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    هنر دستیابی    

خودتان به دست بگیریدݡکـنید و فرمـان زندگـــی ردســت بکشـید، شـــروع چگــــونه از خیـال بافــــــی 
ترجمۀ سید سـاجد متولیاننوشـتٔه برنارد راث





یا انجام بده یا انجام نده؛ سعی ام را می کنم معنا ندارد.
جورج لوکاس

 

با آن تمام شــده است، جمله ای  ری در خالقیت  خودباو کتاب  که  این جمله ای اســت 
کتاب. این  برای  نقطٔه شروعی  نظرم  به  و  ِکلی،  برادران  کتاب  از دل 

کسب وکار  تفکر طراحی در  و  ری در خالقیت  خودباو کتاب های  زمانی که سخن ناشر 
در  کتاب چقــدر می تواند  ایــن دو  آموزه های  که  کید داشــتم  تأ نکته  ایــن  بر  را می نوشــتم 
تفکر  از مدل  زندگی می توان  برای حل مســائل  و  باشــد  کمک کننده  نیز  زندگی شــخصی 
کمک دوست خوبم، جناب آقای محمد نجفی، بنیان گذار  اینکه به  تا  طراحی بهره برد، 
هنر دستیابی  کتاب  و  آقای سید ساجد متولیان  با  توسعٔه فردی،  و مربی  تا سی  بیســت 

آشنا شدم. 
و زندگی شــخصی  از تفکر طراحــی در حوزٔه فردی  اســتفاده  به بحث  هنــر دســتیابی 
این  تفکر طراحی است.  یاناقلم در حوزٔه  آر انتشارات  کتاب های  کامل کنندٔه  و  می پردازد 
انجام دهید  و  وارد میدان عمل شــوید  که  کید می کند  تأ در بخش هــای مختلف  کتاب 
کســب وکار،  تفکر طراحی در  کتــاب  قــول جملٔه معروف  گر شکســت بخورید -به  ا حتــی 
ننشینیم  و  کنیم  به هدف هایمان حرکت  برای دستیابی  یاد.«  ز و  ید  بخور »زود شکســت 
گرفتن بازخورد و اصالح مسیر  با  کنیم، انجام بدهیم و  تا تمامی جوانب مسئله را بررسی 

برسیم. به مقصدمان 
بــا مباحث مدیریتی  نیســت  نیازی  هنر دســتیابی  کتاب  از مطالب  بهره مندی  برای 
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توضیح می دهد  به صورتی ساده  را  مفهوم  این  نویســنده  زیرا  باشید،  آشنا  تفکر طراحی  و 
زبان ســاده  با  برنارد راث  و وارد مباحــث پیچیــده و تخصصــی نمی شــود. در این مســیر 
و  زندگــی شــخصی خــود  از تجربیــات  یــاد  ز و مثال هــای  و طــرح داســتان ها  و صمیمــی 
از پیش فرض ها و موانع  دانشجویانش در خواننده حس همدلی ایجاد می کند و بسیاری 
به مسائل اطرافمان به چشم فرصت نگاه  کمک می کند  را به چالش می کشد و  ذهنی ما 
این  آموزه های  کمــک  با  امیدوارم  ببریــم.  بهره  آنها  از  تفکــر طراحی  کمک هنر  به  و  کنیــم 
با  و  کنید  که همیشه می خواستید انجام دهید شروع  را  کارهایی  کتاب و تمرین های آن 

کنید. را طراحی  زندگی تان  بهتر خود،  شناخت 

سمیه محمدی
آریاناقلم انتشارات  مدیرعامل 
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تقدیم به پدر و مادرم که بزرگ ترین پشتیبانانم در زندگی اند.

که به آن نیاز مبرمی داشتم؛ یعنی،  از زندگی به دستم رسید  کتاب دقیقًا در برهه ای  این 
ابهام  انتخاب مسیر شغلی دچار  برای  و  کشیده بودم  از شغل قبلی خود دست  زمانی که 
و  تولید محتوا  و  آموزش  توانمندی فعالیت در حوزۀ  و  از طرفی اشتیاق  بودم.  و سردرگمی 
این اشتیاق  باید  اما نمی دانستم چطور  را در خود احســاس می کردم،  کردن  کار  مســتقل 
و  به ســمت عمل  بر ســوگیری  که  کتاب،  این  برســانم. خواندن  به فعلیت  را  توانمنــدی  و 
اقدام  اولین  گرفتم  و تصمیم  درآورد  بی عملی  بن بست  از  مرا  کید می کند،  تأ دادن  انجام 

بدهم. قرار  کتاب«  این  »ترجمۀ  را  عملی ام 
روبه رو  بن بســت  بــا  کــه در حل مســائلمان  را می گذرانیم  اوقاتــی  زندگــی  در  مــا  همــۀ 
برایمان سخت می شود و نمی دانیم  بر سر دوراهی قرار می گیریم، تصمیم گیری  می شویم، 
کالفگی و سردرگمی  از ما طعم تلخ بی تصمیمی،  کنیم. بسیاری  انتخاب  را  کدام مسیر 
رویکردهای سنتی حل مسئله -که می گویند:  کارآمدی  نا اوقات،  این  در  را چشــیده ایم. 
و  مدرســه  محیــط  در  را  آن  و عمدتــًا  کــرد«  بررســی  را  همــۀ جوانــب  بایــد  اقــدام  از  »قبــل 
که عدم قطعیت ها،  برایمان بیش از پیش آشکار می شود. در دنیایی  خانواده آموخته ایم- 
زیرسیســتم ها  و  ســاختار سیســتم ها  در  نهفته  اندرکنش هــای  و  ابهامــات  پیچیدگی هــا، 
 (design thinking( کرده است، تفکر طراحی »امکان بررسی همۀ جوانب« را از ما سلب 

