
ارتباط اجتماعی در خوابگاه

زندگی در خوابگاه خصوصیات خاصی دارد که پاره اي از آنها می تواند 
بسیار جذاب، سرگرم کننده، تفریحی و لذت بخش باشد. مانند
زمان هایی که دانشجویان مدت هاي زیادي دور هم نشسته و به بگو 
و بخند و صحبت در مورد موضوعی مشغولند؛ از سوي دیگر زندگی در 
خوابگاه می تواند مشکالتی هم ایجاد کند مانند زندگی با یک هم 
اتاقی که اهل همکاري نیست، قواعد و قوانین را زیر پا می گذارد و یا 

ناتوانی از بیان عقیده، نظر و درخواست از بقیه ي احساس خجالت و
هم اتاقی ها و موارد مشابه آن.

در هر حال، زندگی خوابگاهی جنبه هاي متعدد و مختلفی دارد مانند: 
برقراري ارتباط سالم با سایر دانشجویان و به خصوص هم اتاقی ها، 

لیت مشارکت در فعالیت هاي زندگی خوابگاهی، تقسیم وظایف و مسئو
ها و مقابله با مشکالتی که در زندگی خوابگاهی پیش می آید.

ارتباط با هم اتاقی ها

اگر خوش شانس باشید و هم اتاقی هایتان افرادي سازگار، همراه، 
داراي روحیه همکاري باشند، زندگی خوابگاهی شما بخوبی سپري 
خواهد شد. مشکل از آنجایی شروع می شود که هم اتاقی ها در مورد

مسائل مختلف با یکدیگر مشکل پیدا می کنند.

اختالف و تفاوت در مورد موضوع هاي مختلف امري ساده و بدیهی 
است. انسان ها با یکدیگر متفاوتند. علت آن هم روشن است: تفاوت 

مهم این است ها، والدین، جوامع مختلف و ... در خانواده ها، فرهنگ
ها را فرا بگیرند.که انسان ها راه برطرف کردن اختالف 

یکی از مهم ترین مکان هایی که اختالفات و تفاوت هاي بین 
انسان ها خود را نشان می دهد محیط دانشگاه و زندگی در خوابگاه 
است. هر یک از دانشجویان در خانواده و شهري متفاوت و با فرهنگی 

ر متفاوت بزرگ شده اند و بنابراین بسیار طبیعی است که با یکدیگ
بلکه مهم تفاوت داشته باشند. مهم نیست که تفاوت نداشته باشیم

است که یاد بگیریم چگونه اختالف هایی که بر اثر این اتفاقات به 
وجود می آیند را برطرف کنیم. به همین دلیل مهارت حل اختالف در 

این زمینه بسیار کمک کننده و مفید است.

اتاقی هاراه حل هایی براي بهبود ارتباط با هم 

بهتر است از همان ابتدا با عده اي که قرار است هم اتاق شوید، 
نشسته و راجع به آنچه باید رعایت شود، گفتگو کنید. موضوعاتی که 

باید در این نشست ها در مورد آنها صحبت کنید عبارتند از:

:موضوعات کلی و عام

تعیین نوع کارهایی که براي نظافت محل زندگی الزم :نظافت اتاق
است و تنظیم برنامه نظافت و اختصاص آن به هر یک از هم اتاقی ها 

و موارد مشابه.

مشخص کردن برنامه غذایی، تعییین کارها و :تهیه و آماده کردن غذا
فعالیت هاي مرتبط با آن و اختصاص آن به هر یک از هم اتاقی ها و 

ابه.موارد مش

: تعیین نوبت هاي ظرفشویی یا موارد دیگري مرتبط شستشوي ظروف
با شستشو و تعیین هر یک از نوبت ها به یکی از هم اتاقی ها.

تعیین خرید هاي اساسی و کارهاي مرتبط با :خرید مایحتاج و وسایل
(کسی خرید و تقسیم آن به هر یک از هم اتاقی ها، تعیین مادر خرج

خریدها است)، تعیین مقدار هزینه اي که ماهانه یا هفتگی که مسئول 
باید پرداخت شود . توافق در این مورد که بر اساس مذاکره و بحث با 

هم اتاقی ها حاصل می شود.

:تنظیم ساعت و زمان

تعیین اوقات استراحت و خواب، مشخص کردن میزان :استراحت
ستراحت می توان روشنایی و فعالیت هایی که در ساعت خواب و ا

انجام داد.

