بزنبمه ریشی یب بی بزنبمگی در تعطیالت نوروسی؟
فزاغت ثِ هؼٌبي آسَدگي ٍ آسبيص است .فزد در ايي اٍلبت هي خَاّذ ثِ وبري ثپزداسد وِ ثِ آى ػاللِ دارد ،خَاُ ثِ هٌظَر استزاحت ،خَاُ ثزاي ايجبد تٌَع.
ثبرستزيي ٍيضگي اٍلبت فزاغت ػجبرتست اس  )1جذا ثَدى ٍلت فزاغت اس وبر ٍ هسئَليتّبي ديگز ٍ )2جَد هيل ٍ ػاللِ ثزاي اًجبم يه فؼبليت اختيبري ٍ ًِ
اججبري )3 .ػذم ٍجَد اًگيشُّبي التػبدي .طجك ايي تؼزيف ّزگًَِ فؼبليتي وِ هسئَليتي هَظف ثبضذ ،اس رٍي ػاللِ غَرت ًپذيزدًَ ،ػي تحويل ٍ اججبر در
آى ثبضذ ٍ لػذ هبلي در آى لحبظ ضذُ ثبضذ ،ديگز فزاغت هحسَة ًويضَد .تَجِ داضتِ ثبضيذ ،اٍلبت فزاغت ثِ ّيچ ٍجِ ثب ثيَْدگي ،هؼطلي ،رٍسهزُگي ٍ
فؼبليتّبي غيزارسضوٌذ سبسگبري ًذارد.
اكنون در آستبنه تعطیالت نسبتبًًًً طوالنی نوروس اس خودتبن بپزسید اس این روسهبی پیش رو چه میخواهم؟
ضبيذ السم است ايي تؼطيالت را دٍثبرُ ثزاي خَد هؼٌب وٌين ٍ هيبى رسن ٍ رسَم ،ثبيذّب ٍ ًجبيذّب ،ايذُآلّب ٍ ًيش فزاغت ٍ تفزيح تَاسًي ثزلزار وٌينًَ .رٍس ثِ
دليل هبّيت ٍ وبروزد ديزيٌِاش ،آداة ،رسَم ،تطزيفبت ٍ هسئَليتّبيي را تؼزيف هيوٌذ وِ ثزاي افزاد گزيشاى اس ايي آداة ٍ ًيش افزاد ثِ ضذت تبثغ ايي
آداة ،هطىالت ػذيذُاي ايجبد ٍ تؼطيالت را ثِ وبهطبى تلخ هيوٌذ.
افزاد گزيشاى اس آداة ًَرٍس ،وِ اس تؼطيالت خَد استزاحت ،تفزيح ٍ ٍلت گذراًي طلت هيوٌٌذ اگز ثب ًيبسّبي سبيز افزاد خبًَادُ ّوسَ ًجبضٌذ احتوبالا ثب
خبًَادُ تؼبرؼ پيذا هيوٌٌذ چزا وِ اس سَي آًْب ثِ اًجبم وبرّب ٍ رفت ٍ آهذّبيي ٍادار هيضًَذ وِ ػاللِاي ثِ اًجبم آى ًذارًذ.
اهب افزاد ووبل گزايي وِ ّوِ آداة ٍ رسَم را توبم ٍ ووبل ٍ ثب تطزيفبت ٍيضُاي ثبيذ اًجبم دٌّذ ،حىبيت ديگزي دارًذ .آًْب ًيش ٍلتي ثزاي فزاغت در ًظز
ًويگيزًذ ٍ خستِ ٍ فزسَدُ هي ضًَذ .فْزست ثلٌذ ثباليي در دستبًطبى ٍ دُّب وبر ٍ فؼبليت اس پيص تؼييي ضذُ وِ حتوبا ثبيستي طي تؼطيالت غَرت پذيزد
آًْن ثسيبر وبهل ٍ ثيًمع ،گَيي پبيبى دًيبست .خزيذّبي ثيًمعّ ،ذايبي ثيًمع ،سفزّبي ثذٍى ػيت ٍ ايزاد ،ثزًبهِريشيّبي فطزدُ ثزاي ديذى جبّبي
ديذًي ،خَاًذى چٌذيي وتبة ،ديذى فيلنّبي هتؼذد ،اًجبم پزٍصُّبي درسي ،هطبلؼِ وتبثْبي درسي ،ثزگشاري هيْوبًيّبي ثيًمع ٍ ّ ،...وبًطَر وِ هالحظِ
هيوٌيذ اگزچِ ظبّزاا فؼبليتّبي پزويفيتي پيصثيٌي ضذُ ٍلي ثِ دليل حجن ثبالي آًْب ،اججبر جبي لذت را هيگيزد ٍ آًَلت طجك تؼزيف اٍلبت فزاغت،
وبري وِ اس رٍي اججبر غَرت گيزد ٍ لذت در پي ًذاضتِ ثبضذ ،يه اًجبم ٍظيفِ ٍ وبر هَظف است ٍ ًِ آسَدگي ٍ آسبيص .اس طزفي افزاد ووبل گزا
ًبخَاستِ سٌگيٌي ثبر خَد را ثز دٍش ديگزاى تحويل ٍ ثزاي آًبى ًيش هطىل ايجبد هيوٌٌذ ،ثذيي تزتيت آًْب ًيش ثب خَد ٍ اطزافيبًطبى دچبر تؼبرؼ هيضًَذ.
افزاد مسئولیت گزیش ٍ افزاد بسیبر مسئولیت پذیز ّز دٍ ثزداضت غيزٍالؼي اس تؼطيالت ًَرٍسي دارًذ ٍ ايي ثزداضت ،خَد هَجت ًبوبهي ًْبيي
است .اگز ضجيِ ّزيه اس ايي ّب ّستيذ ثب هب ّوزاُ ضَيذ:


