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  خالقيت و حل مساله كتاب : معرفي

 د.ينابعه بالقوه هست كيشما 

ار كو خود يذات يژگيو كيت يش و خودباور، خالقياند در افراد مثبت
ت يخالق يريگ لكاست. سه عامل زمان گذشته، حال و خود شخص در ش

د. بارها با يافزا يت ميز بر خالقيخالق از خود ن يرگذارند. داشتن تصوريتاث
د. يار خالق بپنداريبس يخود را فرد» ام! نابغه كيمن « :دينكرار كخود ت

ق يد با ذهن خالق خود بر آن فايه نتوانكوجود ندارد  يچ مانعيد هينكر كف
  د. ييآ

است. الزم است اول درباره  يار ضروريت بسير خالق داشتن شفافكدر تف
ه موجب ك يالتكا مشيد و بعد موانع يريم بگيا آرمان خود تصميهدف 

 ييد. هرچه در شناساينك ييد، شناساينون به اهداف خود نرسكاند تا  هشد
برداشتن آن  يده برايد، خلق ايداشته باش تري شيبت يهدف خود شفاف

اد يشود. به  يانجام م يتر شيبل با سهولت كردن مشكا برطرف يمانع 
د، يپندار يا مانع ميل كد آنچه در ذهن خود به عنوان مشيداشته باش

  حتا اشتباه باشد. ن است كمم

م و يدام مستقكه هر كارد سلول دارد يليصد مكيبه  كيمغز انسان نزد
ن حساب يگر متصل است. با ايست هزار سلول ديم به حدود بيرمستقيغ
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شده جهان  شناخته يها ولكرسد از تعداد مول يه به ذهن مك ياركتعداد اف
  است.  تر شيب يهست

به اهداف، توفان  يابيده و دستيخلق ا يها ن روشيتر از قدرتمند يكي
ل خود را بصورت جمله كد و مشياغذ برداركبرگه  كياست.  يذهن

حتا - ديآ يتان م ه به ذهنك يا دهيد. بعد، هر ايسيآن بنو يباال يپرسش
ه كده را يا كيد. ينكادداشت يل كحل مش يرا برا -دار خنده يها دهيا
شود جوهره  يباعث م ياقدام آند. ينيد برگزينكد بالفاصله اجرا يتوان يم

  شود.  يت لحظه به لحظه در ذهن شما جاريخالق

وه استفاده از زمان، ين شيبدتر«د: يگو يسنده، ميگو، نو ن ترهيبنجام
» ست انجام شود.ين يازيوجه ن چيه به هكاست  ياركن روش انجام يبهتر

ش يدر په ك يا روشيد؟ آيقرار داشته باش ير اشتباهين است در مسكا مميآ
دام كد؟ يل متفاوت هستكبه  يازمند روشيا نيارساز است كد يا گرفته
ها را به  رات بازار، آنييه تغكد شما پنهان مانده يار از دكو سبك يها بخش
استخدام مشاور، خودتان پرسش  يدادن پول برا يجا شاند؟ بهك يانزوا م
  د. يرانه را از خود بپرسيگ سخت

ن حال ساده يقدرتمند و در ع يها از روش گريد يكي، يروش گروه اسم
ن روش، تعداد و ين منظم ايخالقانه است. تمر يها استخراج پاسخ يبرا
 يدهد و روش يش ميافزا يريخالقانه را به نحو چشمگ يها دهيت ايفيك
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پنهان شده و  يا ه در گوشهكاست  ييارهاكافتن راهي يالعاده برا فوق
  اند. افتهيهنوز فرصت ظهور ن

ها درباره  فراوان آن يشياند كيران را نيغالب مد يژگيهشگران وپژو
دانند.  يشان م ينده بنگاه اقتصاديت، محصوالت، خدمات و آكشر
برند. در عوض از  يار نمك را به» لكمش«شان هرگز واژه ياند كين

