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است که به « ری دالیو» نوشته «اصول»کتاب از ای کتاب کنونی خالصه

ارش منظور تعلیم و کمک به شما برای استفاده از اصول زندگی و کار به نگ

 تری داشته باشید.تر و موفقتا زندگی آگاهانهاست درآمده 

  





 کتاب در یک نگاه

 ی اصولیمنتشر شد. کتاب به بررس 2017نوشته ری دالیو در سال  «اصول»کتاب 

تا از  ده استر برایجاد، توسعه و به کا ،اخیر زد که ری دالیو در طول چهار دههپردامی

 صولان این بود موفقیت و کیفیت زندگی و کار لذت ببرد. کتاب به بیان یکتایی و عملی

ها، و سایر و ناکامیها ها، موفقیتو سرپایینیها که نتیجه تجربه، سرباالیی پردازد،می

 و رادکند که افیم ی را اتخاذداند. دالیو رویکردالیو بودهای وقایع زندگی فردی و حرفه

ندگی خود ار و زدر ک اصول را دنبال کنند و از این سرمایه ت،شفافی به راحتی و باها شرکت

 را ببرند. نهایت استفاده 

کتاب مشتمل بر سه بخش است. بخش اول کتاب حاوی هشت فصل است و پایه و 

د. این بخش هنمی قیه کتاب را با تاکید بر کل سفر زندگی دالیو از زمان تولد بنیاناساس ب

دهد. می را پوشش 1اقدام، کشمکش، ناکامی و موفقیت نهایی شرکت دالیو به نام بریج واتر

گرفت که زندگی، کار  دهد که چگونه دالیو اصولی را فرامی ت نشانچنین، بخش نخسهم

 و این کتاب را شکل دادند. 

شود و متشکل از پنج فصل است که اصول می بخش دوم اصول زندگی را شامل

دارد. بخش دوم چندین اصول می زندگی فرد را بیانهای هدایت کننده هر کدام از بخش

ترین کند. یکی از مهممی ارائهدگی فردی به کار برد را توان در زنمی کههایی و روش

نکات مطرح شده در این بخش پذیرش واقعیت و حقیقت موجود در اطراف فرد و مدیریت 

                                                      

1 Bridgewater 
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الزامی است. به عالوه، روشنفکری و شفافیت به شدت در هدایت آن است. صداقت کامل 

مهم است. فرایند پنج  زندگی فرد در مسیر درست اهمیت دارند. تکامل هم الینقطع و

تعریف اهداف شفاف، شناسایی و  اساس خیلی چیزها در زندگی است به کهای مرحله

ریزی و ها، برنامهآنای مدیریت مشکالت، تشخیص مشکالت به منظور یافتن علت ریشه

. اصل مهم دیگر که باید به خاطر داشته باشید درک و نیاز داردحرکت به سمت مقصد 

اند. در نهایت، تصمیمات متفاوت از هم شکل گرفته ر است که مردم کامالپذیرش این ام

 باید موثرانه اتخاذ شوند. 

ر خودش دای اساس حضور حرفه بخش سوم مشتمل بر اصول کاری است که دالیو بر

و ها ز ارزشابی باید ترکی ،خواهد موفق باشدمی کند. اگر سازمانیمی شانزده بخش ارائه

ا رازمان سلکرد باید جوانب، فرهنگ و عمها عمال کند. این اصول و ارزشاصول قوی را ا

نی سازما ر زمینهبهترین راه برای انجام امور د «ایده ساالریِ شایسته»مدیریت کنند. 

هارت به مها شکل داده و در آنها است. برخی از اصول کاری که دالیو در طول سال

به  ل دادنای، شکو شفافیت ریشهای حقیقت ریشه رسیده است عبارتند از ایمان داشتن به

ترازی با مردن هک، بنیاد نهادن و حفظ از آنها منتجهای فرهنگ پذیرای اشتباهات و درس

ستن از فرد با سودجهای گیریکند، اعتبارسنجی تصمیممی کارها افرادی که فرد با آن

های انایید و توافرا ت، تمرکز برفااختالاز  فائق آمدن و برون رفتنقطه نظر افراد معتبر، 

. این غیره بندی افراد ومناسب و همیشگی، ارزیابی و دستههای ها، داشتن آموزشآن

و  صمیماتتد و دهد تا فرد زندگی کاری خود را هدایت کنمی اصول عملی را ارائه ،بخش

 اتخاذ کند. ایهوشمندانههای انتخاب

 



 مولف  درباره

، و طرفدار 1پوششیهای گذار، مدیر صندوق، کارآفرین، سرمایه1949، متولد ری دالیو

ترین و بزرگترین گذار یکی از مهمحقوق بشر اهل آمریکاست. بیشتر به عنوان بنیان

 بریج واتر مشهور است. های شرکت تحت عنوانپوششی های صندوق

دارای مدرک اقتصاد از دانشگاه النگ آیلند و  بزرگ شد، 2در النگ آیلند ، کهدالیو

کار هاروارد است. بعد از اخذ مدرک ودانشکده کسبکار از ودیریت کسبکارشناسی ارشد م

هایی در اندازی کرد. قبل از کسب موفقیت نراه 1975کارشناسی ارشد، بریج واتر را در 

ل، ری دالیو بسیار مشهور برو بود. به همین دلیزیادی روهای ت با چالشرک، این ش2000

 شد. 

