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 ؟چگًَِ در خَاتگاُ درس تخَاًین* 

ثیطتش دس ديسٌ  مكبلؼٍ دسيس دس ديسٌ داوطدًیی ثب ديسٌ داوص آمًصضی یه تفبيت اغًلی داسد ي آن آصادی ػمل

داوطدًیی است. دس ديسٌ داوطدًیی وسی اص ضمب تىلیف اخجبسی ومی خًاَذ، مدجًس ویستیذ َمٍ والالس َالب سا   

ضشوت وىیذ ي آومذس تؼذاد داوطدًیبن یه والس صیبد ي متىًع است وٍ مؼمًال اسبتیذ ثٍ خض امتحبن گالشفته ي  

 وًییض ساَی ثشای سىدص وذاسوذ.

یی داوطدًیبن ثؼلت َمیه آصادی ػملی والٍ داسوالذ دس قالًر تالشس دسس ومالی خًاوىالذ ي       مؼمًال دس ديسٌ داوطدً

دسيس ثشای ایبس فشخٍ َب ي امتحبوبت سيی َم خمغ می ضًد ي فطبس مؿبػفی ثش داوطدً ياسد می ضًد تب خًد سا 

 ثشای امتحبن آمبدٌ وىذ ي غبلجب ومی تًاوذ یبدگیشی ػمیك ي وبسثشدی اص دسيس داضتٍ ثبضذ.

یه ساَىبس ثشای دسس خًاوذن دس قًر تشس ایه است وٍ یه سبػت مطخع دس قًر سيص سا دس وظش ثگیشیم ي ثُتش

ضالت دسس میخالًاوم الجتالٍ ثُتالشیه      11الی  7مثال ثگًییم َش سيص سبػت َش سيص دس َمبن سبػت دسس ثخًاویم 

 8الالی   5یم می تًاویم سبػت  سبػت ثشای مكبلؼٍ غجح صيد ثؼذ اص ومبص غجح است وٍ اگش ثتًاویم ضت صيد ثخًاث

ثٍ ایه تشتیت رَه مب ػبدت ثٍ مكبلؼالٍ دس آن سالبػت مالی وىالذ ي لالذست      غجح دس ومبر آسامص دسس ثخًاویم. 

 تمشوض ي یبدگیشی افضایص می یبثذ.

وىتٍ ثؼذی ایه است وٍ ثب تًخٍ ثٍ حدم دسيس ي سضتٍ تحػیلی ثبصٌ صمبوی مطخػی سا ثشای مكبلؼٍ دسيس دس  

 سبػت دس قًر َش سيص وبفی است.  3مثال ثشای یه داوطدًی سضتٍ فىی  وظش ثگیشیم

امب ثشای ایىىٍ ثتًاویم مكبلؼٍ ثب ثبصدَی ثیطتشی داضتٍ ثبضیم ثبیذ مىبن ثبثتی داضتٍ ثبضیم وٍ دس آن مىبن فمف 

تشتیت يلتی دس  دسس ثخًاویم ي اص اودبس وبسَبی دیگش مثل خًاثیذن، خًسدن، فیلم دیذن ي ... پشَیض وىیم ثٍ ایه

ثُتالشیه   آن مىبن خبظ دس یه سبػت خبظ لشاس می گیشیم رَه مب آمبدگی والبملی ثالشای دسس خًاوالذن داسد   

 .مىبن دس خًاثگبٌ َب ي داوطگبٌ ثشای دسس خًاوذن استفبدٌ اص سبله مكبلؼٍ است

بمه می صویم، ایمیل ثشای تمشوض ثیطتش است. ثیطتش مب يلتی دسس میخًاویم پیمًسد ثؼذی لكغ وشدن استجبقبت 

چه می وىیم، دس ایىتشوت يثگشدی می وىیم دسضجىٍ َبی اختمبػی گطت می صویم خالغٍ َش وبسی اودبس می 

دَیم ثٍ خض دسس خًاوذن ي ثؼذ َم می گًییم چشا وتیدٍ ومی گیشیم ثُتشیه ساَىبس ثالشای دسس خًاوالذن ایاله    

سالبػت دس سيص لكالغ    4ای مذت محذيدی ثیه دي تالب  است وٍ دس سبػبتی وٍ دسس میخًاویم استجبقبت خًد سا ثش

وىیم ثبيس وىیذ دس ایه مذت َیچ اتفبق خبغی ثذين حؿًس مب ومی افتذ. ثب ایه وبس رَه ثٍ قًس يالؼالی ثالش سيی   

 دسس متمشوض می ضًد ي لذست یبدگیشی افضایص پیذا میىىذ.

