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 مقدمه

ترین نقطه برای همه ما است و ناچاریم برای حفظ سالمتی خود، خانواده که یک بیماری واگیردار شیوع پیدا کرده است، خانه امن یشرایط خاص در

ا به و دیگران در خانه بمانیم. در این حالت دائما با اخباری مواجه هستیم که پریشانی و استرس زیادی برای ما دارد و برای حفظ سالمتی دائم

ردن و شستن مشغولیم و در نتیجه آرامش و حال روحی چندان خوبی نداریم. اما برای بسیاری از ما که به طور مستقیم با بیماری درگیر ضدعفونی ک

 های مختلف با نتایج آن مواجهشکلشود و به های قرنطینه نسبت به بیماری مساله بزرگتری محسوب مینیستیم، شرایط ماندن در خانه و محدودیت

هایی برای ها و سختیدهد. اما در کنار آن محدودیتر هستیم. ماندن در خانه فرصتی برای کنار خانواده بودن و استراحت و فراغت به ما میو درگی

در خانواده حوصلگی ناشی از خانه ماندن را باید برطرف کنیم تا بتوانیم از زمان استفاده مفید داشته باشیم. الزم است روابطمان ما به همراه دارد. بی

ایم کارهایمان را رها کنیم و حاال وقت آزاد زیادی داریم که برخی از ما ناچار شدهای مدیریت کنیم تا با تنش در خانه مواجه نشویم. را به شکل تازه

دهیم و برای انجام کار در خانه و با شرایط ها را انجام ایم و باید در خانه آنر کنیم. برخی دیگر از ما کارهایمان را به خانه آوردهنحوی آن را پُباید به

حاال که این دوران در خانه ماندن با تعطیالت نوروز همزمان شده و سفر و مهمانی و تازه نیاز به راهکارهایی داریم تا کارایی مناسبی داشته باشیم. 

ن فعال پایانی برای این دوران مشخص نیست و ممکن است دید و بازدید و رسومات دیرینه را لغو کرده و بسیاری را دلتنگ آن کرده است و همچنی

تری را در این حتی تا چندماه دیگر ادامه داشته باشد، الزم است برخی نکات را بیاموزیم تا با شرایط جدید بهتر تطبیق پیدا کنیم و زندگی باکیفیت

شود را بررسی و تغییراتی که نسبت به حالت عادی در خانه ایجاد می های مختلف زندگی در زمان خانه ماندندوران داشته باشیم. در این مقاله بخش

ایم. به کار بردن ها راهکارهایی ارائه دادهایم و برای آنشود را گردآوری و بررسی کردهکنیم. برخی از مشکالتی که در زمان خانه ماندن ایجاد میمی

خواندن و تجربه ی باالتر، همبستگی بیشتر و روابط بهتر، کارایی بیشتر در کارکردن و درستر، سالمت روحهایی باکیفیتاین راهکارها برای شما زمان

های خوبی از آن برایمان باقی روزهای شادتر را به دنبال دارد. به امید اینکه از این دوران به سالمت بگذریم و با پایان این دوران خاطرات و تجربه

ند.بما

 کنیم؟ دور را استرس بهداشت رعایت با همزمان چگونه

 

بیش از هر زمان دانیم که الزم است ا شیوع یک بیماری واگیردار میب

را رعایت کنیم و تا حد امکان در خانه  دیگر اصول بهداشت فردی

با افراد دیگر را کم کنیم. رعایت بهداشت  تعامل فیزیکیبمانیم و 

کند که مشکالت زیادی برای گاهی در افراد حاالت وسواسی ایجاد می

آورد و این نگرانی وجود دارد که حساسیت در ها به وجود میآن

ها ماندگار تمیزکردن و ضدعفونی کردن وسایل و مواد غذایی در آن

تواند برای افراد میشود. همچنین مشکالت جدی که این بیماری 

ایجاد کند، نگرانی و اضطراب زیادی را از ترس ابتال به آن در افراد 

های تواند در همه بخشکند. این نگرانی و اضطراب میایجاد می

افراد که شود زندگی روزمره اختالل ایجاد کند و گاهی موجب می

 بهتر در دوره در خانه ماندن یزندگ

 زندگی روزمره
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اد گاهی حتی نتوانند با خیال راحت غذا بخورند. ترس و نگرانی در افر

رسد از بیماری واگیردار ها به نظر میرسد که درمورد آنبه حدی می

ها را از پا درآورد. با رعایت اصول در امان بمانند اما مشکالت روحی آن

کند استرس منطقی بهداشتی راهکارهایی وجود دارد که کمک می

کمتری را تجربه کنید و سالمت روحی باالتری داشته باشید. برخی 

 اند:این راهکارها در زیر آمدهاز 

 به آلودگی از خانه داخلی محیط تا کنید رعایت را الزم اصول

 باشد دور

های شلوغ حضور پیدا در محلتا حد امکان از خانه بیرون نروید و 

 ها را ضدعفونی کنید،آورید آنوقتی اقالم خرید را به خانه می نکنید.

 ید؛ اما در خانه راحت باشید. ها را جدا نگه دارید و دوش بگیرلباس

خانه را محیط امن و دور از آلودگی بدانید که با رعایت همه اصول 

 اند.ها به آن راه نیافتهبهداشتی ویروس

بندی با اطمینان از پاکیزه بودن مواد غذایی وضدعفونی شدن بسته

اید با ها راحت غذا بخورید، اگر با افراد مشکوک در تماس نبودهآن

ها را در آغوش آنتوانید میاطمینان از سالم بودن خودتان و فرزندان، 

 بگیرید.

