اشتثاّات رایج دٍراى داًشجَیی
ثشخی اضتجبَبت دس ضشيع داوطگبٌ قبثل حل ي قبثل گزضت است ،امب ثشخی اضتجبَبت ،مطکالت خذی ثٍ َمشاٌ

داسد ،ثىبثشایه ثُتش است اص آن خذاً خًدداسی ضًد .دسایىدب ثشخی اضتجبَبت سایح ي ساٌَبی اختىبة اص آن تًصیٍ
ضذٌ است:

* غیثت اس کالس ّا
آصادی ثیص اص حذ! دس داوطگبٌ َیچ کس ضمب سامدجًس ومیکىذ سش کالس حبضش ثبضیذ یب دسس ثخًاویذ .پسس

ثُتش است مسئًلیت خًد سا ثش ػُذٌ ثگیشیذ ي حتمبً سش کالسَب حبضش ضًیذ چشا کٍ دس پبیبن تشم خًدتبن ثبیذ
پبسخگً ثبضیذ.

* عذم هطالعِ کافی
دسداوطگبٌ ثش خالف دثیشستبن ،مىبثغ صیبدی ثشای مغبلؼٍ ثیطتش ثٍ ضمب تًصسیٍ مسیضسًد ي ثسشای َسش کسالس،

سبػتَب مغبلؼٍ ي آمًصش خبسج اص کالس الصم است ،دس حسبلی کسٍ ثشخسی داوطسدًیبن ایسه مًضسًع سا خسذی

ومیگیشوذ .ثىبثشایه مغبلؼة ػمیق ي پی گیشی داضتٍ ثبضیذ ي مىسبثغ اصس ی ي اضسبری سا ثسٍ دقست مغبلؼسٍ کىیسذ.
رؼبلیتَب ي تکبلیف داوطگبَی دس مقبیسٍ ثب دثیشستبن متىًعتسش ي متؼسذدتش اسست .اودسبم پسشيطٌَسبی ػ مسی ي
تحقیقبتی ،استجبط ثب مشاکض مخت ف تحقیقبتی ي کبسثشدی ،استجبط ثب ارشادی دس سضتٍَب ي حشرٍَسبی مخت سف ي ...
قسمتی اص ایه يظبیف است .ػاليٌ ثش ایه ،مصبحجٍ ،مطبَذٌ ،کبسيسصی ي َمچىسیه ایسشاد سسخىشاوی ي  ...ومًوسٍ
دیگشی اص رؼبلیتَبی متىًع آمًصضی است کٍ دس داوطگبٌ اص داوطدً اوتظبس میسيد آوُب سا اودبم دَذ.
* درگیز شذى تا هسائل عاطفی ٍ شخصی دیگزاى

صوذگی داوطگبَی مسبئل خبظ خًد سا ثشای َش رشد ثٍ َمشاٌ داسد .ضمب وجبیذ خسًد سا دسگیسش مسسبئل دیگسشان
کىیذ ي ثخًاَیذ ثذاویذ چٍ کسبوی ثب َم ثحث کشدٌاوذ؟ چٍ کسی پطت سش دیگشی حسشف صدٌ اسست؟ ي اص ایسه

قجیل.

* فشار گزٍُ
داوطدًیبن کبسی سا اودبم میدَىذ کٍ ثش مجىبی رطبس گشيٌ ،اوتظبسات يالذیه ي سسبوٍَب خسًد سا مدجسًس ثسٍ آن

میثیىىذ .داوطگبٌ ایه رشصت سا ثٍ ضمب میدَذ کٍ تدشثٍَبی ثسیبس خًثی ثیىذيصیسذ ي ديسستبن خسًة صیسبدی
داضتٍ ثبضیذ؛ پس خستدً کىیذ ،ثش اسبس رطبس اعشاریبن ي ویبصَبی دیگشان حشکت وکىیذ ،خًدتبن ثبضیذ ي ثسش

اسبس ویبصَبی خًدتبن ػمل کىیذ.
* هتعصة تَدى

دس محیظ داوطگبٌ یب خًاثگبٌ ثب ػقبیذ ،رشَىگَب ي ثبيسَبی ثسسیبس متاسبيت ثسب خًدتسبن آضسىب مسیضسًیذ ي ثسب
اوسبنَبیی کٍ َشگض وذیذٌایذ مدجًس ثٍ گاتگً ي مجبدلٍ َستیذ .اگش چٍ ایه مًضًع مطکل است امب ثسٍ َمسیه
دلیل ديسان داوطدًیی تدشثٍ ثسیبس ثضسگ یبدگیشی است .پس ثشای گًش کشدن ي یسبدگیشی آمسبدٌ ثبضسیذ ي اص

تؼصت ي پیطذايسی دست ثشداسیذ.

