
 

 

 د؟یتان را ارائه ده یعال دهیچگونه ا

اما متقاعد کردن دیگران در مورد خوب بودن این  ؛جدید دست پیدا کنید آسان است یخالقانه هایایدهاینکه به 

ا ت کنندمیکارآفرینان، مدیران فروش و مدیران بازاریابی تالش زیادی  هاوقتاست. خیلی  آفرینمشکل هاایده

و حاشیه سود باالیی دارند، اما باز هم  اندعملی شانخالقانهیا مفاهیم  وکارکسبجدید  هایطرحنشان دهند 

 ارزش واقعی ایده مطرح رسدنمی؛ کسانی که به نظر کنندمیرا رد  هاایدهاین  ،هاشرکتاصلی  گیرندگانتصمیم

 ؟افتدمیاما چرا این اتفاق ؛ ده را فهمیده باشندش

خصیت و ش وخوخلقبه  شودمیجدید مربوط  یایدهکه به کیفیت ذاتی این  قدرهمانمشکل اصلی  رسدمیبه نظر 

که طرح پیشنهادی  قدرهمانجدید است،  یایدهآن نیز مرتبط باشد. کسی که در حال شنیدن این  یدهندهارائه

. البته قضاوت در مورد اینکه آیا کندمیخالقیت شخصی که این طرح را ارائه داده نیز فکر  یدرباره، سنجدمیرا 

و همواره روی درک شخص از ارزش ایده  سرعتبه تواندمیی عملی ارائه دهد، هاایده تواندمیایده  این دهندهارائه

 طورهبو  دقتبهکه داریم،  هاییشایستگیاساس  دیگران برما دوست داریم فکر کنیم که  یهمهبگذارد.  تأثیر

ا در ما ر سرعتبهکنند،  قضاوتمان اهندخومی کههنگامیدیگران  کهایناما حقیقت ؛ کنندمیعینی ما را قضاوت 

 . پس یادتان باشد اولینسازندمیبرای خود  ایکلیشهو از ما تصویری  دهندمیذهنی خودشان قرار  هایبندیدسته

کسانی که در حال گوش دادن به  ته باشید این است:شبه دیگران باید در ذهن دا تانایدهچیزی که هنگام ارائه 

و این کار را با سرعت باالیی نیز  کنندمی بندیدستهشما را در چهارچوب خاصی  سرعتبه هستند هایتانحرف

و  کنندمی بندیدستهدیگران را  ثانیهمیلی 051در کمتر از  هاانسانکه  دهندمی. تحقیقات نشان دهندمیانجام 

 .رسندمیدقیقه، در مورد شخصیتتان به نتایج قطعی  01بعد از 

برای تشخیص  تأییدیقابلهیچ معیار سنجش عینی، رسمی یا  شودمیارائه  هاآنبه  هاآنبه  هاایدهافرادی که 

و  ایلیقهس معیارهایی، ترینشانخبرهو حتی  گنگ و پیچیده، یعنی خالقیت، ندارند. چنین افرادی یخصیصهاین 

بعد از انجام  معموالًود در نظر دارند و بیشتر اوقات بسیار نادرستی را در همان اوایل چنین برخوردهایی برای خ

نامحسوسی را  هاینشانهایده  یشنوندهل برخورد، دیگر نظر خود را تغییر نخواهند داد. اگر یقضاوت در همان اوا

 داستان یهمهاما این  شودمیفرد خالقی نیست، طرح پیشنهادی رد  دهندهارائهتشخیص دهد مبنی بر اینکه 

 هاآناگر احساس کنند که در حال همکاری در پرورش یک ایده هستند، به  گیرندگانتصمیمنیست. همچنین 

 بهتر پاسخ خواهند داد.

