
 

 
 

 خالقیت چیست؟این است که  :شماره ي یک

کار هاي بزرگ  موسیقی یا هنري نیست.   یاتین در براورد من خالقیت نقاشی کردن کلیساي سِس
  نوع انجام دادن کارها رارا که شما انجام می دهید که  کاريهر در حقیقت خالقیت پیشرفت است. 

بگویم که بیشتر  نیز اجازه دهید در آغاز این راتوسعه  و پیشرفت می دهد یک حرکت خالقانه است. 
یک نیروي  شما خالقیت باشید، خالق تر می شوید.شما به دنبال راهی براي بهتر کردن فعالیت هایتان 

هر و  گیردمی هوشتان قراردر گوشه هاي خلوت  بخواهیداگر  ودر وجود شماست است که نهفته اي 
هر شخصی ید خالق تر شوید. چه تقاضاي بیشتري از توانایی هاي خالقانه خود داشته باشید می توان

در هر سازمانی خط دید چیزي است که وقتی جستجو می کنید می  دارد. "خط دید"چیزي به نام 
و هر کسی  انجام می شود اطراف شما که که شما انجام می دهید و چیزهاي است کاريبینید. ب توانید

د. اجازه دهید این را بگویم نپیدا کن آنهاست در خط دیدکه تواند راهی را براي بهتر کردن چیزهایی می
ایده هاي جدیدي دارد که شما روز به روز و  کمیّت نسبت مستقیم با کاريکه موفقیت در زندگی 

هفته به هفته مطرح می کنید. شخصی که به صورت مداوم جریانی از ایده هاي خوب یا حتی ایده 
. خواهد زد رقم ا در زمینه ي کاري ت که موفقیت بزرگی رهاي متوسط را مطرح می کند فردي اس

در جاي خود گیر معموال افرادي که هیچ ایده اي ندارند یا ایده هاي کمی دارند افرادي هستند که 
ممکن است شما که پیرامون شما هستند چه چیزهایی در کردند. بنابراین به خط دیدتان نگاه کنید. 

  را به سمت پیشرفت سوق دهند؟

شد.  به دلیل سعی در معرفی نوعی موتور دوار متحمل ضررهاییزدا در ژاپن شرکت م 1975در سال 
نامه ي پیشنهادي را معرفی کردند که در لیون دالر کاهش یافت. آنها یک برمی 5در آن سال سودش 

کارها را بهتر، چطور می توانند  درباره ي اینکهپیشنهاداتی را می کرد تا  را تشویقشرکتی آن افراد 
 200000آن ها حدود  اول سال در. آسان تر، جدیدتر و غیره انجام دهند، ارائه دهند ارزان تر،سریع تر، 

از پیشنهادات عدد  120000را به کار بردند. حدود  پیشنهادهادرصد ان  60پیشنهاد گرفتند و حدود 
  ی خوبیدهخوب سیستم پاداش پیشنهادات اگرچه برايانجام شد و نتیجه ي بسیار جالبی را گرفتند. 
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