دٌ ثشای اودبس وبسَبی مختلف ي ػمالذتب  غبلجب پیص می آیذ وٍ يلتی ضمب دس حبر مكبلؼٍ َستیذ ديستبن ي خبوًا

غیش ؾشيسی ثٍ ضمب مشاخؼٍ می وىىذ ثبیذ َمٍ ثذاوىذ وٍ سبػت دسس خًاوذن ضالمب دس قالًر سيص خالضا سالبػبت     
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ممذس ضمبست وٍ وجبیذ ثٍ حشیم آن تدبيص وىىذ. ضمب ثشای ایه وبس ثبیذ ساَىبس والٍ گفالته سا یالبد ثگیشیالذ مالثال      

ضمب مشاخؼٍ می وىذ ي ضمب سا دػًت ثٍ سیىمب سفته می وىذ ساحت ثبیالذ  يلتی ديستی دس سبػت دسس خًاوذن 

ي ومی تًاوم ثیبیم. مُمتشیه وىتٍ ایه است وٍ اص سشصوص ي تمسخش دیگشان وٍ اس است اثگًییذ سبػت مكبلؼٍ سيص

 وجبیذ َشاس داضتٍ ثبضیذ.

ذ یؼىی ثذاویذ وٍ چالٍ دسسالی سا   مسئلٍ ثؼذی دس مشيد ثُیىٍ دسس خًاوذن ایه است وٍ ضمب ثب ثشوبمٍ پیص ثشيی

تب ودب خًاوذٌ ایذ تب ثشای دفؼٍ ثؼذی وٍ ثٍ سشاؽ آن دسس می سيیذ ثذاویذ وٍ وجبیذ ثشای مًاسد تىشاسی ثالیص اص  

 حذ يلت ثگزاسیذ.

تب مسئلٍ ای سا وفُمیذٌ ایذ اص سيی آن ػجًس وىىیذ. مؼمًال ػبدت مب ایه است يلتی مسئلٍ ای سا ومی فُمیم ثؼذ 

يلت گزاضته اص آن ػجًس می وىیم. دس ایه غًست مب ثب یه مسئلٍ حل وطذٌ تب آخش دسگیش َستیم ي َش  اص ومی

ثبس مدجًسیم ثشای آن يلت غشف وىیم  يلی اگش یىجبس حتی ثب غشف یه صمبن وسجتب صیبد آن مسئلٍ سا ثفُمیم اص 

 َذس سفته صمبومبن دس آیىذٌ خلًگیشی خًاَیم وشد.
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 قَه ، فزٌّگ  ٍ اخالق  چگًَِ ه  تَاى ساسگار شذ؟تا تفاٍت ّای * 

ثسیبسی اص داوطدًیبوی وٍ ياسد داوطگبٌ می ضًوذ ثؼلت ثؼذ مسبفتی وٍ ثب محل صوذگی خالًد داسوالذ دس خًاثگالبٌ    

صوذگی می وىىذ. مسلمب صوذگی خًاثگبَی ثؼلت ایىىٍ چىذ فشد ثب تفبيت اخاللی، فشَىگالی ي حتالی لالًمیتی دس    

ش صوذگی می وىىذ ثب صوذگی خبوًادگی ثسیبس متفبيت است ي مؼمًال داوطدًیبوی والٍ تدشثالٍ   یه محیف ثب یىذیگ

ذ ي حتی داوطدًیبوی وٍ چىذ تشس اص ديسٌ داوطدًی ضبن می گالزسد دس صمیىالٍ صوالذگی خًاثگالبَی ثالب      وومی داس

م وٍ سیطٍ مطىالتی مًاخٍ اوذ. يلتی مطىالت تحػیلی ي سيحی داوطدًیبن َم ثشسسی می ضًد متًخٍ می ضًی

 ثسیبسی اص ایه مطىالت دسين خًاثگبٌ َب است.

مؼمًال ثٍ داوطدًیبن تًغیٍ می ضًد ثب افشادی اتبق ثگیشوذ وٍ اضتشاوبت ثیطتشی ثب آوُب داسوذ مثال يسيدی یاله  

مالزَجی ي مسالب ل   سبر ثبضىذ، دس یه سضتٍ تحػیل وىىذ، َمطُشی یب َالم اسالتبوی ثبضالىذ، اص وظالش اػتمالبدات      

 شان داضتٍ ثبضىذ.فشَىگی  اضت

امب َش چمذس َم ایه اضتشاوبت صیبد ثبضذ ثبص َم دي یب چىذ وفش وٍ اص خبوًادٌ َبی مختلف وىبس یىذیگش لشاس مالی  

ایاله  َبیی اسا ٍ ضًد تب ت می وىذ ي ثبیذ ساَىبسگیشوذ اختالفبتی ثب َم داسوذ وٍ صوذگی وشدن وىبس یىذیگش سا سخ

 ذالل ثشسذ.اختالفبت دسين صوذگی خًاثگبَی ثٍ ح

ايلیه مسئلٍ ای وٍ تًغیٍ ثٍ سػبیت وشدن آن می ضًد ایه است وٍ ثٍ مًاسدی وٍ ثب َم اتالبلی خالًد اخالتالف    

 داسیذ سؼی وىیذ دامه وضویذ ي ثٍ لًر مؼشيف ویمٍ پش لیًان سا ثجیىیذ.

