افسردگی تعطیالت
تْاری دیگز...
عال جذیذً ،زم ًزم اس راُ هی رعذ ،دٍر تٌذ ؽزٍع ؽذُ اعتّ ،وِ هی دٍینً ،کٌذ عال تِ پایاى تزعذ ٍ کارّای ًاتوام هاً ،اتوام تواًذ.
اس عَی دیگز ،تزًاهِ ریشی پؾت تزًاهِ ریشی .تزًاهِ ریشی تزای تؼطیالتی هتفاٍت تز ٍ الثتِ ّذف ّای هتفاٍت تز .تِ اًجام رعاًذى کارّای ًاتوام
ّویؾِ خَب اعت ٍ الثتِ تزًاهِ ریشی ٍ ّذف گشیٌی ّن .اها ّوِ ایٌْا تِ چِ تْایی؟
تِ ًظز هی رعذ اًتظارات غیز ٍاقغ تیٌاًِ ٍ آرهاى گزایاًِ ها در اًجام دادى کارّای تاقی هاًذُ ٍ تزًاهِ ریشی ّای تی ًقصّ ،یجاى عالن ٍ ؽیزیي آغاس
عال را کن کن تِ اعتزط ٍ افغزدگی تثذیل هی کٌذ .تِ تْاًِ رٍس جْاًی تْذاؽت ٍ ؽؼار اهغال آى یؼٌی افغزدگی ،تیاییذ درتارُ افغزدگی تؼطیالت
تیؾتز تذاًین:
پایاى عال ٍ تؼطیالت ًَرٍس هوکي اعت افزاد را تِ دالیل هختلف افغزدُ کٌذ تِ طَری کِ فزد احغاط ًگزاًیً ،اراحتی ،سٍد رًجی ٍ فؾار رٍاًی
کٌذ.ایي حالت تِ افغزدگی دٍراى تؼطیالت هؼزٍف اعت .ػالین ایي ًَع افغزدگی تیؾتز ؽثیِ خلق افغزدُ اعت تا تیواری افغزدگی کِ اس لحاظ
ت الیٌی ؽزایط خاصی را هی طلثذ .در تیؾتز هَاقغ ایي حاالت ٍ خلق افغزدُ تا پایاى یافتي تؼطیالت ٍ تاسگؾت تِ سًذگی ػادی هزتفغ هی گزدد .تا
ایي ّوِ ًثایذ ایي حاالت را ًادیذُ گزفت .تا ایٌکِ ؽذت ػالین در هقایغِ تا افغزدگی اعاعی کوتز اعت اها جذی ًگزفتي آًْا ٍ تالػ ًکزدى تزای
تْثَد آًْا هوکي اعت عثة طَالًی ؽذى خلق افغزدُ ؽَد ٍ فزصت لذت تزدى اس دٍراى سیثای تؼطیالت ٍ تَدى در کٌار خاًَادُ را اس ها تگیزد یا
حتی عثة ؽَد عال ًَ را تِ خَتی ؽزٍع ًکٌین.
تزخی هتخصصاى حیطِ تْذاؽت رٍاى تز ایي تاٍرًذ کِ احتوال دارد پیام ّایی کِ اس دًیای پیزاهَى در ایي ایام ها را توثاراى هی کٌٌذ  ،در ایي حالت
ػاطفی ًاخَؽایٌذ دخیل تاؽٌ ذ .در ایي ایام ،رعاًِ ّا ،هجالت ٍ تغیاری اس پیام ّای پٌْاى ٍ آؽکار ها را تز آى هی دارد تا تِ تزرعی دعتاٍردّایواى
در عال گذؽتِ تپزداسین .چِ چیشّایی تِ دعت آٍردین ٍ چِ چیشّایی اس دعت دادُ این  .در تزخی هَارد ًیش تا خَاعت ّایی رٍتِ رٍ هی ؽَین کِ
تِ رغن تالػ تغیار ًتَاًغتِ این تِ آًْا دعت یاتین .رعاًِ ّا ّوچٌیي تِ طَر هذاٍم تِ ها یادآٍری هی کٌٌذ کِ چِ اتفاقاتی در عال گذؽتِ رخ دادُ
اعت کِ تِ احتوال سیاد تزخی اس آًْا تزای ها خَؽایٌذ ًیغت ٍ یاداٍری آًْا هی تَاًذ در ها حظ ًاخَؽایٌذی ایجاد کٌذ .اتفاقات ٍ آرسٍّایی کِ
در پایاى عال فقط تزایواى حغزت تِ جا گذاؽتِ اًذ کِ ًوی تَاًین تزای حل ٍ فصل آًْا راّی پیذا کٌین .تِ ّویي عثة  ،دکتز عَساى ًَلي َّاکغوا
اعتاد رٍاًؾٌاعی داًؾگاُ ییل هؼتقذ اعت هزٍر "داعتاى عال گذؽتِ" ًقؼ هَثزی در ایجاد خلق افغزدُ پایاى عال ٍ تؼطیالت آخز عال دارد.