* عادات تذ غذایی
ػبدت کشدن ثٍ خًسدن غزاَبی پش کبلشی ي وبسبلم ثٍ چبق ضذن ثسیبسی داوطدًیبن دس سبلَبی ايل داوطسگبٌ

مىدش میضًد .خًسدن غزاَبیی مبوىذ سبوذيیچَبی پشچشة ،سیتصمیىی سشخ کسشدٌ ي پیتسضا ،ثسٍ عسًس دائمسی،
سالمت ضمب سا ثٍ خغش میاوذاصد .خًسدن چىیه غزاَبیی سا ثٍ سيصَب یب سبػبت خبظ محسذيد کىیسذ ي يسصش ي
رؼبلیت ثذوی سا خضء ثشوبمٍ سيصاوٍ خًد قشاس دَیذ.

*عذم توایل تزای کوک خَاستي اس دیگزاى

اگش چٍ ثبیذ یبد ثگیشیذ کٍ مستقل ثبضیذ ،امب کمک خًاسته دس مًاقغ لضيم ثخطی اص مستقل ثًدن اسست .اگسش
مطک ی دس کالس داسیذ ،ثب استبد مشثًط دس سبػبت مقشس مالقبت کىیذ .اگش مطکل سبصگبسی داسیذ اص کبسضىبسبن
مشاکض مطبيسٌ کمک ثخًاَیذ ،مىبثغ حمبیتی دس دستشس سا ثطىبسیذ ي اص آن استابدٌ کىیذ.

*عذم تزًاهِ ریشی هالی

داوطدًیبن دس سبلَبی آغبصیه داوطگبٌ ،یکجبسٌ احسبس استقالل میکىىذ ي ایه احسبس ،اگش ثسب مُسبستَسبی

خبظ دس حیغٍ مذیشیت مبلی تًأم وجبضذ ،مطکالت صیبدی ثشای آوُب رشاَم میکىسذ .پسس َمسًاسٌ متىبسست ثسب
يضغ مبلی خًد ثشوبمٍ سیضی کىیذ ي ثیص اص آن َضیىٍ وکىیذ .حتی اگش کسبوی سا داسیذ کٍ اص آوُب قسش

ثگیشیسذ

ایه کبس سا وکىیذ ،چشا کٍ دس و ُبیت مدجًس ثٍ پشداخست آن َسستیذ ي ممکسه اسست تحست رطسبس قسشاس ثگیشیسذ.
َضیىٍَبی غیش ضشيسی سا تب خبی ممکه حزف کىیذ.

*شیَُ سًذگی سالن در داًشگاُ

خًاوبن دس ديسان داوطدًیی ثبلَبی خًد سا میگطبیىذ ي ثٍ پشياص دس میآیىذ ،رَه خسًد سا سضسذ مسیدَىسذ ي

مبوذگبستشیه ػبدتَبی صوذگی خًد سا ضکل میدَىذ .دس کىسبس ػسبدتَسبی پسسىذیذٌ ،متأسسابوٍ ثشخسی ارسشاد،
ػبدتَبی ثذی سا دس خًد پشيسش میدَىذ کٍ حتی سبلَب پس اص ایه ديسان ثبقی میمبوذ .ثشای آوکسٍ صوسذگی
سبلم دس ديسان داوطدًیی ي پس اص آن داضتٍ ثبضیذ ثٍ ایه وکبت تًخٍ کىیذ:

* خَاب کافی ٍ تِ هَقع داشتِ تاشیذ

مغبلؼٍ ،الضامبت اختمبػی ي حدم سىگیه مسئًلیتَب ،ثبػث میضًد داوطدًیبن تب دیشيقست ثیسذاس ثمبوىسذ ،دس
حبلی کٍ کالسَبی آوُب صجح صيد آغبص میضًد .ایه امش ثٍ خستگی دائمی ،ارت تحصی ی ي گبٌ غیجت اص کالس
میاودبمذ .ثذن ي رَه مب ثشای ػم کشد مایذ حذاقل ثٍ  8سبػت خًاة ضجبوٍ ویبص داسد .سبػت ثیًلًطیسک ثسذن
خًد سا تىظیم ومبییذ ،ثٍ ایه صًست کٍ سؼی کىیذ دس سبػت مطخصی اص ضت ثخًاثیذ ي اص ثیذاس مبوذن عًالوی

عی ضت ي خًاثیذن خجشاوی دس سيص پشَیض کىیذ.

