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چــرا از اغلــب کارهای خــود انتظارات غری واقیع داریم؟

با ترس هایتان روبه رو شــوید 

بــرای تغیــری شــغل خود یک برنامه پنج ســاله طرایح کنید 

از شــبکه های اجتمــایع کمک بگریید 

قبــل از تصمیم گــریی حتمــا تحلیل کنید 
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فهرست



ل شغلایدهآ

ازموقعیــتشــغیلتاننــارایضهســتید؟دنبــالیــکشــغلبــادرآمــدیــاموقعیــتبهــر
هســتید؟

انتخــابیــکشــغلجدیــد،یعــیتغیــردریــیازبخشهــایمهــمزنــدیگکــهرویتمــام
زنــدیگمــاتاثرگــذاراســت.پــسعجلــهدرایــنکاریمتوانــدتمــامزنــدیگمــاراتحــتتاثــر
ــایقبمانیــمکــهازآن ــر،باعــثیمشــوددرشــغیلب ــرسازتغی قــراردهــد.ازطــریفهــمت

رایضنیســتیم،ایــنیعــیازبخــشمهــیاززنــدیگخودمــانرایضنیســتیم!
درایــنکتــابیــادیمگریــدکــهچــهزمــاینبــهتغیــرشــغلفکــرکنیــدوچــهمســریرا

بــرایتغیــرشــغلخــودانتخــابکنیــد.

چرا از اغلب کارهای خود انتظارات غری واقیع داریم؟

اگــرهــدفشــمادرشــغلامروزتــان،فقــطکســبدرآمــدباشــدوازآنلــذیتنربیــدخیــیل
زوددرایــنشــغلخســتهیمشــویدوبــهجــایاینکــهروزبــهروزپیشــرفتکنیــد،پســرفت

خواهیــدکــرد.

ــال،وقــیازآنهــا ــوانمث ــهعن ــد.ب ــیع دارن ــارایت غریواق ــود انتظ ــغل خ ــا از ش ــر آدم ه بیش
ســال ))در اغلــبیمگوینــد: کننــد، توصیــف را ایدهآلشــان شــغل کــه یمخواهیــد
مرخیصهــایزیــادیداشــتهباشــمتــابیشــربتوانــمبــهســفربــروم((یــا))دوبرابــربیشــراز
شــغیلکــهدرآنهســتم،درآمــدداشــتهباشــم((و...امــابــاداشــتنچنیــنتصــوریحــی
بــاداشــتنبهریــنســابقهیفعالیــتکاری،هیــچگاهشــغیلراپیــدانخواهیــدکــرد.از
طــرفدیگــرنبایــدفقــطبــهداشــتنیــکشــغلخیــیلمعمــویلبــادرآمــدثابــتفکــرکنیــد،

بایــدبــایــکدیــددرســتبــرایپیــداکــردنشــغلبهــرتــاشکنیــد.

برریسهــاییکــهگالــپ)آمارگــرآمریــکاییوبنیانگــذارموسســهیآمــاریگالــپ(در
ســال۲۰۱۳انجــامدادهاســت،نشــانیمدهــدحــدود ۸۷ درصــد از مــردم جهــان از شــغل 
خــود نــارایض هســتندوهمیــنموضــوعباعــثپاییــنآمــدنعملکردشــانیمشــود.ایــن 

عــدد نشــان یم دهــد کــه مــا یــک مشــکل اســایس در جهــان داریــم!
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گایهاوقــاتعــدمرضایــتمــاازشــغیلکــهداریــمیمتوانــدبــهخاطــرنارضایــیازعوامــیل
همچــون؛نارضایــیازمدیــر،اختــافبــاهمــکاران،عــدمرضایــتازحقــوقودســتمزدو...
باشــد.اگــرمشــکلشــمایــیازایــنمــوارداســتودرســازمانبــزریگکاریمکنیــد،بهــر
اســتکــهبــهدنبــالموقعیــتشــغیلدیگــریدرهمــانســازمانباشــید.بــهعنــوانمثــال
اگــرشــمامتاهــلهســتید،امــاشــغیلکــهدرآنهســتیدنیازمنــدایــنباشــدکــهمــدامبــه
مســافرتبرویــد،بهــراســتنقــشدیگــریرادرهمــانســازمانپیــداکنیــدکــهنیــازیبــه

رفتــنماموریتهــایبــرونشــهرینداشــتهباشــد.
درمقابــل اگــر عنــوان شــغیل خــود را دوســت داریــد امــا ســازماین کــه در آن کار یم کنیــد را 

دوســت نداریــد، بــه دنبــال همــان نقــش در شــرکیت دیگــر باشــید.

