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 سخن آغازین

کشـــور ناالن اند، و شـــمار دیگری، از  کسان از ســـرانۀ اندک مطالعه در  بســـیاری 
که خبر و واقعیت  یم  گالیه دارند. اما ما باور دار بی سامانی صنعت نشر در ایران 
کارُبن بنای به حضور  که  گستره ای  شادی آور، چیز دیگری ا ســـت. دست کم در 
کتاب های خوب و شایسته برای خواندن بسیار  و فعالیت در آن  را دارد، شـــمار 
است و خوشبختانه، پیوسته بر این شمار افزوده می شود. در سال های گذشته، 
کارا در فضای  گون، نیروی خود را بر ســـاخت درونمایـــۀ اصیل و  گونا انتشـــارات 
کـــه برآینـــد آن، تألیـــف و برگـــردان  کســـب وکار و زیرشـــاخه های آن گذاشـــته اند 

کتاب های بسیار خواندنی و آموزنده است. 
که خواســـتیم راه مان را راســـخ تر از یک  یافتیم  کار ارزشـــمند را زمانی در این  
کار و راه از آنچه در نگاه  کنیم؛ به ســـخن دیگـــر،  اندیشـــۀ خام و نخســـتین آغاز 
نخست __  مانند همۀ منتقدان__ به نظر می رسید، با آنچه »به راستی« در جریان 

است، تفاوت بسیاری دارد. 
کوشیدیم تا فرآورده ای  با این همه، بر عزم مان افزوده شـــد و شـــادمانه، بیشتر 
که ارزش زمان و دقت شمایگان را داشته باشد و بنا را بر  کنیم  آماده و پیشـــکش 
گاه بیفزاییم  آن گذاشـــتیم که بکوشـــیم تا چیزی به داشـــته های خوانندۀ دانا و آ
که  کـــه بـــا ابزارهای یادگیـــری دیگر هـــم آشناســـت. می خواســـتیم و می خواهیم 
کاِر چندماهه و ریزبینی  که این  گروهی مان ارزشمند باشد. امید  کوشش  برآیند 

انجام شده، با خواست مان همسو باشد. 
در گزینـــش ایـــن کتاب برای ترجمه، نمونه های بســـیاری را بررســـی کردیم و 

سختگیرانه، این اثر را برگزیدیم. 
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به موضوع این کتاب و روی هم رفته گفتار »منابع انسانی« در بین کتاب های 
زیرشاخۀ کسب وکار، کمتر پرداخته شده است. به نظر، آنچه موجود و در دسترس 
اســـت، با واقعیت و درونمایۀ کسب وکارها و بنگاه های امروزی همخوانی ندارد 
کمتر یافت می شود. امروزه بنگاه ها، به ویژه آن هایی  و روزامدی بایسته در آن ها 
که در گسترۀ فناوری کارایند، تغییرات معناداری به ساختارهایشان داده اند که 
همین امر، به تغییر مفهوم »شغل« نیز انجامیده است. در این میان، دلمشغولی 
و دغدغه مندی برای بازگویی شـــغل و پیش بری مســـیر شغلی، بیش از هر زمان 

دیگری معنا و جایگاه یافته است.
این کتاب با رویکردی »انسانی« به موضوع شغل نگاه می کند و آن را پاره ای 
گاهـــی »ممکن«، الگویی را  کارا و  از زندگـــی می داند و می کوشـــد تا با روش های 
برای برپایی تراز بین این دو صاحب __  یعنی »زندگی« و »کار«__ پیشنهاد دهد. 
کتاب __  که مهم ترین انگیزۀ ما برای ترجمه اش شد__ در عمل محوری آن  ارزش 
است. نگارندگان این کتاب به بیان کلیات بسنده نمی کنند و »الگو« پیشنهاد 
کارامدی اش را دوچندان می کند و سبب  می دهند. همین رویکرد، اثربخشی و 
می شود تا بتوانیم آن  را نه یک کتاب آموزشی، بلکه یک راهنمای عملی بدانیم.
کاوی  گاهی نیازمند عمیق ترشدن و وا کتاب،  نکته ها و دانش بیان شده در 
کاربن، در وبگاه karbon.plus  و شبکه های  گروه مترجمان  بیشـــترند. از این رو، 
اجتماعی وابسته به آن، می کوشند تا با تألیف و برگردان نکته های وابسته با این 
دانســـته ها، خواننده را یک گام از جایگاه کنونی به پیش ببرد. از این رو، شـــما را 
فرامی خوانیم تا این وبگاه را پیش چشـــم داشـــته و در خبرنامۀ آن عضو شـــوید تا 

همواره در روند چاپ تازه های این وبگاه قرار بگیرید.

با احترام و مهر
کاربن بهامین توفیقی _ راهبر 



مقدمه 

کن کارت را راست وریس 

کتابی نوشته ام __  نه این کتاب بلکه کتابی دیگر. شاید آن را خوانده باشید، شاید 
هـــم نه. در آن، به مـــردم آموخته ایم که چگونه با بهره گیری از ِخرد، زندگی شـــان را 
کنند. به بیشـــتر افراد نشان داده ایم که چگونه به خودشان تکانی بدهند  طراحی 
و از نســـخه های جایگزیـــن زندگی و شـــغل خود نمونه هایی نخســـتین بســـازند. 
کارگاه های آموزشـــی ســـاخته ایم و هـــزاران نفـــر را دیده ایم  مـــا بر پایۀ ایـــن کتاب، 
کـــه چگونـــه زندگی شـــان به ســـوی بهترشـــدن پیش  و از خواننـــدگان شـــنیده ایم 
رفته اســـت. آنها داستان هایشـــان را با ما درمیان گذاشته اند و اکنون هرکدام از آن 
داســـتان ها، بخشـــی از داســـتان کتاب ماست. بیشـــتر خوانندگان و دوستداران 
رود به  کتـــاب زندگـــی خـــود را طراحـــی کنید1، در مرحلـــۀ گـــذار بوده اند؛ در حـــاِل و
یکـــی از نقطه عطف هـــای زندگـــی. آنها برای برداشـــتن گام بعدی بـــه کمک نیاز 
داشـــتند؛ اینکه به کدام سو بروند، چه کاری انجام دهند و حتی گاهی چه کسی 
کار آنها چنین بود: کوشش برای پنداری دیگرگون از آینده و روشی برای  باشـــند. 

یاهای دست نیافتنی.  به حقیقت رساندن رؤ
کتاب دربارۀ پنداشتن بود. آن 

کتاب دربارۀ به حقیقت رساندن آن. این 
مـــا هم چنین از مردم شـــنیده ایم که برنامه های ادیســـه ای2 __  که ما پیشـــنهاد 
که بگریزند و بشـــوند  داده بودیـــم__ عالی اســـت، ولـــی برایشـــان امکان پذیر نبـــود 

1. Designing Your Life.
2. Odyssey plans.
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یـــک مربی غواصـــی در بیمینـــی1، و این به دلیـــل تنگناهایی ماننـــد بیمه، رهن، 
کـــه هنوز در مدرســـه اند. اینان از ما  قبض های آب و برق و فرزندان شـــان اســـت 

کتابی »دیگر« می خواستند.
کـــه با آن، به درســـتی در همان جایی که هســـتند  از مـــا کتابی می خواســـتند 
رنـــد تا در محل کار  روبـــه رو شـــوند و برای کامروایی، ابزارهـــا و ایده هایی را فراهم آو

یاری شان دهد.
زی همواره دگرگون می شـــوند؛ چنان که بنگاه ها  کار امرو ببینید! محل هـــای 
یی با  یارو پیشـــرفت می کنند تا بیش از پیش سیاســـت به خـــرج دهند و بـــرای رو
بازارهـــای نااســـتوار، زودتـــر تغییرجهت دهند، محـــل کار نیز بســـیار کمتر از پیش 
ز به عهدۀ کارمند است که رضایت  ز بیشتر از دیرو پیش بینی پذیر خواهدبود. امرو
و کامیابی خود را در این چشم اندازی __  که همواره رو به دگرگونی است__ تعریف 
کند. هم چنین به عهدۀ مدیران و بنگاه های هوشمند است که کارمندان خود را 
در میانـــۀ راه دیدار کنند و منابعی __  مانند این کتاب__ را به آنها پیشـــنهاد دهند 
که کمک می کند، فرهنگی پدید آید تا کارمنداِن همواره دگرگون شـــونده بتوانند با 
درخواســـت هاِی پیوســـته رو به تغییِر محل کار سازگاری پیدا کنند؛ چنان که این 

درخواست ها نیز با بازاِر همواره درحاِل تغییر سازگاری می یابند.
زشـــدن نیاز دارند تا بـــه ابزارهایی همخوان با  بنابراین، بیشـــتر مردم برای پیرو
یژه برای شمار بسیاری از ما  تغییر و رشدشـــان در جایگاه انسان دست یابند؛ به و
که خوداشـــتغالیم. و روشـــن شـــد که کارمندان زادۀ دهۀ پایانی قرن بیستم و دهۀ 
یکم، به تجربۀ کاری بهینه نیاز دارند که معنادار باشد و به  نخســـت قرن بیست و
زهایمان  آنها این حس را بدهد که در جهان تأثیرگذارند. همۀ ما می خواهیم که رو

کارایی باشد. سرشار از معنا و 
یم. پس جای شـــگفتی نیســـت  کار زهایمان را ســـِر  بســـیاری از ما، بیشـــتر رو
که محل کار، نخســـتین جایی باشـــد که در آن به دنبال معنـــا و کارایی می گردیم، 
کانون وظایفی برای انجـــام و تعامل هایی  ر  در حالی  که بیشـــتر پیشـــه ها، فقط دو

1. Bimini.
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کارایی و  بـــارۀ  برای مدیریت ســـاخته شـــده اند و بیشـــتر مدیران برای گفت وگو در
ید. می توانیـــد به رئیس  معنابخشـــی، آســـوده نیســـتند. وقتی طراح کار خود شـــو
گر  و بنـــگاه خـــود کمک کنید تا شـــغل تان را بـــه آنچه می خواهید دگرگـــون کند. ا
ید تا زمانی که به شما حس  ید، می توانید آن را بارها از نو بساز خودتان شـــغلی دار
کارایی و معنابخشـــی بدهد. می توانید زندگی شغلی خود را در جایگاه کارمند یا 
صاحب کسب وکار طراحی کنید. اندیشۀ طراحی برای کسانی مانند شماست؛ 
کنید. این  کنید، چـــه فیش حقوقی دیگـــران را امضا  یافت  چه فیـــش حقوقی در
کتـــاب پـــر از ایده ها و ابزارهایی اســـت که به شـــما کمک می کند ا فـــزون بر ایجاد 
کنید. کاری تجربه  ِز  معنای بیشتر در زندگی خود، شادی بیشتری را نیز در هر رو

یا،  فقط محل کار تغییر نمی کند، بلکه تغییر ســـاختار نیز می دهد. اقتصاد پو
هـــوش مصنوعـــی و ربات هـــا درحال آمـــدن نیســـتند، آنها اینـــک همین جایند و 
کارمندان  کار و حرفه دگرگـــون کنند. بنابراین،  آماده اند تا هر اندیشـــه ای را دربارۀ 

کنند. ری آماده  باهوش باید خودشان را برای رشد در دنیای تازۀ فناو
یم که به شـــما کمک می کند  بردی بســـیاری دار ما در این کتاب ابزارهای کار
گر جزء خوانندگان  ر به محل کار آینده واکنش نشـــان دهید. ا مانند یک طراح نوآو
کتـــاب زندگی خود را طراحی کنید باشـــید، این کتاب به طراحی روند ذهنیت تان 
می افزاید تا کمک کند یک زندگی کاری دلچسب را تجربه کنید؛ همان سان که 
گر کتاب نخســـت مـــا را نخوانده اید __  یا  کرده اید. ا برنامۀ اودیســـۀ خود را طراحی 
کتاب نخســـت را خوانده اید، ولی تمرین هـــای آن را انجام نداده اید__ این کتاب 
به تنهایی به شـــما کمک می کند تا از اندیشـــۀ طراحی، برای طراحی محل کارتان 
یـــد. بنابرایـــن می توانید در چهل، پنجاه و شـــصت ســـاعتی که در طول  بهـــره ببر
کاراتر باشید، بدون آنکه نیاز باشد  هفته در محل کار می گذرانید، خوشـــحال تر و 
گر می خواهید  شـــغل یا حرفه تـــان را تغییر دهید؛ مگر آنکه به راســـتی بخواهیـــد. ا
شغل تان را تغییر دهید، ما به شما نشان می دهیم چگونه این کار را انجام دهید. 
ید و شغل تان را فراموش کنید.  بنابراین وقت آن اســـت که از روی کاناپه بلند شو

کنیم. یس  کار را برایتان راست و ر که  به راستی، زمان آن است 
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میلنگد کار یکجای
کنون، پنج شـــغل داشته اســـت. او همیشه  بانِی سی ســـاله، از زمان دانشـــکده تا
یس شـــدن  ر بـــا خوش بینـــی، هیجان و سرشـــار از انتظارهایـــی که دربارۀ راست و
کارش دارد، بـــه همان راه پیشـــین مـــی رود، ولی هر بـــار در پایان ناامید می شـــود. 
شـــغلش __  هرچه باشـــد__ او را ناامید می کند، بدون آنکه دلیلش را بداند. هر بار 
که می خواهـــد برای اجاره از والدینش پول قرض بگیـــرد، به آنها توضیح می دهد 
کـــه دالیل اســـتواری برای  کار هم راســـت وریس نشـــد«. بانـــی می داند  کـــه »ایـــن 
کار  اســـتعفا ندارد، ولی در زندگی او روشن تر از این نمی تواند باشد که »یک جای 

کجا«؟! می لنگد، ولی نمی دانم 
لوئیـــس، در یـــک بنـــگاه، مدیر میانی اســـت. در آنجا پانزده ســـال اســـت که 
کارش  کار می رود و ســـر ســـاعت 8:15 به دفتر  ز با قطار به ســـِر  کار می کند. هر رو
گانه  کـــه هرکدام در اتاقک هـــای جدا گروه فـــروش نظارت می کند  می رســـد. او بر 
می نشـــینند و کارهایی ناهماهنگ می کنند. او باید مدیریت شـــان کند و به آنها 
ز پیش  که لوئیس به طبقۀ فروش پا می گذارد، بیش از رو ز  انگیزه دهد، ولی هر رو

