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 این کتاب خالصه ای است جامع از کتاب:

 

Little Bets: How Breakthrough Ideas Emerge from Small 

Discoveries 

 

 نوشته:
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گروه تداوم، این کتاب را  به صورت رایگان 

در اختیار عالقمندان و صاحبنظران قرار می 

 دهد.

شما می توانید این کتاب را در وبسایت خود 

 قرار دهید اما، اجازه فروش آن را ندارید.

برای دیدن دیگر محصوالت و مقاالت مرتبط با 

یت ما مراجعه بازرگانی و بازاریابی به وب سا

 کنید.
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گروه تداوم با 

های جدید، ایده

همراه و مشاور 

اندرکاران امر  دست

 شد.باتجارت می

برای مشاوره در  

امور بازرگانی و 

مکاتبات تجاری با 

  ما تماس بگیرید
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 درباره نویسنده:

پیتر سیمس یک نویسنده، سخننران  

و کارآفرین است. او با بیل جخور   

جهخخت وایعخخی "در نوشخختن کتخخاب

کخخخه یاخخخی از کتابهخخخای  "شخخخما 

هخخای وا  پرفخخروا از ن خخر م  خخه

و نیزبیخخزنس ویخخک بخخود،  اسخختریت

های او در نشریه بازرگخانی هخاروارد، ت خک کخرانف و فایننشخا       همااری داشت. مقاله

ای در م  خه  تایمز به چاپ رسیده است. او به عنوان یای از وبخال  نویسخان فرفخه   

از مدرسه بازرگانی استنفورد، دارد.او  MBAرود. او مدرک فست کمپانی به شمار می

ای را در خصخو  رهبخری   یخادی از هماالسخیهاید در آن خا دوره   به همراه عخده ز 

برگزار کردند که استقبا  زیادی از آن شد. او با استادان دانشخاده ررافخی اسختنفورد    

کرد کخه  گذاری با سامیت پارتنرز کار مینیز همااری داشت. او یبال در بند سرمایه
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گذار شخعبه لنخدن آن   بنیان گذاری پیشرو بود. در آن ا او عضو تیمیک شرکت سرمایه

هایی چون پیاسار، ا لی لی ی، سیساو ها و دانشگاهشرکت بود. او در شرکتها، اتحادیه

 سیستم، کوالاوم و دانشگاه استنفورد به دفعات سننرانی یا مشاوره نموده است.
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 شرط بندیهای کوچک ترجمه گروه تداوم  .1 فصل

 

 

 

 

 

ن اختخرا  آ  بینی آینخده بهترین راه برای پید" به یو  دانشمند ع وم کامپیوتر، آلن کی:

 "است.

ی منطقخی گذشخته   تخوانیم آینخده را، منصوصخا ویتخی کخه ادامخه      ولی ما چگونخه مخی  

 نباشد،اختراعانیم؟

 این کار چیزی نیست که با آموزا به دست آمده باشد و ما آنرا بدانیم.

ثخل  انخد، م ته شخده ن ام آموزشی ما تأکید زیادی بر آموزا فقایقی کخه اکنخون شخناخ   

و پخس از آن نیخز تمایخل بخه سخن د میخزان        ارالعات تارینی یا فهرسختهای ع مخی  

 دارد. ظات ما از آن بدنه ارالعاتمحفو
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، اری جدیخد این مهارتها در بسیاری از مویعیتها کاربرد دارند، ولی نه در زمانی کخه کخ  

ا کماخی  مخ ینخده بخه   دهیم. چنین دانشهایی یطعا در اخترا  آخالیانه یا بدیع ان ام می

 ننواهند کرد.

یم و در مثال کمتر به ما فرصتی داده شده است تا خودمان آزمایشاتی بدیع ان خام دهخ  

باهی این شرایط نیز یا فد کمی برای اشتباه و شاست وجود دارد یا اصال هخیف اشخت  

 ت. بندی ما در درجه او  بر اساس گرفتن جوابهای درست اسپذیرفته نیست. رتبه

ام آموزشخخی کنخخونی تأکیخخد کمتخخری بخخر در ن خخ

توسعه توانمنخدیهای فاخری خخالا مخا شخده      

است؛ توانمندیهایی کخه ههخن مخا را بخه تفاخر      

خخالا وادارد و خودمخان چیزهخایی را کشخ      

مثل زمخان کخودکی. بنخابراین بخه رخور       –کنیم 

 شود.معمو  خالییت در ما سرکوب و خفه می

آمخخوزا و خالییخخت، در  دربخخاره ای آیخخای ک خخن رابینسخخون، محقخخن و نویسخخنده

 دهیم.ی خالییت آنها میگوید: ما به افراد آموزشهایی خار  از دایرهاین باره می
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بخا   ولی خالییت هنوز وجود دارد و بروز و رهاسازی آن، گرچه عمیقا پنهخان اسخت،  

 شود.چند شرط کوچک شرو  می

 ها را باور نکنیدافسانه

 ارآفرینانترین کشغو  به کار بودم، فهمیدم که موفنگذار مویتی به عنوان یک سرمایه

. آنهخا بخه   کنندکنند، ب اه آنها را کش  میهای درخشان شرو  نمیکار خود را با ایده

 اندیشند.کنند که بیشتر مردم در آن به شاست مییادگیری راههایی فار می

ای ای بخر روژهانداز درخشان شرو  ناخرد، ب اخه از پخ   گوگل کار خود را با یک چشم

که  بهبود جست و در کتابنانه آغاز کرد و متعایب آن چند اکتشاف جدید فاصل شد

 گره مد  انقالبی کسب و کار را گشود.

