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سخن آغازین

بســـیاری کسان از ســـرانۀ اندک مطالعه در کشـــور ناالناند ،و شـــمار دیگری ،از
بیسامانی صنعت نشر در ایران گالیه دارند .اما ما باور داریم که خبر و واقعیت
شادیآور ،چیز دیگری اســـت .دستکم در گسترهای که ُ
کاربن بنای به حضور
و فعالیت در آن را دارد ،شـــمار کتابهای خوب و شایسته برای خواندن بسیار
است و خوشبختانه ،پیوسته بر این شمار افزوده میشود .در سالهای گذشته،
انتشـــارات گوناگون ،نیروی خود را بر ســـاخت درونمایـــۀ اصیل و کارا در فضای
کســـبوکار و زیرشـــاخههای آن گذاشـــتهاند کـــه برآینـــد آن ،تألیـــف و برگـــردان
کتابهای بسیار خواندنی و آموزنده است.
ن کار ارزشـــمند را زمانی دریافتیم که خواســـتیم راهمان را راســـختر از یک
ای 
اندیشـــۀ خام و نخســـتین آغاز کنیم؛ به ســـخن دیگـــر ،کار و راه از آنچه در نگاه
نخست __  مانند همۀ منتقدان__ به نظر میرسید ،با آنچه «بهراستی» در جریان
است ،تفاوت بسیاری دارد.
با اینهمه ،بر عزممان افزوده شـــد و شـــادمانه ،بیشتر کوشیدیم تا فرآوردهای
آماده و پیشـــکش کنیم که ارزش زمان و دقت شمایگان را داشتهباشد و بنا را بر
آن گذاشـــتیم که بکوشـــیم تا چیزی به داشـــتههای خوانندۀ دانا و آ گاه بیفزاییم
کـــه بـــا ابزارهای یادگیـــری دیگر هـــم آشناســـت .میخواســـتیم و میخواهیم که
کار چندماهه و ریزبینی
برآیند کوشش گروهیمان ارزشمند باشد .امید که این ِ
انجامشده ،با خواستمان همسو باشد.
در گزینـــش ایـــن کتاب برای ترجمه ،نمونههای بســـیاری را بررســـی کردیم و
سختگیرانه ،این اثر را برگزیدیم.
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به موضوع این کتاب و رو یهمرفته گفتار «منابع انسانی» در بین کتابهای
زیرشاخۀ کسبوکار ،کمتر پرداخته شدهاست .بهنظر ،آنچه موجود و در دسترس
اســـت ،با واقعیت و درونمایۀ کسبوکارها و بنگاههای امروزی همخوانی ندارد
و روزامدی بایسته در آنها کمتر یافت میشود .امروزه بنگاهها ،بهویژه آنهایی
که در گسترۀ فناوری کارایند ،تغییرات معناداری به ساختارهایشان دادهاند که
همین امر ،به تغییر مفهوم «شغل» نیز انجامیدهاست .در این میان ،دلمشغولی
و دغدغهمندی برای بازگویی شـــغل و پیشبری مســـیر شغلی ،بیش از هر زمان
دیگری معنا و جایگاه یافتهاست.
این کتاب با رویکردی «انسانی» به موضوع شغل نگاه میکند و آن را پارهای
از زندگـــی میداند و میکوشـــد تا با روشهای کارا و گاهـــی «ممکن» ،الگویی را
برای برپایی تراز بین این دو صاحب __  یعنی «زندگی» و «کار»__ پیشنهاد دهد.
ارزش کتاب __  که مهمترین انگیزۀ ما برای ترجمهاش شد__ در عملمحوری آن
است .نگارندگان این کتاب به بیان کلیات بسنده نمیکنند و «الگو» پیشنهاد
میدهند .همین رویکرد ،اثربخشی و کارامدیاش را دوچندان میکند و سبب
میشود تا بتوانیم آن را نه یک کتاب آموزشی ،بلکه یک راهنمای عملی بدانیم.
نکتهها و دانش بیانشده در کتاب ،گاهی نیازمند عمیقترشدن و واکاوی
بیشـــترند .از اینرو ،گروه مترجمان کاربن ،در وبگاه  karbon.plusو شبکههای
اجتماعی وابسته به آن ،میکوشند تا با تألیف و برگردان نکتههای وابسته با این
دانســـتهها ،خواننده را یک گام از جایگاه کنونی به پیش ببرد .از اینرو ،شـــما را
فرامیخوانیم تا این وبگاه را پیش چشـــم داشـــته و در خبرنامۀ آن عضو شـــوید تا
همواره در روند چاپ تازههای این وبگاه قرار بگیرید.
با احترام و مهر
بهامین توفیقی _ راهبر کاربن

مقدمه

کارت را راستوریس کن

کتابی نوشتهام __  نه این کتاب بلکه کتابی دیگر .شاید آن را خواندهباشید ،شاید
هـــم نه .در آن ،به مـــردم آموختهایم که چگونه با بهرهگیری از ِخرد ،زندگیشـــان را
طراحی کنند .به بیشـــتر افراد نشان دادهایم که چگونه به خودشان تکانی بدهند
و از نســـخههای جایگزیـــن زندگی و شـــغل خود نمونههایی نخســـتین بســـازند.
مـــا بر پایۀ ایـــن کتاب ،کارگاههای آموزشـــی ســـاختهایم و هـــزاران نفـــر را دیدهایم
و از خواننـــدگان شـــنیدهایم کـــه چگونـــه زندگیشـــان به ســـوی بهترشـــدن پیش
رفتهاســـت .آنها داستانهایشـــان را با ما درمیان گذاشتهاند و اکنون هرکدام از آن
داســـتانها ،بخشـــی از داســـتان کتاب ماست .بیشـــتر خوانندگان و دوستداران
حـــال ورود به
کتـــاب زندگ ــی خ ــود را طراح ــی کنید ،1در مرحلـــۀ گـــذار بودهاند؛ در
ِ
یکـــی از نقطهعطفهـــای زندگـــی .آنها برای برداشـــتن گام بعدی بـــه کمک نیاز
داشـــتند؛ اینکه به کدام سو بروند ،چه کاری انجام دهند و حتی گاهی چهکسی
باشـــند .کار آنها چنین بود :کوشش برای پنداری دیگرگون از آینده و روشی برای
بهحقیقترساندن رؤیاهای دستنیافتنی.
آن کتاب دربارۀ پنداشتن بود.
این کتاب دربارۀ بهحقیقترساندن آن.
2
مـــا همچنین از مردم شـــنیدهایم که برنامههای ادیســـهای __  که ما پیشـــنهاد
دادهبودیـــم__ عالی اســـت ،ولـــی برایشـــان امکانپذیر نبـــود که بگریزند و بشـــوند
1. Designing Your Life.
2. Odyssey plans.
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یـــک مربی غواصـــی در بیمینـــی ،1و این بهدلیـــل تنگناهایی ماننـــد بیمه ،رهن،
قبضهای آب و برق و فرزندانشـــان اســـت کـــه هنوز در مدرســـهاند .اینان از ما
کتابی «دیگر» میخواستند.
از مـــا کتابی میخواســـتند کـــه با آن ،بهدرســـتی در همانجایی که هســـتند
روبـــهرو شـــوند و برای کامروایی ،ابزارهـــا و ایدههایی را فراهم آورنـــد تا در محلکار
یار یشان دهد.
ببینید! محلهـــای کار امروزی همواره دگرگون میشـــوند؛ چنانکه بنگاهها
پیشـــرفت میکنند تا بیش از پیش سیاســـت بهخـــرج دهند و بـــرای رویارویی با
بازارهـــای نااســـتوار ،زودتـــر تغییرجهت دهند ،محـــلکار نیز بســـیار کمتر از پیش
پیشبینیپذیر خواهدبود .امروز بیشتر از دیروز بهعهدۀ کارمند است که رضایت
و کامیابی خود را در این چشماندازی __  که همواره رو به دگرگونی است__ تعریف
کند .همچنین بهعهدۀ مدیران و بنگاههای هوشمند است که کارمندان خود را
در میانـــۀ راه دیدار کنند و منابعی __  مانند این کتاب__ را به آنها پیشـــنهاد دهند
کارمندان هموارهدگرگونشـــونده بتوانند با
که کمک میکند ،فرهنگی پدید آید تا
ِ
تغییر محلکار سازگاری پیدا کنند؛ چنانکه این
های پیوســـته رو به
درخواســـت ِ
ِ
درحالتغییر سازگاری مییابند.
بازار همواره
ِ
درخواستها نیز با ِ
بنابراین ،بیشـــتر مردم برای پیروزشـــدن نیاز دارند تا بـــه ابزارهایی همخوان با
تغییر و رشدشـــان در جایگاه انسان دست یابند؛ بهویژه برای شمار بسیاری از ما
که خوداشـــتغالیم .و روشـــن شـــد که کارمندان زادۀ دهۀ پایانی قرن بیستم و دهۀ
نخســـت قرن بیستویکم ،به تجربۀ کاری بهینه نیاز دارند که معنادار باشد و به
آنها این حس را بدهد که در جهان تأثیرگذارند .همۀ ما میخواهیم که روزهایمان
سرشار از معنا و کارایی باشد.
ســـر کاریم .پس جای شـــگفتی نیســـت
بســـیاری از ما ،بیشـــتر روزهایمان را ِ
که محلکار ،نخســـتین جایی باشـــد که در آن بهدنبال معنـــا و کارایی میگردیم،
در حالی که بیشـــتر پیشـــهها ،فقط دور کانون وظایفی برای انجـــام و تعاملهایی
1. Bimini.

همدقم
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برای مدیریت ســـاخته شـــدهاند و بیشـــتر مدیران برای گفتوگو دربـــارۀ کارایی و
معنابخشـــی ،آســـوده نیســـتند .وقتی طراح کار خود شـــوید .میتوانیـــد به رئیس
و بنـــگاه خـــود کمک کنید تا شـــغلتان را بـــه آنچه میخواهید دگرگـــون کند .اگر
خودتان شـــغلی دارید ،میتوانید آن را بارها از نو بسازید تا زمانی که به شما حس
کارایی و معنابخشـــی بدهد .میتوانید زندگی شغلی خود را در جایگاه کارمند یا
صاحب کسبوکار طراحی کنید .اندیشۀ طراحی برای کسانی مانند شماست؛
چه فیـــش حقوقی دریافت کنید ،چـــه فیش حقوقی دیگـــران را امضا کنید .این
کتـــاب پـــر از ایدهها و ابزارهایی اســـت که به شـــما کمک میکند افـــزون بر ایجاد
روز کاری تجربه کنید.
معنای بیشتر در زندگی خود ،شادی بیشتری را نیز در هر ِ
فقط محلکار تغییر نمیکند ،بلکه تغییر ســـاختار نیز میدهد .اقتصاد پویا،
هـــوش مصنوعـــی و رباتهـــا درحال آمـــدن نیســـتند ،آنها اینـــک همینجایند و
آمادهاند تا هر اندیشـــهای را دربارۀ کار و حرفه دگرگـــون کنند .بنابراین ،کارمندان
باهوش باید خودشان را برای رشد در دنیای تازۀ فناوری آماده کنند.
ما در این کتاب ابزارهای کاربردی بســـیاری داریم که به شـــما کمک میکند
مانند یک طراح نوآور به محلکار آینده واکنش نشـــان دهید .اگر جزء خوانندگان
کتـــاب زندگی خود را طراحی کنید باشـــید ،این کتاب به طراحی روند ذهنیتتان
میافزاید تا کمک کند یک زندگی کاری دلچسب را تجربه کنید؛ همانسان که
برنامۀ اودیســـۀ خود را طراحی کردهاید .اگر کتاب نخســـت مـــا را نخواندهاید __  یا
کتاب نخســـت را خواندهاید ،ولی تمرینهـــای آن را انجام ندادهاید__ این کتاب
بهتنهایی به شـــما کمک میکند تا از اندیشـــۀ طراحی ،برای طراحی محلکارتان
بهـــره ببریـــد .بنابرایـــن میتوانید در چهل ،پنجاه و شـــصت ســـاعتی که در طول
هفته در محلکار میگذرانید ،خوشـــحالتر و کاراتر باشید ،بدون آنکه نیاز باشد
شـــغل یا حرفهتـــان را تغییر دهید؛ مگر آنکه بهراســـتی بخواهیـــد .اگر میخواهید
شغلتان را تغییر دهید ،ما به شما نشان میدهیم چگونه این کار را انجام دهید.
بنابراین وقت آن اســـت که از روی کاناپه بلند شوید و شغلتان را فراموش کنید.
بهراستی ،زمان آن است که کار را برایتان راستوریس کنیم.
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یک جای کار میلنگد
بانی سیســـاله ،از زمان دانشـــکده تاکنون ،پنج شـــغل داشتهاســـت .او همیشه
ِ
بـــا خوشبینـــی ،هیجان و سرشـــار از انتظارهایـــی که دربارۀ راستوریسشـــدن
کارش دارد ،بـــه همان راه پیشـــین مـــیرود ،ولی هر بـــار در پایان ناامید میشـــود.
شـــغلش __  هرچه باشـــد__ او را ناامید میکند ،بدون آنکه دلیلش را بداند .هر بار
که میخواهـــد برای اجاره از والدینش پول قرض بگیـــرد ،به آنها توضیح میدهد
کـــه «ایـــن کار هم راســـتوریس نشـــد» .بانـــی میداند کـــه دالیل اســـتواری برای
اســـتعفا ندارد ،ولی در زندگی او روشنتر از این نمیتواند باشد که «یک جای کار
میلنگد ،ولی نمیدانم کجا»؟!
لوئیـــس ،در یـــک بنـــگاه ،مدیر میانی اســـت .در آنجا پانزده ســـال اســـت که
ســـر کار میرود و ســـر ســـاعت  8:15به دفتر کارش
کار میکند .هر روز با قطار به ِ
میرســـد .او بر گروه فـــروش نظارت میکند کـــه هرکدام در اتاقکهـــای جداگانه
مینشـــینند و کارهایی ناهماهنگ میکنند .او باید مدیریتشـــان کند و به آنها
انگیزه دهد ،ولی هر روز که لوئیس به طبقۀ فروش پا میگذارد ،بیش از روز پیش
احساس میکند که غریبهای است که پا به سرزمینی بیگانه گذاشته.
«این بنگاه من نیست».
«هیچکدام از اینها ارزش ندارند».
لوئیـــس با قطار  17:15راهی خانه میشـــود .دو فرزند او به مدرســـۀ راهنمایی
میروند .یکســـوم رهن خانهاش پرداخت شدهاســـت .در راه بازگشت به خانه،
در حالی که ســـرش را به شیشـــۀ پنجرۀ قطار تکیه دادهاســـت و دنیایی را تماشـــا
میکنـــد که از کنار او میگذرد ،گوشـــههایی از آهنگ «تاکینگ هدز» 1را بارها در
یادش دوره میکند:
و شاید از خود بپرسی،
 ،)1974( Talking Heads .1نام گروه موسیقی موج ِنو امریکایی که در شهر نیویورک پایهگذاری شد.
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چگونه به اینجا رسیدهام؟
ماری ،در پیشۀ خود ،پزشک خوبی است که بهراستی درمانده شدهاست ،ولی
نمیخواهد از پیشۀ پیروز پزشکی دور شود.
راجیو 2شـــغلش را بســـیار دوســـت دارد .او میخواهد کارهای بسیاری انجام
دهد ،ولی برای انجامدادن آنها زمان ندارد .راجیو بسیار مشتاق است.
بروس 3رانندۀ طرح خدمات ماشـــینی اســـت و گاهی در کنارش ،کارهای
کوچـــک گـــذرا نیـــز انجام میدهـــد؛ در حالی کـــه بـــه آزادی در برنامهریـــزی باور
دارد ،ولی برای پیشـــرفت در پیشـــهاش ،نداشـــتن درآمد ماهانه ،راه روشـــنی را
پیشپایش نمیگذارد.
ِ
جنیفر ،مدیر منابع انســـانی در یک بنگاه فناوری پیشـــرفته است .او میداند
که کارمندان هیچ ارتباطی با کار خود برقرار نمیکنند و کارکرد خوبی هم ندارند،
ولی در هیچ بخشـــی از دورۀ آموزشـــی به او نیاموختهاند که چگونه به آنها کمک
کند .بنابراین ،فقط فرمهای کارکرد بد را __  یکی پس از دیگری__ پر میکند.
داســـتان
همۀ نامبردگان از کار خود ناخرســـندند و هرکدام دربارۀ شغلشـــان
ِ
ناخوشایندی دارند.
این برای من نتیجهبخش نیست .من برای این کار سزاوار نیستم .تغییر یا
درستکردن اوضاع بسیار سخت است ،ولی نمیدانم که باید کارم را رها
کنم یا در آن بمانم و پس از آن باید چهکنم؟
1

