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مانند  هــم  شــما  گر  ا می کنیــد؟  فکــر  چه  بــه  »خالقیت«  کلمــۀ  شــنیدن  بــا 
هنــری  فعالیت هــای  ســمت  بــه  بی درنــگ  ذهن تــان  باشــید،  مــردم  کثــر  ا
یا موســیقی متمایل می شود. ممکن است  مانند مجسمه ســازی، طراحی 

بدانید. »هنرمندانه«  معادل  را  »خالقانه« 
حقــوق  طراحــان  و  معمــاران  کــه  باشــید  بــاور  ایــن  بــر  اســت  ممکــن 
و  از مدیر عامــالن، حقوق دانان  امــا  باشــند،  تــا متفکرانی خالق  می گیرنــد 

نیست. انتظاری  پزشکان چنین 
داشتن  همانند  ذاتی  خصلتی  بودن  خالق  کنید  فکر  است  ممکن  یا 
اینکه  یا  با ژن هــای خالقانه متولد می شــوید  یا  چشــم های قهوه ای اســت: 

نخواهید شد. هرگز خالق 
کار  نــوآوری  مقــدم  هــم در خــط  کنــار  کــه ســی ســال در  بــرادر  مــا دو 
را  اشــتباه  تصــورات  ایــن مجموعه  که  رســیده ایم  نتیجــه  این  بــه  کرده ایــم، 
این  باور دارند.  را  افســانه  این  از مردم  بســیاری  بنامیم.  »افســانۀ خالقیت« 
را »خودباوری در خالقیت«  آن  ما  که  افسانه است  این  وارونۀ  کتاب دربارۀ 

که ما همه خالقیم. بنیادی دارد  این اعتقاد  یشه در  و ر می نامیم 
که  یم  باالیی در خالقیت دار ما ظرفیت  که همۀ  اســت  این  حقیقت 

باید شکوفا شود.
به  را  بدیع1 خــود  ایده های  کرده ایــم  کمک  هزاران شــرکت  به  کنــون  تا  

1 . breakthrough
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ابزارهای  نســل جدیــد  تا  اپل  کامپیوتــر  مــوس  اولین  از  کننــد:  بــازار عرضــه 
بــرای  برندینــگ  جدیــد  اســتراتژی های  و  مدترونیــک1  شــرکت  جراحــی 
طــرز فکر  ما  کــه روش های  بوده ایم  به عــالوه شــاهد  نورث فیــس2 در چیــن. 
به طور  را  آنها  زندگــی  کیفیت  که  ایجــاد می کند  خالقانــۀ جدیدی در مردم 
و  وکالــت، تجارت  پزشــکی،  در  آنان  بهبود می بخشــد؛ خــواه  چشــمگیری 

باشند خواه در حرفه های دیگر. به کار  آموزش مشغول  یا  بازرگانی 
کرده ایــم  کمــک  بی شــماری  افــراد  بــه  گذشــته،  دهــۀ  ســه  طــول  در 
گیرنــد.  کار  بــه   ارزشــمند  راه هــای  در  و  دهنــد  پــرورش  را  خالقیتشــان 
که  کردند  طراحــی  ســربازانی  بــرای  مناســب  خانه های  افــراد  این  از  برخــی 
راهروهای شــرکت خود  نــوآوری در  تیم  برخی دیگــر  برمی گردنــد.  از جنــگ 
که شــرکت  کردند  ایجــاد  و صــدا  و ســر  انــرژی  آن چنــان  و  دادنــد  تشــکیل 
پــروژه اختصاص دهــد. برخی دیگر سیســتم  انجام  بــرای  آنهــا فضایی  بــه 
در  کشــورهای  در  ســالخورده  روســتاییان  برای  کمک شــنوایی  ارزان قیمــت 
نفــری مفید  بــرای حــدود ۳60 میلیون  کــه می تواند  توســعه ســاختند  حال 
آنها  به  کــه  افرادی  گرچــه  ا رنــج می برند.  ناشــنوایی  از  در جهــان  که  باشــد 
کاری متفاوتی داشتند، درنهایت در یک ویژگی  کرده ایم زمینه های  کمک 