دنخد،  ای شخرو  نار لَری پِیج و س رجِی برین )موسسان گوگل( با یک ایخده مبتارانخه  

 ای را کش  کردند.ب اه آنها با خالییت چنین ایده
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اسار کخارا را بخه عنخوان    همچنین، پی

یک شرکت سنت افزار شرو  کرد کخه  

هرگز بازاری به دست نیاورد و با چنخد  

کوچک برای ساخت فی مهای کوتخاه، رو بخه تولیخد فی مهخای انیمیشخن       "بندیشرط"

 دی یتا  آورد.

بنخدی  همینطور تخوییتر بخا یخک شخرط     

بر اُدئو که یخک شخرکت تولیخد     کوچک

-هیف آینخده کننده فای های صوتی بود و 

 ای نداشت شرو  کرد. 

بتارانخه  وایعیت این است که بسیاری از کارآفرینان شرکتهای خود را بدون یک ایده م

های ا ایدهبپردازند. و یا اگر آنها هایی میکنند و سپس به کش  چنین ایدهتأسیس می

است و ص کنند که این ایده نایکنند، فورا کش  میبه زعم ایشان مبتارانه شرو  می

 پردازند.به سرعت به رفع نقص می
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ویتخخی کخخه هخخوارد شخخولتس  

کخخه یخخرار بخخود   را شخخرکتی 

بنیخاد کخرد،    ،استارباکس شود

های خود را به تق ید از مغازه

های ایتالیایی ت هیز کرد که در ایاالت متحده مفهوم جدیدی بود. تنها خانهسبک یهوه

زدنخد )کخه از ایخن بابخت     راوات مخی های او کی شولتس این بود که پرسنل مغازهایده

افساس نارافتی داشتند(، درفالیاه مشتریها از منویی که او  به زبان ایتالیایی نوشته 

هخا  مند بودند. البته عخالوه بخر اینهخا در مغخازه    ویفه اپرا گ هشده بود و نیز موسیقی بی

ما اشتباهات "کند که شولتس مرتبا این موضو  را تأیید میصندلی برای نشستن نبود.

شولتس و همااراند باید برای کشخ  استارباکسخی کخه ظهخور کخرد      "زیادی کردیم.

 شدند.شاستها و اشتباهات زیادی را متحمل می
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 نبوغ اهمیت زیادی دارد

پروفسور دیوید گَ  نسون، استاد دانشخگاه شخیااگو، سخالها در مخورد خالقخان پیشخگام       

و عمیقخا  هنری، ع می و کسب و کار مطالعه کرد 

بخخه کخخاوا در خصخخو  تارینچخخه شنصخخی و  

روشهای آنها پرداخت. او دو نو  اص ی نخوآوری  

یای، مانند مخوزارت تمایخل   را معرفی کرده است.

های جسخورانه و جدیخد دارد و   به نبا  کردن ایده

کند. مخوزارت  اغ ب در سنین جوانی بزرگترین دستاوردها و پیشرفتهای زندگی را می

البداهه بنویسد. توانست آهنگهای موسیقی را فیشود که او میگفته مییک نابغه بود، 

 شوند.های استثنایی یافت میدانند که هنوز به ندرت چنین اع وبههمه می

-های کوچخک شخرو  مخی   شاوفایی خالییت ما، گرچه به شدت نهان باشد، با شرط

 شود.
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 -هسخت تخر نیخز   داو و متخ  –نوعی از خالییت که برای گ نسون بیشتر جالخب بخود   

آزمایشخخی اسخخت. افخخراد خخخالا ایخخن 

گخخخروه از رویاردهخخخای آزمایشخخخی، 

-تاراری، آزمون و خطا استفاده مخی 

کنند تا به تدریج به موفقیخت دسخت   

گرا باید همچنخان کخه بخرای رسخیدن بخه اهدافشخان کارهخای        یابند. منترعین آزماید

 نند.دهند، از پذیرا خطا و شاست استقبا  کتاراری ان ام می

کخه   دهد که در عین فخا  نگاهی به کریس راک، هنرپیشه مشهور آمریاایی، نشان می

ت. گرفخ ای داشت، نبوغد از رویارد او نشخأت مخی  العادهاو بدون شک استعداد فوا

ی  خه گذارد، نتیو تورهای جهانی به اجرا می HBOروا  معمولی که او در ت ویزیون 

ی کوچخک آموختخه اسخت و تقریبخا همخه آنهخا       بندچیزی است که او از هزاران شرط

 اند.ناموفن بوده

شخد، او بخین چهخل تخا پن خاه اجخرا در       ویتی داشت برای تور جهانی اخیر آماده مخی 

که از محل زندگی او چندان دور نبود. یرار بود او در  ک وبهای کوچک کمدی داشت

یادداشخت  نفر بودنخد بخدون اعخالن و در فالیاخه      50فضور تماشاگراند که فدود 
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هایی روی آن نوشته شخده را در دسخت دارد، وارد صخحنه شخود. از     زردرنگی که ایده