 کنید بازنگری را تانخبری های کانال و اطالعات منابع

های رعایت بهداشت را بخوانید و این مساله را وزشی و توصیهاخبار آم

منتشرکننده شایعات را از میان  های؛ اما صفحات و کانالجدی بگیرید

ها توجه کنید و تنها یک بار خود حذف کنید. به توصیهخبری ابع من

به اخبار موثق مراجعه کنید، اما با خواندن و انتشار دائمی اخبار  در روز

 منفی فضای مسموم در خانه ایجاد نکنید.

 بیاورید خانه به را بهار و عید هوای و حال

و  در شرایط حاضر الزم است در خانه بمانیم، به سفر نرویم و دید

معنا  اینبازدیدها را به زمان دیگری منتقل کنیم؛ اما این موضوع به 

 را در خانه نداشته باشیم. عیدنیست که حال و هوای مخصوص به 

شیرینی و آجیل را با اصول بهداشتی تهیه کنید. حتی توانید می

در ها را توانید برای اطمینان بیشتر مواد خام را تهیه کنید و آنمی

های معطر را در خانه بیاورید و جشن بو و گلخانه درست کنید. شب

کنار خانواده بگیرید و روحیه خود و اعضای خانواده را در کوچکی 

 تجدید کنید.

های عادی به یاد داشته باشید که از بین رفتن و اجرا نکردن روال

ها داریم، ویژه رسوماتی که خاطره خوش از آنزندگی و رسومات به

حسرت و افسردگی به دنبال  ای شماتواند برمیزا است و استرس

 .داشته باشد

برای کاهش استرس بهتر است در حد امکان جریان عادی زندگی را 

 حفظ کنید.

 

 کنید دل درد و بگیرید تماس آشنایان و دوستان با

کند. با افراد ها را بر ذهن و روان شما کم میها بار آنصحبت از نگرانی

با نگرش مثبت و افرادی که شنونده خوبی هستند صحبت کنید و 

یابید و در شرایط این افراد را بیرون از خانه میدل کنید. اگر  درد

ها نیست با تلفن یا تماس تصویری فعلی امکان مالقات حضوری با آن

 کنید. رها ارتباط برقرابا آن

 قرار خود روزانه برنامه در را منزل در انجام قابل هایورزش

 دهید

 فعالیت بدنی عالوه افزایش گردش خون در بدن موجب ترشح هورمون

شود و وقتی آن را به طور منظم انجام دهید در شادابی سروتونین می

 است. با وجود آن که در شرایط و کاهش استرس شما بسیار تاثیرگذار
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های های ورزشی وجود ندارد، تمرینفعلی امکان رفتن به باشگاه

بدون نیاز به ها را در خانه و توانید آنبسیاری وجود دارد که می

انجام دهید و شادابی بیشتر و استرس کمتری داشته باشید.  تجهیزات

عالوه بر افزایش  ها همراه با اعضای خانواده،تمرینگونه انجام اینبا 

به میزان خانواده را استرس ادابی، میزان شبهبود سطح روحیه و 

 د.یدهکاهش چشمگیری 

 باشید شکرگزار و کنید یادداشت را روز هر مثبت نکات

هر روز به نکات مثبت در مورد خود، اعضای خانواده، در پایان 

هایی که هایی که دارید، چیزهایی که یاد گرفتید و درسنعمت

 ویسید و مرور کنید. شرایط فعلیها را بنآموختید فکر کنید؛ آن

ها گذراندن وقت بیشتری با های مثبتی هم دارد که از جمله آنبخش

. با تقویت حس قدردانی و شکرگزاری ویژه با فرزندان استخانواده و به

توانید حال بهتری داشته باشید و از استرس خود و دیگر اعضای می

 خانواده کم کنید.

 کنید اقدام ایحرفه کمک دریافت برای

 ،شدت تحت تاثیر قرار دادهاگر استرس شما زیاد است و زندگیتان را به

ا با اقدامات موثر کند تتواند به شما کمک یک مشاور یا روانشناس می

را کنترل کنید و به شرایط عادی برگردید. در حال حاضر  استرس

اما برخی از مراکز  ،به روانشناسان محدود استفیزیکی دسترسی 

تصویری را فراهم تلفنی یا مشاوره امکان مشاوره از طریق تماس 

 ها کمک بخواهید.توانید از آناند که با آسودگی میکرده

 کنیم؟ مقابله خانه در خود حوصلگیبی با چگونه

 

 ،شوداثر در خانه ماندن ایجاد می این روزها در یکی از مشکالتی که

بودن و حوصلگی، احساس تهیبیدرواقع  است. حوصلگیاحساس بی

شود که تحرک کمتری و منجر به این می دهدیخستگی را نشان م

گذشت ت به نسبداشته باشید، کمتر دست به اقدام و عمل بزنید و 

حوصلگی بی .باشید تفاوتبیافتد آنچه در اطراف شما اتفاق میزمان و 

افتد. تحریک ذهنی اتفاق میواقع در اثر پایین بودن سطح  در

 ماندن ،ذیه نامناسبتغ یا ، خواب نامناسبستراحت ناکافیا

شوند سطح باعث میمنزل و نداشتن روابط اجتماعی مدت در طوالنی

 های روزانه خودتان رانتوانید فعالیت تحریک ذهنی شما پایین بیاید و

درستی متوجه گذر کنترل داشته باشید یا به هاکنید و بر آن انتخاب

ماندن در خانه  رد که در زماناما راهکارهایی وجود دا زمان نشوید؛

و تحریک ذهنی مناسبی  غلبه کنید حوصلگیبی عوامل هم بتوانید بر

انرژی به  حوصلگی رها شوید و بااز بیبا این راهکارها  داشته باشید.

