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واحد ه�اي دانش�گاهي را در زمان مقرر 
به اتمام برس�انيد. برخي دانشجويان با 
ورود به دانش�گاه دچار اف�ت تحصيلي 
مي ش�وند يا به دليل اهمال�كاري، زمان 
تحصيل خود را طوالني مي كنند كه هم 
موجب هدر رفتن عمرش�ان مي ش�ود و 
هم هر س�اله بازار كار اشباع تر مي گردد 
و يافت�ن ش�غل مناس�ب دش�وارتر

مقايسه امكانات و فرصت هاي تحصيل در شهرهاي كوچك و كالنشهرها

از زندگي در روستا تا قبولي در دانشگاه

نگاه

   محمدرضا سهيلي فر
همه مي خواهند آينده اي خوب و روش�ن داشته باش�ند. با اين حال، به نظر مي رسد گاهي 
اوقات برخي ش�رايط با ما س�ر ناس�ازگاري پيدا مي كنند. اف�راد امكانات و اس�تعداد هاي 
متفاوت�ي دارن�د. اگر فك�ر مي كني�د در موضوعات مش�خصي اس�تعداد كاف�ي نداريد، 
جست وجو براي مربي و مش�اور اس�تعداديابي و انتخاب حرفه آينده ممكن است بهترين 
راه حل باش�د. مس�ئله ديگر اين اس�ت كه م�ردم در مناط�ق مختلفي زندگ�ي مي كنند. 
برخ�ي از آنه�ا در ش�هرهاي ب�زرگ ك�ه دانش�گاه ها و م�دارس زي�ادي دارد و برخي در 
ش�هرهاي كوچك و كم برخوردار و روس�تاها زندگي مي كنند، جايي كه فقط يك مدرسه 
وجود دارد و احتم�االً كيفيت آم�وزش هم به ان�دازه كافي خوب نيس�ت. برخ�ي از خود 
مي پرس�ند آيا زندگي در يك ش�هر كوچك مي توان�د منتهي به يك آينده خوب ش�ود؟ 
چراكه ن�ه )!( گاهي مردم ش�هرهاي كوچك يا حتي روس�تاها وارد دانش�گاه هاي بزرگي 
مي ش�وند و به نتايج عالي دس�ت مي يابند اما آيا اين يك رويداد غالب اس�ت؟ ش�ايد نه. 

 بي شك، مهم ترين عامل در يك مدرسه حرفه اي 
بودن و تخصص معلمان اس��ت. اگر معلمان از 
نظر آموزش��ي به اندازه كافي توانمند نباشند، 
دانش آم��وزان نتايج خوبي كس��ب نمي كنند. 
متأسفانه ممكن اس��ت بگوييم معلمان خوب 
و خالق را مي توان اكثراً در شهرهاي بزرگ اما 
نه در شهرهاي كوچك و روس��تاها يافت، زيرا 
مطالبه سطوح باالي علمي در شهرهاي كوچك 
پايين تر اس��ت. اين واقعيت نيز وجود دارد كه 
برخي مش��اغل دريافتي كمتري در شهرهاي 
كوچك دارند. از آن طرف، معلمان در شهرهاي 
كوچك و روس��تاها كه فش��ار زندگي شهري 
به اندازه كالنش��هرها نيس��ت با دانش آموزان 
مهربان ترند و آنان را مورد احترام قرار مي دهند. 
اين مطلب مبتني بر آمار نيست بلكه ملموس 
و متك��ي بر مش��اهدات اس��ت. معلمان خوب 
مي توانند هم در مدارس ش��هر هاي كوچك و 
هم در مدارس كالنشهر ها باشند، ليكن معلمان 
كالنشهرها داراي تخصص باالتري هستند. مثاًل 
يك معلم خالق در تدريس رياضيات، به ويژه در 
كنكور بايد استراتژي هاي غيرمعمول را بداند. 