مشخص کردن ساعاتی که می توان مهمانی را به اتاق راه :مهمانی
داد و مدت اقامت وي و دفعات آن و موارد مشابه.

: مشخص کردن ساعات و زمان مطالعه اي که هر یک از هم مطالعه
اتاقی ها نیاز دارد و عادات مطالعه وي و عواملی که در مطالعه هم 
اتاقی ها مشکل یا مزاحمت ایجاد می کند و راه هاي برطرف 

کردن آن.

تعیین ساعاتی که براي تفریح، گفتگو و بحث و :تفریح، گفتگو و بحث
زم است و فاصله بین آنها.یا برگزاري جلسات ال

:رعایت اصول ایمنی

تعیین نکات مهمی که از نظر ایمنی الزم است مانند: قفل کردن در 
اتاق، کشوها، چمدان ها و یا اینکه شب ها در اتاق قفل باشد یا نه.



:تعیین موارد خصوصی و عمومی

یکی دیگر از موضوعات مهم در میان هم اتاقی ها، مشخص کردن 
حدوده هاي شخصی و عمومی است. الزم است این موارد از ابتدا م

:مشخص شود

: در این رابطه الزم است هر یک ازاستفاده از وسایل یکدیگر
هم اتاقی ها مشخص کنند دیگران تا چه حد مجازند از وسایل آنان 

در حضور یا غیبت آنان استفاده کنند.

افراد حساسیت هاي خاصی : برخی از تعیین حریم و فضاي خصوصی
در مورد حریم و فضاهاي خصوصی خود دارند و برخی کمتر حساسند. 
مثال ممکن است یکی از هم اتاقی ها از اینکه دیگري روي تخت او 
بنشیند و یا اینکه از لیوان یا بشقاب او استفاده شود، ناراحت شود در 

حالیکه ممکن است دیگري چنین حساسیتی نداشته باشد.

ممکن است برخی از هم اتاقی ها :عات و موضوعات شخصیاطال
براحتی در مورد کار، درس یا زندگی خود صحبت کند و از اینکه 
دیگران اطالعاتی در مورد آنها داشته باشند ناراحت نشوند در حالیکه 

"سر از کار او در آورد."فرد دیگري مایل نباشد که کسی 

: برخی ممکن است مایل ون رفتناطالع دادن به یکدیگر در مورد بیر
نباشند که دیگران بدانند آنان کجا هستند، به کجا می روند و چه 

فعالیت هایی انجام می دهند.

برخی ممکن است مایل باشند که به تنهایی :نیاز به خلوت و تنهایی
کاري را انجام دهند و نیاز دارند در مواقعی از روز یا هفته یا ... به قول 

. به همین دلیل مناسب است "ساعاتی را با خود خلوت کنند"وف معر

که اطالعاتی به سایر هم اتاقی ها بدهند تا نه او مزاحم آنها شده و نه 
سایرین برداشت اشتباهی از آنها داشته باشند.

سازگاري با محیط جدیدتوصیه هایی براي 

تحصیلبهخود مشغولزادگاهازغیرشهريدرکهدانشجویانیبراي
آنحلکهاستئلیاسمدیگرجدید ازمحیطباسازگاريشوند،می
جدیدمکانوفضابهگرفتنخووداردزمانووقتصرفبهنیاز

باشدنسازگاربرايمجموعدرطلبد.یمشکیباییصبر و
:جدیدمحیط

.دهیدفرصتخودهب.1

.نگردیدوحشتدچارآمدهپیشتحوالتوتغییراتاز.2

.باشیدشکیباوصبور.3

.بگیریدبهرهخودرشدوبالندگیجهتدرتغییراتاز.4

.کنیدورزشمرتببطور.5

خودداريپزشکتجویزبدونمختلفداروهايمصرفاز.6
.کنید

.کنیدمدیریتراخوداسترسهمواره.7

.بپردازیدمعنویتبه.8

.باشیدداشتهموقعبهوکافیخواب.9

.باشیدخودتغذیهمراقب.10

قعیت کنونی شما سرنوشت نهایی تان همیشه به یاد داشته باشید که مو
نیست بهترین روزهاي زندگی شما در راهند.

موفق و سربلند باشید

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

زندگی در یک وجب جا
))ارتباط اجتماعی در خوابگاه(( 

تهیه و گردآوري :

دانشجویی گنابادمرکز مشاوره و راهنمایی 

92مهر 


