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Författare: Malcolm Gladwell.

Annan Information
Andra som har gjort samma sak 10.000 gånger kanske inte lika konkurrenskraftiga.
"Nybörjartur"? Du kanske frågar. Jag finner inte din motbevisning på grund av att dina
exempel inte var personer som var experter på deras område. Framgång är resultatet av vad
sociologer tycker om att kalla "ackumulativ fördel". Utforska listan bredvid för att dyka

djupare in i några av de mest populära kategorierna i National Geographic Society's
Conversation Platform Voices. Jag gratulerar er alla för att du tar dig tid att upptäcka och
associera dig med ett sådant djupt tänkande. Eftersom han nämner numret i hela boken (och
har fortsatt att nämna det sedan boken publicerades) verkar han vara den som "hängde" på
den. I en nyligen publicerad analys av data fann forskarna att det var en starkare
korrespondens i teckningsförmåga för de samma tvillingarna än för de fraternala tvillingarna.
Gladwell inser att hans djupa övningskoncept är konstigt.
Den 6 maj 2016 skrev Dean Khurana ett brev till Harvards president Drew Faust. När jag
äntligen fick henne på linjen förklarade jag för henne att vi var medicinska studenter inskrivna
det här fallet på närliggande Rutgers University och i behov av en lugn plats att leva och
studera. Genom hela boken skapar Gladwell en övertygande berättelse som viskar läsaren
genom vad som annars skulle vara ganska torr data och ämne. De influenser och lärdomar
som de kommer att ge eller har gett, gjorde dig som du är idag och bidrar sålunda till de
10.0000 timmar som gjorde att du kunde prestera. Han var bröd för att göra en sak, han
tillbringade tusentals och tusentals timmar och år av sitt liv att spela hockey. Att vi skulle se
sällan folk som Bill Joy och Bill Gates. Dessa områden inkluderar musik, schack, konst, spel,
minne och andra domäner där inte alla är instruerade på ett noggrant och systematiskt sätt. " Vi
kallade den här "Curious Man." Hans vanligaste tic var också hans mest oroande. Jag insåg
aldrig att övning blir vanligt till det extraordinära.
De behövde inte de underliggande talangerna som behövs för att utmärka sig inom sitt utvalda
område. Hon gift sig med en framgångsrik konstnär och fortsätter att vara känd och
inflytelserik idag. Det är synd att en sådan berömd författare inte kunde få sina fakta raka. Jag
skulle inte trycka på det och kalla det "manipulation" eller "vrida fakta". Men det budskap han
ville förmedla tror jag är fortfarande positiv. (Jag antar inte att du argumenterade annars
eftersom det ligger utanför ditt inlägg.). Den typen av intensiv schemaläggning var nästan helt
frånvarande från fattiga barns liv. Vad jag har läst lärde jag mig att College Writing inte
behöver vara så hemskt och tråkigt som alla säger. Vi studerade Outliers: Malcolm Gladwells
historia av framgång och åtnjöt olika perspektiv på användbarhet och inverkan. Inom 5 år
skulle en person ha ungefär 10400 timmar. Registrera dig och ta emot livsformuläret. Ett bra
exempel på detta är Bill Gates, vars framgång ofta anses som ett resultat av att han är en stor
programmerare (och en skarp affärsman för att vara rättvis). Generellt väl mottagna av
kritiker, var Outliers ansedd personligare än Gladwells andra verk, och några recensioner
kommenterade hur mycket Outliers kände sig som en självbiografi. Och om du google det
hittar du många människor som pratar om det och försöker tillämpa det på sina liv.
Några av det är sunt förnuft - hårt arbete, lycka, stöd av ett samhälle - inga stora uppenbarelser
när dessa faktorer diskuteras. Det är saker vi redan vet, övertygelser som är begravda i oss.