 کارهای مفید بپردازید.

 کنید تعیین بزرگ و کوچک هایهدف خودتان برای

فی معقول و قابل ادها ودها و استعدادهای خبا توجه به توانایی

ترسیم  تاندسترسی و مطابق با شرایط و امکانات موجود برای خود

 در حال حاضر که زمان ماندن در خانه پایان مشخصی ندارد کنید.

 هدف شما باید متناسب با این شرایط باشد و در این شرایط قابل

تواند یادگیری سطح مشخصی از یک بردن باشد. این هدف میپیش

توسعه بخشی از کسب و کار اینترنتی، یادگیری  ،خارجیزبان 

  باشد. موسیقی و موارد مشابه

ش وقتی هدف مشخصی دارید و برای رسیدن به آن برنامه دارید و تال

ها در حال پردازش و درگیر کنید، بخشی از ذهن شما در همه زمانمی

آن هدف است. در نتیجه شما همیشه سطحی از تحریک ذهنی را 

 شوید.حوصلگی نمید و دچار بیداری

یک برنامه مدون و جدول از خود رسیدن به هدف مورد نظر  رایب

برنامه  مقاله آن کنید.اده کنید و خود را مقید به استف شدهزمان بندی

و درست هدف یک برای انتخاب جُستار به شما  گروه عملکردی

بندی زمانکند و جدول مک میکریزی برای رسیدن به آن برنامه

 دهد.متناسب به شما ارائه می

http://www.jostargroup.com/
mailto:Info@jostargroup.com
instagram.com/jostargroup
http://t.me/jostargroup
https://www.beytoote.com/baby/nutrition-baby/poor3-nutrition-childhood.html


 

 ستارجُ گروه
 ارائه راهکار جُستجو و

  

www.jostargroup.com 
  بهتر در دوره در خانه ماندن یزندگ

 (1399فروردین -)ویرایش اول
 

 
ر در و متخصص داخل و خارج از کشو یاافراد حرفه یهمکار گروه جُستار با

. کندیشما تالش م شرفتیو پ یباال بردن سطح آگاه یبرا ،مختلف یهانهیزم

 .دهدیشما ارائه م ازیرا متناسب با ن یو آموزش یمنظور خدمات علم نیا یبرا

 مشخصات مقاله: 

 هدسته: زندگی روزمر

 زمینه: عمومی

  JG-001-004-02-01 کد مقاله: 
 بله: نیبر اساس نظرات مخاطب یروزرسانبه

 گروه جُستار مراجعه کنید. برای دریافت سایر خدمات به سایت 
www.jostargroup.com 

 تماس با ما:

Info@jostargroup.com 

 های اجتماعی دنبال کنیدبرای دریافت خبر و کدهای تخفیف ما را در شبکه
 

4 

 باشید داشته مشخصی برنامه و رویه روزمره امور برای

نظم اجرایی را برای خودتان به صورت عادت درآورید و در زندگی 

 های مشخص داشته باشید. ساعت مشخص بیدارروزمره خود رویه

 های کاری یااشته باشید و فعالیتشدن، خوابیدن، غذا خوردن د

های معلومی انجام دهید و به در زمانرا کارهای موردعالقه و شخصی 

برنامه خود مقید و پایبند بمانید. به این ترتیب از خواب زیاد، سستی 

 شوید.و تنبلی دور می

شما  ،با مشخص بودن محدوده زمانی و زمان پایانی انجام هر کار 

یوسترس  کنید و به استرس مثبت یامحدود بودن زمان را درک می

د و مانع از ایجاد کنمی دارشوید. این شما را به تحرک وادچار می

 شود.حوصلگی در شما میبی

 
 

 کنید تقویت را خود اراده

رای اقدام برای پایبند بودن به نظم اجرایی و برنامه روزانه و همچنین ب

 اراده باشید. کردن و شروع کار تازه باید مصمم و با

. ضعف را بشناسید خودباید عوامل ضعف اراده  ابتدابرای تقویت اراده 

افی معموال به خاطر اعتماد به نفس پایین و نداشتن شناخت کاراده 

گیری در تشخیص امور از هم و تصمیم نداشتناز خود، توانایی 

و عوامل هاى گذشته شکستامیدی نسبت به آینده، مناسب، نا

 آید.می به وجود دائمیمانند سرزنش شد بازدارنده ر

ها از باید باور کنید مانند دیگر انسان برای تقویت اراده شما

 تاناز نقاط ضعف تاننقاط قوتو  برخوردارید یهاى بسیارتوانمندى

 هاجبران ضعف و با قوت نقاط تکیه بربنابراین با تر است. بیش

ارزش جا و پرتصمیمات به .توانید خوب تصمیم بگیرید و اقدام کنیدمی

به استقبال کارهاى به . آوریدبه یاد خود را  گذشتههای و موفقیت

انجام دادن کارهاى  توانایی که به یاد داشته باشیدو  ظاهر دشوار بروید

امیدی نسبت به وجه به نقاط قوت زندگی، یاس و ناتو با  دارید رامهم 

در  بینی نسبت به آینده تبدیل کنید.آینده را به امیدواری و خوش

 شود.ها آسان مىانسان همه سختى رابر ارادهب

ز ی خود فکر کنید و تصویری اهارىیگمیتصم کارها و مثبتبه آثار 

ای برای اقدام آینده برای خودتان ترسیم کنید. این تصویر مثبت انگیزه

 د.و عمل در شما خواهد بو

 دکنی تمرین را کردن زندگی حال در

 همیشه به افراد بسیاری از .زمان حال زندگی کنید در در لحظه و

به  ،و محیط اطراف توجه داشته باشندجای این که به زمان حال 

 ند،گذارها نمیانی برای بوییدن گلزمند؛ کنمرحله بعدی کار فکر می

صرفاً  ، یاندتنها برای این که سراغ دسر برو ندخوربا ولع غذا می

در زمان حال زندگی کردن مزیت  کهدر حالی . ندسیرشده و بخواب

 مهمی دارد.