باور ناکارآمد :این کار در اینجا برای من سودبخش نیست.
بازآفرینی( :کمابیش) در هرجایی میتوانید کارتان را راستوریس کنید.

 .1ایـــن دو ســـطر ،بخشـــی از ترانۀ «یکبـــار در طول زندگی» اســـت که گـــروه تاکینگ هـــدز آن را اجرا
کردهاست.

2. Rajeev.
3. Bruce.
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ارتباطبرقرارنکردن با کار
اگـــر چهـــل ســـاعت در هفتـــه ،و پنجـــاه هفته در ســـال __  بـــا دو هفتـــه تعطیالت
ناچیز امریکایی__ برای چهل ســـال کار کنید ،هشـــتادهزار ســـاعت یا بیشـــتر کار
خواهیدکـــرد .بـــرای بســـیاری ،میانگیـــن این ســـاعت بیـــش از پنجاه ســـاعت در
هفتـــه خواهدبـــود و بیـــش از پنجـــاه ســـال کار خواهندکـــرد کـــه درســـت ،بیش از
یکصدوبیســـتوپنجهزار ســـاعت خواهدشـــد .کمابیـــش هیچچیـــز بهانـــدازۀ
کارکردن ،زمان و نیروی شما را نمیگیرد .با اینهمه ،در نظرسنجیهای گوناگون،
گالوپ 1نشان میدهد که شـــصتونهدرصد از کارمندان امریکایی هیچ ارتباطی
بـــا کار خـــود برقـــرار نمیکنند[ .این درصـــد ،فقـــط در زمینۀ نبود ارتباط اســـت ،و
خشم و نارضایتی از کار ،ناارتباطی فعال نامیده میشود ].در گسترۀ جهانی ،آمار
کارمندان ناراضی از محلی که بیشتر زندگانی خود را در آن سپری میکنند ،درصد
ج است .این کارمندان با لبخندی روی لب به محلکار
شگفتانگیز هشتادوپن 
نمیروند و از کار خود __  کمابیش__ با واژههای «خســـتهکننده» و «کسالتبار» یاد
میکنند .در اینجا فقط دربارۀ کارمندان اداری روزمره یا یقهآبیهایی که کارهای
دستی یکسانی انجام میدهند و یا کارکنان فستفود که در برگرفروشی زنجیرهای
محـــل ،کار میکنند ،گفتوگو نمیکنیم .در دورهمیها و کارگاههای آموزشـــی،
کتـــاب زندگ ــی خود را طراحی کنید ،در سراســـر کشـــور از آمـــوزگاران ،مدیرعامالن،
مربیان ،پزشکان ،دندانپزشکان ،کشاورزان ،بانکداران ،آرایشگران ،سخنگویان
مذهبی ،کتابداران ،خلبانان نظامی بالگرد ،فیزیوتراپها ،رانندگان ماشینهای
ســـنگین ،دفترداران دولتی و وکال __  بســـیاری از وکال__ و از زنان ،مردان ،جوانان،
میانســـاالن ،پیران ،مجردان ،متأهالن ،مطلقهها ،و هرکسی که فکرش را بکنید،
شنیدهایم که همگی دربارۀ شغلشان یک چیز را گفتهاند:
«من شغلم را دوست ندارم».
چنانکه گفتیم ،ارتباطبرقرارنکردن با شغل ،در جهان همهگیر است که در برخی
از کشـــورهای ،سختتر میشود .بیش از نودوســـهدرصد از کارمندان ژاپنی خود
 ،Gallup .1بنگاهی کارشناسی برای نظرسنجی.
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را در دســـتۀ کســـانی میدانند که با پیشـــۀ خـــود پیوند نمیگیرنـــد .ژاپنیها حتی
نامهای گوناگونی بر این شغلهای خستهکننده گذاشتهاند :کارمند «شاچیکو»
کـــه بهمعنـــای «چهارپایان بنگاه» یا «بـــردگان کاری بنگاه» و «کیشـــا نو اینو» 2که
بهمعنای «سگ بنگاه» است؛ حتی واژۀ «کاروشی» 3که میتواند بهمعنای «مرگ
در پی کار بســـیار» باشـــد .پروندههای بســـیاری دربارۀ خودکشـــی کارمندانی باز
شدهاست که دیگر نمیتوانستهاند ساعتهای کاری دراز و خستهکننده را تاب
آورند.
پس ،سپاســـگزار باشید چون شرایط میتوانســـت خیلی بدتر باشد .مراد من
این است که خب ،چهکسی دوست دارد حس چهارپای بنگاه را داشتهباشد؟
دالیل بسیاری برای نارضایتی از کار وجود دارد:
گناه شغلم است؛ بسیار خوابآور است.گناه رئیس است؛ او بسیار مدیر ریزبینی است.گناه بنگاه اســـت؛ مـــن هیچگاه دربارۀ اینکـــه کارم چگونه اســـت ،بازخوردینمیگیرم.
گناه حرفۀ من است؛ بهگمانم حرفۀ نادرستی را برگزیدهام.ما احســـاس شـــما را درمییابیم و اینجاییم که به شـــما بگوییم شاید اوضاع
آنقدرها هم سخت نباشد که گمان میبرید .اگر شغلی دارید ،این آغازی است،
و باید خودتان را برای داشـــتن شـــغل ،خوشـــبخت بدانید .دستکم کمی حس
امنیـــت ،کمی درآمد و نیز مکانی دارید برای آغاز طراحی دوبارۀ خود .بســـیاری،
شـــغلهای گـــذرا را یکی پس از دیگـــری انجام میدهند و برخی نیـــز به «بیکاری
مزمن» در دســـتهبندی آماری دچارند که مرحلۀ دشـــواری است .خوشبختانه در
ایـــن کتاب ،ایدهها و ابزاری پیشبینی شدهاســـت که برای همه __  بدون نگاه به
جایگاهشان__ یار یدهنده خواهدبود.
اگـــر هنوز شـــغلی ندارید ،ابزارهای کمکی بســـیاری در این کتاب پیشـــنهاد
شدهاست که یار یتان میدهد تا پیشۀ شایستهای پیدا کنید و همچنین کمک
1

1. Shachiku.
2. Kaisha no inu.
3. Karoshi.
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میکنـــد تا مطمئن شـــوید که شـــغل آیندهتان جایـــی خواهدبود بـــرای یادگیری،
مشارکت و رشد انسانی که میخواهید باشید.
مـــا بـــاور داریم کـــه خودتان طـــراح زندگی و شـــغلتاناید و با اندیشـــۀ طراحی
میتوانیـــد آنهـــا را بهتر کنید .میتوانیـــد واکنشهای رئیستـــان را دگرگون کنید،
تجربۀ کار با دیگران را تغییر دهید و حتی فرهنگ بنگاه را بهینه کنید .باور داریم
که همه میتوانیم بیاموزیم که خودمان روشـــی طراحی کنیم تا در کار خود رشـــد
کنیـــم و محـــلکاری پدید آوریم که برای همه بهتر باشـــد .خبر خوب این اســـت:
«این کار قرار نیست چندان سخت باشد».
باور ناکارآمد :من مانند یکی از چرخدندههای ماشینم.
بازآفرینی :من مانند یک بازوی اهرمی میتوانم ماشین را کارآمد کنم.
بازآفرینـــی بهتر :من یک انســـانم ،نه یک ماشـــین ،و لیاقت دارم شـــغلی نوآورانه و
سزاوار داشتهباشم.

