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 خالقترین کارآفرینانویژگی  01

توانایی تولید ایده های جدید، فراهم کردن راه حل های بهتر و فروش تولیدات –همگام است  خالقیتکارآفرینی با 

توانید به خود فشار  باشند. شما می ترین آن می کوشترین آن ها نیستند بلکه خالق ترین کارآفرینان سخت جدید. موفق

موفقیت و به ید هیچ وقت اگر عضالت خالق بودن خود را به کار نیندازساعت در هفته کار کنید اما  08بیاورید و 

 دست نخواهید یافت. پیشرفت 

 

متفاوت فکر خالق است که کارآفرینان  روشی 08از ادیسون تا برنسون و کیوبن )کارآفرینان معروف(؛ این 

 کنند.  می

  ها و الگوها هستند. آنها به طور مداوم به دنبال طرح -1

فکرین خالق به وفور درهم. این ویژگی در متآپوفینیا: توانایی درک الگوهای معنادار در اطالعات  ویژگی

ها را  ها و خالقیت دهد تا پتانسیل نوآوری شود. عمدا به دنبال الگوها و طرح گشتن به شما اجازه می یافت می

 شمند است. ببینید. توانایی از پیش تشخیص دادن مشکالت بسیار ارز

 ایی تنبل هستند.  آنها به طور زیرکانه -2

کنم چون او راهی آسان و  گوید: من یک فرد تنبل را برای انجام یک کار سخت انتخاب می بیل گیتس می

یک فرد "را با  "یک فرد تنبل"گیتس می تواند جای در این جمله کند.  راحت را برای انجام آن کار پیدا می
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نوآور به طور حتم می توانند بهترین و راحترین راه را برای انجام یک پروژه عوض کند. افراد خالق و  "خالق

سخت زندگی "کنند، المثل زندگی می گردد. افراد خالق با این ضرب ها همه به بهروری بر می این پیدا کنند.

  هستند. هم ند. آنها نه تنها به خلق بهترین کاال همت دارند بلکه به دنبال بهترین فرآی"نکن، خالق زندگی کن

 برداران وسواسی هستند. آنها یادداشت -3

هایی  های کوچکی از اطالعات را پردازش کنند. با حضور مقدار باالی ایده تکهتواند  ذهن فعال شما فقط می

برداری هستند. توماس ادیسون به هنگام مرگ  که در حال گذرند، نوآوران بزرگ پی در پی در حال یادداشت

برنسون یکی از ابزار اصلی تجارت خود را رو کرد،  داشت بجای گذاشته بود. وقتی ریچاردفترچه یادد 0088

پیچیده نبود، بلکه فقط و فقط یک دفترچه یادداشت قدیمی بود. او همیشه به دنبال اطالعات از  وسیلهآن یک 

 مسافران و خلبان پروازها است تا با استفاده از آنها نوآوری ایجاد کند. 

بگیرید یا وقتی در خواهید قهوه خود را  وقتی که می تواند از هر جایی بیاید؛ مثال میلیون دالری شما میایده 

 تواند راهی به سوی گنج طال باشد.  ایی از ایده های خود را همراه داشته باشید چون می فروشگاه هستید. خالصه

  کنند. کنند ولی پیش رفتن را تمرین می آنها به کمال موعظه می -4

کند ولی مطرود کردنش دری به سوی  گرایی سرعت را حلزونی می گرایی منفی دیده شده است. کمال کمال

کنند، با این حال در واقعیت روند و  گرایی تشویق می نوآوران بزرگ با شور و شوق به کمالمایگی است.  میان

یابی به  و است.آنها برای دستکنند. این یک حرکت رفت و برگشتی سالم بین این د پیشبرد کار زندگی می

به "گوید:  رسانند. تاجر میلیاردر تیموتی سایکس می کنند و کار را در زمان واقعی به پایان می آل تالش می ایده

 "پیشبرد و روند شلیک کن. طرفکمال هدفگیری کن، اما به سوی 

 آنها با ترس متحد هستند. -5

گوید شاه  شود می شناخته می "نابغه خالق محتاط"وصف پاول بودنیتز موسس چندین شرکت اینترنتی که با 

های اقتصادی من با ورشکستگی،  همه تالش"کلید نوآوری و خالقیت عوض کردن رابطه خود با ترس است: 

ترسو  ی که. اما با استقبال از ترس شما از امتیازاتراه همراه بوده است سقوط میانه از دست دادن نفرات مهم یا
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د، و التزام کنی ها کار می آگاهی باالتر، مهر و محبت به افرادی که با آن –شوید  مند می بهره آورد میبثمر بودن 

 به نجات.

