 ۲ﻋﺎﻣﻞ ذﻫﻨﯽ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﻐﻠﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﮐﺎﻣﻼ
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اوﺿﺎع
ً
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﺟﺎن اﮐﺎف ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ .او در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ

ﭼﻬﺎر ﮔﺬار ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ
ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دوره ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رود .اﮐﺎف در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ

در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ و زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد  ۲ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﮕﺮش ﻫﺎ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﮐﺎف ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ
ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺘﯽ اﺧﺮاج ﺷﺪه ،اﯾﻦ را از روی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺮار دارﻧﺪ
را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ی آﺧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺟﻤﻠﻪ ی ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺎف ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﮕﺮش
و ﺗﻐﺮ آن اﺳﺖ.
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻐﺮ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﺮش
ﺗﺎزه ای اﻧﺘﺨﺎب و اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .رﻣﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﮕﺮش ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در وﺟﻮدﺗﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد«.

اﻧﺘﻈﺎرات
ﺟﻨﺒﻪ ی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺛﺮﮔﺬاری اش ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ،اﻏﻠﺐ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﮐﺎف اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز ﻧﮕﺮش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎن را

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺰﻧﯿﻢ.

او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ و

ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ای از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻗﻊ دارﯾﻢ ﮐﺎرﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ،ﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎرﺗﺎن ،ﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺘﺎن«.
ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی او ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد از ﺷﻐﻞ ،زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻐﻠﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺣﻮزه ی دﯾﮕﺮی را دﻗﯿﻘﺎً ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺒﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ از ﮐﺎرﺗﺎن ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ دارﯾﺪ؟ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺷﻤﺎ
از ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﻮل؟ ﺷﻬﺮت؟ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی؟ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان؟«.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ورزش ﮐﻨﺪ و وزن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت را ﺑﺪﻫﺪ؛ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﻫﺎ را از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
اﮐﺎف ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد از ﺷﻐﻠﺘﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪم ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮ
ﮐﺮدن ﺧﻼء ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮدارﯾﺪ.
او در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻐﻠﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﺰوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً دوﺳﺖ
دارﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﺎن دﺳﺖ
ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ درون
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ً
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از روﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﻗﺪم اول آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺎف ﻧﮕﺮش و اﻧﺘﻈﺎرات را در ﺣﯿﻄﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد؛ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﻫﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ای ،اﻋﻢ از رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،رﺟﻮع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ
دوﺳﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ی ﺧﻮد ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