مانند یک طراح بیندیشید

پیـــش از آنکـــه بتوانید طراحی و بازطراحی زندگی و حرفۀ خـــود را آغاز کنید ،باید
بیاموزیـــد که مانند یک طراح بیندیشـــید .توضیح خواهیمداد که چگونه این کار
را انجام دهید .در آغاز باید نکتۀ ارزشـــمندی را بدانید :در هنگام طراحی شـــغل
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پیشروی خود «نمیاندیشـــند» ،بلکه آن
خود ،باید بدانید که طراحان دربارۀ راه ِ
را «میســـازند» و برای این کار باید ذهنیت یک طراح را دریابید؛ ســـپس بپردازید
به پرورش آن در ذهن خود .در کتاب نخســـتمان ،دربارۀ اندیشـــۀ طراحی ،پنج
ذهنیـــت داشـــتهایم .اکنون برای این کتاب شـــش زمینه داریـــم که یک ذهنیت
برتـــر و مهم اســـت .ایـــن ذهنیتهـــا چنیناند :کنجـــکاوی ،پایبنـــدی به عمل،
بازآفرینی ،هشیاری ،همکاری فشرده __  و مهمتر از همه__ داستانپردازی.
کنجـــکاو باشـــید :دربـــارۀ انســـانها ،کار و جهـــان کنجکاو باشـــید ،زیرا یک
طراح همیشـــه با ذهنی باز آغاز میکند و میپرســـد« :چرا؟» کنجکاوی در درون
شماست و برای آغازبهکار و بیرونرفتن و دیدار با انسانهای برجسته ،سرچشمۀ
نیروســـت .کنجـــکاوی ،مهمتریـــن بخـــش از ذهنیـــت یـــک طـــراح اســـت ،زیرا
جستوجو و عمل را پیش میبرد و سرآغاز همۀ کارهای طراحانه است .بدبینی
منطقـــی خـــود را در خانـــه بگذارید [پس از ایـــن ،زمانی که بـــه ارزیابی گزینههای
شـــگفتانگیز خود نیاز داشـــتید ،بـــهکار خواهدآمد] و کنجکاو شـــوید .دنیایی
شـــگفتآور چشـــمبهراه شماســـت و هنگامـــی که صادقانه دوســـتدار انســـانها
و چیزهای دیگر شـــوید ،انســـانها نیز از ارتباط با شـــما شـــاد خواهندشد .به یاد
جلب عالقه است.
داشتهباشید که عالقهمندی ،موجب ِ
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راههـــای گوناگون را بیازمایید :این همان گام پایبندی به عمل اســـت ،جایی که
کنجکاوی و پرسشهایتان عملی میشود .در کتاب زندگی خود را طراحی کنید،
به شـــما نشـــان دادهایم که چگونه از گفتوگوها و تجربههایتان نمونۀ نخســـتین
بســـازید .در ایـــن کتـــاب ،روشهای بیشـــتری به شـــما نشـــان خواهیـــمداد تا در
آیندۀ خود ســـرک بکشید و آشـــکار کنید که چهچیزی در محلکار و خانه برایتان
سودمند اســـت .هنگامی که در این بستر ذهنی زندگی میکنید ،همیشه کاری
برای انجامدادن ،کسی برای ســـخنگفتن ،و تجربهای برای آزمودن آماده است.
در این کتاب به شـــما نشـــان خواهیمداد که راهبردهای گوناگـــون چگونه آزموده
پیشروی
میشـــوند برای آنکه «چیزهای گوناگـــون را تجربه کنید» .طراحانِ ،
راه ِ
خود را میسازند و آن چیزی که برایشان در کار و زندگی بهتر است با پایبندی به
عمل ،کشف میکنند.
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مشـــکالت را بازآفرینـــی کنیـــد :بازآفرینی اندیشـــۀ بزرگی اســـت و زمانـــی که در آن
چیرهدســـت شـــوید ،هیچگاه به دردســـر نمیافتید .طراحان همیشـــه کارشان را
با بازآفرینی ســـختیها آغـــاز میکنند ،زیرا گاهی پیچیدگی ،شـــاید آنچنان هم
دشـــوار نباشـــد .این کتـــاب دور کانـــون دنیـــای کار و گرفتار یهـــای آن میگردد
کـــه آنهـــا را باورهـــای ناکارآمـــد مینامیم .این باورها شـــاید درســـت نباشـــند یا
کمککننده نباشـــند و یا ســـبب گیرافتادن شـــما شـــوند .اینها باورهاییاند که
دربارۀ کار و زندگی دارید و دیگر به درد شما نمیخورند .ما به شما نشان میدهیم
که چگونه این باورهای ناکارآمد را بازآفرینی و از آنها چالشهای عملی بسازید.
باید بخواهید که در بازآفرینی مهارت پیدا کنید ،چون این ذهنیتی بایسته برای
مهارتیافتن در گشـــودن پیچیدگیهاســـت .پیشـــینیان گفتهاند« :مشکلی که
درســـت بیان شـــود ،نیمی از آن آســـان شدهاســـت ».بازآفرینی ســـبب میشود،
مطمئن شـــوید که بهدرســـتی مشـــکلی را برای حلکـــردن بازگو کردهاید و شـــما را
به ســـوی راهحلهایی بـــرای تنگناهای شـــغلی و زندگیتان ســـوق میدهد .این
اندیشـــهای بهراستی بزرگ است .کمابیش ،در سراسر فصل سوم دربارۀ بازآفرینی
ماورایی طراحی است.
توضیح دادهایم .این نیروی
ِ
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بدانید که این یک فرآیند است :در اندیشۀ طراحی ،گاهی شما ایدههای بسیاری
دارید .ما به آن «مرحلۀ ایدهپردازی» میگوییم و زمانی است که بهدنبال ایدههای
خـــوب ،بـــد و دیوانـــهوار میگردید و فـــروزان میشـــوید .در زمانهـــای دیگر ،روی
نقطهنظری یا نمونهای نخســـتین تمرکز میکنید که میخواهید بیازمایید .در این
مرحله ،شما روی مسئلهای درست یا ایدهای ویژه تمرکز میکنید که میخواهید
آن را بیازمایید .این دو مرحله از فرآیند اندیشـــۀ طراحی __  فروزانشدن و تمرکز__ از
طراحان خوب میآموزند که چگونه از فرآیندشان
ُبن از هم جداست .از همین رو،
ِ
نگهداری کنند .باید بدانید که چه زمانی فروزان شـــوید و چه زمانی تمرکز کنید.
باید بدانید چه زمانی چیزهای بیشـــتری بپرسید و چه زمانی دادههایی را بپذیرید
پیشرویتان پایبند باشید .این موضوع بهویژه زمانی ارزشمند
که ساختهاید و به ِ
راه ِ
اســـت که بخشی از یک گروه طراحی باشـــید ،زیرا برای پیشرفت ،همگی باید در
یک ســـو گام بردارید .نگرش به فرآیند ،شـــما را مطمئن میکند که همۀ پایههای
بنیادی را بررســـی کردهاید ،بررســـیهای مفهومی و ایدهپرداز یهای خود را انجام
دادهاید و برای یک تصمیمگیری خوب آماده شدهاید.
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درخواســـت کمـــک کنیـــد :اگـــر بخواهیم بدانیـــم که چگونـــه تجربـــۀ کاری خود را
جهان کار
تغییـــر دهیم ،نمیتوانیم فقط در خانه بنشـــینیم و بیندیشـــیم؛ باید بـــه
ِ
و کارمندان وابســـته باشیم؛ باید درخواســـت کمک کنیم .این مرحلۀ درخواست
کمک را «همکاری رادیکال (شـــدتگرفته)» نامیدهایم و زمانی که با پایبندی به
عمل جفتوجور شـــود ،به یادگیری شتابان ،فراوانی نمونههای سادۀ فرصتها و
برخـــی تجربههای تغییردهندۀ زندگی میانجامد .بازگشـــت به دنیا و گفتوگو با
انســـانهای گوناگون بایسته است؛ کسانی که هرکدام تجربههای کارآمدی دارند
که دربارۀ آنها کنجکاوی کنید .این همان طراحی جســـتوجوی شماســـت ،و
زمانی که بهخوبی همکاری کنید ،خواهیددانست که تنها نیستید و پرسشهای
شـــما ،همان پرســـشهای دیگران هم بودهاســـت و همگی نگرانیهای یکســـانی
دارید .وقتی موضوع «کار» باشد ،میخواهیم روی این پافشاری کنیم ،که طراحی
فرآیندی بر پایۀ همکاری اســـت و بیشـــتر ایدههای خوبتان از دیگران سرچشمه
میگیرد .فقط باید کمک بخواهید .وقتی به دنیای بیرون دست پیدا میکنید ،در
برابر ،دنیا به شما تجربههایی میدهد که همهچیز را دگرگون میکند.
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داستانپردازی :ذهنیت «داســـتانپرداز» بهترین است .وقتی ذهنی «داستانگو»
ی میگردیـــد تـــا در گفتوگوهـــا و
را میپذیریـــد ،پیوســـته بهدنبـــال فرصتهایـــ 
تجربههایتان آنها را بازتاب دهید ،و برای برقراری ارتباط با دنیا ،بهدنبال روشهای
تازهای از راه داســـتانپردازی میگردید .همگی داســـتان خوب را دوســـت دارند،
و اگـــر کنجکاویـــد ،به عمل نیز پایبندید و نمونههای ســـادۀ زیادی ســـاختهاید و
داســـتانهای بســـیاری برای بازگویی و توصیف خواهیدداشـــت .داســـتانگوی
زبردست شدن ،چیزی است که میتوانید یاد بگیرید و زمانی که آن را آموختید،
بازگوکردن داســـتان ،جای خود را به نخســـتین روش شما برای ارتباط با دیگران و
گـــذار طراحی زندگی و کارتان بهپیشرو خواهـــدداد ،و در هنگام آغاز گفتوگو،
رویدادی خندهآور رخ میدهد :دنیا نیز در برابر شـــما حرف میزند و داستان خود
را بازگو میکند؛ در چارچوب دوســـتیهای تازه ،فرصتهای شغلی و روشهای
نوآورانه برای دستیابی به اهدافتان .به یاد داشتهباشید ،پیش از این گفتیم که
در مرحلۀ کنجکاوی «عالقهمندی موجب جلب عالقه خواهدشد» .نیمۀ دیگر
«جلب عالقـــه نیز موجب ایجاد عالقه خواهدشـــد».
ایـــن ایده چنین اســـت که
ِ
این همان چیزی اســـت کـــه در کانون ذهنیت داســـتانپرداز وجـــود دارد .زمانی
که کنجکاوی هوشـــمندانه را با روایت داستانی خوب بیامیزید؛ ترکیبی توانمند
ســـاخته میشـــود که برایتان ســـودمند خواهدبود ،ولی پیش از آنکه دنیا بتواند به
شـــما پاســـخ دهد ،باید ابتدا گفتوگو کنید و داســـتان خود را بگویید .به شـــما
نشان میدهیم که چگونه داستانتان را بازگو کنید.

جذابتر شوید
در هنـــگام پذیـــرش ذهنیـــت داســـتانپرداز ،بهراســـتی بـــه رونـــدی نیرومنـــد از
تجربههای انســـانی میپردازید که آن «روایت» اســـت .داســـتانپردازی عنصری
طبیعی از پیشـــرفت انســـان اســـت و راهی برای معنادادن به تجربهها و زندگی ما
و روش ارتباط ما با دیگران .لیزا برتولوتی ،1پروفســـور فلسفه در دانشگاه بیرمنگام
1. Lisa Bortolotti.

همدقم

25

انگلســـتان ،میگویـــد« :روایت داســـتانها جذابیت جنســـی را افزایش میدهد و
بخت زادآوری ما را بهبود میبخشد».
دکتـــر پاول جـــی .زک ،1مدیر مرکز مطالعـــات اقتصاد عصببنیان در دانشـــکدۀ
آموزش عالی کلرمونت ،2مقالهای دارد که نشان میدهد «داستانهایی با ویژگی
غوطهوری میتوانند نگرش ،دیدگاهها و رفتارها را تغییر دهند» .بازگویی داستانی
تـــازه __  بهویژه برای خودتان__ میتواند روشـــی نیرومند بـــرای دگرگونی تجربههای
کار یتان باشـــد .این موضوع شـــاید توضیح بدهد که چرا زنان و مردان غارنشین
روی ســـنگها ،بـــه ِگـــرد فنـــاوری نوینشـــان __  آتش__ مینشســـتند و داســـتان
میگفتند؛ و انســـان هرگز بازنایستادهاست .داستان خوب و داستانگویی ماهر،
همواره هوادار داشتهاست؛ چه دور آتش ،چه دور ماکرویو دفتر کار و چه در کنار
زمین فوتبال فرزندش .به شما نشان میدهیم که چگونه آنسان باشید.

داستانتان را بگویید و جذاب شوید
اگـــر اکنـــون از داســـتان خـــود راضـــی نیســـتید ،نگـــران نباشـــید! به شـــما کمک
خواهیمکـــرد تا زندگی کاری دلخواهتان را طراحی کنید و در این فرآیند ،داســـتان
زندگیتـــان را دوباره بنویســـید .به شـــما کمک خواهیمکرد که کنجکاوتر شـــوید،
راههای گوناگون را بیازمایید و بذر پایبندی به عمل را در خود بکارید .ســـرانجام
میخواهیم در هر کاری که انجام میدهید ،نیروی کارا و نوآور باشـــید .راستش،
اگر از شـــغل خود راضی نباشـــید ،از زندگی خـــود هم راضـــی نخواهیدبود ،و این
روش درستی برای زندگیکردن نیست.
شـــما بایـــد در کاری کـــه انجام میدهیـــد و زمانی کـــه به زندگـــی کاری خود
میپردازید ،شـــاد باشید .دنیا به کارمندان خوشـــحال و کارا ،بیشتر نیاز دارد .در
سراســـر این کتاب ،ما داســـتان خود و خوانندگان دیگر ،کارآموزان در کارگاههای
آموزشی و دیگرانی را بازگو میکنیم که از ایدهها و ابزار طراحی زندگی برای طراحی
1. Dr. Paul J. Zak.
2. Claremont.
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دوبارۀ شـــغل و حرفه و بنگاهشـــان بهره بردهاند؛ کســـانی مانند شما که کارشان را
راســـتوریس کردهاند .به شما نشـــان خواهیمداد که چگونه یک زندگی کاری را
طراحی کنید که ثمربخش ،کارا ،معنادار و سرگرمکننده باشد .در آینده ،شما از
کارتان راضی خواهیدبود؛ فقط باید بدانید که چگونه به آن آینده ســـرک بکشید.
بیایید بیاغازیم.

1

هنوز به آنجا نرسیدهایم؟

باور ناکارآمد :به اندازۀ کافی خوب ،برای من خوب نیست؛ بیشتر میخواهم.
بازآفرینی :به اندازۀ کافی خوب ،عالی است __  برای اکنون.
اســـتودیو طراحی در اســـتنفورد ،تابلویی به چشـــم میخـــورد که روی آن
در یـــک
ِ
نوشـــته شدهاست« :شـــما اینجایید ».چنان آن تابلو را دوست داشتیم که جملۀ
آن را عنـــوان یکـــی از فصلهای کتاب نخســـتمان گذاشـــتیم .ایدۀ نخســـتین
این تابلو ســـاده اســـت ،پیش از آنکه کشـــف کنید به کجا میروید ،باید بدانید
کجاییـــد و بیدرنگ با دانســـتن و پذیرفتـــن اینکه کجایید ،میتوانیـــد راه خود را
بهسوی اینکه کجا میخواهیدباشید ،طراحی کنید.
«هنوز به آنجا نرسیدهایم؟» متفاوت است .همچنانکه عنوان میگوید ،این
عبارت بازگوکنندۀ نارضایتی شما از جایی است که هستید .این همان پرسشی
اســـت که پس از ســـاعتها رانندگی از کودکانی میشنوید که در صندلی پشتی
ماشین نشستهاند.
هنوز به آنجا نرسیدهایم؟به آنجا رسیدهایم؟حاال چی؟کی به آنجا میرسیم؟«هنوز به آنجا نرسیدهایم؟»رانندگـــی همراه خانواده هیچ شـــادکننده نیســـت ،فقط ابـــزار کوفتگی برای
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رســـیدن به پایان است؛ رسیدن به آنجا؛ هر جا که میخواهد باشد .وقتی برسید
آنها خوشحال میشوند؛ و وقتی هنوز نرسیدهاید ،ناراحتاند.
مـــا ،کـــودکان ناراضی روی صندلی پشـــتی مینـــیون خانواده نیســـتیم ،ولی
چهکسانی از ما با نگاه به همانجایی که هستیم زندگی میکنیم؟ بهویژه زندگی
کاریمان؟
هرازگاهی درمییابیم که چشـــمبهراهیم تا به آنجا برســـیم؛ جایی جادویی که
همیشـــه چشمبهراه رسیدن به آنجاییم؛ جایی که سرانجام در آن راضی و خشنود
خواهیمبود .بیدرنگ میاندیشیم که پس از یافتن شغل بهتر ،پول بیشتر و ارتقا در
کار ،در پایان به جایی رسیدهایم که همهچیز در بستری نو ،دیگرگون و جادویی بهتر
خواهدشـــد .چند تن از ما ،اینچنین ،خودمان را بهراســـتی اندوهگین میکنیم؟
باید گفت ،زمانی که سراسر زندگیمان را در اندیشۀ انتظار برای رسیدن به جایی
بهسر میبریم ،فقط به جایی میرسیم که «گیر افتادن» نام دارد.
مـــا نکتههای ارزشـــمندی برای گفتن به شـــما داریم :در هـــر جایی از زندگی
کار یتان ،هر شـــغلی که ســـرگرم انجـــامدادن آنید ،بـــرای اکنون ،به انـــدازۀ کافی
خوب است؛ نه برای همیشه ،برای اکنون.
خیالتان آسوده نشد؟ «اکنون بس است» ،یکی از بزرگترین بازآفرینیهای
این کتاب اســـت .پرورش این نگرش به معنای آن نیســـت که زندگی و کار شما
نمیتواند بهتر شود یا اوضاع هرگز تغییر نمیکند و یا اینکه باید از یادگیری و رشد
بازبمانید؛ ازقضا وارونه است .تغییر روایت درونی ما به «اکنون بس است» امکان
دگرگونی همۀ شرایط بیرونی را برایمان فراهم میآورد.
ولی بیایید واقعبین باشیم :در جامعه ،رسانهها ،فرهنگ و پیرامون ما ،سراسر
چنین است که هرگز بس نیست .صدایی ناراحتکننده در سرتان است ،همان
که شـــما را با دیگران میسنجد .اکنون میگوید دیگران چیزهای بیشتری دارند؛
من هم اگر بیشـــتر داشتهباشـــم شـــادتر خواهمبـــود .بهخوبی میدانیـــد که اکنون
دیگران بیشـــتر از شما دارند و شما دارید چیزی را از دست میدهید .این صدا را
خوب میشناسید و در حلقهای بیپایان به دور سر شما میچرخد.
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این اندیشـــه که همیشـــه بیشـــتر نیاز داشتهباشـــید و بخواهید ،میتواند ما را
بهراســـتی ناراحت و کمی هم سراســـیمه کند .وقتی پیوســـته دنبـــال کار ،خانه،
خودرو و شـــهری بهتر باشـــیم ،هرگز از دویدن دســـت برنمیداریم ،و این مشـــکل
فقط «اجســـام» را دربر نمیگیرد .شاید همواره بهدنبال آرامش ،آ گاهی و بزرگواری
بیشـــتری باشید؛ به همان ســـادگی که بهدنبال پول بیشترید .این شاید لطیفتر
باشـــد ،ولی باز هم سفری بهســـوی ناامیدی و هموارهنرسیدن به جایی است که
میخواهید .میتوانید با ذهنیت هرگز بس نیســـت ،بیشـــتر خواستن ،و به اندازۀ
کافی خوبنبودن ،کمابیش هرچیزی را ویران کنید که در زندگی دارید.
روانشناســـان بـــرای ایـــن جســـتوجوی بیپایـــان بـــرای خواســـتن بیشـــتر،
اصطالحی دارند« :تردمیل لذتگرایی ».1دربارۀ اهدافمان ،تردمیل لذتگرایی،
فرآیندی را توصیف میکند که در آن انســـان به تجربههای نو معتاد میشـــود و در
پی کســـب نوهاســـت ،و مانند همۀ اعتیادها ،هر نشئگی تازه با انبوهی از ترشح
مواد شیمیایی شادیبخش در مغز همراه است که شتابان از بین میرود و نیازی
دوبـــاره برای برآوردن آن ایجاد میکند ،و هر بار این نشـــئگی ســـبب میشـــود که
کمتر و کمتر دلچسب به نظر برسد و ناچار شوید برای جستوجوی شاید ،روی
تردمیل لذتگرایی تندتر بدوید و بهناگزیر بهدنبال نشـــئگیهای بیشـــتر و بزرگتر
بروید؛ ولی مشـــکل این است که هرگز نمیتوانید نشئگی آغازین را تجربه کنید.
هر چیز نو و هر تجربۀ تازه ،برای زمان کوتاهی حس بیمانندی دارد ،ولی ســـپس
از بین میرود .در نبرد برای خواســـتههای بیشـــتر ،هرگز پیروز نخواهیدشد .به ما
سفر روی تردمیل ،پایان خوبی نخواهدداشت.
اعتماد کنید؛ این ِ
پرســـش راســـتین این نیســـت که چهقدر پول ،زمان ،نیرو ،اثرگـــذاری ،معنا،
وضعیت ،سپردۀ بازنشستگی و… [جای خالی را با چیزهایی پر کنید که از آنها
بیشتر میخواهید] دارید؟
پرســـش راســـتین این اســـت کـــه اکنـــون اوضاع چگونه اســـت؟ کســـی که از
اســـتخر «به انـــدازۀ کافی ،خوب
کف
طراحـــی زندگـــی چیـــزی نمیدانســـت ،در ِ
ِ
 .1لذتگرایی :بهدنبال رضایت بودن.