آوردند. به  دست  را  یعنی خودباوری در خالقیت  مشترک شدند، 
توانمندی هایمــان  بــه  اعتقــاد  اصلــی خودبــاوری در خالقیــت،  پایــۀ   
ید  قادر بپذیرید  اینکه  به معنی  پیرامون است،  تغییر در جهان  ایجاد  برای 
به  ایمان  یعنی  این خودباوری،  یم  دار باور  انجام دهید.  کنید  هرآنچه عزم 

نوآوری است. قلب  ظرفیت خالق خودتان، 
تجربه،  و  تــالش  بــا  که  اســت  عضله  شــبیه  خالقیــت  در  خودبــاوری 
یا  بدانید  انسان های خالق  گونۀ  از  را  نیرومندتر می شود. چه خود  و  قوی تر 

1 . Medtronic
2 . North Face
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از ظرفیت خالقانه ای  امکان می دهد  به شــما  کتاب  این  ندانید، خواندن 
کنید. استفاده  بیشتر  دارد،  ما وجود  در همۀ  که 

  خالقیت همین حاال
نــام  بــا  مــردم  کــه  اســت  چیــزی  از  گیرتــر  فرا و  گســترده تر  بســیار  خالقیــت 
ابتکار  کاربرد  از  فعالیت های »هنرمندانه« می شناســند. خالقیــت عبارت 
که  ایجاد چیــزی جدید در دنیا اســت. خالقیت، آن جایی  برای  و تخیــل 
وارد  ید،  را دار یکردهای جدیــد  رو و  راه حل ها  ایده هــا،  ایجاد  شــما فرصت 

دارند. منبع دسترسی  این  به  افراد  یم همۀ  دار باور  و  بازی می شود 
شــامل  جامعــه  خــالق«  »گونه هــای  بیســتم  قــرن  ســال های  عمــدۀ  در 
تاثیرگذاری  افــراد  آثار هنری،  و پدیدآورنــدگان  کارگردانــان هنری  طراحــان، 
از بحث هــای جــدی دور نگه داشــته می شــدند،  آمدنــد،  نمــی  بــه شــمار 
جلســات  در  و  بالــغ  افــراد  میــان  تجــاری  جــدی  بحث هــای  درحالی کــه 

اتاق جلسات صورت می گرفت. و  هیئت مدیره 
به  فوق برنامه  یــا  خیالی  پیش ،  دهه  یک  که  خالقانــه ای  فعالیت های 
تبدیل شده  کســب وکارها  به جریان اصلی  نظر می رســید، در حال حاضر 
»در  می گوید  آموزش  حوزۀ  در  متفکر  ی  پیشــرو رابینســون1،  کن  ســر  اســت. 
دو  با هر  بایــد  و  دارد  اهمیــت  اندازۀ ســواد  به  پــرورش، خالقیت  و  آمــوزش 
به سؤال  که   2 ک 2006  تا تد  در  او  کنیم.« پیش تر ســخنرانی  رفتار  یکســان 
به  تبدیل  می پرداخــت،  می کشــند؟«  را  خالقیــت  مدرســه ها  »آیــا  معــروف 

بود.  این سخنرانی ها شده  یخ  تار برنامۀ  پربیننده ترین 
نشــان  نــوآوری  قالــب  در  را  خــود  خالقیــت  کســب وکار،  دنیــای  در 
و  گــوگل، فیس بــوک  فنــاوری ماننــد  پرفــروغ دنیــای  می دهــد. شــرکت های 

1 . Sir Ken Robinson
2 . 2006 TED Talk
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اســت،  کت  ســا و  جدی  متحــده،  ایــاالت  غرب  منطقــۀ  اهــل  دیتــز1  گ  دا
لحظــات  در  کــه  چشــمانی  و  دوست داشــتنی  و  کنایه آمیــز  لبخنــدی  بــا 