 .  "این کار مثل تمرین برای مسابقه بوکس است"ن ر راک 

با  یرار ای بیشتر جوکهایی که تعری  کرد مورد استقدییقه 45در چند اجرای فدوداً 

رتیخب،  د  نزنخد و بخه ایخن ت    تماشای اجراهای ابتدایی او چنگی بخه  نگرفت. از ایناه

 شخود و م بخور خواهخد بخود بخه     جوکهای او مناربی نداشته باشد، ههند آشفته می

ان را یادداشتی که در دستد دارد نگاه کند. بعضی از شنوندگان درفالیاخه دستهایشخ  

 اند.گرفتهدهند که اصال تحت تأثیر جوکهای او یرار ناند نشان میزیر بغل جمع کرده

ین خندنخد. در چنخ  ه به جوکهای او ب اه به عخدم مهخارت و نخاتوانید مخی    مناربان ن

-توی  میفالتی، اغ ب راک یبل از ایناه با ع  ه چند یادداشت بنویسد، برنامه را م

 ."اگه یراره به جایی برسیم باید موضو  رو بیشتر بپردازم"گوید کند و می

نخز  اجخرای ر  ر کند که این بهتریناگر یرار باشد او مناربان را نادیده بگیرد، شاید فا

یگخر،  شخود. در زمانهخای د  او تابحا  بوده است و همین باور در ههن او وایعیت مخی 

ور شخ بند نبوده است، مورد استقبا  و ای که او ممان است فار کند رضایتلطیفه

 مناربان یرار خواهد گرفت.
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ا را بخه  فی که ما آنهاین موضو  درباره هر م ری تازه کار رنز، من م ه م ریان مطر

شناسیم، ممان است درسخت باشخد. ایخن موضخو      عنوان نوابغ فوزه کاری خود می

فتی در مورد نویسندگان رنزهای کمدی هم صادا است. نویسخندگان نشخریه رنخز    

فتخه  سرفص ی که هخر ه  18دارا شهرت دارد، برای که به خارر عناوین خنده "پیاز"

مخومی  عآنها شانس موفقیت و ج ب ایبا   %3ا  که افتم  600شود، تقریبا منتشر می

 دارنددرن ر میگیرند.

بنخد،  در مورد برخی افراد سرشناس این هنر، یبل از ایناخه بخه شخوهای بخزر  راه یا    

نامه به ی شرو  برنامه، گذر از یک موضو  و همچنین خاتمه دادن به بررنزها، نحوه

 دیت سن یده شده است.

جِخخخخ  بِخخخخزوس، کخخخخارآفرین  

مریاایی و موسس آمازون، نیخز  آ

مانند کخریس راک، دییقخا همخین    

هخا و  رویارد را برای توسعه ایده

بخرد.  فرصتهای جدید به کار مخی 

رفختن از  "یخا   "کاشختن دانخه  "هاید را با او اغ ب استراتژی آمازون برای توسعه ایده
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رود مخی کند. آنها در آمازون فرصتها را همچنان کخه پخید   مقایسه می "بستکوچه بن

خورند، امخا بخه یخو  او،    بست میکنند. بسیاری از تالشها به بنشناسایی و کش  می

آیید و این کوچه به یخک  بست بیرون میهر چندویت یک بار شما از یک کوچه بن"

 "شود.خیابان بزر  و پهن ختم می

یناخه  بزوس هم مانند راک، تمایل دارد بارهخا شاسخت را ت ربخه کنخد تخا ا      با اینحا 

 فرصتهای بزرگی پید روید باز شوند.

کخل   توان ویژگی نام برد که شخرکت آمخازون بخرای مقایسخه    مثالی از این دست را می

ا به تسابقه خریدهای یک مشتری با می یونها مشتری دیگرا در سایت خود یرار داد 

انسخت در  توترین سابقه را دارد پیدا کرد. آمازون میواسطه آن بتوان شنصی که شبیه

یک ک یک به شما نشان دهد که آن مشتری خخا  چخه چیزهخایی خریخداری کخرده      

ما پخر   اما هیف کس از این ویژگی سایت استفاده نارد. تاریخ"گوید: است. بزوس می

ان شویم که بخه ظخن خودمخ   از رویدادهایی از این دست است که موفن به نوآوری می

 "کنند.یالعاده است ولی مشتریها اصال به آن توجهی نمفوا

شخوند. ویتخی آمخازون برنامخه     البته آنها در زمانهای دیگر بخا خشخنودی غخاف گیر مخی    

داد در همااری خود را به شال یک ررح بازاریابی که به سایر وبسخایتها اجخازه مخی   
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ازای ارسا  خریدار به آمازون فن هماخاری دریافخت کننخد، در سخایت نمخاید داد،      

مورد انت ار فراتر رفت. چنانچخه بخزوس بخه یخاد     از فد ،استقبا  مناربان به سرعت 

ما سریع این استراتژی را به عنخوان یخک برنامخه بازاریخابی مط خوب دنبخا        "آورد، می

 "سا  از آن، هنوز با موفقیت ادامه دارد. 11کردیم و بعد از گذشت 

 .دخترا  کننآنها باید آینده را ا –نه بزوس و نه راک یادر به پیشگویی آینده نیستند 

مخان  ماه تا یک سخا  ز  6اجرای یک برنامه یک ساعته فتی برای کمدینهای بزر  از 

نی برد. اگر کمدینها نسبت به موفقیت خود جدیت به خر  دهند، به خصو  زمامی

 که در فا  خ ن کار جدیدی هستند، تا جایی که برایشان مقدور است هخر شخب بخه   

-م مخی شب در هفته این کار را ان خا  7تا  5روند.به رور معمو  آنها روی صحنه می

ایخن   کشخند و کنند مشخقت مخی  ای که بیان میدهند و برای هر جزء از کار و هر ک مه

 چرخه هر روز و هر روز ادامه دارد.