ح خبمؼٍ است مثال اگش اص دي لًمیت مختلف َستیذ لضيمی وذاسد وٍ اختالفبت لًمیتی یب خًن َبیی وٍ دس سك

سا ثشای یىذیگش مكشح وىیذ یب اگش ثؼىًان مثبر یىی اص َم اتبلی َبی ضمب مزَجی ویست ي ثمیٍ مزَجی َسالتىذ  

الصس وجبیذ ثب اي مذاس ثٍ ثحث َبی مزَجی ثپشداصیذ اگش َم لػذ اسضبد اي سا داسیذ ثبیذ خیلالی مبَشاوالٍ ياسد ثحالث    

 ضًیذ تب مجبدا وذيستی پیص ثیبیذ.

وٍ ثبیذ دس صوذگی خًاثگبَی دس وظش ثگیشیذ ضىبخت اخاللی ي سفتبسی َم اتبلی َبیتبن است. ضالمب   مسئلٍ ثؼذی

اگش ثذاویذ وٍ خىجٍ َم اتبلی ضمب دس چٍ حذی است دیگش ثب اي ثیص اص اوذاصٌ ضًخی ومی وىیذ یب اگش ثذاویذ وٍ 

ایىىالٍ  ایه مسب ل سا دس مًسد ضمب ثذاوذ اص اص چٍ وبسی ثذش می ایذ آن وبس سا اودبس ومیذَیذ ي اي َم اگش متمبثال 

ضمب سا ثشودبوذ پشَیض می وىذ ي َمیه مًؾًع ثبػث می ضًد وٍ ثتًاویذ دس یه اتبق ثب سفتبسَب ي فشَىگ مختلف 

 وىبس یىذیگش ثٍ ساحتی صوذگی وىیذ.

خًاثگبٌ َب اص وظم  ثشای صوذگی دس خًاثگبٌ ثب َم اتبلی َبی خًد ثٍ یه مذر ثشسیذ. مؼمًال صوذگی داوطدًیی دس

خبغی پیشيی ومی وىذ ي َمیه مسبلٍ ثبػث ثًخًد آمذن اختالف ثیه افشاد می ضًد اگش ثتًاویالذ ثالب َالم اتالبلی     

 َبی خًد ثٍ یه مذر صوذگی ثشسیذ اص ثًخًد آمذن ثسیبسی اص اختالفبت خلًگیشی می وىیذ. 
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شای اتبق یه لبوًن مطتشن ي وبوًضتٍ تُیالٍ  ثشای ایىىٍ ثٍ یه مذر ثشسیذ ثبیذ ثب َمفىشی َم اتبلی َبی خًد ث

وىیذ وٍ َمٍ ثٍ آن پبیجىذ ثبضىذ مثال وسی ثب غذای ثلىذ مًسیمی گًش وذَذ یالب دس غالًست وبسؾالبیتی حتالی     

یىىفش ثب َىذصفشی مًسیمی گًش وىذ، ثشای وظبفت اتبق ثشوبمٍ ثشیضیذ وٍ ثٍ غًست چشخطی ایاله والبس سا اودالبس    

 ل یب ثشای خًاثیذن یه سبػت خبمًضی مطخع داضتٍ ثبضیذ.دَیذ، ثشای آضپضی ثٍ َمیه ضى

ادة ي احتشاس سا َیچ گبٌ فشامًش وىىیذ؛ یىی اص مسب لی وٍ دسين خًاثگبٌ َب مىدش ثٍ ثشيص مطالىالت مالی ضالًد    

ػذس احتشاس ثٍ یىذیگش است مكمئه ثبضذی اگش ضمب ثٍ ديستبن ي َم اتبلی خًد احتشاس ثگزاسیذ ي اي سا َش چىالذ  

يلی مًدثبوٍ ي محتشمبوٍ مًسد خكبة لشاس دَیذ ثسیبسی اص مطىالت ضبیؼی وٍ دس دیگش اتبق َالب پالیص    غمیمبوٍ

 می آیذ ثشای اتبق ضؿمب پیص وخًاَذ آمذ.

غمیمیت دس ػیه ػذس يسيد ثٍ حشیم ضخع افشاد؛ مكمئىب افشادی وٍ دسين یه اتبق ثالب یىالذگیش مالی خًاَىالذ     

ضًد وٍ ضالمب ثالٍ حالشیم    لً ثٍ میضان وم امب ایه غمیمیت وجبیذ ثبػث صوذگی وىىذ ثبیذ غمیمیت داضتٍ ثبضىذ ي

خػًغی َم اتبلی خًد يسيد وىیذ مثال ایىىٍ ثؼىًان یه ديست يلتی َم اتالبلی ضالمب مالشیؽ اسالت اگالش اص اي      

پشستبسی وىیذ خًة است يلی يلتی ثب خبوًادٌ اش ثالٍ اخالتالف مالی خالًسد ضالمب وجبیالذ دس حالشیم خػًغالی ي         

پیذا وىیذ مگش آوىٍ ثیص اص اوذاصٌ ثب اي غمیمی ثبضیذ وٍ ایه ویبصمىذ یه ديستی چىالذ سالبلٍ    خبوًادگی اي يسيد

 است.

