ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ درﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﻮد

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ) (Unﬁnished Businessﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن دارﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم در
ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﺎ
روزی ﮐﻪ ،ﭼﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ )آﻣﻮزﺷﮕﺎه (...
ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن (...
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ دور اﯾﺮان )ﻫﺮ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ(
ورزش و ﭘﯿﺎدهروی روزاﻧﻪ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ (...
ﮐﻢ ﮐﺮدن وزن )ﮔﺮﻓﺘﻦ رژﯾﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش دﮐﺘﺮ (...
ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب
...
اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺮداﯾﺶ ﺳﺎل ﻧﻮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد،
ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ در دورهای از ﻋﻤﺮﻣﺎن ﻋﺎدت داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی ،در اوﻟﯿﻦ روز ﮐﺎری ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺷﺮاﯾﻂ را
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ و در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻮر و ﺷﻮق زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آن ﻫﻢ
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﺳﻞ ﭘﺮوﺳﺖ ،وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮﮔﻮ و روﻣﻦ روﻻن ﺑﺎ آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻼس ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮایﻣﺎن دﻧﯿﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻌﺮ ﮐﻮﺗﺎه و آﻫﻨﮕﯿﻨﯽ از ژاک ﭘﺮه ور ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و ﺟﺬاب ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .دو
ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﯽﮔﺬرد؛ اﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻋﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﮐﻼس ﺑﺮوﯾﻢ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف
دﯾﮕﺮﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن زﺑﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﻤﺎن از راه ﻣﯽرﺳﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ را از دﺳﺖ دادﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻼس ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮم را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺗﺮم دﯾﮕﺮ ،از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺮم ﺑﻌﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻔﺎﻗﯽ زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و
ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮم ﺑﻌﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮم ﺑﻌﺪﺗﺮ و اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮوﻧﺪهای در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻮن زﺑﺎن ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪ دارﯾﻢ.
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ) (Unﬁnished Businessﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن دارﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم در
ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﺎ
روزی ﮐﻪ ،ﭼﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻧﻤﯽرود.
ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ رخ داده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم را در ذﻫﻦ
ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ از دﺳﺖ دادن ﻋﺰﯾﺰی ،ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ و ﻃﻼق
ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺮاج ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮد واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ ،ﮔﺎه آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﯿﻞ و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ از ﺣﯿﻄﻪ ﺧﻮدآﮔﺎهﻣﺎن ﻣﯽراﻧﯿﻢ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ
را ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن واﻗﻌﻪ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
زﻫﺮ ﺧﻮد را ﭼﮑﻪ ﭼﮑﻪ ﺑﻪ روانﻣﺎن ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن ﻧﮕﺎﻫﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

ﭼﺮا ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم آﺳﯿﺐزا ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آﻏﺎز ﺷﺪه دارد .ﻣﺎ اﻧﺮژی رواﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﯾﻢ و وﺟﻮد اﺑﻬﺎم و اﯾﻬﺎم و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﻮدن ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی رواﻧﯽ ﻣﺎ را -ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ آﮔﺎه و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه -ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﺮژی رواﻧﯽ،
از اﺑﻬﺎم دوری ﮐﻨﺪ .وﺟﻮد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ،ﺑﺮای ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد اﺑﻬﺎم ،ﮔﺴﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،از دو ﺗﺌﻮری رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮم.

 .1ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﮑﺘﺐ »ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ« اﺳﺖ .واژه ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ،ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن در
ﺣﻮزه ادراک ،ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺰای ﻣﻨﻔﮏ از ﻫﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر درک ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهای را در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻫﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ادراک ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﻞ آن را ادراک ﮐﺮد .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ .ﺷﮑﻞ
ﯾﮏ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺳﻮال ﺷﻮد اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﭼﯿﺴﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،داﯾﺮه؛ اﻣﺎ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﯾﮏ داﯾﺮه ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﻄﻮط از ﻫﻢ
ﺟﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﺤﻮر در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ذﻫﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻂﻫﺎ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ
ﺷﮑﻞ داﯾﺮه را ادراک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﭼﺮا ذﻫﻦ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﻄﻮط( را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )داﯾﺮه( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

شکل :1ذهن ما این خطوط منفک از هم را بهصورت شکل هندسی دایره ادراک میکند.

ﻣﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﻫﻤﯽاز ﺧﻄﻮط ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﺪاﻧﯽ درک ﮐﻨﯿﻢ و ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای ادارک آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺰار راه ﺑﺮود
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ داﯾﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،آنوﻗﺖ ﻣﺎ در ﻣﻮرد آن ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ آن را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺷﻌﺎع و ﻣﺮﮐﺰ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ داﯾﺮه آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ ادراک داﯾﺮه ،ذﻫﻦ از ﺣﺎل آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﻌﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺣﺴﺎس ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم .وﻗﺘﯽ ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﭘﺪﯾﺪه ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺎزد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ
ﺑﺮﺳﺪ و از آن ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی رواﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،اداﻣﻪ دارد .ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﻔﮏ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ داﯾﺮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و از
آن ﯾﮏ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﻞ ﺑﺴﺎزد و اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﻫﻦ در رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و ﮐﺴﺐ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ،ذﻫﻦ را دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ
و آﺷﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺷﻮﺑﯽ ﮐﻪ آﮔﺎه و ﻧﺂﮔﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را از درون روان ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد.

 .2زﯾﮕﺎرﻧﯿﮏ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﺑﻠﻮﻣﺎ زﯾﮕﺎرﻧﯿﮏ ،رواﻧﺸﻨﺎس روس ،در دﻫﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺮ
ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم داد .او از آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،از
ﻧﯿﻤﯽ از آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ آﺧﺮ
ﺑﺒﺮﻧﺪ .او در ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم آزﻣﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ آزﻣﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪام ﺑﺎ آن اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ دروﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ذﻫﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم »اﺛﺮ زﯾﮕﺎرﻧﯿﮏ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر اﺑﻬﺎم و ﻋﺪم وﺿﻮح و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن و آﺷﻔﺘﮕﯽ
ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و وﺿﻮح ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،از آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﻪ
آراﻣﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺒﻬﻢ ،ﮐﻨﺎﯾﻪدار ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
در ﻃﻮل روز و ﺣﺘﯽ ﺷﺐ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر او از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ

و ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،آراﻣﺶ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.

ﭼﺮا ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺮوژه ای را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ و ﭼﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻓﻘﺪانﻫﺎ ،در ﺟﻮاب ﺳﺆال ﺑﺎﻻ،
در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :زﯾﺮا در اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﻧﺪﮐﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ:
 در ﺷﺮوع ﯾﺎ اداﻣﻪ ﮐﺎر ،ﺑﺮآوردی واﻗﻌﯽ و درﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎیﻣﺎن ﻧﺪارﯾﻢ. در ﺷﺮوع ﯾﺎ اداﻣﻪ ﮐﺎر ،ﺑﺮآوردی واﻗﻌﯽ و درﺳﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮسﻣﺎن ﻧﺪارﯾﻢ. در ﺷﺮوع ﯾﺎ اداﻣﻪ ﮐﺎر ،ﺑﺮآوردی واﻗﻌﯽ و درﺳﺖ از اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻧﺪارﯾﻢ. از ﺗﻤﺎﯾﻼت ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎنﻣﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ. ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را دارﯾﻢﯾﺎ ﻧﻪ.
 ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﮔﻮار را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎمداد و اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮرد واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪف و ﮐﺎر ،ﺷﺮوع و اداﻣﻪ آن ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮآورد واﻗﻌﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﺧﺘﻼﻻت و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ رواﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺷﺮوع ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﯾﻢ .ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ )،(ADD
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ) ،(ADHDﺑﯽﻗﺮاری ) ،(Restlessاﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،وﺳﻮاس و
ﮐﻤﺎلﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ دوﻗﻄﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﯿﮏ-دﭘﺮﺷﻦ ) (Bipolarاز ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ دوﻗﻄﺒﯽ ﯾﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ-ﺷﯿﺪاﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد
در دورهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﯿﮏ ﯾﺎ ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻧﻮاع ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ از ﻓﺎز ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎز اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از ﻋﻬﺪه
اﻧﺠﺎم ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ ،آن را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺎلﭘﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ دارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﭘﺮوژه آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ ،از ﭘﺬﯾﺮش آن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده را ﺳﺎلﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارد؟
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﺎ ﭘﺮوژه ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .راﺑﻄﻪ
ﺗﯿﺮه ﺷﺪه دو دوﺳﺖ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ:
اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ،اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ،اﯾﺠﺎد
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی و اﺷﺘﻐﺎل داﯾﻢ ذﻫﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آﺛﺎر رواﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﻪ؛ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﻌﻠﻮل آن ﻧﯿﺰ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای آن دارﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرده
اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع
ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺎزه در آن زﻣﯿﻨﻪ و ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﮔﺎه ،ﺑﯽآنﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و ﺷﺎدی را از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻞ ﺟﺪی
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ذﻫﻦ ﻣﺎ از آﺷﻔﺘﮕﯽ رﻫﺎﯾﯽ

ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و رواﻧﯽ ﻣﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دارم:

 .1ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺪفﻫﺎ ،رواﺑﻂ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺧﻮد
رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻪ ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺪفﺗﺎن در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﯾﺎ راﺑﻄﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ آن
ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺟﺎی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ ،ﺗﻌﺪادی ﭘﺮوﻧﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪاﯾﺪ ،رﺳﯿﺪﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎ
اﺳﺖ.

 .2از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﺪاف ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ
ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،آن ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز ﻣﺮﺗﺐﺷﺪه دارﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮ وﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 .3ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از
اﺗﻤﺎم آن ﻣﯽﮔﺬرد؛ اﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮات آن ﻫﻢﭼﻨﺎن در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪفﺗﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ و در
ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ؛ اﻣﺎ از ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ واﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺎزار ﯾﺎ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،آن را ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﯿﻤﻪزﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان،
ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را
ﮐﻪ از ﭘﺮوژه ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

 .4ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺮوژهای را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهای ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻗﺒﻠﯽ )ﺷﻤﺎره  (3را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم
ﮐﺮدن آن را ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪی )ﺷﻤﺎره  (5ﺑﺮوﯾﺪ.

 .5ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪهای ،اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را دارد ﮐﻪ دوﺑﺎره روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﺸﻮرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪن آن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺪف و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ،ﮐﺎر روی آن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

 .6ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎرﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﯿﻢ؛ ﻣﻨﻈﻮرم از ﻟﺬت ﺑﺮدن ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی آﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﭘﺲ آنﻫﺎ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﯿﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻗﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ اﮔﺮ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﺪ ،رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ؛
اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺠﺎم آن دارﯾﻢ ،ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ آن را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ؛ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارﯾﻢ؛ اﮔﺮ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری
ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

 .7واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ذﻫﻦ از آﺷﻔﺘﮕﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺮور ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﮔﺮ راﺑﻄﻪای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻣﺮوز ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﻪ؛ اﻣﺎ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﯾﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاد؛ ﭘﺲ ،ﻣﺎﻧﺪن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
آنﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﺗﻤﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد دارﯾﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﺠﺎد آن اﺗﻔﺎق ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
از دﺳﺖ دادن ﻋﺰﯾﺰی ﯾﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎ آن اﺗﻔﺎق اﺳﺖ
ﮐﻪ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را از
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺰداﯾﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ
و اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺎ دﯾﺪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را از آنﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ آن را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﮔﺮ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺎ ﭘﺮ از
ﺧﺎﻃﺮات و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺳﺒﮏﺑﺎلﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ.
=========================

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

 ۶ﺗﺮس ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

 ۱۰وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آدمﻫﺎی ﻏﯿﺮﺟﺬاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راه رﻫﺎﯾﯽ از آنﻫﺎ

ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا؟ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ از اﯾﻦ  7رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه دوری ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ اﯾﻦ ده وﯾﮋﮔﯽ را دارﯾﺪ؛ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ!

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،اﯾﻦ  ۸ﻧﮑﺘﻪ را از ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎی ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ  6ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

 ۷اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ

 ۲۰راز ﺑﻬﺮهوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ  ۳ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ

 وﯾﮋﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ۲۵  اﯾﻦ،اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ

(ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
1394  اﺳﻔﻨﺪ01

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/2925/%D9%BE%D8%B1%D9%88%
D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%88%D8%AF

