 ۸ﻋﺎدت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﺲ را ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﺎ ارزش ﺧﺎﻟﺺ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل درﺳﺖ در ﻣﮑﺎن درﺳﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﻇﻬﻮر

ﻋﺼﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ
روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﯿﺘﺲ ﻧﻘﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﻬﺎ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ً
اﺧﯿﺮا ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از  ۱۰ﻋﺎدت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﮔﯿﺘﺲ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ
او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﺪ .در اداﻣﻪ  ۸ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬراﻧﺪ:

 -۱ﮔﯿﺘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ
ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻫﺎروارد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﺎروارد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ او و اﻟﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ
ﮔﯿﺘﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ در ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ او در ﺟﺎﺑﺰ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺟﺎﺑﺰ ﻫﻢ از  Reed Collegeاﻧﺼﺮاف داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻼس
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

 -۲او ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﭘﺪر ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد؛ داﺋﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ« .واﻟﺪﯾﻦ ﮔﯿﺘﺲ از ﻋﻼﻗﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﺷﺎم ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻤﻨﻮع« وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در وی اداﻣﻪ دارد ،و ﮔﯿﺘﺲ ﻫﻨﻮز ﻫﺮ ﺳﺎل ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻮرد

ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎدت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 -۳ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻗﺘﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای از ﮔﯿﺘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری اش را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد او ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﻦ واﻗﻌﺎً در اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد اﺳﺖ .او و اﻟﻦ راﺑﻄﻪ ی ﭘﯿﭽﯿﺪه

ای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﯿﺘﺲ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ ﮐﺎری
ام در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ای اﺳﺖ.

 -۴ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮدش اﻋﺘﻤﺎد دارد
اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺘﺲ و ﺟﺎﺑﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ اول از ﻫﻤﻪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻮش دﻫﯿﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﯿﺘﺲ و اﻟﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ای ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪه ی دﯾﻮاﻧﻪ واری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﺒﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای آﻧﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری روی
ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺰﻫﺎ و در ﻫﻤﻪ ی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ« .ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ در اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﯿﺘﺲ و
اﻟﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

 -۵در ﻗﺒﺎل ﭘﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ

ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای در ﺳﺎل  ۱۹۹۸ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ آﻧﻘﺪر ﭘﻮل در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪی ﺑﭙﺮدازم ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ام ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺗﯿﻢ
ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟

 -۶از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد درس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد و ﺗﯿﻢ
رﻫﺒﺮی اش در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زودﻫﻨﮕﺎم اﺷﺘﺒﺎه ،و اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺖ .او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻃﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﯾﺎدی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺘﻤﺎً ﺷﻤﺎ

ﻫﻢ وﯾﻨﺪوز وﯾﺴﺘﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ.

 -۷ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ دارد
ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاب آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﻢ .او ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻠﻪ ﮐﺮدن از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺗﺎ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم و ﮐﻤﺒﻮد
ﺧﻮاب ،از  ۷ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻋﺎدت ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﺧﻮد ﭘﺮورش
دﻫﺪ.

ً
واﻗﻌﺎ روی ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
-۸
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﭼﻘﺪر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﺎر در آن واﺣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﮔﯿﺘﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی روی آﻧﻬﺎ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .او آﻧﻘﺪر ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و درﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﺎرش را
اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮ زدن ﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎم ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
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