سه  را به یکی از هاآن، گیرندگانتصمیمکه این کار را با موفقیت انجام دهند همان کسانی اند که  دهندگانیارائه

 هامجریگوییم. مجری، هنرمند و مبتدی می هاآنبه  . ماکنندمی بندیدستهکه در ذهنشان وجود دارد  اینمونه

 . هنرمندانکنندمیبا دانشی که از ساخت محصوالت دارند ترکیب  ی خالقانه خود راهاایدهکه  اند ایحرفه یافراد

 ما ترجیح یروزمرهواقعی  ی خالقانه را به جهانِهاایده و جهانِ آیندمیبه نظر  قاعدهبیکسانی اند که نامتعارف و 



 

 

تنها چیزی که باید بدانید  نهایت درهستید،  دهندهارائه. اگر کنندمی برداریبهره هاآننیز از  هامبتدی. دهندمی

یز یکی از ن گیرندهتصمیماین است: اگر نشان دهید یکی از این سه تیپ خالق هستید و این دید را القا کنید که 

 را افزایش دهید. تانایدهخود برای موفق شدن شانس  توانیدمیهمکاران خالق شماست، 

 

شخصیتی بر حذر باشند. ممکن است  هایتیپبر  حد از بیش یتکیهباید از  گیرندگانتصمیمهمچنین 

کنند و  تانزدهشگفتخود را شروع کنند خیلی راحت  یپروژهحتی  توانندنمی نهایت درکه  دهندگانیارائه

خیلی راحت نادیده بگیرید.  ،برسانند جایی بهی خود را هاایده توانندمیهمچنین ممکن است افراد خالقی را که 

را مورد آزمایش قرار دهند؛ موضوعی که در ادامه به  دهندهارائه، هر گیرندگانتصمیمبه همین دلیل مهم است که 

 .گردیمبرمیآن 

 بندیگروه

 مانهنیذ هایمدل، به دنبال تصویری و گفتاری با کندمیرا برای ما مطرح  ایایده شناسیمنمیوقتی شخصی که 

ه . بدهندمیجای  مانذهنی هایدستهاز  یکی دررا  دهندهارائهکه  آوریممیرا به یاد  هاییویژگیو فقط  گردیممی

، دهیممیهای افراد خالق را دارند به شکل ناخودآگاه در ذهنمان امتیاز وخوخلق دهیممیاشخاصی که تشخیص 

 .کنیممیمنفی دارند نیز امتیاز کم  هایکلیشهسخت است یا  شانارزیابیاز کسانی که 

ها که مدیران اجرایی باید صدها ایده را در یک هفته یا حتی یک روز وکارکسبامروزی  یزدهشتابدر وضعیت 

ه برای قضاوت در مورد یک ایده ب تریعینیتا معیارهای  شوندمیحاضر  ندرتبه گیرندگانتصمیمبررسی کنند، 

 هایانهنشاین است که حذف شدن بر اساس تیپ شخصیتی آسان است، چون  دهندگانارائهکار برند. خبر بد برای 

 .افرادندمثبت در شخصیت  هاینشانهاز  تریادماندنیبهو  ترنمایانمنفی 

 صیت مجریشخ

« لیهوش عم»که از آن با نام  کنندمیشدید خود را با چیزی ترکیب  یعالقهدر دنیای شرکتی، تفکر خالقانه و 

تان کمک خواهند کرد. برای وکارکسببه  هاایدهکه  شودمی؛ فرآیندی که طی آن، این حس منتقل شودمییاد 

گیرایی و هوش خود را در هنگام ارائه  ،مجری هایشخصیتجدید برای بازاریابی،  ایشیوه یارائهمثال، هنگام 

 ددهنمینیز بروز  انجام چنین کاری یزمینهدر  را و اطالعات خود فن، اما از طرفی دانش گذارندمیدادن به نمایش 

ن آیشان توانایی اجرایی شدن با استانداردهای فعلی انجام کار در هاایدهرا راضی کنند که  گیرندگانتصمیمتا 

 ینتربیشمجری ممکن است بهترین یا  هایشخصیترا دارند.  شدهتعیینصنعت و همچنین با منابع محدود و 

رایی کامل اج صورتبهیشان هاایدهکه بیشتر  اند نایابیاز آن دسته افراد  هاسازمانرا نداشته باشند، اما در  هاایده

 .شودمی



 

 

 بازینزمی کنندمی، سعی هاآنو به چالش کشیدن دانش  گیرندگانتصمیممجری، از طریق تعامل با  هایشخصیت

 وادار شود چیزی را به یاد آورد گیرندهتصمیمکه  کنندمیخود را طوری شروع  یارائه معموالًمتوازنی ایجاد کنند. 