اگر فكر كني��م منطقاً يك معل��م حرفه اي و با 
تجربه در ش��هر كوچك زندگ��ي نخواهد كرد 
چون امكانات كالنشهرها بيشتر است، اين بدان 
معناست در صورتي كه ش��رايط به آنها اجازه 
دهد، معلمان خوب و داراي مهارت باال هميشه 
به ش��هرهاي بزرگ خواهند رف��ت. در نتيجه 
مي توان گفت، متأسفانه اگر كيفيت آموزش و 
تخصص معلمان مقايسه شود، معلمان مدارس 
كالنش��هرها غالباً از س��طح تخصص باالتري 
نسبت به معلمان شاغل در روستاها و شهرهاي 
كوچك برخ��وردار خواهند بود. ب��ا اين وجود 
برخي معلمان بزرگ تاريخ در شهرهاي كوچك 
يا حتي در دهكده ها زندگي و كار كردند و به رغم 
اين روش هاي جالب و شيوه هاي نويني از نحوه 

آموزش و تدريس را ايجاد كردند. 
ب��راي دريافت آم��وزش خوب، باي��د بهترين 
مؤسسه  آموزشي را انتخاب كرد. در اين صورت، 
كالنشهر پيش��تاز اس��ت، زيرا تعداد مدارس و 
دانشگاه ها بر خالف شهرهاي كوچك هميشه 
زياد است. اين بدان معناست كه بين بسياري 
از مدارس يا دانش��گاه هاي يك كالنشهر حق 
انتخاب داريد. حتي اگر در مدرس��ه مشكالتي 
پيدا ش��ود، والدين ممكن اس��ت ب��ه راحتي 
فرزند خود را به محل ديگري منتقل كنند. در 
شهرهاي كوچك، جايي كه ممكن است فقط 
چند مدرسه وجود داشته باشد كه هر كدام هم 
به منطقه معيني اختصاص يافته، تغيير محل 
تحصيل ممكن است سخت يا حتي غيرممكن 
باش��د. بعضي اوقات ممكن اس��ت دانش آموز 
براي رفتن به مدرسه مش��كل داشته باشد. از 
منظر ديگ��ر بايد اذعان ك��رد، در انتخاب هاي 
زياد احتمال بيش��تري هم دارد ك��ه چيزي با 
كيفيت نامناس��ب انتخاب كنيم. دانش��گاه يا 
مدرسه نيز از اين قاعده مس��تثني نيستند. با 
اين وجود، در ش��هر كوچكي كه س��كنه همه 
چيز را در مورد شهر خود مي دانند، اگر امكان 
انتخاب وجود داشته باشد، انتخاب يك مدرسه 
اشتباه بعيد است. با كمال تأسف در كالنشهرها 
كه در آن بس��ياري از انواع مدارس وجود دارد، 
ش��ما نمي توانيد اطالعاتي در م��ورد همه آنها 
پيدا كنيد يا ممكن اس��ت براي اين كار زمان 
زيادي صرف ش��ود. بنابراين مطمئناً كالنشهر 
فرصت هاي متنوع انتخاب را به شما مي دهد، 
اما ممكن است شما تصوير و چشم انداز كاملي 
از آنچه انتخاب مي كنيد نداشته باشيد، در حالي 
كه در ش��هري كوچك ممكن است اطالعات 

كاملي درباره مدرسه داشته باشيد. 
در شهر كوچك كه شايد يك يا نهايتاً دو دانشگاه 
وجود داشته باشد، دانشجويان نمي توانند حق 
انتخاب متنوعي در رش��ته تحصيل��ي دلخواه 
داشته باش��ند، زيرا فقط چند رش��ته محدود 
وجود دارد. البته مي توانيم در برخي رش��ته ها 
در دانشگاه هاي مجازي ثبت نام يا به مشاوران 
تحصيلي مراجع��ه و در باره كالس هاي آنالين 
اطالعات بيشتري كسب كنيم. در كالنشهر ها 
برخالف شهرهاي كوچك دانشگاه هاي زيادي 
وجود دارد كه برخي از آنها ممكن است داراي 
رش��ته هاي تحصيلي خاص ت��ر و نادرتري هم 
باش��ند. اين بدان معناس��ت كه اگر بخواهيم 
چنين رشته هاي دانش��گاهي را مطالعه كنيم، 
مجبوريم در يك كالنشهر وارد دانشگاه شويم. 
البته زندگي دور از خانه دش��وار خواهد بود و 
همه نمي توانند آن را تحمل كنند يا تطبيق با 
آن برايشان دشوار خواهد بود اما اگر به آن رشته 
خاص عالقه مند باشند، اين تنها انتخاب است. 
به هر حال بهتر است در مورد امكانات و ارزش 
اس��تخدامي مدرك تحصيلي آن رشته خاص 
حتماً اطالعات كسب كنيد. چه كسي مي داند، 
شايد شما مايل به تحصيل در آن رشته به رغم 

