
 يك تغيير مهم در طرز تفكر ؛ يافتن رضايت بيشتر در زندگي

 ،فرانك.نوشته پرفسور رابرت اچ »حساب يافتن شغلي كه عاشقش هستيد ارزش بي« يي با عنوان در نيويورك تايمز مقاله ،اخيرا
آشنا  ي پول با خوشبختي رابطه ين مقاله با انواع طرز تفكر جالب در مورددر ا. ، منتشر شده استدانشگاه كرونل استاد اقتصاد
  . خواهيد شد

ردن از داشتن يك زندگي توام فرانك در اين مقاله در مورد اهميت يافتن شغلي كه عاشقش باشيم و نقش حياتي آن در لذت ب
كه در ميزان رضايت از شغل موثر ) به غير از حقوق و دستمزد(او به بيان عناصر كليدي . دهد با رضايت توضيح مي

 . هاي بيشتر براي يادگيري و افزايش ايمني محيط كار فرصت ،استقالل بيشتر ،پردازد؛ شرايط جذاب شغلي مي ،است

  :كند  شود اشاره مي در ادامه به دو معيار مهم كه معموال در هنگام انتخاب شغل به آنها توجه نمي ،نويسنده مقاله

  چه حسي در مورد چشم انداز كارفرماي خود داريد ؟ ) ١

 . و ميل طبيعي شما براي توسعه تخصص شغلي خود به شكلي عميق) ٢

 ،اي خود بوده و به رضايت ما از نوع زندگي حرفه هايمان شارز پس بايد شغلي را براي خودمان انتخاب كنيم كه مطابق با
مان لذت ببريم و در نتيجه  در پي يافتن شغلي باشيم كه در آن از انجام وظايف روزانه ،به تعبير دكتر فرانك. منتهي شود

اشتن يك زندگي توانيم از د ما زماني مي. احتمال بيشتري وجود داشته باشد كه در آن حرفه به يك متخصص تبديل شويم
 . از لحاظ هدف و كيفيت افتخار كنيم، دهيم كه به كاري كه انجام مي ،رضايت بخش لذت ببريم

  فقط يك بار فرصت زندگي كردن داريم

؛ شغلي ايي نداريم رسد اگر تنها فرصت زندگي خودمان را صرف انجام دادن كاري كنيم كه به آن هيچ عالقه عاقالنه به نظر نمي
تواند منجر به رضايت و  مي اي فقط حرفه. كنيم آن افتخار نميكه براي ما ارزشمند نيست و به داشتن  يم داشته باش

استفاده كنيم و  بهترين شكل ممكن و به هاي خود حداكثر توانايي خوشبختي ما در زندگي شود كه با آن بتوانيم از
 . و تكامل ما شود رشد باعث

شغلي «شود  يعني به محض اينكه به آنها توصيه مي. داراي طرز تفكر غلطي در اين زمينه هستند ،بيشتر افراد ،در اغلب اوقات
 . افتند كه شغل خود را تغيير دهند به سرعت به اين فكر مي »را انتخاب كنيد كه رضايت شما را افزايش دهيد

ي شغلي يا كارفرماي خود  به تغيير زمينه در صورتي كه، در اغلب موارد براي دستيابي به رضايت شغلي هيچ ضرورت و نيازي
 . دهيم تغيير را طرز تفكر خودمان  وجود دارد و آن اينكه؛ راه حل ساده يك گاهي اوقات، فقط. نيست

را از   سوال جديدي   اين است كه ) و متعاقبا، رضايت از زندگي(ترين روش براي شروع دستيابي به رضايت شغلي  سريع
 . بپرسيم ،حال حاضر مشغول انجام دادن آن هستيمخودمان در مورد كاري كه در 

آنها براي پاسخ به اين سوال » ؟كنم فت ميدهم دريا من چه پاداشي از كاري كه انجام مي«: پرسند  از خودشان مي ،اغلب افراد
موعد وجود هايي كه براي بازنشستگي پيش از  معافيت و فرصت ،مزايا ،كنند به سنجيدن ميزان حقوق و دستمزد مي  شروع 

اهداف شغلي به  ،رسد و در آن به نظر مي خودخواهانه شويم كه چنين سوالي تا چه حد اگر خوب تفكر كنيم متوجه مي. دارد
 . طور كامل بر آنچه در زندگي به دست خواهيم آورد متمركز شده است

 »؟من چه منفعتي براي ديگران به همراه داردكار «: توانيم از خودمان بپرسيم اما يك سوال به مراتب بهتري وجود دارد كه مي
با چنين . تغيير خواهد كرد از خود گذشتي به خودخواهي با پرسيدن چنين سوالي از خودمان نوع تمركز ما در محيط كار از



ر اين د. بينيم كه تمام تالشهاي ما نه تنها از سر خود شيفتگي نيست بلكه عاري از هر نوع نفس پرستي است ديدگاهي مي
 . كنيم استعدادها و تجربيات خودمان را پيشكش ساير افراد جامعه مي  تمام ،با عشق ،صورت

 كار من چه منفعتي براي ديگران به همراه دارد ؟

از استعداد  ،بيشتر از آنچه كه بتوانيم فكرش را بكنيم مفيد و موثر است ؛ يك كشاور ،طرز تفكر خود ايجاد چنين تغييري در 
از مهارت خودش براي درمان  ،يك پزشك. كند خودش براي رشد و پرورش مواد غذايي مورد نياز مردم گرسنه استفاده مي

اتومبيل كساني را  ،يك مكانيك .كند ي مالي فراهم مي براي افرادي كه نياز دارند مشاوره ،يك حسابدار. گيرد بيماران بهره مي
فضايي زيبا و جذاب را براي زندگي مردم طراحي  ،يك طراح. ودشان قادر به انجام چنين كاري نيستندكند كه آنها خ تعمير مي

 … كند و مي

. باشد ارزش آفرين كنند پس شغل ما فقط داراي اهداف خودخواهانه نيست بلكه بايد براي افرادي كه در اطراف ما زندگي مي
اي  تواند رضايتي لذت بخش را براي زندگي شخصي و حرفه دهيم مي انجام ميتغيير نگرش و طرز تفكر ما نسبت به كاري كه 

 . ما به ارمغان بياورد

توانيم در شغل خود به عنوان  بر سودرساني به ديگران و همچنين كارفرماي خود باشد مي ،وقتي بيشتر تمركز ما
 . معرفي شده و اثرگذار باشيم اي حرفه يك

   