گذاشته. که پا به سرزمینی بیگانه  که غریبه ای است  احساس می کند 
»این بنگاه من نیست.«

»هیچ کدام از این ها ارزش ندارند.«
لوئیـــس با قطار 17:15 راهی خانه می شـــود. دو فرزند او به مدرســـۀ راهنمایی 
می روند. یک ســـوم رهن خانه اش پرداخت شده اســـت. در راه بازگشت به خانه، 
در حالی  که ســـرش را به شیشـــۀ پنجرۀ قطار تکیه داده اســـت و دنیایی را تماشـــا 
کینگ هدز«1 را بارها در  می کنـــد که از کنار او می گذرد، گوشـــه هایی از آهنگ »تا

ره می کند: یادش دو
و شاید از خود بپرسی، 

Talking Heads  .1 )1974(، نام گروه موسیقی موج نِو امریکایی که در شهر نیویورک پایه گذاری شد.
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چگونه به اینجا رسیده ام؟1
که به راستی درمانده شده است، ولی  ماری، در پیشۀ خود، پزشک خوبی است 

ر شود.  ز پزشکی دو نمی خواهد از پیشۀ پیرو
راجیو2 شـــغلش را بســـیار دوســـت دارد. او می خواهد کارهای بسیاری انجام 

دهد، ولی برای انجام دادن آنها زمان ندارد. راجیو بسیار مشتاق است. 
کارهای  کنارش،  گاهی در  بروس3 رانندۀ طرح خدمات ماشـــینی اســـت و 
ر  یـــزی باو گـــذرا نیـــز انجام می دهـــد؛ در حالی  کـــه بـــه آزادی در برنامه ر کوچـــک 
دارد، ولی برای پیشـــرفت در پیشـــه اش، نداشـــتن درآمد ماهانه، راه روشـــنی را 

نمی گذارد.  پیِش پایش 
ری پیشـــرفته است. او می داند  جنیفر، مدیر منابع انســـانی در یک بنگاه فناو
که کارمندان هیچ ارتباطی با کار خود برقرار نمی کنند و کارکرد خوبی هم ندارند، 
رۀ آموزشـــی به او نیاموخته اند که چگونه به آنها کمک  ولی در هیچ بخشـــی از دو

کارکرد بد را __  یکی پس از دیگری__ پر می کند. کند. بنابراین، فقط فرم های 
همۀ نامبردگان از کار خود ناخرســـندند و هرکدام دربارۀ شغل شـــان داســـتاِن 

ناخوشایندی دارند.
کار سزاوار نیستم. تغییر یا  این برای من نتیجه بخش نیست. من برای این 
کارم را رها  که باید  درست کردن اوضاع بسیار سخت است، ولی نمی دانم 

کنم یا در آن بمانم و پس از آن باید چه کنم؟

کار در اینجا برای من سودبخش نیست. کارآمد: این  باور نا
کنید. یس  ر کارتان را راست و بازآفرینی: )کمابیش( در هرجایی می توانید 

1.  ایـــن دو ســـطر، بخشـــی از ترانۀ »یک بـــار در طول زندگی« اســـت که گـــروه تاکینگ هـــدز آن را اجرا 
کرده است.

2. Rajeev.
3. Bruce.
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کار ارتباطبرقرارنکردنبا
گـــر چهـــل ســـاعت در هفتـــه، و پنجـــاه هفته در ســـال __  بـــا دو هفتـــه تعطیالت  ا
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 
به انـــدازۀ  هیچ چیـــز  کمابیـــش  خواهدشـــد.  ســـاعت  پنج هزار  یکصدو بیســـت و
گون،  کارکردن، زمان و نیروی شما را نمی گیرد. با این همه، در نظرسنجی های گونا
کارمندان امریکایی هیچ ارتباطی  گالوپ1 نشان می دهد که شـــصت ونه درصد از 
بـــا کار خـــود برقـــرار نمی کنند. ]این درصـــد، فقـــط در زمینۀ نبود ارتباط اســـت، و 
کار، ناارتباطی فعال نامیده می شود.[ در گسترۀ جهانی، آمار  خشم و نارضایتی از 
کارمندان ناراضی از محلی که بیشتر زندگانی خود را در آن سپری می کنند، درصد 
کارمندان با لبخندی روی لب به محل کار  پنج  است. این  شگفت انگیز هشتادو
نمی روند و از کار خود __  کمابیش__ با واژه های »خســـته کننده« و »کسالت بار« یاد 
کارهای  که  کارمندان اداری روزمره یا یقه آبی هایی  می کنند. در اینجا فقط دربارۀ 
دستی یکسانی انجام می دهند و یا کارکنان فست فود که در برگرفروشی زنجیره ای 
محـــل، کار می کنند، گفت وگو نمی کنیم. در دورهمی ها و کارگاه های آموزشـــی، 
کتـــاب زندگـــی خود را طراحی کنید، در سراســـر کشـــور از آمـــوزگاران، مدیرعامالن، 
مربیان، پزشکان، دندان پزشکان، کشاورزان، بانکداران، آرایشگران، سخنگویان 
مذهبی، کتابداران، خلبانان نظامی بالگرد، فیزیوتراپ ها، رانندگان ماشین های 
ســـنگین، دفترداران دولتی و وکال __  بســـیاری از وکال__ و از زنان، مردان، جوانان، 
میانســـاالن، پیران، مجردان، متأهالن، مطلقه ها، و هرکسی که فکرش را بکنید، 

شنیده ایم که همگی دربارۀ شغل شان یک چیز را گفته اند:
»من شغلم را دوست ندارم.«

چنان که گفتیم، ارتباط برقرارنکردن با شغل، در جهان همه گیر است که در برخی 
کارمندان ژاپنی خود  از کشـــورهای، سخت تر می شود. بیش از نودوســـه درصد از 

Gallup  .1، بنگاهی کارشناسی برای نظرسنجی.
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را در دســـتۀ کســـانی می دانند که با پیشـــۀ خـــود پیوند نمی گیرنـــد. ژاپنی ها حتی 
گونی بر این شغل های خسته کننده گذاشته اند: کارمند »شاچیکو«1  نام های گونا
پایان بنگاه« یا »بـــردگان کاری بنگاه« و »کیشـــا نو اینو«2 که  کـــه به معنـــای »چهار
به معنای »سگ بنگاه« است؛ حتی واژۀ »کاروشی«3 که می تواند به معنای »مرگ 
کارمندانی باز  کار بســـیار« باشـــد. پرونده های بســـیاری دربارۀ خودکشـــی  در پی 
شده است که دیگر نمی توانسته اند ساعت های کاری دراز و خسته کننده را تاب 

رند. آو
پس، سپاســـگزار باشید چون شرایط می توانســـت خیلی بدتر باشد. مراد من 
پای بنگاه را داشته باشد؟ که خب، چه کسی دوست دارد حس چهار این است 

کار وجود دارد: دالیل بسیاری برای نارضایتی از 
ر است.   گناه شغلم است؛ بسیار خواب آو
یزبینی است.   گناه رئیس است؛ او بسیار مدیر ر
کارم چگونه اســـت، بازخوردی    گناه بنگاه اســـت؛ مـــن هیچ گاه دربارۀ اینکـــه 

نمی گیرم.
گناه حرفۀ من است؛ به گمانم حرفۀ نادرستی را برگزیده ام.  

ییم شاید اوضاع  که به شـــما بگو ما احســـاس شـــما را درمی یابیم و اینجاییم 
ید، این آغازی است،  گر شغلی دار آن قدرها هم سخت نباشد که گمان می برید. ا
و باید خودتان را برای داشـــتن شـــغل، خوشـــبخت بدانید. دست کم کمی حس 
ید برای آغاز طراحی دوبارۀ خود. بســـیاری،  امنیـــت، کمی درآمد و نیز مکانی دار
گـــذرا را یکی پس از دیگـــری انجام می دهند و برخی نیـــز به »بیکاری  شـــغل های 
مزمن« در دســـته بندی آماری دچارند که مرحلۀ دشـــواری است. خوشبختانه در 
ایـــن کتاب، ایده ها و ابزاری پیش بینی شده اســـت که برای همه __  بدون نگاه به 

جایگاه شان__ یاری دهنده خواهدبود.
ید، ابزارهای کمکی بســـیاری در این کتاب پیشـــنهاد  گـــر هنوز شـــغلی ندار ا
شده است که یاری تان می دهد تا پیشۀ شایسته ای پیدا کنید و هم چنین کمک 

1. Shachiku.
2. Kaisha no inu.
3. Karoshi.
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ید که شـــغل آینده تان جایـــی خواهدبود بـــرای یادگیری،  می کنـــد تا مطمئن شـــو
که می خواهید باشید. مشارکت و رشد انسانی 

یم کـــه خودتان طـــراح زندگی و شـــغل تان اید و با اندیشـــۀ طراحی  ر دار مـــا بـــاو
می توانیـــد آنهـــا را بهتر کنید. می توانیـــد واکنش های رئیس تـــان را دگرگون کنید، 
یم  ر دار تجربۀ کار با دیگران را تغییر دهید و حتی فرهنگ بنگاه را بهینه کنید. باو
کار خود رشـــد  کنیم تا در  یم که خودمان روشـــی طراحی  که همه می توانیم بیاموز
یم که برای همه بهتر باشـــد. خبر خوب این اســـت:  ر کنیـــم و محـــل کاری پدید آو

کار قرار نیست چندان سخت باشد.« »این 

کارآمد: من مانند یکی از چرخ دنده های ماشینم. باور نا
کنم. کارآمد  بازآفرینی: من مانند یک بازوی اهرمی می توانم ماشین را 

رانه و  بازآفرینـــی بهتر: من یک انســـانم، نه یک ماشـــین، و لیاقت دارم شـــغلی نوآو
سزاوار داشته باشم.

مانندیکطراحبیندیشید

پیـــش از آنکـــه بتوانید طراحی و بازطراحی زندگی و حرفۀ خـــود را آغاز کنید، باید 
یـــد که مانند یک طراح بیندیشـــید. توضیح خواهیم داد که چگونه این کار  بیاموز
را انجام دهید. در آغاز باید نکتۀ ارزشـــمندی را بدانید: در هنگام طراحی شـــغل 
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خود، باید بدانید که طراحان دربارۀ راه پیِش روی خود »نمی اندیشـــند«، بلکه آن 
ید  یابید؛ ســـپس بپرداز را »می ســـازند« و برای این کار باید ذهنیت یک طراح را در
رش آن در ذهن خود. در کتاب نخســـت مان، دربارۀ اندیشـــۀ طراحی، پنج  به پرو
یـــم که یک ذهنیت  ذهنیـــت داشـــته ایم. اکنون برای این کتاب شـــش زمینه دار
برتـــر و مهم اســـت. ایـــن ذهنیت هـــا چنین اند: کنجـــکاوی، پایبنـــدی به عمل، 

بازآفرینی، هشیاری، همکاری فشرده __  و مهم تر از همه__ داستان پردازی.
یرا یک  بـــارۀ انســـان ها، کار و جهـــان کنجکاو باشـــید، ز کنجـــکاو باشـــید: در
طراح همیشـــه با ذهنی باز آغاز می کند و می پرســـد: »چرا؟« کنجکاوی در درون 
شماست و برای آغازبه کار و بیرون رفتن و دیدار با انسان های برجسته، سرچشمۀ 
یرا  کنجـــکاوی، مهم تریـــن بخـــش از ذهنیـــت یـــک طـــراح اســـت، ز نیروســـت. 
کارهای طراحانه است. بدبینی  جست وجو و عمل را پیش می برد و سرآغاز همۀ 
یابی گزینه های  ید ]پس از ایـــن، زمانی که بـــه ارز منطقـــی خـــود را در خانـــه بگذار
ید. دنیایی  شـــگفت انگیز خود نیاز داشـــتید، بـــه کار خواهدآمد[ و کنجکاو شـــو
ر چشـــم به راه شماســـت و هنگامـــی که صادقانه دوســـتدار انســـان ها  شـــگفت آو
ید، انســـان ها نیز از ارتباط با شـــما شـــاد خواهندشد. به یاد  و چیزهای دیگر شـــو

که عالقه مندی، موجب جلِب عالقه است. داشته باشید 
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گون را بیازمایید: این همان گام پایبندی به عمل اســـت، جایی که  راه هـــای گونا
کنید،  کنجکاوی و پرسش هایتان عملی می شود. در کتاب زندگی خود را طراحی 
به شـــما نشـــان داده ایم که چگونه از گفت وگوها و تجربه هایتان نمونۀ نخســـتین 
کتـــاب، روش های بیشـــتری به شـــما نشـــان خواهیـــم داد تا در  ید. در ایـــن  بســـاز
آیندۀ خود ســـرک بکشید و آشـــکار کنید که چه چیزی در محل کار و خانه برایتان 
کاری  که در این بستر ذهنی زندگی می کنید، همیشه  سودمند اســـت. هنگامی 
کسی برای ســـخن گفتن، و تجربه ای برای آزمودن آماده است.  برای انجام دادن، 
گـــون چگونه آزموده  گونا در این کتاب به شـــما نشـــان خواهیم داد که راهبردهای 
گـــون را تجربه کنید«. طراحان، راِه پیِش روی  می شـــوند برای آنکه »چیزهای گونا
کار و زندگی بهتر است با پایبندی به  که برایشان در  خود را می سازند و آن چیزی 

کشف می کنند. عمل، 
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کنیـــد: بازآفرینی اندیشـــۀ بزرگی اســـت و زمانـــی که در آن  مشـــکالت را بازآفرینـــی 
کارشان را  ید، هیچ گاه به دردســـر نمی افتید. طراحان همیشـــه  چیره دســـت شـــو
یرا گاهی پیچیدگی، شـــاید آن چنان هم  با بازآفرینی ســـختی ها آغـــاز می کنند، ز
کار و گرفتاری هـــای آن می گردد  کانـــون دنیـــای  ر  کتـــاب دو دشـــوار نباشـــد. این 
رها شـــاید درســـت نباشـــند یا  کارآمـــد می نامیم. این باو رهـــای نا کـــه آن هـــا را باو
رهایی اند که  کمک کننده نباشـــند و یا ســـبب گیرافتادن شـــما شـــوند. این ها باو
ید و دیگر به درد شما نمی خورند. ما به شما نشان می دهیم  دربارۀ کار و زندگی دار
ید.  کارآمد را بازآفرینی و از آن ها چالش های عملی بساز رهای نا که چگونه این باو
کنید، چون این ذهنیتی بایسته برای  که در بازآفرینی مهارت پیدا  باید بخواهید 
مهارت یافتن در گشـــودن پیچیدگی هاســـت. پیشـــینیان گفته اند: »مشکلی که 
درســـت بیان شـــود، نیمی از آن آســـان شده اســـت.« بازآفرینی ســـبب می شود، 
ید که به درســـتی مشـــکلی را برای حل کـــردن بازگو کرده اید و شـــما را  مطمئن شـــو
به ســـوی راه حل هایی بـــرای تنگناهای شـــغلی و زندگی تان ســـوق می دهد. این 
اندیشـــه ای به راستی بزرگ است. کمابیش، در سراسر فصل سوم دربارۀ بازآفرینی 