دشواري ها و دوري از خانواده باشيد. 
كالنشهرها با طيف گس��ترده اي از مؤسسات 
تحصيلي و آموزشي، ش��انس خوبي براي ورود 
به دانشگاه به دانش آموزان مي دهند اما در مورد 
شهر هاي كوچك چه؟ اول از همه آموزش عالي 
براي بسياري از دانش آموزان شهرهاي كوچك و 
روستاها رؤيايي باقي مانده، زيرا كيفيت آموزش 
ابتدايي و پايه پايين تر است. بدين معنا كه اگر 
شخصي در كالنش��هر زندگي و تحصيل كند، 
شانس بيش��تري براي ورود به دانشگاه خواهد 
داشت به ويژه آن كه در امتحان ها و آزمون هاي 
آمادگي مختلف ش��ركت مي كند. يك راه حل 
آن اس��ت كه در كالس هاي مجازي شركت يا 
از محتواي كمك آموزشي الكترونيكي استفاده 
كنيم. با اين حال، اين صرفاً يك پيشنهاد و ايده 
كلي است، زيرا موارد و راه هاي مختلف زيادي 
وجود دارد. واضح است مدارس در كالنشهرها 
هم متفاوت هس��تند و ممكن است دانش آموز 
به يك��ي از م��دارس معمولي برود كه س��طح 
تحصيالت يكس��ان يا حتي پايين تر از مدرسه 
يك شهر كوچك باش��د. عالوه بر اين واقعيتي 
هم هست كه بس��ياري از نوجوانان شهرهاي 
كوچك يا روستاها جاه طلب تر از شهرنشينان 
بوده و اين بدان معناست كه آنها ارزش تحصيل 
در دانشگاه يا مؤسس��ه آموزش عالي را بسيار 
مغتنم مي شمارند. آنها تمام تالش خود را براي 
مطالعه خوب و ورود به محل تحصيلي مورد نظر 

به كار مي بند ند. 
فرصت استخدام پس از طي دوره آموزش عالي 
در شهرهاي كوچك ش��ايد كمتر باشد. بعد از 
فارغ التحصيلي از دانشگاهي كه در شهر كوچك 
قرار دارد، ش��انس كمتري وجود دارد تا شغلي 
بزرگ و پردرآمد بيابيم. به خصوص اگر بخواهيم 
در ش��هر بزرگ كار پيدا كنيم. البته مش��كل 
اشتغال مس��ئله آموزش نيس��ت بلكه بيشتر 
مبتني بر سياست دولت هاس��ت. امروزه افراد 
زيادي هستند كه داراي مدركند اما نمي توانند 
كار پيدا كنند. با اين حال حتي اگر در يك شهر 
كوچك زندگي مي كنيم، نبايد دست از تالش 
و مطالعه برداري��م چون ش��انس ورود به يك 
دانشگاه خوب را خواهيم داشت. به ياد داشته 
باشيد: دانش مي تواند هر چالشي را حل كند، 
بنابراين روي آن كار كنيد تا گذرگاه هاي زيادي 

را براي تحصيالت آينده خود باز كنيد. 

   احمد كريم زاده آقا علي
30 س�ال پيش زمان�ي كه موف�ق ش�دم در آزمون 
كنكور در يك دانش�گاه دولتي معروف در يك شهر 
بزرگ پذيرفته شوم، از خوش�حالي در پوست خود 
نمي گنجيدم. نه صرفًا به خاطر قبولي در دانش�گاه، 
بلكه از اين جهت ك�ه مي توانم در يك ش�هر بزرگ 
با ديدني ها و امكانات فراوان زندگ�ي كنم و با افراد 
مختلفي آش�نا شوم و ش�ايد هم همان شهر را براي 
سكونت انتخاب كنم. در آن زمان خوب نمي دانستم 
كه قبولي در دانشگاه در ش�هري جز زادگاهم گامي 
مقدماتي براي ش�روع زندگ�ي مس�تقل و ورود به 
جامعه هم اس�ت و سرنوش�ت براي هر دانشجويي 
مق�درات مختلف�ي را در كتاب روزگار مي نويس�د. 
از آنجايي كه س�ال تحصيلي دانش�گاهي به تازگي 
آغاز ش�ده بود، تصميم گرفتم مقاله اي در خصوص 
نح�وه زندگي يك دانش�جوي شهرس�تاني در يك 
ش�هر بزرگ بنويس�م و تجربيات خود را بيان كنم. 