به دنبال  يل و سختكدر هر مش ينند. وقتك ياستفاده م» فرصت«
ه در صورت وجود كافت يد يرا خواه ياند، موارد فراويبگرد» فرصت«
  مانند.  ياز نگاه شما پنهان م» لكمش«

طور منظم ذهن خود را از  د بهيد، بايامل شوكش ياند كين كيه ك آن يبرا
ها، اطالعات و  دهيدست آوردن ا ش و بهياند ق گفتگو با افراد مثبتيطر

ه خود مشغول چه ذهن را ب د هر آنيد. به خاطر داشته باشينكه يدانش تغذ
د و يداشته باش ير منفكز جذب خواهد شد. اگر تفين يند، در زندگك يم

 يربا برا را مانند آهن» قانون جذب«د، ينده باشيآ يها دادينگران رو
  د. يا ردهكخود فعال  يننده به زندگك نگران يدادهايشاندن آن روك

  دارند:  كمشتر يژگينوابغ سه و

 يذهن كز تكتمر ييد. نوابغ تواناينك زكموضوع تمر كيبر  ز:كاول تمر
داشت همه عوامل  موضوع واحد تا مرز برون كيرا بر  يدرصد صد

  اند.  پرورش داده يپرت حواس
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ل يار، مساكو سبكد و در ينيتر را بب ر بزرگيتصو دوم روابط نامرتبط:
گر يدكيانه به كودكر و حتا يپذ باز و انعطاف يبه ظاهر نامرتبط را با ذهن

  د. يدهارتباط 

ر كف ياضين ريطبق قوان مند: روش نظام كيسوم استفاده از 
د يز به سطح نوابغ خواهيد، در اجرا نينوابغ خبره شو يد. اگر در رفتارهاينك
  د. يرس

ه داشته ك يلكد. هر مشينكد چرخ را دوباره اختراع يستيشما مجبور ن
 يياالنه بيگر و اغلب با هزيد يگر، توسط شخصيد ييتر جا شيد، پيباش

د، ينكدا يد پيتوان يه مكرا  يل خود هر مطلبكحل شده است. درباره مش
از  يكيد. يمند شو مشاوران بهره كمكد و از ينكق يد، تحقيبخوان
 كمكتان  ين هدف زندگيتر مهم ييه به شما در شناساك ييها روش

 ين روش فرد فقط سيشود. در ا يده ميع ناميند روش فهرست سرك يم
اوست، زمان دارد.  يش رويه پك ييها نوشتن پاسخ به پرسش يه برايثان

شود، روشنگر و اغلب  ياغذ آورده مك يه رويثان ين سيه در اك يپاسخ
  ار است. كو سبكو  يزندگ يموجب دگرگون

د ينكتصور است.  ينگر ندهينوابغ و افراد خالق، آ يها يژگيگر از ويد يكي
نده يد و آيان دهكد آن را تيد. اگر بتوانيار داريچوب جادو در اخت كي
خواهد  يلكد، چه شيب و نقص بسازيع يار خود را از هر نظر بكو سبك



  
  
  
  
  
  
  

  
  خالقيت و حل مسالهمعرفي كتاب 

  

8 
 

تر از  چه امروز هست، متفاوت خواهد بود؟ و مهم داشت؟ از چه نظر با آن
گاه مطلوب يابه ج يگاه فعليدن از جايرس يد برايه باك ين گاميهمه، اول

د، ينكادداشت يها  ن پرسشيخود را به ا يها دام است؟ پاسخكد يبردار
  د. ينكن امروز آغاز يآن را از هم يار بر روكد و يشكنقشه ب

   :دارد يريگ ميدن، حل مساله و تصميشياند يهر فرد سه ذهن برا

  ، منتقد و عملگرا است. ي، منطقينيع ار:يذهن هوش

و محل ثبت و انباشتن  يتابخانه ذهنكا يانه موتورخ ار:يهوش مهيذهن ن
  د. يا نون داشتهكه تا كاست  ييها شهيها، دانش و اند تمام تجربه