مجری ویژگی  هایشخصیتآشناست واکنش نشان دهد. همچنین  هاآنبه  دهندهارائه یا به موضوعی که خودِ

توانند ، بگیرندهتصمیمدر صورت تغییر نظر  دهدمیاجازه  هاآن، ویژگی مثبتی که به خود دارندبداهه گویی را در 

 خود را با شرایط تطبیق دهند.

برای  تقاضا. از طرف دیگر شوندمیرا شامل  دهندگانارائهدرصد  01و فقط  کمترین تعدادمجری  هایشخصیت

ود خ یایدهترکیب خوبی از ذوق و دانش را وارد  توانندمیکه  دهندگانیارائه، برای مسئلهاین  باالست که هاآن

 خبر خوبی است. ،بکنند

 شخصیت هنرمند

یلی خ پوشششان ینحوهو  وخوخلقیشان دارند. ولی هاایدههنرمند نیز عالقه و اشتیاق شدیدی به  هایشخصیت

 هایشخصیت، هامجریو به رسوم اجتماعی زیاد وارد نیستند. برخالف  اندخجالتی معموالًماهرانه و خوب نیست، 

خود ندارند. عالوه بر این با در دست گرفتن  یایدهدر مورد جزئیات اجرای  ایعالقههنرمند هیچ دانش یا حتی 

نده در یر کردن شنودرگ جایبه. گردانندمیبه نفع خود  کامالً و شنونده را  دهندهارائهتخیالت شنونده، تفاوت بین 

هنرمند در انجام کاری که دانشمندان به آن  هایشخصیت. کنندمیخود  یایدهجریان خالقانه، او را مطیع 

 .دبرنمیخود  موردنظرگویند بسیار ماهرند و از طریق آن، شنوندگان را به دنیای خیالی می« ذهنی هایآزمایش»

مجری سنجیده  هایشخصیت اندازهبه، شوندمیرا شامل  دهندگانارائهدرصد از  01که  هنرمند هایشخصیت

تدی، و مب مجری هایشخصیت. برخالف اند ترینخالق شدهگفته، اما بین سه تیپ شخصیتی کنندنمیرفتار 

 هاآن، دیگرعبارتبه ؛شخصیت هنرمند سخت است جای به خود. جا زدن کنندمیشفاف عمل  کامالًهنرمندان 

مند . البته برای کسی که شخصیت هنرهاستآندر خون  مسئله، بلکه این کنندنمیچنین شخصیتی را بازی  نقش

ندارد، وانمود کردن به داشتن چنین شخصیتی بسیار سخت است، این اصالت شخصیت هنرمندان است که باعث 

 .شودمی هاآنارزشمند شدن 

 شخصیت مبتدی

 را بروز شاننادانی، تخصصشاننشان دادن  جایبهخالف شخصیت مجری هستند.  دقیقاًمبتدی  هایشخصیت

ازگی ت گیرندگانتصمیمکه برای گیرند میامتیاز  هاغیرممکنبرای انجام  شهامتشانبه دلیل  هامبتدی. دهندمی

ود را ، خاندهنداشتروش خاصی برای انجام کار  یاموفقیتی  گذشته درمبتدی به دلیل اینکه  هایشخصیتدارد. 

 کنندیماستفاده  گیرندگانتصمیم. آگاهانه از تفاوت قدرت میان خود و کنندمیی یادگیرنده معرفی هایشخصیت

، مانند نفساعتمادبهو همراه با  غیر عاجزانه؛ درخواستی کنندمیدرخواست کمک  هاآن زمستقیم ا طور بهو 

 تا از او راهنمایی بگیرد. کندمیاز استادش  بااستعدادنمونه و شاگرد  آموزدانشدرخواستی که یک 



 

 

به  گیرندگانتصمیماز این سه تیپ شخصیتی احتمال بیشتری برای موفق شدن دارد؟ بیش از همه،  یککدام

یت با استفاده از جذاب توانندمیهنرمند و مبتدی نیز  هایشخصیت، حالبااین، گردندمیمجری  هایشخصیتدنبال 

 ترینخطرناک جزء توانندمیمجری  هایشخصیت، گیرندگانتصمیمموفق شوند. ولی از دید  شانفردی

 .کنندمی، کورتان آورندمیدرخششی که به وجود  یواسطهبه، زیاداحتمالبهنیز باشند، چون  دهندگانارائه