بینند فردی مانند کریس راک به ایخن درجخه از موفقیخت رسخیده     برخی افراد ویتی می

-شاست را در هخر اجخرا مخی    کند و همچناناست و هنوز در همان مسیر تالا می

هخای خخام و   شوند، اما راک عمیقا به این درک رسیده است که ایدهپذیرد متع ب می
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نشخیند؛ و ایخن از د  یخک    مغز هرگز به رور تمام و کما  در ههن منارخب نمخی  بی

 آید.فرایند کش  ت ربی بسیار دیین و سنت به دست می

 

 شروع کنید "شرطهای کوچک"با 

رز فار ز ما اتناه یک رویارد ت ربی موفن مست زم تغییر اساسی در ربرای بسیاری ا

اجتناب  ایم که به هر ییمتی شده از اشتباه و شاستماست. ما بید از هرچیز آموخته

 کنیم.

 های جدید را نسن یده تح یخل ناردنخد کخه مقاصخد    ولی راک، شولتس و بزوس ایده

مخه آمخا    د، یا ایناه منت ر باشند هبسیار کوچای را در افقهای ناشناخته هدف بگیرن

ایی هخ خود را با یک انتناب بزر  تحقن بنشند. آنها به جای ایناه به توسعه رخرح 

بایخد   بینی موفقیت بپردازند، مبادرت به ان ام کارهایی بخرای کشخ  آنچخه   برای پید

د ناین بود العاده خود را مدیون آموختنان ام دهند کردند. آنها همه موفقیتهای خارا

 بندیهای کوچک را به خوبی ان ام دهند.که چطور باید شرط

هخای  این شررهای کوچک، ایدامات مشنصی برای کشخ ، آزمخودن و توسخعه ایخده    

شخوند  یافتنی و مقرون به صرفه است. آنها با عنوان اماانات خالیانه شرو  مخی دست

شخند کخه در   شوند و بخه خصخو  ویتخی باارز   که به مرور زمان متمرکز و پاالید می
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تالا برای فرکت و کنااا در شرایط تردیدآمیزی هستید، چیخز جدیخدی را خ خن    

 اید.انتها پرداختهکنید، یا به فل یک مشال بیمی

البته همه ما خواهخان  

ان ام ایخن شخررهای   

کوچخخخک هسخخختیم.  

سخخخخی یاون ولخخخخی  

-شعاری دارد که مخی 

گویخخخخد: شخخخخ ا  و 

ای که بخرای فخل مشخال فاضخر مناسخب      هب ندپروازباا. ولی افراد معموالً روی اید

 کنند.  نیست، فساب بزرگی باز می

شررهای کوچک برای یاد گرفتن درباره مشخاالت و فرصتهاسخت درفالیاخه شخرط     

 نیم.کگذاری بندیهای بزر  برای این است که پس از شناسایی، بر روی آنها سرمایه

هخا بخه   ن فا  کخه اع وبخه  ناته مهمی که باید به یاد داشته باشیم این است که در عی

ک، یفخل  بندیهای کوچخ تواند با استفاده از شرطرور استثنایی نادر هستند، هرکسی می

 های خالا را باز کند.ایده
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ن بخه  ک ید تغییر را بزنید: از دستاوردهای مورد انت ار بخه ضخررهای مقخرو   

 صرفه

ی ارنامهبا برای اگر ان ام یک کار جدید نتواند پاسخ درستی داشته باشد، چرا با تال

 ریزی نیست، این همه ویت، تالا و منابع خود را ت   کنیم؟که یابل برنامه

ک دلیل این است که ما فس در دست داشتن کنتر  را دوست داریم ولی این فقط یخ 

 توهم عقالنیت است.

ما یخاد   ما داور ب این توهم هستیم. از این گذشته، چیزی که در مدرسه بازرگانی به

سخترده  گانداین است: چیزی که انت ار دست یافتن به آن را داریم در یک صفحه داده

یات در یک ها یا فرضافتد که ایدهبینی کنیم. این موضو  زمانی اتفاا مییا ررح پید

ر دررح، صفحه گسترده، پاورپوینت یا یادداشت به ن ر منطقی میرسخند ولخی هنخوز    

 اند.دنیای وایعی اعتبارسن ی نشده

ی الف بسیاری از مدیران اجرایی، جِ  بزوس و تیم ارشدا، ویتی ایخده جدیخد  برخ

ر دهخای مخالی اسختادانه و یخا بازگشخت      کننخد، سخعی در توسخعه پخروژه    را امتحان می

دم را بخا  توانید رفتار مرشما نمی"گذاری ندارند. بزوس معتقد است:محاسبات سرمایه

 "د.بینی کنییک محصو  جدید در صفحه گسترده پید
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 ریزی خطی وجود دارد.خوشبنتانه راهی برای خالصی از تنگنای سنت برنامه

یسخک  های گیاه،بر چیزهای کوچک شرط بندی کنید، آنهخا ارزان هسختند و ر  مثل دانه

 کمی دارند. چه کسی میداند کدامیک ما را به درختان بزر  خواهد رساند؟

گیری کارآفرینخان  تصمیم ساراس ساراسواتی، یای از پژوهشگران مطرح در خصو 

خواهند چه خبره، دریافت که این کارآفرینان تمایل دارند پیشاپید تعیین کنند که می

 چیزی را از دست بدهند تا ایناه سودهای مورد انت ارشان را محاسبه کنند.

