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ام. من که در حال مطالعۀ آن هستید در ادامۀ مطالبی است که راجع به انتخاب شغل مناسب نوشته ایخالصهسالم. من امین آرامش هستم و این 

 منتشر میکنم.کارنکن ام با عنوان این مطالب را در سایت شخصی

ید و دن این حجم از بازدها هزار نفر برای یافتن پاسخ به سواالتشان در مورد مسائل شغلی به سایت من مراجعه میکنند. دیبه لطف گوگل ماهانه ده

 بازخوردهای خوانندگانم، به من انگیزه زیادی برای ادامۀ انتشار این مطالب میدهد.

 .خالصه این کتاب ارزشمند را در اختیار شما قرار دهمدر همین راستا تصمیم گرفتم 

یاز نودند و به هیچ وجه شما را از خواندن کل کتاب بیاز سایر مطالب کتاب مهمتر ب این خالصه، نکاتی است که به نظر منتوجه داشته باشید که 

 تواند به عنوان یادآور بعد از خواندن کتاب مورد استفاده قرار گیرد.نخواهد کرد و صرفا می

برای  هخالص ل اینآن را در اختیار دیگران هم قرار دهید. بنابراین ارسا حتمارایگان است. آن را مطالعه کنید و اگر بنظرتان مفید بود،  خالصهاین 

 بلکه واجب است.دیگرانی که ممکن است مطالب آن به کارشان بیاید، نه تنها مجاز، 

 استفاده کنید. info@aminaramesh.irبرای ارتباط با من میتوانید از ایمیل 

 برای آشنایی بیشتر با من و مطالعه مطالب دیگر میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید. 
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 مقدمه .1

تنها برایمان  بیابیم که نهفرض است که باید بتوانیم شغلی شود، این پیشته بدیهی فرض میهای عصر ما، که ناگفترین ویژگیالعادهیکی از خارق

ت در یقابل تحمل باشد و کفاف مخارجمان را بدهد، بلکه باید عمیقا آن را شغلی ارزشمند بدانیم، ناظر به هدفی بسیار مهم باشد و دوستی و خالق

 آن شکوفا باشد.

 آمد.دار یا عجیب و غریب میان سوالی خندهای از تاریخ بشر، این سوال که آیا به شغلمان عالقه داریم یا نه، به نظر همگدر بخش عمده

 های زیست مدرن: ما نیاز داریم هم روحمان را سیراب کنیم و هم مخارج وجوه مادی زندگی را فراهم کنیم.یکی از دشواری

 .دانیمو آموزش نمییکی از عالئم سرسپردگی ما به غریزه این است که برای ایجاد یک رابطه یا یافتن شغل، خود را چندان نیازمند تمرین 

 بخش:برخی از موانع در راه یافتن شغلی رضایت

 های الزمفقدان مهارت -1

 های موجودفقدان اطالعات در مورد فرصت -2

 فقدان هدف منسجم -3

 کار های موجود در بازارمهمترین مانع از بین سه مانع این است که ندانیم در پی چه هستیم: اگر این مانع برطرف نشود، تحصیالت و فرصت

 های خویش را عملی سازند.توانند وعدهنمی

کنند که امکان آل را بر حسب مقوالت و مشاغل موجود پیشنهاد میکنند، ناعامدانه ما را از مسیری دور میکه مشاغل ایده MBTIهایی مثل آزمون

 ترین مسیر باشد.دارد واقعا برایمان جذاب

 موانع هدفمند بودن .2

همچون ماری کوری( باعث شده تصور کنیم که اگر در زندگی رسالتی داشته باشیم آنگاه شکی نخواهد بود بر اینکه مقدر هایی )تاثیر چنین نمونه

نشانه  شود، بلکه همچنیندر نتیجه، فقدان رسالت در زندگی، نه تنها نوعی بداقبالی محسوب میایم در زندگی کاری عظیم به انجام برسانیم. شده

 ود.فرودستی دانسته میش

کشفی است که همه باید بتوانیم در مدت زمانی کوتاه به آن دست یابیم و اعتقادمان بر این است « کشف رسالت در زندگی»بدتر آنکه تصور میکنیم 

 که برای کشف این رسالت یکسره باید انفعال پیشه کنیم: تنها کار الزم این است که برای فرارسیدن لحظۀ الهام منتظر بمانیم.

نطقی )و حتی نشانه سالمت( است که استعدادهای خویش را نشناسیم و ندانیم باید آنها را چگونه به کار بگیریم. کامال منطقی است که کامال م

 ندانیم باید سراغ چه کاری برویم.