رویمان می گذارد. را پیش  رویکرد عمل گرایانه تری 
تــالش  کــه در آن  انســان محوری اســت  تفکــر طراحــی رویکــرد حــل مســئلۀ خالقانــۀ 
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اســت)  )آنچه مطلوب  کســب وکار  راهبردهای  و همچنین  افراد  واقعی  نیازهای  می شــود 
براســاس  برآورده شــود.  اســت)  )آنچه مقدور  اقتصادی  و  فنی  الزامات  گرفتــن  نظر  در  بــا 
که ذی نفع مســئله اند  افرادی  یا  فرد  با  بتوانیم  بایــد  ابتدا  برای حل مســئله  تفکر طراحی، 
فرد  این  )در مســائل شــخصی،  آشــنا شــویم  نیازهایشــان  و  با دغدغه ها  و  کنیم  همدلــی 
روبه رو ییــم واضح تعریف  بــا آن  کــه  را  بتوانیــم مســئله ای  بایــد  گام دوم،  خودمانیــم). در 
تولید  برای  ایده پردازی  به  گام ســوم  رفته ایم.  و مطمئن شــویم سراغ مسئلۀ درستی  کنیم 
و  کــه مؤثرتر  راه حلی  از  نمونه ای  گام چهــارم،  راه حل هــای مختلــف اختصــاص دارد. در 
و  بازخوردها  آخــر،  و  پنجم  گام  و، در  اجــرا می کنیــم  و  یم  اســت می ســاز بقیه  از  اجرایی تر 
تکرار  را  فرایند  نیاز  و درصورت  بررسی می کنیم  را  نمونه مان  اجرای  از  به دست آمده  نتایج 

برسیم. کافی  و  مؤثر  راه حلی  به  تا  می کنیم 
باســابقۀ دانشــگاه اســتنفورد،  برنارد راث، اســتاد  کتــاب خواندنی، پروفســور  ایــن  در 
و  ناب  ِخــَردی  پنجاه ســالۀ معلمــی خود،  و تجربۀ  تفکر طراحــی  رویکــرد  از  بهره گیــری  بــا 
بــه دور خود  و  از درجــا زدن  بتوانیم  تــا  قــرار می دهــد  راهکارهایــی عملــی در اختیارمــان 
کنون  گامی عملی به سوی اهدافمان در زندگی برداریم. هرچند تا گشتن دست بکشیم و 
پروفسور  استفاده شده است،  کسب و کار  دنیای  برای حل مسائل  تفکر طراحی عمدتًا  از 
و  آموزش می دهد  را  فردی  توسعۀ  و  آن در حوزۀ رشد  به کارگیری  کتاب نحوۀ  این  در  راث 
برای خوانندگان آشکار  را  این رویکرد در حل مســائل شــخصی  توانایی های  و  ظرفیت ها 
راث  پروفســور  که  تمرین هایی  و  از مثال هــا، داســتان ها  اســت  پــر  کتاب  ایــن  می ســازد. 
به  را  ابزارهای معرفی شــده  و  تفکر طراحی  به کارگیری  آنها نحوۀ  کمک  به  اســت  کوشــیده 
را  کتاب  که جمــالت  اســت  بوده  این  اثر  مترجم  مقــام  در  تالشــم  بدهد.  نشــان  خواننده 
فارســی ســاده و  زبان  به  کژتابی  بــدون  و  امانت داری  با حفــظ  که ممکن اســت  آنجــا  تــا 
به  کتاب  نویســندۀ  کرده ام جمالت  احســاس  راســتا هر کجا  در همین  برگردانم.  قابل فهم 
آنها  کــه مطالعۀ  نیز وجود دارند  نــکات دیگری  یا  اســت  نبوده  گویا  و  روشــن  کافی  اندازۀ 
کتاب  به مطالب  پانوشت شــرحی  باشــد در  گرامی مفید  برای خوانندگان  اســت  ممکن 
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منابع اضافی  که ضــرورت داشــت  تشــخیص خودم هرجا  براســاس  افــزوده ام. همچنین 
بــا عالمــت اختصــاری »ر.ک.« در  که  کــرده ام  را جهــت رجــوع خواننــدۀ محتــرم معرفــی 
کتاب داده  که نویسندۀ  پانوشت ها آمده اند. ضمن اینکه توضیحات اضافی و ارجاعاتی 