رایِی طراحی است. توضیح داده ایم. این نیروی ماو
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بدانید که این یک فرآیند است: در اندیشۀ طراحی، گاهی شما ایده های بسیاری 
ید. ما به آن »مرحلۀ ایده پردازی« می گوییم و زمانی است که به دنبال ایده های  دار
خـــوب، بـــد و دیوانـــه وار می گردید و فـــروزان می شـــوید. در زمان هـــای دیگر، روی 
نقطه نظری یا نمونه ای نخســـتین تمرکز می کنید که می خواهید بیازمایید. در این 
که می خواهید  یژه تمرکز می کنید  مرحله، شما روی مسئله ای درست یا ایده ای و
آن را بیازمایید. این دو مرحله از فرآیند اندیشـــۀ طراحی __  فروزان شدن و تمرکز__ از 
ُبن از هم جداست. از همین رو، طراحاِن خوب می آموزند که چگونه از فرآیندشان 
کنید.  که چه زمانی فروزان شـــوید و چه زمانی تمرکز  کنند. باید بدانید  نگهداری 
باید بدانید چه زمانی چیزهای بیشـــتری بپرسید و چه زمانی داده هایی را بپذیرید 
یژه زمانی ارزشمند  یتان پایبند باشید. این موضوع به و که ساخته اید و به راِه پیِش رو
یرا برای پیشرفت، همگی باید در  اســـت که بخشی از یک گروه طراحی باشـــید، ز
که همۀ پایه های  ید. نگرش به فرآیند، شـــما را مطمئن می کند  گام بردار یک ســـو 
کرده اید، بررســـی های مفهومی و ایده پردازی های خود را انجام  بنیادی را بررســـی 

داده اید و برای یک تصمیم گیری خوب آماده شده اید.
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گـــر بخواهیم بدانیـــم که چگونـــه تجربـــۀ کاری خود را  درخواســـت کمـــک کنیـــد: ا
تغییـــر دهیم، نمی توانیم فقط در خانه بنشـــینیم و بیندیشـــیم؛ باید بـــه جهاِن کار 
و کارمندان وابســـته باشیم؛ باید درخواســـت کمک کنیم. این مرحلۀ درخواست 
که با پایبندی به  کمک را »همکاری رادیکال )شـــدت گرفته(« نامیده ایم و زمانی 
عمل جفت وجور شـــود، به یادگیری شتابان، فراوانی نمونه های سادۀ فرصت ها و 
برخـــی تجربه های تغییردهندۀ زندگی می انجامد. بازگشـــت به دنیا و گفت وگو با 
گون بایسته است؛ کسانی که هرکدام تجربه های کارآمدی دارند  انســـان های گونا
که دربارۀ آن ها کنجکاوی کنید. این همان طراحی جســـت وجوی شماســـت، و 
زمانی که به خوبی همکاری کنید، خواهید دانست که تنها نیستید و پرسش های 
شـــما، همان پرســـش های دیگران هم بوده اســـت و همگی نگرانی های یکســـانی 
ید. وقتی موضوع »کار« باشد، می خواهیم روی این پافشاری کنیم، که طراحی  دار
فرآیندی بر پایۀ همکاری اســـت و بیشـــتر ایده های خوب تان از دیگران سرچشمه 
می گیرد. فقط باید کمک بخواهید. وقتی به دنیای بیرون دست پیدا می کنید، در 

برابر، دنیا به شما تجربه هایی می دهد که همه چیز را دگرگون می کند.
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داستان پردازی: ذهنیت »داســـتان پرداز« بهترین است. وقتی ذهنی »داستانگو« 
گفت وگوهـــا و  یـــد، پیوســـته به دنبـــال فرصت هایـــی  می گردیـــد تـــا در  را می پذیر
تجربه هایتان آنها را بازتاب دهید، و برای برقراری ارتباط با دنیا، به دنبال روش های 
تازه ای از راه داســـتان پردازی می گردید. همگی داســـتان خوب را دوســـت دارند، 
یادی ســـاخته اید و  یـــد، به عمل نیز پایبندید و نمونه های ســـادۀ ز گـــر کنجکاو و ا
یی و توصیف خواهیدداشـــت. داســـتان گوی  داســـتان های بســـیاری برای بازگو
بردست شدن، چیزی است که می توانید یاد بگیرید و زمانی که آن را آموختید،  ز
بازگوکردن داســـتان، جای خود را به نخســـتین روش شما برای ارتباط با دیگران و 
گـــذار طراحی زندگی و کارتان به  پیش رو خواهـــدداد، و در هنگام آغاز گفت وگو، 
ر رخ می دهد: دنیا نیز در برابر شـــما حرف می زند و داستان خود  یدادی خنده آو رو
را بازگو می کند؛ در چارچوب دوســـتی های تازه، فرصت های شغلی و روش های 
که  گفتیم  رانه برای دستیابی به اهداف تان. به یاد داشته باشید، پیش از این  نوآو
در مرحلۀ کنجکاوی »عالقه مندی موجب جلب عالقه خواهدشد«. نیمۀ دیگر 
ایـــن ایده چنین اســـت که »جلِب عالقـــه نیز موجب ایجاد عالقه خواهدشـــد«. 
کانون ذهنیت داســـتان پرداز وجـــود دارد. زمانی  کـــه در  این همان چیزی اســـت 
که کنجکاوی هوشـــمندانه را با روایت داستانی خوب بیامیزید؛ ترکیبی توانمند 
ســـاخته می شـــود که برایتان ســـودمند خواهدبود، ولی پیش از آنکه دنیا بتواند به 
یید. به شـــما  کنید و داســـتان خود را بگو شـــما پاســـخ دهد، باید ابتدا گفت وگو 

کنید. که چگونه داستان تان را بازگو  نشان می دهیم 

جذابترشوید
در هنـــگام پذیـــرش ذهنیـــت داســـتان پرداز، به راســـتی بـــه رونـــدی نیرومنـــد از 
که آن »روایت« اســـت. داســـتان پردازی عنصری  ید  تجربه های انســـانی می پرداز
طبیعی از پیشـــرفت انســـان اســـت و راهی برای معنادادن به تجربه ها و زندگی ما 
و روش ارتباط ما با دیگران. لیزا برتولوتی1، پروفســـور فلسفه در دانشگاه بیرمنگام 

1. Lisa Bortolotti.
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یـــد: »روایت داســـتان ها جذابیت جنســـی را افزایش می دهد و  انگلســـتان، می گو
ری ما را بهبود می بخشد.«  بخت زادآو

دکتـــر پاول جـــی. زک1، مدیر مرکز مطالعـــات اقتصاد عصب بنیان در دانشـــکدۀ 
یژگی  آموزش عالی کلرمونت2، مقاله ای دارد که نشان می دهد »داستان هایی با و
یی داستانی  ری می توانند نگرش، دیدگاه ها و رفتارها را تغییر دهند«. بازگو غوطه و
یژه برای خودتان__ می تواند روشـــی نیرومند بـــرای دگرگونی تجربه های  تـــازه __  به و
که چرا زنان و مردان غارنشین  کاری تان باشـــد. این موضوع شـــاید توضیح بدهد 
ین شـــان __  آتش__ می نشســـتند و داســـتان  ری نو ِگـــرد فنـــاو روی ســـنگ ها، بـــه 
یی ماهر،  می گفتند؛ و انســـان هرگز  بازنایستاده است. داستان خوب و داستان گو
کنار  کار و چه در  یو دفتر  کرو ر ما ر آتش، چه دو همواره هوادار داشته است؛ چه دو

که چگونه آن سان باشید. زمین فوتبال فرزندش. به شما نشان می دهیم 

داستانتانرابگوییدوجذابشوید
کنـــون از داســـتان خـــود راضـــی نیســـتید، نگـــران نباشـــید! به شـــما کمک  گـــر ا ا
خواهیم کـــرد تا زندگی کاری دلخواه تان را طراحی کنید و در این فرآیند، داســـتان 
ید،  یســـید. به شـــما کمک خواهیم کرد که کنجکاوتر شـــو زندگی تـــان را دوباره بنو
ید. ســـرانجام  گون را بیازمایید و بذر پایبندی به عمل را در خود بکار راه های گونا
ر باشـــید. راستش،  می خواهیم در هر کاری که انجام می دهید، نیروی کارا و نوآو
گر از شـــغل خود راضی نباشـــید، از زندگی خـــود هم راضـــی نخواهیدبود، و این  ا

روش درستی برای زندگی کردن نیست.
کاری خود  کـــه به زندگـــی  کـــه انجام می دهیـــد و زمانی  کاری  شـــما بایـــد در 
کارا، بیشتر نیاز دارد. در  ید، شـــاد باشید. دنیا به کارمندان خوشـــحال و  می پرداز
سراســـر این کتاب، ما داســـتان خود و خوانندگان دیگر، کارآموزان در کارگاه های 
آموزشی و دیگرانی را بازگو می کنیم که از ایده ها و ابزار طراحی زندگی برای طراحی 

1. Dr. Paul J. Zak.
2. Claremont.
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دوبارۀ شـــغل و حرفه و بنگاه شـــان بهره برده اند؛ کســـانی مانند شما که کارشان را 
یس کرده اند. به شما نشـــان خواهیم داد که چگونه یک زندگی کاری را  ر راســـت و
کارا، معنادار و سرگرم کننده باشد. در آینده، شما از  که ثمربخش،  کنید  طراحی 
کارتان راضی خواهیدبود؛ فقط باید بدانید که چگونه به آن آینده ســـرک بکشید. 

یم. بیایید بیاغاز



1
هنوزبهآنجانرسیدهایم؟





کافی خوب، برای من خوب نیست؛ بیشتر می خواهم. کارآمد: به اندازۀ  باور نا
کافی خوب، عالی است __  برای اکنون. بازآفرینی: به اندازۀ 

یی به چشـــم می خـــورد که روی آن  در یـــک اســـتودیِو طراحی در اســـتنفورد، تابلو
نوشـــته شده است: »شـــما اینجایید.« چنان آن تابلو را دوست داشتیم که جملۀ 
کتاب نخســـت مان گذاشـــتیم. ایدۀ نخســـتین  آن را عنـــوان یکـــی از فصل های 
ید، باید بدانید  کجا می رو کنید به  کشـــف  این تابلو ســـاده اســـت، پیش از آنکه 
کجاییـــد و بی درنگ با دانســـتن و پذیرفتـــن اینکه کجایید، می توانیـــد راه خود را 

کنید. کجا می خواهیدباشید، طراحی  به سوی اینکه 
ید، این  »هنوز به آنجا نرسیده ایم؟« متفاوت است. هم چنان که عنوان می گو
عبارت بازگوکنندۀ نارضایتی شما از جایی است که هستید. این همان پرسشی 
ید که در صندلی پشتی  اســـت که پس از ســـاعت ها رانندگی از کودکانی می شنو

ماشین نشسته اند.
هنوز به آنجا نرسیده ایم؟  
به آنجا رسیده ایم؟  
حاال چی؟  
کی به آنجا می رسیم؟  
»هنوز به آنجا نرسیده ایم؟«  

کوفتگی برای  رانندگـــی همراه خانواده هیچ شـــادکننده نیســـت، فقط ابـــزار 
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رســـیدن به پایان است؛ رسیدن به آنجا؛ هر جا که می خواهد باشد. وقتی برسید 
آنها خوشحال می شوند؛ و وقتی هنوز نرسیده اید، ناراحت اند.

کـــودکان ناراضی روی صندلی پشـــتی مینـــی ون خانواده نیســـتیم، ولی  مـــا، 
یژه زندگی  چه کسانی از ما با نگاه به همان جایی که هستیم زندگی می کنیم؟ به و

کار ی مان؟
یی که  هرازگاهی درمی یابیم که چشـــم به راهیم تا به آنجا برســـیم؛ جایی جادو
همیشـــه چشم به راه رسیدن به آنجاییم؛ جایی که سرانجام در آن راضی و خشنود 
خواهیم بود. بی درنگ می اندیشیم که پس از یافتن شغل بهتر، پول بیشتر و ارتقا در 
یی بهتر  کار، در پایان به جایی رسیده ایم که همه چیز در بستری نو، دیگرگون و جادو
خواهدشـــد. چند تن از ما، این چنین، خودمان را به راســـتی اندوهگین می کنیم؟ 
که سراسر زندگی مان را در اندیشۀ انتظار برای رسیدن به جایی  باید گفت، زمانی 

به سر می بریم، فقط به جایی می رسیم که »گیر افتادن« نام دارد.
یم: در هـــر جایی از زندگی  مـــا نکته های ارزشـــمندی برای گفتن به شـــما دار
کاری تان، هر شـــغلی که ســـرگرم انجـــام دادن آنید، بـــرای اکنون، به انـــدازۀ کافی 

خوب است؛ نه برای همیشه، برای اکنون.
کنون بس است«، یکی از بزرگ ترین بازآفرینی های  خیال تان آسوده نشد؟  »ا
رش این نگرش به معنای آن نیســـت که زندگی و کار شما  این کتاب اســـت. پرو
نمی تواند بهتر شود یا اوضاع هرگز تغییر نمی کند و یا اینکه باید از یادگیری و رشد 
بازبمانید؛ ازقضا وارونه است. تغییر روایت درونی ما به »اکنون بس است« امکان 

رد. دگرگونی همۀ شرایط بیرونی را برایمان فراهم می آو
ولی بیایید واقع بین باشیم: در جامعه، رسانه ها، فرهنگ و پیرامون ما، سراسر 
چنین است که هرگز بس نیست. صدایی ناراحت کننده در سرتان است، همان 
ید دیگران چیزهای بیشتری دارند؛  که شـــما را با دیگران می سنجد. اکنون می گو
که اکنون  گر بیشـــتر داشته باشـــم شـــادتر خواهم بـــود. به خوبی می دانیـــد  من هم ا
ید چیزی را از دست می دهید. این صدا را  دیگران بیشـــتر از شما دارند و شما دار