پیاسار را از جخور  لوکخاس خریخد، هرگخز انت خار       1986ویتی استیو جابز در سا  

ک شخرکت فی مسخازی   نداشت که پیاسخار یخ  

شود. سنت افزار پیاسار هرگز بخازاری پیخدا   

نارد، با اینحا  جابز زیرکانه اجازه داد بنخد  

هخای کوچخک   کوچای به کار ساخت انیمیشن

بندی کوچای بخر  بپردازد و بدین ترتیب شرط

ی مقرون تولید این انیمیشنها کرد. اینها ضررها
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به صرفه بودند که سران ام تبدیل به سودهای هنگفت شدند. فتی رویاپردازی ماننخد  

هخای دی یتخا    بینخی کنخد؛ انیمیشخن   توانست این موضو  را پخید استیو جابز هم نمی

 ای کامال جدید بود.پدیده

اک رتعیین ایناه او استطاعت از دست دادن چه چیزی را دارد همان است که کریس 

کخه   کنخد دهد. او ت سم مخی ز ایناه در مقابل شنوندگاند فاضر شود ان ام مییبل ا

 فتی اگر چند نفر سرخورده سالن اجراهای آزمایشی را ترک کننخد، ایخن یخک ضخرر    

ی به بخازدهی بیشختر یخک اجخرا     "ضررها"داند که مقرون به صرفه است، چون او می

 کنند.  د کمک میوایعا موفن که می یونها نفر آن را مشاهده خواهند کر

ایخن   شود ولی بایخد بشخود. شخاید   این ناات در مدرسه بازرگانی به شما آموخته نمی

نبا  درا  MBAموضو  بتواند به توضیح ایناه چرا کارآفرینان ادامه تحصیل در رشته 

 کنند کمک کند. نمی
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 را دوباره تعری  کنید: ررز فار متریی "شاست"

ا از ردر شرو  کار همه چیز به خخوبی پخید رود، خخود    ویتی انت ار داشته باشیم که 

گخر  اکنخیم.  ن ر روانی محصور میانیم و فرصتهای بسیاری برای یادگیری را خفه مخی 

اه تر شود و به این دیدگاه برسیم که یک شخرو  اشختب  پذیرا شاست برای ما رافت

 شود.را به عنوان فرصتهایی ببینیم، باب خالییت بر روی ما گشوده می

فرانک گ ری، که در دهه هشتاد عمخر  

خود به سر میبرد، اکنخون بخه عنخوان    

مشهورترین آرشخیتات زنخده جهخان    

شخخهرت دارد. او بیشخخترین شخخهرت   

خود را مدیون ساخت موزه گاگ نهَیم در بی بائو اسخپانیا و سخالن کنسخرت دیسخنی در     

گویخد:  یکنخد مخ  لوس آن  س است. با اینحا  ویتی او یک پروژه جدید را شرو  می

ی سخنتی اسخت. و   لح ه"گوید: او می "همیشه بیم آن دارم که ندانم چه باید بانم."

بیخنم کخارم آنچنخان بخد نشخد،      کنم، همیشه از ایناه میبعد از این که کار را شرو  می

 "شوم.متحیر می
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پایخان   یک لح ه به گفته او فار کنید! بعد از اینهمه سخاختمانهای مخوفقی کخه او بخه    

 -فخدایل در شخرو  پخروژه    –ه و ستایشهای زیادی که دریافت کرده اسخت، او رساند

 هنوز نگران شاست است. 

شناسخخی دانشخخگاه دکتخخر کخخارو  دووِک، از اسخخاتید روان 

استنفورد که یای از کارشناسان پیشخرو در بررسخی ایخن    

موضو  است که چرا برخی افراد بیشتر خواهان و یخادر  

هسخختند، در چنخخد هخخای خخخود بخخه یخخادگیری از شاسخخت

تخری بخه   پژوهد پیشرفته روشن کرده است که چرا برخی از افراد رویاخرد منعطخ   

تخری دربخاره   شاست نسبت به سایرین دارند؛ و نیز چگونه باید یالب ههنی سخازنده 

 شاست اجتناب ناپذیری که با آموزا همراه است، ساخت. 

دگیری و ام تفار درباره یاتحقیقات او نشان داده است که افراد گراید به دو روا ع

 دهد.شاست دارند، گرچه هرکسی هر دو روا را تا فدی بروز می

هستند، بخر ایخن باورنخد کخه تواناییهخا و هخوا        "ررز فار ثابت"گروهی که ررفدار 

ای از اسختعدادهایی اسخت کخه    انسان بر سنگ نوشته شخده اسخت، و در مخا م موعخه    

شوند. جان مک ا نرو، بخه  آن توانمندیها میموجب بروز ضرورتهایی برای اثبات مارر 
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زند. اگخر ایخن شخنص شخرو  بخه      جای دووِک شنصی را با ررز فار ثابت مثا  می

از داور  –باخت در بازی تنیس کند، هر کسی که در معرض دیدا یرار داشته باشخد  

 گیرد.را به باد سرزند می -گرفته تا تماشاگران 

نها از بر این باورند که هوا و توانمندی انسخا  "ررز فار متریی"برعاس، ررفداران 

شخم  چراه سعی و تالا یابل بهبود و تریی است. این گروه شاست یا ناکامی را بخه  

ردازنخد و  بینند. آنها تمایل دارند که دائمخا بخه چخالد بپ   فرصتهایی برای رشد خود می

 خود را توسعه دهند. 

