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  :عموم پاسخ ها از اين دست قبيل مي باشند

 :  گيرندگان نسخ

 كجا بريم؟-
 .پولش بيشتر به درد ما مي خوره-
 .با اين شرايط اقتصادي اصالً نميشه به مرخصي فكر كرد و بايد دو برابر كار كنيم-
 .آخر خدمت پولش رو به يه زخمي مي زنيم-
 .همون مقدار روز اجباري را هم نميتونيم استفاده كنيم-
 .شرايط كاري در محيط كار و مشغله فراوان كاري اجازه مرخصي رفتن رو نمي ده-
 .زياد بايد بيايم سر كار چه برسه به مرخصي استحقاقي مشغلهمريض بشيم از -
كنند و از محل كار دور  را به صورت كامل رها خودشون كار بعضي ها هم نمي تونند -

روبرو  در رابطه با كارشان بزرگ مشكالتي برگشتن از مرخصي با پس از بشوند، چون 
 (مثل جايگزيني نيروي جديد، گرفتن كار از آنها پس از برگشت از مرخصي. )مي شوند



خود تعطيالت ترس را كنار گذاشته، از بايستی مطرح می شود كه چرا اينجا داليلی در 
 .گرديدو منافع آن بهره مند مزايا استفاده كرده و از 

 

  

 آیا تاكنون برایتان پیش آمده كه احساس گیرافتادن در باتالق بكنید؟  :1دلیل شماره

مانند زمانهایی كه هركاری كه در محل كارتان انجام می دهید،  نتایجی كه قبالً بدست 

احتماالً . می آوردید را دیگر بدست نمی آورید؟ شاید این به خاطر خستگی زیاد باشد

رضایت و شور و هیجانی كه زمانی نسبت به كار خود احساس می كردید از بین 

رفته و هر روز صبح تبدیل به دلهره ناشی از شنیدن صدای زنگ ساعت بیداری 

در عین اینكه به تغییری فكر می كنید كه می تواند باعث درآمدن شما از . می شود

این . این حال باشد، به این هم بیاندیشید كه آخرین مرخصی شما چه وقت بوده است

این موضوع می تواند . احساسی كه با آن روبه رو شده اید، تقصیر كارتان نیست

ساعتی كه كارمند  10آمارها نشان می دهند كه به ازای هر . تقصیر خود شما باشد

درصد بهره وری او  8مرخصی گرفته و از كار و محیط كاری خود دور می شود، 

 .در زمان بازگشت از مرخصی افزایش می یابد

 

 



  

 اگر فقط كار كردن باشد و هیچ تفریحی وجود نداشته باشد،  :2دلیل شماره

نه . هر دختر و پسری را تبدیل به انسان هایی کسل کننده و کم هوش می نماید

تنها اجازه ورود و نفوذ كار به تمامی جوانب زندگی، این ویژگی ها را در 

انسان ها به وجود می آورد، بلكه از نظر فیزیكی و ذهنی هم سالمت را تحت 

سالمتی ما اولویت اول ما است، اما بیشتر اوقات اولویت . تاثیر قرار می دهد

در صورتیكه هرازچندگاهی از . این موضوع را به کل فراموش می کنیم

شما هم به همین شكل خواهید . چراغ قوه استفاده نكنید، باتری ها زنگ میزنند

 .بود

 

 



  

 خانواده یا كار؟ افراد می تواند : چه چیزی برای شما مهمتر است :3دلیل شماره

چنین عنوان كنند كه پولی كه به خانه می آورند باعث می شود كه اعضای خانواده 

شكی . شان در كنار یكدیگر بمانند،  اما معموالً این، موضوع اصلی مورد بحث نیست

گاهی . در آن نیست كه پول اصل الزم در زندگی به شمار می رود اما کافی نیست

آیا كسانی را . اوقات، بودن در كنار همسر و فرزندان فكر ایده آل تری خواهد بود

كه تا کنون برای آنها كار کرده یا می كنید به خاطر دارید؟ نرخ طالق در امریكا به 

درصد می رسد و به اندازه كافی خبر بدی بوده و این مقوله دالیل متعددی در  50

خود دارد، اما طالق ناشی از نادیده گرفتن خانواده به خاطر كار، یكی از باالترین 

اگر خانواده خود را از دست دهید، تمام . رتبه ها را در بین این دالیل در اختیار دارد

بعضی . آن ساعات اضافی كه در محل كارتان سپری می كنید، بیهوده خواهد بود

 .وقتها مرخصی بگیرید و زمانی را برای خودتان صرف كنید

 

 



  

 مردانی كه مرخصی می گیرند، احتمال مرگشان به دلیل سكته  :4دلیل شماره

درصد هم باال می  50این درصد در بین زنان تا . درصد كمتر است 32قلبی 

در واقع وجود دارد " تأثیر مرخصی"مطالعات نشان می دهند كه مقوله . رود

یك مرخصی همراه با استراحت می تواند هورمون های استرس زا را پایین  -

آورده، سیستم ایمنی بدن شما را تقویت كرده و حتی پروتئین های مرتبط با 

 .آلزایمر را كاهش دهد

 

 



  

 بر اساس گزارش ها، كسانی كه از . راحت تر می خوابید :5دلیل شماره

درصد از خواب  20روزهای مرخصی خود برای خوابیدن بهره می برند، 

یك بار دیگر . بهتری نسبت به كسانی كه این كار را نمی كنند، برخوردارند

بایستی این نكته را گفت كه این موضوع با ضرورت رهاسازی استرس و 

 . سالمتی فرد مرتبط است

 

 



  

 استرس مزمن بی مورد ناشی از كار، منجر به پیری زودرس  :6دلیل شماره

بیولوژیكی در بدن شده و برای جلوگیری از بروز چنین اثر سوئی شما 

با مرخصی های منظم، باتری بدن . بایستی خودتان نسخه را تجویز نمایید

 .خود را شارژ كرده و احساس بهتری خواهید داشت

 

 



  

 

  اما فلسفه مرخصي 
 

 براي بازیابي قواي جسمي و ذهني و دور شدن از مسائل روزمره كاري