زندگی کردند.  3کانتیکت دالیو و همسرش، باربارا، حدود چهل سال با هم در گرینویچ،

اش، شهرت یافته است. دالیو اخیر، دالیو به خاطر بشردوستیهای چهار پسر دارند. در سال

 اند. پیوسته تفابیل گیتس و وارن ب خیریههای و همسرش به کمپین

 اکنونبرای درک چیزی که  یکند؛ الگویمی ماشین اقتصاد چگونه کاراو: دیگر کتاب 

 (2007افتد. )می اتفاق

                                                      

1 Hedge fund :خود گذارانسرمایه به که هستند وکارکسب برای ساختارهایی و گذاریسرمایه حامالن 
 .دهندمی را گذاریسرمایه و تجاری هایموقعیت از تریوسیع طیف در در حضور امکان

2 Long Island :است گرفته قرار نیویورک شهر شرقی انتهای در که باشدمی نیویورک ایالت در جزیره نام. 
3 Greenwich, Connecticut 





 مقدمه 

اد را ایجها نآدهد که ری دالیو می مانند را به شما آموزشاین کتاب برخی اصول بی

 را شکل بدهد.  شتوسعه داد تا زندگی و کار کرد و

ناسب یت مآموزید که پذیرش واقعیت و حقیقت برای هدامی مورد اصول زندگی، در

آموزد تا یم ی به شماامهم و ضروری هستند. این کتاب فرایندی پنج مرحله ،زندگی فرد

  و وقایع مهم زندگی را مدیریت کنید. این مراحل عبارتند از:ها تصمیم

  شفاف سازی اهداف 

  یافتن و مدیریت مشکالت 

 مشکالتای اجرای تشخیص برای یافتن علت ریشه 

 طراحی نقشه راه  

  حرکت به سمت پایان 

 ذارید. احترام بگها افراد را درک کنید و به آنهای آموزید که تفاوتمی چنین،هم

رین را بهتیست، و چچ «ایده شایسته ساالریِ»آموزید که می اصول کار، در زمینه

  ند از:آموزید عبارتمی آنها یر مسائلی که دربارهه سازمان است. ساروش برای ادار

 ای ر داشتن به حقیقت و شفافیت ریشهباور 

 دهی به کار معنادار و روابط معنادار چگونگی شکل 

 ها تشویق اشتباهات و درس گرفتن از آن 
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 ترازی تحقق و حفظ هم 

 تان گیریباورپذیری دادن به تصمیم 

  یافتن راهی برای توفق جستن بر اختالف نظرها 

  ده از تان با استفادرست و ساختن و تکمیلِ سازمانچگونگی استخدام افراد

 اصول

  



 مروری بر فصول 

 : است و فصول زیرها مشتمل بر بخش «اصول» کتاب

 آیم می بخش اول: از کجا

 ن، و اولین . این فصل تولد، بزرگ شد1967-1949: اجراجوییفراخوان من به م

 .دهدمی ری دالیو را پوششهای گذاریسرمایه

 روند تنزلی  این فصل پیشرفت در زندگی دالیو، .1979-1967: عبور از آستانه

 .دهدمی را توضیح اوواتر توسط  اقتصاد و تاسیس بریج

 این بخش بر مشکل اقتصاد و اولین مشکل .1982-1979من:  پرتگاه 

 .کندمی اقتصادی خود دالیو تمرکز

 بنا نهادن . این فصل تقالی دالیو و چگونگی1994-1983آزمون و خطا:  جاده 

 .دهدمی خوب در آینده را توضیحهای اساس زمان

  :به بریج  دهد که چگونه دالیومی این فصل توضیح .2010-1995مزیت نهایی

 اشد. بموفق  و همکرد تا موفق شود و آنجا را آماده کرد تا بدون دالی واتر کمک

  :ازگشت باین فصل تغییر بریج واتر و چگونگی  .2015-2011بازگشت مزیت

 گیرد. می دالیو را دربر

 های این فصل بر چالش .2017-2016: من و بزرگترین چالشم آخرین سال

 کند. یم رکزعنوان مدیرعامل تمپیش روی بریج واتر در زمان غیبت دالیو به 

  کند.می اکیدتنگاه به گذشته از سطح باالتر: این فصل بر بازتاب سفر دالیو 
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 : اصول زندگی2بخش 