دکتز ادٍارد آتزاهغَى اعتاد رٍاًؾٌاعی داًؾگاُ ایالتی کالیفزًیا هؼتقذ اعت ،کِ ػاهل هَثز دیگز در ایجاد خلق افغزدُ در پایاى عال ،دریافت پیام
ّای هختلف هثٌی تز قزار هذارّایی تزای عال آیٌذُ اعت .رعاًِ ّا در ایي ایام هزتة افزاد را تؾَیق هی کٌٌذ کِ تزای عال آیٌذُ خَد تزًاهِ ریشی
کٌٌذ ،اّذافی کِ قصذ رعیذى تِ آًْا را دارًذ در ًظز تگیزًذ ٍ تزای فؼالیت ّای السم تزای ًیل تِ آى هقاصذ تزًاهِ ریشی کٌٌذ .تِ ػالٍُ رعاًِ ّا
ایي پیام را ًیش اتالؽ هی کٌٌذ کِ افزاد ػالٍُ تز تالػ تزای ارتقا عطح سًذگی هادی تِ اصالح رفتارّا ٍ ًاراحتی ّای رٍاًؾٌاختی ًیش تپزداسًذ.

ػثارت هؼزٍف "خاًِ تکاًی دل ّا" اس جولِ ایي پیام ّای ؽایغ اعت .ایي پیام ّای هغتقین ٍ غیز هغتقین تِ هؼٌای ٍجَد ًقص ٍ کاعتی در هاعت.
ّوِ ایٌْا عثة هی ؽَد تِ رغن جؾي ّای سیثا ٍ رعَم سیثای ًَرٍس ٍ الثتِ تَدى در کٌار ػشیشاى کِ تغیار خَؽایٌذ اعت،فزد درتارُ خَد احغاط
خَتی ًذاؽتِ تاؽذ ٍ در ًتیجِ دچار خلق افغزدُ ؽَد.
ػلت دیگزی کِ هوکي اعت عثة تزٍس خلق افغزدُ در ایي ایام ؽَد ،هالقات تا افزاد ٍ رعَم ًاخَؽایٌذ اعت .گزچِ تؼطیالت ًَرٍس در کٌار دیذ ٍ
تاسدیذّا رعن سیثای ها ایزاًیاى اعت ٍ تِ ٍاعطِ غٌی ؽذى کیفیت ارتثاطات عالهت رٍاى را تا حذ سیادی ارتقا هی دّذ  ،اها ّویؾِ داعتاى تِ ایي
ؽکل دلٌؾیي پیؼ ًوی رٍدّ .ویؾِ افزادی ّغتٌذ کِ تِ ٍاعطِ تزخَردّا ،خلق ٍ خَّای ٍیضُ ٍ ػادات هختلف در ها حظ ًاخَؽایٌذی ایجاد هی
کٌٌذ .در ّوِ خاًَادُ ّا ایي افزاد ٍجَد دارًذ ٍ هوکي اعت در توام طَل عال تَاًغتِ تاؽین اس هالقات تا آًْا تِ ّز ًحَ گزیختِ تاؽین .اها در
فزصت ًَرٍس ٍ دیذ ٍ تاسدیذّای ػیذ ّویؾِ ایي فزصت هحیا ًخَاّذ تَدً .کتِ دردًاک دیگز رٍتِ رٍ ؽذى تا جای خالی ػشیشاًی اعت کِ هوکي
اعت تِ ٍاعطِ رٍسهزگی در عایز ایام عال خیلی تا فقذاى آًْا درگیز ًثَدُ تاؽین .اها در تؼطیالت ًَرٍس ایي عَگ جاى دٍتارُ هی گیزدّ .وِ ایٌْا
هوکي اعت سهیٌِ را تزای کاّؼ اًزصی رٍاًی ها فزاّن کٌذ ٍ در ًتیجِ تزٍس خلق افغزدُ ٍ عایز آسردگی ّای رٍاًی را داهي تشًذ.