ر بکوشیم بین این احساس و دیگای دم دست داشته باشیم تا بتوانیم احساسی خاص را به دام بیندازیم و بعدا به آن رجوع کنیم و باید دفترچه

 ایم ارتباط و پیوندهایی بیابیم.تجربیاتی که ثبت کرده
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هایی بیابیم و در عین حال هوشیار باشیم که تبعات این احساسات تقریبا همیشه باید این احساسات را تعمیم دهیم و بین آنها و دیگر چیزهای ارتباط

 مجله نباید به این معنا گرفته شود که باید سعی کنیم شغلی در مجله پیدا کنیم.غیرمستقیم هستند. مثال لذت بردن از مطالعۀ 

طراح »زده به نتایجی مثل های مشاغل بیندیشیم. نباید شتابباید مراقب باشیم در مورد خود مشاغل فکر نکنیم، بلکه در عوض در مورد ویژگی

ی را تحلیل کنیم که مشاغل مختلف در بردارند و در کلماتی مثل نظم، رهبری، معنا، بپریم، بلکه تا جایی که ممکن است لذات« معلم»یا « گرافیست

 اند.آرامش، روحیه کار جمعی و غیره متبلور شده

 ای محسوب میشود.راهنمای بسیار مهم و حتی غیرمنتظره حسادت نیز

 بخش کارهای لذتجنبه .3

 نیستند و چه بسیار روزها مالل و حتی خستگی هر شغلی از حد بگذرد.بخش همه ما میدانیم که حتی بهترین مشاغل هم همیشه لذت

 بخش کاردوازده جنبه لذت

 لذت پول درآوردن -1

 لذت زیبایی -2

 لذت خالقیت -3

 لذت فهم -4

 لذت ابراز خویشتن -5

 لذت فناوری -6

 لذت یاری به دیگران -7

 لذت رهبری -8

 لذت تدریس -9

 لذت استقالل -10

 لذت نظم -11

 لذت از طبیعت -12

 کنیم.این لذات ارتباط برقرار نمیهمه ما به یک اندازه با 

 مما در جستجوی جایگاهی ارزشمند هستیم که استعدادها و لذات ما همچنین نیازهای جهان را برطرف سازد؛ آنجا همان جایی است که باید بکوشی

 مان را به سمتش سوق دهیم.تا آینده شغلی

 های درونیموانع بیرونی و بازدارنده .4

 عنوان موانع
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 شغلی خانواده هایچارچوب -1

 والدینی که فرزندان را وابسته خود میکنند -2

 خطرات موفقیت -3

 اعتماد به نفس و نداهای درونی -4

 دام کمالگرایی -5

 گراییدام وظیفه -6

 سندروم شیادپنداری -7

 گذاری شغلیدام سرمایه -8

 رسیداین اگر ایده خوبی بود به ذهن من نمی -9

 اصالحات آری و انقالب نه -10

 نیروی انگیزه بخش مرگ -11

ای از تاریخ، سرنوشت شغلی هر نسل جدید را خودبه خود نسل قبلی تعیین هایمان بازمیگردد. در بخش عمدهانگیزترین موانع به خانوادهاز هراسیکی 

 میکرد.

ر نترل روانی را دهای بانکی ما را مسدود کنند یا عمال ما را حبس کنند، اما کماکان ابزار مهم کمان دیگر حق قانونی ندارند که حسابگرچه والدین

عشق همانقدر میتواند ما را کنترل  شان میکنند.اختیار دارند: هرگاه آرزوهایی که برای ما دارند را نقش بر آب کنیم، ما را تهدید به قطع مهر و محبت

 کند که زور یا قانون در گذشته قادر به کنترل ما بودند.

 بنامیم.« های شغلی خانوادهچارچوب»ه میتوانیم های ذهنمان همواره چیزی در کار است کزمینهدر پس

 های ظاهرا بدون درد و رنج موفقیت دیگران هستیم.ما از بیرون در معرض روایت

 باید نقش مشروع و الزم شکست را بپذیریم و به خودمان مجال دهیم که تا مدتها کارها را ناکامل و سرشار از نقایص انجام دهیم.