با ترس هایتان روبه رو شوید

کنیــم شــروع را کارجدیــدی و دهیــم تغیــر را خــود کــهیمخواهیــمشــغل زمــاین 
ــد:مــنازپــسایــنکاربرنیآیــم،حتمــادرایــنکارشکســتیمخــورم فکرهــاییمانن
و...بــهفکرمــانیمرســد،کــههمــهیایــنافــکارنــایشازتــرساســت.بنابرایــنبــرایتغیــر

شــغل،درقــدماولبایــدبــرترستــانغلبــهکنیــد.

جــایتعجــبنیســتکــهدرابتــدایراههمــهچــزترســناکبــهنظــربرســد،چــراکــهقــدم
گذاشــتندرمســرشــغیلجدیــد،تغیــرپــرازابهــاموریســکاســت،پــسخیــیلطبیــی

اســتکــهذهــنمــااحســاستــرسکنــد.

بــرایاینکــهبتوانیــدبــرترسهــاونگراینهــایخــودغلبــهکنیــد،یمتوانیــدفهرســیاز
چزهــاییکــهباعــثتــرسشــمایمشــودراتهیــهکنیــدوســپسبــرایهــرکــدامازآنهــا

یــکیــاچنــدراهحــلپیــداکنیــدودرهمــانصفحــهبنویســید.
یمتوانیداولدلیلترسخودراواضحبنویسیدوپایینآنراهحلهمانترسرا.
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برای مثال:

تــرس:یمترســمشــغلمراتغیــردهــم،چــونممکــناســتچنــدمــاهدرآمــدینداشــته
باشــم.

راه حل:تازماینکهکاربهریراپیداکنم،یمتوانمازپساندازماستفادهکنم.

نوشــتنترسهــابــهشــماکمــکیمکنــدتــاراحتتــربــرآنهــاغلبــهکنیــدوتصمیــمبهــری
بگریــد.بعــدازاینکــهایــنکارراانجــامدادیــدوقــتآناســتکــهانتخــابکنیــدازکجــا
بایــدتغیــرخــودراشــروعکنیــد.بســیاریازافــرادبــهاشــتباهکلمســرکاریخــودراتغیــر
ــرایجلوگــریازایــن ــیباشــد.ب ــهیــکتغیــرجزئ ــد،درصــوریتکــهشــایدالزمب یمدهن
اتفــاقیمتوانیــدبــاپرســیدنســواالیتازخــوددربــارهیشــرایطفعــیل،مــزانرضایــتشــغیل

خــودرابســنجیدوقــدموبعــدیراانتخــابکنیــد.

بهعنوانمثالیمتوانیدازخودتانبرپسید:
 مــکاینکــهدرآنکاریمکنیــدوافــرادیکــهبــاآنهــاکاریمکنیــدراچقــدردوســت	

داریــد؟
 افرادیباموقعیتشغیلشما،چقدرحقوقیمگرند)بیشریاکمرازشما(؟	
 دقیقاچهچزهاییرادرمحیطکاریخوددوستندارید؟	

بــاپاســخدادنبــهایــنســواالت،یمتوانیــدبفهمیــدکــهبایــدبخــیازشــغلخــودراتغیــر
دهیــد؟شــرکیکــهدرآنمشــغولبــهکارهســتیدراتغیــردهیــد؟یــااینکــهبایــددر

پســتشــغیلدیگــریشــروعبــهفعالیــتکنیــد.
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برای تغیری شغل خود یک برنامه پنج ساله طرایح کنید