فوران می کنند.  احساسی، سریع اشک 
به  اســت  الکتریک  جنــرال  ســالۀ  چهار  و  بیســت  کهنــه کار  کــه  گ  دا
پزشکی ای  تصویربرداری  پیشــرفتۀ  سیستم های  توســعۀ  و  طراحی  هدایت 
الکتریک  درمــان جنرال  و  بهداشــت  به بخش  که  متعلق  کمــک می کنــد 
بزرگ ترین شــرکت های جهان  از  کســب وکار ۱8 میلیارد دالری یکی  یعنی 
رزونانــس  بــا  تصویربــرداری  دالری  میلیــون  چنــد  سیســتم های  اســت2. 
بــدون دردســر داخــل بدن  اســت،  او ســاخته  کــه  )ام آر آی (3  مغناطیســی 
به  و جــادو  قــرن پیش ســحر  یــک  کــه  کاری  نمایــش می دهنــد،  را  انســان 

می آمد. نظر 
ی دســتگاه  نیم رو و  که دو ســال  را  پــروژه ای  گ  پیــش، دا چند ســال 
را در بخش اســکن  پایان رســاند. وقتی دســتگاه  به  مــی داد  انجــام  ام آر آی 
کنار  کــرد،  اســتفاده  به  دســت آمده  فرصــت  از  کردنــد،  نصــب   بیمارســتان 
کار می کرد مشــغول  با دســتگاه  روز  آن  که  با تکنســینی  و  ایســتاد  ماشــین 
این  گفت  بــود  کاربر دســتگاه  روز  آن  کــه  بــه خانمی  گ  صحبــت شــد .دا
معرفــی  شــده  طراحــی  تعالــی  بین المللــی  مســابقۀ  بــرای  ام آر آی  دســتگاه 

1 . Doug Dietz
کارهــای شــرکت تحــت عنــوان یــک بخــش  کســب و  2. در شــرکت های بــزرگ هریــک از 

(Division( سازماندهی می شود.
3 . MRI (Magnetic Resonance Imaging)

ری در خالقیت    تلنگر  از تفکر طراحی تا خودباو
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را  او  نظــر  و  اســت،  اســکار در حرفــۀ طراحی  کــه مســابقه ای شــبیه  اســت 
با حالت  را  کار  گ آن  کنون دا ا دربارۀ ویژگی های جدید دســتگاه پرســید. 

بد می داند. بارز مصاحبه ای  نمونۀ  خجالت زده ای، 
بود  داده  انجــام  به خوبــی  کــه  کاری  بــرای  تا  کــرد  آمــاده  را  گ خــود  دا
به  نیاز  که  بیماری  به خاطر  او خواست لحظه ای  از  کاربر  اما  تشویق شود. 
گ دختربچۀ  اتاق خارج شــود. در این هنــگام دا از  گرفتن اســکن داشــت 
به  و  گرفته اســت  را  که محکم دســت والدینش  را دید  نحیــف و ضعیفی 
ترســیده  او می آیــد. پدر و مادر نگران بودند و واضح بود دخترشــان  ســوی 
بود. دختر  گ  ام آرآی دا از دســتگاه  نگرانی شان  به دلیل  اینها  اســت. همۀ 
ما می گفت  بــرای  را  وقتی داســتان  گ هم  و دا کرد  گریــه  به  به آرامی شــروع 
گ می گذشــت،  کنار دا از  کــه خانــواده  زمانی  بــود.  ناراحت شــده  و  متأثــر 
صحبــت  بــاره  ایــن  در  »مــا  بشــنود  را  آنــان  آرام  مکالمــات  می توانســت  او 
درحالی که  بود،  پدر  درخواســت  این  باشــی.«  شــجاع  می توانی  تو  کرده ایم. 

بود. او هم هویدا  در صدای خود  ناراحتی  و  فشار 
گونه اش  ی  رو دختــرک  اشــک های  می کرد،  تماشــا  گ  دا همان طورکــه 
دســتگاه  بــا  کــه  خانــم  آن  بــود،  شــده  متعجــب  گ  دا درحالی کــه  غلتیــد. 
تمــاس  بی هوشــی  متخصــص  بــا  و  برداشــت  را  تلفــن  می کــرد  کار  ام آر آی 
کودکان  گ متوجه شد بیمارستان ها معمواًل  که دا گرفت. در این زمان بود 
اندازه  از  تــرس بیش  اســکن بی هوش می کنند، چون  از  قبل  را  نوجوانــان  و 
 80 حــدود  بکشــند.  دراز  تخــت  ی  رو طوالنــی  مــدت  بــه  آنهــا  نمی گــذارد 
گر متخصص  ا اســکن بی هوش شــوند.  از  بیماران  بایــد پیش  ایــن  درصــد 
باعث  که خــود  تعویق می افتد  به  اســکن  نباشــد،  در دســترس  بی هوشــی 

