 ۳ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل
ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده زﯾﺮا ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺗﺎر ﻣﻮ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ

راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل وﺟﻮد دارد.

در اداﻣﻪ  3ﺳﻮاﻟﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ از ﺧﻮد و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﺷﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻌﺎدل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﯿﺪ.

 -1آﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺪفﻫﺎﯾﻢ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﻫﻤﻮاره از ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻦ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ راﺿﯽ ام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟« اﮔﺮ
ﺟﻮاﺑﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﺶ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺗﮑﺮاری ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ در ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎداش درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ راﺿﯿﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﯾﺘﺎن ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ اﻧﺮژﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﮐﺎراﯾﯽﺗﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ
ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -2ﭼﺮا ﻣﻦ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ درﮔﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻐﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻢ؟

آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻣﺎن را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﺻﺮف ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ راه ﺣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ زﻣﺎن
ﻣﺜﻼ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﮐﻮل
ﺳﺎده اﺳﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺲ از ﮐﺎر،
ً
ﻧﻤﺎﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮری ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را در زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﭘﺎﺳﺦ داد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران را در زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ
)ﻣﺜﻼ در ﺧﺎﻧﻪ( ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮق ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮﮐﺎری ﺧﻮد
ً
ﮐﺎرﺗﺎن ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻤﺎ داﺋﻤﺎً درﮔﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺴﺘﻢ؟« .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺿﻄﺮاب
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از دﺳﺖ دادن ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﺎن اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان،
ﮐﻢ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ،اﻋﻼن ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﻨﯿﺪ.

 -3آﯾﺎ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و

دوﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﺎری ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﻟﯽ
ً
ﻧﻤﯽ رود و ﮔﺎﻫﯽ اﺧﺘﺼﺎص زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﺻﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﺎری از دﺳﺖ رود؛
ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود :آﻧﻬﺎ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮای ﺷﻐﻠﺸﺎن ،ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺎر ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﺎری ،ﻓﺮﺻﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺷﻐﻠﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ،زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
اﮔﺮ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ،
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺻﺮف ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
از زﻣﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