آمده است. کتاب  پایان  در  »یادداشت ها«  نام  به  گانه  در بخشی جدا
مرا  اولین بار  کــه  متولیان،  بزرگ ترم، مهندس ســید جــواد  بــرادر  از  دارد  اینجــا جــا  در 
از دوســت و همــکار خوبم، محمد  کنم.  کرد، سپاســگزاری  آشــنا  با مفهوم تفکر طراحی 
به خاطر حمایت هایش  تا ســی،  بیست  تیم  و مؤسس  فردی  توسعۀ  و  رشــد  مربی  نجفی، 
و ســرکار خانم  آقــای محمدعلــی معین فر  از جناب  تشــکر می کنــم.  کتاب،  بــرای چاپ 
پیشــنهادهای  و  رهنمودها  بــا  کــه  یاناقلم،  آر انتشــارات  ویراســتاران محتــرم  نبی فــر،  لیــال 
و سرکار خانم سمیه  کتاب داشتند،  ترجمۀ  کیفیت  بهبود  در  بســزایی  ارزندۀ خود سهم 
کتاب،  برای چــاپ  به خاطــر حمایتشــان  یاناقلــم،  آر انتشــارات  محمــدی، مدیــر محتــرم 
که در تماس  کتــاب،  نویســندٔه  برنارد راث،  پروفســور  از  صمیمانه سپاســگزاری می کنم. 
را  کمال قدردانی  کردند،  فارســی اعالم  زبان  به  اثر  ترجمٔه  با  را  ایمیلی موافقت خودشــان 
بازخوردها  کتاب،  از مطالعۀ این  که، پس  از تمامی خوانندگان محترمــی  پایــان  دارم. در 
ارائۀ نظرات،  بــرای  را دارم.  تشــکر  کمال  این جانب منعکــس می کنند  بــه  را  نظراتشــان  و 
این جانب، می توانید  بــا  ارتباط  و همچنین  کتاب  دربــارۀ  انتقادهای خود  و  پیشــنهادها 
بفرمایید.  اقدام   sajed.motevallian@gmail.com الکترونیکــی از طریــق آدرس پســت 
باشد  راهگشا  و  و هنر دســتیابی مفید  یادگیری عادت  برای  کتاب  این  امیدوارم مطالعۀ 
برای دستیابی  گام خود  اولین  و  تا دست به کار شــوید  انگیزه ای شــود  به  تبدیل  برایتان  و 

بردارید. را  اهدافتان  به 

سید ساجد متولیان
۱۳۹۶ مهر  تهران، 
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او مالقات می کردید،  با  اولین بار  برای  وقتی  نبود.  کالس  ایده در  َپدی جسورانه ترین  ایدۀ 
که از محیطی نظامی می آید. این از ژست خشک  می توانستید به راحتی تشخیص دهید 
تا هجده سالگی در مدرسه ای شبانه روزی  از هفت  او  بود.  کاماًل مشــخص  و باصالبتش 
بریتانیا پیوسته بود،  یایی سلطنتی  به نیروی در کرده و سپس  ایرلند شمالی تحصیل  در 

کرد. آنجا خدمت  در  که ده سال  جایی 
ارتــش، به ســرعت ســراغ دســتیابی  تــرک  از  پــس  زندگــی غیرنظامــی او را می ترســاند و 
دوران  در  رفــت.  ســخت گیرانه ای  کاری  برنامــۀ  بــا  بــزرگ  شــرکتی  در  شــغلی  امنیــت  بــه 
گشته و در جاهایی مانند بی بی سی و سی ان بی سی1  روزنامه نگاری، تا حدودِ زیادی دنیا را 
کارمند وفادار شرکت ها2 بدانم.« گفت، »می توانم تا حدودی خودم را  کرده بود. او بعدها  کار 
وقتی با پدی آشنا شدم، در قالب بورس تحصیلی یک ساله ای به دانشگاه استنفورد 
او در  اســت.  میانۀ مســیر شغلی شــان  قرار گرفته در  روزنامه نــگاران  کــه مختص  بود  آمــده 
را  که در آن دانشــجویان  بود،  کــرده  نام »طــراح در جامعه« ثبت نام  به  از دوره هایــم  یکــی 
پنجاه و دو   بگیرند.  به دست  را  اختیارش  و  کنند  بررسی  را  زندگی شان  تا  تشویق می کردم 
با  و در این مدت،  اســتاد دانشــکدۀ مهندســی ام  که در دانشــگاه استنفورد  ســال اســت 

کابلی آمریکایی است  CNBC : شبکۀ اخبار مصرف کننده و کسب وکار )به اختصار سی ان بی سی) شبکۀ   .1
که از سال 1989 به پخش اخبار بازارهای مالی و اقتصاد جهانی می پردازد.

کســفورد »کارمند  company man : معنــای این عبارت مطابق مدخل مربوط در فرهنگ لغت انگلیســی آ  .2
کار می کند وفادار اســت و ایــن وفاداری از دیــد دیگران  کــه در آن  که به شــرکت یا ســازمانی  مردی اســت 

کورکورانه به نظر می رسد«. افراطی و 
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ســر  در  را  تأســیس شــرکت خودشــان  رؤیای  زمانــی  کــه  آشــنا شــده ام  یــادی  ز مهندســان 
کار  به  بزرگ ســیلیکون ولی 1 مشــغول  از شــرکت های  می پروراندند -اما درنهایت در یکی 
برنداشــته  اند.  واقعیت  به  رؤیاهایشــان  تبدیل  برای  را  بــزرگ  گام  آن  و هیچ وقت  شــده اند 
انجام  واقعًا دلشــان می خواهد در زندگی شــان  که  را  کاری  افراْد آن  از  کمــی  فقــط درصد 
این وضعیت  تغییــر  برای  بتوانــم  امیــدوارم  و  دنبــال می کنند  نتیجه  بــه  رســیدن  تا  دهند 
گام  اســت.  از معادله  ایــدۀ خوب فقط بخشــی  و  اســتعداد  انجــام بدهم. داشــتن  کاری 
به عهده  به منزلۀ  که  انجام دادن است،  گام ســخت تری محسوب می شــود-  بعدی -که 