         
 مالحظات تحصيل دور از خانواده

بديهي است اكثر دانش آموزان تمايل دارند در 
دانشگاه هاي تراز اول پذيرفته شوند يا برخي هم 
دوست دارند زندگي نس��بتاً مستقلي در محل 
ديگري را تجرب��ه كنند. در هر ح��ال چنانچه 
دانشگاه مورد نظرتان در شهر ديگري قرار دارد، 
حتماً بايد نكاتي را هم مدنظر ق��رار دهيد مانند هزينه 
تحصيل و اقامت، محل اسكان، نحوه تغذيه، پخت و پز و 
ساير امور ش��خصي توأم با زمان مورد نياز براي مطالعه 
دروس دانشگاه.  از آنجايي كه در زمان گذشته محل اخذ 
مدرك دانشگاه جهت استخدام عامل مهمي بود، بسياري 
مجبور بودند در شهر ديگري اقامت كنند يا اگر متأهل يا 
كارمند بودند، بين شهر خود و محل تحصيل رفت وآمد 
كنند ليكن در س��ال هاي اخير عموماً داش��تن مدرك 
تحصيلي مهم تر است تا محل اخذ آن، لذا دانشجوياني 
كه به هر دليل تمايل به تحصيل در شهر ديگري دارند، 
بهتر اس��ت به الزامات و مس��ئوليت تحصيل��ي خود و 
همزمان مديريت يك زندگي تك نفره يا در صورت تأهل 

چند نفره در يك شهر بزرگ بينديشند. 

 س�كونت در من�زل ش�خصي ي�ا خواب�گاه 
دانشجويي؟

در زمان انتخاب رشته بهتر است در خصوص 
محل سكونت خود نيز تصميم بگيريد. اگر 
قصد سكونت در منزل شخصي يا استيجاري 
داريد، الزم است الزامات آن مانند پخت و 
پز، هزينه اجاره و س��اير امور ش��خصي را 
مدنظر قرار دهيد. از آن طرف، اقامت به صورت خصوصي 
به شما اين امكان را مي دهد كه طبق ميل و عادات خود 
زندگ��ي كنيد. برخي دانش��جويان به وي��ژه از ترم دوم 
تحصيلي به داليل مختلفي مانند كاهش هزينه ها، تنها 
نب��ودن، مطالعه دروس ب��ا هم رش��ته اي هاي خود و... 
تصميم مي گيرند به اتفاق چند نفر در يك منزل اقامت 
كنند. پيشنهاد مي كنم در صورت چنين تصميمي، براي 
نحوه زندگي اشتراكي خود قوانيني را از ابتدا مشخص 
كنيد مانند نوبت نظافت من��زل، نوبت طبخ غذا به ويژه 
وعده صبحانه و شام، تعيين مادر خرج، رعايت سكوت، 
پرداخت به موقع سهم االجاره و غيره. دانشجوياني كه 
امكان تهيه مس��كن ندارند يا مايل هس��تند از امكانات 
خوابگاهي اس��تفاده كنند، بخشي از مس��ئوليت هاي 
مديريت منزل خصوصي از شانه آنها برداشته خواهد شد. 
بهتر است در ش��رايط برابر هنگام انتخاب رشته در باره 

امكانات اسكان دانشگاه هاي انتخابي تحقيق شود.
 سكونت در منزل ش��خصي يا خوابگاه مسائل و الزامات 
خود را دارد. به عنوان مثال براي نظافت اتاق به صورت 
هفتگي و در صورت داشتن هم اتاقي نوبتي برنامه ريزي 
كنيد. برخي افراد عادت كردند وسايل دور و برشان پخش 
و پال باشد يا توسط والدينشان جمع آوري شود. اگر جزو 
افرادي هستيد كه تمايل به تميزي و مرتب بودن داريد، 
از ابتدا نظرتان را بگوييد و به تفاهم برسيد يا در صورت 

عدم توافق سعي كنيد اتاقتان را عوض كنيد.
 پس از صرف غذا چه انفرادي و چه جمعي طبق توافق 

