ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ده ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی  - ۲۰۲۰ﺧﻼﻗﯿﺖ )ﻗﺴﻤﺖ دوم(

آﯾﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ؟

اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ در رزوﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ،
آﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ در داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺒﻼ در ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﻮد ،ﭼﻪ روشﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در روزﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻔﮑﺮ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻼق ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻗﺒﻞ
ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻞ داده اﺳﺖ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻼق ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ
را در آن ﺣﻮزه اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻼﻗﯿﺖ

اﯾﻨﺠﺎ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺟﺮأت ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ...
 ﺟﺮأت ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﺮأت.ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮه و ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﺪ :ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﻪ دﯾﻮاﻧﻪاﯾﻢ!«
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﻮد و ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺳﺎﻋﺖ ،در ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﺐ
ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ دﯾﻮاﻧﻪاﯾﻢ ،واﻗﻌﺎ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ دوﺳﺘﻤﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ .ﻫﻤﻪ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ ،دﺳﺘﺶ را روی ﻟﺒﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﻪ دﯾﻮاﻧﻪاﯾﻢ«.
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدی و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدی؛ اﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ دوﺳﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدم و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدم؟ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ
ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮه و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﺪ ...ﻣﻦ ﻫﻢ زدم .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻓﺮﯾﺎد زدن در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ
دوﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﻪ ﻗﻮاﻋﺪ زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ و دوﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮدش و ﻣﺎ را از ﯾﮏ ﻣﺨﻤﺼﻪ ﻧﺠﺎت داد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎن ﮐﻼم ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ :ﺣﻀﻮر ،دﻗﺖ در ﺟﺰﺋﯿﺎت و دﯾﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آن را
داﻧﺴﺘﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ ،ﻃﯽ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ،ﻣﺮدم دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﭙﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ او
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﺖ ﮐﺮد و ﺟﺮأت ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ را داﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﻓﺘﺎدن ﺳﯿﺐ از درﺧﺖ.

آن اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺒﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از درﺧﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﻧﯿﻮﺗﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺮا در اﺑﺘﺪای ﺟﻤﻠﻪ »ﺳﯿﺐ از
درﺧﺖ اﻓﺘﺎد« ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺟﻮاب آن رﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺶ ،اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ و ﻫﻢ ﻧﯿﻮﺗﻦ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﻮال از ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻌﺪ در دﻧﯿﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﯿﺮﺟﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺧﻮد،
ﻣﻘﺪﻣﺎت را ﮐﺎﻣﻼ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺧﻼﻗﯿﺖ از آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽدﻫﻨﺪه اﺳﺖ.

آﯾﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ...
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺧﻼق ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻼق ﺑﻮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیای را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ روز ﻫﻢ ﻧﮑﺸﺪ.
آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺮاب ﮐﺮدن اﺳﺒﺎبﺑﺎزی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ ،آن
ﭘﯿﭻ ﭼﻄﻮر ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و  ...اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺷﯿﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎزﮔﯽ دارﻧﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻮ ﺑﻮدن و ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮑﯽ از دو ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آنﻫﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ روز را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺮدﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دهﻫﺎ
ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .اﻣﺎ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺷﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد،
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮاﯾﺸﺎن روزﻣﺮه و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻮرج ﻟﻨﺪ ) (George Landﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼدی ،آزﻣﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻼق در ﻧﺎﺳﺎ اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﺮد و او ﺑﻌﺪﻫﺎ آن را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن  ۳ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آزﻣﻮن را روی ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﺎن در  ۱۰ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﻌﺪﺗﺮ در ۱۵
ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺳﻦ و ﺧﻼﻗﺖ در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﺪ آزﻣﻮده ﺑﻮد از ﻗﺮار
زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﮐﻮدﮐﺎن  ۵ﺳﺎﻟﻪ ۹۸ :درﺻﺪ ﺧﻼق
ﮐﻮدﮐﺎن  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ۳۰ :درﺻﺪ ﺧﻼق
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ۱۲ :درﺻﺪ ﺧﻼق
ﻫﻤﺎن آزﻣﻮن ﺑﺮ روی  ۲۸۰ﻫﺰار آدم ﺑﺎﻟﻎ ۲ :درﺻﺪ ﺧﻼق