بود. زندگی تان خواهد  در  موفقیت  گرفتن مسئولیت طراحی 
را  از این طریق دانشــجویان  تا  کــردم  ایجاد  را  در ســال 1969 دورۀ »طــراح در جامعــه« 
اهدافشــان دســت می یابنــد جور دیگری  به  زندگی  در  اینکه چگونه  دربــارۀ  کنم  تشــویق 
کردن دربارۀ احتماالت بردارند و راستی راستی انجام  از با حسرت فکر  کنند، دست  فکر 
را  آنها  امروزه  که  کردم  اســتفاده  از اصولی  این دوره،  برای خلق   ]۱[ کنند.  را شــروع  دادن 
اینکه  یــاد می گیریم)، ضمن  را  آن  بعد  کمی  که  )مفهوم مهمی  »تفکر طراحــی« می نامیم 
کمــک می کند موانع  افراد  بــه  که  گرفتــم  کار  بــه  را  و تمرین هایــی  ایده هــا  از  مجموعــه ای 
انتخاب خود  به  تیمی  پروژه  ای  را  ایــن دوره  بردارند. محور  از میان  را  عمدتًا خودســاخته 
قباًل می خواســتند  که  انجام دهند  را  کاری  بایــد  آن  که در  تشــکیل می دهد  دانشــجویان 
زندگی شــان مشــکل  در  که  را  باید چیزی  یا  اســت  نشــده  اما هرگز عملی  انجامش دهند 
با  انتخاب هایشان  تا دربارۀ  کنارشــان حضور دارم  کنند. من در  محســوب می شــود حل 
پروژه  این  آنها  و  آنهاســت  پروژۀ  این  که  کید می کنم  تأ این موضوع  کنم. روی  آنهــا بحث 
آنها خودشــان تصمیم  انجام می دهنــد. درنهایت،  برای خودشــان  بلکه  مــن،  برای  نــه  را 
کافی  اندازۀ  به  آنهــا  آیا پروژۀ  اینکه  کنند. مــن دربارۀ  کار  کــه روی چه پروژه ای  می گیرنــد 

کــه محل قرارگیری  کالیفرنیا در ایاالت متحدۀ آمریکاســت  Silicon Valley : منطقــه ای در شــمال ایالت   .1
گوگل، اپل و فیس بوک است. دفتر مرکزی بسیاری از شرکت های پیش گام در حوزۀ فناوری مانند 
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انجام  به جز  بــه هیچ چیز دیگــری  اینکه  اســت تصمیم نمی گیــرم، ضمن  بزرگ  یا  خــوب 
برســانند،  اتمام  به  را  گر پروژه شــان  ا انجام دهند نمره نمی دهم.  بود  قــرار  کــه  کاری  دادن 
از مهم ترین  یکــی  گرفــت.  قبولــی نخواهنــد  نمــرۀ  ایــن صورت،  قبــول می شــوند. در غیــر 
این  یــادگار می برنــد  به  بــا خــود  طــراح در جامعــه  کالس  از  دانشــجویان  کــه  درس هایــی 
بتوانید  باشند. هر چقدر  داشته  با خودشان صداقت  کلمه،  واقعی  معنای  به  که،  اســت 
و هویتتان، می توانید  انگیزه ها  بهتر  با درک  بود؛  باشــید، خوشــحال تر خواهید  گاه تر  خودآ

باشد. و غنی تر  تا رضایت بخش تر  کنید  را طراحی  زندگی تان  یابید چگونه  در
بود  که عضوش  گرچه در هر ســازمانی  ا که  و فهمید  کرد  کاوش  پــدی عمیقًا در خود 
که  بود  به این علت  این قضیه  از  نبود. بخشی  واقعًا خوشــحال  بود، هیچ وقت  کرده  ترقی 
برایش  که  بزرگی داشت  اقتدار1 و سازمان  رسانه ای  با مفهوم  او رابطۀ بسیار تعارض آمیزی 
آن  که در  بود  کاری  این همان  زیرا  بود،  کرده  را دنبال  کار می کرد. پدی حرفۀ خبرنگاری 
زیرا  بود،  کرده  آن طغیان  و حتی علیه  آزرده شده  این حرفه  از  بااین حال،  تبحر داشــت؛ 
و  را درک  واقعیت  ایــن  پدی  وقتی  باشــد.  برایش رضایت بخش تر  که  چیزی می خواســت 

کند. استفاده  گاهی  آ این  از  آنگاه می توانست  کرد،  تصدیق 
کند. تهیه  را  رادیویی خودش  برنامۀ  پروژه  اش  برای  گرفت  پدی تصمیم 

پروژه اش  نبــود  ایــدۀ دیگر دانشــجویان مقایســه می کــرد، مطمئن  با  را  ایــده اش  وقتــی 
کــه  کارهایی  داشــتیم  دانشــجویانی  کالس  در  باوجوداین،  باشــد.  پروژه ها  بقیۀ  به خوبــی 
کــه در ظاهــر بســیار هیجان انگیزتر )دانشــجویی قصد داشــت خودش  انجــام می دادنــد 
بســازد)  موشــک  )شــخص دیگری می خواســت  کنــد!)، خالقانه تــر  آویــزان  هواپیمــا  از  را 
اولین دوی  بــرای  تــا  کردند  یــده  ورز را  بدن هایشــان  دانشــجویان  )برخــی  یــا جاه طلبانه تــر 

