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با   داشتند. رنت طریق اینتای برای فروش عینک از ایده ، ، چهار دانشجوی مدیریت کسب و کار۲۰۰۸در سال 

کس مایل به خرید  . بحث اصلی این است که هیچخوبی نیستها گفتند که این ایده  این حال دوستانشان به آن

حدود هشتاد  ( که Luxottica)1لوکساتیکاشرکت عظیم عینک قبل از اینکه اول آن را امتحان کند، نیست. 

عالوه   . یکی دیگر از عوامل بالقوه عدم موفقیت ایده این بود ؛ بازار را در اختیار و میلیاردها درآمد داشت درصد 

فروشی، مد،  در زمینه عینک، خرده  کدام از دانشجویانهیچ.  مسلط بودتیکا بر تمام صنعت عینک  اکسوبر این، ل

 کرد.  شکست را پیش از اینکه حتی شروع کنند، بیشتر می  احتمالِ  ،که این  ای نداشتند و یا فناوری هیچ تجربه

های پرسود خود را رها کنند و واربی پارکر را  حال با وجود خطر این دانشجویان تصمیم گرفتند شغلهر به 

شان را به یک تجارت مد روز و رشد سریع تبدیل  ها در طول پنج سال آینده موفق شدند ایدهآنشروع کردند.  

ها چگونه توانستند شجاعت داشته باشند و در  آن-اما سوال این استش از صد دالر درآمد داشت. کنند که بی

 ، قدم بگذارند؟ رسید خطر به نظر میکاری که بسیار پر

دنبال  به معنای  نوآوری واقعا به چه معناست.  نوآوری کند که پس از این، نویسنده شروع به نوشتن این می

 . کند می  که تحول مثبت ایجاد بینشی است  و است که در تضاد با دانش  یهایکردن ایده

اقدام به تبدیل   ، است. ویژگی دوم های مفید و نوآورانه ایجاد ایده ، ویژگی اولدو ویژگی اصلی دارد.  ، نوآوری 

زیر سوال بردن وضع موجود و بررسی این که آیا ایده  همیشه با  و نوآوری ابتکارایده به چیزی واقعی است. 

 
 شود. دهنده کاالهای لوکس است که به عنوان بزگترین تولیدکننده عینک در جهان شناخته میشرکت ایتالیایی ارائه  1



کنند که وضع موجود طبیعی است، چیزی از پیش  می رض فبعضی افراد شود. بهتری وجود دارد، شروع می 

ها به سه دلیل اصلی، هرگز وضعیت موجود را به چالش  گیری شده و مقرر شده است. بنابراین، آنتصمیم

 کشند.  نمی

مردم    ،چسبند. بنابراینمی به ثبات وضع موجود  راحتی در وضع موجود، اولین دلیل است. مردم به طور طبیعی  

 ها باشد. حتی اگر وضع موجود، خالف منافع آن  ،ترسند از تغییر می 

  ه نوآوران یک ایده  دومین دلیل به چالش نکشیدن وضعیت موجود توسط مردم است.    "تکان دادن قایق"ترس از  

این به   "قایق را تکان دهیم."اما اغلب الزمه این موضوع این است که ما  مثبت ایجاد کند.  ی تغییر  تواند می 

خطر عدم محبوبیت و مکافات باشیم.  خواهیم تغییری اتفاق بیافتد، باید مایل به معنای آن است که اگر می

ها یا تالش برای  رسد، صحبت کردن درمورد نگرانیها میوقتی موضوع به مشاغل در سازمان ن،عالوه بر ای

 آسیب زا باشد.تواند می تغییر وضع موجود اغلب  

 ما است.  سومین دلیل این است که موفقیت، دستاورد ابتکار

ها را بسیار بااستعداد، نابغه و یا افرادی  کنیم، آندهند فکر می فرادی که جهان را تغییر می اغلب اوقات وقتی به ا 

، کودکان نخبه کمتر  با این حال، بر اساس مطالعات انجام شدهبینیم. انگیزی داشتند، میکه کودکی شگفت

دو نوع پیشرفت وجود  دلیل اصلی این موضوع این است که مشهور تبدیل شوند.  نوآوراناحتمال دارد که به 

 .  دارد

 