 

 های کلیدی شغل موفق است.لذت با کار تعارضی ندارد: بلکه اتفاقا یکی از مولفه

طلبد که این حقیقت را از یاد نبریم که هنگامی بیشترین خدمت را به دیگران میکنیم و بیشترین سهم را در جامعه خواهیم بینش و بلوغ بسیاری می

گیری بر حسب وظیفه، درآمدی حداقلی را برایمان تصمیم های شخصی وجودمان را وارد شغلمان کنیم.ترین جنبهاصیلترین و داشت که پرتخیل

 .انجامدهای عظیم میتضمین میکند اما تنها کار خالصانه و پرلذت است که به موفقیت

توجه به شناختی که از خودمان داریم افرادی مثل ما امکان  شویم که باکننده میهای شخصی و شغلی گاهی دچار این فکر فلجدر بسیاری از چالش

ان ایم. ما امکدست، ناپخته، مبتذل و کودنتردید واقعا چقدر احمق، مضطرب، خامندارد به موفقیت و پیروزی برسند، با خود فکر میکنیم که بی

 .کنندشان میمان تحسینبینیم که اطرافیانمیکنیم، زیرا خودمان را اصال در رده افرادی نموفقیت را به دیگران واگذار می

 صبری و ناشکیبایی است.بیگرایی شکلی از کمال
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سالگی چطور خواهد بود. از آن سن نگاه کنیم دو سال کامال  56است این است که اوضاع در آینده مثال در  -اما حیاتی –ای که درکش دشوار نکته

الگی )که به شکل جدی به فکر امکانهای گوناگون س 16سالی خواهد بود که بین  40درصد(  5معنای متفاوتی خواهد داشت و صرفا یک بیستم )یا 

 شغلی افتادیم( و اوج میانسالی قرار دارد.

اند ه فرد بودهر بخود واژۀ کارآفرین عنوانی نسبتا بیمورد است. چون این تصور را به ما القا میکند که افراد خاصی وجود دارند که مثال از بدو تولد منحص

 نمیتوانیم از خودمان انتظارش را داشته باشیم. آنها کارآفرین هستند و ما نیستیم. و استعدادی نادر دارند و منطقا

 های دیگران تصویری دقیق دارد.در حقیقت یک کارآفرین خالق کسی است که از خواسته

تر اش را جدیهنیتفاوت ذهن خالق و ذهن فاقد خالقیت این نیست که شخص خالق افکار متفاوت در سر دارد، بلکه شخص خالق درونیات ذ

ای است که امرسون بسیار آن را عزیز میدارد: قابلیت مقاومت در برابر ترس از تحقیر گیرد. آنچه به آنان امکان میدهد این کار را بکنند، ویژگیمی

 شدن.

 ذهن خودمان در گردش است.مایگی این است که بیشتر از کارها و حرفهای عموم مردم پیروی کنیم تا افکار و احساساتی که در ریشۀ میان

 های خوب باشند.دهیم: یعنی اینکه فقط دیگران هستند که اجازه دارند مبتکر ایدهدر نتیجه به تصوری مطیعانه و فئودالی تن درمی

چیز زیر و هستیم و همهمان روبرکنیم با انقالبی در زندگیتصور ما از تغییر و دگرگونی با تصورات دراماتیک و انفجاری گره خورده است. احساس می

 آور و ناخوشایند است.اندازی رعبو رو خواهد شد؛ و چنین چیزی اغلب چشم

 های کلی بزرگ را ببینیم.های کوچک و دگرگونیایم تا ارتباط بین گامما به قدر کافی تمرین نکرده

ادارمان کند ذهنمان را با جدیت معطوف به این مسئله کنیم که واقعا مان به درآورد و وهمتا دارد تا ما را از رخوت ابدیاندیشین به مرگ نیرویی بی

 میخواهیم در زندگی چه کنیم.

 هایمان در زندگی.اندیشۀ مرگ، دعوتی جدی است به سوی تعیین تکلیف اولویت

توان جان ارزشمند میدانیم. این را نمیای از زندگی بکشاند که از اعماق وقتی افق نابودی و نیستی در ذهنمان باشد میتواند ما را به سوی شیوه

 مان آگاهی ژرف از مرگ همراهمان باشد.ترین چیز میتواند این باشد که در جستجوی شغل موردعالقهرحمانه دانست؛ بلکه لطیفبی

 هابخشیتسلی .5

ادمان ای چقدر شاینکه در هر زمینه ارات.هرگونه تحلیل و بررسی مفهوم شادمانی، مستلزم به حساب آوردن یک مولفۀ دیگر نیز هست: مسئلۀ انتظ

شادمانی ما صرفا وابسته به این نیست که اوضاع چقدر خوب است، بلکه  هستیم وابستگی فراوانی به این دارد که چه حدی از شادمانی را انتظار داریم.

