وقت گذرانی به ضیوة افزاد موفق و ضاد
ؽاٗذ تزاٗواى اٗي عؤ ال پ٘ؼ آهذُ تاؽذ وِ افزاد هَفك ٍ الثتِ ؽاد در تحص٘ل ٗا وار ،پظ اس هؾغلِ ّإ رٍساًِ چِ هٖ وٌٌذ ٍ عاػات
پاٗاًٖ رٍس ٗا اٍلات آخز ّفتِ را چگًَِ هٖ گذراًٌذ .تزرعٖ ّا ًؾاى هٖ دّذ وِ اٗي افزاد عاػات آساد خَد را تِ اهَرٕ اختصاؿ
هٖ دٌّذ وِ اًزصٕ وغة وٌٌذ ،اعتزط ّإ رٍساًِ را رّا وٌٌذ ٍ تِ هغش خَد ووٖ اعتزاحت دٌّذ .هغلوا رع٘ذى تِ اٗي اّذاف تا
وارّإ جذٕ ٍ خغتِ وٌٌذُ اهىاى پذٗز ً٘غت .آًْا الگَٕ عادُ إ دارًذ وِ ؽاٗذ تغ٘ارٕ اس ها آى را هٖ ؽٌاع٘ن ٍ،لٖ اّو٘تؼ را
ًادٗذُ هٖ گ٘زٗن .الگَٕ آًْا چ٘غت؟
ورسش می کنندٍ :رسػ ٍ توزٌٗات تذًٖ تزإ عالهت جغن ٍ رٍاى تغ٘ار هْن اعت .حذالل ً٘ن عاػت ٍرسػ پظ اس اؽتغاالت
رٍساًِ ٍ ٗا آخز ّفتِ ،فؾار خَى را تٌظ٘ن ٍ ه٘شاى اٌٗذرٍف٘ي را هتَاسى هٖ وٌذ .اس عزفٖ هاّ٘چِ عاسٕ در تذى ،عَساًذى والزٕ ،
اوغ٘ضى رعاًٖ تِ هغش ٍ رّاٖٗ ٗافتي اس اعتزط ،ظاّز تْتز ،احغاط تْتز ٍ اػتواد تِ ًفظ ت٘ؾتز ًت٘جٔ ّو٘ي فؼال٘ت ّا ٍ توزٌٗات
عادُ جغواًٖ اعتٍ .رسػ هزتة ٍ رٍساًِ تِ سًذگٖ ها ًظن هٖ تخؾذ ٍ در هح٘ظ تحص٘لٖ ،ؽغلٖ ٍ خاًَادگٖ ها ً٘ش تاث٘ز هٖ
گذارد .اگز ًوٖ تَاً٘ذ در ّفتِ چْار پٌج تار ٍرسػ وٌ٘ذ ،تؼغ٘الت آخز ّفتِ فزصت خَتٖ تزإ ٍرسػ وزدى اعت.
مطالعه می کنند :هغالؼِ هْارتٖ ّو٘ؾگٖ اعت.افزاد هَفك اس هغالؼٔ وتاب ّإ جذٗذ دعت ًوٖ وؾٌذ .هغالؼِ درن ها را اس
هح٘ظ اعزاف ت٘ؾتز هٖ وٌذ.
آؽٌا ؽذى تا ػماٗذ جذٗذٗ ،ادگ٘زٕ هْارت ّإ تاسُ،ؽٌاخت ؽخص٘ت ّإ تزجغتِ در سهٌِ٘ ّإ گًَاگَى ،آؽٌاٖٗ تا هح٘ظ ّإ
هتفاٍتٗ ،ادگ٘زٕ هَضَػات فزٌّگٖ ٍ ع٘اعٖ – ادتٖ ّوِ ٍ ّوِ تا هغالؼٔ ػو٘ك رٍٕ هٖ دّذ .هغالؼٔ هٌظن خشأً لغات ها را ً٘ش
غٌٖ تز هٖ وٌذ ٍ در تلٌذ هذت در ًحَٓ صحثت وزدى ها تاث٘ز هٖ گذارد .اگز هٖ تَاً٘ذ در عَل ّفتِ حتوا چٌذ عاػتٖ را تِ هغالؼٔ
هغالة هختلف اختصاؿ دّ٘ذ ٍ اگز ًِ ،در تؼغ٘الت آخز ّفتِ تزإ اٗي وار ٍلت تگذارٗذ.
وابسته به فناوری نیستند :افزاد هَفك تِ اٌٗتزًت ٍ دً٘إ هجاسٕ اػت٘اد ًذارًذٍ .اتغتگٖ ت٘ؼ اس حذ تِ فٌاٍرٕ ،هغش را خغتِ ٍ
جغن را فزعَدُ هٖ وٌذ .اگز در عَل ّفتِ تِ دل٘ل وارّإ هزتثظ تا رؽتِ ٍ ؽغلتاى هجثَرٗذ دائوا تا راٗاًِ ٍ اٌٗتزًت وار وٌ٘ذ ،در
رٍسّا ٍ اٍلات فزاغت ،دً٘إ هجاسٕ را تؼغ٘ل وٌ٘ذ ٍ تلفي ّوزاُ ،تزرعٖ وزدى اٗو٘ل ٍ ،گؾتي در عاٗت ّإ هجاسٕ را وٌار
تگذارٗذ ٍ در دً٘إ ٍالؼٖ تِ دًثال ٗه سًذگٖ ٍالؼٖ تاؽ٘ذ.