 بر حذر باشند گیرندگانتصمیم

 هاییژگیوضمنی افراد در مورد  هایفرضکه  انددریافتهنیست. محققان  بندیدستهقابل  سادگیبهخالقیت واقعی 

که بروز رفتارهای عملی خالقانه  اندیافتهفردی متعددی را  هایویژگی. عالوه بر این، اند واقعیتافراد خالق دور از 

ه سمت حل مشکل از شناختی، میل به تنوع و گرایش ب پذیریانعطاف. برای مثال، کنندمیدر افراد را تسهیل 

 شند.متواضع با توانندنمیخالق  هایشخصیت. این تفکر درست نیست که آیندمی حساببهخالقیت  هاینشانه

ب از قلم سب تواندمی هاکلیشهبه  حد از بیش یتکیهرا جمع کنند که  حواسشانباید  خرندمیرا  هاایدهکسانی که 

رد احساس ک ایگیرندهتصمیمی خوبشان را اجرایی کنند. اگر هاایده توانندمیانداختن آن افراد خالقی شود که 

 دهندهارائه حتماًدرست است، باید  گیریتصمیمدر حال انحراف از  دهندهارائهمثبت  ایکلیشهبه دلیل شخصیت 

با  ایهجلسدر شخصیتی خالق کار سختی نیست. برای مثال،  هایتیپ، سنجش انواع خوشبختانه را امتحان کند.

پرسد و ب دهندهارائهکاری، از تجربیات قبلی  یمصاحبههمانند یک  تواندمی گیرندهتصمیمیک شخصیت مجری، 

 هایشخصیت، چه واکنشی نشان خواهد داد. برای اشایده، با اعمال تغییرات مختلف در دهندهارائهببیند که 

ایی برای تحویل یک محصول نه شانتوانایی مورددر ن است که هنرمند و مبتدی نیز بهترین راه برای قضاوتشان ای

 ینوندهش، از دیگران نیز کمک بگیرید. یک یا دو گیریتصمیم، مهم است که در فرآیند نهایت درپرسیده شود. 

کمک کنند و با گفتن نقاط ضعف و قوت ایده،  گیرندهتصمیمهنگام قضاوت در مورد یک ایده به  توانندمیدیگر 

 شوند. گیرندهتصمیم یعجوالنه گیریتصمیمع از مان

 

، اگر یکی از این سه تیپ شخصیتی را ندارم"بپرسند این باشد که:  دهندگانارائهکه  سؤاالتیممکن است یکی از 

، نیازی نیست که ایددادهانجام  ایخالقانهکارهای  قبالًاگر  "بگذارم؟ گیرندهتصمیمخوبی روی  تأثیرچه طور 

برنده  هایبرگپر از موفقیت، یکی از بهترین  ایرزومهخودتان را در قالب یکی از این سه تیپ شخصیتی جا بزنید، 

ه شخصیتی ک هایتیپتالش کنید تا خودتان را به یکی از این  توانیدمیندارید،  ایرزومهاما اگر چنین ؛ است

 ید.با آن راحتید، نزدیک کن کنیدمیاحساس 

ه این جنب "کنم؟ کارچهخود را نخواهم  یایدهدر  گیرندهتصمیماگر همکاری "دیگر ممکن است این باشد:  سؤال

 خواهیدیمخود را پیدا کنید که  یایدهیتتان تبدیل کنید: قسمتی از ومهم است که باید آن را به اول قدرآناز ارائه 

، به هنگام ارائه، باید در درواقعکمک بخواهید.  گیرندهصمیمتکنید و در آن زمینه، از  گیرندهتصمیمتسلیم 



 

 

گیرنده ی خود کنید. زمانی که تصمیموارد همکاری در پرورش ایدهرا  گیرندهتصمیمزمان ممکن  ترینسریع

 .رودمیاحساس کند نقش یک همکار خالق را دارد، احتمال رد شدنتان از بین 

ار اما با هوشی؛ های خالقانه استی ایده همیشه فرآیند ناقصی برای انتقال ایدهارائه یجلسهنهایت اینکه، س در

 گیرندهدهنده و هم تصمیمو اطالع از ارزش همکاری، هم ارائه هاشخصیتای شدن بودن در مورد فرآیندهای کلیشه

 توانند تفاوت بین یک ارائه و یک فریب را تشخیص دهند.می

 

 