32

زندگی شغلیتان را طراحی کنید

نیســـت» داشـــت غرق میشـــد و از داشـــتههایش ،ناخـــودآ گاه ،ناراضـــی بود .به
این پرســـش بـــا بازگویی چندبارۀ این جمله پاســـخ داد« :چندان خوب نیســـت،
هنوز به آنجا نرســـیدهایم؟» اگر همین پرســـش را از کســـی بپرســـید که با طراحی
زندگی آشناســـت ،میگوید« :زندگی خوب است؛ با اینکه من روی قدرشناسی
و مدیریت ســـامت ،حرفه ،تفریح و پســـند خود کار میکنم و همیشه میکوشم
همکاری معناداری در محلکار داشتهباشـــم ،ولی میتوانم روراســـت بگویم که
همهچیز خوب اســـت و از چیزهایی که دارم بســـیار راضیام .هـــر چیزی که نیاز
داشتهباشم را دارم و برای اکنون به اندازۀ کافی خوب است».
تفـــاوت بزرگ آن اســـت که طراحان زندگـــی دریافتهاند که چگونـــه از تردمیل
خواستههای فزاینده پیاده شوند و با دیدگاهی زندگی کنند که میگوید به اندازۀ
کافی دارند و این خوب است.
نشانههای بسیاری گویای این نکته است که ناراحتیهای بسیاری در دنیا،
از ناآ گاهی ما از به اندازۀ کافی و حتی بیشتر زمانها ،بیش از نیازمان است .این
ناراحتیها گوناگوناند ،ولی کمابیش همیشـــه خود را بهمانند احساســـی نمایان
میکند که به آن نیاز دارید.
پول بیشتر؟شناسایی بیشتر؟جایگاه اجتماعی بیشتر؟دنبالکنندههای اینستاگرام بیشتر؟سرگرمی بیشتر؟چه نشانههای هشداردهندهای میبینید که شما را روی تردمیل لذتگرایی
نشان میدهد که به جایی نمیرسید؟ اگر میبینید روی کاناپهای نو نشستهاید،
سرگرم تماشـــای تلویزیون با صفحهنمایش بزرگید و یک دستگاه صوتی هزارواتی
 7.1خانگی شگفتانگیز نیز دارید ،ولی احساس تنهایی میکنید؛ این ،نشانهای
هشداردهنده اســـت .اگر پیش از پستکردن تصویرها در شبکههای اجتماعی،
یـــک ســـاعت بـــرای روتـــوش آنهـــا زمـــان میگذاریـــد و میکوشـــید زندگی خـــود را
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پرزرقوبرقتر از آنچه هست نمایش دهید ،این نشانهای هشداردهنده است .اگر
ت میزنید و چیزی میخواهید ،ولی چیزی
میبینید در مرکز تجاری کویتان گش 
پیدا نمیکنید که ارزش داشتن داشتهباشد ،و تا پای مرگ سرخورده شدهاید و با
خودتان میاندیشید که چهطور به آنجا آمدهاید و معنای همۀ این کارها چیست؛
این نشـــانهای هشـــداردهنده اســـت .رایانهتان و صدای زنگ گوشـــیهمراهتان را
خامـــوش کنید .بدویـــد؛ راه نروید؛ بدوید بهســـوی نزدیکترین ســـاحل ،جنگل،
یـــا رو به غروبی زیبا بایســـتید ،بیارامید و به پیرامونتان نـــگاه کنید و برای افزایش
حس معناگرایی خود ،یک دوست ،یک خویشاوند ،یا کسی را با خود بیاورید که
دوســـتش دارید .این ایدهای خوب اســـت که هرازچندگاهی به خودمان یادآوری
کنیم که واقعیت این است و زندگی راستین دربارۀ این چیزهاست.
در دو دهۀ گذشـــته ،پژوهشهای روانشناســـان مثبتگرایـــی مانند مارتین
سلیگمن ،1میهای
چیکسنتمیهایی ،2دانیل گولمن 3و دیگران نشان دادهاست
ِ
دارایی بیشـــتر برمیآید .بررســـیها دربارۀ برندگان التاری نشان
که خوشـــبختی از
ِ
میدهد که در بازۀ یکســـاله یا بیشـــتر ،این خوشـــبختان __  که اکنون پولدارتر هم
شـــدهاند__ در مقایسه با پیش از برندهشـــدن در التاری ،شادتر نیستند .بررسیها
همچنین نشـــان دادهاســـت ،افرادی که خوشـــحالاند ،از بهدســـتآوردن شـــاد
میشـــوند و وقتشان را با نگرانی دربارۀ بهدســـتآوردن چیزی تباه نمیکنند که
 ،)1942( Martin Seligman .1روانشـــناس امریکایـــی ،اســـتاد دانشـــگاه و نویســـندۀ کتابهـــای
خودیاری .نظریۀ او با نام «درماندگی آموختهشـــده» میان دانشـــمندان و روانشناســـان بالینی،
بازتاب گستردهای داشت.
دلیل ایجاد مفهوم
ه
ب
که
تبار
ی
مجار
امریکایی
شناس
ن
روا
(،)1934
Mihaly
Csikszentmihalyi .2
ِ
روانشناســـی روانـــی یا ســـیالی شـــناخته میشـــود .او اســـتاد برجســـتۀ روانشناســـی و مدیریت
دانشکدۀ تحصیالت تکمیلی کلرمونت است.
 ،)1946( Daniel Goleman .3نویســـندۀ امریکایی و از دانشآموختگان هاروارد .او با نوشتن کتاب
هوش عاطفی زبانزد شـــد .گولمن مســـئولیت نـــگارش بخش مربوط بـــه رفتار و علـــوم مغزی را در
نیویورکتایمز بهعهده دارد و مقالههای او در سراسر دنیا در دسترس است .او روزگاری در دانشگاه
هاروارد به تدریس پرداخت و بیشتر به سردبیری در مجلۀ روانشناسی امروز میپرداخت.
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نیاز ندارند .بررســـیها بهخوبی روشن کردهاست که یکی از رازهای زندگی شاد،
یادگیری شادشدن از آنچیزی است که دارید.
راز دیگر زندگی شـــاد ،در بررســـی هاروارد گرنت یافت شدهاســـت که بخشی
از گســـتردهترین پژوهشهای طولی رشـــد انسان بزرگسال در جامعۀ غربی است.
ایـــن پژوهـــش هفتادســـاله آشـــکار کـــرد که میـــان خوشـــبختی و مقـــدار پولی که
بهدســـت میآورید ،هیچ همبســـتگی با وضعیت اجتماعی شـــما یا معیارهای
دیگر بیرونی کامیابی به چشـــم نمیخورد[ .البته در اینجا گمان میرود که شـــما
یک زندگی را میگذرانید که به پایه و ریشـــۀ آن رســـیدهاید .علم میگوید که پول
چندان ارزشـــی ندارد ].آنچه به زندگی معنا میبخشـــد و خوشـــبختی و زندگانی
شما را افزون میکند ،وابستگیهاست؛ اینکه عاشق کیستید و چهکسی به شما
عشـــق مـــیورزد ،و ازقضا یک همبســـتگی پایدار میان انجامدادن کاری بهســـود
دیگران و زندگی دراز و ســـالمتر وجود دارد .جورج وایالنت ،1واپســـین روانشناس
دانشگاه هاروارد که مسئول این پژوهشها بود__ آن را در یک جمله کوتاه میکند:
«خوشبختی ،عشق است؛ همین و بس».
بنابرایـــن ،همچنانکـــه پیشـــههایی را طراحـــی میکنیم که شـــما را به ارتباط
پویـــا بـــا کار فرامیخواند ،بگذارید یادآوری کنیم که ما انســـانها ،نوعی جانوریم
و در ایجـــاد پیوند با گونههای خـــود ،بهترین کارکرد را داریـــم .روابط ،انجمنها،
کلیســـاها ،انجمنهـــای کوچـــک ،همـــان چیزهاییاند که ســـبب گـــردش دنیا
میشـــوند .پیونـــد بـــا مردم ،نـــه با چیزهـــا ،یکـــی از روشهایی اســـت که موجب
میشود از تردمیل لذتگرایی پیاده شوید.
«اکنـــون کافی اســـت» دسترســـی بـــه تغییـــر راه را برای شـــما آســـان میکند،
«تغییر فقط برای تغییر» را نشـــانه میگیرد و «خواســـتن بیشـــتر» را در اولویت
ولی
ِ
نمیگذارد .این یک بازآفرینی قدرتمند و دیدگاهی اســـت که شـــما را مهارکنندۀ
 ،)1934( George Vaillant .1روانپزشـــک امریکایی و اســـتاد دانشـــکدۀ پزشـــکی هـــاروارد و مدیر
پژوهشهای گروه روانپزشـــکی .او بررســـیهای خود را در زمینۀ روند بهبود بیماران اسکیزوفرنی،
معتادان به هروئین و الکل و بیماران اختالل شخصیت انجام دادهاست.
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خواســـتهها و گزینههایی قـــرار میدهد که در زندگی دارید ،و نخســـتین راه برای
بیشـــترکردن شادی در محلکار است .اینک ،مهم نیست که چه رویداد دیگری
در زندگـــی شـــما رخ میدهـــد و پیش از آنکـــه حتی یک کلمۀ دیگـــر از این کتاب
ناراضی ناتوان در برقراری ارتباط
وضعیـــت «کارمند
بخوانیـــد ،میتوانید خود را از
ِ
ِ
بـــا کار» بیـــرون بیاورید و با برگردانـــدن دیدگاهتان به اینکـــه همهچیز «اکنون کافی
خوشبختی در دسترس را بیشتر کنید.
است» حس
ِ

