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حل مشکالت    یچگونه نوابغ از تفکر خالق برا 
 کنند   ی استفاده م 

 مقدمه 

 ! کنندیممتفکران خالق بر جهان حکومت  

به اهداف خود    یابیدست  یبرا  ترآسان، بهتر و  ترع یسر  ی هاراهال  آنها به طور مداوم به دنب
 هستند. 

بشر هستند.    خیبزرگ در تار  یهاشرفتیو پ  هایاز نوآور   ی ار یمتفکران خالق مسئول بس
  ی زندگ  ایتجارت    کی  ریمس  رییتغ  یخوب برا  دهیا  ک یاوقات    ی که گاه  دانندیمآنها  
 است.   یکاف  یفرد

 دشمن تفکر خالق   ن ی تر بزرگ 

 دشمن تفکر خالق است.  یکی تفکر مکان

 . بودن انعطافرقابلیغبه سفت و سخت و   لیتماتفکر مکانیکی یعنی 

هر دو   ایزمان، پول    دادن ازدستاشتباه و    ایدر ترس از شکست    شهیر  یکی تفکر مکان
 است.  دییعدم تا  ایاز ترس از انتقاد  یناش و یا دارد

 : ف یمتفکران ضع 

 . کنندیمفکر   دیو سف اهیبه رنگ س یخاکستر  یهاهی سا جایبه ▪
 . کنندیمفکر  ن ییبه بله در مقابل نه و باال در مقابل پا یطور افراط به ▪
معموالً   کهیدرحالمشکل وجود دارد،    کیحل    ی راه برا  کی که تنها    کنند یم  فکر ▪

 است.  ادیز هاحلراهتعداد 
 هستند.   (ییستایهم ا)  "هموستاز" یقربان ▪
 . اندکرده  ریخود گ یراحت  طقه امن و من  در ▪
 . هستند طیبهبود شرا ی متفاوت، حت  ای دیجد  زیترس از هر چ دچار ▪
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 ...  نیستید گونهنی اشما اما 

 د ی نابغه بالقوه هست  ک یشما  

از آن    دیبتوان  بار زندگی کردناست که در صد    یز یاز آن چ  شتریشما ب  تیخالق  لیپتانس
 . دیشویتر مدر واقع خالق رسد،یبه ذهنتان م یدی جد زی. هر بار که چدی استفاده کن

و    ی در زندگ  تی کننده موفق  ین یب  شیپ  ایشاخص    نیبهتر  تیکه خالق  رسدیم به نظر  
اطرافتان    ز یکار و همه چ  ،یبهبود زندگ  یبرا  تان یهادهیا  د،ی تر باشکار است. هرچه خالق

 . شدبهتر خواهد 

 باشد. یشما کاف  یزندگ ریکل مس ریی تغ یبرا تواندیمخوب  دهیا کی

 م ی را بشناس  ت ی چگونه خالق

. در شوندینم  یو هرگز راض  پرسندیم  یادی افراد خالق کنجکاو هستند. آنها سواالت ز
  جایبه،  گذردیمکه در اطرافتان    یی زهایدر مورد چ  شتری سواالت ب   دنیواقع، فقط با پرس

 . دیشو ترخالق  دیتوانیم ، یسطح یها پاسخقانع شدن به 

 در سراسر اعصار   وابغ ن 

که   یتیواقع نینوابغ در طول اعصار وجود دارد. اول یها یژگیو در مورد  یادی مطالعات ز
ا کردند  کشف  ضر  نی آنها  به  هوش  که  تحص  ای  یهوش  بیبود  مربوط    یلیمدارک 

از حد متوسط    یکم  ایهوش متوسط    هانابغه  اصطالحبهاز    یار ی. بسشودینم باالتر 
عوضداشتند.   نبوغ  در  عال  ای،  رو   شتریب  ی تفکر  و  نگرش  به    کردیموضوع  نسبت 

 . ه استبود یزندگ ریناپذاجتناب ی هاچالش

 : کند ی م هستند که در طول زمان رشد    ی ژگ ی سه و   ی که نوابغ دارا رسد ی م به نظر 

 دارد ی منابغه ذهن خود را باز نگه    ک ی  -  1

هر مشکل    را در موردنگرش کودکانه کاوش و کشف    کی  باً یباز و تقر  یاول، آنها با ذهن
و متفاوت به    دیجد  یکردهای. هرچه ذهن شما نسبت به روکنندیم  آغاز  ی تیموقع  ای
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به دست   بهتر  ییهادهی و ا  هانشی ب  نکهیبازتر باشد، احتمال ا  تانیزندگ  یها تیموقع
 . کندیخارج م  خوداست که شما را از منطقه امن  شتری ب دیآور

