
 ! ، بدرخشیم است   کار روزمره و خسته کننده  چگونه حتی وقتی 

 چکیده مقاله:  

که  یهایمشکالتی که باید حل شوند یا ایده   همچونای جدید،  خالقیت همان چیزی است که هرکس هنگام مواجه با مساله

ها به طور برد. خالقیت فقط مختص به چند نقاش و هنرمند با استعداد نیست، انسان ها فکر کرد، از آن بهره میباید به آن 

تر شود. برای تواند کمرنگ و کمرنگ می  هاآنخالقیت در  دنشومیطبیعی خالق و مبتکر هستند. اما وقتی خسته یا دلسرد 

ی که  در محل کار با افراد  ، سعی کنید هرماه چیز جدیدی را امتحان کنید،زنده وجاری شودکه خالقیت دوباره در شما  آن

های متفاوت مبتلور  خالقیت در تقابل بین افراد مختلف و ایده مالقات کنید یا با مشتریان جدید صحبت کنید.شناسید  نمی 

را به    " نیاز مادر اختراع است"کنید، عبارت    شود، پس برای هر فعالیت بین واحدی داوطلب باشید. از موانع استفادهمی 

دانید  فرصتی برای تحقیق و بررسی است و سرانجام آنچه را می  ،یاد دارید؟ بله این یک حقیقت است، هر مانعی در مسیر

که در یک شب  خواه  ،کنددانید، افکارتان را روشن نمی که می   آنچهبه اشتراک بگذارید. هیچ چیز به اندازه اشتراک گذاری  

هایی باشید، مطمئنا متعجب خواهید  یا به عنوان یک مربی. همواره به دنبال چنین فرصت   یا در یک جلسه آموزشی  اجتماعی 

 شد که چه قدر احساس مطلوبیت و شادی در شما ایجاد خواهد کرد. 

 

هیجان زده   فرآیندهای کاری و محصوالت جدیدها و  آورید؟ برای مالقات افراد، مهارتاولین روزکاری خود را به یاد می

 . بودید

کنید یا درموردش مطمئن نیستید شروع به  که آن را درک نمی   یچیز  با مشاهدهشبیه بیشتر مردم باشید،    ا هماگر شم

دادید مقایسه کنید. معموال آنچه که انتظار داشتید در این کار انجام دهید را با آنچه در گذشته انجام می پرسیدن سوال می 

کنید. ارزیابی می پیوسته  بینید را  گیرید و آنچه می ارایه می کنید.همکاران خود را زیرنظر می   یجدید   پیشنهاداتکنید و  می 



نگاه کنید و پی در پی سوال    دیگردانید که به همه چیز از زاویه ای  حق خود می فردی که به تازگی استخدام شده  به عنوان  

 ! ها همه نشانه خالقیت شماستاین ، دبپرسی

و پیشنهاد بهبود و    کردهافرادی هستند که بتوانند عملیات و کارکرد سازمان را ارزیابی    جذب   مدیران معموال به دنبال 

از سطح شغلشان با خود ایده های جدید، خالقیت و انرژی را به سازمان و محل   غدانند افراد جدید فارتغییر دهند. آنها می 

 آورند.ی کار م

این موضوع محدود به   ،دهنداز خود خالقیت بروز می ای نو  همه افراد در مواجه با مشکالت برای ارایه راه حل و یا ایده 

افراد به صورت طبیعی خالق و نوآور    بلکهکنند نیست  را در سازمان ایفا می   و یا افرادی که نقش هنریافراد با استعداد  

 کسل بودن یا دلسرد شدن می تواند خالقیت افراد را در محیط کار کاهش دهد. هستند. اما مواردی مثل 

اولین ماه های حضور در هر شغلی می تواند در عین خسته کننده بودن هیجان انگیز باشد، معموال و به صورت طبیعی بعد  

و انجام دادن پیوسته  شوداز گذشت مدت زمانی از شروع یک کار جدید، آن کار تبدیل به یک کاری جاری و یکنواخت می

 است.   کشنده خالقیت فردی از عواملشود که یک کار یکنواخت و تکراری منجر به عاداتی می 

 کند؟ کاری تکراری و کسل کننده اید که خالقیت شما را نابود می فرآیند  آیا شما در یک  

 زیر پاسخ دهید:   ت کافی است به سواال 

 است؟ یک الگوی تکرار شونده  برنامه کاری روزانه شما دارای . آیا 1

 است؟ الزامیکنید موافقت با مدیر و همکارانتان برای پیشبرد امور . آیا احساس می 2

 گردد؟های خالقانه برای انجام کارها موانعی مشاهده می های جدید و راه . آیا در مسیر تمامی ایده3

 ."هکار نمیکنه... قبال بارها و بارها امتحان شده و به نتیجه نرسیددیگه این "گویید . آیا گاهی با خود می 4