است» گرث
«اکنون کافی ِ
گرث 1میپنداشـــت همۀ کارها را درست انجام دادهاســـت و دربارۀ این صنعت
و بنـــگاه ،بررســـی و بـــا همـــۀ دســـتاندرکاران در ســـازمان گفتوگو کردهاســـت.
مصاحبـــهاش عالـــی پیـــش میرفـــت .خانمی کـــه پیشتـــر در جایگاه شـــغلی او
بـــود ،به تلفن او پاســـخ ندادهبـــود ،ولی چون از همۀ کســـانی که بـــا آنها گفتوگو
کردهبود ،پاســـخهای خوبی گرفتهبود ،پیشنهاد کار را بیدرنگ پذیرفت .گرث،
اکنون مدیر بازاریابی رســـمی گروهی و مسئول چند خطتولید در یک بنگاه بزرگ
ارتباطی شدهبود .او راضی بود .در روز دوم کاری ،خانم گریزپا __  که به تلفنهای
او در بازۀ مصاحبه پاسخ ندادهبود__ به او تلفن کرد.
گرث گفت« :تماس با شما بهراستی سخت بود».
او پاسخ داد« :دلیل آن را نمیدانید؟»
کار دفتر تـــازهاش ،پیچوتابی خورد .او
همان دم ،شـــکم گرث در پشـــت میـــز ِ
نفس عمیقی کشید و گفت« :نه ،نمیدانم چرا؟»
«آنها نگذاشـــتند که با شـــما گفتوگو کنم ،چون میدانستند که من روراستبه شما خواهمگفت که این شغلی که اآلن دارید ،چهقدر بد است و آن چیزی
نیست که به نظر میآید .نتوانستم زودتر رها شوم».
گـــرث زمانـــی که او دربـــارۀ رخدادهای پشـــتپردۀ بنـــگاه و جزئیات ماهیت
آشـــفتگی سیاســـی __  که گـــرث بـــه ارث بردهبود__ توضیـــح مـــیداد ،بهخوبی به
1. Garth.
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حرفهایـــش گـــوش داد .انگار این خانم از اینکه از ایالت رفتهبود ،بســـیار راضی
بود؛ نه اینکه بخواهدبرود ،فقط دوســـت داشـــت به هر جایی برود ،تا زمانی که از
دوزخ شغل قبلیاش دور باشد که اکنون شغل تازۀ گرث شدهاست.
گـــرث خـــود را در بدتریـــن جایـــی میدیـــد کـــه میتوانیـــد بپندارید .او بـــر پایۀ
خبرهای خوبی که میگفتند «این شـــغل بناســـت عالی باشد» ،گزینش درستی
کردهبـــود و بهتریـــن تصمیـــم را از روی دادههای موجود گرفتهبـــود .او نباید خود را
بهدلیل پنهان نگهداشـــتن خودخواستۀ یکدسته از دادههای ارزشمند سرزنش
میکرد .ران هاوارد ،1پروفســـور اســـتنفورد __  که پدر تحلیل تصمیمگیری به شمار
میآیـــد__ میگویـــد« :هرگز کیفیت تصمیم را با کیفیـــت نتیجه جابهجا نگیرید.
آنهـــا بهراســـتی دو چیـــز جداگانهاند .فقط آنچیـــزی را میتوانید مهـــار کنید که
کیفیت تحقیق و تصمیمی است که در نتیجۀ تحقیقات میگیرید ».این بینش
ارزشمندی دربارۀ تصمیمهاست و ارزش بهیادسپردن دارد .باید گفت که گرث
فقط میدانست که در تنگنا افتادهاست.
گرث گوشـــی تلفن را گذاشـــت و ســـپس ســـر خود را پایین انداخت .او هیچ
نمیدانســـت چه باید کند .با خود اندیشـــید که نباید شغلش را در روز دوم کاری
رهـــا کند؛ درضمـــن بهتازگی پدر شـــدهبود و نیز خانهای خریدهبـــود ،و میان خانه
و کودک ،هیچچیز جز قبضهایی برای پرداخت وجود نداشـــت .او میدانســـت
درآمد این شـــغل نمیتوانـــد از خانـــوادهاش سرپرســـتی کنـــد .چگونه
کـــه بـــدون
ِ
میتوانســـت این تغییر ناگهانی در سابقهاش را به کارفرمایان دیگر توضیح دهد؟
جایگاه رســـمی کار یاش در صنعت اعالم شـــدهبود و هـــر کارفرمای تازهای از او
میپرســـید که چه رخ دادهاســـت .هیچ خوب به نظر نمیرسید .میلیونها دلیل
وجود داشت که چرا باید در این شغل بماند.
او باید چارهای میاندیشـــید .چندی گذشـــت تا بداند چیـــزی که پیشتر به
رئیس گرث انسان
او گفته شـــدهبود راست بود؛ بهراستی شغل بســـیار بدی بود.
ِ
1. Ron Howard.
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بســـیار خوبـــی نبود؛ حتـــی خوب هم نبـــود .از همهســـو اوضاع بدی بـــود و گرث
پیشبینی میکرد همهچیز بد و بدتر خواهدشد.
و درست همین هم روی داد .گرث گزینهای داشت :میتوانست هر دقیقه از
روز احســـاس بدبختی کند؛ میتوانست بهدلیل تصمیم بدی که گرفتهبود ،خود
را کتک بزند؛ [او خوشـــبخت نبود تا پای درس پروفســـور هاوارد با موضوع تفاوت
میان تصمیم و نتیجه بنشیند ].میتوانست به یکی از کسانی تبدیل شود که همۀ
ما میشناســـیم؛ فردی که همواره از شغل ،رئیس و بنگاهش شاکی است و هرگز
کاری در ایـــن باره انجام نمیدهـــد .یا با گزینش دیگرش میتوانســـت دیدگاهش
را تغییـــر دهـــد و راهی پیدا کند برای تبدیل شـــغلش به شـــغلی کـــه «اکنون کافی
است» .پس او ،نخستین گامی را برداشت که طراحان برمیدارند؛ یعنی شرایط را
پذیرفت و با پذیرش شرایط ،فرآیند طراحی زندگی کار یاش را آغاز کرد.
در آغاز تصمیم گرفت روزانه هر سهساعت یک بار ،برای بازیابی نیرو ،زمانی
را برای آرامش برنامهریزی کند ،از پشـــت میزش بلند شود ،دور ساختمان بنگاه
قدمـــی بزند ،بـــه کافهتریا برود و یک بســـتنیقیفی بخرد .او اضافـــهوزن پیدا کرد،
ولـــی افزون بر آن ،چیزی یافت که هر چند ســـاعت یکبار او را خوشـــحال کند و
احســـاس کند وقتی پشت میزش مینشـــیند ،دوباره با کارش پیوند میخورد .با
گرفتـــار کارکردن در زندان
ایـــن زمان آرامش برنامهریزیشـــده در روز ،کمتر خود را
ِ
ّ
میپنداشـــت .خرید بســـتنیقیفی بهآسانی انجامپذیر اســـت .این راهحل شمارۀ
یک بود.
در گام دوم ،به این بنگاه بزرگ ،گسترده و پیچیده نگاهی انداخت و تصمیم
گرفت نکتههای بســـیاری از کارمنـــدان باهوش آنجا یاد بگیـــرد ،بهویژه کارکنان
بیرونـــی بخش بازاریابی .او تصمیم گرفت که از بخشهای دیگر ســـازمان بازدید
کنـــد و تا جایی که میشـــود ،بیاموزد .بهویـــژه با بخش فروش ارتبـــاط برقرار کرد و
هرچـــه را بـــرای آموختن دربارۀ ارتباطات وجود داشـــت فراگرفت ،و روشـــن شـــد
که داشـــتن یک دوســـت در بخش فروش برای شـــغل بازاریابیاش نیز یار یرسان
است .شغل گرث هنوز بسیار بد بود و آن چیزی نبود که به او قول داده شدهبود.
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با اینهمه ،کنجکاو شد و گفتوگو با دیگران را آغاز کرد و چون هر روز نکتههای
تـــازهای یاد میگرفـــت و دســـتمزدش نیز خوب بود ،توانســـت کارش را بهآســـانی
انجـــام دهـــد .او میتوانســـت در نقطهنظر «اکنون کافی اســـت» زندگی کند .پس
از گذشـــت هجده مـــاه __  وقت کافی برای اینکه در ســـابقهاش چندان بد به نظر
نرســـد__ تصمیم گرفت شـــغلش را کنار بگذارد .از روی پیشنهادهای خوبی که
دوستانش در بخش فروش به او دادهبودند ،میتوانست شغل بهتری در یک جای
بهتر داشتهباشـــد .ســـرانجام او شـــغلش را با حس پیروزی برای یافتن پیوندهای
تازه و داشتن پیشینۀ کاری بسیار خوب و نیز روان آسوده رها کرد.
بازآفرینی دوبارۀ «اکنون کافی است» به گرث کمک کرد و قرار است به شما
نیز کمک کند تا یکی از کســـانی نباشـــید که نمیتوانند با شغلشـــان ارتباط کارا
برقـــرار کنند .از نگاهکـــردن به آمار دســـت بردارید و طراحی زندگـــی کاری خود را
آغاز کنید .بیایید بهراســـتی روراســـت باشیم .ما نمیکوشـــیم تا به شما بگوییم
بـــه خودتـــان دروغ بگوییـــد یا بـــه کاری اســـفناک یا حتـــی آزارنده بســـنده کنید.
پیشنهاد میکنیم برای تغییر دیدگاه و آغاز راهی به سوی خوشبختی ،بهتر است
چشـــمبهراه تغییر کســـی یا چیزی نباشـــید .شـــما هیچ ابزاری برای مهار دیگران
ندارید و فقط کمی میتوانید شـــرایط خود را بهتر کنید[ .از گرث بپرسید ].وقتی
زندگـــی کاری خـــود را طراحی میکنیم ،بـــا پذیرفتن آنچه هســـت آغاز میکنیم و
ســـپس راههای کوچکی برای طراحی دوبارۀ شرایط خود پیدا میکنیم .کنجکاو
میشـــویم ،با دیگران گفتوگو میکنیم ،راههایـــی را میآزماییم ،آغاز میکنیم به
بازگویی داســـتانی تازه .در این روند کاراتر و پرتوانتـــر خواهیمبود ،و همۀ اینها از
دیدگاهی برمیخیزد که بپذیریم آنچه اکنون داریم بهاندازۀ کافی خوب است ،نه
برای همیشه؛ برای اکنون.

نامش را تغییر ندهید ،بازآفرینی کنید
میخواهیم روراســـت باشـــیم .فقط به شـــما نمیگوییم که به نیمۀ پر لیوان نگاه
کنیـــد یا ســـفارش نمیکنیـــم کـــه کورکورانه تصمیـــم بگیرید کـــه همهچیز خوب
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اســـت .ایـــن واقعیت را نادیده نمیگیریم که شـــرایط کاری تا چـــه اندازه میتواند
بد باشـــد« .اکنون کافی است» یک بازآفرینی اســـت ،نه تغییرنامی برای اوضاع.
تغییرنام فقط برچسبزدن به همان آشفتگی کهنه است .نوشتن «ماست» روی
برچســـب «اکنون
یک کارتن شـــیر خراب ســـبب نمیشـــود تا مزۀ آن برگردد .زدن
ِ
کافی است» روی شرایط سخت ،آن را بهتر نمیکند .این کاری نیست که گرث
انجام داد و چیزی نیست که ما سفارش کنیم.
همه این پند را شـــنیدهایم که از موقعیت بد ،بهترین بهره را ببرید .اندرز بدی
نیست ،ولی اگر فقط بکوشید از یک موقعیت بد ،بهترین نتیجه را بگیرید ،هنوز
در وضعیت بدی گیر افتادهاید .این ســـفارش ،شما را به ریشۀ مشکل نمیرساند
یـــا فرصتـــی را برای تغییر وضعیت پیشـــنهاد نمیدهد .شـــما با نشـــاط بیشـــتری
همچنان وضعیت بد را دنبال میکنید که البته پیشرفت بهشمار میآید ،ولی نه
بهمعنای راستین آن و همچنین نگهداشتن وضعیت در همان حالت نیز سخت
ْ
موقعیت
اســـت .زمانی که بازآفرینی میکنید ،بهراســـتی دارید برداشت خود را از
ســـاماندهی میکنیـــد [ازقضـــا بهمعنـــای ایجـــاد دیدگاهی نو اســـت] که موجب
میشـــود از ریشـــه ،روش متمرکزکردن نگاه و پایبندی به عمل خود را تغییر دهید.
وقتی این دیدگاه کار کند ،به داستان و تجربهای بهراستی دیگرگون میانجامد.
بیایید با دانســـتن تفاوت میان تغییرنـــام و بازآفرینی ،بازآفرینی دوبارۀ گرث را
تحلیـــل کنیم .او در آغـــاز وضعیتش را پذیرفت ،ســـپس آن را از «رضایتمندی
در برابـــر شـــغل و رئیس» بـــه «بودن در کنـــار کارکنـــان زیرک و یادگیـــری چیزهای
تـــازه» تغییر داد .همچنیـــن موضوعی را در جایگاه خود شناســـایی کرد که از نظر
کارفرمایش __  و خود گرث__ ارزشـــی راستین بهشمار میآمد .سپس نگرش خود
را به آن معطوف کرد[ .دربارۀ گرث ،همکاری بخش فروش و بازاریابی ،آن ارزش
بـــود ].گرث نهفقط نام شـــغل بدش را بـــه رضایتبخش تغییـــر داد ،بلکه دیدگاه
پرسش «اوضاع
و چارچوب تازهای برای شـــغلش طراحی کرد .او میتوانســـت به
ِ
چهطور اســـت؟» با جمل ۀ «خیلی خوب پیش میرود ،سپاسگزارم» پاسخ دهد.
واقعیت بازآفرینیشـــدهاش بود .روشـــن است که
این پاســـخ ،روراســـت و بر پایۀ
ِ
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بخشهای ناخوشـــایند شـــغلش همچنان پابرجا بـــود ،ولی با پذیرفتن شـــرایط و
چرخاندن نگاهش به چیزهای دیگر ،توانست کار خود را راستوریس کند.
گفتنی است این روش همیشه کارا نیست .ما واقعنگریم و میدانیم که گاهی
همهچیـــز در زندگی خوب پیش نمیرود .رویدادهای ناگوار رخ میدهند ،مردم،
عزیزانشان را از دست میدهند ،در رابطهای توهینآمیز و ناشاد زندگی میکنند
و شـــغلهای َپســـت و تحقیرآمیزی دارنـــد .میدانیم که گاهی همهچیز پوســـیده
میشـــود و باید کاری برایش انجام داد .اگر در شغلتان از شما سوءاستفاده شود
یا با نابرابری با شـــما برخورد کنند یا خواستهشـــود کاری ناروا ،غیرقانونی یا هر دو
را انجام دهید ،به ســـوی در خروجـــی بروید .زندگی برای تـــابآوردن همۀ اینها
بهراستی کوتاه است.
ولـــی اگر فقـــط یک جـــای کار میلنگـــد و کارتان گیرا نیســـت یـــا بنگاهتان،
فرهنـــگ نامناســـبی دارد __  یا هیـــچ فرهنگی ندارد__ به شـــما ســـفارش میکنیم
همانجا بایستید .گمان میبریم برای تبدیل شغلی بد به شغلی بهتر ،روشهای
کارایی داریم ،یا دستکم میتوانیم برای اکنون آن را تا اندازهای بهتر کنیم .به یاد
داشتهباشـــید که «برای اکنون» نشـــاندهندۀ امید اســـت؛ امید به آنکه در آینده
برآیند بهتری خواهیدداشـــت ،و دســـت شـــما را برای داشـــتن نمونۀ نخســـتین،
واقعیت وضعیـــت و کار موجود را
بـــاز میگذارد .این روش طراحان اســـت .آنهـــا
ِ
میپذیرند ،بهدنبال بازآفرینی آن میگردند و با اعمال ذهنیت پایبندی به عمل،
چیزی مانند نمونۀ نخســـتین میسازند ،ســـپس آغاز میکنند به یادگرفتن و این
کار را بارهـــا انجام میدهند .ما این فرآیند را «ســـاختن راه پیـــشرو» مینامیم که
کمابیش در هر شـــرایطی کارســـاز اســـت .این ،فرآیندی برای برداشـــتن گامهای
کوچک است که سرانجام شما را به پیروزی بزرگ میرساند [با نگاهی بدبینانه،
هر روز فقط یک بستنیقیفی بهرهتان میشود ].و گاهی بهترین نمونۀ نخستین،
کمی «پایداری» اســـت .همیشـــه شـــتاب داریم ،کمی وقت بیشـــتر ،فرصتها و
پیش رویتان میگذارد« .اکنون کافی اســـت» همیشه به شرایط
راههای تازهای را ِ
و نیازهای شـــما بستگی دارد« ،برای اکنون» هم همچنین .تغییر برای بهترشدن
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کمابیش همیشه شدنی است ،و زمانی که مانند یک طراح میاندیشید ،همواره
یک گزینه دارید :فقط از گرث بپرسید.
باور ناکارآمد :برای داشـــتن یک زندگی کاری خوب ،بهدنبال آن باید بروم و همۀ
کوششم را بکنم.
راز «اکنـــون کافی اســـت» پایبندی به عمل اســـت ،ولـــی از انتظارتان
بازآفرینـــیِ :
بکاهید ،آن را پاک کنید و دوباره و دوباره انجامش دهید.