مسئلٍ ثؼذی ایه است وٍ ضمب دس خًاثگبٌ وجبیذ خًد سا محذيد ثٍ اتالبق ثىىیالذ َمالًاسٌ خًاثگالبٌ سا یاله محالیف       

وىیالذ اص َمالٍ امىبوالبت     گشدضگشی فشؼ وىیذ وٍ َش لسمت آن ثشای ضمب می تًاوذ َیدبن اوگیض ثبضالذ. سالؼی  

خًاثگبَی استفبدٌ وىیذ، اص سبله يسصضی اص سبله مكبلؼٍ ي سبیش ثخص َبی خًاثگبٌ ثُشٌ الصس سا ثجشیالذ ي حتالی   

سؼی وىیذ ثشای يلت َبی خبلی خًد ثشوبمٍ تفشیحی دس خًاثگبٌ ثچیىیذ ي ثٍ اتبق ديستبن ي َالم والسالی َالب ي    

 ي ايلبت خًضی سا ثب آوُب ثگزساویذ. حتی َمطُشی َبی سبر ثبالی تش خًد سشثضویذ
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 چگًَِ یک ّن اتاق  خَب تاشین ؟* 

دست ضمب ویست ثٍ قالًس ولالی دس صوالذگی     اتفبلبتيلتی ياسد خًاثگبٌ می ضًیذ متًخٍ خًاَیذ ضذ وٍ خیلی اص

خًاثگبَی خیلی اص مًاسد است وٍ آدس اوتظبسش سا وذاسد يلی ثب آوُب مًاخٍ می ضًد. تػًس وىیذ ضمب ثب دي تاله اص  

ي ثیطتشیه تطبثٍ فشَىگی، مزَجی ي اخاللی تًاوستٍ ایذ َم اتبق ضًیذ امب ديستبن وضدیه خًد دس ثُتشیه حبلت 

داسد وٍ اوتخبة اي دست ضمب وجًدٌ است ي ضمب ثبیذ حذالل یه تشس تحػالیلی وىالبس َالم    وفش چُبسمی َم يخًد 

صوذگی وىیذ ثىب ثشایه ثبیذ ثذاویذ َمبوكًس وٍ پیص اص ایه تىىیه اوتخبة َم اتبلی ثش اسبس اضتشاوبت سا گفتیم 

 حبال ضمب ثبیذ ثتًاویذ دس وىبس َم اتبلی خًد صوذگی وىیذ ي یه َم اتبلی خًة ثبضیذ.

دس يالغ َم اتبلی خًة وبس سختی ویست فمف ثبیذ ثب تىىیه صوذگی خمؼی آضىب ثبضیذ ي ثتًاویذ سفتبسَبی خًد 

 سا ثش اسبس لًاویه خمؼی تىظیم وىیذ.

َش چمذس َم وٍ ضمب ثب َم اتبلی َبی خًد سفتبس ي ػمبیذ مطتشن داضتٍ ثبضیذ ثبص َم دي فشد خذا اص َم َستیذ 

اتبق وًچه خبیی ثشای اثشاص سالیك ضخػی ي خًدخًاَی يخًد وذاسد پس ايلیه مًسدی  ي ثبیذ ثذاویذ وٍ دس یه

 وٍ ثبیذ ثشای صوذگی دس یه اتبق ثب َم اتبلی َبیتبن دس وظش ثگیشیذ پشَیض اص خًدخًاَی است.

گبس ثؼذی َمبوكًس وٍ لجال روش ضذ تؼییه مذر صوذگی دس اتبق مطتشن است. ضالبیذ دس وگالبٌ اير ایاله مًؾالًع     

ىذٌ داس، مسخشٌ ي ثچٍ گبوٍ ثٍ وظش ثیبیذ يلی يلتی ضمب ثب َم اتبلی َبیتبن اختالف سالالیك، سالبػبت خالًاة ي    خ

ثیذاسی، اػتمبدات سا چه می وىیذ تبصٌ متًخٍ خًاَیذ ضذ وٍ چٍ اختالف وظشَبی ثضسگی ثبَم داسیذ ي ثبیالذ دس  

ب ػبدت داسیذ ضت صيد ثخًاثیذ ي َالم اتالبلی   مًاسد مختلف اوؼكبف ثٍ خشد دَیذ ي مػبلحٍ وىیذ ثؼىًان مثبر ضم

تبن تب ویمٍ ضت ثیذاس است ثىبثشایه ثشای خبمًش وشدن ثشق اتبق ثبیذ ثٍ یه تػمیم مطتشن ثشسیذ. یب ثؼىالًان  

مثبر ضمب فشد ثسیبس ممیذی َستیذ ي َم اتبلی تبن اػتمبدات چىذان محىمی وذاسد ثىبثشایه ثبیذ ثٍ تًافك ثشسیذ 

 ىذیگش تًَیه وىىیذ.وٍ ثٍ اػتمبدات ی

ایىدبست وٍ تؼییه مذر صوذگی دس اتبق مطتشن ي وًچه مفیذ يالغ می ضًد ي ثبػث خًاَذ ضذ ضالمب ثتًاویالذ   

 آسامص داضتٍ ثبضیذ.

