیکندتاحدممکناحساساتراازفرایندحل
تصویر میشود مجبور مسئله حلکننده ترتیب این به کند. خارج مسئله

واقعیتریازمسئلهارائهدهدوگامبهگامبهحلآنبپردازد.

روشسیستماتیکحلمسئله۹گامدارد.


فرض یك راه حل منطقی 
درگاماولبایدراهحلیمنطقیبرایهرمسئله،مشکلیاهدفدرنظر
بگیرید.دیدگاهشمانسبتبهیکمسئلهدرابتدایکارباعثمیشودخالقیت

حل  مسئله سیستماتیک
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خودراآزادکنیدیاآنرامحصورنگهدارید.بههرمسئلهیامشکلطوری
نگاهکنید،انگارراهحلیمنطقیوعملیبرایآنوجوددارد.

یکیازاهدافشمابهعنوانمتفکرخالقایناستکهدرطولفرایندتفکر
خالقتاحدممکنآراموبیاحساسباشید.


استفاده از زبان مثبت 

برای مثبت واژگان از استفاده دادم توضیح قبال که همانطور دوم گام
تعریفمسئلهیامشکلاست.بهجایآنکهپیشامدیرامشکلبنامید،ازواژه
»شرایط«استفادهکنید.»مشکل«شرایطیمنفیبهوجودمیآوردوذهن
احساسیرافعالمیکند،ولی»شرایط«خنثیاستوکمکمیکندتاآرامو

بیطرفبامشکلروبهروشوید.
حتیبهتراستبهجای»مشکل«ازواژه»چالش«استفادهکنید.چالش
آنچهدروجودتاناسترا باآنمواجهمیشویدوبهترین چیزیاستکه
استخراجمیکند،درحالیکهمشکل،مانعیاشرایطیمنفیاستکهموجب

اضطرابیاناامیدیمیشود.
بهترینواژه،»فرصت«است.هرگاهشرایطیکهباآنمواجهمیشویدرا
چالشیافرصتبهحسابآورید،قابلیتهاییرامیبینیدکهتاکنونمحبوس

یامبهمماندهبودند.

آن را به وضوح تعریف کنید 
درگامسومشرایطرابهوضوحتعریفکنید.شرایطدقیقاچگونهاست؟
افراد با ازدرماناست.وقتیدربارهشرایطیسخت نیمی تشخیصدقیق،
گروهصحبتمیکنید،تعریفیازشرایطراکههمهباآنموافقهستندروی

وایتبردیاکاغذبزرگبنویسید.
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اغلب،وقتیمسئلهایخوبتعریفشدهباشدوبهعنوانچالشیافرصت
درنظرگرفتهشود،پسازمطرحشدنبهسرعتقابلحلاست.

شرایط را تشخیص دهید
درگامچهارمبپرسید»دالیلاحتمالیوقوعاینشرایطچیست؟«درست
مانندپزشکیکهمجموعهایازآزمایشهارابرایتشخیصبیمارییادرد

انجاممیدهد،وظیفهمدیردرگاماولتعیینعلتمسئلهاست.
دربسیاریازشرایط،عاملمشکلزارویدادیاستکهفقطیکباراتفاق
نیازمندتغییرگستردهدرکارهاوفعالیتهایکلسیستمنیست. میافتدو
البتهگاهیمشکلسیستماتیکاستوبایدروشکسبوکاردرآنحوزهرا

بطورکاملتغییردهید.


گسترش احتماالت
درگامپنجمبپرسید»همهراهحلهایممکنکدامند؟«ارتباطمستقیمی
بینتعدادراهحلهایممکنیکهبراییکشرایطمشکلزاداریدوکیفیت

راهحلیکهدرانتهاارائهمیدهید،وجوددارد.
به ازرسیدن قبل و فرایندحلمسئله وتحقیقی دربخشسیستماتیک
اقدام البته کنید. ارائه را ممکن راهحل بیشترین باید تصمیمگیری مرحله

نکردنهمیکراهحلاست.


تصمیمی بگیرید
گامششمتصمیمگیریاست.معموالاگرپنجگاماولرابهشکلیآرامو
منطقیانجامدهید،تصمیمایدهآلنیزبهشکلیمنطقیمانندسرشیرروی

شیرآشکارخواهدشد.
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دراغلبموارد،هرتصمیمیبهترازبیتصمیمیاست.اگرمنتظراطالعات
بیشترهستیدونمیتوانیددرلحظهتصمیمبگیرید،مهلتیبرایتصمیمگیری
نهاییتعیینکنید.اجازهندهیدشرایطمشکلزابدونهیچراهحلیمعلقبماند.


فرد مسئول را مشخص کنید 

گامهفتمواگذاریمسئولیتهایخاصاست.چهکسیقراراستکاری
انجامدهدوتاچهزمانی؟معیاریبرایراهحلتعریفکنیدتاهمهبهوضوح

بدانندآیابهراهحلدستیافتهاندیانه.


تعیین مهلت و اقدام 
گامهشتمتعیینمهلتاست.تصمیمبدونمهلتفقطیکبحثبیهوده
است.باهمهاعضادربارهزمانبندیراهحلونحوهاجرایآنبهتوافقبرسید.
گامنهماقدامسریعاست.فوراراهحلرااجراکنید.درتحلیلنهایی،اقدام
بسیارمهماست.هرچهسریعتراقدامکنید،سریعتربازخوردهایسازندهای
دریافتمیکنیدکهکمکمیکندشرایطراتغییردهیدواقداماتموثرتری

انجامدهید.
هدففرایندحلمشکلایناستکهخودواطرافیانتانرابرایاقدامات
اقدام اگر کنید. آماده ومطلوب نتایجخاص به ودستیابی وسازنده مثبت

نکنید،همهتالشتانبرایتفکرخالقفقطیکبازیهوشاست.
هرراهحلخوبینهتنهایکبرنامهعملیدارد،بلکهیکبرنامهبررسی،

کنترلوآزمونهمداردتابتوانیدمیزاناثربخشیآنرامشخصکنید.


روش مدیران برتر 
درطولدورانکاریخودکهبابیشاز۱۰۰۰شرکتبزرگدرسرتاسر
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دنیاکارکردم،اینفرصتراداشتمکهبامدیرانبلندپایهبسیاریمالقات
کنمکهاغلبمیلیاردرومولتیمیلیاردربودندوتوانستمروشبرخوردآنهابا

یکمشکلبزرگیابحراندرشرکتراببینم.
بدوناستثنافهمیدمرهبرانبرترهنگاممواجههبامشکلیکهسایرافرادرا

ناراحتوعصبانیمیکند،کامالآرامهستند.
ذهنخودراآرام،شفافوبیطرفنگهداریدتابتوانیدباشکستیامشکلی
بزرگکناربیایید.ازگامهایارائهشدهدراینفصلپیرویکنیدتازمانیکه
دروجودتاننهادینهشوند.آنوقتاستکهازکیفیتراهحلهاوتصمیمات

خودشگفتزدهمیشوید.