 "دهند.ها اهمیت نمی آن  چرا که دهم زیاد مهم نیست،این که چه کاری انجام می "کنید . آیا با خود فکر می5

   اید که منجر به تضعیف قدرت خالقیت و رفتاری را پذیرفته  است احتماال الگوهای فکری  بلهاگر پاسخ شما به این سوالت  

  که در هرجایی موانعی در مسیر خالقیت شما هستند یا   داین موضوع حقیقت داشته باش  است  شما خواهد شد. ممکن

آنقدر هم اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد این است   موضوع ، اما به راستی ایندهندمی به کار شما اهمیت ن همکارانتان

 اید.  کنونی را فراموش کردهحل مشکالت فکر کردن به راه حل های خالقانه برای شما راه و رسم که 

 ! در محل کار نیستشما بله شما می توانید در کالس نقاشی آبرنگ شرکت کنید اما این به معنی تجلی خالقیت 

 توانند خالقیت را در شما دوباره زنده کنند: گردند که می ری ارایه می در ادامه پیشنهاداتی کا 

حرف بزنید، از مدیرتان   مالقات کنید، با مشتریان جدید بیشتردر محل کارشناسید ی که نمیافرادبا سعی کنید  تفکر نو:

یک محصول  عضویت در تیم طراحی  ،  ها غریبه بودیدکه پیش از این با آن   بیاموزید ی را  کارهای متفاوت بخواهید، مهارت های

انجام دهید، شما    کامال نو و متفاوتاگر هر ماه یک کار    و ...  که به تازگی طراحی شدهیک فرایند  جدید، اجرای  یا خدمت  

 اید. ر خود دمیدهدنیز تازه   ینیرویبرای ادامه کار به رزومه خود اضافه نکردید، بلکه  ای دیگرصفحهفقط 



تقاطع  باشید: در جستجوی  ها   ها  افراد    بیشتر خالقیت  تقاطع  های    جدیددر  ایده  می   متفاوتو  دنبال خلق  به  شوند. 

  دپارتمان  دهند که بههایی انجام می ها چه فعالیت آن  دارد. عامل دیگر ت واحدی شما با  واحدهایی باشید که در آن  موقعیت

های بین واحدی باشید، از خدمتی یک روزه تا تبدیل  شود؟ همواره داوطلب فعالیتکند؟ یا مانع کار شما می شما کمک می 

 شدن به عضوی از تیم تولید محصولی جدید. 

را به یاد دارید؟ بله این یک حقیقت است    "نیاز مادر اختراع است"عبارت معروف    کنید: را  استفاده  حداکثر  از موانع  

چرا اینجاست؟ به چه کسی سواالتی مثل:  که هر مانعی که در مسیر ماست فرصتی بالقوه برای تحقیق و بررسی است.  

کند؟ اثرات آن چیست؟ راه های دیگر برای حصول نتایجی که به دنبال آن هستید چه هستند؟ با انتخاب موانعی  خدمت می 

و به زودی به عنوان یک   یدکنار بزن انو آن ها را یکی پس از دیگری از مسیرت یدشروع کن دییر آن ها را داریکه توان تغ

 کرد.  دل شهرت پیدا خواهی ائحالل مس

کند.  را روشن نمی   ان، افکارتددانیکه می   آنچه  گذاریهیچ چیز به اندازه اشتراک    :ید را به اشتراک بگذار   د دانی آنچه می 

،  ید هایی باشیک مربی. داوطلبانه به دنبال چنین فرصت چه در یک شبکه اجتماعی یا در یک جلسه آموزشی یا به عنوان  

 .کردمطمئنا متعجب خواهید شد که چه قدر احساس مطلوبیت و شادی در شما ایجاد خواهد  

 سخن مشاور مدیریت: 

درخشش شما  شود و عاداتی که منجر به  ا می باعث خالقیت شمنها  تیک روش کلی برای تفکر در مورد تفاوت بین عاداتی که  

شما را فقط مجبور به انجام امور   به عنوان فردی خالق می شود وجود دارد. عادت هایی که تنها باعث خالقیت شما می شود

و سازمان، اما وقتی عاداتی را ایجاد   فردای است بین  در کار وجود ندارد تنها معامله  شمااثری از  هیچ    و  کندمحوله می

کنید، به نوعی عملکرد شما فراتر از  را از آن خود می  کاردهد، شما  در محل کار افزایش می   راکنید که خالقیت شما  می 

هستید. این    برای انجام آن کار  فردو بهترین    خواهد بوداز دیگران  تر  تر و اثربخش جالب،  بهترخروجی شما  شغل شماست،  

 ای به تمام معنا در سازمان است.تفاوت اصلی یک کارمند و یک حرفه
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