دوستی و دوست یاتی در سال های دانشگاه

یىی از هْوتریي ٍیژگیّای زًذگی داًشجَیی افسایش ارتثاط ٍ رٍاتظ اجتواػی است .حتیی اگیر در گتهیتِ ارتثیاطّیای اجتویاػی بیَتی

داهتِایذ ،داًشگاُ ٍ رٍاتظ اجتواػی هرتَط تِ آى چیس دیگری است .در داًشگاُ فرصتی فراّن هیهَد وِ تا افرادی از گَهِ ٍ وٌیار وشیَر ٍ
تا فرٌّگّای هختلف آهٌا هَیذ .احتوال ووی ٍجَد دارد در داًشگاّی لثَل هَیذ وِ دٍستاى صویوی در آى داهتِ تاهیذ .تِ ایي ترتییة

ٍرٍد تِ داًشگاُ ّوسهاى است تا هرٍع دٍستیچْای جذیذّ .ر چِ دٍستاى تیشتر ٍ صویویتری داهتِ تاهین ،هَفكتر ٍ هادتر بیَاّین تیَد

چرا وِ ووتر احتوال دارد تٌْا تواًین .تِ ایي ترتیة ،در هَالغ بَهحالی ٍ هادی تا دٍستاى بَد هادتر بیَاّین تیَد ٍ در زهیاى ًیاراحتی ٍ
هشىالت زًذگی ،افرادی در وٌارهاى بَاٌّذ تَد وِ تا آًاى درد دل یا هشَرت وٌین.

تا ایي ّوِ ،اصَلی ٍجَد دارد وِ اگر آًْا را رػایت وٌین هیتَاًین ارتثاطّای دٍستاًِ بَتی در داًشیگاُ ترلیرار وٌیین .تربیی ازاییي اصیَل

چٌیي است:

* ارتثاط اجتماعی ،موضوعی حیاتی و اساسی است ،ته آن توجه کنیذ:

گاّی تربی افراد توایلی تِ ترلراری ارتثاط ًذارًذ چَى ارتثاط اجتواػی را چٌذاى هْن ًویداًٌذ .گاّی ًیس ایي تصَر اهتثاُ ٍجیَد دارد ویِ

ارتثاط اجتواػی هضر ٍ بغرًان است .چٌیي ًگرهی تاػث ػذم اػتواد ٍ اعویٌاى هی هَد .تِ یاد داهتِ تاهیذ وِ از جٌثِّیای هختلیف تیِ
اًساىّا تَصیِ هذُ است ارتثاط اجتواػی ترلرار وٌٌذ .درهتّة اسالم ًیس تِ ترًاهِّای گرٍّی ٍ جوؼی تَصیِ هذُ است.
* پیشذاوری ،تعصة ودیذگاههای قالثی را کنارتگذاریذ:

هتأسفاًِ دیذگاُّای لالثی زیادی در هَرد هردم هْرّا ،هٌاعك ٍ فرٌّگّای هختلف وشَر ٍجَد دارد .دیذگاُّایی هاًٌذ ایي وِ:

ّوِ تْراًیّاّ ...ستٌذ ّوِ هوالیّاّ ...ستٌذ ّوِ جٌَتیّاّ ...ستٌذ دبترّاّ ...ستٌذ پسرّاّ ...ستٌذ.

تِ چٌیي دیذگاُّای لالثی ،پیشذاٍری ٍ تؼصة ًیس گفتِ هیهَد .ایي دیذگاُ ّا در ّویِ جْیاى هیردٍد اسیت .یىیی از ػیَار

هٌفیی اییي

پیشذاٍریّا آى است وِ لثل از ایجاد ارتثاط ٍ آهٌایی ،دیذگاُّای هٌفی ًسثت تِ دیگری ایجاد هیهَد ٍ هاًغ ارتثیاط سیالن هییهیَد .تیِ
جای ایي وِ تر اساس ایي دیذگاُّای ًاسالن درتارُ ایجاد راتغِ یا لغغ راتغِ تصوین تگیریذ ،سؼی وٌیذ عرف هماتل را تشٌاسیذ ٍ تر اسیاس

هٌابت بَد تصوین تگیریذ.