 . دیخارج از چارچوب فکر کن  سازدیمکه شما را قادر  ییهادهیا

 " ؟اگر شودیمچه   "چرا که نه؟" و " "،چرا؟" پرسند یها مدام منابغه

 رند ی گی ممشکل را در نظر   ک ی   یها جنبه نوابغ همه    -   2

  عیسر  یر یگجهی از نت  رند،یگیمشکل را در نظر م  کی  یهاتمام جنبه  ، بادقتها  دوم، نابغه
. آنها  کنند یم  یآور را جمع   یشتر ی و ب  شتری ب  یهاآن، داده  جایبهو    کنندیم   یخوددار 

آزما  آمدهدستبه  جینتا مرحله  هر  در  را  تأ  شیخود  در  کنندیم  دییو  عجله  از  آنها   .
احتمال هستند که ممکن است    نیدر معرض ا  شهیهم   آنها.  کنندیمقضاوت اجتناب  

 . نباشدآنها خوب  دهی ا نکهیا ایاشتباه کنند 

 راه حل   ن ی بهتر 

فاجعه بالقوه   ایبزرگ    ی فاجعه اضطرار   کی شد: "اگر    دهیپرس  نی شت یاز آلبرت ان  بارکی
را نابود کند و از شما خواسته شود    نیزم  قه یدق  60وجود داشته باشد که قرار است در  

 " ؟ دیکنیم چه   د،یابیب یراه حل

 : پاسخ داد   ن ی شتی ان

حل   یرا برا  قهیدق  ن یو آخر  کنمیماطالعات    یاول را صرف جمع آور   قهیدق  59"من  
 ." گذرانمیم شکل ممکن   نیمشکل به بهتر

را صرف کار    یشتر ی هر چه زمان ب  د،یدر توسعه محصول جد  ژهیو بهدر تجارت امروز،  
  قاً ی شما دق  دی خدمات جد  ایمحصول    دهیکه ا  دیتا مطمئن شو  دی کن  انیبا مشتر  کینزد

چ  آنها    یز یهمان  که  نخواهند یماست  و    ازی،  بپردازند،    یبرا   اندلیمادارند  پول  آن 
  ی بت و رقا  رییدر حال تغ  سرعتبهکه    یازار شما در ب  و   شودیم  شتریب  تتانیموفقاحتمال  

 بود.  دیخواه ترموفقاست 

 دارد   ک یستمات ی س   یکرد ی نابغه رو   ک ی  -   3
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از     ی ر یگ  می حل مسئله و تصم   یبرا   کیستماتیس  کردیرو  کیاز    هر نوعی،ثالثًا، نوابغ 
 . کنند یم استفاده 

افراد  ها کیمکانپزشکان،    ،دانانکیز یف ماهر،    دانان یاضیر سا  یو  در    ها حرفه  ریکه 
. آنها اندازندینم  زحمتبه، خود را  برای حل مسائل و مشکالتمشغول به کار هستند،  

 ی کنند و راه خود را برا   ی رو یشده پ  یطراح  بادقت  ستیچک ل  کی از    دهندیم  حیترج
 ببرند. ش ی پ یر یگ  جهی گام به گام به سمت نت  ل،مشک کیحل 

گاونده" نام    "آتل  به  خود  کتاب  دو    "The Checklist Manifesto"در  داستان 
 مراتب به  یک ی که هر دو موفق هستند، اما    کند یم  تی را روا  یگذار   هیکارشناس سرما

 است. یگر یاز د  ترموفق

 توجه قابل  یهایگذار هیسرماو انجام    یابی تجربه در ارز  هاسالآنها    یمعلوم شد که هر دو 
 ی از سؤاالت ضرور   یستی، چک لترموفقخود داشتند. اما، مشاور   انیخود و مشتر  یبرا
 م ی قبل از تصم  یگذار   ه یسرما  شنهادیپ  کیاعمال در    یبرا  ییهاشی آزماو    دنیپرس  یبرا
 کرده بود.  هی ته یر یگ

د بس  گریمشاور  تکن  یار یاز  تاکت  هاکی از  استفاده   یگذار هیسرما  یابیارز  یبرا   هاکیو 
ب  کرد،یم او  رو   شتریاما  کار م  یاز  اغلب زمان  جه، ی. در نتکردیشهود و تجربه  که    یاو 

 . دادیمپول را از دست   ،دینبا

به آن اشاره کرد. مشاور اول به طور    هکه گاوند  در این روایت وجود دارد  ینکته جالب
  ه مختلف اشتباه کرد   یهامناسبتدر    زیرا مشاور دوماز مشاور دوم بود.    ترموفق  مستمر
 .کردیمو ضرر 