 ،د و به محیط اطرافتان توجه کنیدکنیزندگی در زمان حال  وقتی 

بخش  کنید که ذهن شما را تحریک کند وهمیشه عاملی را پیدا می

 .شودحوصلگی شما برطرف میزیادی از بی

 آینده یا گذشته به کردن فکر حال در شدید متوجه که بعدی دفعه 

 ذاییغ خود، اطراف مناظر به. برگردانید حاضر حال به را خود هستید،

 لذت اریدبگذ کنید، توجه شنویدمی که موسیقی یا خوریدمی که

 روی زمین را احساس کنید. گاهی اوقات متوقفرفتن  راه و زندگی

زهایی که در همه چیدهد تا از ما انرژی میششدن و آرام رفتن به 

 .دبهره ببری دکنار خود داری
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 دهید انجام جمعی را کارها و باشید اجتماعی

و از روابط اجتماعی انرژی  باشید اجتماعی رفع بی حوصلگی برای 

بیرون بروید با برخی از دوستانتان توانید از خانه نمی حاال که ،بگیرید

. در مکالمات و روابط خود یاد کنید برقرار و تصویری تلفنی مکالمه

داشته همی شبانه با فرزندان دور را زنده کنید. در خانهروزهای گذشته 

 .های گروهی را گرم کنیدتان و بازیبازار خاطره، داس .باشید

 

 کنید ایجاد تغییر محیط در و برسید خودتان به 

به وضع ظاهرخود از خودتان غفلت نکنید و به خودتان برسید. 

خود  کمی درهای دیگری بپوشید و سعی کنید ، لباسرسیدگی کنید

ترین راه برای شروع تغییر و رفع این ساده تفاوت ایجاد کنید.

 حوصلگی است.بی

تغییر کوچکی در محیط ایجاد کنید. جای وسایل را عوض کنید و در 

ها رسیدگی کنید یا به محیط ها تغییر بدهید. به گلدانچیدمان آن

عنوان مثال  بههای متفاوت در خانه به عهده بگیرید. نظم بدهید. نقش

به همسرتان کردن خانه مرتبدر آشپزی یا کمی بیشتر اگر آقا هستید 

کمک کنید. با ایجاد تغییر و تنوع تحریک ذهنی ایجاد کنید و 

 حوصلگی را از بین ببرید.بی

 کنید پر مناسب شیوه به را وقتتان

برنامه سعی کنید در هیچ زمانی بیکار نمانید؛ هر چه وقت خالی و بی

شود و رغبت کمتری به بیشتر باشد، سستی در شما بیشتر میشما 

تحرک و انجام کارهایتان خواهید داشت. وقتتان را به شیوه مناسب 

بهتر است به سراغ چیزهایی بروید که محرک ذهنی برای  .پرکنید

 ها واز سایت. کتاب بخوانید بگیرید؛ یاد جدیدی چیز شما باشند.

با سلیقه  موسیقی متفاوت کنید؛های اینترنتی استفاده شبکه

 ای یا فکری انجام دهید.های رایانهبازی همیشگی خود گوش کنید؛

 از همین مطلب "چگونه از وقت آزاد خود استفاده کنیم؟ "در بخش

ایم و راهکارهای مختلفی تر گفتهکاملطور بهدر مورد استفاده از وقت 

 یم.اهارائه کرد

 آرامش و کنیم مدیریت خانه در را نظرها اختالف چگونه

 کنیم؟ حفظ را

 

شماست که  حاضر بودن همه اعضای خانواده در خانه فرصتی برای

بعضی  ممکن است برای. فرصتی که ها بگذرانیدی را با آنوقت بیشتر

. اما این حضور همگانی و دائمی در ه استشدآرزو محسوب می از شما

هایی تواند با آسیببودن دارد میخانه عالوه بر لذتی که به خاطر باهم 

در خانه  را ایجاد کند. با حضور همه شما همراه باشد و مشکالتی

شرایط برای افرادی که زمان بیشتری در خانه هستند از جمله زنان 

 شود. امکاناتها کمتر میکند و آزادی عمل آندار تغییر میخانه

است الزم است  شمااعضاء خانواده موجود در خانه که برای همه 

انات ممکن است از امک تقسیم شود و سهم جدید شما شمامجددا بین 

ترین چیزها از جمله زمان کمتر باشد. این امکانات ساده از سهم قبلی

ارد شود. این موتماشای برنامه مورد عالقه در تلویزیون را شامل می

ایط تنش ایجاد کنند. عالوه بر این در این شر توانند میان شمامی

شد که قبال کمتر نمایان میشما اختالف نظر بین اعضای خانواده 

به سادگی ممکن است با شدت زیادی بروز کند و مشکالتی که قبال 

د حاال به دلیل زمان بیشتر کنارهم بودن شدیها رد میاز کنار آن
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، میان شما شوند. اختالفات ممکن است میان فرزندان خانوادهتر جدی

. برای جلوگیری از به وجود آیدان فرزندان با پدر یا مادر زوجین یا می

بروز این مشکالت و حفظ آرامش در خانه راهکارهایی وجود دارد. با 

توانید این زمان را به فرصتی برای کمک این راهکارها شما می

تبدیل کنید و تنها خاطرات خود همبستگی میان اعضای خانواده 

 گذارید.خوش از این دوره به یادگار ب

 و زمان نندگذرا شیوه مورد در توافق و صحبت به را یزمان

 بپردازید خانه امکانات از ستفادها

در زمان در خانه ماندن هر یک از اعضای خانواده شما یک مجموعه 

های دیگر از وقتشان به امور شخصی برای انجام دادن دارند و بخش

گذرد که امور افراد می سرگرمی، غذا خوردن، استراحتامور تفریحی، 

مختلف ممکن است از نظر زمان و امکانات الزم تداخل داشته باشد. 