به آموسش مهارت های تاسه می پزداسند :افزاد هَفك ّو٘ؾِ تِ دًثال رؽذ ٍ پ٘ؾزفت اًذ ٍ اس ٗادگ٘زٕ دعت تز ًوٖ دارًذ.
ٗادگ٘زٕ فؼال٘ت ّإ ٌّزٕ ،ستاى ،ادت٘ات ،گل وارٕ ٍ هاًٌذ آى تِ ها ووه هٖ وٌذ عاػاتٖ اس هؾغلِ ّإ رٍسهزُ تِ دٍر تاؽ٘ن ٍ
هغش ٍ جغن را اس اعتزط ّإ هؼوَل دٍر وٌ٘ن .اهزٍسُ والط ّإ حضَرٕ ٍ غ٘زحضَرٕ سٗادٕ ٍجَد دارد وِ حتٖ تا ّشٌِٗ ّإ
ون هٖ تَاى اس آًْا تْزُ تزد.

در فعالیت های داوطلبانه ضزکت می کنند :وارّإ داٍعلثاًِ ّن اًزصٕ خَتٖ تزإ خَد فزدّ ،ن اثز تغ٘ار هف٘ذٕ تزإ
جاهؼِ دارد .تغ٘ارٕ اس افزاد هؾَْر ٍ هَفك در اًجوي ّا ٍ تٌ٘ادّإ خ٘زِٗ ؽزوت هٖ وٌٌذ .تؼضٖ اس اٗي اًجوي ّا اس ت٘واراى،
عالوٌذاى ٗا وَدواى حواٗت هٖ وٌٌذ ٍ گزٍّٖ دٗگز ً٘ش هذافغ هح٘ظ سٗغت اًذ ٍ در هٌاعثت ّاٖٗ ،هاًٌذ رٍس درختىارٕ ٗا
پاوغاسٕ هىاى ّإ ػوَهٖ اس ستالِ ،حضَر فؼال دارًذ .تزخٖ تِ صَرت فزدٕ وارّإ خ٘زِٗ اًجام هٖ دٌّذ .هثال رٍسّاٖٗ را تِ
آهَسػ راٗگاى ٗا ٍٗشٗت راٗگاى اختصاؿ هٖ دٌّذ .فؼال٘ت در اًجوي ّا جذا اس اثزتخؼ تَدى،تاػث هٖ ؽَد تا افزاد تاسُ إ آؽٌا
ؽَٗذ وِ تا ؽوا ػالٗك هؾتزن دارًذ.
بزای خانواده و دوستان وقت می گذارند :ؽغل ٗا تحص٘ل اگزچِ تغ٘ار هْن اعتّ ،وِ چ٘ش ً٘غت .افزاد هَفك سًذگٖ
خَد را تِ گًَِ إ تٌظ٘ن هٖ وٌٌذ وِ حتواًًًًٌٍ تزإ اػضاء خاًَادُ ٍ دٍعتاى ًشدٗه ٍلت هف٘ذ ٍ هَثز داؽتِ تاؽٌذ .اگز هٖ خَاّ٘ذ در
سًذگٖ هَفك تاؽ٘ذ تاٗذ تزإ ارتثاعات ؽخصٖ خَد ارسػ لائل ؽَٗذّ ،زگش ًثاٗذ خاًَادُ ٍ دٍعتاى فذإ تحص٘ل ٗا وار ها ؽًَذ.
اگز ٍلتٖ تزإ آًْا ًگذارٗن ،ؽاًغٖ تزإ هَفم٘ت ٍالؼٖ ًخَاّ٘ن داؽتّ .زوغٖ تٌا تِ ؽزاٗظ سًذگٖ خَد تاٗذ سهاى ّإ هٌاعثٖ
را تِ خاًَادُ ٍ دٍعتاى اختصاؿ دّذ ،خَاُ در عَل ّفتِ ،خَاُ آخز ّفتِ .الثتِ ٗادهاى تاؽذ ت٘ي خاًَادُ ٍ دٍعتاى ً٘ش تؼادل تزلزار
وٌ٘ن.
افزاد هَفك ٍ خَؽحال تزإ ارتثاعات خَد تزًاهِ دارًذ .رفتي تِ رعتَراى ،عث٘ؼت ،ؽزوت در فؼال٘ت ّإ هذّثٖ ،رفتي تِ وٌغزت،
هزاوش تفزٗحٖ ٍ دٗذًٖ در وٌار عاٗز افزاد خاًَادُ ٍ ً٘ش دٍعتاى ػادت خَتٖ اعت ٍ خاعزات فزاهَػ ًؾذًٖ تز جإ هٖ گذارد،
وِ افزاد هَفك تِ ؽذت اٗي لاػذُ را رػاٗت هٖ وٌٌذ.
