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ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎزه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در ﭼﺸﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﯿﺎورد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎزه ی داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ »ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ارﺟﺤﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوه اول ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از زاوﯾﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﮐﺴﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
آن ﺻﻮرت داده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ در ﻇﺎﻫﺮ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب را ﺳﺎده ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎرک ﮐﻮﺑﺎن را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽ اﻓﺘﯿﻢ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی اﺳﺘﻌﺪادی ﺧﺪادادی در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه» ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ،
ً
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻣﺪرک ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﮐﻮر در اداﻣﻪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮا
ﺗﺮ ﻣﯽ رود و اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻢ
ﺳﻄﺢ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺒﺮه ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در دﻧﯿﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی
رؤﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد؛ ﻣﺜﻞ ﮔﺮی وﯾﻨﺮﭼﺎک .او در ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﮔﻮﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،در ﺻﺤﻨﻪ ی
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺗﯽ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻬﺮت ﯾﮑﺒﺎره ی او را ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  Web 2.0ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺮﭼﺎک ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ،از ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد روی ﺻﺤﻨﻪ ی
وب  2.0ﻓﺮود ﻧﯿﺎﻣﺪ .در واﻗﻊ او ﭘﯿﺶ از آن ،ﺳﺎل ﻫﺎ در ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﻐﻮل رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺎن از  4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  50ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن روز
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره روی آن ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﯿﻤﯽ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎً از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻌﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻗﻠﻪ ﻏﺎﻓﻞ
ﺷﻮﯾﺪ .درک ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻼش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای رﺷﺪ ﺳﺨﺖ در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ،ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﯿﻢ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﻣﺴﯿﺮی
ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و دﺷﻮاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎﻟﻪ ی ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ ﺷﻤﺎ را در
ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