ر سر شما می چرخد. خوب می شناسید و در حلقه ای بی پایان به دو
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این اندیشـــه که همیشـــه بیشـــتر نیاز داشته باشـــید و بخواهید، می تواند ما را 
به راســـتی ناراحت و کمی هم سراســـیمه کند. وقتی پیوســـته دنبـــال کار، خانه، 
یم، و این مشـــکل  یدن دســـت برنمی دار خودرو و شـــهری بهتر باشـــیم، هرگز از دو
گاهی و بزرگواری  بر نمی گیرد. شاید همواره به دنبال آرامش، آ فقط »اجســـام« را در
بیشـــتری باشید؛ به همان ســـادگی که به دنبال پول بیشترید. این شاید لطیف تر 
باشـــد، ولی باز هم سفری به ســـوی ناامیدی و همواره نرسیدن به جایی است که 
می خواهید. می توانید با ذهنیت هرگز بس نیســـت، بیشـــتر خواستن، و به اندازۀ 

ید. که در زندگی دار کنید  یران  کمابیش هرچیزی را و کافی خوب نبودن، 
روان شناســـان بـــرای ایـــن جســـت وجوی بی پایـــان بـــرای خواســـتن بیشـــتر، 
اصطالحی دارند: »تردمیل لذت گرایی1.« دربارۀ اهداف مان، تردمیل لذت گرایی، 
فرآیندی را توصیف می کند که در آن انســـان به تجربه های نو معتاد می شـــود و در 
پی کســـب نوهاســـت، و مانند همۀ اعتیادها، هر نشئگی تازه با انبوهی از ترشح 
مواد شیمیایی شادی بخش در مغز همراه است که شتابان از بین می رود و نیازی 
ردن آن ایجاد می کند، و هر بار این نشـــئگی ســـبب می شـــود که  دوبـــاره برای برآو
ید برای جست وجوی شاید، روی  کمتر و کمتر دلچسب به نظر برسد و ناچار شو
گزیر به دنبال نشـــئگی های بیشـــتر و بزرگ تر  ید و به نا تردمیل لذت گرایی تندتر بدو
کنید.  ین را تجربه  ید؛ ولی مشـــکل این است که هرگز نمی توانید نشئگی آغاز برو
کوتاهی حس بی مانندی دارد، ولی ســـپس  هر چیز نو و هر تجربۀ تازه، برای زمان 
ز نخواهیدشد. به ما  از بین می رود. در نبرد برای خواســـته های بیشـــتر، هرگز پیرو

کنید؛ این سفِر روی تردمیل، پایان خوبی نخواهدداشت. اعتماد 
پرســـش راســـتین این نیســـت که چه قدر پول، زمان، نیرو، اثرگـــذاری، معنا، 
که از آن ها  کنید  وضعیت، سپردۀ بازنشستگی و… ]جای خالی را با چیزهایی پر 

ید؟ بیشتر می خواهید[ دار
کنـــون اوضاع چگونه اســـت؟ کســـی که از  پرســـش راســـتین این اســـت کـــه ا
طراحـــی زندگـــی چیـــزی نمی دانســـت، در کِف اســـتخِر »به انـــدازۀ کافی، خوب 

1. لذت گرایی: به دنبال رضایت بودن.
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گاه، ناراضـــی بود. به  نیســـت« داشـــت غرق می شـــد و از داشـــته هایش، ناخـــودآ
یی چندبارۀ این جمله پاســـخ داد: »چندان خوب نیســـت،  این پرســـش بـــا بازگو
که با طراحی  کســـی بپرســـید  گر همین پرســـش را از  هنوز به آنجا نرســـیده ایم؟« ا
ید: »زندگی خوب است؛ با اینکه من روی قدرشناسی  زندگی آشناســـت، می گو
و مدیریت ســـالمت، حرفه، تفریح و پســـند خود کار می کنم و همیشه می کوشم 
که  یم  راســـت بگو همکاری معناداری در محل کار داشته باشـــم، ولی می توانم رو
که نیاز  که دارم بســـیار راضی ام. هـــر چیزی  همه چیز خوب اســـت و از چیزهایی 

کافی خوب است.« داشته باشم را دارم و برای اکنون به اندازۀ 
یافته اند که چگونـــه از تردمیل  تفـــاوت بزرگ آن اســـت که طراحان زندگـــی در
ید به اندازۀ  کنند که می گو خواسته های فزاینده پیاده شوند و با دیدگاهی زندگی 

کافی دارند و این خوب است.
یای این نکته است که ناراحتی های بسیاری در دنیا،  نشانه های بسیاری گو
کافی و حتی بیشتر زمان ها، بیش از نیازمان است. این  گاهی ما از به اندازۀ  از ناآ
گون اند، ولی کمابیش همیشـــه خود را به مانند احساســـی نمایان  ناراحتی ها گونا

ید. که به آن نیاز دار می کند 
پول بیشتر؟  
شناسایی بیشتر؟  
جایگاه اجتماعی بیشتر؟  
گرام بیشتر؟   دنبال کننده های اینستا
سرگرمی بیشتر؟  

که شما را روی تردمیل لذت گرایی  چه نشانه های هشداردهنده ای می بینید 
کاناپه ای نو نشسته اید،  که به جایی نمی رسید؟ اگر می بینید روی  نشان می دهد 
سرگرم تماشـــای تلویزیون با صفحه نمایش بزرگید و یک دستگاه صوتی هزارواتی 
ید، ولی احساس تنهایی می کنید؛ این، نشانه ای  7.1 خانگی شگفت انگیز نیز دار
هشداردهنده اســـت. اگر پیش از پست کردن تصویرها در شبکه های اجتماعی، 
یـــد و می کوشـــید زندگی خـــود را  یـــک ســـاعت بـــرای روتـــوش آنهـــا زمـــان می گذار
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گر  پرزرق وبرق تر از آنچه هست نمایش دهید، این نشانه ای هشداردهنده است. ا
می بینید در مرکز تجاری کوی تان گشت  می زنید و چیزی می خواهید، ولی چیزی 
که ارزش داشتن داشته باشد، و تا پای مرگ سرخورده شده اید و با  پیدا نمی کنید 
خودتان می اندیشید که چه طور به آنجا آمده اید و معنای همۀ این کارها چیست؛ 
این نشـــانه ای هشـــداردهنده اســـت. رایانه تان و صدای زنگ گوشـــی همراه تان را 
ید به ســـوی نزدیک ترین ســـاحل، جنگل،  ید؛ بدو یـــد؛ راه نرو خامـــوش کنید. بدو
یبا بایســـتید، بیارامید و به پیرامون تان نـــگاه کنید و برای افزایش  یـــا رو به غروبی ز
ید که  گرایی خود، یک دوست، یک خویشاوند، یا کسی را با خود بیاور حس معنا
ید. این ایده ای خوب اســـت که هرازچندگاهی به خودمان یادآوری  دوســـتش دار

کنیم که واقعیت این است و زندگی راستین دربارۀ این چیزهاست.
گذشـــته، پژوهش های روان شناســـان مثبت گرایـــی مانند مارتین  در دو دهۀ 
گولمن3 و دیگران نشان داده است  سلیگمن1، میهای چیکِسنتمیهایی2، دانیل 
تاری نشان  که خوشـــبختی از دارایِی بیشـــتر برمی آید. بررســـی ها دربارۀ برندگان ال
که در بازۀ یکســـاله یا بیشـــتر، این خوشـــبختان __  که اکنون پولدارتر هم  می دهد 
تاری، شادتر نیستند. بررسی ها  شـــده اند__ در مقایسه با پیش از برنده شـــدن در ال
ردن شـــاد  که خوشـــحال اند، از به دســـت آو هم چنین نشـــان داده اســـت، افرادی 
ردن چیزی تباه نمی کنند که  می شـــوند و وقت شان را با نگرانی دربارۀ به دســـت آو

Martin Seligman .1 )1942(، روان شـــناس امریکایـــی، اســـتاد دانشـــگاه و نویســـندۀ کتاب هـــای 
خودیاری. نظریۀ او با نام »درماندگی آموخته شـــده« میان دانشـــمندان و روان شناســـان بالینی، 

بازتاب گسترده ای داشت.
Mihaly Csikszentmihalyi .2 )1934(، روان شناس امریکایی مجاری تبار که به دلیِل ایجاد مفهوم 
روان شناســـی روانـــی یا ســـیالی شـــناخته می شـــود. او اســـتاد برجســـتۀ روان شناســـی و مدیریت 

دانشکدۀ تحصیالت تکمیلی کلرمونت است.
Daniel Goleman .3 )1946(، نویســـندۀ امریکایی و از دانش آموختگان هاروارد. او با نوشتن کتاب 
هوش عاطفی زبانزد شـــد. گولمن مســـئولیت نـــگارش بخش مربوط بـــه رفتار و علـــوم مغزی را در 
نیویورک تایمز به عهده دارد و مقاله های او در سراسر دنیا در دسترس است. او روزگاری در دانشگاه 

هاروارد به تدریس پرداخت و بیشتر به سردبیری در مجلۀ روان شناسی امروز  می پرداخت.
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که یکی از رازهای زندگی شاد،  کرده است  نیاز ندارند. بررســـی ها به خوبی روشن 
ید. که دار یادگیری شادشدن از آن چیزی است 

راز دیگر زندگی شـــاد، در بررســـی هاروارد گرنت یافت شده  اســـت که بخشی 
از گســـترده ترین پژوهش های طولی رشـــد انسان بزرگسال در جامعۀ غربی است. 
ایـــن پژوهـــش هفتادســـاله آشـــکار کـــرد که میـــان خوشـــبختی و مقـــدار پولی که 
ید، هیچ همبســـتگی با وضعیت اجتماعی شـــما یا معیارهای  ر به دســـت می آو
کامیابی به چشـــم نمی خورد. ]البته در اینجا گمان می رود که شـــما  دیگر بیرونی 
که پول  ید  یشـــۀ آن رســـیده اید. علم می گو که به پایه و ر یک زندگی را می گذرانید 
چندان ارزشـــی ندارد.[ آنچه به زندگی معنا می بخشـــد و خوشـــبختی و زندگانی 
شما را افزون می کند، وابستگی هاست؛ اینکه عاشق کیستید و چه کسی به شما 
رزد، و ازقضا یک همبســـتگی پایدار میان انجام دادن کاری به ســـود  عشـــق مـــی و
دیگران و زندگی دراز و ســـالم تر وجود دارد. جورج وایالنت1، واپســـین روان شناس 
دانشگاه هاروارد که مسئول این پژوهش ها بود__ آن را در یک جمله کوتاه می کند: 

»خوشبختی، عشق است؛ همین و بس.«
بنابرایـــن، هم چنان کـــه پیشـــه هایی را طراحـــی می کنیم که شـــما را به ارتباط 
یم  ری کنیم که ما انســـان ها، نوعی جانور ید یادآو یـــا بـــا کار فرامی خواند، بگذار پو
یـــم. روابط، انجمن ها،  کارکرد را دار گونه های خـــود، بهترین  و در ایجـــاد پیوند با 
گـــردش دنیا  که ســـبب  کوچـــک، همـــان چیزهایی اند  کلیســـاها، انجمن هـــای 
می شـــوند. پیونـــد بـــا مردم، نـــه با چیزهـــا، یکـــی از روش هایی اســـت که موجب 

ید. می شود از تردمیل لذت گرایی پیاده شو
کنـــون کافی اســـت« دسترســـی بـــه تغییـــر راه را برای شـــما آســـان می کند،  »ا
یت  ولی »تغییِر فقط برای تغییر« را نشـــانه می گیرد و »خواســـتن بیشـــتر« را در اولو
که شـــما را مهارکنندۀ  نمی گذارد. این یک بازآفرینی قدرتمند و دیدگاهی اســـت 

George Vaillant .1 )1934(، روان پزشـــک امریکایی و اســـتاد دانشـــکدۀ پزشـــکی هـــاروارد و مدیر 
پژوهش های گروه روان پزشـــکی. او بررســـی های خود را در زمینۀ روند بهبود بیماران اسکیزوفرنی، 

معتادان به هروئین و الکل و بیماران اختالل شخصیت انجام داده است. 