برای خانواده می شود. و اضطراب  نگرانی  تکرار چرخۀ 
در  دســتگاهش  کــه  دیــد  را  ترســی  و  اضطــراب  داگ  هنگامی کــه 
بــه روحش  تلنگری  گویــا  بــود،  کرده  ایجــاد  بیمــاران  گــروه  آســیب پذیرترین 
ام آرآی  دســتگاه  داگ  کــرد.  عــوض  همیشــه  بــرای  را  دیدگاهــش  و  خــورد 
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که شایســتۀ تمجید  از فن آوری  براق  و  گنجینه ای شــیک  به جای  را  خــود 
که بیمــاران مجبورند  ک می دید  و تحســین باشــد، ماشــینی بزرگ و ترســنا
که  بــود  ایــن خاطر  بــه  به وجود آمــده  دیــدگاه  تفــاوت  ایــن  و  برونــد  داخلــش 
از دریچۀ چشــم دختری نگران به  دســتگاه خود می نگریست.  اکنون داگ 
با احساس شکستی جایگزین  گهان  نا افتخار به طراحی دســتگاه،  و  غرور 
کند  کمکشان  که می کوشید  کردن بیمارانی  که داگ به دلیل ناراحت  شد 
به ســادگی  یا  اســتعفا دهد،  کارش  از  او می توانســت  در خود حس می کرد. 
بلکه  را نکرد  کار  این  اما  ادامه دهد.  زندگی اش  به  و  بپذیرد  را  واقعیت  این 

کند. گفت باید تغییری ایجاد  به خانه بازگشت و به همسرش 
بزرگ  بــا دوســتان و همکارانش دربــارۀ این چالــش  بــه مشــورت  گ  دا
در  که  الکتریــک  در شــرکت جنــرال  رئیســش  پرداخت.  و حرفــه ای  فــردی 
اســتنفورد  از مدرســۀ طراحی  گمبــل1  و  پروکتر  در شــرکت  فعالیتــش  زمــان 
در مدرســۀ  را  مدیــران  آمــوزش  دورۀ  کــرد  پیشــنهاد  او  بــه  بــود  کــرده  دیــدار 
آموزشــی یک  کارگاه  تا در  کرد  پرواز  کالیفرنیا  به  گ  طراحــی ما بگذراند. دا
کارش  برای  تازه  که دیدگاهی  امید  این  با  کند  ما شرکت  هفته ای مدرســۀ 
بود  امــا عالقه مند  باشــد،  باید منتظر چه چیزی  نمی دانســت  گ  بیابــد. دا
کی دستگاه های  ترســنا کاهش  را در  او  توانســت  که می  هر روش جدیدی 

بیازماید. کند  کمک  ام آرآی 
ور شــدن  باعث شــعله  که  ابزارهــای جدیــدی داد  گ  بــه دا کارگاه  آن 
انســان محور  یکــرد  رو او  شــد.  وجــودش  در  خالقیــت  در  خودبــاوری  آتــش 
خدمــات  و  محصــوالت  کاربــران  گ  دا آموخــت.  را  نــوآوری  و  طراحــی  بــه 
کند.  بهتر درک  را  نیازهایشــان  تا  کرد  آنها صحبت  با  و  را مشــاهده  موجود 
بــا مدیــران صنایــع و شــرکت های دیگر در طراحــی نمونه های دســتگاه  او 
کمک  با  کنــد.  بــرآورده  را  نیازهای مشــتریان  بتواند  بهتــر  تــا  کرد  همــکاری 
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طرح  هــای  ی  رو آورد،  دســت  بــه  طریــق  ایــن  از  کــه  جدیــدی  دیدگاه هــای 
انجام داد.  کار بیشــتری  ایده های دیگــران،  از  بــا اســتفاده  کالس  خــود در 
او احساس  به  منابع مختلف  و  از صنایع  ایده ها  ترکیب  انتهای هفته،  در 
بود  کــرده  ترک  را  زمانی که خانــه  از  بیــش  بــودن داد و حس می کــرد  خــالق 
فرایند  از  مختلــف  مثال هــای  دیــدن  باشــد.  مفید  دیگــران  بــرای  می توانــد 
ماننــد  گــون  گونا ســازمانی  حوزه هــای  و  صنایــع  در  انســان محور  طراحــی 
کرد.  ایجــاد  او  امور مالی احساســی جدیــد در  و  انســانی  مدیریــت، منابــع 
و باعث شــوم تیم های  ببرم  به شــرکت  را  ابزارها  ایــن  گر  ا کــردم  »مــن تصور 
کنند چقدر می تواند  کار  ی مســائل  از تخصص های مختلف رو متشــکل 