هؼٌبي ًَرٍس ،وبروزدّب ٍ آداة ٍ رسَم آى را ثيطتز هطبلؼِ وٌيذ.



ثِ يبد داضتِ ثبضيذ ،تؼطيالت ،غزفبا استزاحت ٍ خَش گذراًي يب وبر جذي ٍ ثبيذ ٍ ًجبيذ ًيست ،ثلىِ ضبهل ّز دٍي آًْبست.



رسَم خبًَادگي ٍ ثبيذ ٍ ًجبيذّبي خَد ٍ خبًَادُ تبى را هزٍر وٌيذ ٍ ثخص ّبي ضزٍري تز آى را ثزگشيٌيذ .دچبر افزاط ٍ تفزيط ًطَيذ ٍ ثِ
ًحَي رفتبر وٌيذ وِ ّوزاُ خبًَادُ ثِ رضبيت دٍ جبًجِ ثزسيذ.

ثِ ًظز هيزسذ در هيبى خبًَادُ ّبي ايزاًي ثزخي فؼبليت ّب ،جٌجِ رسن ٍ رسَم ٍ ثزخي جٌجِ ثبيذ ٍ ًجبيذ دارد .السم است ايي فؼبليت ّب را ثطٌبسين ٍ آگبّبًِ ٍ
ٍالغ ثيٌبًِ ثخص ّبي ضزٍري غيزلبثل تغييز را ثپذيزين ٍ ثب آراهص ثزاي آى ٍلت ثگذارين.
فعبلیت هبیی نظیز  :ديذار ثشري تز ّبي خبًَادُ ،ديذ ٍ ثبسديذ الَام ،خزيذّبي خبظ ًَرٍسي پيص اس ايبم ًَرٍس ٍ در حيي آى ،خزيذ ّذيِ ،سفزّبي
خبًَادگي ثزاي ديذار الَام ٍ آضٌبيبى ،سزسدى ثِ هزاوش خيزيِ ،ديذار سبلوٌذاى دٍر اس خبًَادُ ،ديذار ثيوبراى ،رسيذگي ثِ وبرّبي ػمت افتبدُ تحػيلي ٍ
ضغلي ،رسيذگي ثِ اهَر هٌشل ٍ غيزُ ،الجتِ احتوبالا هطبثك ثب آداة خبًَادُ ضوب ،هَارد ديگزي ًيش هي تَاًذ ثِ فْزست فَق اضبفِ ضَد .ثزاي پيطگيزي اس
ّزگًَِ ثحث ٍ هطبجزُ اي پيص اس فزا رسيذى تؼطيالت ثخص ّبي ضزٍري ايي فؼبليت ّب را اًتخبة وٌيذ ٍ ثب خبًَادُ خَد ثِ تَافك ثزسيذ.