35 هنوز به آنجا نرسیده ایم؟

ید، و نخســـتین راه برای  گزینه هایی قـــرار می دهد که در زندگی دار خواســـته ها و 
یداد دیگری  بیشـــترکردن شادی در محل کار است. اینک، مهم نیست که چه رو
در زندگـــی شـــما رخ می دهـــد و پیش از آنکـــه حتی یک کلمۀ دیگـــر از این کتاب 
بخوانیـــد، می توانید خود را از وضعیـــِت »کارمند ناراضِی ناتوان در برقراری ارتباط 
ید و با برگردانـــدن دیدگاه تان به اینکـــه همه چیز »اکنون کافی  ر بـــا کار« بیـــرون بیاو

کنید. است« حس خوشبختِی در دسترس را بیشتر 

گرث کافیاسِت« کنون »ا
کارها را درست انجام داده اســـت و دربارۀ این صنعت  گرث1 می پنداشـــت همۀ 
و بنـــگاه، بررســـی و بـــا همـــۀ دســـت اندرکاران در ســـازمان گفت وگو کرده اســـت. 
کـــه پیش تـــر در جایگاه شـــغلی او  مصاحبـــه اش عالـــی پیـــش می رفـــت. خانمی 
که بـــا آنها گفت وگو  بـــود، به تلفن او پاســـخ نداده بـــود، ولی چون از همۀ کســـانی 
گرث،  کار را بی درنگ پذیرفت.  گرفته بود، پیشنهاد  کرده بود، پاســـخ های خوبی 
یابی رســـمی گروهی و مسئول چند خط تولید در یک بنگاه بزرگ  اکنون مدیر بازار
گریزپا __  که به تلفن های  ز دوم کاری، خانم  ارتباطی شده بود. او راضی بود. در رو

کرد.  او در بازۀ مصاحبه پاسخ نداده بود__ به او تلفن 
گفت: »تماس با شما به راستی سخت بود.«  گرث 

او پاسخ داد: »دلیل آن را نمی دانید؟« 
کاِر دفتر تـــازه اش، پیچ وتابی خورد. او  همان دم، شـــکم گرث در پشـــت میـــز 

گفت: »نه، نمی دانم چرا؟« کشید و  نفس عمیقی 
راست    »آنها نگذاشـــتند که با شـــما گفت وگو کنم، چون می دانستند که من رو

ید، چه قدر بد است و آن چیزی  به شما خواهم گفت که این شغلی که اآلن دار
که به نظر می آید. نتوانستم زودتر رها شوم.« نیست 

بـــارۀ رخدادهای پشـــت پردۀ بنـــگاه و جزئیات ماهیت  گـــرث زمانـــی که او در
گـــرث بـــه ارث برده بود__ توضیـــح مـــی داد، به خوبی به  آشـــفتگی سیاســـی __  که 

1. Garth.
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حرف هایـــش گـــوش داد. انگار این خانم از اینکه از ایالت رفته بود، بســـیار راضی 
که از  بود؛ نه اینکه بخواهدبرود، فقط دوســـت داشـــت به هر جایی برود، تا زمانی 

گرث شده است. که اکنون شغل تازۀ  ر باشد  زخ شغل قبلی اش دو دو
ید. او بـــر پایۀ  گـــرث خـــود را در بدتریـــن جایـــی می دیـــد کـــه می توانیـــد بپندار
خبرهای خوبی که می گفتند »این شـــغل بناســـت عالی باشد«، گزینش درستی 
کرده بـــود و بهتریـــن تصمیـــم را از روی داده های موجود گرفته بـــود. او نباید خود را 
به  دلیل پنهان نگه داشـــتن خودخواستۀ یک دسته از داده های ارزشمند سرزنش 
می کرد. ران هاوارد1، پروفســـور اســـتنفورد __  که پدر تحلیل تصمیم گیری به شمار 
یـــد: »هرگز کیفیت تصمیم را با کیفیـــت نتیجه جابه جا نگیرید.  می آیـــد__ می گو
گانه اند. فقط آن چیـــزی را می توانید مهـــار کنید که  آن هـــا به راســـتی دو چیـــز جدا
کیفیت تحقیق و تصمیمی است که در نتیجۀ تحقیقات می گیرید.« این بینش 
که گرث  ارزشمندی دربارۀ تصمیم هاست و ارزش به یادسپردن دارد. باید گفت 

که در تنگنا افتاده است. فقط می دانست 
گرث گوشـــی تلفن را گذاشـــت و ســـپس ســـر خود را پایین انداخت. او هیچ 
ز دوم کاری  نمی دانســـت چه باید کند. با خود اندیشـــید که نباید شغلش را در رو
رهـــا کند؛ درضمـــن به تازگی پدر شـــده بود و نیز خانه ای خریده بـــود، و میان خانه 
و کودک، هیچ چیز جز قبض هایی برای پرداخت وجود نداشـــت. او می دانســـت 
کنـــد. چگونه  کـــه بـــدون درآمِد این شـــغل نمی توانـــد از خانـــواده اش سرپرســـتی 
کارفرمایان دیگر توضیح دهد؟  گهانی در سابقه اش را به  می توانســـت این تغییر نا
جایگاه رســـمی کاری اش در صنعت اعالم شـــده بود و هـــر کارفرمای تازه ای از او 
می پرســـید که چه رخ داده اســـت. هیچ خوب به نظر نمی رسید. میلیون ها دلیل 

که چرا باید در این شغل بماند. وجود داشت 
او باید چاره ای می اندیشـــید. چندی گذشـــت تا بداند چیـــزی که پیش تر به 
گفته شـــده بود راست بود؛ به راستی شغل بســـیار بدی بود. رئیِس گرث انسان  او 

1. Ron Howard.
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بســـیار خوبـــی نبود؛ حتـــی خوب هم نبـــود. از همه ســـو اوضاع بدی بـــود و گرث 
پیش بینی می کرد همه چیز بد و بدتر خواهدشد.

گزینه ای داشت: می توانست هر دقیقه از  و درست همین هم روی داد. گرث 
گرفته بود، خود  روز احســـاس بدبختی کند؛ می توانست به دلیل تصمیم بدی که 
را کتک بزند؛ ]او خوشـــبخت نبود تا پای درس پروفســـور هاوارد با موضوع تفاوت 
میان تصمیم و نتیجه بنشیند.[ می توانست به یکی از کسانی تبدیل شود که همۀ 
کی است و هرگز  ما می شناســـیم؛ فردی که همواره از شغل، رئیس و بنگاهش شا
گزینش دیگرش می توانســـت دیدگاهش  کاری در ایـــن باره انجام نمی دهـــد. یا با 
را تغییـــر دهـــد و راهی پیدا کند برای تبدیل شـــغلش به شـــغلی کـــه »اکنون کافی 
است«. پس او، نخستین گامی را برداشت که طراحان برمی دارند؛ یعنی شرایط را 

پذیرفت و با پذیرش شرایط، فرآیند طراحی زندگی کاری اش را آغاز کرد.
یابی نیرو، زمانی  زانه هر سه  ساعت یک بار، برای باز گرفت رو در آغاز تصمیم 
ر ساختمان بنگاه  یزی کند، از پشـــت میزش بلند شود، دو را برای آرامش برنامه ر
زن پیدا کرد،  قدمـــی بزند، بـــه کافه تریا برود و یک بســـتنی قیفی بخرد. او اضافـــه و
ولـــی افزون بر آن، چیزی یافت که هر چند ســـاعت یک بار او را خوشـــحال کند و 
احســـاس کند وقتی پشت میزش می نشـــیند، دوباره با کارش پیوند می خورد. با 
ز، کمتر خود را گرفتـــاِر کارکردن در زندان  یزی شـــده در رو ایـــن زمان آرامش برنامه ر
می پنداشـــت. خرید بســـتنی قیفی به آسانی انجام پذیر اســـت. این راه حّل شمارۀ 

یک بود.
در گام دوم، به این بنگاه بزرگ، گسترده و پیچیده نگاهی انداخت و تصمیم 
کارکنان  یژه  کارمنـــدان باهوش آنجا یاد بگیـــرد، به و گرفت نکته های بســـیاری از 
یابی. او تصمیم گرفت که از بخش های دیگر ســـازمان بازدید  بیرونـــی بخش بازار
یـــژه با بخش فروش ارتبـــاط برقرار کرد و  کنـــد و تا جایی که می شـــود، بیاموزد. به و
هرچـــه را بـــرای آموختن دربارۀ ارتباطات وجود داشـــت فراگرفت، و روشـــن شـــد 
یابی اش نیز یاری رسان  که داشـــتن یک دوســـت در بخش فروش برای شـــغل بازار
که به او قول داده شده بود.  است. شغل گرث هنوز بسیار بد بود و آن چیزی نبود 
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ز نکته های  با این همه، کنجکاو شد و گفت وگو با دیگران را آغاز کرد و چون هر رو
کارش را به آســـانی  تـــازه ای یاد می گرفـــت و دســـتمزدش نیز خوب بود، توانســـت 
انجـــام دهـــد. او می توانســـت در نقطه نظر »اکنون کافی اســـت« زندگی کند. پس 
از گذشـــت هجده مـــاه __  وقت کافی برای اینکه در ســـابقه اش چندان بد به نظر 
نرســـد__ تصمیم گرفت شـــغلش را کنار بگذارد. از روی پیشنهادهای خوبی که 
دوستانش در بخش فروش به او داده بودند، می توانست شغل بهتری در یک جای 
زی برای یافتن پیوندهای  بهتر داشته باشـــد. ســـرانجام او شـــغلش را با حس پیرو

کرد. کاری بسیار خوب و نیز روان آسوده رها  تازه و داشتن پیشینۀ 
کرد و قرار است به شما  کمک  گرث  کافی است« به  بازآفرینی دوبارۀ »اکنون 
نیز کمک کند تا یکی از کســـانی نباشـــید که نمی توانند با شغل شـــان ارتباط کارا 
کاری خود را  ید و طراحی زندگـــی  کنند. از نگاه کـــردن به آمار دســـت بردار برقـــرار 
ییم  راســـت باشیم. ما نمی کوشـــیم تا به شما بگو کنید. بیایید به راســـتی رو آغاز 
ک یا حتـــی آزارنده بســـنده کنید.  ییـــد یا بـــه کاری اســـفنا بـــه خودتـــان دروغ بگو
پیشنهاد می کنیم برای تغییر دیدگاه و آغاز راهی به سوی خوشبختی، بهتر است 
کســـی یا چیزی نباشـــید. شـــما هیچ ابزاری برای مهار دیگران  چشـــم به راه تغییر 
ید و فقط کمی می توانید شـــرایط خود را بهتر کنید. ]از گرث بپرسید.[ وقتی  ندار
زندگـــی کاری خـــود را طراحی می کنیم، بـــا پذیرفتن آنچه هســـت آغاز می کنیم و 
ســـپس راه های کوچکی برای طراحی دوبارۀ شرایط خود پیدا می کنیم. کنجکاو 
یم، با دیگران گفت وگو می کنیم، راه هایـــی را می آزماییم، آغاز می کنیم به  می شـــو
کاراتر و پرتوان تـــر خواهیم بود، و همۀ این ها از  یی داســـتانی تازه. در این روند  بازگو
یم به اندازۀ کافی خوب است، نه  دیدگاهی برمی خیزد که بپذیریم آنچه اکنون دار

برای همیشه؛ برای اکنون.

کنید نامشراتغییرندهید،بازآفرینی
که به نیمۀ پر لیوان نگاه  ییم  راســـت باشـــیم. فقط به شـــما نمی گو می خواهیم رو
کـــه همه چیز خوب  کـــه کورکورانه تصمیـــم بگیرید  کنیـــد یا ســـفارش نمی کنیـــم 
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اســـت. ایـــن واقعیت را نادیده نمی گیریم که شـــرایط کاری تا چـــه اندازه می تواند 
کافی است« یک بازآفرینی اســـت، نه تغییرنامی برای اوضاع.  بد باشـــد. »اکنون 
تغییرنام فقط برچسب زدن به همان آشفتگی کهنه است. نوشتن »ماست« روی 
کارتن شـــیر خراب ســـبب نمی شـــود تا مزۀ آن برگردد. زدن برچســـِب »اکنون  یک 
کافی است« روی شرایط سخت، آن را بهتر نمی کند. این کاری نیست که گرث 

کنیم. که ما سفارش  انجام داد و چیزی نیست 
همه این پند را شـــنیده ایم که از موقعیت بد، بهترین بهره را ببرید. اندرز بدی 
نیست، ولی اگر فقط بکوشید از یک موقعیت بد، بهترین نتیجه را بگیرید، هنوز 
یشۀ مشکل نمی رساند  در وضعیت بدی گیر افتاده اید. این ســـفارش، شما را به ر
یـــا فرصتـــی را برای تغییر وضعیت پیشـــنهاد نمی دهد. شـــما با نشـــاط بیشـــتری 
که البته پیشرفت به شمار می آید، ولی نه  هم چنان وضعیت بد را دنبال می کنید 
به معنای راستین آن و هم چنین نگه داشتن وضعیت در همان حالت نیز سخت 
ید برداشت خود را از موقعیْت  اســـت. زمانی که بازآفرینی می کنید، به راســـتی دار
ســـامان دهی می کنیـــد ]ازقضـــا به معنـــای ایجـــاد دیدگاهی نو اســـت[ که موجب 
یشـــه، روش متمرکزکردن نگاه و پایبندی به عمل خود را تغییر دهید.  می شـــود از ر

وقتی این دیدگاه کار کند، به داستان و تجربه ای به راستی دیگرگون می انجامد.
بیایید با دانســـتن تفاوت میان تغییرنـــام و بازآفرینی، بازآفرینی دوبارۀ گرث را 
کنیم. او در آغـــاز وضعیتش را پذیرفت، ســـپس آن را از »رضایت مندی  تحلیـــل 
یرک و یادگیـــری چیزهای  کارکنـــان ز کنـــار  در برابـــر شـــغل و رئیس« بـــه »بودن در 
تـــازه« تغییر داد. هم چنیـــن موضوعی را در جایگاه خود شناســـایی کرد که از نظر 
گرث__ ارزشـــی راستین به شمار می آمد. سپس نگرش خود  کارفرمایش __  و خود 
یابی، آن ارزش  کرد. ]دربارۀ گرث، همکاری بخش فروش و بازار را به آن معطوف 
بـــود.[ گرث نه فقط نام شـــغل بدش را بـــه رضایت بخش تغییـــر داد، بلکه دیدگاه 
کرد. او می توانســـت به پرسِش »اوضاع  و چارچوب تازه ای برای شـــغلش طراحی 
چه طور اســـت؟« با جملۀ  »خیلی خوب پیش می رود، سپاسگزارم« پاسخ دهد. 
راســـت و بر پایۀ واقعیِت بازآفرینی شـــده اش بود. روشـــن است که  این پاســـخ، رو
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بخش های ناخوشـــایند شـــغلش هم چنان پابرجا بـــود، ولی با پذیرفتن شـــرایط و 
کند. یس  ر کار خود را راست و چرخاندن نگاهش به چیزهای دیگر، توانست 

گفتنی است این روش همیشه کارا نیست. ما واقع نگریم و می دانیم که گاهی 
گوار رخ می دهند، مردم،  یدادهای نا همه چیـــز در زندگی خوب پیش نمی رود. رو
عزیزان شان را از دست می دهند، در رابطه ای توهین آمیز و ناشاد زندگی می کنند 
و شـــغل های َپســـت و تحقیرآمیزی دارنـــد. می دانیم که گاهی همه چیز پوســـیده 
گر در شغل تان از شما سوءاستفاده شود  کاری برایش انجام داد. ا می شـــود و باید 
کاری ناروا، غیرقانونی یا هر دو  کنند یا خواسته شـــود  یا با نابرابری با شـــما برخورد 
ردن همۀ این ها  ید. زندگی برای تـــاب آو را انجام دهید، به ســـوی در خروجـــی برو

کوتاه است. به راستی 
گیرا نیســـت یـــا بنگاه تان،  کارتان  کار می لنگـــد و  گر فقـــط یک جـــای  ولـــی ا
فرهنـــگ نامناســـبی دارد __  یا هیـــچ فرهنگی ندارد__ به شـــما ســـفارش می کنیم 
همان جا بایستید. گمان می بریم برای تبدیل شغلی بد به شغلی بهتر، روش های 
یم، یا دست کم می توانیم برای اکنون آن را تا اندازه ای بهتر کنیم. به  یاد  کارایی دار
که »برای اکنون« نشـــان دهندۀ امید اســـت؛ امید به آنکه در آینده  داشته باشـــید 
برآیند بهتری خواهیدداشـــت، و دســـت شـــما را برای داشـــتن نمونۀ نخســـتین، 
کار موجود را  بـــاز می گذارد. این روش طراحان اســـت. آنهـــا واقعیِت وضعیـــت و 
می پذیرند، به دنبال بازآفرینی آن می گردند و با اعمال ذهنیت پایبندی به عمل، 
چیزی مانند نمونۀ نخســـتین می سازند، ســـپس آغاز می کنند به یادگرفتن و این 
که  کار را بارهـــا انجام می دهند. ما این فرآیند را »ســـاختن راه پیـــش رو« می نامیم 
گام های  کارســـاز اســـت. این، فرآیندی برای برداشـــتن  کمابیش در هر شـــرایطی 
زی بزرگ می رساند ]با نگاهی بدبینانه،  کوچک است که سرانجام شما را به پیرو
ز فقط یک بستنی قیفی بهره تان می شود.[ و گاهی بهترین نمونۀ نخستین،  هر رو
یم، کمی وقت بیشـــتر، فرصت ها و  کمی »پایداری« اســـت. همیشـــه شـــتاب دار
یتان می گذارد. »اکنون کافی اســـت« همیشه به شرایط  راه های تازه ای را پیِش رو
کنون« هم هم چنین. تغییر برای بهترشدن  و نیازهای شـــما بستگی دارد، »برای ا
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که مانند یک طراح می اندیشید، همواره  کمابیش همیشه شدنی است، و زمانی 
گرث بپرسید. ید: فقط از  گزینه دار یک 

کارآمد: برای داشـــتن یک زندگی کاری خوب، به دنبال آن باید بروم و همۀ  باو ر نا
کوششم را بکنم.