مثال زمان تماشای تلویزیون یا ورزش کردن یک فرد برای مطالعه فرد 

ریزی دیگر مزاحمت ایجاد کند. به همین دلیل خوب است که با برنامه

زمان ، امور شخصی از قبل و هماهنگ کردن برنامه افراد مختلف

خانواده  یاعضا در و استراحت را حیو تفر یامور شخص ،کارکردن

  .یدهماهنگ کن

تفاده در این دوران کمتر به امور فردی بپردازید؛ زمان اس سعی کنید

 .پردازیدو بیشتر به تفریحات جمعی ب رایانه را کمتر کنید از موبایل و

 کنید حفظ خود روابط در را امن فاصله

ای است که هر شخص برای خلوت کردن و ساختن دهفاصله امن محدو

 در واقع فاصله امن میان شمافضای شخصی به آن احتیاج دارد. 

توانید از گرمای وجود یکدیگر استفاده کنید و ای است که میفاصله

ن به هم کمک کنید اما به هم آسیب نرسانید. اگر مراقب فاصله ام

نواختی شدیدی به وجود نباشید ممکن است کالفگی و یک خودمیان 

های ایجاد شده بیشتر از لذت با هم بودن و در کنار آید و آسیب

 خانواده بودن باشد.

اهمیت زیادی دارد که با هم بودن در خانه این توقع را ایجاد نکند که 

زمانی  قرار است تمام لحظاتتان را با هم بگذرانید و هر کدام از شما

 باشد.بودن داشته  برای تنها

 کنید کمک هم به و باشید داشته مشارکت خانه امور در

وظایفی در خانه که در حالت عادی بیشتر برعهده یکی از اعضا و 

معموال مادر خانواده است را تقسیم کنید. همچنین در امور شخصی 

به هم کمک کنید و با هم همکاری کنید. این کار یکدیگر وارد شوید، 

از حاالت یکدیگر داشته باشید و سختی  شود درک بیشتریباعث می

در نتیجه همبستگی میان شما امور مختلف یکدیگر را درک کنید. 

شود و با همدلی بیشتر، کمتر به هم ایراد و انتقاد وارد بیشتر می

 خواهید کرد. 

 

 باشید داشته بیشتری مالیمت گفتگوها و روابط در

اخودآگاه را در اثیر نحوصلگی بیشترین تکالفگی، خستگی و بی

افتد که یگفتگوها و روابط شما با اعضای خانواده دارد و زمانی اتفاق م

کمتر ها و شرایط با میل و انتظار شما مطابق نباشد. برای کاهش تنش

ظر باید در ن خود با خانوده اصطکاک روحی در گفتگوها و روابط شدن

ترام داشته باشید که تحت هر شرایطی به شخصیت همه افراد اح

از یکدیگر  انتقاد کنید. هااستید انتقاد کنید از کار آنبگذارید و اگر خو

اهمیت یکدیگر را سرزنش جویی نکنید و به ویژه برای امور کمعیب

به هیچ صحبت و کاری واکنش تند و هیجانی  کنید تالش نکنید.

و از توهین نداشته باشید، به خاطر چیزهای کوچک عصبانی نشوید 

ها و ر اجتناب کنید. گوش شنوا برای حرف دل، صحبتبه همدیگ

های جنجالی نیازهای اعضای خانواده داشته باشید و گفتگوها و بحث

 را ادامه ندهید.
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کند شما کمک میگروه جُستار به  کنترل خشممدیریت بحران ومقاله 

هیجانات خود را به طور موثری که روحیات خود را بهتر بشناسید و 

 کنترل کنید.

 باشید داشته بیشتری گذشت و کمتر حساسیت

در شرایط خاص در خانه ماندن که روابط و برخوردهای شما با دیگر 

شود باید گذشت بیشتری داشته باشید تا اعضا خانواده بیشتر می

مورد نداشته روابط خوب شما پایدار بماند. انتظارات و توقعات بی

ان کم کنید. با خطاهای باشید و انتظارات را از یکدیگر تا حد امک

ها را ببخشید. به جای تمرکز روی دیگران صبورانه برخورد کنید و آن

بدانید و روی اهداف  تیمرا یک  تمرکز کنید. خود "ما"روی  "من"

 هایتان به یکدیگر تمرکز کنید.مشترک و نزدیک کردن خواسته

یک همیشه یادتان باشد که چرا در خانه هستید. شما برای دوری از 

اید و خانه محیط امن شماست. این امنیت از نظر خطر در خانه مانده

 روحی و روانی هم باید در آن وجود داشته باشد.

 کنیم؟ استفاده خود آزاد وقت از چگونه 

 

کنار گذاشته اید یا در تعطیالت وقت آزاد زیادی اگر به ناچار کارتان را 

ها کارهایی که همیشه به آندارید، این بهترین زمان برای شماست که 

اید را انجام ها نیافتهدادن آناید اما زمانی برای انجام عالقه داشته

ید. چنین کارهایی با وجود آن که برای شما مطلوب هستند، وقتی ده

ها را به بعد آن کاریاهمالشوند یا با زمان زیادی دارید فراموش می

با انجام دادن این چنین کارها از وقت آزاد خود به  کنید.موکول می

م حس مفید بودن را کنید و در تعطیالت هبهترین نحو استفاده می

یک بخش یا  هنری فعالیتیک  شایدکنید. این کارها تجربه می

تواند فرصتی . در هر حال این زمان میباشد مستقل از حرفه شما

د یا ید چیزهایی در آن یاد بگیریتوانمی تکرارنشدنی برای شما باشد و

 انجام دهید که آثار مثبت آن همیشه در زندگی شما باقی بماند.