تمرین های عملی 
۱.بزرگترینمسئلهیاچالشکاریکهدرحالحاضرباآنروبهروهستید،

چیست؟آنرابهوضوحتعریفکنید.


از یا اینمسئله برایحل ازهفتکارمختلفیکهمیتوان 2.فهرستی
کاری اینکههیچ ازجمله کنید، تهیه را داد انجام مانع این برداشتن میان

انجامندهید.
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با میکند کمک که است تفکر برای خالق تکنیکی صفر« از »تفکر
دیدگاهیکامالمتفاوتبهمسائلبپردازیدوراهحلبیابید.دراینروشمدام
همهتصمیماتقبلیرازیرسوالمیبرید،بهخصوصوقتیاطالعاتجدید
یاتجربهایبهدستمیآوریدکهدیدگاهیکهاساستصمیمقبلیبودهرا

نقضمیکندیابهچالشمیکشد.
»تفکرازصفر«ازمفهوممالی»بودجهبندیازصفر«میآید.دربودجهبندی
ازصفربهجایاینکههزینهایخاصدردورهمالیبعدیراکاهشیاافزایش
با آیا بودیم، نکرده هزینه حوزه این در قبال »اگر میپرسید: خود از دهید

اطالعاتیکهامروزداریم،دوبارهبهآنواردمیشدیم؟«


تحلیل کوئینك 
اینسوالتحلیلکوئینکنامیدهمیشود.»باتوجهبهدانشکنونیامآیا

تفکر از صفر
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کاریهستکهاکنونانجاممیدهمواگرمجبوربودمازاولشروعکنم،
اصالانجامشنمیدادم؟«

برافکارقبلیخودخطبکشیدوآمادهباشیدهمهتصمیماتیکهتاکنون
گرفتهایدرابااینسوالبهچالشبکشید.

اگرسوالکوئینکرابپرسیدوپاسختاناینباشد»باتوجهبهآنچهاکنون
است این بعدی سوال نمیشدم« شرایط این درگیر دوباره هرگز میدانم،

»چگونهوباچهسرعتیازاینشرایطخالصشوم؟«
منفهمیدهاماگرپاسخبهسوالتفکرازصفرمثبتباشد،معموالبهاین
معنیاستکهدیگربرایحفظشرایطدیرشدهاستوتنهاسوالایناست

کهچقدربایدصبرکنیدواینتاخیرچقدربرایتانهزینهدارد؟

سه حوزه برای تفکر از صفر
تفکرازصفردرسهحوزهکاروزندگیکاربرددارد.اولینموردمربوطبه
روابطاست.آیاشخصیدرکسبوکاریازندگیشخصیتانوجودداردکهبا

دانستههایفعلیخودهرگزدوبارهبااوارتباطبرقرارنمیکردید؟
را او دوباره نمیخواهید فعلیتان، دانستههای با که هست شخصی آیا
استخدامکنید،ارتقاءدهید،بهکاریبگماریدیاوظیفهایبهاومحولکنید؟
85درصدناراحتیها،استرسهاوناامیدیهایشمادرزندگیشخصیو
کاریناشیازحفظارتباط،زندگیکردنیاکارکردنباشخصیاستکهبا

دانشکنونیخودهرگزبااوارتباطبرقرارنمیکردید.
دومینحوزهبرای»تفکرازصفر«بررسیهمهبخشهایکسبوکارتان
است.آیاکاریهستکهدرکسبوکارخودانجاممیدهیدوبادانستههای
فعلیهرگزدوبارهآنراآغازنمیکردید؟آیامحصولیاخدمتیهستکهبا

توجهبهآنچهاکنونمیدانید،هرگزآنرابهبازارعرضهنمیکردید؟



خالقیت و حل مسئله - فصل 15

81

با که دارد وجود کسبوکار توسعه یا فروش بازاریابی، برای روشی آیا
دانستههایفعلیهرگزدوبارهازآناستفادهنمیکردید؟

فعلی دانستههای با که دارد یاروشکسبوکاریوجود روند فرایند، آیا
هرگزدوبارهآنرااجرانمیکردید؟

سومینحوزه»تفکرازصفر«سرمایهگذاریپول،زمانیااحساساتاست.
انسانهاازهرنوعضررمالیبههردلیلیمتنفرهستند.امابسیاریازبهترین
زندگی و کار در پول دربارهسرمایهگذاری ما وهوشمندانهترینتصمیمات
این در را خود پول »اگر بپرسید خود از است. اشتباه حدودی تا شخصی
محصول،خدمتیافعالیتسرمایهگذارینکردهبودم،آیابادانشفعلیباز

هماینسرمایهگذاریراانجاممیدادم؟«
سرعتی چه با و »چگونه است این بعدی سوال است، منفی پاسخ اگر

میتوانازاینشرایطخالصشد؟«
هزینههاراکاهشدهید،بهاشتباهخوداعترافکنیدواعالمکنیدباتوجه
بهاطالعاتکنونیسرمایهگذاریخوبیانجامندادهاید.باخودداریازاعتراف

بهاشتباه،پولتانراهدرندهید.
همانطورکهمردمازدستدادنپولرادوستندارند،ازدستدادنزمان
راهمدوستندارند.شایدزمانخیلیزیادیراصرفتوسعهیکمحصولیا
پروژه،یادگیریمطلبیامهارتیجدیدیاگذراندنکالسخاصیکردهباشید.
اکنونباتوجهبهدانستههایفعلیخودمیدانیداینکاراشتباهبودهاست.
وقتخودراهدردادهایدوزمانبرایهمیشهازدسترفتهاست.راهحلاین
استکهسرمایهگذاریزماندرمواردوحوزههاییکهبینتیجهبودهاسترا

متوقفکنید.
آخراینکه،همهماعادتداریماحساساتزیادیرابهخصوصدرروابط
کاریوشخصیودرکارهاسرمایهگذاریکنیم.بااینحال،اگرمشخص
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باید است، بوده بیفایده احساسیمان وسرمایهگذاری اشتباهکردهایم شود
آمادهباشیمازدستآنخالصشویموبهراهمانادامهدهیم.

برایداشتنتفکرخالقورسیدنبهبهترینوجدیدترینایدههابرایآینده
بایدموانعذهنیکهسدراهتفکرخالقاستراازمیانبردارید.تفکرازصفر
یکیازبهترینابزارهابرایمنعطفماندنوداشتنذهنیبازاست.درهر

حوزهاززندگیبهمتفکریخالقوشایستهتبدیلشوید.

