اﻓﮑﺎر ﺧﻮدآﯾﻨﺪ ،ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﻮﺿﭽﻪ اﮐﻨﻮن

ﭼﺮا ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮ ﺑﺎد دادن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )ﻗﺴﻤﺖ دوم (

در دو ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻢ و ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﻮدم و اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻋﺪم
ﺑﺮوز ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪن اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮات
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﭘﺪه
اﺷﺎره ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راه ،اداره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ و رﻓﺘﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اداره ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ روش ﺗﻦآراﻣﯽ ﯾﺎ رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ اﺷﺎره
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی ﮐﺮدم.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
آرامﺳﺎزی ﯾﺎ رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ...
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﻬﺮهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ،
ﻣﺜﻼ ً در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻻزم ﺑﺮ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و ذﻫﻦ آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
اﻧﻮاع ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺑﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮم ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﯾﺎ دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎن ﺷﻮم
و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ اراﯾﻪ در ﺟﻤﻊ ،دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﺷﻮم و  ...ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ واﮔﻮﯾﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آرامﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺮﺧﻪ
اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب از آن و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺎﺷﯽ از آن را در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آرامﺳﺎزی ﻋﻀﻼﻧﯽ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ذﻫﻨﺶ را ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﺮ ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ورﻃﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻘﻮط ﻧﮑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﻫﺎ اﻓﮑﺎر
ﻣﺜﺒﺖ و اﻧﺮژیزا ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﻮرد رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ و رﻓﺘﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و راهﻫﺎی اداره آنﻫﺎ
ﭼﺮا ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮ ﺑﺎد دادن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ...

ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﻮرد روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻮارد وﺟﻮد دارد.
در روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮض ،اﺳﺎس ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﻓﮑﺎر و
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎیﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی درون و ﺑﯿﺮون را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.
اﻓﮑﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﺧﻮدآﯾﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ در روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﻓﮑﺎری ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ذﻫﻦ
دارﯾﻢ ،دﺳﺘﻪای از اﻓﮑﺎر و ﯾﺎ ﻣﻔﺮوﺿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﺑﺪون ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل روی آن ﻫﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺟﻮﻻن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻣﻮرد وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و درﺑﺎره آن ﮐﻨﺪ و ﮐﺎش
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و وﺟﻮد آنﻫﺎ را ﻣﺴﻠﻢ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎدری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ روزﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد از ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﺑﺮﺣﺴﺐ
اﺗﻔﺎق ﻓﺮزﻧﺪش در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،دﭼﺎر اﻧﻮاع اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ از
ذﻫﻦ او ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ را ﻫﻢ در او ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻟﺤﻈﻪای ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآورد ﺗﺼﺎدف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺎه ﺣﺘﯽ رﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎدر ﻗﺼﻪ ﻣﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ دﭼﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،اﺿﻄﺮاب و
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ او را وادار ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و از ﺣﺎل ﺑﺪ ﺧﻮد ﮔﻼﯾﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر
آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﺮصﻫﺎی آرامﺑﺨﺶ ﻣﯽرود و ﯾﮑﯽ دو ﻗﺮص ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺗﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ دﻗﺎﯾﻘﯽ در ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎدر در زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدآﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﮑﺎر از ﮐﺠﺎ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺧﺎرج از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدآﯾﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ اﻓﮑﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وﺟﻮد دارد .ﻋﻠﺖ
رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﮐﻪ از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﮑﺎر ﺧﻮدآﯾﻨﺪ او ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه
از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ دردﺳﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻢ ،اﮔﺮ ﻫﻢ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺟﺰ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ...اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﻐﻠﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاﻓﯽ دارد

ﺧﻄﺎﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ...
ﺑﺎورﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﻮﮔﯿﺮی و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از
ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺎ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ و ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ ﺧﻄﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ« دﭼﺎر اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داد .اﮔﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل در رﻓﺘﻦ از زﯾﺮ ﮐﺎر
اﺳﺖ ،ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺧﻄﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ در
ﻣﺜﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارد .ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر آﺷﻔﺘﻪ و دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ و ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ را اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﻄﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ/رﻓﺘﺎری ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ ،ﮐﻢ ﺗﺮ دﭼﺎر ﺧﺸﻢ و
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮی ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل روش ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در
ﺳﺘﻮن اول ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و در ﻣﻮرد
ﮐﺎرﺗﺎن در آﯾﻨﺪه ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ .در ﺳﺘﻮن دوم ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ داده اﺳﺖ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ:
ﺧﺸﻢ ،اﺿﻄﺮاب و ﻏﻢ و ...در ﺳﺘﻮن ﺳﻮم اﻓﮑﺎر ﺧﻮدآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
»ﻧﮑﻨﻪ ﻣﻨﻮ اﺧﺮاج ﮐﻨﻪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﻧﻤﯿﮕﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﺳﺎل ﺳﺮ ﯾﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻪ ،ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻢ «...در ﺳﺘﻮن ﺑﻌﺪ ،ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﯾﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﻌﯿﻤﯿﻢ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ» :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ رﺋﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج ﮔﺮﻓﺘﻢ «.ﻓﺎﺟﻌﻪﺳﺎزی» :ﻣﻦ از اﺧﺮاج اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﮏ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪام «.درﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ :وﻗﺘﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ او
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺣﻖ ﺑﺎ او اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮوم ﭘﯿﺸﺶ و اﯾﻦ را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ و
ﺗﻼش ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻢ .ﺗﺎزه ،ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ اﺧﺮاج ﺷﻮم ،دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
زﯾﺎدی دارم«.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ،اﻓﮑﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن آن ،اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ذﻫﻦ و زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻣﺎن را از ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺮﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﮑﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن را ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

آب در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ...
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎدﺗﺮ ،ﭘﺮﺛﻤﺮﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮی را در ﭘﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
روی ﺳﺨﻦ ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺪم
ﺑﺮدارﻧﺪ .ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺮﺷﺎر در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﭽﻪ در درون و ﺑﯿﺮون ﺷﻤﺎﺳﺖ
آن را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ آﮔﺎﻫﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و راه ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ را – ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد – ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ،ﻟﺬت و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺮوز
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آن ﮐﻪ از ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ آن را ﺑﻪ ﺧﯿﺎل واﻫﯽ واﮔﺬار ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی:
زﻧﺪﮔﯽ آبﺗﻨﯽ ﮐﺮدن در ﺣﻮﺿﭽﻪ اﮐﻨﻮن اﺳﺖ
رﺧﺖ ﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯿﻢ
آب در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 02ﺗﻴﺮ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/12425/%DA%86%D8%B1%D8%A7-

%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85