 آنالین و دیجیتال هایفعالیت

اید، کردهرا به دنیای دیجیتال وارد ن اگر کسب و کاری دارید و هنوز آن

خواهید به واسطه اینترنت و فضای مجازی از یا اگر مهارتی دارد و می

رآمد کنید، این بهترین زمان برای شماست. چرا که در آن کسب د

ر زمان خانه ماندن بسیاری از افراد زمان بیشتری را به جستجو د

گذرانند یا خرید را به صورت آنالین انجام اینترنت و فضای مجازی می

دهند. همچنین اگر در بخش دیجیتال و فضای مجازی حضور می

گر همیشه اوانید آن را توسعه دهید و تدارید در این زمان به راحتی می

 دوست داشتید صفحه و کانال شخصی برای خود داشته باشید در وقت

توانید برای آن استراتژی تعیین کنید و به جذب مخاطب آزاد فعلی می

دیت باشید که در شرایط حاضر با وجود محدو به یا داشته بپردازید.

 فعال هستند.، شبکه های اجتماعی اجتماعی

 اطالعات کسب و شغلی ارتباطات یجادا

دانید چه رشته و شغلی برای شما جذاب است یا اگر هنوز نمی

خواهید شغل خود را تغییر دهید، از این زمان استفاده کنید و با می

 رهای مختلف مورد نظرتان ارتباط برقراها و شغلها در رشتهایحرفه

 افرادنیست که با  کنید. در بحبوحه شیوع ویروس و بیماری مناسب

ها را به خوردن چای یا قهوه دعوت قرار مالقات حضوری بگذارید و آن

با یا تصویری  یتلفنارتباط  د کهها بخواهیتوانید از آنکنید؛ اما می

 . ر کنیدبرقرایکدیگر 

ها صحبت خواهید با آنکه می ایممکن است فکر کنید افراد حرفه

ما کنید در خانه هم مشغول کار هستند و وقتی برای شما ندارند، ا

ها سرشان برای چیزی که بیشتر احتمال دارد این است که آن

 کند!سازی درد میشتر و برای شبکهارتباطات اجتماعی بی

ی تواند راه خوبی برابنابراین چنین مکالماتی برای کسب اطالعات می 

یاد گرفتن در مورد شغل افراد و  ،محدودیتشکستن حصر و 

 اید.سازی باشد، در حالی که در خانه ماندهشبکه
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 خود شغلی طرح مورد در کردن فکر

وقتی در محل کارتان هستید معموال روی کارهای روزانه خود تمرکز 

ی گیرید. بنابراین بخشمدت را نادیده میریزی طوالنیکنید و برنامهمی

از زمان در خانه ماندن را به یادگرفتن و دانستن در مورد خود و 

هایی در مورد توانید کتابهای شغلی خود بپردازید. میگزینه

های پیش روی خود را بررسی ریزی شغلی بخوانید و گزینهبرنامه

هایی که الزم هایی که دارید را جستجو کنید و به مهارتکنید. مهارت

ریزی کنید؛ همچنین ها برنامهر کنید و برای آناست کسب کنید فک

خواهید در آینده داشته باشید فکر کنید. در مورد موقعیتی که می

 کنند.برای این کار به شما کمک می myIDPابزارهای آنالین مانند 

 هاآموخته بردن کار به یا یادگیری

ای همناسب برای فراگیری مهارتزمان در خانه ماندن زمانی بسیار 

افزار، یک زبان . یادگرفتن یک نرمها استتازه و تمرین کردن آن

هایی برای شروع کسب و کار، حتی های مالی و مهارتخارجی، مهارت

آیند مانند آشپزی، هایی که در زندگی روزمره به کار میمهارت

پزی که مناسب حال و هوای عید هم هست و یادگیری و شیرینی

ها ها است. همه این مهارتز جمله این مهارتتمرین نواختن موسیقی ا

های مختلف و با استفاده از توانید در خانه و از طریق سایترا می

د. همچنین اگر در گذشته آنالین به دست آوریآفالین یا های زشآمو

اید که آن را به کار ببرید اید اما فرصت آن را نیافتهمهارتی را یاد گرفته

ید، این زمان فرصتی مناسب برای شماست. اگر یا از آن استفاده کن

اید چند قطعه جدید بنوازید، اگر مهارت در قبال موسیقی آموخته

افزاری اید یک تابلوی جدید را شروع کنید، اگر نرمنقاشی پیدا کرده

یاد گرفته اید یک پروژه جدید را شروع کنید و در پایان تعطیالت از 

اید اب و مورد عالقه خود را انجام دادهاینکه کارهای مفید و کارهای جذ

 لذت ببرید.

