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CELE CINCI CĂI CĂTRE CREATIVITATE 
 
CULTURA 

 

 

Dați-le uneltele… 

Este ușor să gândim că nu trebuie decât să le dăm oamenilor uneltele necesare pentru a fi creativi, și apoi 
putem sta comod în fotoliu, așteptând ivirea ideilor noi. Totuși, în practică, mecanismele creativității sunt 
mai complexe.  Este evident cum condiționarea socială acționează împotriva inovației. O parte din 
evoluția culturii sociale vizează securitatea noastră, în condițiile în care creativitatea - încercarea unor noi 
căi de acțiune - ne poate fi “fatală”. Înlăturarea acestui factor ține de aspectul cultural al dezvoltării 
creativității; însă, în majoritatea organizațiilor, nu aceasta este cea mai mare problemă. 
Cultura creează obstacole din cauza legăturii strânse dintre creativitate și eșec. Pentru a fi inovatori, 
trebuie sa fim pregătiți să și ratăm. Aceasta nu presupune intenția de a greși, însă există întotdeauna un 
anumit grad de risc în orice acțiune creativă și, oricat de bine am controla și am atenua acest risc, putem 
eșua. 
Dacă reacția la eșec este să învățăm din el și să trecem repede mai departe, rezultatul este creativitate 
veritabila. Richard Feynman, marele fizician din secolul XX, a spus: ,,Pentru a dezvolta eficient ideile bune, 
încerc să ratez cât se poate de repede". Totuși, în cultura din domeniul afacerilor și din cel al 
organizațiilor, mult prea des eșecul apare ca o pată pe obraz. O formulă uzuală este : ,,Dacă greșești o 
dată, ai probleme; daca greșești a doua oară, ai zburat de aici". 
Aceasta reacție culturală la consecințele inevitabile ale creativității afectează în mod nemijlocit 
capacitatea de inovare. Nimeni nu are chef să-și pericliteze situația propunând o idee nouă, când există 
riscul sa fie împușcat (la figurat, sper) daca ea eșuează. lar incapacitatea de a recunoaște această blocare 
culturală a procesului creativ este cel mai frecvent motiv pentru care dă greș încercarea de a crește gradul 
de creativitate într-o organizație. 

 
Începeți de la vârf 
Producerea unei transformări culturale (și foarte multe organizații vor avea nevoie de ea) este, practic, 
imposibilă fără sprijinul conducerii acelei organizații. Atâta vreme cât managementul are o atitudine 
greșită față de eșec, nici unul dintre subalterni nu are cum să se încreadă în vorbele frumoase despre 
,,cultura fără învinuiri" și ,,sprijinirea inovației". 
Vizibilitatea este un element-cheie în efectuarea unei transformări culturale. Managementul trebuie să 
folosească în mod vizibil timp și energie pentru sprijinirea acestei schimbări. Ea nu este posibilă doar prin 
vorbe - daca nu vă sprijină conducerea, nu are șanse nici o încercare de a face organizația cu adevărat 
creativă. 

 
Este o problemă de încredere și de comunicare 
Factorii de care depinde instaurarea unei culturi care să sprijine creativitatea sunt încrederea și 
comunicarea. Managerii trebuie sa fie convinși că angajații vor acționa așa cum trebuie și ca își vor asuma 
riscurile adecvate. Ei trebuie să sprijine acțiunile angajaților. La rândul lor, angajații trebuie să aibă 
încredere în manageri, altfel nu își vor asuma riscuri și nu vor iniția schimbări - nu vor fi creativi. Sprijinirea 
creativității este ilustrată de Nordstrom, o firmă de comerț cu amănuntul din SUA, al cărei manual de 
politică și procedură în afaceri conține două rânduri. Și anume: 

Folosiți-vă în orice situație discernământul.  
Nu există alte reguli. 
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Încrederea pe care o implică enunțul dă frâu liber creativității. Aceasta, în cazul în care admirabilul decret 
este ceea ce se face cu adevărat, nu doar vorbe. 
Comunicarea este un factor mai puțin evident pentru sprijinirea creativității, însă la fel de important. 
Singurul mod în care încrederea poate funcționa într-o organizație este printr-o bună comunicare. Ar 
trebui să fie ușor ca o idee să ajungă la compartimentul adecvat pentru a fi realizată. Ar trebui să fie ușor 
de aflat costul potențial al unei anumite tentative. Ar trebui să fie posibilă cercetarea - pe Internet, de 
exemplu - pentru susținerea unei idei noi. Fără încredere, această comunicare liberă este privită cu 
ostilitate. Se consideră că angajații iși pierd timpul ,,jucandu-se pe Internet" sau cu lucruri 

nextraprofesionale". 

Spațiul personal 
Una dintre cele mai bune metode de a sublinia schimbarea produsă în cultura unei organizații și de a 
arăta cât de reală este încrederea e să se acorde fiecărui angajat un interval de timp - un exemplu bun 
este tradiționala jumătate de zi pe saptămână de la 3M - în care să se ocupe de un proiect personal. 
Acesta poate fi orice dorește angajatul, punându-i-se la dispoziție resursele firmei, cu condiția ca produsul 
să fie interesant pentru ea. Poate să pară că renunțarea la o jumătate de zi pe săptămână din timpul unui 
angajat valoros este o mare pierdere; însă, în realitate, beneficiile sunt imense. 
Un astfel de ,,spațiu personal" îi acordă angajatului un timp în care sa fie cu adevarat creativ, să se 
distanțeze de presiunea problemelor zilnice. Profitul pe termen lung pentru firmă este net superior 
pierderii de timp de moment. Și nu există vreo cale mai bună de a dovedi că încrederea este reală. 
Desigur, pentru unii va fi mai ușor decât pentru alții. Unii angajați trebuie să fie ajutați să folosească 
eficient acest interval de timp. Dar toata lumea, de la directorul general până la portar, poate să tragă 
foloase din aceasta situație - și să aducă profit organizației. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: “Creativitatea – curs rapid”, Brien Cleg și Paul Birch, Editura Polirom, Colecția Hexagon, 2003 
 