Men när du är 40 och tar din fru till middag med grannarna, skulle ingen bli förvånad att höra
att hon är 38, 42 eller till och med flera år äldre eller yngre än du. Edgar Hoover skickad till
domaren uppmanar att hon sparas som mamma till två unga söner. Som barn blev han utsatt
för flera svårigheter och vid en tid förlorade han till och med ett stipendium från Reed College
bara för att hans mamma inte kunde fylla i det nödvändiga pappersarbetet. Sex månader
senare är det sommarsemester, och vi Himmelmans flyger från Minneapolis till New York och
ansluter till en nonstop till Tel Aviv.
Detta utvecklar självvärde baserat på kompetens och mening. Våra sammanfattningar och
analyser skrivs av experter, och dina frågor besvaras av riktiga lärare. Detta kan ses i form av

längre skolår och föräldrars tvångsskolor utöver det. I huvudsak är de ämnen som Gladwell
omfattas av den här boken, att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, regeln om 10 000 timmar,
timing, uppfostran och förföljande karriär. Se intressant prat av Gladwell som diskuterar
Galenson i "Ålder före skönhet". Men det kommer en dag när temperaturen går all
bärsärkagång och det blir frysande kallt. Strax efter att Outliers publicerades, började experter
ringa felaktigt, inklusive den expert som antagligen utgjorde regimen Anders Ericsson.
Skrivprogram på den terminalen var mycket mindre besvärlig än det gamla kort-stanssystemet.
De är kända, smutsiga och ses som förebilder för resten av oss. En ljudbit blir mer täckning än
den sanna historien. Bra inlägg. Malcolm Gladwell deltar djupt i skälen och omständigheterna
kring vad som gör vissa människor mer framgångsrika än andra. Gladwell visar hur folk som
Bill Gates, Beatles, och även Mozart, trots deras medfödda färdigheter och intelligens, inte
skulle ha lyckats om de inte tränade i cirka 10 000 timmar. Men när Bill Joy gick in i skolan,
hade datorrevisionen av "tidsdelning" uppfunnits. Tolkningarna är inte alltid samma, vilket
tyder på att det har funnits en tolkningsdrift i vad folk tycker att regeln om 10 000 timmar
verkligen är. Genom intervjuer och statistisk analys avgör Gladwell varför vissa människor
och organisationer uppnår framgång långt ifrån sina kamrater. Det är därför som Ericsson
säger att barnen ska förbättra sin övning är viktigare än att blinda rackar upp 10 000 timmar på
en viss uppgift. Med bara varv att gå, Winstons bil överhettas och han togs ur loppet. Om alla
människor har samma potential, lika villkor och lika färdigheter för att nå sina mål. Bevisa att
10 000-timmarsregeln är nonsens bör i princip vara ganska enkel.
Om du vill skriva inlägg, men vill inte skapa en blogg, kan du skriva på Medium, eller ens
starta en privat Facebook-grupp och bjuda in folk att gå med. Jag skulle ta en person som har
varit där och gjort det, men du är fri att göra det på din väg också. Outliers, av Malcolm
Gladwell, försöker förklara orsakerna till att människor blir framgångsrika i både kontrollerad
och okontrollerad miljö. Ja övning och konditionering var nödvändigt, genomförande av
strategisk strategisk coachning och vägledning om hur man bäst gör sporten är absolut
nödvändigt. Det hade inte funnits något världsränta-inducerande oljeembargo 1973 eftersom
det inte hade varit något svar på Yom Kippur-kriget. Så länge det ger dig lycka då är det ett
värdefullt försök. Ferrin gillar att jaga i Colorado Rocky Mountain-trupperna, braving
glacialen oval i klubbhockey och scaling klipporna i de många Colorado spåren i allt med
fyrhjulsdrift. Inte alla engångsplattorna användes två gånger, och endast om en sådan plåt
användes två gånger kunde FBI stripa slumpmässiga nummer från meddelandet som skickades
av Western Union. En av de bidragande faktorerna till Korean Airs höga antal.