کند.« ایجاد  تغییر 
انســان محور می تواند  کمــک روش هــای طراحــی  بــا  بــود  گ معتقــد  دا
بود  و مصمم  کنــد  پیدا  ام آرآی  بــرای طراحی دســتگاه  بهتری  راه حل هــای 
کاری  چه  می دانست  بازگشت،  کی1  میلوا به  وقتی  دهد.  انجام  را  کار  این 
حمایت  و  پــول  کافــی،  منابــع  بــدون  کــه  می دانســت  و  بکنــد  می خواهــد 
بازطراحی دســتگاه  برای  بزرگــی  توســعۀ  و  پــروژۀ تحقیق  نمی تواند  شــرکت 
کند،  طراحی  دســتگاهی  نو  از  اینکــه  جای  به  بنابرایــن  کند.  آغــاز  ام آرآی 

کرد. تمرکز  موجود  از دستگاه  افراد  استفادۀ  تجربۀ  بازطراحی  ی  رو
کودک  در مهد  کــودکان  رفتارهــای  و درک  بــا مشــاهده  را  کارش  گ  دا
تــا تجربه و  کرد  بــا متخصصــان اطفال صحبــت  او  کــرد.  آغــاز  و دبســتان 
کمــک  اطرافیانــش  از  کنــد.  درک  بیشــتر  را  بیمــار  کــودکان  احساســات 
الکتریک،  از شــرکت جنــرال  کوچک داوطلبی  از تیم  از جملــه  خواســت، 
بعد  بیمارســتان.  پرســتاران دو  و  پزشــکان  و  کودکان  از موزۀ  متخصصانی 
کرد  را طراحی  ام آرآی سری هیجان2  نمونۀ دستگاه  اولین  برنامه ها،  این  از 
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نوآوریطراحیمحور1  

این  برایتان توضیح می دهیم.  را  ادامــه، روش نوآوری شــرکت آی دی او  در 
هــم  بنابرایــن شــما  بهبــود می دهیــم،  دائــم در شــرکت  به صــورت  را  روش 
را  و نســخۀ خود  تغییر دهید  را  آن  به مقتضای شــرایط خودتان  می توانید 

ببرید. کار  به 

الهام  
کنید. در  کشــف  صبر نکنید ســیب روی ســرتان بیفتد تا بتوانید اثر جاذبه را 
که تفکر خالقانه را در  کنید و فعاالنه در جست وجوی تجاربی باشید  دنیا سیر 
شما زنده می کنند. با متخصصان در تماس باشید، در محیط های ناآشنا قرار 
کنید.  کنید خود را جای مشــتری بگذارید و به جای او فکر  بگیریــد و تــالش 

گاهانه رشد می کند. آ برنامه ریزی شده و  اقدامات  با مجموعه  الهام 
که  برای تشــویق نوآوری انســان محور، همدردی روش مطمئنی اســت 
که متصل شــدن  در تجــارب مــا آزمــون خود را پــس داده اســت. آموخته ایم 
بــه نیازهــا، تمایالت و انگیزه های انســان های واقعی به ما در شــکل گیری و 
کمک می کند. مشــاهدۀ رفتــار مردم در محیط زندگی و  آغــاز ایده های جدید 
کنیم  کمــک می کند عامل های مؤثر در موفقیــت را بهتر درک  کارشــان به ما 
و در نتیجه بتوانیم نوآوری های مفیدی داشــته باشــیم. با افراد مختلفی در 
محیــط واقعی و درگیر با مســئله مصاحبه انجام می دهیم. مثاًل با مشــتریان 
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