
 ارتباط اجتماعی در خوابگاه

  ارتباط با هم اتاقی ها

اگر خوش شانس باشید و هم اتاقی هایتان افررای  ارااگرا        

همراه  یا ا   وحیه همکا   باشند  اندگی خوابگاهی شرمرا   

بخوبی اپر  خواهد شد. مشکل اا آنجایی شروع می شوی که  

هم اتاقی ها ی  مو ی مسائل مختلف با یکدیگر مشکل پیدا می 

کنند.اختالف و تفاوت ی  مو ی موضوع ها  مختلرف امرر       

اایه و بدیهی اات. انسان ها با یکدیگر متفاوتند. علت آن هم   

 وشن اات: تفاوت ی  خانوایه ها  فرهنگ ها  والدین  جوامع  

مختلف و ... ممهم این اات که انسان ها  اه برطررف کررین        

  اختالف ها  ا فرا بگیرند.

یکی اا مهم ترین مکان هایی که اختالفات و تفاوت ها  بیرن  

انسان ها خوی  ا نشان می یهد محیط یانشگاه و انردگری ی      

خوابگاه اات. هر یک اا یانشجویان ی  خانروایه و شرهرر          

متفاوت و با فرهنگی متفاوت بز گ شده اند و بنابراین بسیرا   

طبیعی اات که با یکدیگر تفاوت یاشته باشند. مهم نیست کره   

تفاوت نداشته باشیمبلکه مهم اات که یای بگیریرم گرگرونره       

اختالف هایی که بر اثر این اتفاقات به وجوی مری آیرنرد  ا          

برطرف کنیم. به همین یلیل مها ت حل اختالف ی  این امینره   

 بسیا  کمک کننده و مفید اات.

 راه حل هایی برای بهبود ارتباط با هم اتاقی 

بهتر اات اا همان ابتدا با عده ا  که قرا  اات هم اتاق               

شوید  نشسته و  اجع به آنچه باید  عایت شوی  گفتگو             

کنید. موضوعاتی که باید ی  این نشست ها ی  مو ی آنها              

 صحبت کنید عبا تند اا:

 موضوعات کلی و عام:

تعیین نوع کا هایی که برا  نظافت محل        نظافت اتاق:   

اندگی الام اات و تنظیم برنامه نظافت و اختصاص آن            

  به هر یک اا هم اتاقی ها و موا ی مشابه.

مشخص کرین برنامه غذایی     تهیه و آماده کردن غذا:      

تعییین کا ها و فعالیت ها  مرتبط با آن و اختصاص آن             

  به هر یک اا هم اتاقی ها و موا ی مشابه.

شستشو  ظروف: تعیین نوبت ها  ظرفشویی یا موا ی           

ییگر  مرتبط با شستشو و تعیین هر یک اا نوبت ها به              

  یکی اا هم اتاقی ها.

تعیین خرید ها  اااای و     خرید مایحتاج و وسایل:     

کا ها  مرتبط با خرید و تقسیم آن به هر یک اا هم اتاقی         

ها  تعیین مای  خرج)کسی که مسئول خریدها اات(              

تعیین مقدا  هزینه ا  که ماهانه یا هفتگی باید پریاخت             

شوی . توافق ی  این مو ی که بر اااس مذاکره و بحث با               

 هم اتاقی ها حاصل می شوی.

 تنظیم ساعت و زمان:

تعیین اوقات ااتراحت و خواب  مشخص          استراحت:  

کرین میزان  وشنایی و فعالیت هایی که ی  ااعت خواب و            

  ااتراحت می توان انجام یای.

مشخص کرین ااعاتی که می توان مهمانی  ا به          مهمانی:  

 اتاق  اه یای و مدت اقامت و  و یفعات آن و موا ی مشابه.             

مشخص کرین ااعات و امان مطالعه ا  که هر           مطالعه:  

یک اا هم اتاقی ها نیاا یا ی و عایات مطالعه و  و عواملی              

که ی  مطالعه هم اتاقی ها مشکل یا مزاحمت ایجای می کند             

  و  اه ها  برطرف کرین آن.

تعیین ااعاتی که برا  تفریح       تفریح، گفتگو و بحث:     

گفتگو و بحث و یا برگزا   جلسات الام اات و فاصله              

 بین آنها.

 رعایت اصول ایمنی:

تعیین نکات مهمی که اا نظر ایمنی الام اات مانند: قفل               

کرین ی  اتاق  کشوها  گمدان ها و یا اینکه شب ها ی  اتاق             

 قفل باشد یا نه.



 تعیین موارد خصوصی و عمومی

یکی ییگر اا موضوعات مهم ی  میان هم اتاقی ها  مشخص           

کرین محدویه ها  شخصی و عمومی اات. الام اات این           

  موا ی اا ابتدا مشخص شوی:

ی  این  ابطه الام اات هر      استفاده از وسایل یکدیگر:     

یک اا هم اتاقی ها مشخص کنند ییگران تا گه حد مجااند             

 اا واایل آنان ی  حضو  یا غیبت آنان ااتفایه کنند.                 

برخی اا افرای    تعیین حریم و فضای خصوصی:         

حساایت ها  خاصی ی  مو ی حریم و فضاها  خصوصی          

خوی یا ند و برخی کمتر حسااند. مثال ممکن اات یکی اا           

هم اتاقی ها اا اینکه ییگر   و  تخت او بنشیند و یا اینکه             

اا لیوان یا بشقاب او ااتفایه شوی  نا احت شوی ی  حالیکه             

  ممکن اات ییگر  گنین حساایتی نداشته باشد.

: ممکن اات برخی     اطالعات و موضوعات شخصی   

اا هم اتاقی ها براحتی ی  مو ی کا   ی س یا اندگی خوی               

صحبت کند و اا اینکه ییگران اطالعاتی ی  مو ی آنها یاشته            

باشند نا احت نشوند ی  حالیکه فری ییگر  مایل نباشد که            

  کسی ار اا کا  او ی  آو ی.
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اطالع دادن به یکدیگر در مورد بیرون رفتن:           
برخی ممکن اات مایل نباشند که ییگران بدانند آنان کجا           

هستند  به کجا می  وند و گه فعالیت هایی انجام می                

 یهند.

برخی ممکن اات مایل      نیاز به خلوت و تنهایی:        

باشند که به تنهایی کا    ا انجام یهند و نیاا یا ند ی                 

مواقعی اا  وا یا هفته یا ... به قول معروف ااعاتی  ا با                

خوی خلوت کنند. به همین یلیل منااب اات که اطالعاتی          

به اایر هم اتاقی ها بدهند تا نه او مزاحم آنها شده و نه                 

 اایرین بریاشت اشتباهی اا آنها یاشته باشند.

  تهیه و تنظیم: فرشته وفایی نژای 

   کا شناس ا شد مشاو ه

 به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه ها هفته خوابگاه ها گرامی باد.