از انتظارتان بکاهید
شـــغلتان را دوســـت ندارید ،بهویژه رئیستان را هیچ دوست ندارید ،حوصلهتان
ســـر رفتهاست .حس میکنید چنانکه باید از شـــما قدردانی نمیشود و میدانید
بیشازاندازه کار میکنید ،ولی کسی ارزش شما را نمیداند .نخستین حس شما
استعفاســـت .از نو آغاز کنیـــد ،کارتان را فراموش کنیـــد و بگذارید پلهایی را که
آتش زدهاید ،راهتان را در دنیای بیرون روشن کند .این یک روش است.
این کتاب دربارۀ روشهای بسیار دیگری نیز هست.
اندیشـــۀ طراحـــی میتوانـــد شـــغل شـــما و نیـــز همهچیزتـــان را دگرگـــون کند.
نمیگوییم که این تغییر قرار اســـت آســـان و شـــتابان باشـــد ،ولی میاندیشیم که
میتواند رضایتبخش و انجامپذیر باشـــد .تغییر رفتار دشـــوار اســـت .سازگاری
و زندگـــی بـــا ذهنیتهای نویـــن طراحان ،ماننـــد پایبندی به عمـــل و بازآفرینی،
چندان آســـان نیست .هیچ راه ُ
میانبری نیست که ناگهان اندیشه و عمل شما را
دگرگون کند ،ولی از روانشناسی مثبتگرا نکتههای تازهای دربارۀ تغییر آسانتر
رفتار میدانیم.
بـــرآورد شدهاســـت که نوددرصد قولوقرارها در ســـه ماه نخســـت ســـال نو ،با
شکســـت ر وبهرو میشوند و بیش از دوسوم رژیمها شکست میخورند .نگذارید
دربارۀ کســـانی بگویم که گامشـــمار را بـــهکار میگیرند یا گروههای تناســـباندام
کـــه پس از شـــش مـــاه خرید ابزار ورزشـــی ،بهســـراغ غذاهای ناســـالم میروند .در
آزمایشـــگاه طراحی زندگی اســـتنفورد ،ما ایـــن پدیدهها را بررســـی کردهایم .تغییر
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رفتار ســـخت است و مردم با کوشـــش بیشازاندازه ،بهســـوی چیزهای بیشتری
میرونـــد ،ولـــی هر بار شکســـت میخورند .دلیـــل دیگر در زمینۀ گرفتـــاری افراد،
در شـــغلها و شرایط ناراحتکننده اســـت .آنها میاندیشند که باید تغییر بزرگی
ایجاد کنند و برای آن بکوشند؛ پس شکست میخورند.
روش دیگری نیز وجود دارد که به آن «کاستن از انتظارها» میگوییم.

بهینهسازی اهداف کوچک برای خود
روش «کاســـتن از انتظارهـــا» برابر با بررســـیهای روانشناســـی و مدلهای تغییر
رفتار اســـت که به شما پیشنهاد میدهد ،برداشـــتن گامهای کوچک و عملگرا
بهترین روش ایجاد رفتار یا عادت تازه است.
امریکایی ســـادهاید ،ولی دربارۀ ارزش تمرینکردن
بپندارید یک مربی پخمۀ
ِ
روی تندرســـتی جسمی و ذهنی بررســـی کردهاید .تصمیم گرفتهاید آغاز کنید به
دویدن .دوســـت دارید هدفتان دویدن در ماراتن باشـــد ،ولـــی میدانید تعیین
هدفی به این بزرگی شاید شکست بخورد .میخواهید تغییری ایجاد کنید و کار
درســـت را انجام دهید؛ بنابراین نخســـتین کاری که باید انجام دهید این است
که بپذیرید این مشـــکلی اســـت که میخواهید آن را بزدایید .ســـپس با ذهنیت
پایبنـــدی به عمل ،یک تقویم برمیدارید و دو هفتۀ نخســـت را با هدف پنجهزار
گام در روز ،نشـــانهگذاری میکنید .گامشمار گوشیهمراهتان را بهکار میاندازید
و شمار گامهایی را یادداشت میکنید که هر روز برمیدارید .این هدف بهخوبی
در دســـترس اســـت .بیشـــتر مردم ،روزانه پنجهزار گام برمیدارند .این کار سبب
میشـــود این عـــادت در شـــما پدید آید کـــه به چگونگـــی پیـــادهروی روزانۀ خود
بیندیشـــید .اندیشیدن ،موضوع مهمی در تغییر رفتار است .اگر بپذیرید که روی
اهداف تناســـباندام خود کار میکنید و پیشرفت خود را میبینید ،تغییر را آغاز
کردهایـــد .بیدرنگ پـــس از آنکه هدف پنجهـــزار گام در روز را بـــرای یک هفته با
پیروزی پشتســـر بگذارید ،جشـــن میگیرید .برای گرث ،بستنیخوردن هدف
بود .شـــاید شـــما بخواهید هدف ســـالمتری را در نظر بگیرید .جشنگرفتن بسیار
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پاداش تغییری پیروزمند ،در مغزتان دوپامین میپاشد .سپس
مهم است و برای
ِ
هدف را باالتر میبرید؛ برای نمونه ،هفتهزاروپانصد گام در روز و سپس دههزار
گام .پس از گذشـــت چند هفته از دههزار گام ،شاید هدف را به یکچهارم مایل
آهســـتهدویدن تغییـــر دهید .هر دو هفته یکبار که هدف پیشـــین خود را برآورده
میکنیـــد ،یـــک تغییر کوچـــک و فزاینـــده ایجاد کنیـــد .اگر پسافتادیـــد ،چیزی
نیســـت ،فقـــط اهدافتان را دوباره هماهنگ کنید و از نـــو آغاز کنید؛ ولی بدون
بستنی .مغز شما برای بیبرنامگی ساخته شدهاست ،بنابراین باید جریمه شود.
میدانید که این ماجرا به کجا میانجامد؟ در یک نقطۀ روشن ،شما آمادهاید که
یک پیادهروی تند پنجکیلومتری و ســـپس دهکیلومتری انجـــام دهید ،و آرامآرام
بهســـوی ماراتن بروید .همچنین ثبتنام در مســـابقهای ،انگیزۀ نیرومند تازهای را
به شـــما میشناســـاند :مســـئولیتپذیری .بهترین راه ثبتنام در این مسابقهها،
همراهشـــدن با یک دوست اســـت و همکاری برای رفتن به مسابقه و انجامدادن
آن بـــا یکدیگـــر .بررســـیها نشـــان میدهـــد ،زمانی کـــه مســـئولیتپذیری را پدید
میآوریـــم __  در ایـــن باره ،با پایبندی به مســـابقه و همکاری در انجـــامدادن آن با
یکدیگر__ ویژگی اجرای تعهد با دیگران برجستهتر میشود .آیا سرانجام میتوانید
در ماراتن بدوید؟ شـــاید ،ولی نکته این نیست .در طول مسیر ،هدف شما شاید
تغییر کند .چیزی نیســـت .شاید رســـیدن به کیلومترهای بیشتر ،شش ماه زمان
ببـــرد و شـــاید انگیزۀ شـــما در آن مرحله دویدن در ماراتن نباشـــد ،ولـــی نکته این
اســـت که روشی را آفریدهاید که برای آغاز تغییرات میتوانید به آن اعتماد کنید.
با کم آغاز کنید ،از انتظارتان بکاهید و بیازمایید.

ببینید در پیشهتان چه کاری به دردتان میخورد
در زندگی خود را طراحی کنید ،خوانندگانی داشـــتیم که برای خودآ گاهی ،تمرینی
انجام میدادند به نام «دفتر زمانهای خوب» .در اینجا از شما میخواهیم نوعی
از ایـــن تمرین را به نـــام «دفتر کار خـــوب» بیازمایید .این ابزاری ســـاده برای نگاه
ریزبینانه و نوشـــتن نکتههایی اســـت که مایۀ برقراری ارتباط شما با کار میشود؛
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چهچیزی به شـــما نیرو میدهد و چهچیزی شـــما را بازمیدارد .سفارش میکنیم
این کار را همچون تمرینی روزمره ،هماهنگ و برای چند ماه انجام دهید تا بهتر
بدانید که چه کارهایی در زندگی شما سودمندند و کدامها نیستند.
اصـــل بنیـــادی همـــان اســـت کـــه در دفتـــر زمانهای خـــوب وجود داشـــت:
اندیشهها ،احساسها و رفتارهای خود را در محلکار روی برگه بنویسید و سپس
آن چیزی را بنویسید که دربارۀ شغل و پیشهتان وجود دارد.
چند دســـتۀ گوناگون از «توجهکردن» را که با پژوهـــش «چهچیزی مایۀ تبدیل
کار به کاری خوب میشود» وابستگی دارد ،در زیر میآوریم:
چهچیزهایی آموختهام؟چه نوآور یهایی انجام دادهام؟به چهکسانی کمک کردهام؟این فرآیند یادداشتبرداری ،دیدگاه شما را دربارۀ کار ،روشن و دستیافتنی
پرســـیدن «به چهچیزی توجه کنـــم؟» نکتهای به
میکند .ســـپس میبینید آیا با
ِ
ذهنتـــان میرســـد یا نه .این موجب میشـــود از پاســـخ کلیشـــهای «خوب بودۀ»
پرســـش «روزتان چهطور بودهاست» ،رها شـــوید ،و به شما دید بازتری میدهد از
ِ
پیشـــامدهایی که روان است .تمرینهایی مانند «دفتر زمانهای خوب» و «دفتر
کارهـــای خوب» به شـــما کمـــک میکند تا آ گاه شـــوید چهچیـــزی در زندگیتان
ســـودمند اســـت یا نیســـت .این تمرینها به شـــما میگوید که در راهی درســـت
میپوییـــد ،و زمانی که خو میکنید از انتظارتـــان بکاهید ،هماهنگیهای ریزی
را بهآهســـتگی ایجـــاد میکنید که از نگاه درســـت بـــه کارهای ســـودمند برگرفته
شدهاست .همۀ اینها به تغییرات گستردهای در تجربۀ کار یتان میانجامد.
در جـــدول بعدی ،نمونـــهای از دفتر کار خوب را میبینیـــد[ .همۀ کاربرگها
را میتوانیـــد از ســـایت  www.designingyourwork.lifeدانلـــود کنیـــد ].هر روز
نمونههایی را در دفترچه بنویسید و سپس به پاسخهایتان به سه پرسش در ادامه
توجه کنید:

؟میاهدیسرن اجنآ هبزونه

تاریخ

چه چیزهایی آموختهام؟

چه نوآور یهایی
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به چه کسانی کمک
کردهام؟

دوشنبه

یادگیری روش ساخت
جدول محوری در برنامۀ
1
صفحهگسترده

سه شنبه

گالدیس ،2از کارمندان
حسابداری ،برای
نخستین بار مادربزرگ
شدهاست

در آستانۀ دفتر به جان
کمک کردم/برگه را در
دستگاه کپی گذاشتم

چهارشنبه

به کارکنان نظافت
ساخت کارتتبریک
کمک کردم/همۀ ابزار
برای گالدیس در
روی فرش را روی میز
حسابداری
گذاشتم