نظر می آمدند. به  باشند)  آماده  سه گانه شان 
تا  کشید  کار مهمی محســوب می شــد و مدتی طول  رادیویی  برنامۀ  تهیۀ  برای پدی، 

1. authority
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اما  بود،  رادیویی  گزارشــگر  قباًل  او  اســت.  کار شــده  این  این حد مجذوب  تا  بفهمد چرا 
که  را می ساخت  زندگی اش، داشت چیزی  در  اولین بار  برای  نبود.  تهیه کننده  هیچ وقت 
باشــد.  نظارتی وجود داشــته  کارش  بر  اینکه  بود، بدون  ایده های خودش  از  برگرفته  کاماًل 

بود. کسب وکار شخصی اش  راه اندازی  و شبیه  انتخابی جسورانه  پروژه  این  او،  برای 

نوآوری دنیا، مؤسســۀ طراحی هاســو  کز  از پیشــروترین مرا را در یکی  کالســم  درحال حاضر 
که عمومًا دانشکدۀ طراحی2 نامیده می شود، برگزار می کنم،  پالتنر1 در دانشگاه استنفورد، 
از بنیان گذارانش هســتم. این دانشکده بسیار شهرت  که مدیر آموزشــی آن و یکی  جایی 
برنامۀ تحصیالت  را »جذاب ترین  رنال آن  ژو روزنامۀ وال اســتریت  تا حدی که  یافته اســت، 
کالس های ما ثبت نام می کنند بیش  که برای  تکمیلی« نامیده است و تعداد دانشجویانی 
گروه آموزشــی خاصی وابســته  ]۲[ دانشــکدۀ طراحــی به هیچ  کالس هاســت.  از ظرفیــت 
گرد هم آورده  نیست، هرچند دانشجویان و اعضای هیئت علمی را از رشته  های بسیاری 

پرورانده می شود. نوآوری و همکاری  که در آن خالقیت،  بیافریند  تا فضایی  است 
که جهان فکری شان  برای دانشجویان می کند این است  که دانشکدۀ طراحی  کاری 
به چالش می کشد  را  و مفروضات ذهنی شان  تفکر »خودکار«  را وسعت می بخشد، شیوۀ 
ما  نشــان می دهد.  آنها  به  دارد  اطرافشــان وجود  در  که  را  امکاناتی  از  گســترده ای  انبــوه  و 
کاغذهای یادداشت و دستمال کاغذی می نویسیم. چیزهای مختلفی  روی تخته سفید، 
بار شکســت های  این  دوبــاره تالش می کنیم.  یم.  امتحــان می کنیم. شکســت می خور را 
و  انجام می دهیم  را هم نمی کردیم  به نحوی که حتی تصــورش  را  کارها  یم.  بهتــری می خور

یم. به دست می آور دیگران  و  از خودمان  بهتری  فرایند، شناخت  این  در 
که در طول این سال ها در دورۀ طراح در جامعه حضور یافته اند تصدیق  افراد زیادی 

1. Hasso Plattner Institute
2. d.school
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و حرفه ای  به موفقیت های شــخصی  تا  اســت  کرده  کمک  آنها  بــه  این دوره  که  کرده انــد 
کالس   کــه در این  بر مبنــای مفاهیمــی  مــن  و  یابنــد  چشــمگیری در زندگی شــان دســت 
ادامه  دنیــا  در سرتاســر  آموزشــی  کارگاه هــای  برگــزاری  در زمینــۀ  کارم  بــه  یــس می کنــم  تدر
آنها  به  که در زندگــی  کــه بفهمید اختیارتــان دربــارۀ چیزهایی  نیروبخــش اســت  داده ام. 
از  از یکی  وقتــی  که همیشــه تصــور می کردید.  اســت  از آن چیزی  دســت می یابیــد بیش 
واقعًا می توانید. بله،  تغییر دهید!  را  آن  نیستید، می توانید  زندگی تان خشنود  جنبه های 
پوشــاک طراحی  و  نقلیــه  وســایل  مبلمــان،  ادوات موســیقی،  دانشــجویانم  تابه حــال 
از  و  کرده انــد  پــرواز  نوشــته اند.  موســیقی   قطعــۀ  و  شــعر  کتــاب ،  ســاخته اند.  و  کرده انــد 
و  کرده اند   اجــرا  کمدی  اســتندآپ  برنامه های  پریده اند،  پایین  بــه  هواپیماهــای مختلفی 
انجام  کنند، جوشــکاری  آشــپزی  گرفته اند چگونه  یــاد  رانده اند.  خودروهــای مســابقه ای 
را نجات دهند.  آدم ها  بزنند و جان  زبان های جدید حرف  به  کنند،  را خم  دهنــد، میله 
کرده اند. در مسابقۀ دوی  ترمیم  برادر، و دوستانشان  و  با والدین، خواهر  را  آنها روابطشان 

رفته اند. استقبال خطر  به  بیابان  در  و  داده اند  کاهش  را  وزنشان  دویده اند،  ماراتن 
به  دانشــجویی  بــه  مربــوط  بــودم  شــاهدش  کــه  پروژه هایــی  الهام بخش تریــن  از  یکــی 
او  با  کند  فــوت  قلبی  بر اثر عارضۀ  گهانــی  نا قبل از اینکــه پدرش  کــه دو ماه  بود  نــام جوئل 
را  فرزندانش  و  و همسر  زمان می گذرد، هر وقت جوئل  آن  از  با اینکه سی سال  کرد.  آشــتی 