* هزاقة تغذیِ خَد تاشیذ

دس حذ متؼبدل غسزا ثخًسیسذ ،داوطسدًیبن مؼمسًالً ثسٍ خسًسدن غسزاَبی پشکسبلشی ،ثسب اسصش غسزایی پسبییه ي

وًضیذویَبی غیش مایذ میل داسوذ .اص خًسدن غزاَبی پش کبلشی ي وًضبثٍ ي ویض تىقالت غیش مایذ ،کٍ صشربً سجت
اضبرٍ يصن ضمب میضًد ،پشَیض کىیذ .مصشف ثیطتش آة ،لجىیبت ،میًٌ ي سجضیدبت سا ثٍ ػبدتَبی غزایی خسًد

اضبرٍ کىیذ.

*اس هصزف دارٍّای هختلف تذٍى تجَیش پششک خَدداری کٌیذ
ثشخی داوطدًیبن ثىب ثٍ تًصیٍ ديستبوطبن دس مًاقغ ثحشاوی ي پشتىص صوذگی داوطدًیی ،مصشف ثشخی داسيَسب

سا آغبص میکىىذ کٍ ایه امش ثٍ ػبدتَبی مضش ي خغشوبکی ثشای آوُب مىدش میضًد .اص مصشف دايسَب ثٍ َش دلیل
خذا پشَیض کىیذ مگش ثب تدًیض پضضک.

* تِ طَر هزتة ٍرسش کٌیذ

رؼبلیتَبی ثذوی ،رَه ي خسم سا قًی میسبصد .داوطدًیبوی کٍ مشتت يسصش میکىىذ اص ثذن ي رَىسی سسبلم

ثُشٌ مىذوذ ي میتًاوىذ استشسَبی صوذگی سا ثٍ ضکل مثجتی مذیشیت ومبیىذ .اص امکبوبت يسصضی داوطسگبٌ خسًد
استابدٌ کىیذ ي ػبدت ثٍ يسصش کشدن سا دس عًل صوذگی حاظ کىیذ.

* ّوَارُ استزس خَد را هذیزیت کٌیذ

ثیه رؼبلیتَبی اختمبػی ي صوذگی تحصی ی خًد تؼبدل ثشقشاس کىیذ .تؼذاد ياحذَبیی سا کسٍ ثسش مسیداسیسذ ثسش

اسبس تًاومىذی ي ظشریت خًد اوتخبة کىیذ تب ثتًاویذ ثب مًرقیت آوُب سا پطت سش ثگزاسیذ .يقتسی ثسٍ مطسک ی

ثشخًسدیذ ثش سيی حمبیت ديستبن ،خبوًادٌ ي مطبيسان حسبة کىیذ .مذیشیت استشس سا ثیبمًصیذ ي اخبصٌ وذَیذ
استشس ثش ضمب غ جٍ کىذ.
* تِ هعٌَیت تپزداسیذ

ثشای آسامص ثیطتش ،ثٍ استجبط مؼىًی سيی ثیبيسیذ .استجبط مؼىًی ثٍ مؼىبی یبسی خسسته اص قسذست ثسیوُبیست

مبيساء عجیؼی است .ثشای مثبل اوسبن ثب دػب کشدن ي ساص ي ویبص ثب خذايوذ آسامسص مسییبثسذ ي اص امیسذ ي احسسبس
قذست سشضبس میضًد ،چشا کٍ ثب دػب خًد سا ثٍ مىجغ الیتىبَی قذست ي کمبل متصل مسیثیىسذ ي يقتسی اص َمسٍ

اسجبة مبدی قغغ امیذ میکىذَ ،ىًص اي سا دس کىبس خًد داسد.
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