 

 رساندن اتمام به ،کردن تکمیل دادن، سامان دادن، نظم

هایی در خانه هستند که نیاز به بازبینی بعضی امور شخصی یا قسمت

روید. در بعضی ها میو سر و سامان دادن دارند. اما کمتر به سراغ آن

ها به شما رغبت برای ورود و آن از این موارد ظاهر بسیار آشفته

توانید به آن کنید نمیها فکر میآن دهد، یا در موردبهبوددادن نمی

اند. ها هم فراموش شدههمه آشفتگی نظم بدهید. بعضی از این قسمت

ها را نظم و سامان بدهید و بعد از توانید این بخشدر این فرصت می

اید و تغییری که ایجاد ها و کاری که انجام دادهاین از مشاهده نظم آن

 اندازه لذت ببرید. اید بیکرده

اید ها را باز نکردههاست آنبه سراغ کشوها و کمدهایی بروید که سال

ها با مشقت یا ظاهر بسیار نردن چیزی از آهایی که برای پیدا کیا آن

ها نظم ها را سامان دهید و به آنشوید. آنآشفته و زننده مواجه می

ی از بدهید. حافظه موبایل و رایانه شما یک مورد مشابه است. بسیار

های پشتیبان و استفاده، فایلهای تکراری و نامناسب و بیعکس

 را ضای آنده و ففظه را اشغال کرتنها حا که کاربردو بی شدهمنقضی

 بندی کنید.ها را پاک کنید و اطالعات را دستهاند. آنمحدود کرده
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را ها و کمدها کارهای ناتمام های اتاقدر حافظه رایانه خود و گوشه

کاره، آموزش ناقص، تحقیق ناتمام، نقاشی نیمه نوشتهپیدا کنید؛ 

حرفه ، یا چیزی مربوط به هشد کاره آنالین، کتاب نصفه خواندهنیمه

و از مزایای  نشدنی حاضر به اتمام برسانیدها را در وقت تکرارشما. آن

 آن استفاده کنید.

س خوب بعد از به اتمام ح خود، کارهدن کارهای نیمهبا تکمیل کر

 را تجربه کنید. اهرساندن آن

 

 

 عمومی اطالعات تقویت و ذهن تقویت بازی، سرگرمی،

توانید انجام دهید که عالوه بر پرکردن وقت و بسیاری میکارهای 

آموزند یا ذهن شما را تقویت سرگرم شدن شما، به شما چیزهایی می

و  های داستانیاب خواندن است. کتابها کتکنند. از جمله اینمی

هایی با موضوعات تاریخ، علوم اجتماعی و روانشناسی را به شما کتاب

دهند که یک زندگی ها به شما این فرصت را میکنیم. کتابتوصیه می

دیگر را تجربه کنید. اطالعات عمومی خود را تقویت کنید و 

 هایی برای زندگی بیاموزید.مهارت

هایی کنند. فیلمهای خوب نیز چنین فرصتی برای شما ایجاد میفیلم

های اند معموال فیلمهای داخلی یا خارجی جایزه گرفتهکه در جشنواره

ها بروید. تری هستند. برای انتخاب فیلم خوب ابتدا به سراغ آنویق

 های مستند پیشنهاد خوبی برای این روزها است.همچنین فیلم

های های متنوع و با موضوعات مختلفی در اپلیکیشنپادکست

 ها بهره بگیرید.توانید از آنپادکست موجود است که می

قویت ذهن و خالقیت شما های متنوعی هم هستند که به تمیسرگر

آید برای کودکان کنند. با وجود آن که گاهی به نظر میکمک می

اند و حتی در کاربرد اند اما برای بزرگساالن هم مناسبطراحی شده

تا  هایروشها اند. از جمله ایناصلی برای بزرگساالن طراحی شده

ریگامی( است که به پرورش تخیل شما هم کمک کاغذ )اُ کردن

بعدی با قطعات زیاد است که تمرکز های دوبعدی و سهکند و پازلمی

آمیزی بزرگساالن های رنگدهد و همچنین دفترشما را افزایش می

 های مینیاتوری دارند.که اغلب طرح

را همراه با خانواده  های جدید و قدیمی عملیید بازیتوانهمچنین می

 خود امتحان کنید.

 تجهیزات به نیاز بدون انهخ در منظم ورزشی حرکات

و  هبدون نیاز به رفتن به باشگابسیاری از حرکات ورزشی هستند که 

ستند. استفاده از تجهیزات در خانه و حتی در آپارتمان قابل انجام ه

شدن در زمان توانید عالوه بر سرگرمبا انجام این حرکات ورزشی می

 بود بدهید. ود را بهتحرک داشته باشید و روحیه خ شینیخانه ن
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 بیشتری کارایی دور راه از آموزش و دورکاری در چگونه

 باشیم؟ داشته

 