 به آن محتمل است، چگونه است.کردیم دست یافتن همچنین بستگی به این دارد که شرایطمان در قیاس با شرایطی که تصور می

تر دست به دست هم دادند تا امکان های پستی ارزانکشی قابل اطمینان و هزینهتر، استفاده از جوهرهای رنگی، سیستم جادهفنون چاپ بهینه

 مان.[ای برای انزجار از خویشتن فراهم آید. ]با آگاهی از وضعیت زندگی دیگران و افزایش توقعسابقهبی
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ود را با آنها اند خورزیم که به ما یاد دادهکنیم. بلکه به کسانی حسادت میهایشان از ما بیشتر است حسادت نمیزوما نسبت به کسانی که داشتهما ل

 مقایسه کنیم؛ در حالی که خود را از جهاتی با آنها برابر میدانیم.

ر تملک اکنون دشته باشد که شایستۀ داشتن چیزهایی باشیم که دیگری همکم روی کاغذ این امکان وجود دانقطۀ شروع حسادت این است که دست

 خویش دارد.

امان دارد که موفقیت روزی به نحوی از آن ما خواهد شد. اما این روایت که توانهای بالقوه بروز خواهند کرد و شایستگی سرانجام مدرنیته تاکیدی بی

ها به وضوح حاکی از آن هستند که فقط معدودی از ما به موفقیت داده دلسردکننده است.رحمی غیرعمدی و پاداش خواهد دید حاوی نوعی بی

 رسیم.می

های فقیران، زخم بار روانی شرم و سرشکستگی نیز اضافه تعحبی ندارد که در جهان مدرن نرخ خوکشی به شکل نمائی باال میرود. زیرا اکنون بر برج

 شده است.

 پردازان سرسختی باشیم.پذیر باشند. درست نیست چنین خیالانسان محدود به آمال و آرزوهایی بود که عملی و تحققبود اگر تخیل خیلی خوب می

ترانده جا گسهای عقیم را نیز همهطلبیهای شادمانی را بسیار بیشتر کرده است، اما در عین حال شبح اضطراب و کمالبینی جهان مدرن فرصتخوش

 است.

انتخاب پیش رویمان گذاشته است، اما این اصل تراژیک را فراموش کرده است که ما هرگز به قدر کافی در مورد خودمان و جهان شمار مدرنیته بی

های الزم و مربوطه هستیم، با این حال مجبوریم های درست بزنیم. ما فاقد اطالعات و تجربهشناخت نداریم که بتوانیم همیشه دست به انتخاب

 م که تبعات عظیمی در زندگی خودمان و نیز زندگی دیگران خواهند داشت.های بگیریتصمیم

 ایمها و شعرها وجود دارد. راه از میان برداشتن  حسرت، کاستن از این احساس است که این اختیار را داشتهفقط در ترانه« زندگی فارغ از حسرت»

ت یک از وجوه مدرنیته حاضر نیست به این حقیقناپذیر از وضع بشر است؛ که هیچنومیدی وجهی گریز ایم.که به درستی انتخاب کنیم اما نتوانسته

 اذعان کند.

 مانند.یتوانستید بروید، نرفته ممیها که ایم. بسیاری راههای بالقوۀ خود را رشد ندادهتقریبا به قطع یقین در شرایطی خواهیم مرد که بسیاری از توان

را در این زی اند. اما در عین حال نتیجۀ جانبی خطیری دارند.عظیم هستیم. اینها به دالیلی بسیار واال در تاریخ رخ دادهما وارثان انتظارات و توقعاتی 

 بریم.شرایط بسیار در معرض آن هستیم که سرانجام احساس نومیدی کنیم، در حالی که به لحاظ عینی در وضع خوبی به سر می

ای چنان از خود متنفر شویم که در آخر حتی نتوانیم از تختخواب بلند شویم. و چه بسا روزی حتی به حرفههای چه بسا در واکنش به برخی شکست

 این نتیجه برسیم که بهترین کار خودکشی است.

 های بسیار معدودی هستند )تازه اگر چنین کسانی اصال وجود داشته باشند( که واقعا در تمامی زندگی شغلی خویش موفق هستند.انسان

آورند؛ زیرا اینها همان چیزی است که دوست آنکه نیت شرورانه داشته باشند، مدام امور خالف قاعده و غیرمتعارف را پیش چشمانمان میها بیرسانه

 داریم تماشا کنیم و حاضریم بابتش پول بپردازیم.
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سهوا و غیرعامدانه انحراف به سمت باال دارد. از همین رو پذیر است تصویر ذهنی ما از اینکه موفقیت شغلی چقدر ممکن، محتمل، عادی و امکان

 مان کمتر و از حد عینی و واقعی آن  است.احساس رضایت شغلی

ن آوقتی به شکل عینی و فارغ از احساسات بنگریم، برخی دستاوردها حقیقتا فراتر از دسترس ما هستند. به جای اینکه رقبای نومید و سرخوردۀ 

 گر آنان باشیم.اشیم که دستاوردهای عظیم و فراوانی دارند، باید ناظران تحسینموجودات استثنائی ب

 بهترین حالت این است که عالئق و استعدادهایمان را را با یکی از امواج سودآور اقتصاد همسو کنیم.