تمرین های عملی 
۱.درزندگیکارییاشخصیخودیکارتباطمشخصکنیدکهبادانش
کنونیهیچگاهدوبارهواردآننمیشدید.سپسسعیکنیدهرچهسریعتربه

آنخاتمهدهید.


2.درزندگیکارییاشخصیخودیکفعالیتمشخصکنیدکههرگز
دوبارهآنراشروعنمیکنیدوسعیکنیدبهسرعتازآنخالصشوید.
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بهگفتهجکِولشمدیرارشدورئیساسبقجنرالالکتریک،مهمترین
همانطور دنیا دیدن توانایی یعنی است؛ واقعیت« »اصل کسبوکار قانون
کههستنههمانطورکهمیخواهیدباشد؛یعنیصادقبودنباخوددرهر
وقتیجک دارید. افکارتان بهدرستی اعتقادیکه به توجه بدون شرایطی

ولشبهجلسهحلمسالهمیرفت،ابتدامیپرسید»واقعیتچیست؟«
شماهمبایدهمینسوالرابپرسید.واقعیتچیست؟اینسوالرادرهر
حوزهازکسبوکاروزندگیشخصیخودبپرسید.»آیاکاریهستکهاکنون

انجاممیدهموبادانشفعلیخودهرگزدوبارهانجامنخواهمداد؟«
دیریازود،واقعیتخودشرابهشمانشانمیدهد.نمیتوانیدازآناجتناب
کنید.زمانهتغییرمیکندوشرایطیکهاکنوندرآنقراردارید،ثابتنمیماند
وبهپایانمیرسد.بایدحرکتکنید.تنهاسوالایناستکهقبلازپذیرفتن

واقعیتچقدرمنتظرمیمانیدوچهقیمتگزافیمیپردازید؟

روبرو شدن با واقعیت
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این درگیر دوباره که میپذیرید خود فعلی دانش با وقتی خوشبختانه
شرایطنشویدوبهآنپایاندهید،دوواکنشراتجربهخواهیدکرد.نخست
احساسشدیدآسودگیوحتینشاطخواهیدداشت.خوشحالهستیدچون
باراضطرابوناامیدیازرویشانههاوازذهنتانبرداشتهشدهاست.دوماز

خودمیپرسید»چراخیلیوقتپیشاینکارراانجامندادهبودم؟«

شرایط رکود
یکیازمشتریانمنشرکتیموفقداشت.امادربرههایاززمان،فروش
بهشدتکاهشیافتوشرکتدیگرامکانرشدنداشت.اینعدمرشدباعث
انجام که کارهایی وجود با شد. شرکت افراد و او زیاد ناراحتی و ناامیدی

میدادند،ادامهفعالیتورقابتغیرممکنبهنظرمیرسید.
البتهآنهاعواملمختلفیازجملهرقابت،شرایطاقتصادی،تغییرتکنولوژی،
تبلیغاتبیاثر،مشکالتومعایبمحصوالتوغیرهرامسئولمشکالتخود

میدانستند.
تحولکسبوکارشانزمانیاتفاقافتادکهرئیسشرکتسرانجامفهمید
بهتریندوستشکهازابتدایتاسیسشرکتدرآنحضورداشت،مشکلو
مانعاصلیموفقیتهایآیندهاست.اوزمانیکهشرکتشانکوچکودرحال
رشدبود،کمکهایارزشمندیبهآنهاکردهبود،امااکنوندرپیچیدگیهای

یکسازمانبزرگترغرقشدهبود.
تصمیمی البته که کرد دوستش جایگزین را دیگری شخص او وقتی
استخدام جدیدی افراد شکست. شرکت حصار بود، پرهزینه و پراضطراب
بازاریابی، بودندوتجربهزیادیدرفروش، توانمندتر شدندکهشایستهترو
امورمالیوجایگاهسازیدربرابررقباداشتند.درمدت۱2ماه،فروشوسود

شرکتدوبرابرشدوتاامروزبهرشدخودادامهدادهاست.
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شجاعت، کلید کار 
بایدخیلیشجاعباشیدکهدوربایستیدوصادقانهومنتقدانهبهزندگیو
کارتاننگاهکنید.اغلببایدبپذیریداشتباهکردهایدیااینکهباتوجهبهشرایط

امروزتصمیمیکهقبالگرفتهایداشتباهبودهاست.
مارکمککورَمک،مدیرمیلیاردریکهبزرگترینشرکتبازاریابیورزشی
یاد تاسیسکرددرکتابخود»آنچهدرمدرسهکسبوکارهاروارد را دنیا
نمیدهند«اشارهمیکندمدیرموثریکهبهدنبالموفقیتدربازارمتغیرو
ناپایداراستبایدسهعبارترابهخوبییادبگیردوازابتدایکارواغلباز

آنهااستفادهکند.
انجمن نظر اساس بر بگیرید. یاد را کردم« »اشتباه گفتن باید نخست،
مدیریتآمریکا7۰درصدتصمیماتمدیرانباگذشتزماناشتباهازآبدر
میآید.اشتباهشایدکوچک،بزرگیاحتیمصیبتبارباشد.بهمحضاینکه
فهمیدیداشتباهیمرتکبشدهاید،آمادگیپذیرشاشتباهوبهحداقلرساندن

ضررهاراداشتهباشید.
دومینجملهایکهبایدبالفاصلهودراغلبمواردازآناستفادهکنید»خطا

کردم«است.
گفتهمیشود»هرمشکلبزرگیزمانیکوچکبودهومیتوانستهدرهمان
زمانوبهراحتیحلشود«.جالباینکهبهمشکالتزیادیاجازهمیدهیم
مانندآتشعلفزاربزرگتروبزرگترشوند،درصورتیکهاگرشخصشجاعت
قابلحل بهسرعت باشد، داشته را ابتدایی درمراحل پذیرشخطایخود

هستند.

افزایش انعطاف پذیری ذهنی 
سومینجملهایکهبایدبیاموزیدایناست»نظرمعوضشد«.
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اینعقیدهبزرگمیشوند با نتیجهتجربیاتکودکی افراددر از بسیاری
اما میآید، حساب به ضعف گرفتهاند، که تصمیمی یا نظرشان تغییر که
چنیننیست.دردورانتغییراتسریع،اینکارنشانهشجاعت،شخصیتو
شایستگیبرایدرکاینموضوعاستکهشرایطتغییرکردهوشمانیزبرای

بقاوموفقیتبایدتفکرتانراتغییردهید.
ندارد اشکالی که میکنم یادآوری افراد به همواره خود شرکت در من
اشتباهکنند.کسباطالعاتجدیدازبازارمیتواندبهترینافکاریکهتاکنون
داشتهایدراکامالبیاعتبارکند.ممکناستبرنامهاستراتژیککاملیبرای
پنجشنبهطراحیکنیدوشنبهاطالعاتیکسبکنیدکهمجبورشویدآنبرنامه

رادوراندازیدوکارتانراازنوآغازکنید.