)ع( است وٍ مالی فشمبیىالذ:    بلی خًة ثًدن سػبیت والس امبس ػلیگبس ثؼذی ثشای َم اتبلی خًة داضته یب َم ات

 ثالشای  پسالىذی  ومالی  خالًد  ثالشای  سا آوچٍ ي ثذاس ديست ویض دیگشان ثشای داسی ديست خًد ثشای وٍ سا آوچٍ پس

ٍ  َمبوگًوٍ ي وىه ستم وسی ثٍ وىذ ستم وسی تً ثٍ وذاسی ديست وٍ آوگًوٍ ي مپسىذ دیگشان  داسی ديسالت  وال

 .ثبش ویىًوبس ضًد ویىی تً ثٍ
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 دلیالك   فُالم  ؾالمه  والبس  ایاله  ثالب  ثبضالیذ  خالًثی  ضالىًوذٌ  وىیالذ  سالؼی  اتالبلی  َالم  ثب استجبـ دسَىش گًش دادن؛ 

 تمًیت ثبػث وٍ ایذوشدٌ دسن سا اي َبیحشف وٍ وىیذ ایدبد يی دس سا احسبس ایه تًاویذمی اي َبیخًاست

 .دَذمی افضایص سا َم ثٍ اقمیىبن ي ضذٌ یىذیگش ثٍ وسجت مثجت حس ایدبد ي

 !ًکٌیذ فاش را تاى اتاق  ّن اسزار ّزگش*

ٍ  وبس ایه. وىیذ غحجت مستمیم قًس ثٍ خًدش ثب داسیذ، يی ثب ایمسئلٍ اگش  امالب  ویسالت  ایسالبدٌ  والبس  اگشچال

 یالب  گزاضالتٍ،  دسمیالبن  ضمب ثب سا ساصی ضمب اتبلی َم اگش است وشدن غیجت اص تشمؤثش ي تش پختٍ مشاتت ثٍ سفتبسی

 .وىىیذ فبش سا آن َشگض. ایذضذٌ آضىب يی محشمبوٍ اسشاس اص ثشخی ثب ، خًاسی َم دلیل ثٍ ي اتفبلی قًس ثٍ ضمب

 .گشددمی دلخًسی ي والالذيست وُبیتبً ي اػتمبدی ثالی مًخت ي اخالالاللی غیش ػمل ایه وٍ چشا

 !ًزساًیذ آسیة خَد اتاق  ّن ٍسای  تِ*

ٍ  غالًستی  دس ي ثبضیذ خًد اتبلی َم يسبیل مشالت تًاویذمی وٍ آودب تب  ٍ  آسالیجی  یالب  ضىسالتیذ  سا چیالضی  وال  ثال

 مسئلٍ وشدن اوىبس ي ویبيسدن خًد سيی ثٍ. ومبییذ خجشان سا ياسدٌ خسبست ي وشدٌ خًاَی مؼزست صدیذ ایيسیلٍ

 .ضًد تؼبسؼ مًخت تًاوذمی

 !ًکٌیذ تحلیز ٍ ًیاًذاسیذ دست را خَد اتاق  ّن ّزگش*

 دسثالبسٌ  سا ػمبیذتبن امب ثبضذ، ديست دي ثیه يلتی خػًظ ثٍ است، لجًر لبثل ظشافت، ثب ي ادة سػبیت ثب ضًخی

 چیالض  َمٍ تًاوذمی ممبثل قشف احسبسبت دسن. داسیذ وگبٌ خًد ثشای تبناتبلی َم متىبلؽ سفتبسَبی یب وبسَب

 .سبصد مًصين ي آَىگ خًش خًاثگبٌ وًچه اتبق دس سا

ممىه است دس قًر صوذگی خًاثگبَی ثب مطىالت ثضسگی دس اتبق وًچه خًد سيثشي ضًیذ؛ حتالی ممىاله اسالت    

َمبوكًس وٍ لالجال گفالتم خیلالی اص    گیش یه َم اتبلی ضشيس ثیبفتیذ وٍ ثٍ َیچ يخٍ ومی تًاویذ اي سا تحمل وىیذ 

 دَیذ. ایه مًاسد اص دست ضمب خبسج است ي ضمب ثبیذ مذیشیت پس اص حبدثٍ سا اودبس

اگش ثب َم اتبلی خًد وبسبصگبسیذ ي ومی تًاویذ ثب َم دس یه اتبق صوذگی وىیذ اثتذا سؼی وىیذ ساحت ثب َم دس ایه 

مًسد غحجت وىیذ ي غبدلبوٍ مطىالت سا ثب َم دس میبن ثگزاسیذ ثؼذ اص ایه مًسد ثٍ مطبيسان ي مسئًلیه مشاخؼٍ 

بس ثیبوذیطیذ چشا وٍ ثٍ احتمبر صیبد يلتی اتبق خالًد سا ػالًؼ   وىیذ ي ثٍ ػًؼ وشدن اتبق ثٍ ػىًان آخشیه ساَى