چگًَِ اس خلق افغزدُ در طَل تؼطیالت پیؾگیزی کٌین؟
تا ایٌکِ تِ اػتقاد تغیاری اس هتخصصاى حیطِ تْذاؽت رٍاى ،تزٍس خلق افغزدُ در تؼطیالت عال ًَ اهزی تغیار ؽایغ اعت ،اها هی تَاى تا تِ کار تزدى
راّکارّای هٌ اعة اس تزٍس آى جلَگیزی کزد یا اگز فزد تِ رغن پیؾگیزی ّا تِ آى گزفتار ؽذ ،هی تَاى تا توْیذات هٌاعة اس ایي حال خارج ؽذ یا
آى را تؼذیل کزد .راّکارّایی کِ در اداهِ تِ آًْا هی پزداسین تِ ها کوک هی کٌذ تا خلق تاالتز ٍ در ًتیجِ تؼطیالت لذت تخؼ تزی را تجزتِ
کٌین.
ٍ.1اقغ تیي تاؽین .تیؾتز ها تزای تؼطیالت ًَرٍس تزًاهِ ریشی هی کٌین .دٍعت دارین در ایي ایام تِ تغیاری اس خَاعت ّایواى تزعین .فزصت را تزای
اًجام دادى کارّایی کِ در طَل عال تِ دالیل هختلف هیغز ًثَدُ اعت ،هٌاعة هی داًین .تزای گذراًذى تؼطیالتی تغیار لذت تخؼ در کٌار
خاًَادُ یا هغافزت ًقؾِ هی کؾین ٍ در یک کالم تصَیزی تی ًقص ٍ ػالی اس ایي ایام تزای خَد تزعین هی کٌین .اها ّویؾِ ایي تلٌذپزٍاسی ّا
هقذٍر ًیغت .دکتز هارک عیؾل ،رٍاًپشؽک ٍ ًَیغٌذُ ،هؼتقذ اعت کِ در دًیای ٍاقؼی هؼوَال تؼطیالت دقیقا تِ ّواى ؽکلی کِ فزد اًتظار دارد یا
پیؼ تیٌی کزدُ اعت ،پیؼ ًوی رٍد .دعت ًیافتي تِ ایي اًتظارات ّن هوکي اعت تِ ًااهیذی ٍ خلق افغزدُ هٌجز گزدد .تٌاتزایي تْتز اعت در
تزًاهِ ریشی ّا ٍ اجزای آًْا ٍاقغ تیي تاؽینّ .ویؾِ هَاًؼی تزای دعتیاتی تِ خَاعت ّا ٍجَد دارد .در تؼطیالت ًَرٍسّ ،ویؾِ ّوِ تزًاهِ ریشی ّا
ٍ اجزای آًْا تحت کٌتزل ها ًیغتٌذ .عیؾل هؼتقذ اعت "عپاعگشار تَدى احتواال تْتزیي پادسّز در هقاتل افغزدُ خَیی اعت" .لذا تْتز اعت اس
هَقؼیت ّای هَجَد لذت تثزین ٍ کوتز سهاى ٍ اًزصِ خَد را صزف حغزت خَردى کٌین .اس دیگز عَ تایذ درتارُ حغزت ّای گذؽتِ ًیش ٍاقغ تیي
تاؽین .تِ رغن ٍجَد کوال طلثی در تیؾتز هاّ ،یچ کذاهواى کاهل ًیغتینّ .یچ کظ ًوی تَاًذ تِ ّوِ خَاعت ّا ٍ آرسٍّایؼ دعت یاتذ .ایٌکِ در
عال گذؽتِ ًتَاًغتین تِ دعتاٍردّایی کِ اًتظار داؽتین تزعین تِ هؼٌای تی کفایتی ها ًیغت .تزای دعتیاتی تِ هَفقیت تایذ ؽزایطی فزاّن ؽَدکِ
ّویؾِ تحت کٌتزل ها ًیغت.

 .2تار سیاد تِ خَد تحویل ًکٌین .کارّای سیادی ّغت کِ هَػذ اجزای آًْا تا پایاى عال اعت .اتفاقات سیادی پیؼ رٍعت کِ تایذ تغیاری اس آًْا
را تپذیزین .احتواال تا افزاد سیادی رٍتِ رٍ هی ؽَین کِ قزار ًیغت تا ّوِ ؽاى راتطِ خَتی داؽتِ تاؽین  .تزًاهِ ّای سیادی دارین کِ هی خَاّین ّوِ
آًْا را تِ تْتزیي ؽکل اجزا کٌینّ .وِ ایٌْا هوکي اعت ها را هتحول فؾارّای رٍاًی کٌذ؛ ٍ ایي اهز در هَرد افزادی کِ هغتؼذ افغزدگی ٍ اضطزاب
اًذ ،تزٍس تیؾتزی ّن دارد .تِ ػالٍُ ،ایي تٌؼ هوکي اعت آثار جاًثی ًیش داؽتِ تاؽذ .تزای هثال تی خَاتی کِ اس ػَارض تٌؼ اعت ،هوکي اعت
عثة خلق افغزدُ ؽَدٍ .قتی خَدخَاعتِ فؾار تیؾتزی تِ خَد تحویل هی کٌین  ،تِ ایي تٌؼ داهي هی سًین .لذا پیؾٌْاد هی ؽَد تا حذ هوکي اس
افشٍدى تٌؼ ٍ ًگزاًی ّای دیگز جلَگیزی کٌین .تِ گفتِ عیؾل ،،تالػ تزای تْتزیي تَدى هوکي اعت خلق را افغزدُ کٌذ.