سزگزمی های مفید و سالمی دارند :توزوش تز رٍٕ تحص٘ل ٍ وار ػول تغ٘ار خَتٖ اعت ٍ تِ ها لذرت ٍ جْت هٖ دّذ
 ،اها توزوش ت٘ؼ اس حذ تز ٗه هَضَع جذٕ ٍ حزوت ته تؼذٕ ،تِ تذرٗج سهٌ٘ٔ فزعَدگٖ ها را فزاّن هٖ وٌذ .افزاد هَفك
فْزعتٖ اس عزگزهٖ ّإ عالن دارًذ ٍ در اٍلات فزاغت ٍ آساد اس هؾغلِ ّإ جذٕ ت٘زٍى هٖ آٌٗذ ٍ خَد را تا وارّإ هَرد ػاللٔ
خَٗؼ عزگزم هٖ عاسًذ  .اگز عزگزهٖ عالن ٍ اًزصٕ تخؾٖ ًذاؽتِ تاؽ٘ن ،حتٖ ٍلتٖ تصو٘ن تگ٘زٗن وار جذٕ اًجام ًذّ٘ن ،ون
هٖ آٍرٗن ٍ ٍلت را تِ تغالت ٍ تَْ٘دگٖ هٖ گذراً٘ن .خَب اعت ّزٗه اس ها تزإ خَد فْزعتٖ اس عزگزهٖ ّإ عالن ٍ اًزصٕ
تخؼ تِْ٘ ٗا اٗجاد وٌ٘ن.
استزاحت می کنند :آدم ّإ هَفك ٍ خَؽحال ّو٘ؾِ غزق در وار ٍ فؼال٘ت ً٘غتٌذ ٍ گاّٖ اعتزاحت هٖ وٌٌذٗ .ه چزت
وَتاُ تؼذ اس ظْز رٍس تؼغ٘ل تِ رفغ خغتگٖ ووه هٖ وٌذ.
به سفزهای کوتاه می روندٗ :ىٖ اس تْتزٗي راُ ّإ واّؼ اعتزط ،عفز وزدى اعت .تزًاهِ ّإ عث٘ؼت گزدٕ ٗه رٍسُ
تزإ تخل٘ٔ فؾار رٍاًٖ هٖ تَاًذ تغ٘ار هَثز تاؽذ .افزاد هَفك اس اٗي عفزّا غافل ًوٖ ؽًَذ .عث٘ؼت اعزاف خَد را تؾٌاع٘ذ ٍ در
اٍلات فزاغت خَد را تِ آى تزعاً٘ذ.

پیطاپیص بزنامه ریشی میکنند :افزاد هَفك تزإ عاػات ٍ رٍسّإ آساد خَد اس لثل تزًاهِرٗشٕ هٖوٌٌذ ٍ ،هٖداًٌذ آى
عاػت رٍس لزار اعت چگًَِ تگذرد .الثتِ تزًاهِ رٗشٕ آًْا تِ ًؾغتي ،خَردى ،خَات٘ذىٍ ،ب گزدٕ ٍ تواؽإ تلَٗشَٗى هحذٍد
ًوٖؽَد ،تلىِ فؼال٘تّإ فزحتخؼ را اًتخاب هٖوٌٌذ ،در ضوي در تزًاهِرٗشٕ خَد اًؼغاف دارًذ ٍ تا تزًاهِرٗشّٕإ فؾزدُ ٍ
عٌگ٘ي ،تار تز دٍػ خَد ًوٖگذارًذ.
ضبکه های ارتباطی سالم و ارتباطات گستزده ای دارند :افزاد هَفك رٍاتظ ٍ ارتثاعات گغتزدُإ دارًذ ٍ گاّٖ
عاػات خاصٖ در ّفتِ ٍ آخز ّفتِ را تِ دٍر ّن تَدى تا اٗي گزٍُ ّا اختصاؿ هٖ دٌّذ .آًْا عؼٖ هٖ وٌٌذ اس خلَت ٍ تٌْاٖٗ خَد
ت٘زٍى ت٘اٌٗذ ٍ افزاد جذٗذ را هاللات وٌٌذ.
تا هغالؼٔ اٗي هغالة ؽاٗذ تا خَدتاى تگَٗ٘ذ هگز اهىاى دارد فزدٕ تِ صَرت جذٕ درط تخَاًذ ٗا وار وٌذ ،در ػ٘ي حال تِ اٗي
وارّا ّن تزعذ .تلِ هوىي اعت تِ ؽزط آًىِ هذتٖ ًحَٓ سًذگٖ خَد را تزرعٖ وٌ٘ذ ٍ ٍلت ّإ تلف ؽذُ خَد را صادلاًِ
ؽٌاعاٖٗ وٌ٘ذ ،آًگاُ ا ٗي عاػات را تا ّن جوغ وٌ٘ذ ٍ تثٌ٘٘ذ در ّفتِ چٌذ عاػت ؽوا تِ تغالت ٍ تَْ٘دگٖ هٖ گذرد ،اهتحاى وٌ٘ذ!
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