تمرین های عملی 
۱.ازخودبپرسید»آیاشرایطراهمانطورکهواقعاهستمیبینمیاآنطوری
با باید یازود باشید.دیر باخودتانکامالروراست باشد؟« کهدوستدارم

واقعیتمواجهشوید.


به نظرمعوضشد« و ازجمالتجادویی»اشتباهکردم،خطاکردم .2
راحتیاستفادهکنید.
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درمسیردستیابیبههمهاهدافکاریوشخصیمشکالتوموانعیوجود
دارد.بعضیآشکاروواضحوبعضیدیگرپنهانوغیرمنتظرههستند.بهگفته

دونالدرامسفلدبعضیموانع»ناشناختههایناشناس«هستند.
از یکی کردیم. صحبت دشوار« »مشکالت درباره پیش فصلهای در
را شما که است عواملی همه کردن مشخص خالقیت اصلی کاربردهای
را مانعی بزرگترین باید میدارد.سپس باز اهداف مهمترین به دستیابی از
مشخصکنیدکهبرطرفکردنآندرمقایسهباسایرموانع،شماراسریعتر

بههدفمیرساند.


سنگی میان جاده 
حرکت کوهستانی جاده یک مسیر در گروهی با همراه کنید تصور
میکنید.بهپیچیمیرسیدومیبینیدسقوطسنگبزرگیمسیررامسدود

گذر از موانع
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کردهاست.هدفسازمانهمایناستکهاستعدادهاومهارتهایالزم
راگردهمآوردواین»سنگمیانجاده«راکهمانعپیشرفتهایبعدی

است،ازمیانبردارد.
گروهیازهمکارانمندرلسآنجلسشرکتپیشرفتهایتاسیسکردند
کهخدماتارزشمندیبهشرکتهایبازرگانیارائهمیداد.مداممحصوالت
خودرابهروزمیکردندومشتریاننیزنتایجعالیاستفادهازمحصوالترا
تاهزینههای نداشتند آنقدرمشتری بودکه این گزارشمیدادند.مشکل
از جدیدی بودجههای مدام برسند. سودآوری به و کرده سربهسر را خود
سرمایهگذاراندریافتمیکردندکهموجببقایشانمیشد.اینشرایطچند

سالادامهداشت.
سپسکشفیکردندکهبرایشرکتهاینوپادرصنایعپیشرفتهغیرمعمول
نیست.آنهادریافتندالزمنیستمدامتکنولوژیخودراارتقاءدهند،بلکه
فنی بهعلت بیشتریمیفروختند. بهمشتریان را تکنولوژی آن میبایست
کافی مقدار به را خود محصول یا خدمت بودند نتوانسته هرگز کار، بودن

بفروشندوبهسودبرسند.


تمرکز بر فروش 
فروش حرفهای متخصص یک یافتن به را خود توجه کشف، این با
بازار به را بتواندمحصول که برتر« یعنییک»فروشنده کردند؛ معطوف
بزرگتریبفروشد.وقتیراهحلالزمرایافتند،خیلیزودشخصمناسبرا

بامجموعهایازمهارتهایفروشپیداکردند.
یکسالکارسختو5۰ساعتدرهفتهمدیرفروش،شرکترااززیان

بهسودآوریرساند.درسالدوم،سوددوبرابروسپسسهبرابرشد.
برابرمقداریشدکهشرکتتصورشراداشت. درسالسومسود،۱۰
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قیمتسهامشرکتنیز۱۰برابرافزایشیافتوهمهمشکالتمالیکهدر
طولسالهارویهمانبارشدهبود،بهسرعتحلشد.

نتایج ازدستیابیبه سنگجادهشماچیست؟نخستینمانعیکهشمارا
اینمانعبزرگهرچهکه بازمیدارد،چیست؟ یامالیمطلوبتان شخصی
هست،بایدآنرامشخصکنیدواینصخرهبزرگرادوربزنیدیاازآنرد

شویدتابهمهمترینهدفتانبرسید.
بهجایبرداشتنموانعکوچکازسرراه،مشخصکردنصخرهاصلیو
متمرکزکردنهمهانرژیذهنیبرازمیانبرداشتنآنمانعبهشماکمک

میکندتادرزمانیکوتاهترپیشرفتبیشتریداشتهباشید.

مسئله خوشه ای
مانعیاموانعیکهدلیلبازماندنشماهستند،اغلببهشکلمسئلهپیچیده
یا»خوشهای«پدیدارمیشوند.اینمسئلهعواملکوچکمتعددیداردکه
همهدستبهدستهممیدهندتاشماراازپیشرفتموردنظرتانبازدارند.
اینحالهمیشهیکمشکلاصلیدریکمسئلهبهظاهرپیچیدهو با
با ازحلمشکالتکوچکبرطرفشود. بایدقبل خوشهایوجودداردکه
حلشدنیابرطرفشدنمسئلهاصلی،همهمسائلکوچکتربهسرعتو

خودبهخودحلخواهندشد.
بزرگتریناشتباهافرادایناستکهدوستدارندبهجایکاردرست،الزم
ودشوار،کارلذتبخشوآسانراانجامدهند؛دوستدارندخودراباموانع
کوچکومشکالتروزانهسرگرمکنند،ازموضوعاصلیمنحرفمیشوندو
صخرهبزرگیاعاملمحدودکنندهایکهمانعاصلیودلیلعقبماندگیشان

استرافراموشمیکنند.
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تمرین  های عملی 
۱.همینامروزبزرگترینواصلیترینمانعدرونیابیرونکسبوکارکه

محدودکنندهسودیابهرهوریاسترامشخصکنید.


2.درگفتنعبارات»اشتباهکردم،خطاکردمونظرمعوضشد«راحت
باشید.
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منبع هفت کارآفرینی« و »نوآوری خود فوقالعاده کتاب در دراکر پیتر
روشهایی جستجوی در اگر میدهد. توضیح را کسبوکارها در نوآوری
خالقانهبرایرشدکسبوکارخودهستید،کارتانرابااینهفتمنبعنوآوری

آغازکنید.


