ﭼﺮا ﻫﻮش و ﻣﻬﺎرت ،ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟

اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺨﺒﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻣﻨﺰوی را دﯾﺪهاﯾﻢ؛ اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﻋﻬﺪه
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺨﺒﻪﻫﺎ ،از ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد ،دهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎده اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﯾﮏ راﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳﯽ -ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر و ﻧﺎب ﺧﻮد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻫﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
آن از ﺧﻮد ﮐﻨﺶ ﯾﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ؟ ﺟﻮاب ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻫﻮش و ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻫﻮش و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ درﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد و ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

ﻧﻪ ﮐُﻨﺪهای ،ﻧﻪ دودی ،ﻧﻪ ﭘﯿﭽﺶ ﻣﻮﯾﯽ ...
در اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﺮی ،وﻗﺘﯽ آدمﻫﺎ از ﺳﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ زﯾﺎد در
ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ،در ﮐﻨﺎر ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻓﺮاوان ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺳﻌﺪی ﻗﺪر ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺻﺪ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻣﺎ ،ﺧﻮد ﻫﻢ رﺷﺘﻪ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺟﻮانﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﮐﻢﺗﺮ ﭘﯿﺮان
ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺧﺸﺖﺧﺎمﺑﯿﻦ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان ارج و ﻗﺮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ
دم ﺑﻪ دم ﻧﻮﺷﺪن اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻟﺰوم ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،و
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر.

رﺷﺘﻪ ﺟﻮان ،ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻟﺮزان ...
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻣﺮوزه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،روز
ﺑﻪ روز ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪام ،در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﻃﻮل
دوره ﮐﺎری ﺧﻮد ،ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺷﻐﻞ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﮕﻪداری ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﺧﺮاج اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ و ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﻮز
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ روزﮔﺎر ﭘﺮﺷﺘﺎب اﻣﺮوز را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ« ﯾﺎ »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ« ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻪروز ﺷﺪن و آﻣﻮﺧﺘﻦ

ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺎزه اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد...
ﻣﻦ ﺟﻮاب از ﭘﯿﺶآﻣﺎدهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﺪارم ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ آن؛ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدم و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽام ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ آن را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ روز ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد زﺑﺎن ﺑﺪن اﺳﺖ .ﮔﺎه از ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻨﺎن ﮐﻮﻫﯽ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن ﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و
ﮔﺎه آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ واﻗﻌﻪای درﺧﻮر ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ.

ﻫﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ رﯾﺸﻪای دارد و ﻧﺘﯿﺠﻪای ...
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻢ و ﺷﺎدی ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ،از ﺟﺎﯾﯽ در درون ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ از وراﺛﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ،از ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﮏﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ و ﻋﺎدتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدهاﯾﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎسﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ دﺳﺘﺎورد ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای دارﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن ﻋﺎدﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر او اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺷﺪﯾﺪی را در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
رﻓﺘﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ
وراﺛﺖ و  ...دارد .در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی
او ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮﯾﺪ و روﯾﻪای ﻣﻨﻔﻌﻞ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺟﻮاب او را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺣﺴﺎسﺗﺎن ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻫﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ روﯾﻪﻫﺎ ،ﻋﻤﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ،ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ
و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﻧﻔﻌﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،در درون ،روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﺷﻤﺎ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ اﺑﺮازﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺴﻢ ﺷﻤﺎ را از درون ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت روﺑﺮو
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دردﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮ و ﭘﺸﺖ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﺪه و
روده ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻢ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و ﻧﺎرﺣﺘﯽﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺑﺮاز ﻧﺸﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ دردﻫﺎی روان-ﺗﻨﯽ
) (Psychosomaticﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آزارﻫﺎی آن ﺷﺨﺺ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ ،دﯾﺮ ﺑﺎ زود ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آزارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه او ﺑﯿﺎﺳﺘﯿﺪ و
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ آزاری ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻄﺮ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﻞﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ اﻧﻔﺠﺎری و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺲ
از ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻔﻌﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ) ،(Passive-Aggressiveﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮان اداﻣﻪ اﯾﻦ روش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﻘﻄﻪای ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎن واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺸﻢﻫﺎی اﺑﺮازﻧﺸﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺮادی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد ،روش اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺧﺸﻢ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻟﺤﻈﻪای ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﭼﯿﺴﺖ ﺧﻮد داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از
اﺣﺴﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم و ﺑﺮای آن ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﯾﻢ ،اداﻣﻪ آن
را در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ...
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارم .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ در

داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻣﺎ از روی
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر درسﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪودی ﻫﺸﺖ واﺣﺪ درﺳﯽ ،از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و دورهﻫﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ دورهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ روی آنﻫﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻼش ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ راهﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد دارد.
آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دوی اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ،
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش و ذﮐﺎوت ﺑﺎﻻ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی داﯾﻤﯽ اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺮاﻧﯽ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ را ﺑﺎ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﺸﻨﮕﯽﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آب اﯾﻦ درﯾﺎی ﺑﯽﮐﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آزﻣﻮن  MBTIاﺷﺎره ﮐﻨﻢ .آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺳﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﻮال
ﭼﻨﺪﮔﺰﯾﻨﻪای ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻣﻬﻢ از اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ،در ﻃﻮل دهﻫﺎ ﺳﺎل ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری دوﻟﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ آزﻣﻮن و اوﻟﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺎدﮐﺴﺖ »ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا؟ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﮐﺴﺖ »ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮوﻧﮕﺮا؟« در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎب
ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی از اﻧﻮاع ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازم و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﻮد و ﯾﺎ اراﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
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