می وىیذ ایه ضمب َستیذ وٍ یه اتفبق وبخًاستٍ ثشای دیگشان محسًة می ضًیذ ي ثب مطالىالت خذیالذی ثبیالذ    

 دست ي پىدٍ وشس وىیذ.
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 چیذهاى اتاق خَاتگاُ چگًَِ تاشذ آراهش تخش تز است؟* 

تبسفبوٍ ثش اسبس استبوذاسد َبی الصس قشاحی وطذٌ اوالذ امالب الصس ویسالت    خًاثگبٌ َبی داوطدًیی دس وطؿًس مب م

وگشان ایه مًؾًع ثبضیذ چشا وٍ َمٍ داوطدًیبن وطًس  ثب ایه مطىل مًاخٍ اوذ. امب مسبلٍ مُالم ایاله اسالت والٍ     

سا ثشی چگًوٍ ثب ػلم ثٍ ایىىٍ خًاثگبٌ َب استبوذاسد ویستىذ ي ثسیبس ضلًؽ َستىذ چیذمبوی وٍ آصامص ثخص ثبضذ 

 خًد دس اتبق فشاَم وىیم.

ايلیه وىتٍ ای وٍ دس چیذمبن اتبق ثبیذ دس وظش ثگیشیذ خلت سؾبیت سبیش َم اتالبلی َالب اسالت والٍ والبس چىالذان       

 سختی ثٍ وظش ومی سسذ.

 هذیزیت فضای هحذٍد اتاق* 

وًچه اسالت  ايلیه وىتٍ ای ثبػث می ضًد آسامص ضمب ثُم ثشیضد مسبلٍ محذيد ثًدن ي ضلًغی فؿبی یه اتبق 

وٍ ثبیذ دس آن صوذگی وىیذ. مؼمًال خًاثگبٌ َبی اوثش داوطگبٌ َب اگش چٍ اص وظش قًر ػشؼ محذيد َستىذ امب تب 

دلتبن ثخًاَذ استفبع دس اختیبس داسیذ ي می تًاویذ اص فؿبی خبلی استفبع اتبق خًد ثُشٌ ثجشیالذ فمالف ثبیالذ مشالالت     

 ثبضیذ وٍ اص میضان وًس اتبق وىبَیذ.

تًاویذ ثب گشفته لجٍ َب )قبلچٍ َب( فلضی وٍ ثٍ غًست آمبدٌ دس ثبصاس مًخالًد اسالت دس لسالمت َالبی ثالبالی      می 

 دیًاسَبی اتبق قبلچٍ ایدبد وىیذ ي يسبیلی وٍ ومتش اص آوُب استفبدٌ می وىیذ سا دس استفبع ثبالتشی لشاس دَیذ.

ذ فؿبی صیش تخت َب است وٍ می تًاوذ ثٍ ضمب ساٌ ثؼذی وٍ می تًاویذ اص فؿبی محذيد اتبق سا ثُتش مذیشیت وىی

 ومه وىذ يسبیل خًد سا دس صیش تخت ثگزاسیذ ثٍ قًسی وٍ فؿبی اتبق سا َم اضغبر وىىذ. 

اص پطت دسة اتبق ویض وجبیذ غبفل ضًیذ می تًان اص آن ثشای آيیضان وشدن لجبس َبی خًد ثُشٌ ثجشیذ ایه وبس ثالب  

 اودبس می ضًد. خشیذ یه خب لجبسی پطت دسی ثٍ ساحتی

خالغٍ ضمب ثب مذیشیت فؿبی محذيد اتبق می تًاویذ ضلًغی َبی اتبق سا وم وىیالذ ي آسامالص ثیطالتشی ثذسالت     

 ثیبيسیذ فمف وبفیست ثستٍ ثٍ ضشایف خًاثگبَی وٍ دس آن لشاس داسیذ ثب ومی خاللیت ایه وبس سا اودبس دَیذ.

 فضا ساسی اتاق* 

ثب یه فؿبی خبظ اوس گشفتٍ ایم ضمب ویض می تًاویذ ثخطی اص آن فؿالب سا  ًال َمٍ مب دس خبوٍ َبی خًدمبن مؼم

ثٍ داخل اتبق وًچه خًد ثیبيسیذ. می تًاویذ ثب آيسدن چىذ ػذد پًستش وًچه والٍ ثالشای ضالمب خالبقشٌ اوگیالض ي      

آسامص ثخص است فؿبی خبوٍ سا ثٍ داخل اتبق خًاثگبٌ مىتمل وىیذ ایه وبس ثبػث می ضالًد ضالمب ساحالت تالش ثالب      

 بی اتبق خًاثگبٌ خًد اوس ثگیشیذ.فؿ
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 رًگ ٍ لعاب تخجیذى تِ هحیط اتاق* 

مؼمًال یىی اص مًاسدی وٍ داوطدًیبن خًاثگبَی سا آصاس می دَذ ثی سوگ ي سي ثًدن خًاثگالبٌ َالب اسالت. ضالمب ثالب      

ش ومتشیه َضیىٍ می تًاویذ سوگ ي سيی خبغی ثٍ خًاثگبٌ ثجخطیذ ثؼىًان مثبر ثالب تًخالٍ ثالٍ ایىىالٍ مًوالت اوثال      

خًاثگبٌ َب ویفیت مكلًثی وذاسد ثب یه َضیىٍ وم وٍ ثیه ضمب ي َم اتبلی َبیتبن تمسیم می ضًد می تًاویذ یه 

سيفشضی یب فشش اسصان لیمت تُیٍ وىیذ ایه وبس فؿبی اتبق ضمب سا دگشگًن می وىذ ي ثبػث خًاَذ ضذ وٍ ضمب 

 آسامص ثیطتشی داضتٍ ثبضیذ.