* خود را در جمع قزاردهیذ:
ترای آى وِ ارتثاط اجتواػی تیشتری داهتِ تاهیذ سؼی وٌیذ ٍلت بَد را عَری تٌظین وٌییذ ویِ در تٌْیایی ٍ اًیسٍا ًثاهییذ .هیروت در

ترًاهِّای هختلفی ّوچَى اًجويّای داًشجَیی ،والسّای ٌّری ٍ ٍرزهی ووه تسرگی تِ هوا هیوٌذ.
*در فعالیتها و گزدهمآییهای مزتوط ته دانشجویان تاسه وارد حتماً شزکت کنیذ:

اگر اردٍیی جْت آهٌایی ترگسار هیهَد حتواً ترای هروت در آى هشتالاًِ داٍعلة هَیذ ٍ در هیاى جوغ ،بَد را ػاللوٌذ تِ گفتگیَ ًشیاى

دّیذ .بَد را هؼرفی وٌیذ ،درتارُ رهتِ تحصیلی بَدتاى ٍ داًشجَیاى دیگر ،احساستاى درتارٓ هرٍع داًشگاُ ٍ ،هسائلی از ایي لثیل ،گفتگیَ
وٌیذ .ترای هرٍع صحثت هیتَاًیذ پیشمذم هَیذ.
* سمان تیشتزی را در دانشگاه سپزی کنیذ:

ترای آى وِ تتَاًیذ تا داًشجَیاى دیگر دٍست هَیذ ،تْتر است زهاى تیشتری در داًشگاُ تگتراًیذ ٍ تالفاصلِ تؼذ از اتوام والسّا تِ باًِ یا

بَاتگاُ تازًگردیذ.

* همکالسیهای خود را تهتز تشناسیذ:

از آًجا وِ لرار است چٌذ سالی را در وٌار ّوىالسیّا سپری وٌیذ ،تْتر است آًْا را تیشتر تشٌاسیذ ٍ راتغِ بَتی تا آًْا ترلرار وٌیذ چیرا

وِ ّوَارُ ایي هاًس ٍجَد دارد وِ یىی از ایي افراد تْتریي ٍ صویویتریي دٍست هوا تاهذ.
* اختالفها را تپذیزیذ و ته آن جنثه ارسشی نذهیذ:

ٌّگاهی وِ ارتثاط جوؼی ترلرار هیوٌیذ اٍلیي چیسی وِ تا آى رٍ تِ رٍ هیهَیذ تفاٍت ّاست .ابتالف تیي اًساىّا عثیؼی است ،هْن ایي

است اًساىّا هْارت حل ابتالف را تِ بَتی تذاًٌذ ٍ تر اساس آى ػول وٌٌذ .تْتر است ضوي دیذى تفاٍتّا ٍ ابتالفّا ،جٌثِ ارزهیی تیِ
هَضَع ًذّیذ .هوا تا دیگراى فرق ّایی داریذ ًِ هوا تذ ّستیذ ًِ آًْا .تلىِ تا ّن تفاٍت داریذ .هْن آى است وِ ایي تفاٍتّا تاػث آسیة ٍ

زیاى تِ دیگراى ًشَد.

* یک دوست اس سالهای تاالتز انتخاب کنیذ:

اًتخاب یه دٍست از سالّای تاالتر هیچتَاًذ راٌّوای بَتی ترای گتار از سال ّیای تحصییلی داًشیگاُ تاهیذ .تیِ اییي ترتییة تیِ راحتیی
هیتَاًیذ تِ اًذرزّا ٍ رهَز هرتَط تِ داًشگاُ دست پیذا وٌیذ.
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