وقــیحــرفازتغیــریمشــود،خییلهــابــهفکــرتغیــرعادتهــادرزنــدیگیمافتنــد.از
تــرکســیگارگرفتــهتــاکاهــشوزنوحــیتــرککــردنعادتهــاییمثــلناخــنخــوردن.
ویلهنــگایمکــهشــروعبــهتغیــریمکننــدبعــدازمــدتکوتایهبــهرفتارهایگذشــتهی
خــودادامــهیمدهنــد.ایــنرفتــارنشــاندهنــدهیایــننیســتکــهتغیــرغرممکناســت،
فقــطبیانگــرایــناســتکــهبــههــدفکوتــاهمــدتوبلنــدمــدتنیــازداریــم.بنابرایــناگــر 
دقیقــا بدانیــد چــه تغیــریی را یم خواهیــد ایجــاد کنیــد، یم توانیــد بــرای آینــده ی دور و 

نزدیــک خــود برنامه ریــزی کنیــد.

بــرایبرنامهریــزییمتوانیــدروییــکصفحــهکاغــذســهســتونعمــودیبکشــیدوآنهــارا
بــهترتیــبســالاول،ســالســوموســالپنجــمنامگــذاریکنیــد.ســپسدرهــرســتون
شــغلایــدهآلخــودرامطابــقبــاهــریــکازســالهاییکــهمــدنظرتــاناســتبنویســید.
ســپسســهســتونافــیبکشــیدوحقــوقدلخــواه،مهــارتیــاتحصیــاتمــوردنیــازآن
شــغلرابــهجــدولاضافــهکنیــد)یمتوانیــدایــنمــواردرابیشــرکنیــدونیازهــایدیگــررا

هــمبنویســید(.

ایــنتکنیــکباعــثیمشــودتــاشــمااهــدافخــودرابــررویکاغــذبیاوریــدوراحتتــر
بتوانیــدبــهاهدافتــانبرســید،ایــنکارهمچنیــنبــهکاهــشتــرسشــماکمــکیمکنــد.
نوشــتنایــنبرنامــهجزئیــاتبســیارمشــخیصرادرمــوردمســریکــهیمخواهیــدیط
پنــجســالآینــدهیطکنیــد،دراختیــارشــماقــرارخواهــدداد.بعــدازایــن،شــمایمتوانیــد
یادگــریآموزشهــاییراکــهبــهآنهــانیــازداریــد،شــروعکنیــدوبــهدنبــالموقعیتهــایی
کــهنیازهــایشــمارابــرآوردهیمکننــدباشــید.درایــنصــورتشــانسشــمابــرایرســیدن

بــههــدفبیشــریمشــود.
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سالپنجم سالسوم سالاول سال

عنوانشغیل

حقوقدلخواه

مهارتموردنیاز

تحصیاتموردنیاز

جدول برنامه ریزی پنج ساله

بهرت است این صفحه را پرینت بگریید.



از شبکه های اجتمایع کمک بگریید

همانطــورکــهشــرکتهابــرایســودآوریبایــدتمــاممنابــعخــودرابــهکاربگرنــد،شــما
هــمبایــدبــرایرســیدنبــهشــغلایدهآلتــانازتمــامظرفیتهــایموجــودخــوداســتفاده
بهریــن از یــی دارنــد، قــرار ارتبــایطشــما درحلقــهی کــه آشــنایاین و کنیــد.دوســتان
ظرفیتهــابــرایتغیــراتشــغیلهســتند.همچنیــنشــمایمتوانیــدازکمــکمخاطبیــن
موجــوددرشــبکهیارتبــایطخــودبــرایدســتیایببــهاهــدافشــغیلتاناســتفادهکنیــد.

اگــر در شــبکه های اجتمــایع یــک ارتبــاط ســازنده کاری داریــد، حتمــا حداقــل ســه بــار در 
ســال بــا آن فــرد در تمــاس باشــید.ایــنتمــاسیمتوانــدیــکپیــامســاده،ایمیــلیــاحــی
تمــاستلفــیباشــد.بــاحفــظایــنارتبــاطیمتوانیــدامیــدوارباشــیدکــهاگــرموقعیــت
شــغیلمناســیپیــداشــد،شــماهــمدرذهــنآنفــردبــهعنــوانیــکگزینــهیمناســب

حضــورداشــتهباشــید.