شود، به جای یک برخورد  . وقتی احساس ترس بیدار میرشد دهدتواند نوآوری و روند کاری را  ترس می

 گریز، به عنوان یک فرصت سودمند از آن استفاده کنید.  نجات

 شوند تا خراب شوند. منتظر چیزها نمیآنها  -6

نوآوران بزرگ  ".بندند کند دستمال نمی سری که درد نمی"گوید:  المثل را شنیده اید که می همه این ضرب

شوند تا بشکند، آن ها به طور مداوم در حال تعمیر و بازسازی هستند. مدیرعامل شرکت  منتظر چیزها نمی

بدع چیزی بودن با این شعار امکان گوید کلید جلو زدن از بقیه و مُ می(Gear)  "گییر"مونوپاد )پایه سلفی( 

حل پیشنهاد کردن،  بجای منتظر مشکل بودن و سپس راه "توانند همیشه بهتر باشند. چیزها می"پذیر است: 

  شوند مشکل هیچ وقت وجود نداشته باشد. نوآوران بزرگ همیشه مطمئن می

 با اطالع هستند.فرآیند خالق بودن  از آنها -7

مرحله فرآیند خالقیت هستند. یکی از مهمترین مراحل  4روشن سازی، اجراء. اینها ، بصیرتسازی،  آماده

تر  های جدیدی برای قوی است، نوآوران بزرگ راه "بصیرت"، "پیدا کردم پیدا کردم"درست قبل از لحظه 

؛ دوش گرفتن های طوالنی، در طبیعت راه رفتن و انجام یوگا از این نوع دارندقیت خالاز مرحله این کردن 

دهد فرآیند ناخودآگاه ترکیب تمام اطالعاتی که  این کار اجازه میهستند. بصیرت نیازمند رهایی ذهنی است. 

شود  ها و افکار می ید انجام گیرد. رهایی ذهنی باعث خیس خوردن ایدهوش میبه صورت خودآگاه با آن مواجه 

 شوند.  حل ها به طور ناگهانی ظاهر می و پس از آن راه

 کنند. ایی را دنبال می های چندگانه آنها جریان -8

باشد.  )خدمات انرژی خورشیدی( می و سوالر سیتی )خودرو سازی( ایالن ماسک صاحب دو شرکت تسال

دارد. این موضوع فقط درباره باال بردن  دیگری مارک کیوبان بجز تیم بسکتبال موریکس شرکت های بسیار

ع ابع است. درست مانند فرآیند خالقیت، منبچند مناز درآمد نیست، یک نشانه مهم نوآوران بزرگ تغذیه 

طرح  تنها یکدر  یتموفق استرس روحیکنند. داشتن چند پروژه  آیند و از هم تغذیه می روی هم میجایگزین 
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دهد و به طور کلی باعث باال  ار همچنین میزان علم و دانش شما را افزایش میبرد. اینک و پروژه را از بین می

 شود.  رفتن تیزهوشی شغلی شما می

 سالم هستند. آنها دارای تکبری  -9

ممکن است تکبر بنظر برسد، اما کارآفرینان موفق و نوآوران بزرگ به شدت اعتماد بنفس دارند. وقتی شرکت 

تحقیقاتی گالوپ کارآفرینان ماهر را مورد مطالعه قرار داد به این نتیجه رسید که افراد با اعتماد به نفس باال در 

بینند،  بینند، آنها موقعیت و فرصت را می ک را میکنند. وقتی دیگران ریس زا بهتر عمل می موقعیت های استرس

 کنند.  بینند، آنها پیروزی را جلو خود نگاه می وقتی بقیه مانع و شکست احتمالی می

 "اجراء"گوید: یک قسمت کلیدی نوآوری  )شرکت جواهر فروشی( می "نشنال پرل"مدیرعامل  "اما شریج"

کمک کرد تا " شریج"به داشتن تکبر سالم  "تولید آن است.قسمت کلیدی ایده دادن نیست، بلکه  –می باشد 

  رشته شغلی که به اصطالح دست در آن زیاد بود وارد و موفق شود.در یک 

 کنند. آنها از تفکر متناقض استقبال می -11

 "آنیا این/ یا "بینند. درحالیکه بسیاری از مردم به  دنیا را به صورت سیاه و سفید نمینوآوران و خالقان برتر، 

ایی که موبایل ها فقط برای تماس گرفتن بودند،  را ببینند. دوره "هر دو/ و"کنند تا  ، آنها تالش میکنند فکر می

کردند، نوآوران این محدودیت های قراردادی را نادیده  و وسایل پخش موسیقی فقط موسیقی پخش می

 گرفتند.

آزمون برای افراد با هوش "کند:  ن حالت بیان مینویس آمریکایی موضوع را به بهتری اسکات فیتزجرالد رمان

  "باال این است که دو ایده مخالف را در ذهن نگه دارد و همچنان توانایی انجام کار داشته باشد.
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