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1391اردیبهشت ماه  23  سال اول، شماره چهارم 

ورود به دانشگاه یکی از تحوالت بزرگ در زندگی یک جوان است و اگر این تغـیـیـر بـا تـرك               

هاي مـتـعـددي       خانواده، مهاجرت و سکونت در یک خوابگاه دانشجویی همراه شود، فرد را با چالش

 . روبرو خواهد کرد

از .  هاي متفاوت زندگی همراه است ها و سبک ها، ارزش زندگی خوابگاهی با مواجهه ناگهانی با فرهنگ

ها نیازمند استفاده از راهکارهاي  ها نیست، زندگی با این تفاوت ي انسان جایی که امکان تغییر همه آن

 .یادماندنی تبدیل شود اي مفید و به سازگارانه، تغییر  و انعطاف است تا زندگی در خوابگاه به تجربه

فـرصـتـی بـراي       .  تواند یک فرصت باشد ها و موارد دیگر، زندگی در خوابگاه می در کنار این سختی 

پذیري، توانایی گـفـتـگـوي        کسب صفات شایسته چون پذیرش عقاید مخالف و متفاوت، مسئولیت

فرصتی براي .  منطقی و دور از خشم،  توان نه گفتن، بردباري، توانایی حل مسأله، گذشت و سازگاري

آموختن این که در عین در نظر گرفتن حقوق خود، به نظر، حقوق، عالیق و سبک زندگی دیگران نیـز  

 . احترام بگذاریم

هاي نادرست به خانواده جدا شویـم و زنـدگـی         کند تا از وابستگی حضور در خوابگاه به ما کمک می

 . تر خواهد کرد تر و پخته ها ما را براي زندگی آینده آماده تمام این. مستقلی را تجربه کنیم

 ها و تهدیدها فرصت ... زندگی خوابگاهی

 )ویژه خوابگاه(نشریه واحد مشاوره دانشجویی  موسسه آموزش عالی اقبال الهوري

 

بارک ویان   ما دا گاه      وا  ه 



۲ 

هاي زنـدگـی    ها، سبک پاکیزگی، سر و صدا، مهمانی، نظم و ترتیب، مطالعه، مشارکت در وسایل، موضوعات مالی، ارزش

هـاي     حل این تعارضات نیاز به بحث و گفتگو و در نتیجه مـهـارت    .  اجتماعی مسائل رایج در تعارضات خوابگاهی است

ها باید بتوانند به صحبت یکدیگر گوش کنند، بدون این که کالم یکدیگر را قطع کنند و تـالش     اتاقی هم.  ارتباطی دارد

 . کنند که احساسات یکدیگر را درك کنند و به آن احترام بگذارند

چرا که یـک راه    .  هایی ارائه و انجام شود که مورد توافق طرفین باشد حل هاي تعارض الزم است که راه براي حل زمینه

چار که زندگی با یـکـدیـگـر       .  اتاقی است ترین کار براي هر دو هم بخش حل مطلق وجود ندارد و بهترین جواب رضایت

 . رویی و مصالحه است گیرد گشاده اتاقی در اولویت امور قرار می چه در ارتباط با هم آن. موقعیت برد و باخت نیست

وقتی قواعد نقض شد بـدون  .  ها وفادار بمانید گذاري کردید، تعهدي ایجاد کنید تا نسبت به آن وقتی قواعد اساسی را پایه

 . هاي خود ادامه دهید زورگویی ازحقوق خود دفاع کنید و در عین حال به شکایت

طرفی کمـک   شود که وجود شخص ثالثی الزم است و در این مواقع سعی کنید از دوست بی قدر شدید می گاه تعارض آن

 . بخواهید

تالش نیاز دارد و هر دو طرف یک ارتباط از هر نوع بـه زمـان و         

رابطه موفق و لذت بـخـش قـدم      رابطه باید در راه رسیدن به یـک  

 . بردارند

هـایـی    و لذت بخش نیاز به مهارتدو نفر براي برقراري ارتباط موثر 

 .ها گوش دادن است مهارتترین ایـن     یکی از ضروري. دارند

افتد که عالوه بر فهـم دقـیـق       میگوش دادن موثر زمانی اتـفـاق     

این امر مـوجـب     .  هاي او را درك کرده اید ها و بیانات طرف مقابل، این احساس را در وي ایجاد کنید که حرف خواسته

 . دهد شود و اطمینان به هم را افزایش می تقویت احساس مثبت به طرف مقابل می

 . هاي دیگري که براي برقراري ارتباط مفید و موثر است بیان خواهد شد هاي بعد مهارت در شماره

 

به این مرکز واقع در ) 14-8(دانشجویانی که تمایل دارند رابط خوابگاه و واحد مشاوره باشند، لطفا در ساعات اداري  

 .طبقه سوم موسسه مراجعه نمایند

 باسپاس و آرزوي بهترین ها براي شما                                                                                    

 اتاقی هاي رایج تعارض با هم زمینه