پنجشنبه

آموختم که خانههای
جدول را بر پایۀ ارزشهای
خوب و بد چهرنگی کنم

از اتاق آسایش،
تمیزتر از زمانی که
بود ،بیرون رفتم

جمعه

به سلیا در حسابداری
آموختم که چگونه
خانههای جدول را بر
پایۀ شرایط رنگ کند

1. Spreadsheet.
2. Gladys.
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چهچیزهایی آموختهام؟

چه نوآور یهایی
انجام دادهام؟

به چه کسانی کمک
کر دهام؟

روز پاداش

یادگیری درستکردن
چرخ دوچرخه

به دوستم در گروه
دوچرخهسواری نشان
دادم چگونه چرخ را
درست کند

روز پاداش

چکی را بدون رفتن به
بانک و با عکسگرفتن از
آن پاس کردم

به پارتنرم نشان دادم
چگونه با عکسگرفتن
چکی را پاس کند

 .1چهچیـــزی آموختـــهام؟ دربارۀ روز و هفتۀ خود بیندیشـــید و از خود بپرســـید که
چه چیزهایـــی آموختـــهام؟ بهدنبـــال نمونههای کوچک باشـــید؛ چیزی که به
همۀ دانســـتههایتان افزوده شدهباشـــد .قرار نیســـت چیز بزرگی باشد؛ میتواند
رونـــدی نو یـــا فرآیند تازهای باشـــد یـــا راه میانبری برای ســـاخت اســـایدی در
پاورپوینـــت و یا چیز نـــوی دربارۀ گالدیـــس در حســـابداری .همچنین مراقب
«اشـــتباهآموختن» باشید؛ زمانی که بهجای افزودن به دانستههایتان ،دانستید
ش از این میدانستید نادرست بودهاست .گمان میبردید ایاالت
چیزی که پی 
متحده از روســـیه بزرگتر اســـت ،ولی دانســـتید این نادرســـت اســـت (روسیه
 1.8برابـــر بزرگتـــر از ایاالت متحده اســـت) .گمان میبردید هیچکس بســـتنی
توتفرنگی دوســـت ندارد ،چون شما دوســـت ندارید؛ ولی آشکار شد که این
چهارمیـــن مـــزۀ دوستداشـــتنی ،پس از وانیلی ،شـــکالتی و گردویی اســـت.
[چهکســـی گمان میبـــرد که مزۀگردویی حتی در فهرســـت هم نباشـــد ].برای
آنکه احســـاس کنید کارتان برای شـــما ســـودمند اســـت ،علم میگوید هر روز
باید چیزی یاد بگیرید .پس خوب ببینید که هر روز چهچیزی یاد میگیرید.
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 .2نـــوآور یام چـــه بودهاســـت؟ بـــرای آنکـــه حـــس یـــک طـــراح را در زندگـــی خـــود
داشتهباشید ،باید بخواهید که چیزهایی بیافرینید و نوآور یهایی داشتهباشید.
وقتی بهعهدۀ خودتان میگذارید که کاری را بیافرینید یا تغییری دهید و یا راه
تازهای برای انجامدادن کارها پیدا کنید ،آنچه را که روانشناســـان «نیاز ذاتی»
مینامند ،زدودهاید و این نیازها ویژۀ انسان است .زمانی که نیازهای ذاتی خود
را برآورده میکنید ،احساس میکنید دنیای خود را بهتر مهار میکنید .بهترین
بخش این اســـت که نیاز نداریـــد رئیستان برای انجامدادن نـــوآوری تأییدتان
کنـــد .نمونۀ کوچکی برگزینید؛ چیـــزی که بتوانید خودتان بهتنهایی بســـازید.
پاداش روانی نوآوربودن را بهدست خواهیدآورد.
چنـــد نمونـــه :برنامهریزی بـــرای امضای کارت جشـــنتولد یکـــی از کارمندان،
تمیزکردن اتاق آســـایش پس از شیفت کاری (از آنجا ،بهتر از آنچه پیشتر بود،
بیرون برویـــد) یا کدگذاری رنگی خانههای برجســـتۀ جدول صفحهگســـترده.
هدف خود را بدینســـان روشـــن کنید :ایجاد یک نوآوری دســـتکم یکبار در
هفته .از حس خوبی که در شما پدید خواهدآمد ،شگفتزده خواهیدشد .اگر
همکارانتان این نوآور یهای تازۀ شما را خوب ببینند ،شگفتزده میشویم.
.3به چهکســـی کمک کردهام؟ از نگاه علمـــی ،ارزش کمک به دیگران بهخوبی
روشـــن است .در بررسیهای هاروارد گرنت __  که پیشتر آوردیم__ انجامدادن
کاری بـــرای خدمت به دیگران با زندگی بلند و حس خوشـــبختی وابســـتگی
آشـــکاری دارد؛ درســـت مانند نیاز ذاتی ما برای نوآوری .انســـان در برابر آنچه
روانشناســـان بـــه آن «خویشـــاوندی» میگوینـــد ،انگیزۀ درونـــی دارد .ما آن را
«یار یکننده» مینامیم .هر روز __  یا دســـتکم هفتـــهای یکبار__ خدمتی به
همکاران بکنید .دوباره میگوییم ،کمکهای کوچک هم بهشـــمار میآیند.
پرکردن دســـتگاه کپی پیش از آنکه ســـینی برگهها تهی شود تا همکاران ناچار
نباشـــند این کار را انجـــام دهند؛ آبدادن به گیاهان کســـی که به تعطیالت
رفتهاســـت؛ کمک برای مشکلگشـــایی از کدگذاری رنگی صفحهگســـترده؛
آوردن قهوه برای همکاران شبانه و… همۀ این کارهای کوچک ،موجب ایجاد

زندگی شغلیتان را طراحی کنید

48

کارمـــا در پیرامون دفتر کار خواهدشـــد و کمک میکند تا انگیـــزۀ درونیتان را
برآورده کنید که شاید از آن آ گاه نباشید.
در ایـــن فصل ،در بخـــش «آزمودن چیزها» ،تمرین «دفتر زمـــان خوب» را آوردهایم
و شـــما را تشـــویق میکنیم که دســـتکم برای یـــک ماه آن را انجـــام دهید .وقتی
ببینیـــد که چهچیزهای تازهای یاد میگیرید ،چـــه تغییرهای تازهای در محلکار
میآفرینید و چه کمکی به دیگران میکنید تا از کارشان شاد شوند ،شاید ببینید
کـــه رضایتتـــان از کار آرامآرام افزایش مییابد ،و بهتر از همه این اســـت که برای
انجامدادن این کارها به اجازۀ هیچکس نیازی ندارید .تغییری که میکوشـــید تا
ایجاد کنید ،بهراستی در دستهای خودتان است.
یادتان باشد که با پایبندی به عمل ،کاستن از انتظارها و پاداش به خودتان،
از زمـــان نوشـــتن هفتگی دفتر آغـــاز کنید و اگر چنـــد روزی نیرویتان را از دســـت
دادیـــد ،چیزی نیســـت؛ دوباره از جایـــی که رهـــا کردهبودید ،آغاز کنیـــد .دوباره
هماهنگ کنید و به پیش بروید.
ولی بستنی گردویی را آسان بگیرید!

زمانی برای تأمل
میدانیم که بهراســـتی ســـخت اســـت کار و زندگی را از هم جدا کنید؛ نهفقط به
ایـــن دلیـــل که زمـــان درازی از زندگی ما در محلکار میگـــذرد ،بلکه به این علت
که آنکه در خانه اســـت با آنکه در محلکار اســـت ،تفاوت چندانی ندارد __  مگر
آنکه جاســـوس یا محافظ شـــاهد باشید .چیزی که ما را خوشـــحال میکند و به
ما معنا میبخشـــد ،به همراهمان از خانه به محلکار ،و از محلکار به خانه ســـفر
میکند .طراحی زندگی و کار ،طراحی سراسر زندگی است ،و ما کم پیش میآید
که به خودمان زمان دهیم که دربارۀ چیستی این موضوع بیندیشیم .شاید دربارۀ
«تمرین روز شـــنبه» شـــنیدهاید .در یهودیت سنتی اســـت که یک روز از هفته را
بـــرای قدردانی از زندگی ،از کار دســـت میکشـــند و میآســـایند .بیشـــتر باورها و
سنتهای خردگرا ،پسروی از کار و تأمل روی موضوعها را به شکلهای گوناگون
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پیشنهاد میکنند .این به ما کمک میکند تا بیشترین بهره را از تجربۀ خود ببریم.
این ســـنتها به چگونگی پایانیافتن آخر هفتههای شـــنبه و یکشنبه نیز کمک
میکننـــد __  گرچـــه اکنون بیشـــتر ما پایـــان هفته را به مســـئولیتهای سرســـامآور
دیگری میپردازیم .پیشـــنهاد میکنیم پنج تا ده دقیقه را __  فقط همین__ در یک
روز تعطیل ،شنبه یا یکشنبه ،در نظر بگیرید و از این زمان برای چیزی بهره ببرید
کـــه ما تمرین «تأمل روز هفتم» مینامیم .برای انجامدادن درســـت این کار ،ابتدا
باید تعریف ویژۀ ما از تأمل را بدانید و دلیل اینکه چرا فکر میکنیم ارزش آزمودن
دارد .تأمـــل ،گام بلنـــدی در اطمینانبخشـــی به شماســـت؛ برای اینکـــه بدانید
بیشـــترین بهره را از کار و زندگی میبرید .تأمل بهمعنای اندیشـــیدن و ژرفنگری
بر ایده یا تجربهای است ،و زمانی ما این واژه را بهکار میبریم که مرادمان ،نگرش
آرام و متمرکز بر گزینش ایدهها و تجربهها باشد.
دو نوع اندیشۀ طراحی زندگی وجود دارد:
 .1چشیدن؛
 .2بینش.
مـــراد از چشـــیدن ،بازگشـــت بـــه یک تجربه یـــا اندیشـــه و ورود دوبـــاره به آن و
به یادآوردن دوبارۀ آن اســـت .ایـــن کار را در آرامش و در محیطی آرام انجام دهید
تـــا بتوانید با همۀ تـــوان ،نگاه خود را به آن بدوزید .شـــما از راه حافظه و پندار و با
شـــتاب خودتان تأمل میکنید .چشـــیدن ،در نوع خود ارزشـــمند است؛ بنابراین
تأمل ،تمرکز روی چیزی ارزشـــمند و نگرش روراســـت و متمرکز شماســـت .این،
مایۀ هرچه بیشـــتر بهرهمندشـــدن از زندگی اســـت __  در برابر درگیرشـــدن با آن__ و
تأمل چشیدن ،میتوانید با همۀ
دســـتوپنجه نرمکردن با تجربههایتان .در روند ِ
تأملهای خود بپیوندید؛ چه یک تجربۀ اجتماعی یا کوششـــی ورزشـــی یا وظیفۀ
کاری یا برخوردی هنری یا ایدۀ تجاری و یا هر چیز دیگری باشد.
چشـــیدن ،تجربـــه را ژرفتـــر میکنـــد ،آن را در ذهنتـــان پاســـداری میکنـــد
و دریافتتـــان از ارزش آن تجربـــه را افـــزون میکنـــد .بفرماییـــد! بـــا چنـــد دقیقـــه
ســـرمایهگذاری ،بهرایگان از زندگی بهرۀ بیشتری بردید .اگر تأمل چشیدنتان را با
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بخت تجربۀ معنا و مفهوم بیشتر را در زندگیتان
یادداشتی در دفترتان بنویسیدِ ،
فراتر میبرید .این تمرینی است که هر بار نتیجه میدهد.
دومین برآیند پیشرو __  یعنی بینش در تأمل__ موجود گریزانی اســـت و شاید
هرگز روی ندهد .تأمل ،بهدرســـتی به شـــما کمک میکند تا بینشـــی را از دســـت
ندهیـــد؛ ولی پـــس از هر تجربه نمیتوانید درخواســـت یک بینش داشتهباشـــید.
البته میتوانیم با چشـــیدن دوبـــارۀ تجربهها ،بخت آن را افزایـــش دهیم و آنها را
بهسوی خود بخوانیم و کارا کنیم.
تأمـــل در بینـــش ،بیشـــتر با یک پرســـش آغـــاز میشـــود .بینشهـــا میتوانند
بهماننـــد گفتوگوی پیوســـته با خود و دنیـــای درونی در نظر گرفتهشـــوند .بینش
__  رو یهمرفتـــه__ بـــا دیدن «تصویری بزرگتر» در پشـــت هر تجربـــه پدید میآید یا
حسکـــردن ســـاختاری بزرگتر و یا چارچوبهای احساســـی که بـــه تجربه ارزش
بیشتری میبخشد.
مثالـــی دربـــارۀ تأمل چشـــیدن و تأمـــل بینشـــی :در هفتهای که دیـــو روی این
فصل کار میکرد ،یک ســـفر ســـهروزه به سنت لوئیس داشـــت تا در یک همایش
ســـخنرانی کند .زمانـــی که در جاده بود ،دیو برای همســـرش دســـتهگل کوچکی
فرســـتاد .وقتی به خانه رســـید ،همسرش با بوسه و آغوشـــی گرم به پیشوازش آمد
و به او گفت که دســـتهگل ،ارزش بســـیاری برای او داشتهاست .وقتی دیو تمرین
تأمل چشـــیدن روز هفتم را انجام میداد ،اســـتقبال گرم در خانه برایش برجســـته
شد .زمان کوتاهی بود ،ولی وقتی دیو آن را چشید ،بهخوبی به یادش آورد؛ بسیار
شـــیرینتر بود .به او یادآوری شـــد که چهقدر همســـرش را دوست دارد ،چهقدر از
ازدواج با او شاد است و چهقدر خوب است که همسرش ،مهربانانه ،قدرشناس
اوست .آغوش و بوسه __  بهخودیخود__ خوب بود ،ولی چشیدن دوبارۀ خاطره،
از آن هم خوبتر بود و تأمل بینشـــی نیز با آن همراه بود .با سفرهای دور دنیا __  که
همراه یک نویسنده است و بسیار بزرگ و هیجانانگیزند__ او افسار برخی چیزها
را رها کردهاســـت .همســـرش کمابیش بـــه همان اندازه که دلش میخواســـت در
ســـفریهمراه دیو به پراگ برود ،از آن گلها هیجانزده شـــدهبود .بینش ،ســـاده
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ولـــی ژرف بـــود :ارزش روانی چیزها به اندازۀ آنها نیســـت؛ به زبان ســـادهتر ،هرگز
نکتههای ریز را فراموش نکنید.
فراموش نکنید که تأمل یک تمرین اســـت و برای سودمندی ،باید هماهنگ
روی دهد .تمرینهای تأمل روز هفتم را چند هفتهای دنبال کنید ،ســـپس چند
دقیقهای برای اندیشـــیدن دربارۀ این تمرین زمان بگذاریـــد .ببینید چگونه برای
شـــما کار میکند .تأمل ،راهی نیرومند برای پرورش داشـــتههایتان بهمنظور نگاه
بهتر به تجربههایتان اســـت .بنابراین ،بهدنبال آن بروید و به خواستههای رایگان
بیشتر خوشامد بگویید.

