 ۲ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد اول ،اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت
دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
دﯾﮕﺮان ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎن را ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس
و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎری؟ اﯾﻤﯽ ﮐﺎدی ،اﺳﺘﺎد رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد در ﮐﻨﺎر دو
رواﻧﺸﺎﻧﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺳﻮزان ﻓﯿﺴﮏ و ﭘﯿﺘﺮ ﮔﻠﯿﮏ ،ﺑﯿﺶ از  15ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی
ﺗﺄﺛﯿﺮ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻤﯽ ﮐﺎدی در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻀﻮر« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ اول از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دو ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :اول اﯾﻨﮑﻪ »آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﻨﻢ؟« و دوم اﯾﻨﮑﻪ »آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارم؟«
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن از اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﻫﺮ دو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﺎدی ،اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
ﮐﺎدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﮔﺸﺘﯽ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﺴﯽ ارزش اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎی
ﻣﺎ ارزش ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮی دارد« .اﮔﺮ دوران ﻏﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻢ ﻗﻄﺎراﻧﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺗﺎن را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ
ﻣﯽ ﺑﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،در آن دوران از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ آﺗﺶ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ارزش زﯾﺎدی دارد ،ﮐﺎدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اول اﻋﺘﻤﺎدی ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ روی ﺑﻪ رخ
ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻋﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﺎدی ،ﮐﺎرآﻣﻮزان  MBAاﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻫﻮش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺟﻠﻮه ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﯾﺪاد ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﮐﻞ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺷﻐﻠﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﮐﺎدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ او را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آب زﯾﺮ ﮐﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
رﺳﯿﺪن ،ﺷﮏ او را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﯾﺪ«.
او اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎری ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ دارد و اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮان را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﻮاری ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
اﻧﺪاﺧﺖ ،ﮐﻪ اول ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻫﻮش ،ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن،
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺮﺧﻮرد اول ﻇﺮف

ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺎﻧﺲ در ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