 کٌیذ هح  ّای هخصَص تزای اتاق طزاح * 

اگش چٍ فؿبی اتبق محذيد است امب ضمب می تًاویذ ثب قشاحی محل مخػًظ ثشای ظشيف، وتبة َب ي حتی ضالت  

وطیىی ي چبی خًسدن اص یه آوبسضی وٍ خضا خًاظ ديسٌ داوطدًیی است ودبت پیذا وىیذ ي ثذاویالذ والٍ َمالٍ    

ثیطالتش ضالمب وماله خًاَالذ      چیض سش خبی خًدش است. اگش چٍ ایىىبس سخت است يلی ضذوی است ي ثٍ آسامص

 وشد.
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 آسیة ّای سًذگ  خَاتگاّ * 

ٌ  استشس ثب َمیطٍ خذیذ سيیذادَبی ٍ . َسالتىذ  َمالشا ٍ  ي اصدياج مبوىالذ  ثبضالىذ  خًضالبیىذ  سيیالذادَب  ایاله  چال  چال

 آن ثب صوذگی قًر دس َب ثؼؿی وٍ است صایی استشس مًاسد خملٍ اص َم خًاثگبٌ دس صوذگی. خذایی مبوىذ وبخًضبیىذ

 وسالی  يؾالؼیت  مبوىالذ  دسسالت  ضذٌ ایدبد امًاج ایذ؟  اوذاختٍ حًؼ یب ثشوٍ دس سىگی  حبر ثٍ تب. ضًوذ می سيثشي

 ثب اوسبوُب مب صوذگی ضشایف دس دگشگًوی ي تغییش گًوٍ َش ولی قًس ثٍ .ومبیذ صوذگی خًاثگبٌ دس ضذٌ لشاس وٍ است

 .ثًد خًاَذ َمشاٌ استشس َمبن یب سياوی فطبس ي تىص سكح افضایص

ٌ  دس صوذگی َبی آسیت .وىىذ می ایدبد تالقم مب صوذگی ثشوٍ دس وٍ َستىذ سىگی مبوىذ سيیذادَب  ٍ  خًاثگالب  دي ثال

 : ضًوذ می تمسیم ثخص

 :اس عثارتٌذ شَد اش اصل  هتیز اس داًججَ اًحزاف هَجة است هوکي کِ فزدی ّای آسیة  - 1

 خالبوًادگی  ي اختمالبػی  مالزَجی،  فشَىگالی،  َالبی  ؾالؼف  دلیل ثٍ وٍ وىذ می تُذیذ سا وسبوی آسیت ایه :اعقیاد

 ثالش  خالًد  مُالم  ي اختمالبػی  وُالبد  ایه َبی وظبست ي َب حمبیت وبَص ي خبوًادٌ اص ديسی .داسوذ سا اوحشاف آمبدگی

 .افضایذ می افشاد پزیشی آسیت

ً  دس تىُالبیی  احسالبس  مًخت مسألٍ ایه. است دضًاس آن حمبیتی ومص دلیل ثٍ خبوًادٌ اص ديسی :غزتت  داوطالد

 .ضًد می اي دس غیشٌ ي تحػیلی افت ػبقفی، َبی ياثستگی صمیىٍ ي ضذٌ

 داوطالدًی  ثالشای  التػبدی مسب ل ضًیم، می محسًة متًسف لطش خضا مب اغلت وٍ آودبیی اص: اققصادی هتائ 

 .ضًد می آفشیه مطىل گبَی است، محشيس التػبدی مىبثغ ي دیبس ي ضُش اص وٍ خًاوی

 ملاله  ایاله  غالشة  تالب  ضشق ي خىًة تب ضمبر وٍ است لذسی ثٍ صمیه ایشان فشَىگی گًوبگًوی :فزٌّگ  هتائ 

ٍ  ػالذس . است مىكمٍ آن خبظ سسًس ي ػبدات اص مملً آسیبیی  ثالشيص  سالجت  اغالًر،  ایاله  اص ثشخالی  پالزیشش  ي تًخال

 .گشدد می خًاثگبٌ محیف دس اغكىبن

 ثالب  وطالذن  سبصگبس ايلبت گبَی امب دَذ می سيی اغلت وخست، تشس دس يیژٌ ثٍ تحػیلی افت :تحصیل  هجکالت