اس آًجبيي وِ تؼطيالت ًَرٍسي هؼوَالا يه تؼطيالت خبًَادگي است هطبثك ثب ًيبسّبي خَدتبى ٍ خبًَادُ ،ثِ گًَِ اي ثزًبهِ ريشي وٌيذ وِ ثزاي
ّوِ افزاد رضبيت ثخص ثبضذ.



سؼي وٌيذ در ثزًبهِ ريشي خَد ثِ همَلِّبيي هثل وبرّبي ضخػي ،تفزيح ،فؼبليت ّبي هؼٌَي ،فؼبليت ّبي ٌّزي ،ديذ ٍ ثبسديذ ،ثَدى در وٌبر
خبًَادُ ،هطبلؼٍِ ،رسش ،استزاحت حتوبا تَجِ وٌيذ ٍ ،حذالل ثِ چٌذ همَلِ هذوَر ثپزداسيذ.



در ثزًبهِ ريشي فؼبليت ّبي اٍلبت فزا غت ،ثيي وبرّبي فؼبل ٍ غيزفؼبل تٌبست ايجبد وٌيذ .فؼبليت فزاغتي در حبلت غيزفؼبل هثل توبضبي تلَيشيَى
ثزاي چٌذ سبػت هتَالي ،ثبسي ّبي رايبًِ اي ثِ هذت طَالًيٍ ،لت گذراًي در غفحبت ٍة ٍ ًظيز آى ثز وسبلت ٍلي ثي حَغلگي هي افشايذ.



فؼبليت ّبي تفزيحي هحذٍدُ ي خَد را ثطٌبسيذ ٍ در ثزًبهِ ي خَد ثگٌجبًيذ.

ًوًَِ ّبيي اس فؼبليت ّبي اٍلبت فزاغت ػجبرتٌذ اس:
 رفتي ثِ ػجبدتگبُ يب سيبرتگبُ ّبي درٍى ضْزي
 رفتي ثِ سيٌوب ،تئبتز يب توبضبي تلَيشيَى ّوزاُ ثب ًمذ فيلن ٍ گفتگَ ثب افزاد خبًَادُ در هَرد فيلن
 پزداختي ثِ فؼبليت ّبي ٌّزي هثل ًَاختي سبسً ،مبضي ،خَضٌَيسي ،طزح ّبي تشئيٌي غٌبيغ دستي ٍ غيزُ
 رفتي ثِ پبرن ّبي هحلي ثزاي لذم سدى ،هطبلؼِ ،غزف غذا ،گفتگَ ثب دٍستبىٍ ،رسش ٍ ...
 رفتي ثِ هَسُ ّب ٍ ًگبرخبًِ ّبي هختلف
 هطبلؼِ رٍسًبهِ ،هجلِ ٍ وتبة
ًَ ضتي خبطزات خَة
 اًجبم ثبسي ّبي فىزي هثل ضطزًج ،پبسل ٍ ...
 رفتي ثِ ًوبيطگبُ ّبي هختلف
 رفتي ثِ ثبسار سٌتي ضْز ٍ توبضبي غٌف ّبي هختلف
 رفتي ثِ تفزيح گبُ ّبي اطزاف ضْز
 گزدّن آيي ّبي دٍستبًِ ٍ خبًَادگي



پزداختي ثِ فؼبليت ّبي ٍرسضي

 پزداختي ثِ فؼبليت خبًگي هَرد ػاللِ هثل آضپشي ٍ ...
 رسيذگي ثِ اهَر ضخػي

در هجوَع ،اٍلبت فزاغت يىي اس ضبخع ّبي رفبُ اجتوبػي است وِ استفبدُ ي درست ٍ ثْيٌِ اس آى در افشايص ثْزُ ٍري ،وبرايي ٍ
ثْذاضت رٍاًي افزاد ثسيبر هَثز است .ثب تَجِ ثِ ًىبت فَق تػوين ضوب ثزاي تؼطيالت ًَرٍس اهسبل چيست؟ ثزاي وبرّبي ضزٍري ٍ ًيش
اٍلبت فزاغت خَد چِ ثزًبهِ اي داريذ؟

(ثزگزفتِ اس ًطزيِ "پيبم هطبٍر" دفتز هطبٍرُ ٍ سالهت ٍسارت ػلَم ٍ هزوش هطبٍرُ داًطگبُ تْزاى .اسفٌذ )44