1. رویداد غیرمنتظره 
رویداد از منظور رادگرگونکند. رویدادغیرمنتظرهمیتواندیکصنعت
غیرمنتظرهموفقیت،شکستیارویدادخارجیغیرمنتظرهایاستکهمنجر

بهفرصتجدیدیدرکسبوکارشودیاآنرانمایانسازد.
آنها ازجعبههایشیرینیداشتکهمیخواست امیدیارمجموعهای پیِر
رادربازارآزادبفروشد.ازآنجاکهوبسایتینداشت،ebayراخلقکردتا
آنهارابهافرادیبفروشدکهبیشترینقیمترابرایشانمیپرداختند.استقبال

هفت منبع نوآوری
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آنقدرزیادوغیرمنتظرهبودکهتصمیمگرفتبااستفادهازاینمدلمزایده
به را آن پیِر که غیرمنتظره موفقیت این بفروشد. هم دیگری محصوالت
سرعتتشخیصدادودرآنسرمایهگذاریکرد،اورابهیکیازثروتمندترین

مرداندنیاتبدیلکرد.
شکست یک نتیجه کسبوکار، در نوآورانه پیشرفتهای از بسیاری
غیرمنتظرهبودهاند.اغلب،شکستغیرمنتظرهیکمحصولمنجربهتفکرو

طراحیمجددوخلقمحصولیبسیارمحبوبمیشود.


2. ناسازگاری 
یکمنبعدیگرنوآوریعدمسازگاریبینواقعیتموجودوچیزیکهباید
باشد،است.بهعبارتدیگر،وقتیکارهاقراراستبهشکلمشخصیاتفاق

بیفتد،اماچنیننمیشود،عدمسازگاریرویمیدهد.
بهکسبوکارامروزخودنگاهیبیندازید.آیارویدادیدرکسبوکاریادر
تقاضایبازاراتفاقمیافتدکهباآنچهقبالانتظارداشتهاید،متفاوتاست؟
خدمات و محصوالت تولید برای منبعی میتواند ناسازگاریها این همه

نوآورانهایباشدکهکسبوکارتانرامتحولمیکند.


3. نیاز به فرایند
یکیدیگرازمنابعمهمنوآوری،نیازبهفرایندیخاصاست.گاهیبرای
غلبهبرمشکالتوکمبودهایشرکتبهتکنولوژی،تکنیکیاسیستمینیاز
فرایندیمیشودکهکاربردهایتجاری توسعه باعث دارید.همینموضوع
بازار بر برعواملمحدودکنندهغلبهکرده، باعثمیشود فرایند این دارد.

تسلطیابید.
کرد، مطرح را کمتر یا دقیقه ۳۰ در پیتزا ارسال ایده موناگان تام وقتی
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مالکانپیتزافروشیایکهاودرآنکارمیکرد،اینکارراغیرممکنخواندند،
زیراهرپیتزاپسازسفارشبایدبهسلیقهمشتریآماده،پخته،بستهبندیو

ارسالمیشد.انجاماینفراینددرکمتراز۳۰دقیقهممکننبود.
دلیلپیشرفتموناگانسادهبود.اوبراساستجربهارسالپیتزاوتحقیقات
بازاردریافت2۰درصدانواعپیتزاها،8۰درصدسفارشاتراپوششمیدهد.
سپستصمیمگرفتپیتزافروشیخودرابازکندوفقط8نوعپیتزاارائهکند
کهازنظراندازهومحتویاتمحبوبیتبیشتریداشتند.اومحبوبترینپیتزاها
راازقبلترکیبآمادهمیکردوهنگامدریافتسفارشفقطالزمبودآنها
رابپزد.خیلیزودودرزمانکوتاهیپیتزادومینو8۰۰۰رستوراندرسراسر

دنیاافتتاحکرد.
دهد امکان شما به تا توسعهدهید یا تغییر را فرایندی میتوانید چگونه
ارائهکنید؟ بهمشتریان رقبا از یامناسبتر ارزانتر بهتر،سریعتر، خدماتی
یکتغییریابهبودکوچکدرفرایندتولیدوارسالمحصولمیتواند»عامل

برد«صنعتراازآِنشماکند.


4 .تغییر در ساختار صنعت
تغییردرساختارصنعتدرنتیجهمجموعهایازعواملمختلف،چهارمین
منبعنوآوریاست.یکمثالخوبمعرفیآیفوناپلدرسال2۰۰6است
کهباگوشیهایهوشمنداندرویدیخودبهسامسونگزیانزیادیواردکرد
ودرمدت5سالباعثشدسهمبازاربلکبریونوکیاکهبهترتیببربازار
گوشیهایتجاریوموبایلمسلطبودندبهکمتراز۱۰درصدسهمقبلیشان

برسد.
که رقابتی ابتکار هر تکنولوژی، در جدید پیشرفت هر جدید، کشف هر
ارائهمحصوالت صنعترامتحولیادگرگونکند،مولدفرصتهاییبرای
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بهشدت امروز متغیر بسیار بازارهای در وخدماتجدیداستکهمیتواند
سودآورباشد.


5. تغییرات جمعیتی 

و دولتی بخشهای در فراوانی نوآوریهای موجب جمعیتی تغییرات
آینده،نسلجنگجهانی خصوصیکشورهاودنیاشدهاست.در2۰سال
بانرخ۱۰,۰۰۰نفردرروزبازنشستهمیشوند.نیازها،خواستههاوترجیحات
شهروندانسالخوردهازنظرشیوهزندگی،سالمت،درمان،مسافرت،حملونقل
وهرحوزهدیگر،بازارهایعظیمیبرایمحصوالتوخدماتجدیدوسود

کالنیبرایبسیاریازمدیرانوشرکتهاینوآورایجادمیکند.
بهسوی شرقی و شمالی سواحل از متحده ایاالت در جمعیت جابجایی
ایالتهایگرمترجنوبیوغربی،تغییراتوفرصتهایوسیعیبرایساخت
خدمات و محصوالت درمانی، خدمات خردهفروشی، فروشگاههای خانه،
مختلفزندگی،مراقبتهایپزشکیوحوزههایبیشماردیگربهوجودآورده

است.
یکیازاساسیترینجابجاییهایجمعیتازایالتهایبامالیاتهایزیاد
بهسویایالتهایبامالیاتهایکمبودهاست.برایمثالتگزاسبهخاطر
عدمدریافتمالیاتبردرآمدوسیستمقانونگذاریتجاریمطلوبنسبتبه
۴۹ایالتدیگر،درپنجسالاخیرشغلهایجدیدبیشتریایجادکردهاست.

اینروندهاهمچنانادامهدارد.


6. تغییر در ارزش ها و نگرش ها 
تغییردرنگرشهاهمبهنوآوریمنجرمیشود.برایمثال،امروزهنسل
جدیدتاکیدبیشتریبرغذاهایسالموتناسباندامدارد.تالشبرایداشتن
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انرژیبیشترموجبتقویتصنعتموادغذایی عمربیشتر،سالمتبهترو
طبیعیوویتامینهاشدهاست.متوسطعمراز6۰سالدر۱۹۳5به8۰سال
در2۰۱۴افزایشیافتهاست.افرادبیشتریمیخواهندبیشتر،بهتروسالمتر
نسبتا مصرفکننده میلیونها سوی از اشتیاق این کنند. زندگی گذشته از
ثروتمندفرصتهایکاریفراوانیبرایکارآفریناننوآورایجادکردهاستکه
میتوانندمحصوالتوخدماتجدیدیرابرایتامینایننیازهاارائهکنند.