زم نیست با آنها صحبت کنند تا از ناراحتی شوند، همیشه الهای کودک روبرو میها و اوقات تلخیدانند که وقتی با عصبانیتوالدین فهمیده می

مراقبت  و دربیایند. شاید صرفا مسئله این باشد که کودک را به اتاق خوب بفرستند و براش شبی طوالنی و آرام آرزو کرد. گاهی الزم است به نگهداری

ناراضی نیست، بلکه صرفا از یک کاستی جزئی در آسایش خورده و عصبانی است؛ زیرا کودک درون ما یک هیوالی از کودک درونمان بپردازیم که ضربه

 برد.اش رنج میجسمانی

اشته ای جز متخصص شدن برای ما باقی نگذرا بروز دهیم تقصیر ما نیست. بازار شغلی مدرن چاره« های کثیر درونمانتمامی جنبه»ایم اینکه نتوانسته

 است.

ننده کآور، نگراناهی ماللواقعیت تلخ این است که هر شغلی مشکالت خاص خودش را دارد. مسئله صرفا این است که هنوز دریافت درستی از جنبه

 ها میشیدم.توانستیم یکی دو ماهی آن را امتحان کنیم قطعا متوجه این جنبهمیایم. اگر و آزارندۀ شغلی نداریم که یکباره عاشقش شده

 مجای اینکه به خاطر شیفتگی یکباره به یک شغل خیالی، احساس ناکامی کنیم، گاهی اوقات بهتر است این امکان را در نظر بگیریم که بیاموزیبه 

 مان شویم.عاشق شغل نسبتا خوب کنونی

نها را دارا باشد که میتوانیم از وجودشان به توانیم درصد باالیی از آخواهیم، ولی کماکان میهایی باشد که میتواند واجد همۀ جنبههیچ شغلی نمی

 خودمان ببالیم و از آنان لذت ببریم.

های پرزحمت و مایوس کننده برد، جنبهمان را سر میدارای طیف کاملی از نقایص معمول است: گاهی اوقات حوصله به قدر کافی خوبیک شغل 

یشوید مورد قضاوت کسانی قرار بگیرید که اصال برایشان احترام قائل نیستید؛ از دارد؛ گاهی اوقات اضطراب آور است؛ هرچند از گاهی مجبور م

 شود و ...های شما به طور کامل استفاده نمیشایستگی
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اید راضی باشید. همانطور که در ابتدا هم گفتم، ارسال کتاب گذاشته خالصه امیدوارم از وقتی که برای خواندن این

 بلکه واجب است.برای دیگرانی که ممکن است مطالب آن به کارشان بیاید، نه تنها مجاز،  خالصهاین 

 نفر ارسال کنید. 10را برای  خالصهپس لطفا وقت بگذارید و همین االن این 

 کارنکنبا عنوان  اممن مطالب زیادی در مورد انتخاب شغل مناسب و مسائل مربوط به آن در سایت شخصی

 ها:مطالبی در این حوزههای مختلف به این موضوع بپردازم. ام از جنبهکردهام. سعی نوشته

 داستان آدمهایی که اهل کارنکن هستند. -
 پادکست رادیو کارنکن -
 چگونه ما هم اهل کارنکن باشیم؟ -
 معرفی مراجع آموزشی برای کسب مهارت -
 هامعرفی شغل -

 مطالعه رایگان این مطالب روی لینک زیر کلیک کنید: کارنکن وآشنایی با  برای

 

گذر زمان را در آن احساس  امیدوارم شما هم داستان کارنکن خودتان را بسازید و به شغلی مشغول باشید که

نکنید. شغلی که در آن نیاز ندارید همیشه به ساعت نگاه کنید و منتظر زمان پایان ساعت کاری باشید. شغلی که 

 زندگی کنید و کارنکنید.با آن 

 شنیدن نظرات خوانندگانم همیشه باعث خوشحالی من است. میتوانید با آدرس ایمیل زیر با من در ارتباط باشید:

info@aminaramesh.ir 

اگر با من آشنایی ندارید یا عضو خبرنامه ایمیلی سایتم نیستید، میتوانید از لینک زیر برای آشنایی با من و ثبت 

 ایمیل خود اقدام کنید:

 

 

 نقشه راه کار نکن
 

 آشنایی با من و عضویت در خبرنامه
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