 .3هزاقة عالهت خَد تاؽین .ػادات رٍسهزُ ها در جزیاى تؼطیالت ًَرٍس تِ دالیل هختلف تغییز هی کٌذ .ػادات خَاب ٍ اعتزاحت در ایي ایام تِ
عثة دیذ ٍ تاسدیذّا ،تزًاهِ ّای تفزیحی ٍ عایز فؼالیت ّا هوکي اعت تِ ّن تزیشد .کن خَاتی ٍ حتی تِ ّن ریختي ػادات خَاتیذى هٌجز تِ
خغتگی ّای رٍاًی ٍ کن ؽذى اًزصی رٍاًی هی ؽَد کِ خَد ایي اهز هوکي اعت سهیٌِ عاس کاّؼ خلق ؽَد .در هطالؼِ ای کِ در عال  2002اًجام
ؽذ ،هحققاى هؾاّذُ کزدًذ کِ ٍاکٌؼ ٍ فؼالیت هغشی افزادی کِ اس خَاب هحزٍم تَدًذ ،در تزاتز تصاٍیز غن اًگیش تیؾتز اس افزادی اعت کِ
خَاب هٌاعة داؽتِ اًذ .دکتز هتیَ ادلًَذ هؼتقذ اعت کِ خَاب کافی در طزاٍت هغش ٍ در ًتیجِ ػولکزد هٌاعة آى هَثز اعت .تٌاتزایي پیؾٌْاد هی
کٌین تا حذ هوکي ،هقذار اعتزاحت ٍ خَاب خَد را کن ًکٌین .ػاهل هْن دیگز در تَجِ تِ حفع عالهت ،هصزف ًکزدى دخاًیات ٍ عایز هَادی
اعت کِ عالهت جغن ٍ رٍاى را تِ هخاطزُ هی اًذاسد .تغذیِ عالن ًیش در ایي ایام تغیار حایش اّویت اعت .هصزف سیاد قٌذّا یا هَاد کافییي دار در
کاّؼ اًزصی رٍاًی ها هَثز اعت ٍ احتوال خلق پاییي را افشایؼ هی دّذ .اس دیگز عَ ،هصزف هَادی ًظیز اهگا  3کِ تِ ٍفَر در هاّی یافت هی
ؽَد در تاال تزدى خلق هَثز اعت سیزا اعیذّای چزب تِ افشایؼ عطح عزٍتًَیي هغش کوک هی کٌٌذ ب ٍ در ًتیجِ خلق را تاال هی تزًذ .هطالؼات
حاکی اس آى اعت کِ هصزف هکول ّا ّن هی تَاًذ هَثز تاؽذ .لذا پیؾٌْاد هی کٌین تحت ًظارت هتخصصاى هزاقة تغذیِ خَد در ایي ایام تاؽین.
 .4عخت ًگیزین .تالػ کٌین تا حذ هوکي اتفاقات کَچک ٍ کن اّویت را ًادیذُ تگیزین ٍ خَد را درگیز هغایلی کِ چٌذاى تحت کٌتزلواى
ًیغتٌذً ،کٌین .تا حذ هوکي تالػ کٌین اس درگیز ؽذى تا دیگزاى اجتٌاب کٌین .در ؽزایط هٌاعة هی تَاًین اس دیگزاى کوک تگیزین ،اها تایذ تِ
خاطز داؽتِ تاؽین کِ در ایي درخَاعت ّا دقیق ٍ صزیح خَاعت خَد را هطزح کٌین.
کَتاُ عخي آًکِ تؼطیالت سهاى هٌاعثی تزای تفزیح ،اعتزاحت ٍ اجزای تزًاهِ ّایی اعت کِ سًذگی رٍسهزُ هارا اس رعیذى تِ آًْا تاس هی دارد .تا
ایٌکِ خلق افغزدُ هوکي اعت در ایي ایام ؽایغ تاؽذ ،اها هی تَاًین راّکارّایی پیذا کٌین کِ ایام خَػ تزی را تجزتِ کٌین.
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