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دید بلند مدت
موفق ترین مردم در هر جامعه آن هایی هستند که هنگام
تصمیم گیری دورترین زمان را در نظر می گیرند.

این مطلب از یک تحقیق انجام شده در زمینه ( حرکت رو به رشد اقتصادی )
در آمریکا توسط دکتر ادوارد بنفیلد از دانشگاه هاروارد در اواخر سال های دهه 0591
و اوایل دهه  0591به دست آمده  .وی پس از تحقیق در مورد بسیاری از عوامل
موفقیت های مالی افراد در طول زندگیشان به این نتیجه رسید که یکی از عوامل
نسبت به بقیه دارای اولویت است  ،او این عامل را ( دید بلند مدت ) نامید.
ادوارد بنفیلد به این نتجه رسید که هر چه شخصی از نظر سطح اجتماعی
باالتر باشد ،دید زمانی او بلندمدت تر است ،برای مثال افرادی که در باالترین
سطوح اجتماعی و اقتصادی قرار دارند ،تصمیم هایی می گیرند که ثمره آن ها تا
سال ها و گاه حتی تا آخر عمرشان به دست نمی آید  ،در واقع آن ها درخت هایی را
می کارند که هرگز در زیر سایه آن ها نمی نشینند.
افرادی که دید بلندمدت دارند ،حاضر به تحمل مشقات زیادی قبل از رسیدن
به موفقیت هستند .آنها نتیجه انتخاب ها و تصمیماتشان را برحسب این که در پنج،
ده ،پانزده ،یا حتی بیست سال آینده در چه موقعیتی خواهند بود در نظر می گیرند.
کسانی که در پایین ترین سطوح اجتماعی قرار دارند از کوتاه ترین دید زمانی
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برخوردارند .آنها معموال روی مواردی که بازده سریع دارند تمرکز کرده و
چنان عمل می کنند که عواقب منفی آن در بلند مدت تقریبا حتمی است .در پایین
ترین سطوح ،معتادان و الکی ها را می بینید ،تمرکز آنها روی تزریق یا لیوان بعدی
است .دید زمانی آنها اغلب کم تر از یک ساعت است.
نتیجه اول  :پاداش همراه با تاخیر کلید موفقیت و موفقیت مالی است.

نقطه شروع برای داشتن دید بلند مدت کنترل و تسلط بر نفس  ،چشم پوشی
از لذت های فوری و فدا کردن بعضی منافع کوتاه مدت برای رسیدن به پاداش های
بلند مدت است .این نوع دیدگاه برای کسب هر نوع موفقیت ضروری است .
نتیجه دوم  :انضباط مهم ترین ویژگی فردی برای کسب موفقیت های
بلند مدت است.

سال ها قبل  ،آلبرت هوبارد انضباط را چنین تعریف کرد ( توانایی
مجبور کردن خود به انجام کاری که باید انجام دهید ،در زمانی که باید انجام دهید،
چه بخواهید و چه نخواهید )
هربرت گری مدت  00سال در مورد(عوامل مشترک موفقیت ) تحقیق کرد .او
هزاران فرد موفق را تحت مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که ( انسان های
موفق مرتب کارهایی را انجام می دهند که افراد غیر موفق عالقه ای به انجام آنها
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ندارند ) اما این کارهایی که افراد ناموفق مایل به انجام آن ها نیستند
کدامند؟ در حقیقت آنها درست همان هایی هستند که افراد موفق هم به آنها
بی عالقه اند ،کارهایی مانند زودتر بیدار شدن  ،سخت کار کردن و دیرتر خوابیدن،
ولی افراد موفق به هر حال آن ها را انجام می دهند ،اما چرا این کار را می کنند؟
چون آنها بیش تر نتایج مطلوب را مدنظر می گیرند ولی افراد ناموفق به
روش های مطلوب توجه می کنند.
نتیجه سوم  :ایثار در کوتاه مدت هزینه امنیت در بلند مدت است .

اگر مرتب به جای این که زمان و پولتان را صرف کارهای بیهوده ای مثل
صحبت های بی ثمر و یا تماشای تلویزیون کنید ،آن ها را در راه رشد و پرورش
خودتان سرمایه گذاری کنید ،آینده ای درخشان در انتظارتان خواهد بود .مدیرانی که
با سخت کوشی سعی می کنند تا سازمانشان بهترین شرایط ممکن را داشته باشد،
دید بلند مدت دارند.
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