7. دانش جدید 

دانشجدید،چهعلمیباشدچهغیرعلمی،روندهایاقتصادی،فرصتهاو
حتیصنایعکامالجدیدیراخلقمیکند.

امکاناجراکردنهمهعملیاتیککامپیوترشخصیرویتبلتهاییمثل
آیپداپلدنیایپردازندههایقابلحملرامتحولکردهومنجربهکاهش
شدیدفروشکامپیوترهایخانگیوجنگهایقیمتیشدهاستکهبسیاری
ورشکستگی به را شخصی کامپیوترهای صنعت در پیشرو شرکتهای از
سهم درآمد، و فروش دالر میلیاردها و میلیونها هماکنون است. کشانده
شرکتهاییمیشودکهاپلیکیشنهایجدیدبرایموبایلوخدماتجدیدی

برایصاحبانتبلتهاتولیدمیکنند.
البتهدانشجدیدنامعتبرترینمنبعنوآوریاستزیراخیلیطولمیکشدتا

واردبازارشودوحدسزدنعاقبتآنبسیاردشواراست.


تمرین  های عملی 
۱.تصورکنیدازامروزقراراستکسبوکارتانراباتوجهبهدانشوتجربه
فعلیودنیایمتغیراطرافتاندوبارهآغازکنید.چهکاریراشروعوکدامکار

رامتوقفمیکنید؟
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2.مهمترینروندهایدنیایکاریامروزرامشخصکنیدومحصوالت
وخدماتیرابرایپنجسالآیندهبرنامهریزیکنیدکهموجببقایتانشودو

شمارابهموفقیتبرساند.
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هرمحصولیاخدمتیکهباعثشدهبهجایگاهفعلیخوددرکسبوکاریا
صنعتبرسید،برایپیشبرددرازمدتشماکافینیست.

8۰درصدمحصوالتوخدماتیکهمردمپنجسالپیشاستفادهمیکردند،
امروزدیگرمنقرضشدهاند.یعنیبهطورمیانگین2۰درصدمحصوالتو
خدماتیکهدربازارامروزارائهمیشود،ازجملهمحصوالتخودشما،درمدت
وخدماتجذابتری بامحصوالت را آنها باید و منسوخمیشود ماه ۱2

جایگزینکرد.
بااینکهشایدمقابلهبامشکلمنسوخشدنمحصوالتدرنگاهاولدشوار
بهنظرآید،اماراهحلهایخالقانهباپرسیدنسواالتدرستآشکارخواهند
شد.هموارهدربارهمحصوالتوخدماتخودسواالتیبپرسیدتابهایدههایی

برسیدکهاینمحصوالتوخدماتراقابلبازاریابییاسودآورترکند.


ده راهکار خالقانه برای 
محصوالت قدیمی 

ده
وز

ل ن
ص

ف
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اینسواالترامدامازخودبپرسیدوبهآنهاپاسخدهید.

۱.آیامحصوالتوخدماتتاناستفادههایدیگریهمدارند؟آیاشرکتها،
صنایعیامشتریاندیگرهممیتوانندازآنهااستفادهکنند؟ 

که دارید خوبی خدمت یا محصول اگر که است این ما قوانین از یکی
مشتریانآنرانمیخرند،بهجایمحصول،مشتریانراعوضکنید.شاید

تالشهایبازاریابیوفروشرابربازارهدفاشتباهیمتمرکزکردهاید.

2.آیامیتوانیدکارهایشرکتدیگریراکپییاتقلیدکنیدتامحصوالت
وخدماتتانبهترشود؟یکیازهوشمندانهترینکارهادرکسبوکارایناست
کهرقبایموفقخودراتحسینکنیدوبهدنبالراههاییبرایانجامکارهابه

روشیبهترازآنهاباشید.
به ازیکصنعت فناوری یا نوآوری انتقالیک برای راههایی دنبال به 
بامشاهدهعملکرد را تولیدخود ایدهخط باشید.هنریفورد صنعتیدیگر

کارخانهبستهبندیگوشتبهدستآورد.
تا ایدهبرداریکرد اطرافخودمیتوان ازکدامکسبوکارهایموفقدر

کسبوکاریکاراتروسودآورترداشتهباشید؟


۳.آیامیتوانیدمحصولفعلیخودراتصحیحکنید،تغییردهیدیادوباره
بستهبندیکنیدتامتفاوتکارکندیابهنظرآید؟آیامیتوانیدتغییرجدیدیبه
آناضافهکنید؟»والتدیزنی«و»رویدیزنی«دراواخردهه۱۹۴۰مشغول
بازدیدازباغهایتیوولیکپنهاگبودندکهدریافتنداینپارکبیعیباست
ویکدانهکبریتیاتکهکاغذدرهیچجایآننیفتادهاست.برعکس،تقریبا
ِفیرزو ازجملهکانتی همهپارکهایسرگرمیبزرگوکوچکدرآمریکا
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رودسکثیف،پرازآشغالوپسماندهغذابودند.درآنلحظهفکرتاسیس
دیزنیلندبهذهنوالترسید.اوگفت»میخواهمپارکیبسازمکهآنقدر
تمیزوزیباباشدکهوالدینازهمهجایدنیاکودکانشانرابارهاوبارهابرای

بازدیدازآنبیاورند«.


۴.آیامیتوانیدمحصولراتقویتکنید؟آیامیتوانیدآنرابزرگتر،قویتر
ودرخشانترکنید؟آیاآنرابهروشیتوسعهمیدهیدتاجذابترباشد؟

با بهگردشیکهفتهایدردریایکارائیب را منهرسالخانوادهخود
کشتی»شکوهدریاها«میبرم.زمانیکهاینکشتیساختهشد،بزرگترین
کشتیتفریحیتاریخبودکهگنجایش5۰۰۰نفرراداشت.اینکشتیهفت
رستوران زیادی تعداد و کویری تا نیمهاستوایی از مختلف کامال محوطه

اروپاییوآمریکاییدارد.