دو    یکیخود غافل شده بود. او    ستیاز چک ل  یرو یبود. او از پ  کسان ی  شهی هم  لیدل
که او به دنبال    یبود. هنگام  در نظر نگرفتهرا در فهرست مالحظات مهم خود    ی اتینکته ح
بهبود   یتوجهقابلاو به طور    یگذار   هیخود بازگشت، سابقه سرما  ستیچک ل  قیدقکردن  

 . افت ی

 حل مسئله   ک ی ستماتی س   روش
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تا آخر عمر از آن استفاده   دیتوانیمکه    امکرده  بیروش حل مسئله را کشف و ترک  کیمن  
 . دیکن

 د یکن   ف ی تعر   وضوح به هدف را   ا ی: مشکل  1مرحله  

  ، دیکه در مقابل خود دار  یاصفحهمکتوب در    صورتبههدف را به طور واضح و    ایمشکل  
تخته    ایچارت    پیفل  کی  یهدف را رو   ایمشکل    ،د یکنیمکار    ی. اگر گروهدیکن  فیتعر
 ی درست  فیتعر  نیبله. ا"   :که همه موافق باشند  یتا زمان  دیکن  یسیو بازنو   دیسی بنو  دیسف

 "  از مشکل است.

که راه   شودیم اغلب باعث    ، از مشکل  درست  فیتعر  یک  جادی، اتجارتکسب و کار و  در  
 واضح به نظر برسد.  ،حل

 " ست؟ی چ  گر ی: "مشکل د 2مرحله  

مشکل    یهنگام را    ا یکه  د":  دیپرس  باید  د،یکرد  فیتعر  وضوحبههدف   گریمشکل 
 " ست؟یچ

فقط    دیباش  یمراقب هر مشکل با چند   یبرا  فیتعر   کیکه  دارد.  روش   نیآن وجود 
  ل یمتما  شتریب  ،حیتا آن را به راه حل صح  د یکن  فیو بازتعر  فیمختلف مشکل را تعر

 . دیکن

مشکل    یک  یبرا  یراه حل عال  کیاست که    نیا  دیانجام ده  دیتوانیمکه    یکار   نیبدتر
 . دی که وجود ندارد ارائه ده یمشکل ایاشتباه 

 ی و خالقیتنوآور   ند یفرا 

است که مخفف عبارت "بهبود مستمر    CANEIموفق    ر یفلسفه هر کسب و کار موفق و مد
 است.  (Continuous and Never-Ending Improvement) " ان ی پایبو 

. به طور مداوم به دنبال  دیخود خارج شو  امن   که با جسارت از منطقه  دیری بگ   میتصم
به اهداف خود و حرکت به جلو    دنیرس  ی تر برا و ارزان  ترع یبهتر، سر  دتر،یجد   یهاراه

 . دی باش
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  د ی جد  یها یاستراتژ   ایها  محصوالت، خدمات، روش  ی معرف   ایکه در حال توسعه    یزمان
 د ی کنیمکه فکر    طورآن  زیچچیهوقت    چی. هخواهید خوردشکست    بارهاوبارها  د،یهست

مسرودینم  شیپ در  مشکالت،  هاید یناام  ت،ی موفق  ری.    ی ها یناکامو    هاشکست، 
 کرد.  دیرا تجربه خواه  یموقت

موفق   ترع یسرشد که چگونه    دهیپرس  بارکی،  IBM  گذارانیبن واتسون پدر،    یاز توماس ج
شکست خود را    زانیم  دیبا  د،ی موفق شو  ترع یسر  دیخواه یم. او پاسخ داد: "اگر  میشو

 شکست نهفته است."  تردر سمت دور ت ی . موفقدی دو برابر کن

  ی به نام شکست وجود ندارد. فقط بازخورد وجود دارد. مشکالت نه برا   یز ی در واقع چ
بوده است که تالش    نیا  شهی. فرمول همندیآیمبه وجود    آموزش  یمانع، بلکه برا  جادیا

 . دیرا امتحان کن ی گر ید زیو سپس چ دی دوباره تالش کن د،یکن

 ی شخص   یر ی ادگ یتا سبک    دی کن  کی کل  ریدکمه ز  یرواین مقاله،    خواندن  خاطربهبا تشکر  
 . دیحل کن  ترآسانو  ترع یسرمشکالت را  دیتا بتوان دیاموزیخود را ب

 نویسنده:  

 برایان تریسی

 منبع: 

briantracy.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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