ظروف جمع آوري و شسته شود. از گذاشتن ظروف در 
گوشه اتاق خودداري كنيد. يكي از داليل بو گرفتن اتاق 
خوابگاه ها نشستن ظرف ها پس از خوردن وعده غذايي 
يا گذاشتن آنها زير تخت يا كنار اتاق است. البته شستن 

جوراب ها را هم نبايد فراموش كرد. 
خوابگاه دانشجويان براي پسران و به ويژه دختر خانم هاي 
دانشجو محيطي كاماًل امن است. البته نبايد در نگهداري 
وسايل قيمتي س��هل انگاري كرد. هنگام خروج از اتاق 
بهتر است در اتاق قفل شود. فاصله برخي خوابگاه هاي 
دانشجويي از محل تحصيل زياد اس��ت. البته تعدادي 
هم داراي س��رويس رفت و برگشت هس��تند. چنانچه 
فاصله محل اسكان تا دانش��گاه زياد بوده يا خارج شهر 
يا منطق��ه اي خلوت اس��ت، دانش��جويان در نيمه دوم 
سال بهتر است طوري با يكديگر هماهنگ شوند تا پس 
از كالس ه��اي عصرگاهي به اتفاق به من��زل يا خوابگاه 
بازگردند. در برخي خوابگاه ها اتاق چند نفره اس��ت. در 
اين اتاق ها دانش��جويان از سراسر كش��ور با فرهنگ ها 
و عادات و رفتارهاي متنوعي س��كونت دارند. چنانچه 
جزو افراد ديرجوش، منضبط يا مقرراتي هس��تيد، پس 
از مدتي كه با بقيه آشنا شديد و در صورت لزوم، نظرات 
خودتان در خصوص خصوصيات اخالقي خود يا مقررات 
اتاق را مطرح كنيد. با گذشت زمان هم ارتباطات قوي تر 
مي شود و هم در صورت لزوم و عدم تفاهم با هم اتاقي ها 
مي توانيد درخواست تغيير اتاقتان را بدهيد چون هر ترم 
تحصيلي عده اي فارغ التحصيل مي ش��وند و خوابگاه را 
ترك مي كنند. چه بسيار دانشجوياني بودند و هستند كه 
بهترين دوستان زندگي خود را در خوابگاه دانشجويي يا 

دانشگاه پيدا كرده اند. 

 نحوه مديريت مالي در دوران تحصيل
از ابتداي جدايي از خانواده و عزيمت به 
شهر ديگر، با والدين خود مشورت و نحوه 

مديريت بودجه ماهانه را سؤال كنيد. 
اگر جزو دانشجوياني هستيد كه با دست 
و دلبازي هزينه مي كني��د، امكان دارد 
وجه دريافتي ماهانه تكافوي هزينه ها را ندهد. پيشنهاد 
مي ش��ود يك دفترچه هزينه براي خود تهيه  و تمامي 
خرج هاي ضروري و غيرضروري ماهانه را در آن يادداشت 
كنيد. پس از مدتي ميزان هزينه كرد ثابت ماهانه برايتان 
مشخص مي شود، بنابراين با توجه به سقف پول دريافتي 
از والدين، مبلغ الزم هزينه هاي خود را به صورت سرفصل 
هر هزينه  مشخص و در آن چارچوب خرج كنيد. مبلغي 
را هم براي موارد پيش بيني نش��ده كنار بگذاريد. مثاًل 
بهتر است پنج شنبه يا جمعه عصر را براي تفريح انتخاب 
كنيد و اول ماه مبلغ��ي را كه براي تفري��ح الزم داريد، 
كنار بگذاريد. يا دو كارت بانكي تهي��ه كنيد كه داخل 
يكي وجه مخارج ج��اري و در ديگري وج��ه پس انداز 
براي موارد اضطراري باش��د. برخي دانشجويان با ورود 
به ش��هرهاي بزرگ و ديدن نوع لباس پوشيدن جوانان 