5.آیامیتوانیدآنراکوچککنید؟آیامیتوانیدآنراکوچکتر،کوتاهتریا
اقتصادیترکنید؟چهچیزیراازآنحذفیاکممیکنیدتاسادهترشود؟آیا

میتوانیدآنرابهاجزایشتقسیمکنیدوآنهاراجداگانهبفروشید؟

6.نظرتاندربارهیکجایگزینچیست؟آیامیتوانیدمواد،فرایند،روش
تولیدوتوزیعیاتبلیغوبستهبندیمتفاوتیبرایآندرنظربگیرید؟


یاچیدمان تغییردهید را یاخدمتخود اجزایمحصول آیامیتوانید .7
آنراعوضکنید؟آیاراهیهستکهمحصولیاخدمتتانراجذابتر،قابل

فروشتر،ارزانتریامطلوبمشتریانبیشتریکنید؟
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با رابرعکسکنیدورویکردیکامالمتفاوت آیامیتوانیدتفکرخود .8
که متضادی کارهای از یکی بگیرید؟ پیش در میدهید انجام امروز آنچه
چندسالپیشانجامدادماینبودکهبرایفروشموجودیبیشازاندازه
محصول،بهجایکاهشقیمت،آنراافزایشدادم.بهخاطرارزشدریافتی
باالتروپاداشهاییکهدرنظرگرفتهبودیم،آنقدرمحصولفروختیمکهدر

چندماهاخیربهآننرسیدهبودیم.


۹.آیامیتوانیدمحصولخودراباچیزدیگریترکیبکنید؟آیامیتوانید
آنراباموارددیگریترکیبکنیدتاارزشبیشتریپیداکند؟

با یاخدمتخاص دریکمحصول مواردیکهمشتری ترکیبهمه با
قیمتمشخصنیازدارد،پیچیدگیهاوعدمقطعیتهایخریدراتاحدزیادی
کاهشدادهودرعینحالجذابیتمحصولیاخدمتراافزایشمیدهید.


چیزی چنین گاهی بیابید؟ ضایعات برای کاربردی میتوانید آیا .۱۰

امکانپذیراست.
این دارد. وجود چسبنده الکترودهای تولیدکننده یک درباره داستانی
الکترودهادایرههاییسهاینچیبودندکهمرکزآنهاسوراخشدهبودودور
انداختهمیشدند.یکروزتولیدکنندهتصمیمگرفتاینضایعاترابستهبندی
کند.اینالکترودهاکاربریهایمتفاوتیمثلضربهگیردروکمد،ضربهگیر
قابهایآویختهشدهبهدیوارونشانهرویچمدانهایمسافریپیداکردند.
برای تقریباهیچهزینهای و بود بسیارجذاب برایمشتریان اینمحصول

شرکتنداشت.
دنیارااززاویهدیدمشتریانخودببینید.نیازهاوخواستههاییکهمشتریان
مایلهستندبرایبرطرفکردنآنهاهزینهکنندکدامند؟چگونهمیتوانید
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نسبتبهرقباتجربهخریدبهتریبرایمشتریانخودرقمبزنید؟برایاین
سوالپاسخهایزیادیوجوددارد.

تمرین های عملی 
۱.سهروشویژهبرایبهبودمحصوالتوخدماتفعلیوافزایشجذابیت

آنهابرایمشتریانمشخصکنید.


2.با۱۰نفرازبهترینمشتریانخودتماسبگیریدونظراتوپیشنهادهای
آنهارابرایجذابترومفیدترکردنمحصوالتوخدماتخودبپرسید.از

تعدادایدههایخوبیکهبهشماارائهمیکنند،شگفتزدهخواهیدشد.
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با جدید محصول سودمندی ارزیابی برای ساده روشی ارزش مهندسی
پرسیدنچندسوالکلیدیاست:

۱.محصولیاخدمتشماچیست؟آنرااززاویهدیدمصرفکنندهتوضیح
دهید.

2.دقیقاچهکاریانجاممیدهد؟چگونهبهبهبودزندگییاکارمشتری
کمکمیکند؟

۳.قیمتآنچقدراست؟
۴.چهمحصولدیگریهمانکارراانجاممیدهد؟

5.قیمتآنمحصولجایگزینچقدراست؟

بشررا»homo economicus«یاانساناقتصادیمینامند.ماهمیشهبه
دنبالکسببیشترینچیزهاباکمترینقیمتممکنهستیم.اگرمیخواهید

مهندسی ارزش 

ست
 بی

صل
ف
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همچناندربازارباقیبمانیدوموفقشویدامامحصولیاخدمتیداریدکه
درنظرمشتریانشبیهمحصولیاخدمتدیگراناست،بایدقیمتیمساوی

یاکمترازرقباداشتهباشید.
اغلب،اصل»مهندسیارزش«شمارابهسویبرونسپاریهدایتمیکند.
بهجایانجامکارتوسطخودتانمیتوانیدشرکتدیگریراباظرفیتهاو
امکاناتبهتربیابیدوباواگذاریکاردرهزینههایخودصرفهجوییکنید.

ارائهبهترینمحصوالتوخدماتباکمترینقیمتممکن،نیرویمحرکه
برونسپاریاست.عالقهمردمبهقیمتهایکمدلیلانتقالصنایعتولیدی
با کشورهای به کار نیروی و تولید باالی هزینه با کشورهایی از جهان

هزینههایپایینترنیرویکاروتولیداست.


تمرین های عملی 
۱.محصوالتوخدماتخودراازنظربهبودیکهدرزندگیوکارمشتریان
ایجادمیکند،توضیحدهید.بهچهروشدیگریمیتوانیدپیشرفتیدرزندگی

مشتریانایجادکنید؟


2.مردممحصولیاخدمتیرامیخرندتاکارموردعالقهیاموردنیازشان
راانجامدهد.چهکارهایدیگریمطلوبمشتریاناستکهمیتوانیدبرای

انجامآنهامحصوالتیاخدماتیطراحیوارائهکنید؟



105

از پس حتی که جدیدی محصوالت درصد 8۰ هستند. ارزان ایدهها
۹۹ و میخورند شکست میشوند، تولید گسترده آزمایشهای و تحقیقات
درصدایدههایجدیدغیرعملیهستند.قبلازاینکهعاشقایدهخودشوید،

آنرابهدقتارزیابیکنید.
نخستببینیدآیاموثراست؟آیاکارمیکند؟آیاتفاوتزیادیایجادمیکند؟

آیااینایدهآنقدرخوباستکهبهبودزیادیدرشرایطفعلیایجادکند؟


کارایی
در قابلتوجهی بهبود آیا دارد؟ کارایی جدیدتان خدمت یا محصول آیا
شرایطفعلیایجادمیکند؟افرادزیادیرادیدهامکهکاالهاوخدماتخود
ارادهفوقالعادهایکه بامهارتو بازارعرضهکردندوفکرمیکردند رابه
دارند،مردمازآنهاخریدخواهندکرد.اماآنچهبایدبپرسیدایناست»چرا

ارزیابی ایده  ها

ک
ت وی

یس
ل ب

ص
ف
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مردمازخریدچیزیکهقبالازآنراضیبودنددستبرمیدارندوبهجای
آنمحصولمرامیخرند؟«

محصولشماهمیشهبایدمزیتقابلتوجهینسبتبهمحصوالتموجود
ایجادکند.