کنـــون کافی اســـت« پایبندی به عمل اســـت، ولـــی از انتظارتان  بازآ فرینـــی: راِز »ا
کنید و دوباره و دوباره انجامش دهید. ک  بکاهید، آن را پا

انتظارتانبکاهید از
ید، حوصله تان  یژه رئیس تان را هیچ دوست ندار ید، به و شـــغل تان را دوســـت ندار
ســـر رفته است. حس می کنید چنان که باید از شـــما قدردانی نمی شود و می دانید 
بیش ازاندازه کار می کنید، ولی کسی ارزش شما را نمی داند. نخستین حس شما 
ید پل هایی را که  استعفاســـت. از نو آغاز کنیـــد، کارتان را فراموش کنیـــد و بگذار

آتش زده اید، راه تان را در دنیای بیرون روشن کند. این یک روش است.
کتاب دربارۀ روش های بسیار دیگری نیز هست. این 

اندیشـــۀ طراحـــی می توانـــد شـــغل شـــما و نیـــز همه چیزتـــان را دگرگـــون کند. 
ییم که این تغییر قرار اســـت آســـان و شـــتابان باشـــد، ولی می اندیشیم که  نمی گو
می تواند رضایت بخش و انجام پذیر باشـــد. تغییر رفتار دشـــوار اســـت. سازگاری 
یـــن طراحان، ماننـــد پایبندی به عمـــل و بازآفرینی،  و زندگـــی بـــا ذهنیت های نو
گهان اندیشه و عمل شما را  چندان آســـان نیست. هیچ راه میانُبری نیست که نا
کند، ولی از روان شناسی مثبت گرا نکته های تازه ای دربارۀ تغییر آسان تر  دگرگون 

رفتار می دانیم.
رد شده اســـت که نوددرصد قول وقرارها در ســـه ماه نخســـت ســـال نو، با  بـــرآو
ید  یم ها شکست می خورند. نگذار شکســـت رو به رو می شوند و بیش از دوسوم رژ
گروه های تناســـب اندام  یم که گام شـــمار را بـــه کار می گیرند یا  دربارۀ کســـانی بگو
رزشـــی، به ســـراغ غذاهای ناســـالم می روند. در  کـــه پس از شـــش مـــاه خرید ابزار و
کرده ایم. تغییر  آزمایشـــگاه طراحی زندگی اســـتنفورد، ما ایـــن پدیده ها را بررســـی 
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کوشـــش بیش ازاندازه، به ســـوی چیزهای بیشتری  رفتار ســـخت است و مردم با 
می رونـــد، ولـــی هر بار شکســـت می خورند. دلیـــل دیگر در زمینۀ گرفتـــاری افراد، 
در شـــغل ها و شرایط ناراحت کننده اســـت. آنها می اندیشند که باید تغییر بزرگی 

کنند و برای آن بکوشند؛ پس شکست می خورند. ایجاد 
ییم. که به آن »کاستن از انتظارها« می گو روش دیگری نیز وجود دارد 

کوچکبرایخود بهینهسازیاهداف
روش »کاســـتن از انتظارهـــا« برابر با بررســـی های روان شناســـی و مدل های تغییر 
کوچک و عمل گرا  گام های  که به شما پیشنهاد می دهد، برداشـــتن  رفتار اســـت 

بهترین روش ایجاد رفتار یا عادت تازه است.
ید یک مربی پخمۀ امریکایِی ســـاده اید، ولی دربارۀ ارزش تمرین کردن  بپندار
روی تندرســـتی جسمی و ذهنی بررســـی کرده اید. تصمیم گرفته اید آغاز کنید به 
یدن در ماراتن باشـــد، ولـــی می دانید تعیین  ید هدف تان دو یدن. دوســـت دار دو
کار  هدفی به این بزرگی شاید شکست بخورد. می خواهید تغییری ایجاد کنید و 
که باید انجام دهید این است  کاری  درســـت را انجام دهید؛ بنابراین نخســـتین 
که می خواهید آن را بزدایید. ســـپس با ذهنیت  که بپذیرید این مشـــکلی اســـت 
ید و دو هفتۀ نخســـت را با هدف پنج هزار  یم برمی دار پایبنـــدی به عمل، یک تقو
ید  ز، نشـــانه گذاری می کنید. گام شمار گوشی همراه تان را به کار می انداز گام در رو
ید. این هدف به خوبی  ز برمی دار و شمار گام هایی را یادداشت می کنید که هر رو
کار سبب  زانه پنج هزار گام برمی دارند. این  در دســـترس اســـت. بیشـــتر مردم، رو
زانۀ خود  کـــه به چگونگـــی پیـــاده روی رو می شـــود این عـــادت در شـــما پدید آید 
گر بپذیرید که روی  بیندیشـــید. اندیشیدن، موضوع مهمی در تغییر رفتار است. ا
اهداف تناســـب اندام خود کار می کنید و پیشرفت خود را می بینید، تغییر را آغاز 
ز را بـــرای یک هفته با  گام در رو کرده ایـــد. بی درنگ پـــس از آنکه هدف پنج هـــزار 
ید، جشـــن می گیرید. برای گرث، بستنی خوردن هدف  زی پشت ســـر بگذار پیرو
بود. شـــاید شـــما بخواهید هدف ســـالم تری را در نظر بگیرید. جشن گرفتن بسیار 
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پامین می پاشد. سپس  زمند، در مغزتان دو مهم است و برای پاداِش تغییری پیرو
ز و سپس ده هزار  گام در رو پانصد  تر می برید؛ برای نمونه، هفت هزارو هدف را باال
گام. پس از گذشـــت چند هفته از ده هزار گام، شاید هدف را به یک چهارم مایل 
رده  یدن تغییـــر دهید. هر دو هفته یک بار که هدف پیشـــین خود را برآو آهســـته دو
گر پس افتادیـــد، چیزی  کنیـــد. ا می کنیـــد، یـــک تغییر کوچـــک و فزاینـــده ایجاد 
نیســـت، فقـــط اهداف تان را دوباره هماهنگ کنید و از نـــو آغاز کنید؛ ولی بدون 
بستنی. مغز شما برای بی برنامگی ساخته شده است، بنابراین باید جریمه شود. 
می دانید که این ماجرا به کجا می انجامد؟ در یک نقطۀ روشن، شما آماده اید که 
یک پیاده روی تند پنج کیلومتری و ســـپس ده کیلومتری انجـــام دهید، و آرام آرام 
ید. هم چنین ثبت نام در مســـابقه ای، انگیزۀ نیرومند تازه ای را  به ســـوی ماراتن برو
به شـــما می شناســـاند: مســـئولیت پذیری. بهترین راه ثبت نام در این مسابقه ها، 
همراه شـــدن با یک دوست اســـت و همکاری برای رفتن به مسابقه و انجام دادن 
آن بـــا یکدیگـــر. بررســـی ها نشـــان می دهـــد، زمانی کـــه مســـئولیت پذیری را پدید 
یـــم __  در ایـــن باره، با پایبندی به مســـابقه و همکاری در انجـــام دادن آن با  ر می آو
یژگی اجرای تعهد با دیگران برجسته تر می شود. آیا سرانجام می توانید  یکدیگر__ و
ید؟ شـــاید، ولی نکته این نیست. در طول مسیر، هدف شما شاید  در ماراتن بدو
تغییر کند. چیزی نیســـت. شاید رســـیدن به کیلومترهای بیشتر، شش ماه زمان 
یدن در ماراتن نباشـــد، ولـــی نکته این  ببـــرد و شـــاید انگیزۀ شـــما در آن مرحله دو
اســـت که روشی را آفریده اید که برای آغاز تغییرات می توانید به آن اعتماد کنید. 

کنید، از انتظارتان بکاهید و بیازمایید. کم آغاز  با 

کاریبهدردتانمیخورد پیشهتانچه ببینیددر
گاهی، تمرینی  در زندگی خود را طراحی کنید، خوانندگانی داشـــتیم که برای خودآ
انجام می دادند به نام »دفتر زمان های خوب«. در اینجا از شما می خواهیم نوعی 
کار خـــوب« بیازمایید. این ابزاری ســـاده برای نگاه  از ایـــن تمرین را به نـــام »دفتر 
یزبینانه و نوشـــتن نکته هایی اســـت که مایۀ برقراری ارتباط شما با کار می شود؛  ر
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چه چیزی به شـــما نیرو می دهد و چه چیزی شـــما را بازمی دارد. سفارش می کنیم 
زمره، هماهنگ و برای چند ماه انجام دهید تا بهتر  کار را همچون تمرینی رو این 

کدام ها نیستند. کارهایی در زندگی شما سودمندند و  که چه  بدانید 
کـــه در دفتـــر زمان های خـــوب وجود داشـــت:  اصـــل بنیـــادی همـــان اســـت 
یسید و سپس  اندیشه ها، احساس ها و رفتارهای خود را در محل کار روی برگه بنو

که دربارۀ شغل و پیشه تان وجود دارد. یسید  آن چیزی را بنو
که با پژوهـــش »چه چیزی مایۀ تبدیل  گون از »توجه کردن« را  گونا چند دســـتۀ 

یم: ر یر می آو کاری خوب می شود« وابستگی دارد، در ز کار به 
چه چیزهایی آموخته ام؟  
ری هایی انجام داده ام؟   چه نوآو
کرده ام؟   کمک  به چه کسانی 

کار، روشن و دست یافتنی  این فرآیند یادداشت برداری، دیدگاه شما را دربارۀ 
کنـــم؟« نکته ای به  می کند. ســـپس می بینید آیا با پرســـیدِن »به چه چیزی توجه 
ذهن تـــان می رســـد یا نه. این موجب می شـــود از پاســـخ کلیشـــه ای »خوب بودۀ« 
ید، و به شما دید بازتری می دهد از  زتان چه طور بوده است«، رها شـــو پرســـِش »رو
پیشـــامدهایی که روان است. تمرین هایی مانند »دفتر زمان های خوب« و »دفتر 
ید چه چیـــزی در زندگی تان  گاه شـــو کارهـــای خوب« به شـــما کمـــک می کند تا آ
که در راهی درســـت  ید  ســـودمند اســـت یا نیســـت. این تمرین ها به شـــما می گو
یزی  ییـــد، و زمانی که خو می کنید از انتظارتـــان بکاهید، هماهنگی های ر می پو
کارهای ســـودمند برگرفته  که از نگاه درســـت بـــه  را به آهســـتگی ایجـــاد می کنید 

کاری تان می انجامد.  گسترده ای در تجربۀ  شده است. همۀ این ها به تغییرات 
برگ ها  در جـــدول بعدی، نمونـــه ای از دفتر کار خوب را می بینیـــد. ]همۀ کار
ز  کنیـــد.[ هر رو را می توانیـــد از ســـایت www.designingyourwork.life دانلـــود 
یسید و سپس به پاسخ هایتان به سه پرسش در ادامه  نمونه هایی را در دفترچه بنو

کنید: توجه 
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کمک  کسانی  به چه 

کرد ه ام؟
 چه نوآوری هایی 

انجام داده ام؟
چه چیزهایی آموخته ام؟ تاریخ

یادگیری روش ساخت 
جدول محوری در برنامۀ 

صفحه گسترده1 نبه
وش

د

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

کارمندان  گالدیس2، از 
حسابداری، برای 

نخستین بار مادربزرگ 
شده است

به 
شن

سه 

کارکنان نظافت  به 
کردم/همۀ ابزار  کمک 
روی فرش را روی میز 

گذاشتم

کارت  تبریک  ساخت 
گالدیس در  برای 
حسابداری  به 

شن
هار

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

که خانه های  آموختم 
جدول را بر پایۀ ارزش های 
کنم خوب و بد چه رنگی  نبه

جش
پن

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

عه
جم

1. Spreadsheet.
2. Gladys.
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کمک  کسانی  به چه  
کرد ه ام؟

 چه نوآوری هایی 
انجام داده ام؟

چه  چیزهایی آموخته ام؟ تاریخ

گروه  به دوستم در 
دوچرخه سواری نشان 
دادم چگونه چرخ را 

کند درست 

یادگیری درست کردن 
چرخ دوچرخه

ش 
ادا

ز پ
رو

به پارتنرم نشان دادم 
چگونه با عکس گرفتن 
کند چکی را پاس 

چکی را بدون رفتن به 
بانک و با عکس گرفتن از 

کردم آن پاس  ش
ادا

ز پ
رو

ز و هفتۀ خود بیندیشـــید و از خود بپرســـید که  1.  چه چیـــزی آموختـــه ام؟ دربارۀ رو
چه  چیزهایـــی آموختـــه ام؟ به دنبـــال نمونه های کوچک باشـــید؛ چیزی که به 
همۀ دانســـته هایتان افزوده شده باشـــد. قرار نیســـت چیز بزرگی باشد؛ می تواند 
رونـــدی نو یـــا فرآیند تازه ای باشـــد یـــا راه میانبری برای ســـاخت اســـالیدی در 
گالدیـــس در حســـابداری. هم چنین مراقب  ینـــت و یا چیز نـــوی دربارۀ  پو ر پاو
»اشـــتباه آموختن« باشید؛ زمانی که به جای افزودن به دانسته هایتان، دانستید 
چیزی که پیش  از این می دانستید نادرست بوده است. گمان می بردید ایاالت 
متحده از روســـیه بزرگ تر اســـت، ولی دانســـتید این نادرســـت اســـت )روسیه 
1.8 برابـــر بزرگ تـــر از ایاالت متحده اســـت(. گمان می بردید هیچ کس بســـتنی 
ید؛ ولی آشکار شد که این  توت فرنگی دوســـت ندارد، چون شما دوســـت ندار
یی اســـت.  چهارمیـــن مـــزۀ دوست داشـــتنی، پس از وانیلی، شـــکالتی و گردو
یی حتی در فهرســـت هم نباشـــد.[ برای  ]چه کســـی گمان می بـــرد که مزۀ  گردو
ز  ید هر رو آنکه احســـاس کنید کارتان برای شـــما ســـودمند اســـت، علم می گو