آن شهر يا رستوران هاي گرانقيمت، عالقه مند مي شوند 
پول بيش��تري خرج كنند. نبايد فراموش كرد آنها نزد 
والدين خود زندگي مي كنند و هزينه اي بابت مسكن يا 
برخي ديگر از هزينه هاي دانشجويي پرداخت نمي كنند 
لزومي ندارد طبق فرهنگ پوشش��ي شهر جديد رفتار 
كرد. بدو ورود نيز ضرورت ندارد بهترين لپ تاپ يا ساير 
وسايل خانگي خريداري شود. حسب نياز لوازم تحصيلي 
و وسايل ضروري خانگي خريداري ش��ود. از خريدن و 
انبار كردن انبوه��ي از كتاب هاي غير اصل��ي به ويژه از 
نمايش��گاه هاي كتاب خودداري كنيد مگر قصد داشته 
باشيد واقعاً تك تك آنها را مطالعه كنيد. برخي دوستان 
يا هم اتاقي ها ممكن است درخواست استقراض يا امانت 
گرفتن وسيله اي كنند. بدون تعارف نحوه و زمان عودت 
آن را مشخص كنيد مگر همكالس��ي و دوست خود را 
كاماًل بشناسيد يا روابط تان بسيار صميمي باشد. حتي 
مي توانيد مقداري از وجه درخواستي را به وي بپردازيد 
و چنانچه در بازپرداخت خوش حساب بود، بعدها مبلغ 
بيشتري در اختيارش بگذاريد، ولي زمان نياز خود را هم 
اعالم كنيد. چنانچه موقعيت��ي پيش آمد كه با تعدادي 
ديگر از دانش��جويان در يك خودرو به مقصدي  رفتيد و 
به هر دليلي پرداخت كرايه همگي برايتان ميسر نيست، 
با بيان جمله تعارفي »اجازه مي دهيد حس��اب كنم؟« 
كرايه خود را پرداخت كنيد. س��اير م��وارد را به تجربه 
خواهيد آموخت. سعي كنيد خريد هاي عمده خود را از 

فروشگاه هاي تخفيفي انجام دهيد. 
اگر از سرويس دانش��گاه بي بهره هستيد، سعي كنيد از 
وسايل نقليه عمومي و به صرفه تر استفاده كنيد. در اولين 
روز هاي اقامت تان نقشه مترو و برنامه اتوبوس هاي محل 
زندگي تا دانشگاه را تهيه كنيد. برخي دانشجويان معموالً 
از ترم دوم، درس هاي خود را به نحوي انتخاب مي كنند تا 
چند روز در دانشگاه و بقيه هفته را به شهر خود بازگردند 
)البته اين فرمول براي ش��هرهاي نزديك به هم بيشتر 

كاربرد دارد( يا در محل اقامت شان بمانند. 

6 توصيه به دانشجوياني كه دور از موطن خود تحصيل مي كنند

سال هاي دور از خانه 

سبك تحصيل

 براي تغذيه خود برنامه داشته باشيد
خوش��بختانه بس��ياري از خوابگاه ه��اي 
دانشجويي براي وعده شام غذا سرو مي كنند 
اما اگر در منزل يا خوابگاهي اقامت مي كنيد 
كه اين نوع س��رويس ارائه نمي شود و مايل 
هس��تيد به جاي خري��د و طبخ غ��ذا، زمان 
بيشتري براي مطالعه دروس در اختيارتان باشد، بهتر است 
وعده ناهار دانشگاه را براي دو نفر تهيه نماييد تا براي شام 
هم استفاده كنيد. در صورت نياز به پخت غذا بهتر است براي 
خود برنامه هفتگي بنويسيد. معموالً خانواده ها مواد خوراكي 
از شهرستان ارسال مي كنند. ش��ير، ميوه و خشكبار مانند 
كشمش را براي ميان وعده فراموش نكنيد. به دليل ضيق 
وقت يا خستگي، پول خود را براي غذاهاي فست فودي هدر 
ندهيد. در زمستان خوردن صبحانه همراه با حلوا ارده كمك 
زيادي به گرمي بدن و اجتناب از سرماخوردگي مي كند. يك 
بسته حاوي قرص هاي ضروري هم براي خود تهيه كنيد تا 
در مواقع اضطراري خود يا دوس��تانتان مصرف كنيد. يادم 
است يكي از دوس��تان آذري دبه اي پالستيكي داشت كه 
داخلش گوش��ت پخته تكه ش��ده داخل روغن جامد بود. 
شب ها كه خسته از دانشگاه بر مي گشت، مقداري از گوشت 
را با روغن جدا مي كرد و پس از گرم ك��ردن با نان مصرف 
مي كرد. چنانچ��ه بس��ته هاي غذايي خ��ود را در يخچال 
اش��تراكي مي گذاريد، نام و ش��ماره اتاق خود را روي آنها 
بچسبانيد. اگر تصميم به هم غذا شدن با ديگران گرفتيد، 
حتماً از ابتدا شرايط و وظيفه هر نفر مشخص شود. هم غذا 
شدن اقتصادي است اما برخي عادات رفتاري دارند كه شايد 
براي ديگران خوشايند نباشد. در صورت اقامت اشتراكي، در 

هم غذا شدن با ديگران عجله نكنيد. 