سازگاری

آیامحصولیاخدمتجدیدشماباطبیعتانسانسازگاراست؟آیاباروش
مطلوبمردمبرایخریدسازگاراست؟امروزه،مردمبهجایتحملزحمتو
ناراحتیرانندگیدرسطحشهروخریدازفروشگاهها،آنالینخریدمیکنند.
افرادبسیارینیزهنوزبرایخریدبهفروشگاههامراجعهمیکنند.دلیلشاین
استکهمیخواهندقبلازخریدمحصوالتآنهارالمسکنند،مزهکنند،بو

کنندواحساسکنند.آنهاتجربهخریدواقعیرادوستدارند.
کدامیکازاینها،روشمحبوببرایخریدمحصوالتشمااست؟

آیا آن را دوست دارید؟ 
آیاخودتانمحصولیاخدمتجدیدتانرادوستدارید؟آیاآنرامیخرید
تادرخانهیامحلکاراستفادهکنید؟آیاآنرابهمادر،پدر،برادر،خواهریا
پیشرفتهای موفقترین میفروشید؟ یا میدهید پیشنهاد دوستتان بهترین
نوآورانهدرشرکتهایبارشدسریع،مواردیهستندکهصاحبانومدیران

شرکتعمیقاآنهاراباوردارند،دوستدارندوبههمهپیشنهادمیدهند.
ایدهای آیا است؟ سازگار اهدافتان با جدید خدمت یا محصول ایده آیا
هستکهشمایاشخصدیگریبتوانیدبهآنتعهدپیداکنید؟اگرباهدف
زندگیتانسازگارنیستوباتماموجودبهآنتعهدندارید،شایدبهترباشد

آنرابهشخصدیگریبسپارید.
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آیا ساده است؟ 
نهایت در بزرگ نوآوریهای تقریباهمه است؟ آیاساده اینکه، سرانجام
سادههستند.میتوانآنهارادر25کلمهیاکمترتوضیحداد.مشتریتعریف
نوآوریجدیدرامیشنودومیگوید»بلهخوباست.همانچیزیاستکه

میخواهم.آنرامیخرم.همانچیزیاستکهبهآننیازدارم«.
سادگیکلیدموفقیتمحصولیاخدمتجدیداست،زیرابایدتوسطافراد
معمولیفروختهشودوافرادمعمولیلزومادرحوزهمحصوالتیکهمیفروشند
و میخرند را محصوالت این معمولی افرادی همچنین ندارند. تخصص
نمیتوانانتظارداشتکهپیچیدگیمحصولیاخدمترادرککنندوشاید

نتوانندبهراحتیمحصولیاارزشواقعیآنرابشناسند.
آیازمانبندیتانصحیحاست؟آیادرحالحاضرعملیاست؟گاهییک
ایدهایعالیبرایتولید بازارمیرسد.شاید ایدهخیلیزودیاخیلیدیربه
یکمحصوللوکسدرزمانبحراناقتصادیبهمشکلبخورد.بههمین
ترتیب،ایدهتولیدیکمحصولارزاندرزمانشکوفاییاقتصادنیزشکست

خواهدخورد.
آیاعملیاست؟آیاارزشداردبرایتولیدوپخشمحصولجدیدزمان،

کاروهزینهصرفکنید؟


تمرین های عملی 
یا محصول ایده درباره بیرحمانهای« »سواالت کنید موظف را خود .۱
خدمتتانبپرسیدوقبلازسرمایهگذاریبرایارائهمحصولیاخدمتیجدید

بهبازار،نظراتمشتریانفعلیواحتمالیرابپرسید.


2.قوانینطالییموفقیتدرکسبوکاررابهیادداشتهباشید.قانونشماره
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یک:همیشهحقبامشتریاست.قانونشمارهدو:هرجاشککردید،به
قانونشمارهیکرجوعکنید.
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هم زندگی بار ۱۰۰ با که دارید استعداد آنقدر هستید. نابغه ذاتا شما
نمیتوانیدازهمهآناستفادهکنید.بهگفتهکارشناسمغز،تونیبوزانتعداد
افکاروایدههاییکهبااستفادهازمغز۱۰۰میلیاردسلولیخودخلقمیکنید

بیشترازهمهمولکولهایدنیایشناختهشدهاست.
ایدههایی مدام میتوانید که است نهفته توانی وجودتان در هماکنون
خارقالعادهبرایتولید،بازاریابیوفروشمحصوالتوخدماتبهتربهافراد

بیشتریدربازارهایمتفاوتایجادکنید.
باپرسیدنسواالتمطرحشدهدراینکتابوپاسخگوییبهآنها،ذهنتان
ذوقزده جدید دیدگاههای با روز هر و میشود پر جدید ایدههای از مدام

خواهیدشد.

جه
 نتی





فهرست کتاب های ژان بقوسیان

شکستن مرزهای فروش 
افزایش سریع فروش و درآمد در 30 روز

نویسنده:ژانبقوسیان
مخاطب:مدیرانوکارآفرینان

2۳2صفحه
قیمت:۱5هزارتومان

افزایش عملکرد در محل کار 
چگونه در یك روز کارهای یك هفته 

را انجام دهیم؟
نویسنده:ژانبقوسیان

مخاطب:تمامافرادعالقهمندبهپیشرفت
2۴۰صفحه

قیمت:2۰هزارتومان

بازاریابی عصبی
21 روش جدید برای ترغیب مشتری به خرید

نویسنده:ژانبقوسیان،آذرجوزی
مخاطب:مدیران،کارآفرینان،فروشندگان

۱28صفحه
قیمت:7هزارتومان

سازمانتان برای باال تعداد با همچنین و تکی بهصورت کتابها تهیه برای
modiresabz.comلطفاباشماره88۳۰87۳2باتماسبگیریدیابهسایت

مراجعهکنید.



کتابخانه موفقیت برایان تریسی
مجموعه ای بی نظیر برای مدیران

مجموعه کتابخانه موفقیت برایان تریسی
6۰۰۰تومان  ۱۱2صفحه  مذاکره
65۰۰تومان  ۱28صفحه  انگیزش
65۰۰تومان  ۱۱2صفحه  واگذاریکارها
65۰۰تومان  ۱۱2صفحه  مدیریتزمان
65۰۰تومان  ۱۱2صفحه رهبریکسبوکار
7۰۰۰تومان  ۱۰۴صفحه  مدیریت
7۰۰۰تومان  ۱۰۴صفحه  بازاریابی

باشماره لطفا برایسازمانتان یاعمده بهصورتتکی تهیهکتابها برای
88۳۰87۳2تماسبگیریدیابهسایتmodiresabz.comمراجعهکنید.