مایاخخل جخخردن یاخخی از   

مثالهایی اسخت کخه دووک   

ب دربخخاره رخخرز فاخخر اغ خخ

زنخخد. ویتخخی  متریخخی مخخی 

جردن شرو  به کار کرد کسی نبود که مشنصا یای از بزرگترین بازیانخان شخود. او   

در عوض تالشهای بسیار زیادی برای رسیدن به این سطح کرد و فتی بعخد از ایناخه   

 به آن دست یافت به تالا سنت خود ادامه داد. 
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تباه د و به این دیدگاه برسیم که شخرو ِ اشخ  تر شواگر پذیرا شاست برای ما رافت

 شود.را به عنوان فرصتهایی ببینیم، باب خالییت بر روی ما گشوده می

 خبر خوب این است که تحقیقات دووک نشان داده است که نه تنها هر کسخی عمخال  

ل توسخعه  ترکیبی از هر دو ررز فار ثابت و متریی را دارد، ب اه ررز فار متریی یابخ 

ای این کار الزم اسخت خواهخان چخالد بخا باورهخای اصخولی خخود دربخاره         است. بر

 توانمندیها و یادگیری باشیم.

 شود که شنص به توسعه آگاهی خود نسبت به ررز فاخری این امر زمانی شرو  می

ادگی بخه  سخ پردازد. بیشتر دانستن درباره ررز فار متریخی بخه   که به آن تمایل دارد می

هنخد.  دهای جدیدی واکخند نشخان   نسبت به مویعیتها به شیوهدهد که افراد اجازه می

سخ ط  توانند ضخمن ت بنابراین اگر اشناصی به ررز فار ههنی ثابت گراید دارند، می

ا به راه آنها بر خود، مویعیتها را به عنوان فرصتی برای یادگیری بازتعری  کنند تا این

 چشم پتانسی ی برای شاست ببینند.

توانیم بخه چیزهخایی در زنخدگی آنهخا فاخر کنخیم کخه        ه ما میگوید کسپس دووک می

-اند، ولی سران ام در آنها موفن شدهکنند در آن چیزها خوب نبودهخودشان فار می

توانیم اند. اگر ما از زندگی خودمان شواهدی برای ررز فار متریی نداشته باشیم، می
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ان یا بستگان، پیدا کنیم. اگخر  آن را در افراد دیگری که به ما نزدیک هستند، مثل دوست

انخد، مثخل   از مدلهایی که ررز فار متریی یوی از خود نشخان داده توانیم نیاز باشد، می

 مایال جردن یا کریس راک، الگو بگیریم.

 یای از مهمترین درسها درباره ررز فار متریی و نگرا سازنده نسخبت بخه شاسخت   

ردن بخه  فار متریی به معنی توجه نا به ما میدهد، این است که ررز که این ررز فار

شاست نیست. فتی فرانک گری هم نمیتواند خود را از تخرس شاسخت مبخرا کنخد.     

تباه توانیم به خود یاد دهخیم کخه دربخاره شاسخت و اشخ     ناته مهم این است که ما می

 یم.متفاوت فار کنیم و به آنها به چشم فرصتهایی برای یادگیری و رشد نگاه کن

 بنورید تا سریع یاد بگیرید به سرعت شاست

ری از تواند بیشترین کمک را بخرای پخذیرا پتانسخیل یخادگی    هایی که مییای از شیوه

د به شوشاست بنماید الگو گرفتن است. آنچه با ای اد الگوهای کم هزینه فاصل می

 سرعت شاست خوردن برای سریع یاد گرفتن است.

هخای  یدن، مچاله کردن و تا زدن تاهفرانک گری ررافی یک ساختمان جدید را با بر

 کاغذ یا مقوا با همااراند شرو  میاند.
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ه بخ شخود، شخباهتی   ای که پس از فدود یک ساعت از کار آنها فاصل مخی نمونه اولیه

-یانخد و مخ  یک ساختمان ندارد ولی این فقط یک نقطه شرو  است. آنها شرو  کرده

وجخود را  مداد زیادیراههخا و اماانخات   توانند به سرعت و با هزینه کم کار کنند تا تعخ 

ه بخ چقدر مضخحک  "گوید:کند میکش  کنند. گری درفالیاه با لبنند به آن نگاه می

 "رسه! عالیه!ن ر می

  مخد  50تخا   30شرکای گری در یک پروژه نوعی، هزاران ایخده را کخه معمخوال بخین     

ا ننخد. آنهخ  کمتحان میاند ااص ی که از مقوا، پالستیک، پ ی استایرن یا ف ز ساخته شده

طخه  های اولیه ارزان ییمخت میسخازند. بخین سخاخته زمنخت نق     برای فار کردن، نمونه