ت جهان بشر است. از يها و خالق يمنبع تمام نوآورار: يذهن ابرهوشو 
خود را  يد تا بطور هماهنگ قفل نبوغ ذاتينكهر سه ذهن خود استفاده 

  د. ييبگشا

، يداريدشوند:  يات به سه روش پردازش مر خالق، اطالعكدر تف
د، يار هستكل در حال كمش كيحل  يبرا ي. وقتيتكو حر يداريشن
 يها ن روشيد. البته همه از اينكد هر سه روش را امتحان ينك يد سعيبا
تر يه غالب است. پيها اغلب بر بق از روش يكي يم، ولينك ير استفاده مكتف
د آن است يد انجام دهيه باك ييزهايچن يتر از مهم يكيد يگو ير مكدرا
دام است و كر شما در پردازش اطالعات يد روش غالب مديه بفهمك
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د. در هنگام حل مساله و ينكم يخود را بر آن اساس تنظ يها گزارش
ها و  دهيد، به اينكن سه روش استفاده ياز ا تر شيب، هرچه يريگ ميتصم
  افت. يد يدست خواه يتر خالقانه يارهاكراه

 كمكه به شما كر خالق است كتف كينكت كيصفر  ير بر مبناكفت
ل متفاوت كطور  به ييار را از جاكد و راهينكل را دنبال كند مشك يم
اگر «د و با پرسش يشكن خود خط بطالن بيشيپ يها شهياند يد. رويابيب

ه با توجه كهست  يزيا چيار امروز را دوباره انجام دهم، آكمجبور باشم 
نون كه تا كرا  يميهر تصم» نم؟كر آن ني، خود را درگيفعل يها به دانسته

باشد، اغلب  ين پرسش منفيد. اگر پاسخ شما به ايشكد به چالش بيا گرفته
ن يمانده ا ير شده است. تنها مساله باقينجات د يه براكن معناست يبد

د، چقدر ينك يچه امروز م ل و توقف آنكق آمدن بر مشيه قبل از فاكاست 
  نه دربر خواهد داشت. يتان هزيد و چقدر براينكصبر د يبا

نده خود يآ يد را برايجد يها دهين ايد و بهتريه خالق باشك آن يبرا
ر خالق كه شما را از تفك يد و تمام موانع ذهنينكد همت يد، باينكسب ك

 يين ابزارهاياز بهتر يكيصفر  ير بر مبناكد. تفينار بگذاركدارد،  يباز م
 كيل شدن به يتر ماندن و تبد هرچه منعطف يد برايوانت يه مكاست 

  د. يمورد استفاده قرار ده يزندگ يها سته در همه حوزهير خالق و شاكمتف
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و  يستن به زندگينگر ينيصادقانه و ع يديستادن و با ديعقب ا
ت امروز خود، يطلبد. شما با توجه به وضع يم ياديار شهامت زكو سبك

د يا تر گرفته شيه پك يميد و تصميا ردهكشتباه د ايريد بپذياغلب مجبور
م را نشانه ضعف يا تصميده ير عقيي، تغيارينادرست بوده است. بس

ر يير اوضاع و ضرورت تغييست. توجه به تغين درست نيا يدانند. ول يم
ت و يار نشانه شهامت، شخصكو سبكو بقا و رونق  يرد براكينگرش و رو

مم يتصم«، »ردمكمن اشتباه « ييلمات جادوكاست. پس  يستگيشا
  د.يبر زبان آور يراحت را به» ردمكنظرم را عوض «و » نادرست بود

  د. ياد داشته باشيار را به كو سبك يين طاليان، قوانيدر پا

  : كيقانون شماره 

  است. يشه حق با مشتريهم

  و قانون شماره دو: 

  د.ينكمراجعه  كيد، دوباره به قانون شماره يد افتاديهرگاه به ترد

  

  
  