صبر کنید! آیا هنوز به آنجا نرسیدهایم؟
طراحی زندگی کاری ،روند دنبالهداری برای پیشـــرفت شماســـت که با پایبندی
بـــه عمل آغاز میشـــود .فقـــط کاری انجام دهید ،ســـپس دیـــدگاه «اکنون کافی
است» را بپذیرید .اینک بیازمایید .تفاوتی ندارد که چهچیزی در محلکار خوب
نیســـت .بـــرای انجـــامدادن یک کار ،بـــا روش ما آغـــاز کنید و بازآفرینـــی و تبدیل
شـــرایط به «اکنـــون کافی اســـت» را بپذیرید .ســـپس تردمیل لذتگرایـــی خود را
بشناســـید و از آن پیاده شـــوید .از انتظارهای خود بکاهید تا خویها و رفتارهای
بدتان را کنار بگذارید .تمرین دفتر روزانۀ کار خوب را انجام دهید و هر روز یک یا
دو نمونۀ خوب در زندگی خود را پیش چشم آورید .هفتهای یکبار ،تمرین تأمل
روز هفتم را انجام دهید و تجربههایتان را دوباره بچشـــید و آنها را خوب واکاوی
کنید تا بینشـــی در آنهـــا بیابید .شـــاید دریابید که ذهنیت پایبنـــدی به عمل و
بازآفرینـــی ،دارنـــد ماهیت دوم شـــما میگردند و این ســـبب تجربـــۀ کار یا هر چیز
دیگری با روشـــی نو خواهدشـــد .خواهیددید که چهقدر آرامش و نیروی بیشتری
دارید ،و تا چه اندازه برای دیگران و فرصتهایی که پیرامونتان نمایان میشود،
در دسترســـید .خیلی زود «اکنون کافی اســـت» حس خوبی به شما میدهد ،به
ایـــن دلیل که دیگر از روی صندلی پشـــتی زندگی نمیپرســـید کـــه «هنوز به آنجا
نرســـیدهایم»؟ زیرا اکنون در صندلی راننده نشســـتهاید و دارید از اندیشۀ طراحی
بهره میبرید؛ آماده برای آغاز از جایی که هستید.
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نکتههایی را بیازمایید
تمرین اهداف کوچک
.1عادت بدی را که دوست دارید ،تغییر دهید .عادت یا رفتار تازهای را برگزینید
که میخواهید بخشی از روزمرۀ شما باشد[ .تمرین ورزشی بیشتر ،آغاز تمرینی
ذهنی ،داشتن آشپزخانهای همیشهتمیز و…]
.2چند هدف بزرگ را پیشرو بگذارید .توصیفی روشن و شمارشپذیر از اهداف
پایانی خود بنویســـید[ .برای نمونه :من پیوســـته هفتهای ســـه ســـاعت تمرین
هوازی دارم؛ روزی ســـی دقیقه مدیتیشن میکنم؛ پیش از رفتن به رختخواب
بررســـی میکنم که هیچگاه ظرف نشستهای در ظرفشویی نباشد و آشپزخانه
برای صبح تمیز باشد].
.3اهداف بزرگ را در بخشی از «داستان» خود بگنجانید .اگر بخواهید این رفتار
نو را بخشـــی از برنامۀ زندگـــی خود کنید؛ دربارۀ آنچه بهدســـت خواهیدآورد و
اینکه چه بهرههای روانی برای شـــما خواهدداشت ،چند جملهای بنویسید.
[بـــرای نمونه :تندرســـتی و خـــواب بهتـــری خواهمداشـــت و بدنم شـــادابتر
خواهدشـــد؛ رویکـــردی آرام و متمرکـــز به زندگی خواهمداشـــت و خشـــم خود
را مهـــار خواهمکرد؛ جای بهتری بـــرای پختوپز خورا کهای ســـودمند برای
خانوادۀ خود خواهمساخت].
.4با تعیین اهداف کوچک ،از تغییرات خود آ گاه شوید .هشت هفتۀ نخست،
ُ
اهـــداف خرد را برنامهریزی کنید[ .کمابیش هشـــت هفته زمـــان میبرد تا خو
بگیرید ].بهشکلی که شما را تا اندازهای __  نزدیک به بیستدرصد__ بهسوی
ُ
اهـــداف بزرگ ســـوق دهد .اهـــداف خرد را آســـان تعیین کنیـــد؛ کارهایی که
مطمئنید از پس آن برمیآیید .مطمئن شـــوید که در پایان ،برآیند هر هدفی را
میتوانید بشمارید.
.5باید هرازگاهی و پیوسته ،پاداشی برای رسیدن به اهدافتان در نظر بگیرید.
.6اگر پســـرفت داشتید ،پاداشـــی به خودتان ندهید .خود را داوری نکنید .تغییر

؟میاهدیسرن اجنآ هبزونه

53

هفتاددرصد کاری را انجام دادید که میخواستید ،یعنی
سخت اســـت .اگر
ِ
دارید بســـیار خوب کار میکنید ،و هرچه بیشـــتر پیش بروید ،کارکردتان بهتر
خواهدشد .اهدافتان را دوباره هماهنگ کنید و به راه درست بازگردید.
.7در پایـــان هشـــت هفته ،پیشـــرفت خود را بهســـوی هـــدف ارزیابـــی کنید .اگر
بـــه بخـــش بزرگی از آنچه میخواســـتید (تا هفتاددرصد) رســـیدهاید ،به شـــما
شـــادباش میگوییم .اکنون که بـــه روند کارتان اعتماد کردهایـــد ،ادامه دهید.
ُ
اهداف خرد هشت هفتۀ بعدی را نیز تعیین و دوباره همین کار را انجام دهید.
آرامآرام وسوســـهای برای ســـختترکردن اهـــداف کوچک در شـــما پدید میآید.
هشیار باشید! شـــاید در این هنگام ،فرآیند شکست بخورد .به یاد داشتهباشید
این روش کاســـتن از انتظارهاست .آزمون سنجش اهداف کوچک ساده است:
باید آسان بهنظر برسد و مطمئن باشید که میتوانید انجامش دهید .همچنانکه
اعتمادتان به روند کار بیشـــتر میشـــود ،اهداف بزرگتر آسان بهنظر میآیند و این
بد نیست .به درونتان اعتماد کنید و اهدافتان را بیش از اندازه طراحی نکنید.
بردبار باشـــید و خود را با پیروز یهای کوچک و جشنگرفتن نیرومند کنید .همۀ
ما این ســـخن را شـــنیدهایم« :تغییری باشـــید که میخواهید در دنیا ببینید ».ما
میگوییم« :به پیش بروید و دنیا و خودتان را تغییر دهید؛ هر بار با هدفی کوچک».
دفتر کارخوب
.1بـــا بهرهگیری از کاربرگ آمادهشـــده __  یا در دفترچۀ یادداشـــت خود__ کارهای
روزانۀ خود را بنویســـید .زمانی را یادداشت کنید که سرگرم یادگیری ،نوآوری و
کمککردنید .بکوشید هر روز یا دستکم هرچند روز یکبار ،این کار را انجام
دهید .کمتر از یکبار در هفته نشود.
 .2این نوشتن رویدادها را برای سه تا چهار هفته انجام دهید.
.3در پایان هر هفته ،آنچه دیدهاید را یادداشـــت کنید ،ســـپس از خود بپرســـید:
چه چیزهایی را باید بهتر ببینم؟
 .4آیا آنچه دیدهاید ،شگفتآور بودهاست؟
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.5آیا در یکی از ســـه دســـتۀ یادگیری ،نوآوری و یار یدادن ،ورودیهای بیشتری
دارید؟ اگر چنین است ،به نظرتان معنای آن چیست؟
.6اگـــر دانســـتهاید کـــه در یکـــی از دســـتهها ورودی نداریـــد ،برنامـــهای بریزید تا
یادگیری ،نوآوری و یار یدادن خود را بهتر کنید.
.7ببینید که این کارها چه حســـی در شـــما برانگیختهاســـت .آن را در دفتر خود
بنویسید.

کاربرگ هفتگی از «دفتر کار خوب»
از این کاربرگ برای تأمل در روز و هفتۀ خود بهره ببرید .از خود بپرسید :چهچیزی
آموختـــهام؟ نوآور یام چه بودهاســـت؟ و به چهکســـی کمک کردهام؟ بررســـیها
نشـــان میدهد که نگرش به این نکتهها ،ارتباط شما با کارتان را افزایش میدهد
و موجب میشود بهرۀ بیشـــتری از شغلتان ببرید .بکوشید روزی دستکم یک
ورودی به دفتر داشتهباشید.
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تمرین تأمل روز هفتم
در اینجـــا یک تمرین ســـادۀ چهارمرحلهای میبینید کـــه میتوانید آن را هفتگی
انجام دهید .ســـفارش میکنیم این کار را بهمانند تمرین هماهنگی انجام دهید
تا بیشترین بهره را از آن ببرید.

 .1گوشهای آرام برای خود بیابید
جای آرامی را پیدا کنید که بتوانید برای پنج تا ده دقیقه ،آسوده در آنجا بنشینید؛
پشـــت میز یا روی بستر همواری که بتوانید بنویســـید[ .با دست بهتر است ،ولی
اگر تایپ را هم دوست میدارید ،بد نیست].
چشـــمانتان را ببندید و یک دم نفس بکشـــید .برای آرامکردن خود دستکم
سه یا چهار نفس عمیق بکشید و شاد باشید که زندهاید و این لحظۀ آرام را برای
خودتان سپری میکنید.

 .2دوره کنید
اکنون ،همچنانکه چشمانتان را بسته نگهداشتهاید ،بگذارید هفت روز گذشته
از پیش چشـــم شـــما بگذرد .همچنانکه این کار را انجام میدهید ،بهدنبال دو تا
چهار لحظه در هفتۀ گذشته بگردید که در آن مجذوب و سپاسگزار بودهاید.
نکتـــه :بـــه یادتـــان باشـــد کـــه مجـــذوب ســـختیها ،رویاروییهـــا ،کارهای
فراموششـــده و… نشـــوید .ذهـــن دوســـت دارد کـــه درگیـــر ایـــن چیزهـــا شـــود .با
نمایانشـــدن این پندارها __  که آشکار هم میشوند__ فقط به خودتان بگویید :در
زمان دیگری به آنها رسیدگی میکنم؛ و آنها را فراموش کنید .با آنها نبرد نکنید
و نکوشـــید از ســـر راه بردارید که در هر دو ،همۀ توان شـــما از دست خواهدرفت.
فقط آنها را بپذیرید و سپس به حال خود رهایشان کنید و به تأمل خود بازگردید.
بله ،کمی تمرین نیاز دارد که بر این کار چیره شوید.
همچنانکـــه ایـــن هفته را دوره میکنید و به آن دو تـــا چهار لحظه مینگرید،

؟میاهدیسرن اجنآ هبزونه
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دربـــارۀ هرکـــدام خیلی کوتاه یادداشـــتی بنویســـید که آنهـــا را برجســـته کند و از
دستشان ندهید :مغازهدار شاد ،مقالۀ تمامشده ،رئیس دلگرم.

 .3تأمل کنید

وقتی فهرستتان ُپر شد به آن نگاهی بیندازید.
هر لحظه را دوباره بچشید و بیشترین حس را از آن بگیرید.
اگـــر یکی از آنها ،در نگاه شـــما بهتر آمد ،با خیال آســـوده در دفترتان بیشـــتر
دربارهاش بنویسید .نه بلند و غمگین ،فقط اشارهای که آن تجربه را بنویسد.

 .4تقویت و حفظ کنید
ســـپس تأمل خود را با گفتن جملههایی مانند «بهراســـتی ازبرای اینها شـــادم»،
«با همۀ این چیزها که در ذهنماند ،بهراستی هفتۀ خوبی داشتم ».تقویت کنید.
این موضوع موجب میشود «اکنون کافی است» ،پیشگیرانه کار کند.
همین بود ،و فقط پنج تا ده دقیقه زمان برد.
گام پاداش_ بینشها :اگر دیدید که هریک از آن لحظهها بینشـــی ارائه میدهند یا
نکتۀ تازهای برای یادگرفتن است ،آن را یادداشت کنید.
بینشها همیشه روی نمیدهند ،ولی وقتی رخ میدهند دوستداشتنیاند.
پس مطمئن باشید و زمانی که هستند از آنها بهره ببرید.
گام پاداش_ داســـتانت را بگـــو :یک روش بـــرای بهرهبرداری بهینـــه از زندگی،
رهاکردن آن از راه داستانپردازی است.
اگر دیگران در خانۀ شـــما این تمرین را انجـــام میدهند ،میتوانید تأملهای
خود را با آنها همرسانی کنید.
دســـتکم هفتـــهای یکبار از بیشـــتر ما میپرســـند« :ســـام .اوضـــاع چهطور
اســـت؟» میتوانید داســـتانی از تأملهـــای روز هفتم خود بازگـــو کنید« .همهچیز
خوب است ،چرا؟ چون هفتۀ پیش صندوقدار مغازه ،تا پارکینگ دنبال من دوید
تا کارتاعتباری را که انداختهبودم ،به من پس بدهد .چه خوب ،مگرنه؟»
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زندگی شغلیتان را طراحی کنید

ایـــن تمرین به شـــما کمک میکند تـــا تجربههایتان را از زندگـــی ،در راهی که
میخواهیـــد بهینهســـازی کنیـــد .کمابیش ،همگـــی میخواهیم نگاه خـــود را از
برخی چیزها برداریم و بهسوی چیزهای دیگر بدوزیم .مشکل این است که بیشتر
مـــا روی گمانههـــای بد یا گرفتار یهـــا تمرکز میکنیم و حافظـــه و ذهنیت خود را
بهسوی تنگنگری میبریم .این تمرین ،هیچ پیوندی با تظاهر یا خیالبافی ندارد
و فقط دربارۀ بزرگکردن واقعیت اســـت .بهترین لحظههای هفته نیز جزء همان
واقعیتاند و باید مطمئن شویم که از آنها بیشترین بهره را میبریم.