در چشمانم حلقه می زند. باز هم اشک شوق  می بینم، 
تصــادف  در  جوانــی  در  اینکــه  علــت  بــه  ســیندی،  نــام  بــه  دیگــری  دانشــجوی  پــدر 
برای دخترش ممنوع  را  موتورســیکلت  راندن  برای همیشــه  بود،  وحشــتناکی صدمه دیده 
گرفت  کرده بود. مسلمًا، سیندی تمایل داشت راندن موتورسیکلت را بیاموزد. او تصمیم 
براند. ماه ها  را  آن  که چطــور  بگیرد  یــاد  کالســی اش  پروژۀ  به عنوان  و  موتورســیکلتی بخرد 
اســتادان طراحی ســابق ســیندی، جلوی  از  یکی  بیل،  کالســم، هنگامی که  پایان  از  بعد 
او  به  و  با موتورســیکلت جلوَاش ظاهر شد  بود، ســیندی  ایســتاده  آلتو  پالو  کارش در  دفتر 
گمان می کرد  کرد سوار شود تا با هم دوری بزنند. بیل سوار موتور شد، درحالی که  پیشنهاد 
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آنهــا چهل و پنج دقیقه  اما  بزننــد.  در همــان حوالی دوری  که  اســت  این  منظور ســیندی 
یا رسیدند. این ماجرا مربوط به بیست و هشت  تا باالخره به ساحل در کردند  موتورسواری 

دارند. بزرگسال  فرزند  کنون سه  ا و  کردند  ازدواج  با هم  آنها  سال پیش است. 
کند. چند  گرفت شنا  یاد  و  کرد  از آب غلبه  ترسش  بر  که  بود  کالســم  زن دیگری در 
او  به  کالســم  اولین تالشــش در  که  گفــت  به من  و  دیــدم  را  او  کالس،  پایــان  از  بعــد  مــاه  
ایتالیایی است. چند سال   زبان  یادگیری  و در حال  اســت  توانمندی  بخشیده  احســاس 
تا مســیر  او داد  به  را  امکان  این  که  کرد  کســب  آموزشــی خاصی  گواهی های  بعد، آن زن 
گفتۀ خودش، همۀ این  موفقیت ها را مدیون نیرو و الهاماتی  شغلی اش را تغییر بدهد. به 

بود. کرده  کسب  پرورش »عادت دستیابی«1  از طریق  که  بود 
کالس بلکه در زندگی شخصی شان  که این زن و دیگر دانشجویان نه فقط سر  چیزی 
گرفت.  یــاد  را  می تــوان دســتیابی  کــه  اســت  ایــن  کردنــد  ثابــت  فارغ التحصیلــی  از  بعــد 
دیگــر  دهیــد،  را حرکــت  آن  گرفتیــد  یــاد  وقتــی  کــه  اســت  ماهیچــه ای  ماننــد  دســتیابی 

ندارد. یابید وجود  آنها دست  به  زندگی  در  که می توانید  برای چیزهایی  محدودیتی 
به  آنها بخواهم  از  که  اســت  این  مورد عالقه ام  کارهای  از  یکی  گروه ها،  با  کار  هنــگام 
بازمی دارند. همیشه  به خواسته هایشــان  از رســیدن  را  آنها  کســانی  که چه  کنند  این فکر 
گوش بدهم، وقتی دارند توضیح می دهند  آنها  که به حرف های  برایم سرگرم کننده است 
کس  و هر  رؤسایشــان  فرزندانشــان، همکارانشــان،  والدینشــان، همسرانشــان،  کــه چگونه 
در  تقریبًا  بازمی دارنــد.  اهدافشــان  به  رســیدن  از  را  آنها  ببرید  نــام  که می خواهید  دیگــری 
کاوش  کنید،  بهانه  اند. وقتی خــوب در خودتان  این موانع فرضــی صرفًا  تمامــی حاالت، 

را خراب می کند. کارتان  دارد  که  کسی هستید  که خودتان همان  متوجه می شوید 
افــراد  کثــر  ا و  دارنــد  وجــود  واقعــی  بیرونــی  موانــع  اوقــات  گاهــی  کــه  دارم  قبــول  بلــه، 
که جویای  زنــی  با  زمانی  کننــد.  آن موانع غلبه  بــر  تا  را دارند  توانایــی  این  کــه  نمی داننــد 

گرفته شده است. the achievement habit .1: برای واژ ۀ achievement معادل »دستیابی« در نظر 
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نامزدش  و  روبه رو شــدن خودش  او ماجرای  و  انجام می دادم  بود مصاحبه ای شــغلی  کار 
آنها  تفریحی  قایــق  کرد.  تعریــف  برایم  را  دنیــا  دور  بــه  یایی هنگام مســافرت  در بــا دزدان 
آفتاب می گرفت،  قایق داشــت  روی عرشــۀ  زن  آن  و  بود  گرفته  پهلــو  اندونزی  در ســاحل 
که چند مرد مسلح  گهان، صدایی شــنید و دید  نا بود.  نامزدش به شــهر رفته  درحالی که 
فریاد زدند، »پول!«  و  گرفتند  نشــانه  او  به ســوی  را  آنها اسلحه شان  قایقشــان شــدند.  وارد 
را  آرامشش  آنها بدهد،  به  که  و پولی نداشت  بود  آســیب پذیر  و  تنها  با وجود اینکه  آن زن، 
کاالی  قایق  روی عرشۀ  قوطی شــیر خشــِک  که  کند  قانع  را  توانســت دزدان  و  کرد  حفظ 
و آن   کم پیدا می شود  آنجا خیلی  اینکه شــیر خشک در  به  با علم  او  گران قیمتی اســت. 
دزدان احتمااًل از روی ناچاری برای تغذیۀ فرزندانشان به آن نیاز دارند دست به دامن غریزۀ 
او  به  اینکه  بدون  و  پذیرفتند  با حق شناسی  را  قوطی  شیر خشک   آنها شد. دزدان  والدی 
و  را شنیدم  زن  آن  راه حل منحصربه فرد  بعد از اینکه  رفتند.  آنجا  از  بزنند،  آســیبی  قایق  و 

