ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
»ری داﻟﯿﻮ« ﻣﯿﻠﯿﺎدر ﻣﻌﺮوف و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Bridgewaterﮐﻪ از ﻣﻮﻓﻘﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ و ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ .او ﺑﺎرو دارد
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ آن ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،ﺑﺎزﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

او ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن دو ﺧﻮاﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺰرگ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رد ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .داﻟﯿﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ؛

روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی درﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در راﺳﺘﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد
روی ﻏﺮور ﺧﻮد ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ً
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی داﻟﯿﻮ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻧﻈﺮات
ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ادای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را در آورده و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﺘﯽ ،ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ و ﯾﮏ دﻧﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ

ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ؛

اﻓﺮاد ﯾﮏدﻧﺪه ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد؛ روﺷﻨﻔﮑﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ

دﯾﮕﺮان اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
ﯾﮏ دﻧﺪهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎرهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺎن ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺸﺎن را ﻟﺠﻮﺟﺎﻧﻪ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺷﺨﺎص روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻫﯽ را اﺷﺘﺒﺎه رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻓﺮاد ﯾﮏ دﻧﺪه روی ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯿﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان را درک ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ دﻧﺪهﻫﺎ ذرهای ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ اﻓﺮاد روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ رخ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎورده و ﻣﺮاﻗﺒﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻨﺪ
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را در ﺧﻮد

ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻗﺪم دوم ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺪم را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺘﺎن را از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ داﻟﯿﻮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز دارﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد دﯾﮕﺮان را ﺷﻨﯿﺪه و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن داﻟﯿﻮ ﭘﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏدﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺷﺪن ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:

ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﻌﺮوف ﺑﺎور دارد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در آﻧﻬﺎ ،اﯾﺪه و داﻧﺸﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان از آن ﺑﯽ ﺑﻬﺮهاﻧﺪ ،ﺻﺒﺮ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ،ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎً ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﻘﺪر ﺳﺮﮔﺮم راﺿﯽ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺷﺘﺒﺎه از ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد،
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺪورتﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