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ راﺑﻄﻪای ﻣﻌﮑﻮس دارد .ﺟﻮرج ﻟﻨﺪ از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر
ﻏﯿﺮﺧﻼق در ﻃﻮل زﻣﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺎ در ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ را در ﺧﻮد دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﺧﻼق ﺷﻮﯾﻢ .از دﯾﺪ او ،ﻃﯽ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻃﻮل اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ادارات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮔﻮش ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺖ از ﺧﻼق ﺑﻮدن ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻓﯿﻠﻢ »ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ« ﭼﺎرﻟﯽ ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ را ﺳﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﺎر
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ...
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ – ﻓﺎرغ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه در ﮐﻮدﮐﺎن – ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻼق ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻤﺪه ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﺮه ﺧﻮردهاﻧﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص؛ داﻧﺶ ،اﺳﺎس ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﺼﺒﺎط ،ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻫﯿﭻ ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق  ،ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮐﺎوش و ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺪهﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺪهﻫﺎ و اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 DNAﻧﻮآوران…

ﮔﻠﯿﺘﻮن ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ) (Clayton M. Christensenﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﺟﻒ دﯾﺮ Jeﬀ
و ﻫﺎل ﮔﺮﮔﺮﺳﻦ  Hal Gregersenدر ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮرThe Innovator’s DNA: Mastering the Five :
Dyer
 Skills of Disruptive Innovatorsﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  ۵۰۰۰اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﺧﻼق در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪس و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻬﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻮ
ﺟﺎﺑﺰ ،ﺟﻒ ﺑﺰوس و ﭘﯿﺮ اﻣﯿﺪﯾﺎراﺷﺎره ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪام ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری و اراﺋﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺒﺘﮑﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺗﺠﺎرت ،ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ رﻓﺘﺎر ﮐﻪ آنﻫﺎ آن را » DNAﻧﻮآوران« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 Associatingﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂﺳﺎزی :ﺗﺮﺳﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت.
 Questioningﯾﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی :ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮد ﻋﺎم را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ )ﺑﻪ دادهﻫﺎی
درﺳﺖﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
 Observingﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه :ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و رﻗﺒﺎ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ.
 Networkingﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی :اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت.
 Experimentingﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮن :اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ و
ﺑﯿﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﺮ رﻓﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ دارﯾﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.

»ﺣﻀﻮر« و ﺧﻼﻗﯿﺖ...
اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ در رزوﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ،
آﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ در داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺒﻼ در ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﻮد ،ﭼﻪ روشﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در روزﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻔﮑﺮ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻼق ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .اون ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻗﺒﻞ
ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻞ داده اﺳﺖ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻼق ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ
را در آن ﺣﻮزه اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻼق ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ وﮔﺮﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎنﮔﻮ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﯽﺷﻮد» ،ﺣﻀﻮر« اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ و ﺗﯿﺰی ﺣﻮاس اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺎر و ارﺗﺒﺎط دﯾﮕﺮی ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻂ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهای دﻗﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺟﻬﺖ ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی و ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮن ،ﺣﻀﻮر ،ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را
اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻣﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و دوﺳﻮﯾﻪای ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺣﻮاﺳﻤﺎن در راﺑﻄﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎرﺗﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ در ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
زﺑﺎن ﺑﺪن ﻣﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﻋﻀﻠﻪﻫﺎی ﺻﻮرت ،ﻣﺎ را ﻟﻮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن واﻗﻌﯽ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ.
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا  ۹۸درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ۲درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن؟ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ را در ﺣﻀﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮد .ﮐﻮدﮐﺎن در اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدک در ﺣﺎل ﺑﺎزی را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﺶ داﻧﮓ ﺣﻮاس او ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ،ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﯿﺎل آنﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺧﻼﻗﯿﺖ
اﺳﺖ .در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ،ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽ .آنﻫﺎ در ﺣﺴﺮت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﺮق ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
و اﺿﻄﺮاب آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎﻣﺪه را ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ؛ آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  ۹۸درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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