ز چه چیزی یاد می گیرید. که هر رو باید چیزی یاد بگیرید. پس خوب ببینید 
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2.  نـــوآوری ام چـــه بوده اســـت؟ بـــرای آنکـــه حـــس یـــک طـــراح را در زندگـــی خـــود 
داشته باشید، باید بخواهید که چیزهایی بیافرینید و نوآوری هایی داشته باشید. 
کاری را بیافرینید یا تغییری دهید و یا راه  که  ید  وقتی به عهدۀ خودتان می گذار
تازه ای برای انجام دادن کارها پیدا کنید، آنچه را که روان شناســـان »نیاز ذاتی« 
یژۀ انسان است. زمانی که نیازهای ذاتی خود  می نامند، زدوده اید و این نیازها و
را برآورده می کنید، احساس می کنید دنیای خود را بهتر مهار می کنید. بهترین 
یـــد رئیس تان برای انجام دادن نـــوآوری تأییدتان  که نیاز ندار بخش این اســـت 
ید.  که بتوانید خودتان به تنهایی بســـاز کنـــد. نمونۀ کوچکی برگزینید؛ چیـــزی 

پاداش روانی نوآوربودن را به دست خواهیدآورد. 
یزی بـــرای امضای کارت جشـــن تولد یکـــی از کارمندان،         چنـــد نمونـــه: برنامه ر
تمیزکردن اتاق آســـایش پس از شیفت کاری )از آنجا، بهتر از آنچه پیش تر بود، 
کدگذاری رنگی خانه های برجســـتۀ جدول صفحه گســـترده.  یـــد( یا  بیرون برو
هدف خود را بدین ســـان روشـــن کنید: ایجاد یک نوآوری دســـت کم یک بار در 
هفته. از حس خوبی که در شما پدید خواهدآمد، شگفت زده خواهیدشد. اگر 
همکاران تان این نوآوری های تازۀ شما را خوب ببینند، شگفت زده می شویم.

کرده ام؟ از نگاه علمـــی، ارزش کمک به دیگران به خوبی  3.  به چه کســـی کمک 
ردیم__ انجام دادن  روشـــن است. در بررسی های هاروارد گرنت __  که پیش تر آو
کاری بـــرای خدمت به دیگران با زندگی بلند و حس خوشـــبختی وابســـتگی 
ری. انســـان در برابر آنچه  آشـــکاری دارد؛ درســـت مانند نیاز ذاتی ما برای نوآو
ینـــد، انگیزۀ درونـــی دارد. ما آن را  یشـــاوندی« می گو روان شناســـان بـــه آن »خو
ز __  یا دســـت کم هفتـــه ای یک بار__ خدمتی به  »یاری کننده« می نامیم. هر رو
ییم، کمک های کوچک هم به شـــمار می آیند.  همکاران بکنید. دوباره می گو
پرکردن دســـتگاه کپی پیش از آنکه ســـینی برگه ها تهی شود تا همکاران ناچار 
نباشـــند این کار را انجـــام دهند؛ آب دادن به گیاهان کســـی که به تعطیالت 
رفته اســـت؛ کمک برای مشکل گشـــایی از کدگذاری رنگی صفحه گســـترده؛ 
ردن قهوه برای همکاران شبانه و… همۀ این کارهای کوچک، موجب ایجاد  آو
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کار خواهدشـــد و کمک می کند تا انگیـــزۀ درونی تان را  کارمـــا در پیرامون دفتر 
گاه نباشید. که شاید از آن آ کنید  رده  برآو

رده ایم  در ایـــن فصل، در بخـــش »آزمودن چیزها«، تمرین »دفتر زمـــان خوب« را آو
یق می کنیم که دســـت کم برای یـــک ماه آن را انجـــام دهید. وقتی  و شـــما را تشـــو
ببینیـــد که چه  چیزهای تازه ای یاد می گیرید، چـــه تغییرهای تازه ای در محل کار 
می آفرینید و چه کمکی به دیگران می کنید تا از کارشان شاد شوند، شاید ببینید 
که برای  کار آرام آرام افزایش می یابد، و بهتر از همه این اســـت  کـــه رضایت تـــان از 
که می کوشـــید تا  ید. تغییری  کارها به اجازۀ هیچ کس نیازی ندار انجام دادن این 

کنید، به راستی در دست های خودتان است. ایجاد 
یادتان باشد که با پایبندی به عمل، کاستن از انتظارها و پاداش به خودتان، 
یتان را از دســـت  زی نیرو گر چنـــد رو از زمـــان نوشـــتن هفتگی دفتر آغـــاز کنید و ا
کنیـــد. دوباره  کرده بودید، آغاز  که رهـــا  دادیـــد، چیزی نیســـت؛ دوباره از جایـــی 

ید. کنید و به پیش برو هماهنگ 
یی را آسان بگیرید! گردو  ولی بستنی 

زمانیبرایتأمل
می دانیم که به راســـتی ســـخت اســـت کار و زندگی را از هم جدا کنید؛ نه فقط به 
ایـــن دلیـــل که زمـــان درازی از زندگی ما در محل کار می گـــذرد، بلکه به این علت 
که آن که در خانه اســـت با آن که در محل کار اســـت، تفاوت چندانی ندارد __  مگر 
که ما را خوشـــحال می کند و به  آنکه جاســـوس یا محافظ شـــاهد باشید. چیزی 
ما معنا می بخشـــد، به همراه مان از خانه به محل کار، و از محل کار به خانه ســـفر 
کم پیش می آید  کار، طراحی سراسر زندگی است، و ما  می کند. طراحی  زندگی و 
که دربارۀ چیستی این موضوع بیندیشیم. شاید دربارۀ  که به خودمان زمان دهیم 
ز از هفته را  ز شـــنبه« شـــنیده اید. در یهودیت سنتی اســـت که یک رو »تمرین رو
رها و  کار دســـت می کشـــند و می آســـایند. بیشـــتر باو بـــرای قدردانی از زندگی، از 
گون  سنت های خردگرا، پسروی از کار و تأمل روی موضوع ها را به شکل های گونا
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پیشنهاد می کنند. این به ما کمک می کند تا بیشترین بهره را از تجربۀ خود ببریم. 
این ســـنت ها به چگونگی پایان یافتن آخر هفته های شـــنبه و یکشنبه نیز کمک 
ر  می کننـــد __  گرچـــه اکنون بیشـــتر ما پایـــان هفته را به مســـئولیت های سرســـام آو
یم. پیشـــنهاد می کنیم پنج تا ده دقیقه را __  فقط همین__ در یک  دیگری می پرداز
ز تعطیل، شنبه یا یکشنبه، در نظر بگیرید و از این زمان برای چیزی بهره ببرید  رو
ز هفتم« می نامیم. برای انجام دادن درســـت این کار، ابتدا  کـــه ما تمرین »تأمل رو
یژۀ ما از تأمل را بدانید و دلیل اینکه چرا فکر می کنیم ارزش آزمودن  باید تعریف و
گام بلنـــدی در اطمینان بخشـــی به شماســـت؛ برای اینکـــه بدانید  دارد. تأمـــل، 
بیشـــترین بهره را از کار و زندگی می برید. تأمل به معنای اندیشـــیدن و ژرف نگری 
که مرادمان، نگرش  بر ایده یا تجربه ای است، و زمانی ما این واژه را به  کار می بریم 

گزینش ایده ها و تجربه ها باشد. آرام و متمرکز بر 
دو نوع اندیشۀ طراحی زندگی وجود دارد:

1. چشیدن؛ 
2. بینش.

رود دوبـــاره به آن و  مـــراد از چشـــیدن، بازگشـــت بـــه یک تجربه یـــا اندیشـــه و و
کار را در آرامش و در محیطی آرام انجام دهید  ردن دوبارۀ آن اســـت. ایـــن  به یادآو
ید. شـــما از راه حافظه و پندار و با  ز تـــا بتوانید با همۀ تـــوان، نگاه خود را به آن بدو
شـــتاب خودتان تأمل می کنید. چشـــیدن، در نوع خود ارزشـــمند است؛ بنابراین 
راســـت و متمرکز شماســـت. این،  تأمل، تمرکز روی چیزی ارزشـــمند و نگرش رو
مایۀ هرچه بیشـــتر بهره مندشـــدن از زندگی اســـت __  در برابر درگیرشـــدن با آن__ و 
دســـت و پنجه نرم کردن با تجربه هایتان. در روند تأمِل چشیدن، می توانید با همۀ 
رزشـــی یا وظیفۀ  تأمل های خود بپیوندید؛ چه یک تجربۀ اجتماعی یا کوششـــی و

کاری یا برخوردی هنری یا ایدۀ تجاری و یا هر چیز دیگری باشد.
چشـــیدن، تجربـــه را ژرف تـــر می کنـــد، آن را در ذهن تـــان پاســـداری می کنـــد 
یافت تـــان از ارزش آن تجربـــه را افـــزون می کنـــد. بفرماییـــد! بـــا چنـــد دقیقـــه  و در
گر تأمل چشیدن تان را با  ســـرمایه گذاری، به رایگان از زندگی بهرۀ بیشتری بردید. ا
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یسید، بخِت تجربۀ معنا و مفهوم بیشتر را در زندگی تان  یادداشتی در دفترتان بنو
که هر بار نتیجه می دهد. فراتر می برید. این تمرینی است 

گریزانی اســـت و شاید  دومین برآیند پیش رو __  یعنی بینش در تأمل__ موجود 
هرگز روی ندهد. تأمل، به درســـتی به شـــما کمک می کند تا بینشـــی را از دســـت 
ندهیـــد؛ ولی پـــس از هر تجربه نمی توانید درخواســـت یک بینش داشته باشـــید. 
البته می توانیم با چشـــیدن دوبـــارۀ تجربه ها، بخت آن را افزایـــش دهیم و آن ها را 

کنیم. کارا  به سوی خود بخوانیم و 
تأمـــل در بینـــش، بیشـــتر با یک پرســـش آغـــاز می شـــود. بینش هـــا می توانند 
به ماننـــد گفت وگوی پیوســـته با خود و دنیـــای درونی در نظر گرفته شـــوند. بینش 
یری بزرگ تر« در پشـــت هر تجربـــه پدید می آید یا  __  روی هم رفتـــه__ بـــا دیدن »تصو
حس کـــردن ســـاختاری بزرگ تر و یا چارچوب های احساســـی که بـــه تجربه ارزش 

بیشتری می بخشد. 
بـــارۀ تأمل چشـــیدن و تأمـــل بینشـــی: در هفته ای که دیـــو روی این  مثالـــی در
زه به سنت لوئیس داشـــت تا در یک همایش  فصل کار می کرد، یک ســـفر ســـه رو
که در جاده بود، دیو برای همســـرش دســـته گل کوچکی  ســـخنرانی کند. زمانـــی 
فرســـتاد. وقتی به خانه رســـید، همسرش با بوسه و آغوشـــی گرم به پیشوازش آمد 
و به او گفت که دســـته گل، ارزش بســـیاری برای او داشته است. وقتی دیو تمرین 
ز هفتم را انجام می داد، اســـتقبال گرم در خانه برایش برجســـته  تأمل چشـــیدن رو
رد؛ بسیار  کوتاهی بود، ولی وقتی دیو آن را چشید، به خوبی به یادش آو شد. زمان 
ری شـــد که چه قدر همســـرش را دوست دارد، چه قدر از  شـــیرین تر بود. به او یادآو
ازدواج با او شاد است و چه قدر خوب است که همسرش، مهربانانه ، قدرشناس 
اوست. آغوش و بوسه __  به خودی خود__ خوب بود، ولی چشیدن دوبارۀ خاطره، 
ر دنیا __  که  از آن هم خوب تر بود و تأمل بینشـــی نیز با آن همراه بود. با سفرهای دو
یسنده است و بسیار بزرگ و هیجان انگیزند__ او افسار برخی چیزها  همراه یک نو
را رها کرده اســـت. همســـرش کمابیش بـــه همان اندازه که دلش می خواســـت در 
گل ها هیجان زده شـــده بود. بینش، ســـاده  ســـفری  همراه دیو به پراگ برود، از آن 
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ولـــی ژرف بـــود: ارزش روانی چیزها به اندازۀ آن ها نیســـت؛ به زبان ســـاده تر، هرگز 
یز را فراموش نکنید. نکته های ر

فراموش نکنید که تأمل یک تمرین اســـت و برای سودمندی، باید هماهنگ 
ز هفتم را چند هفته ای دنبال کنید، ســـپس چند  روی دهد. تمرین های تأمل رو
یـــد. ببینید چگونه برای  دقیقه ای برای اندیشـــیدن دربارۀ این تمرین زمان بگذار
رش داشـــته هایتان به منظور نگاه  شـــما کار می کند. تأمل، راهی نیرومند برای پرو
ید و به خواسته های رایگان  بهتر به تجربه هایتان اســـت. بنابراین، به دنبال آن برو