کنند کخه  یمای را ای اد شوند. آنها سازهها فذف میشرو  و نمونه نهایی، بیشتر ایده

هم کارا باشد و هم افرادی که درگیر ساخت آن هستند فخس خخوبی نسخبت بخه آن     

 شود.یها بیشتر و بیشتر تعری  مور زمان، شال مدلها و سازهداشته باشند. به مر

های گرایخی و نیخاز بخه پاسخن    ریخزی، کمخا   یای از بزرگترین مشاالتی که در برنامخه 

 ود.صحیح وجود دارد این است که یبل از ان ام هرکاری زمان زیادی باید سپری ش

دهیم، درصورتی که آنهخا  می های خود را به کاربران بالقوه نشانویتی نمونه اولیه ایده

ای به ما بدهند، چخرا کخه   توانند بازخورد صادیانهتر میایده ما را خشن بدانند، رافت
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-های تامیل نشده اولیخه کخرده  ما از ن ر افساسی سرمایه گذاری کمتری روی نمونه

 ایم.

-وا "و  "وپیدا کردن ن مخ "چنانچه آندرو استانتون، مدیر پیاسار، به عنوان کارگردان 

اسختراتژی مخن همیشخه ایخن بخوده اسخت کخه        "کند، این شیوه کار را توصی  می"ای

ار را کخ اشتباهاتمان را در اولین فرصت ممان بانیم. این اساسا به این معناسخت کخه   

 ه سریعترخراب کردیم، پس چه بهتر که آن را بپذیریم. بیایید از آن نترسیم ولی هرچ

م تخوانی مخی یم به جواب برسیم. تا از ب وغ نگذریم ناشتباهات را مرتاب شویم تا بتوان

م را رسخم ولخی اشختباه   به بزرگسالی برسیم. من در اولین تالا به نتی ه مثبخت نمخی  

 "ترین زمان ممان مرتاب خواهم شد.خی ی زود ودر سریع

 هانبوغِ بازی: بهتر کردن مستمر ایده

ه خالا از اصو  بداهخ  شیوه اثبات شده دیگری برای باز کردن یفل شررهای کوچک

آید. تحقیقات اخیر ع وم عصب شناسی بخه ایخن نتی خه رسخیده اسخت کخه ان خام        می

گخروه   کند. ویتی کهتری را ای اد میکارهای بالبداهه وضعیت ههنی به مراتب خالا

غخز  موسیقی در فا  نواختن بالبداهه یک موسیقی جاز بودند، فعالیت یشخر ج خوی م  

 است غیرفعا  شد.  "انیتورینگ آگاهانهم-خود"یا  "یخودسانسور"که مرتبط با 
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 در کودکان ظرفیت خودسانسوری مغز به خوبی تامیل نشده است و این موضو  بخه 

کودکخان   آورند و نیز ایناهخوبی دلیل ایناه آنها چیزهای ع یب و غریب بر زبان می

 دهد.به شدت خالا هستند را توضیح می

ی ان کار بداهه را با فالت خ سه یخا فتخی چرخخه   دانشمندان وضعیت ههن را در زم

مقایسه میانند؛ یعنی زمانی کخه ههخن انسخان کمتخر تحخت تخأثیربند        REMخواب 

 کند.  یمرسد به رافتی پیوستگی خالیانه ای اد شود، به ن ر میسن شگر آن وایع می

هتخر  ب"نچه آ بنابراین برای مثا  در تمام رو  فرایند خالیانه پیاسار، آنها به شدت بر

 ه که مفهخوم نامیدند تایه کردند. یای از اصو  اساسی ابتاار و بداهمی "هاکردن ایده

م و کخاری  ها از آن ناشی شده این است که: همه پیشنهادات را بپخذیری بهتر کردن ایده

تگری ها بدون هیف زبان یضاوکنیم که شریامان موفن باشد. هدف این است که ایده

 ه یابند.ای اد شوند و توسع

زیهخای  تصور کنید که شما یک انیمیشن ساز هستید که بر روی فی م داستان اسباب با

نیخه رخو    ای را مطالبه کند که فقط چند ثاکنید. ممان است فی منامه صحنهکار می 3

باز  گویند(و در آن وودی، شنصیت اص ی فی م، باهم می "شات"کشد )که به آن می

 کند.الیتر صحبت می
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د. در رسخد ارائخه خواهنخد دا   شن سازها اولین ررح خود را که زمنت به ن ر میانیمی

میشخن  این مرف ه انیمیشن ساز ررح زمنت اولیه و نیز ایده خود را با سرپرسخت انی 

گان گذارد. مدیران پیاسخار آخخرین تصخمیم گیرنخد    سازی یا کارگردان به اشتراک می

. در ه را به وضوح در ههخن ندارنخد  هستند، ولی فتی آنها هم تصویر نهایی این صحن

 این جاست که باید به بهتر کردن ایده پرداخت.

ودی واز چشخمهای  "، کارگردان با گفتن چیزی مثخل  "نه"ب ای انتقاد از ررح و بیان 

 سختفاده از زند. یک بار دیگر به انقطه شرو  را ریم می "خوشم میاد، و چطوره که ...