کردم. استخدامش  موردنظر  برای جایگاه شغلی  را تحسین  کردم،  هوشمندی اش 
توقفمان  باعث  که  و خودمانیم  نیستند  کار  در  یایی ای  در اوقات دزدان  بیشتر  البته، 
فــرد  کنــم، درخواســت می کنــم  ثابــت  کالســم  در  را  واقعیــت  ایــن  برای اینکــه  می شــویم. 
یا شیء دیگری  بطری آب  روبه رویم می ایستد،  او  وقتی  بیاید.  کالس  به جلوی  داوطلبی 
فرد  آن  از من بگیری.«  را  این بطری  کن  و می گویم، »لطفًا تالش  را در دستم نگه می دارم 
نظر  به  و ضعیف تر  او مســن ترم  از  زیرا  بگیرد،  از من  را  بطری  بی میلی می خواهد  بــا  ابتدا 
زور  را محکم در مشــتم نگه داشــته ام، ســعی می کند  اما وقتی می فهمد بطری  می رســم. 

کند. متوقف  را  کردن  او می گویم تالش  به  درنهایت،  بدهد.  به خرج  بیشتری 
به  بار  این  کند.  گوش  به دســتور بعدی من  به دقت  از آن دانشــجو می خواهم  ســپس 
ادامه رخ می دهد تکرار تالش های  که در  بگیر.« چیزی  از من  را  او می گویم، »لطفًا بطری 
آن   اوقات  گاهــی  اســت.  بطری  و شــاید پیچاندن  بیشــتر  زور  با صرف  دانشــجو  آن  قبلی 
که بطری را به او بدهم.  کند و از من  بخواهد  دانشجو تصمیم می گیرد شگردش را عوض 

رد می کنم. را  اما من همیشه درخواستش 
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که از خودت  یا فامیلی داری  تو برادر یا خواهر  از آن دانشجو می پرسم، »آیا  درنهایت، 
کند هر دوی ما بچه ایم، من همان خواهر  او می خواهم فرض  از  کوچک تر باشد؟« سپس 
نیســت.  نزدیکی ها  این  مــادری هم  و  پدر  و هیــچ  کوچک ترش هســتم  فامیل  یــا  برادر  یــا 
فرارسیده  زمانش  و  آزاردهنده شده  بسیار  کند شــرایط  او می خواهم فرض  از  عالوه براین، 
از  را  »بطری  تکرار می کنم،  را  دربیاورد. سپس دستور  از دستم  را  بطری  تا، هر طوری شده، 

بگیر.« من 
از  را  یا هر شیء دیگری  به راحتی آن بطری  که متوجه منظورم می شــوند  دانشــجویانی 
گرفتن آن  آنها برای  ارادۀ  برابر  دستم می قاپند و به من فرصت مقاومت نمی دهند. من در 
نمایش  به  را  انجام دادن  برای  اراده  از  و شایســته  پویا  آنها جریانی  شــیء تسلیم می شوم. 
در تضاد است.  کاماًل  قبلی  شان  بی میلی  از  و سرشار  ایستا  تالش های  با  که  می گذارند، 
آن  گرفتن  برای  کمتری  نیروی  به دفعات پیش عمــاًل  نســبت  آنها  بار  این  اینکه  جالب تر 

شیء صرف می کنند.
از  ید  انجام می دهیــد، دار تا نشــان بدهم وقتی شــما  ایــن تمریــن اســتفاده می کنم  از 
گر می خواهید  ا ر می زنید.  زو ید  دار تالش می کنید،  وقتی  اما  اســتفاده می کنید؛  یتان  نیرو

باشید. نیرومند  بهتر است  بزنید،  زور  اینکه  به جای  انجام دهید،  کاری  زندگی  در 
اتفــاق نمی افتــد. همــۀ ما  به ســادگی  تغییــر وضعیــت  ایــن  واقعــی،  زندگــی  البتــه در 
انجــام دهیم، ولی  کاری  تــا  کرده ایم  را جــزم  زمانــی عزممان  که  را داشــته ایم  ایــن تجربــه 
وفادار  کــردن،  برای ســال جدیــد می گیریم، ورزش  که  نداده ایــم. تصمیماتی  انجــام  را  آن 
ایــن تصمیمات  از  بــد نمونه هایی  گذاشــتن عادات  کنار  و  مانــدن، رعایــت زمان بنــدی 
را بشناسیم. مدل تفکر  رفتارمان  باید  بیفتد،  اتفاق  این تغییر وضعیت  برای اینکه  است. 
افکارمان  بر مبنای  و ســپس  کنیم  اول حســابی فکر  باید  ِخرد عامه می گوید  و  کالســیک 
نگرش  این  بالینْی  آزمایش های  از  به دست آمده  نتایج  که  اینجاست  کنیم. جالب  عمل 