یید. بیشتر خوشامد بگو

بهآنجانرسیدهایم؟ کنید!آیاهنوز صبر
طراحی زندگی کاری، روند دنباله داری برای پیشـــرفت شماســـت که با پایبندی 
کافی  کاری انجام دهید، ســـپس دیـــدگاه »اکنون  بـــه عمل آغاز می شـــود. فقـــط 
است« را بپذیرید. اینک بیازمایید. تفاوتی ندارد که چه چیزی در محل کار خوب 
نیســـت. بـــرای انجـــام دادن یک کار، بـــا روش ما آغـــاز کنید و بازآفرینـــی و تبدیل 
کافی اســـت« را بپذیرید. ســـپس تردمیل لذت گرایـــی خود را  کنـــون  شـــرایط به »ا
ید. از انتظارهای خود بکاهید تا خوی ها و رفتارهای  بشناســـید و از آن پیاده شـــو
ز یک یا  زانۀ کار خوب را انجام دهید و هر رو ید. تمرین دفتر رو بدتان را کنار بگذار
ید. هفته ای یک بار، تمرین تأمل  ر دو نمونۀ خوب در زندگی خود را پیش چشم آو
ز هفتم را انجام دهید و تجربه هایتان را دوباره بچشـــید و آنها را خوب واکاوی  رو
که ذهنیت پایبنـــدی به عمل و  یابید  کنید تا بینشـــی در آن هـــا بیابید. شـــاید در
بازآفرینـــی، دارنـــد ماهیت دوم شـــما می گردند و این ســـبب تجربـــۀ کار یا هر چیز 
دیگری با روشـــی نو خواهدشـــد. خواهیددید که چه قدر آرامش و نیروی بیشتری 
که پیرامون تان نمایان می شود،  ید، و تا چه اندازه برای دیگران و فرصت هایی  دار
کافی اســـت« حس خوبی به شما می دهد، به  در دسترســـید. خیلی زود »اکنون 
ایـــن دلیل که دیگر از روی صندلی پشـــتی زندگی نمی پرســـید کـــه »هنوز به آنجا 
ید از اندیشۀ طراحی  یرا اکنون در صندلی راننده نشســـته اید و دار نرســـیده ایم«؟ ز

که هستید. بهره می برید؛ آماده برای آغاز از جایی 
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نکتههاییرابیازمایید
کوچک تمرین اهداف 

ید، تغییر دهید. عادت یا رفتار تازه ای را برگزینید  1.  عادت بدی را که دوست دار
رزشی بیشتر، آغاز تمرینی  زمرۀ شما باشد. ]تمرین و که می خواهید بخشی از رو

ذهنی، داشتن آشپزخانه ای همیشه تمیز و…[
ید. توصیفی روشن و شمارش پذیر از اهداف  2.  چند هدف بزرگ را پیش رو بگذار
یســـید. ]برای نمونه: من پیوســـته هفته ای ســـه ســـاعت تمرین  پایانی خود بنو
زی ســـی دقیقه مدیتیشن می کنم؛ پیش از رفتن به رختخواب  هوازی دارم؛ رو
یی نباشد و آشپزخانه  که هیچ گاه ظرف نشسته ای در ظرفشو بررســـی می کنم 

برای صبح تمیز باشد.[
گر بخواهید این رفتار  3.  اهداف بزرگ را در بخشی از »داستان« خود بگنجانید. ا
رد و  نو را بخشـــی از برنامۀ زندگـــی خود کنید؛ دربارۀ آنچه به دســـت خواهیدآو
یسید.  اینکه چه بهره های روانی برای شـــما خواهدداشت، چند جمله ای بنو
]بـــرای نمونه: تندرســـتی و خـــواب بهتـــری خواهم داشـــت و بدنم شـــاداب تر 
یکـــردی آرام و متمرکـــز به زندگی خواهم داشـــت و خشـــم خود  خواهدشـــد؛ رو
پز خوراک های ســـودمند برای  را مهـــار خواهم کرد؛ جای بهتری بـــرای پخت و

خانوادۀ خود خواهم ساخت.[
ید. هشت هفتۀ نخست،  گاه شو 4.  با تعیین اهداف کوچک، از تغییرات خود آ
کنید. ]کمابیش هشـــت هفته زمـــان می برد تا خو  یزی  اهـــداف ُخرد را برنامه ر
که شما را تا اندازه ای __  نزدیک به بیست درصد__ به سوی  بگیرید.[ به شکلی 
اهـــداف بزرگ ســـوق دهد. اهـــداف ُخرد را آســـان تعیین کنیـــد؛ کارهایی که 
که در پایان، برآیند هر هدفی را  ید  مطمئنید از پس آن برمی آیید. مطمئن شـــو

ید. می توانید بشمار
5.  باید هرازگاهی و پیوسته، پاداشی برای رسیدن به اهداف تان در نظر بگیرید.

ری نکنید. تغییر  گر پســـرفت داشتید، پاداشـــی به خودتان ندهید. خود را داو 6.  ا
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که می خواستید، یعنی  کاری را انجام دادید  گر هفتاددرصِد  سخت اســـت. ا
کارکردتان بهتر  ید،  کار می کنید، و هرچه بیشـــتر پیش برو ید بســـیار خوب  دار

کنید و به راه درست بازگردید. خواهدشد. اهداف تان را دوباره هماهنگ 
یابـــی کنید. اگر  7.  در پایـــان هشـــت هفته، پیشـــرفت خود را به ســـوی هـــدف ارز
بـــه بخـــش بزرگی از آنچه می خواســـتید )تا هفتاددرصد( رســـیده اید، به شـــما 
شـــادباش می گوییم. اکنون که بـــه روند کارتان اعتماد کرده ایـــد، ادامه دهید. 
اهداف ُخرد هشت هفتۀ بعدی را نیز تعیین و دوباره همین کار را انجام دهید.

کوچک در شـــما پدید می آید.  آرام آرام وسوســـه ای برای ســـخت ترکردن اهـــداف 
هشیار باشید! شـــاید در این هنگام، فرآیند شکست بخورد. به یاد داشته باشید 
این روش کاســـتن از انتظارهاست. آزمون سنجش اهداف کوچک ساده است: 
باید آسان به  نظر برسد و مطمئن باشید که می توانید انجامش دهید. هم چنان که 
اعتمادتان به روند کار بیشـــتر می شـــود، اهداف بزرگ تر آسان به  نظر می آیند و این 
بد نیست. به درون تان اعتماد کنید و اهداف تان را بیش از اندازه طراحی نکنید. 
زی های کوچک و جشن گرفتن نیرومند کنید. همۀ  بردبار باشـــید و خود را با پیرو
ما این ســـخن را شـــنیده ایم: »تغییری باشـــید که می خواهید در دنیا ببینید.« ما 
ید و دنیا و خودتان را تغییر دهید؛ هر بار با هدفی کوچک.« ییم: »به پیش برو می گو

کارخوب دفتر 
کارهای  برگ آ ماده شـــده __  یا در دفترچۀ یادداشـــت خود__  کار 1.  بـــا بهره گیری از 
ری و  یســـید. زمانی را یادداشت کنید که سرگرم یادگیری، نوآو زانۀ خود را بنو رو
کار را انجام  ز یک بار، این  ز یا دست کم هرچند رو کمک کردنید. بکوشید هر رو

کمتر از یک بار در هفته نشود. دهید. 
یدادها را برای سه تا چهار هفته انجام دهید. 2. این نوشتن رو

3.  در پایان هر هفته، آنچه دیده اید را یادداشـــت کنید، ســـپس از خود بپرســـید: 
چه  چیزهایی را باید بهتر ببینم؟

ر بوده است؟ 4. آیا آنچه دیده اید، شگفت آو
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رودی های بیشتری  ری و یاری دادن، و 5.  آیا در یکی از ســـه دســـتۀ یادگیری، نوآو
گر چنین است، به نظرتان معنای آن چیست؟ ید؟ ا دار

یـــد، برنامـــه ای بریزید تا  رودی ندار کـــه در یکـــی از دســـته ها و گـــر دانســـته اید  6.  ا
کنید. ری و یاری دادن خود را بهتر  یادگیری، نوآو

7.  ببینید که این کارها چه حســـی در شـــما برانگیخته اســـت. آن را در دفتر خود 
یسید. بنو

خوب« کار »دفتر کاربرگهفتگیاز
ز و هفتۀ خود بهره ببرید. از خود بپرسید: چه چیزی  برگ برای تأمل در رو از این کار
کرده ام؟ بررســـی ها  ری ام چه بوده اســـت؟ و به چه کســـی کمک  آموختـــه ام؟ نوآو
نشـــان می دهد که نگرش به این نکته ها، ارتباط شما با کارتان را افزایش می دهد 
زی دست کم یک  و موجب می شود بهرۀ بیشـــتری از شغل تان ببرید. بکوشید رو

رودی به دفتر داشته باشید. و
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کمک  کسانی  به چه 
کرد ه ام؟

 چه نوآوری هایی انجام 
داده ام؟

چه چیزهایی 
آموخته ام؟
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هفتم تمرینتأملروز
کـــه می توانید آن را هفتگی  در اینجـــا یک تمرین ســـادۀ چهارمرحله ای می بینید 
انجام دهید. ســـفارش می کنیم این کار را به مانند تمرین هماهنگی انجام دهید 

تا بیشترین بهره را از آن ببرید.

گوشه ای آرام برای خود بیابید  .1

جای آرامی را پیدا کنید که بتوانید برای پنج تا ده دقیقه، آسوده در آنجا بنشینید؛ 
یســـید. ]با دست بهتر است، ولی  پشـــت میز یا روی بستر همواری که بتوانید بنو

ید، بد نیست.[ گر تایپ را هم دوست می دار ا
چشـــمان تان را ببندید و یک دم نفس بکشـــید. برای آرام کردن خود دست کم 
سه یا چهار نفس عمیق بکشید و شاد باشید که زنده اید و این لحظۀ آرام را برای 

خودتان سپری می کنید.

کنید 2. دوره 

ید هفت روز گذشته  اکنون، هم چنان که چشمان تان را بسته نگه داشته اید، بگذار
از پیش چشـــم شـــما بگذرد. هم چنان که این کار را انجام می دهید، به دنبال دو تا 

چهار لحظه در هفتۀ گذشته بگردید که در آن مجذوب و سپاسگزار بوده اید.
یی هـــا، کارهای  یارو کـــه مجـــذوب ســـختی ها، رو نکتـــه: بـــه یادتـــان باشـــد 
کـــه درگیـــر ایـــن چیزهـــا شـــود. با  ید. ذهـــن دوســـت دارد  فراموش شـــده و… نشـــو
یید: در  نمایان شـــدن این پندارها __  که آشکار هم می شوند__ فقط به خودتان بگو
کنید. با آنها نبرد نکنید  زمان دیگری به آنها رسیدگی می کنم؛ و آن ها را فراموش 
ید که در هر دو، همۀ توان شـــما از دست خواهدرفت.  و نکوشـــید از ســـر راه بردار
فقط آن ها را بپذیرید و سپس به حال خود رهایشان کنید و به تأمل خود بازگردید. 

ید. کار چیره شو که بر این  کمی تمرین نیاز دارد  بله، 
ره می کنید و به آن دو تـــا چهار لحظه می نگرید،  هم چنان کـــه ایـــن هفته را دو
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یســـید که آن هـــا را برجســـته کند و از  کوتاه یادداشـــتی بنو بـــارۀ هرکـــدام خیلی  در
دست شان ندهید: مغازه دار شاد، مقالۀ تمام شده، رئیس دلگرم.

کنید 3. تأمل 
ید. وقتی فهرست تان ُپر شد به آن نگاهی بینداز

هر لحظه را دوباره بچشید و بیشترین حس را از آن بگیرید.
گـــر یکی از آن ها، در نگاه شـــما بهتر آمد، با خیال آســـوده در دفترتان بیشـــتر  ا

یسد. که آن تجربه را بنو یسید. نه بلند و غمگین، فقط اشاره ای  درباره اش بنو

کنید 4. تقویت و حفظ 
برای این ها شـــادم«،  ســـپس تأمل خود را با گفتن جمله هایی مانند »به راســـتی از
یت کنید.  »با همۀ این چیزها که در ذهنم اند، به راستی هفتۀ خوبی داشتم.« تقو

کند.  کار  کافی است«، پیشگیرانه  این موضوع موجب می شود »اکنون 
همین بود، و فقط پنج تا ده دقیقه زمان برد.

گر دیدید که هریک از آن لحظه ها بینشـــی ارائه می دهند یا  گام پاداش_ بینش ها: ا
کنید. نکتۀ تازه ای برای یادگرفتن است، آن را یادداشت 

بینش ها همیشه روی نمی دهند، ولی وقتی رخ می دهند دوست داشتنی اند. 
که هستند از آن ها بهره ببرید. پس مطمئن باشید و زمانی 

گام پاداش_ داســـتانت را بگـــو: یک روش بـــرای بهره برداری بهینـــه از زندگی، 
کردن آن از راه داستان پردازی است. رها

گر دیگران در خانۀ شـــما این تمرین را انجـــام می دهند، می توانید تأمل های  ا
کنید. خود را با آنها همرسانی 

دســـت کم هفتـــه ای یک بار از بیشـــتر ما می پرســـند: »ســـالم. اوضـــاع چه طور 
اســـت؟« می توانید داســـتانی از تأمل هـــای روز هفتم خود بازگـــو کنید. »همه چیز 
ید  خوب است، چرا؟ چون هفتۀ پیش صندوقدار مغازه، تا پارکینگ دنبال من دو

تا کارت اعتباری را که انداخته بودم، به من پس بدهد. چه خوب، مگرنه؟«
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ایـــن تمرین به شـــما کمک می کند تـــا تجربه هایتان را از زندگـــی، در راهی که 
می خواهیـــد بهینه ســـازی کنیـــد. کمابیش، همگـــی می خواهیم نگاه خـــود را از 
یم. مشکل این است که بیشتر  ز یم و به سوی چیزهای دیگر بدو برخی چیزها بردار
مـــا روی گمانه هـــای بد یا گرفتاری هـــا تمرکز می کنیم و حافظـــه و ذهنیت خود را 
به سوی تنگ نگری می بریم. این تمرین، هیچ پیوندی با تظاهر یا خیالبافی ندارد 
و فقط دربارۀ بزرگ کردن واقعیت اســـت. بهترین لحظه های هفته نیز جزء همان 

که از آن ها بیشترین بهره را می بریم. یم  واقعیت اند و باید مطمئن شو




