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ایي خالصِ ،صزفب ثخصّبیی هٌتخت اس وتبة است ٍ ثِ ّیچ ٍجِ ضوب را اس خَاًذى ول وتبة ثیًیبس ًخَاّذ وزد.
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عصر رضایتمنذی

اضتیبق داضتي یه ضغل ارضبوٌٌذُ ،ضغلی وِ هعٌب داضتِ ٍ تجسن ارسشّب ،عالیك ٍ َّیت اًسبى ثبضذ ،پذیذُای اهزٍسی
است .اگز لغتًبهۀ سبهَئل جبًسَى را در وِ در سبل  5555ثِ چبح رسیذُ ثبس وٌیذ ،اصال ولوۀ «رضبیت» در آى دیذُ
ًویضَد.
ها ٍارد عرص جذیذ رضایتهٌذی شذُاین،
عظری کِ رٍیای بسرگ آى از پَل فراتر رفتي ٍ بِ هعٌا رسیذى است.
در تبریخّ ،زگش ثِ ایي اًذاسُ ثب عذم رضبیت ضغلی ٍ ثالتىلیفی ثزای حل ایي هعضل ،رٍثزٍ ًجَدُاین.
اهزٍسُ ثعیذ است وِ صجح اس خَاة ثیذار ضَین ٍ ّیچ اًتخبثی جش چْبردُ سبعت وبر در وبرخبًۀ پبرچِثبلی یب پٌجِچیٌی در
هشرعِ ًذاضتِ ثبضین.
سِ عٌصز ضزٍری ثزای رضبیت ضغلی:
 -5هعٌب
 -2ضبدی آسادی
 -3آسادی
تاریخچهای کوتاه از سردرگمی شغلی
افزاد هعذٍدی ّستٌذ وِ ٌّگبم تغییز ضغل ثذٍى گذراًذى هبُّب ثلىِ سبلّب سزدرگوی ،راُ خَد را اًتخبة هیوٌٌذ.
در طَل تاریخ عوَها افراد اًتخابّای شغلی چٌذاًی ًذاشتِاًذ.
کار هحظَل سرًَشت ٍ ًیاز بَدُ است تا اًتخاب ٍ آزادی.
افزاد اسیز گذضتۀ خَد ٍ اًتخبةّبی تحصیلی دٍراى جَاًی خَد ّستٌذ .هب ردپبی ضغلی را دًجبل هیوٌین وِ ریطِای عویك
در تبریخچۀ ضخصی هب دارد ٍ هب را اس تجزثِّبی هبجزاجَیبًِ ثبسهیدارد.
اس هٌظز رٍاًطٌبسی ،ایي احسبس وِ در حبل تلف وزدى چیشی ّستین وِ ثزای ثِ دست آٍردًص تالش ثسیبر وزدُاین ،یىی
اس ثشرگتزیي هَاًع ثز سز راُ تغییز ضغل است.
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دٍ ًمذ اسبسی وِ ثز ٍ MBTIارد است:
 -5فبلذ هطخصِ آهبری «اطویٌبى اهتحبى هجذد»
 -2ضجیِسبسی یه طیف ثب صفز ٍ یه ٍ خطبی سیبد ایي ضجیِسبسی
معنا دادن به شغل
ٍ 5جِ هعٌبی ضغلی:
-5

وست درآهذ

-2

ثِ دست آٍردى همبم

-3

ایجبد تغییز

-4

پزداختي ثِ عالیك

-5

ثِ وبر ثستي استعذادّب

دٍ تبی اٍل ثیزًٍیاًذ ٍ سِ تبی ثعذی درًٍی.
یکی از بسرگتریي دستاٍردّای علَم اجتواعی هذرى ایي است کِ ّیچ رابطِ هشخض هستقیوی بیي
افسایش درآهذ ٍ ارتقای سطح شادکاهی ٍجَد ًذارد.
ّز چِ ضغلْبی ثیطتزی را تجزثِ هیىٌن هطوئيتز هیطَم وِ رًٍذ هٌطمی ضغلیبثی ،لیست وزدى عالیك ٍ هعبدلیبثی ضغلی
ثزای آًْب ًیست.
اول عمل ،بعذ فکر
ّز یه اس هب یه ّفتِ در سبل ضغلی هتفبٍت را تجزثِ وٌین ،حتی اگز اس ضغل خَد راضی ّستین .گبّی اٍلبت تب ثِ دًیبیی
جذیذ پب ًىذارین درن ًخَاّین وزد وِ فبلذ احسبس رضبیت هٌذی ّستین.
سِ راُ ثزای تغییز ضغلی در حبلی وِ تجزثِ هیىٌین ٍ اٍل عول ٍ ثعذ فىز:
-5

هزخصی اسبسی

-2

پزٍصُ ّبی اًطعبثی

-3

تحمیك هصبحجِ ای
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ها هحظَل ترس اٍلیِای ّستین کِ اجذادهاى تجربِ کردُاًذ.
هب آدمّب دٍ ثزاثز آًچِ ثزد را دٍست دارین ،اس ضىست ثیشارین.
ّوبًطَر وِ هوىي ًیست اس رٍی وتبة ثتَاًین ًجبر ضَین ،اهىبى ًذارد ثذٍى تجزثۀ عولی دست ثِ تغییز ضغل هَفك ثشًین.
آرزوی آزادی
وبر وزدى ثزای خَدتبى ضوب را ضبد هیىٌذ 45 .درصذ وسبًی وِ ضغل آساد دارًذ خَد را ثسیبر خَضجخت هیذاًٌذ در حبلی
وِ ایي عذد ثزای وبروٌبى توبم ٍلت ضزوتْب  55درصذ است.
وبر وزدى ثزای خَد ّن فَق العبدُ است ٍ ّن تزسٌبن.
اگز ثیي اهٌیت ٍ آسادی دارای حك اًتخبة ثبضین ،هي آسادی را تَصیِ هیىٌن.
داضتي ّوِچیش ثب ّن ثِ هعٌبی داضتي ّوشهبى ّوِچیش ثب ّن ًیست.
خلق رسالت شخصی
یبفتي وبری وِ رٍح داضتِ ثبضذ ،یىی اس ثشرگتزیي آرسٍّبی عصز هبست.
رسالت شخظی یافتٌی ًیست ،بلکِ ساختٌی است.
ضىی ًیست وِ تغییز ضغل در ًْبیت ًَعی خطز وزدى استّ .ز اًذاسُ وِ خَد را ثزتی آى آهبدُ وٌین ،ثبس ّن الذاهی است
پز اس دٍدلیّب ٍ ًبضٌبختِّب.
سًذگی را ثبیذ ثب ضَر ٍ اضتیبق سپزی وزد ،ثبیذ خطز وزد ٍ حبل را دریبفتّ .ز وبر دیگزی جش ایيّ ،ذر دادى سًذگی است.
هطبلعِ هطلجی هزتجط اس ٍثالي اهیي آراهص:

شغل مناسب من چیست؟

3