ماقــاتبــاافــرادجدیــدبــرایبعیضهــایمتوانــدنگرانکننــدهباشــد،بنابرایــنبایــدخــود
راازقبــلآمــادهکنیــد.دراولیــندیــدادبــاپرســیدنســواالیتماننــد:

 شغلشماچیست؟	
 یااینکهآیادربارهیشرکیکهمندرآنکاریمکنیمچزیشنیدهایدیانه؟	

پیــداکنیــد.هنــگایمکــه بــرایصحبــت راحــیموضــوعکاریمشــریک بــه یمتوانیــد
ســوایلیمپرســیدوشــخصمقابــلشــمادرحــالپاســخدادناســت،همزمــانبــاگــوش
دادنبــهآنهــامجــدداآرامــشخــودرابــهدســتبیاوریــدودرمــوردجــوایبکــهیمخواهیــد

بدهیــد،فکــرکنیــد.
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قبل از تصمیم گریی حتما تحلیل کنید

بــرایاینکــهبفهمیــدچــهکاریآینــدهداراســتیــانــهویــااینکــهبــهدردتــانیمخــورد،
روشهــایمختلــیوجــوددارد.بــهعنــوانمثــال،اگریمخواهیددرشــرکیکهمشــغول
بــهکارهســتیدشــغلتانراعــوضکنیــد،قبــلازاینکــهاقــدامبــهکاریکنیــدیمتوانیــد
ازمدیــرخــودبخواهیــدتــایــکروزدرهفتــهنقشهــایمختلــیراامتحــانکنیــد.یــا
حداقــلخودتــانبــاهمکارانتــاندربخشهــایمختلــفصحبــتکنیــد.ایــنکارباعــث

یمشــودتــاشــایدبتوانیــددرهمــانشــرکتبــهشــغلدلخواهتــانبرســید.

اگــربخواهیــددرشــرکتجدیــدیشــروعبــهکارکنیــد،مجبــورهســتیدکــهیــکهفتــه
تــایــکمــاهبــهصــورتآزمایــیبــرایآنشــرکتکارکنیــدتــامشــخصشــودکــهشــما
فــردمناســیبــرایاســتخدامهســتیدیــانــه.ایــنیــکزمــانرایمتوانیــدبــرایخــودفرصــی
طــاییدرنظــربگریــدکــهآیــابــهآنکارعاقهمنــدهســتیدیــانــهودرصــوریتکــهبــهآن
کارعاقــهداشــتیدتمــامســیوتــاشخــودرابکنیــدتــاآنشــغلرابــرایخودتــانکنیــد.
همچنیــنقبــل از اینکــه شــغل خــود را تغیــری دهیــد بایــد یــک پس انــداز مــایل بــرای خــود 
داشــته باشــید تــا در زمــاین کــه بیــکار هســتید از پس انــداز خــود بتوانیــد امــورات زنــدیگ را 

بگذرانیــد.

بــهخاطــرداشــتهباشــید،هنــگایمکــهتصمیــمبــهتغیــروشــروعکاریداریــد،اولازهمه
برنامــهایدقیــقتهیــهکنیــد،ســپساقــدامکنیــد.بــهعنــوانمثــالزمــاینکــهنویســنده
پایاننامــهدکــرایخــودراارائــهداد،فکــریمکــردکــهپایاننامــهاشتکمیــلشــدهاســت
ونیــازیبــهتغیــرنــدارد.ویلزمــاینکــهدردانشــگاهبــهاوگفتنــدکــهپایاننامــهاشنیــاز
بــهویرایــشدارد،اوبــدوناینکــهبرســدبــرایخــودیــکبرنامهریــزیمطمئــنانجــامداد
وایمــانداشــتکــهبــهراحــییمتوانــدویرایــشپایاننامــهیخــودرابــاموفقیــتانجــام

دهــدوبــههــدفخــودبرســد.
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