Gladwell drar slutsatsen att tidpunkten för din födelse är en slags kosmiskt slumpmässig faktor
som påverkar huruvida du kommer att lyckas. Varför finns inte liknande forskning på
människor. Framgången av företagsjurister i New York är en historia om invandring, förfäder
i plagghandeln och antisemitism. Men det förändrar inte ett meningsfullt faktum: Trots livets
inneboende orättvisa finns det faktiskt faktorer som du kan kontrollera, och bara för att du
inte kan kontrollera alla dina omständigheter betyder inte att du inte bör göra allt som står i din
makt för att forma din livet som du vill att det ska vara. Människor underskattar vanligtvis
vikten av möjligheter. Hon är på en livslång strävan efter den perfekta munten. Mer Co.Design
Daglig Nyhetsbrev Anmälan Få specialerbjudanden från Fast Company. På grund av denna
mentalitet som orsakades av hans familjearv, kunde Ford locka till sig en större
konsumentgrupp för sina produkter, till skillnad från de flesta andra bilföretag på den tiden
som strävade för att producera dyra fordon för de rika (Colt). Och det finns taxichaufförerna i
London som, för att få tillstånd att bli en cab-driver, faktiskt måste memorera alla möjliga

linjer genom en stad, inklusive 25 000 gatunamn och 20 000 landmärken.
Bara för att klargöra är Ericssons kommentar om 10 000 timmars genomsnitt i sin bokstav;
Men de genomsnitt som jag citerade är direkt från tabellerna i sitt 1993-papper. Medan de kan
spela en roll som inte är de enda faktorerna. Innehåll på denna webbplats ska inte dupliceras
utan samtycke. Enkelt uttryckt, om man har en IQ på ca 120, kan ytterligare IQ inte riktigt
hjälpa honom. Det ligger inom den här boken, som i stor utsträckning bygger på Anders
Ericssons forskning, att Gladwell ofta talar om 10 000-timmars regeln och citerar den som "det
magiska antalet storhet". Boken tittar på ett antal "outliers", människor som är utomordentligt
skicklig i vissa ämnen eller färdigheter. Det verkar alldeles för lätt att göra sig av med äkta,
lovande talanger, eller att frita ett liv i vilseledande. Det är också en tigerförälders fantasi
(paywall): genom att förkasta medfödd förmåga till systematisk ansträngning kan alla barn
med tillräckligt medvetna övningar och föräldrar med mycket tid och pengar bli konsertpianist
eller olympisk skridskoåkare. Detta ger dig motivation och ansvar att verkligen ta tag i det
ämnet. Han refererar ofta till välrenommerade sociologer, psykologer och ekonomer. Det var
en trevlig främmande känsla, men som många saker som i första hand slår oss som ovanliga,
var det inte heller helt okänt. Studie framgångsrik och ta reda på vad de gjorde för att komma
dit.
Gates var naturligtvis strålande bortom fantasi och släppte ut ur Harvard University för att
driva sina drömmar, men hur många barn har välbärgade föräldrar som lägger dem i privata
skolor bara för att de är uttråkad att studera. I kognitivt krävande fält finns inga naturliga
ämnen. Detta visar att vi behöver en förändring i skolor och universitet. Inte heller betyder det
att det är bättre än dina kamrater i en yngre ålder är en förutsättning för eliternas prestation.
Intelligens, personlighet och ambition var inte tillräckligt, men måste kopplas till ursprung i en
judisk kultur där hårt arbete och uppfinningsrikedom uppmuntrades och i själva verket en
nödvändig del av livet. Han gick till Brooklyn Law School tillbaka 1919 och köpte ett
skrivpappersföretag och det verkade som att han skulle göra det stort. En del av detta skift kan
också ses i vad Trump inte har gjort. New Yorker kan tjäna en del av försäljningen från
produkter och tjänster som köpts via länkar på vår webbplats som en del av våra affilierade
partnerskap med återförsäljare. Varje erfarenhet som han hade haft utanför sitt eget sinne hade
slutat i frustration. Var och en av dessa individuella delfärdigheter kan givetvis delas upp i
ytterligare sub-kompetens. Varför ger en del större lojalitet hos både kunder och anställda.

