اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل

اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻓﺮاد ﻣﺰاﺣﻢ را ﺑﺮاﻧﯿﺪ

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﻧﺎﭼﺎرﯾﺪ در ﻣﻨﺰل ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در زﻣﺎن ﮐﺎر
اﻓﺮادی ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از ﮐﺎر ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮاﻧﯿﺪ .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.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮی از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺰاﺣﻢﻫﺎی در ﻣﻨﺰل ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﻣﺰاﺣﻢﻫﺎ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ :اﻓﺮاد ﻣﺰاﺣﻢ ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ.
اﻓﺮاد ﻣﺰاﺣﻢ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد .اﻓﺮاد ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺖ ﺑﺪی ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺎه ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درددل ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در
زﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ درددل دﯾﮕﺮان ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن دﭼﺎر دلدرد ﺑﺸﻮﯾﺪ!
اﮔﺮ آﻗﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ از وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮد و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﺣﻀﻮر ﭘﺪر در ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ...
ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﮐﻼﻓﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎری زﯾﺎد در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪهاﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﻼﻓﮕﯽ
ﻫﻤﺴﺮ در روﻧﺪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد) .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﺰل را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ!(
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ،ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ
)ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ( و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﻋﺎدت دارﯾﻢ ﮐﻪ وﺳﻂ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﺳﺮی
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻼن ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﯿﻞﺑﺎﮐﺲ ،ﺑﺮای
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻃﻼﯾﯽ

اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺮهای! اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ در ذﻫﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ 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.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ 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.
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