 .دَذ می تغییش سا مكبلؼٍ َبی ػبدت ولی ثٍ گبَی ي وشدٌ ضذیذتش سا افت ایه خًاثگبٌ ثش حبوم ضشایف

 :اس عثارتٌذ شَد اش اصل  هتیز اس داًججَ اًحزاف هَجة است هوکي کِ اجقواع  ّای آسیة - 2

 مًلالغ  َش تًان ومی اسبس ایه ثش. است خبمؼٍ آن خبظ لًاویه ي ضشایف تبثغ اختمبع دس صوذگی :ساسگاری عذم

 .ثضویم آياص صیش ثلىذ غذای ثب یب وىیم ػًؼ سا تلًیضیًن وبوبر خًاست، دلمبن وٍ
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 ثشلالشاسی  ممبثالل  دس سا افالشاد  غشثالت  ي تىُبیی احسبس ضذ ػىًان ویض تش پیص وٍ َمبوكًس :فزدی تیي ارتثاطات 

 دست خبمؼٍ دس ومططبن ي خبیگبٌ ثٍ تًخٍ ثذين داوطدًیبن وتیدٍ دس. سبصد می پزیش آسیت حسی ي ػدًر سياثف

 .مىكمی تب است احسبسی ثیطتش وٍ صوىذ می استجبقبت ثٍ

ٍ  َب ومص ایه اص تًخٍ ػذس یب تخكی. گیشیم می ػُذٌ ثش سا َبیی ومص صوذگی دس   مب اص یه َش :ّا ًلش تذاخ   ثال

ٍ  ومص ایه اگش. َستیذ ضبغل داوطدًی یه ضمب. ثًد وخًاَذ مب وفغ ثٍ حتم قًس ً  ضالبغل  یاله  ومالص  ثال  داوطالد

 .ضذ خًاَیذ سيثشي مطىل ثب تحػیل وظش اص ضمب ضًد تجذیل
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 فزصت ّای سًذگ  خَاتگاّ * 

. گالشدد  مالی  تجالذیل  ضمب َبی ديسان اوگیضتشیه خبقشٌ اص یىی ثٍ ثیبفتذ اتفبق دسست ضیًٌ ثٍ اگش خًاثگبَی صوذگی

 چگًوٍ؟ ثذاویذ خًاَیذ می

ٌ  محالذيدیت  ممذاسی ثب وطًد، مختل خبمؼٍ آن وظم وٍ ایه ثشای لبوًوی َش. وجبضیذ مىذ گلٍ لًاویه اص - 1  َمالشا

 سا لبوًوی ثی داد امب تغییش سا ثذ لبوًن تًان می وٍ چشا است ثُتش لبوًوی ثی اص ثذ لبوًن وٍ ثذاویذ سا ایه. ثًد خًاَذ

 .وٍ

 چالًن  دسسالی  تالیم  یاله  یب يالیجبر تیم یه تطىیل مثال گشيَی وبسَبی. ضًیذ اختمبػی َبی فؼبلیت خزة - 2

 اص ثالشدن  لالزت  یؼىالی  ثالبال  صوذگی ثٍ امیذ ي داد خًاَذ افضایص ضمب دس سا صوذگی امیذثٍ ثشد، می ثبال سا َمجستگی

 .خًاثگبَی صوذگی مبوىذ صوذگی َبی ديسان

 ي احمالش  َالالر  اودمه اسالمی، ثسیح ،والبوًن  مبوىذ َبیی تطىل َب ي وبوًن. ضًیذ َب تطىل َب ي وبوًن ػؿً - 3

ٍ  اسالت  ای گًوٍ ثٍ َب وبوًن ایه سسبلت وٍ چشا ثىگشیذ ثیطتشی تًخٍ ثب سا ػلمی َبی وبوًن ٍ  وال  دس ضالمب  سضالذ  ثال

 .ومبیذ می ومه صوذگی

ثىبثشایه اگش ثتًاویذ دس قًر مذتی وٍ دس خًاثگبٌ صوذگی می وىیذ ثش احسبسبت ي فطبسَبیی وٍ ثیطالتش وبضالی اص   

 اص فشغت َبی صوذگی دس خًاثگبٌ ثُشٌ الصس سا ثجشیذ.تغییش محیف صوذگی است غلجٍ پیذا وىیذ می تًاویذ 

آضىبیی ثب فشَىگ َبی مختلف وٍ لبثلیالت  فشغت َبیی وٍ دس خًاثگبٌ َب وػیت داوطدًیبن می ضًد ػجبستىذ اص: 

تًاوبیی ثیطتش صوذگی اختمبػی ثٍ فشد سا می دَذ، ثبال سفته غجش ي تحمل ثؼلت ثشخًسدثب مطالىالت فشياوالی والٍ    

ممىه است دس ديسی اص خبوًداٌ ایدبد ضًد، تًاوبیی مذیشیت صوذگی ثؼلت ایىىٍ داوطدً ثبیذ تب حالذ صیالبدی سيی   

 مختلف صوذگی ضخػی اش سا مذیشیت وىذ. مًاسدپبی خًدش ثبیستذ ي 

 