 مطالعه مستمر درس ها و رعايت سكوت
دانشگاه، محل درس خواندن و كسب دانش 
است. برخي دانش��جويان با ورود به محيط 
جديد، جدايي از والدين و كاهش نظارت آنها 
كمي از درس خواندن فاصله مي گيرند، لذا از 
ابتدا با خود قرار بگذاريد كه براي هدفي كه به 
دانش��گاه آمده ايد، تالش كنيد. ضمن��اً والدين در صورت 
تمايل مي توانند حداقل سالي يك بار به دانشگاه مراجعه 
كنند و وضعيت تحصيلي فرزندش��ان را جويا ش��وند. اگر 
بخواهم صادق باشم، براي برخي دانشجويان اين اقدام يك 
ضرورت نيز است. در صورت اقامت دو نفره يا جمعي، حتماً 
براي درس خواندن برنامه سكوت بگذاريد. گاهي يك نفر 
در حال مطالعه دروس است )در روز هاي كاري( و ديگري 
در حال تماشاي يك مسابقه  تلويزيوني با صداي بلند. سعي 
كنيد برنامه خواندن درس يا ساير امور در زمان مشخصي 
انجام ش��ود. در صورت ل��زوم مي توانيد به س��الن مطالعه 
خوابگاه يا كتابخانه هاي نزديك هم مراجعه كنيد. خود من 
در زمان طوالني تر بين كالس ها به ج��اي چاي خوردن و 
سيگار كشيدن)!( به كتابخانه دانشكده مي رفتم و درس هاي 

ساعات بعد را آنجا مرور مي كردم. 
بهتر است واحد هاي دانشگاهي را در زمان مقرر به اتمام 
برس��انيد. برخي دانش��جويان با ورود به دانشگاه دچار 
افت تحصيلي مي ش��وند يا به دليل اهمال��كاري، زمان 
تحصيل خ��ود را طوالني مي كنند ك��ه هم موجب هدر 
رفتن عمرشان مي شود و هم هر ساله بازار كار اشباع تر 
مي گردد و يافتن شغل مناسب دش��وارتر. ايرادي ندارد 
در صورت نياز، از خانواده يا مش��اوران تحصيلي كسب 

راهنمايي شود. 

 مهارت آموزي و شغل پاره وقت 
برخي دانشجويان اقدام به جست وجوي شغل 
يا  كارآموزي مي كنند. ايده بسيار خوبي است. 
نه تنها موجب كسب درآمد يا تجربه علمي و 
اجتماعي مي شود بلكه ناخودآگاه از زمان در 
اختيار براي درس خواندن هم بهتر استفاده 
مي ش��ود. چه بهتر اين كار در راس��تاي رش��ته تحصيلي 
دانشجو باشد. كسب مهارت و تجربه هم براي رزومه كاري 
آينده بسيار مفيد است و هم موجب دگرديسي اجتماعي به 
ويژه براي دانشجوياني كه كمتر جدا از خانواده بودند و در 

اجتماع حضور كاري چنداني نداشتند، خواهد شد. 

در برخ�ي خوابگاه ها ات�اق چند نفره 
اس�ت. در اين اتاق ها دانش�جويان از 
سراسر كش�ور با فرهنگ ها و عادات 
و رفتارهاي متنوعي س�كونت دارند. 
چنانچ�ه ج�زو اف�راد ديرج�وش، 
منضبط ي�ا مقررات�ي هس�تيد، پس 
از مدت�ي كه ب�ا بقيه آش�نا ش�ديد و 
در ص�ورت ل�زوم، نظ�رات خودت�ان 
در خص�وص خصوصي�ات اخالق�ي 
خود يا مق�ررات ات�اق را مطرح كنيد