نمی کند. تأیید  را 
مغز  نواحــی مختلف  از  یافتــی  در ام آرآِی  الگوهــای موضعــِی عالئــم  از  رمزگشــایی  بــا 
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با عملی  افکار مرتبط  قبل از اینکه  بالینی نشــان داده اند مغز می تواند  آزمایشگران  انســان، 
کردن  اقــدام  برای  را  بگیــرد، عالئم حرکتــی  آن شــکل  در  گاهانه  به صــورت خودآ خــاص 
برای موجه جلوه دادنش دلیل  بعد  و  را می کنید  کار خودتان  ابتدا  بفرستد. درواقع، شما 
بنابراین  تا دالیل منطقی.  می تراشــید. بخش اعظم اعمال ما بیشــتر نتیجۀ عاداتمان اند 
انجام دادن، بین حرف  و  کردن  برمی خوریم: چگونه شــکاف بین تالش  به ســؤال مهمی 
موفقیت  و  بین شکســت  درنهایت  و  دادن،  انجام  کاری  در موردش  و  دربارۀ چیــزی  زدن 

پر می شود؟
که طراحی شده اند  کتاب، داستان ها، توصیه ها و تمریناتی را خواهید یافت  در این 
را  یادگیــری واقعی  کنید و طعــم  کننــد تجربــۀ متفاوتــی در زندگی تان خلــق  کمکتــان  تــا 
کردیــم، مصمم  تأســیس  اســتنفورد  را در دانشــگاه  زمانی کــه دانشــکدۀ طراحی  بچشــید. 
باشند،  داشــته  واقعی ســروکار  آدم های  با  بتوانند  دانشــجویان  تا  بیافرینیم  تجاربی  بودیم 
کار مهمی انجام دهند. نتایج به دست آمده به میزان زیادی  کنند و  مسائل واقعی را حل 
انگیزۀ درونی  و  اســتادی  از هدفمندی،  به حسی  بوده است. دانشــجویان  مســرت بخش 
انگیزشی  نمره عامل  که دیگر  اســت  این  آن  و  اتفاقی جادویی رخ داده  یافته اند.  دســت 
کار  و  گرفته  را  نمــره  انگیــزۀ درونی جای  نمی شــود. درواقع،  یا معناداری محســوب  مفید 

تبدیل شده است. دانشجویان  پاداش  به  کردْن خودش 
فهمید: را خواهید  زیر  موارد  بخوانید،  پایان  تا  را  کتاب  این  گر  ا

کردن آن قدر خوب نیست و چقدر با انجام دادن متفاوت است.    چرا تالش 
چرا بهانه ها، حتی از نوع موجهشان، جنبۀ خودتخریبی دارند.   
ید به فردی اقدام کننده1 )انجام دهنده) و     که از خودتان دار چگونه تصویری را 

دستیابنده2 تغییر دهید و چرا این تغییر مهم است.

1. doer
2. achiever
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چگونه تغییرات ظریف در گفتار می توانند مسائل پیچیدۀ وجودی را حل کنند    
و موانع عمل را از میان بردارند.

که تمام     کاری  که انجام می دهید )اعمالتان) به جای  کاری  چگونه با تقویت 
کنید. می کنید1 تاب آوری2 ایجاد و از این طریق از موانع موقت عبور 

کردن حواستان شما را از     که با پرت  چگونه به خودتان یاد دهید تا به چیزهایی 
دستیابی به اهدافتان بازمی دارند اعتنا نکنید.

چگونه پذیرای یادگیری از تجربه های خودتان و دیگران باشید.   

که تصورش را می کنیم و همواره با خودخواهی های  ذهن انساْن فریب کارتر از چیزی است 
که  نابود سازد. این وضعیتی است  را  اراده هایمان  تا بهترین  درونی مان همکاری می کند 
گرفتن  که در در اختیار  انسان در آن به سر می برد. آنچه به نفعمان خواهد بود این است 

بهبود می بخشند. را  زندگی مان  که  کنیم  تا عاداتی خلق  باشیم   اراده مان حواس جمع 
تفکــر طراحــی دارند.  یشــه در ســنت  ر کتاب مطرح شــده اند  ایــن  کــه در  ایده هایــی 
]۳[، درحالی که  کار می برند  دیگران این رویکرد را در حوزۀ تغییرات و نوآوری سازمانی به 
ببرم. دانشــکدۀ  کار  بــه  توانمندســازی و تحول فردی  را در حــوزۀ  گرفتــم آن  مــن تصمیــم 
از  و در مقام یکی  اســت  تفکر طراحی  از پیش گامان جنبش  اســتنفورد  طراحی دانشــگاه 
بنیان گذارانش، شاهد عالقۀ فراوان بخش های آموزش، صنعت و دولت به فعالیت های 

بوده ام. دانشکده  این 
کنون متن جامعه شناسی  که ا آمریکایی انطباق یافته3،  نام  کتابی شگفت انگیز به  در 
آمریکایی  فرد  روزمرۀ  روان رنجوری های  اســت  قدیمی ای محســوب می شود، تالش شــده 

1. accomplish
2. resiliency
3. The Adjusted American
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