دورکاری یعنی اینکه کارها را دور از کارفرما یا دیگر اعضای گروه انجام 

دهید. این شیوه کار هم از نظر زمان کارکردن و هم از نظر مکان آن 

الزم  حال حاضر کهکند. در ادی ایجاد میپذیری زیبرای شما انعطاف

های ها و گروهاست تا حد امکان در خانه بمانیم بسیاری از سازمان

 اند. دورکاری راهی منطقی برای به پیشکاری به دورکاری روی آورده

است. با این  ان با حفظ سالمتی کارکنان و اعضابردن کارها همزم

رو ی روبههایوجود منتقل کردن انجام کارها به خانه افراد را با چالش

کند. برخی از افراد در تنظیم زمان کار در خانه با مشکل مواجه می

هایشان در خانه تداخل پیدا شوند و کارشان با دیگر مسئولیتمی

کند؛ حضور در خانه برای برخی از افراد تمرکز کافی برای انجام می

های متعدد دیگری ممکن است برای کند و چالشکار را فراهم نمی

ها هم وجود داشته باشد. در حال حاضر که مدارس و دانشگاه افراد

شود ها به صورت مجازی برگزار میاند بسیاری از کالستعطیل شده

های آموزشی در منزل ها و دیگر فعالیتو آموزش دروس و انجام پروژه

آموزان و های مشابه دورکاری برای دانششود و چالشانجام می

د. راهکارهایی وجود دارد که در زمان ماندن دانشجویان هم وجود دار

انجام شود و کارایی  یدر خانه کارها و آموزش به خوبی و باکیفیت

کنید این راهکارها به باالیی داشته باشد. اگر شما هم دورکاری می

 نید و بازدهی باال را تجربه کنید.ها را اجرا کآیند. آنکمک شما می

 بدهید رسمیت خانه در کار به

ا چند ترفند ساده شرایط کار در خانه را مانند زمانی که به محل کار ب

روید. برای بیدار سازی کنید و وانمود کنید سرکار میروید شبیهمی

کنید و صبح زود بیدار شوید. به محض تنظیم شدن از خواب ساعت 

بیدار شدن از جا برخیزید تا رخوت به شما چیره نشود. صبحانه 

به سراغ لیست کارهایتان بروید و کار را شروع کنید. بخورید و سریعا 

 کار برای را خانه در فضاییبپوشید.  مناسبدر زمان کار کردن لباس 

در هنگام کار  .نکنید کار کاناپه یا خوابرخت در و دهید اختصاص

های اجتماعی را های شبکهموبایل را از دسترستان دور کنید و اعالن

توانند وقت زیادی از زمان ا به راحتی میهخاموش کنید. این شبکه

 کارتان را تلف کنند و عمال مانع انجام دادن کارهای شما شوند.

روزتان و زمان کارتان را مثل زمانی که در محل کار هستید 

های منظم برای سازماندهی کنید. ساعات کاری مشخص و مسئولیت

خش پایان هر بخود داشته باشید. کارتان را بخش بندی کنید و زمان 

روز را برای  های هرولیتهمچنین مسئ را برای خودتان مشخص کنید.

ها را انجام خودتان مشخص کنید و تا پایان وقت کاری آن روز آن

توانید از دهید و به برنامه خود پایبند بمانید. برای این کار می

 استفاده  Trelloمانند  رهای مدیریت پروژههای آنالین و ابزاتقویم

 کنید.

 

 باشید داشته همکارانتان و گروه با موثر با ارتباط

بسیار مهم است که با گروه یا کارفرما و همکارانتان ارتباط مناسبی 

های برقرار کنید. این ارتباط باید این امکان را فراهم کند که بخش

مختلف کار و جزئیات و شرایط اختصاصی پروژه و انتظارات کارفرما 

شود و همچنین شما بتوانید در مورد شرایط خود،  برای شما روشن

زمان و امکانات مورد نیاز و انتظارات خود به صورت صریح، شفاف و 

آزادانه صحبت کنید. به این ترتیب درک درستی از پروژه برای شما 
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شود گیرد و حدود کار و مسئولیت شما برایتان مشخص میشکل می

شود و موقع انجام می گیرد و بهو نیز پروژه در مسیر درست قرار می

 شود.انتظارات طرفین برآورده می

حفظ  ارتباط مناسب با گروه و کارفرما را در تمام مراحل انجام کار

یا  کنید و در مراحل مختلف وضعیت خود و و پیشرفت کار را با گروه

ها را در جریان وضعیت بگذارید و با کارفرما به اشتراک بگذارید. آن

که ارتباط از بادل نظر کنید و تعامل داشته باشید. با وجود اینها تآن

کنید اما همیشه از طریق طریق اینترنت را در زمان کارتان محدود می

تلفن یا یک راه ارتباطی مشخص دیگر برای گروه خود در دسترس 

موقع از شرایط باشید تا در صورت نیاز سریعا بتوانید آنالین شوید و به

 شوید.جدید باخبر 

 باشید داشته مرزبندی خانه کار و کار بین

ها اعالم کنید. بهتر برای خانواده خود زمان کاری را مشخص و به آن

ها تعیین کنید. از خانواده خود است این زمان را با هماهنگی آن

ند. بهتر نیازتان را هنگام کار برای شما فراهم کن بخواهید شرایط مورد

ا تا حد آمد را محدود کنند و ارتباط با شما راست در این زمان رفت و 

هایتان را در زمان کار از قبل به دیگران امکان کم کنند. مسئولیت

را  بسپارید. اگر فرزند کوچک دارید از قبل وسایل راحتی و سرگرمی

واده برای او فراهم کنید یا مراقبت از او را به عضو دیگری از خان

مور تراحت او به کار مشغول شوید. ابسپارید یا در زمان خواب و اس

ها را در یک خانه و امور کاری را از هم جدا کنید و تا حد امکان آن

 بازه زمانی قرار ندهید. 

 ؛برای شما اهمیت زیادی دارد ریزی شخصیبرنامهدر دوره دورکاری 

برای اینکه بتوانید هم کارتان را به موقع انجام دهید و هم در امور 

بندی درست و ریزی مناسب، زماننکرده باشید. با برنامه خانه کوتاهی

 .مرزبندی میان امور خانه و کار از فرسایشی شدن کار جلوگیری کنید

زند دانشجو و رکند یا فاگر شخص دیگری در خانه دورکاری می

آموز دارید فعالیت دورکاری او را جدی بگیرید، شرایط خانه را دانش

مرزبندی مناسب را برای او برقرار و رعایت  برای کار او مهیا کنید و

 کنید.

 

 کنید استراحت و نرمش کار بین

های کوتاه استراحت میان کارتان داشته باشید. در در هنگام کار زمان

این زمان ها به چشمان خود و بدنتان استراحت دهید تا از دردهای 

به دور باشید. هیچگاه به مدت طوالنی در گردن و کمر جلوگیری 

رفتن انرژی خود را  حالت نشسته نمانید و با ایستادن و چند قدم راه

بازیابی کنید
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