 ر دش و این فصل اهمیت پذیر -واقعیت را بپذیرید و آن را مدیریت کنید

 دهد. می آغوش کشیدن واقعیت و حقیقت در زندگی را پوشش

  خواهید به دست می که از زندگیرا استفاده کنید تا چیزی ای مرحله 5از فرایند

 کند.می بیان که باید در زندگی دنبال کرد راای ورید: این فصل، پنج مرحلهآ

 در ای شهاین فصل بر اهمیت تمرین روشنفکری ری –باشید ای روشنفکر ریشه

 کند. می جوانب زندگی تاکید همه

  این : این فصل براندشده کشیسیمدرک کنید که افراد به صورت متفاوت 

 اند. ریزی شدهمهانرب یمتفاوت شکلحقیقت تاکید دارد که افراد به 

  دی فراین این فصل بر -کنید گیریتصمیمموثر به طور یاد بگیرید که چگونه

 کند. می کند که به اتخاذ تصمیمات موثر کمکمی تمرکز

 

 : اصول کار3بخش 

 کند می یاین فصل بررس -اعتماد کنیدای ریشه و شفافیتای به حقیقت ریشه

گی اساس زندای و شفافیت ریشهای که چگونه اعتماد داشتن به حقیقت ریشه

 کند.می کاری موثر را فراهم

 ت کار ه اهمیبرا  این فصل توجهات -کار معنادار و روابط معنادار را تقویت کنید

  .کندمی تحقق آنها جلب دار و شیوهامعنادار و روابط معن

 ل بل قبوقا لیفرهنگی را ایجاد کنید که در آن اشتباه کردن اشکالی ندارد و

ردن کدهد که اشتباه می این فصل نشان -درس گرفته نشودها نیست که از آن

 چقدر برای پیشرفت مهم هستند. ها و یادگرفتن از آن

  لیتم کاین فصل بر همگام شدن با افراد و سیس –همگام سازی و حفظ آن 

 کند. می برای تحقق موفقیت تمرکز
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  دهد که می این فصل آموزش -بدهید ارزشگیری خود تصمیمبه با باورپذیری

اعتبار  صمیماتکنند، به تمی چگونه با یادگیری از افراد معتبر که با فرد مخالفت

  .بخشید

 بور یت عاهم این فصل -تشخیص دهید که چگونه از اختالف نظرها عبور کنید

 دهد. می اختالف نظرها و چگونگی دستیابی به نتیجه را توضیحاز 

  این فصل  -تر استمهم «چه چیزی»از  «چه کسی»به خاطر داشته باشید که

  .کندمی تمرکزدرست اقدامات  در مقایسه بابر اهمیت افراد درست 

 ستنگین است سافراد درست را استخدام کنید، زیرا تاوان استخدام افراد نادر- 

  .کندمی دکند که استخدام افراد درست چقدر تفاوت ایجامی ن فصل تاکیدای

 ین ا -نیدکبندی پیوسته تعلیم دهید، بسنجید، ارزیابی کنید، و افراد را دسته

ا ان رسازی افراد برای خدمت به اهداف سازمفصل مراحل اصلی در آماده

  .دهدمی پوشش

 این  -رسیدیت کنید تا به هدف بکند، مدیرمی مانند کسی که با دستگاه کار

 انا نشفصل اهمیت اتخاذ رویکردی ماشین مانند برای رسیدن به اهداف ر

 دهد. می

 اید بکند که چگونه می این فصل تاکید -مشکالت را ببینید و تحمل نکنید

 را تحمل کرد. ها نه آن مشکالت را دید، و

  ر فصل ب این -پیدا کنیدنها را آای تا دلیل ریشهمشکالت را تشخیص دهید

 ن تاکید دارد. آای اهمیت تشخیص مشکل برای یافتن علت ریشه

 بود به این فصل بر -دستگاهتان را بهبود دهید تا از مشکالت عبور کنید

  کند تا با مشکالت نوظهور مقابله کند.می همیشگی رویکرد تاکید

 رسیدن رایفتن باین فصل اهمیت جلو ر -کاری را بکنید که باید انجام دهید 

 .کندمی به هدف را مطرح
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 ا مشخصکار ر تا نحوه به سرانجام رسیدن استفاده کنیدها از ابزار و پروتکل 

کند تا یم تاکیدها این فصل بر اهمیت تبدیل اهداف به ابزار و پروتکل -کنید 

 کار مشخص شود.  یندآفر

  ،و  نظارت اهمیت این فصل بر –را نادیده نگیرید!  نظارتو محض رضای خدا

 کند. می موفقیت سازمانی تاکید گروه توانای رهبری در زمینه

 