ست بخه  که نشانگر یضاوت فرد ا "اما"هایی مثل هتوجه کنید که ب ای ک م "و"ک مه 

 رود.کار می

از "گویخد:  گیخرد و چیخزی مثخل ایخن مخی     بنابراین کارگردان ررح زمنت اولیه را می

او  "چشمهای وودی خوشم میاد ولی چطوره چشماا به سمت چپ گخردا کنخه؟  

دار خواهخد فهمیخد کخه چخه چیخزی را      پس از دیدن ررح فدایل به صخورتی جهخت  

 ست."هابهتر کردن ایده"ست دارد، و این هدف مفهوم دو

 شوند تا دستاوردهای بزر  بسازندپیروزیهای کوچک جمع می
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 العمل مثبت بهگاهی یک لطیفه کریس راک بمب خنده خواهد شد، ولی اغ ب عاس

، کند. این یک پیخروزی کوچخک اسخت   صدا با دهان بسته بروز میهای بیشال خنده

وی های خخوب سخاخت و ر  د که او موضوعی که بتوان با آن لطیفهچرا که راک میدان

 آن فساب کرد را پیدا کرده است.

ا در گیرودار تردید برای فرکت به ج و، مانند جاپخایی یخا سخنگفر    بردهای کوچک

-وانخد، مخی  خمخی  "نشان راهنما"ماند. اینها مانند آنچه ساراس ساراسواتی آنرا راه می

عمل  نوان لوالعتوانند به در راه درستی گام برمیداریم و یا میتوانند تأیید کنند که ما 

 کنند و به ما بگویند که چگونه تغییر مسیر یا روا دهیم.

ظهور استارباکس نیز با همین شیوه و لحاظ کخردن بازخوردهخای مشختریان در رخو      

بود  ای از بردهای کوچک بود. بنابراین، به عنوان مثا ، شولتس در ابتدا مصممس س ه

که از شیر بدون چربی استفاده ناند چرا که او معتقد بود مزه ایخن شخیرها بخه خخوبی     

شیر معمولی نیست و نیز استفاده از این شیرها در ت ربه او با یهوه ایتالیایی در تضاد 

بود. با این فا  ویتی درخواست مستمر مشتریان برای شیر فاید چربی ادامخه یافخت،   

تاه آمد. موفقیت این نوشیدنیها برد کوچخک مهمخی شخد و    شولتس از تصمیم خود کو
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این اهمیت به زودی افزاید یافت: استفاده از شیر بدون چربی برای تقریبخا نیمخی از   

 ها و کاپوچینوهای استارباکس متداو  شد. یهوه الته

 با توجه به کیفیت پویای هر فرایند کش ، بردهای کوچک به من خور شخفاف سخازی   

در برخخی   دهنخد. هخا ارائخه مخی   دید، تانیای برای ارزیابی و انطباا ایدهدر گیرودار تر

نخار هخم   موفقیخت از ک  -ریس راک در خ ن یک اجرای جدیخد  کمانند ت ربه -موارد 

 آید.ای از پیروزیهای کوچک به دست میگذاشتن م موعه

د اننخ کنند، مهای دیگر، بردهای کوچک مح های تغییر و عط  را پررنگ میدر نمونه

 پیروزی کوچک پیاسار در ساخت فی مهای کوتاه.

چک ای از بردهای کوتوانیم پیشاپید م موعهدرک این موضو  مهم است کهما نمی

ه بخ را پید روی خود ترسیم کنیم، ب اه باید به من خور ظهخور ایخن پیروزیهخا دسخت      

 آزماید بزنیم. 

آورد؛ ایخن  ارمغان مخی بندیهای کوچک را به این برای ما مزایای اساسی رویارد شرط

های جدید را کش  کنخیم  رویارد به ما اجازه میدهد تا به واسطه یک ضرورت، ایده

ریزی کنیم.با این کار به جای ایناه رونخدی را  تا ایناه همه چیز را یبل از آغاز برنامه
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ادامه دهیم که شاید به شاست من ر شود، اتناه رویارد برای ما در فین کخار مهیخا   

 میشود.

ای از بردهخای  تخوانیم پیشخاپید م موعخه   درک این موضو  مهم اسخت کخه مخا نمخی    

دسخت   کوچک را پید روی خود ترسیم کنیم، ب اه باید به من ور ظهور این پیروزیها

 به آزماید بزنیم. 

 ه این یک فرایند خطی برای فرکت از مرف ه ال  به ب و بعد   نیست که هر مرف

 ده به سمت مویعیتهای شناخته شده ترک کنیم.ریزی شرا با فرکتهای برنامه

همانطور که در این پژوهد نشان داده شده اسخت، شخانس در خخدمت ههنهخای بخاز      

 بینی یا تصخور نیسخت  است که یدرت پذیرا آنچه بر اساس داند موجود یابل پید

ت را دارند. با کاهد موانع، ههن خالا با آزماید و کش  مستمر بخه موفقیخت دسخ   

 یابد.می

 از همه مهمتر این است که خود  زندگی یک فرایند خالا است.

شود. شرط کوچخک زنخدگی زنخدگی    بندی کوچک شرو  میهر زندگی با یک شرط

 تواند باشد؟شما چه چیزی می
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به صورت رایگان در  را  این کتابروه تداوم، گ

 اختیار عالیمندان و صافبن ران یرار می دهد.

د این کتاب را در وبسایت خود شما می توانی

 اجازه فروا آن را ندارید. یرار دهید اما،

------------------------------ 

برای دیدن دیگر محصوالت و مقاالت مرتبط بخا  

بازرگانی و بازاریابی به وب سخایت مخا مراجعخه    

 کنید.
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