اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل

اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺟﺴﻤﺘﺎن را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﯿﺪ!

در روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﮔﺎﻫﯽ راﻧﺪﻣﺎن
ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل
اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻈﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻼ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎر
در ﻣﻨﺰل را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﮐﺎر در
ﻣﻨﺰل ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آﻣﺎده
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻧﺦ ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در درﯾﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

اﮔﺮ در ﻣﻨﺰل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ

 .1ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺪن

ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دارﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﺒﺢﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ﯾﺎ ﺷﺐﻫﺎ ﺗﺎ
دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ روز و ﺷﺒﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺑﻪ زودی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺘﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺗﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ و ﻫﻢ رواﺑﻂ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﺎن را .ﻻزﻣﻪ ﻧﻈﻢ در ﮐﺎر،
وﺟﻮد ﻧﻈﻢ در ﻣﻐﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ذﻫﻦﺗﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﻢ درﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.

 .2ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ در ذﻫﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ درﺑﺎره ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺷﺎدی ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ :اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ در ذﻫﻦ.

 .3ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن

ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ،آن را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ درﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .از اﺑﺰارﻫﺎ آرﺷﯿﻮ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد و ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دردﺳﺮ و ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ اﺳﻨﺎدﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 .4ذﻫﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎر
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Mindfullnessﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ »ﺑﻬﻮﺷﯿﺎری«،
»ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ« و ﯾﺎ »ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺎس ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
ﻣﻐﺰﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ و ﻧﺸﺨﻮارﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ذﻫﻦ ﻣﺎ در آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ ،ذﻫﻦﻣﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،در ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر )زﯾﺴﺘﻦ در ﻟﺤﻈﻪ( روشﻫﺎی و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد .اﻧﺠﺎم
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت آرامﺳﺎزی )رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ( ﺳﺎده و ﯾﺎ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﭘﯿﺶروﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در آراﻣﺶ ذﻫﻦ و روان ﻣﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ .آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و دﮐﺘﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻬﻮﺷﯿﺎری ﺑﺎ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

و ﯾﮏ »در«
اﮔﺮ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻢ ﮐﺎرﺗﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن .ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ اﮔﺮ
ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺒﻼ ﻫﻢ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ؛
اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮدازﺷﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﯾﮏ
»در« ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ در ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮﺳﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﻧﺸﻮد .ﮐﺎر »در« ﺧﺎﻧﻪ؛ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ
»در« وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ در اﮔﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاﻗﺐ اﯾﻦ در ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮد.
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ » ۱۰ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧـﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺮﻣﺰ ﭘﻮررﺳﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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