چٌذ ًکتِ سبدُ ثزای دٍست یبثی
ثشای ثسیبسی اص داًطجَیبى سبل اٍل ایي سئَال هؽشح است وِ آیب لبدس خَاّن ثَد ثب وسی دٍست ضَم؟ ًىٌذ تٌْب ثوبًن؟
ضبیذ ایي سئَال ثشا ی ثؼعی افشاد ثی هؼٌب ثبضذ ٍلی ثشای دستِ ای دیگش ثسیبس ًگشاى وٌٌذُ ٍ لبثل تأهل است .ثب ثشسسی دغذغِ ّبی
داًطجَیبى سبل اٍل ًىبت سبدُ ٍلی هْن ریل سا گشدآٍسی وشدُ این تب ثب ثِ وبس ثستي آى دیگش ًگشاى دٍست یبثی ًجبضیذ:
 )1هطوئي ثبضیذ کِ حتوبً در داًطگبُ دٍستی خَاّیذ یبفت.
دس داًطگبُ فشصت ّبی صیبدی ثشای دٍست یبثی ٍجَد داسد ،تمشیجبً اغلت ّن داًطىذُ ای ٍ ّوىالسی ّبی ضوب دس ّوبى هشحلِ
صًذگی ضوب ّستٌذ ٍ تطٌِ سفبلت .الجتِ دٍست یبثی دس چٌیي ضشایؽی دس صَستی غیش هوىي است وِ ضوب ثیي خَدتبى ٍ دیگشاى
دیَاسی ایجبد وٌیذ ،اص استجبغ ثب دیگشاى اهتٌبع وٌیذ یب هٌتظش ثوبًیذ وِ ّویطِ دیگشاى ثِ سوت ضوب لذم ثشداسًذ.
 )2ثزای دٍست یبثی السم است اثتکبر عول ثخزج دّیذ
ساثؽِ دٍستبًِ خَد ثخَد ضىل ًوی گیشد .ثیطتش داًطجَیبى اص سَئی هبیل ثِ یبفتي دٍست ٍ فؼبلیتْبی گشٍّی اًذ ،اص ؼشفی خَد سا
دس اًضٍا فشٍ هی ثشًذ ٍ ثشای خَاستِ خَیص ّیچ حشوتی ًوی وٌٌذ .اگش هی خَاّیذ ثب افشاد سٍاثػ ػویك تش ثشلشاس وٌیذ الصم است
خَدتبى پیطمذم ثبضیذ ٍ ّویطِ هٌتظش ًجبضیذ ثِ جوغ خبصی دػَت ضَیذ.
 )3ثپذیزیذ دٍستی در داًطگبُ هوکي است ثب دٍستی ّبی قجلی ضوب هتفبٍت ثبضذ
ثیطتش دٍستی ّبیی وِ دس دٍساى هذسسِ داضتِ ایذ ،تمشیجبً دس یه ضشایػ ّوگَى ضىل گشفتِ اًذ .دٍستی ثب افشادی وِ دس یه ضْش،
ؼجمِ اجتوبػی ٍ ضشایػ ًسجتبً هطبثِ ثَدُ اًذ اص دٍستی ّبی داًطگبُ ،هتفبٍت است چشا وِ دس هحیػ داًطگبُ افشاد اص ضْشّب ،ؼجمبت،
فشٌّگ ّب ٍ دس ًتیجِ آداة ٍ ػبدات هختلف حعَس داسًذ .پزیشش تفبٍت ّب ضشغ الصم دٍست یبثی دس داًطگبُ است ،دس غیش
ایٌصَست دائن دس حبل همبیسِ ایي افشاد ثب دٍستبى لذیوی خَد ّستیذ ٍ ثِ جبی سشهبیِ گزاسی ثش سٍی استجبغ تبى غشق همبیسِ ٍ
لعبٍت هی ضَیذ.
 )4ثپذیزیذ قزار ًیست ثب ّوِ افزاد صویوی ضَیذ ٍ ایي اهز کبهالً طجیعی است
ثسیبسی اص داًطجَیبى ،ثِ ٍیژُ آًْبیی وِ اص ضْشّبی وَچىتش ثِ ضْشّبی ثضسگتش آهذُ اًذ ایي اًتظبس سا اص هحیػ داًطگبُ داسًذ وِ
خیلی صٍد ّوِ افشاد سا ثطٌبسٌذ ٍ ثب ّوِ صویوی ضًَذ دس حبلیىِ دٍستی دس داًطگبُ ثب دٍستی دس ضْشّبی وَچه هتفبٍت است.
دس ضْشّبی وَچهّ ،وِ افشاد تمشیجبً ّوذیگش سا هی ضٌبسٌذ ٍ اص اٍظبع ٍ احَال ّن ثب خجشًذ ،خیلی ساحت صویوی هی ضًَذ ٍ
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حشین خصَصی هؼٌبی هتفبٍتی داسد .ثٌبثشایي اگش ثب ّوِ افشاد صویوی ًطَیذ ّیچ اضىبلی ًذاسد ،الصم است دس ضشٍع سٍاثػ دسن
ػویمی اص ًیبصّبی خَد ٍ ؼشف همبثل داضتِ ثبضیذ ٍ تٌْب ثش اسبس ًیبصّبی خَدتبى سفتبس ٍ تصوین گیشی ًىٌیذ ،صویوی ضذى دس
یه ساثؽِ صهبى هی ثشد ٍ ثِ توبیل ّش دٍ ًفش ًیبص داسد.
 )5خَدتبى ثبضیذ ٍ ًقص کس دیگزی را ایفب ًکٌیذ
الصم است دس هحیػ داًطگبُ خَد ٍالؼی تبى ثبضیذ ،اگش ثشای ایجبد دٍستی تحت ّش ضشایؽی ،دائوبً ًمص ػَض وٌیذ ٍ ّش سٍص ضجیِ
دستِ ای خبظ ضَیذّ ،ن خَدتبى دچبس گن گطتگی هی ضَیذ ٍ ّن ثِ دیگشاى پیبهْبیی ظذ ٍ ًمیط هی دّیذ .ثذیي هٌظَس الصم
است ثِ هْبست خَد آگبّی هجْض ثبضیذ .چٌبًچِ هبیلیذ دسثبسُ خَد آگبّی ثیطتش ثذاًیذ ،ثِ ثشٍضَسّب ٍ وتبثْبی هَجَد هشاجؼِ
وٌیذ ٍ دس وبسگبُ ّبی هشثَؼِ ضشوت وٌیذ.
 )6اطالعبت عوَهی خَد را ثبال ثجزیذ
اص آًجبیی وِ دس هحیػ داًطگبُ ثب افشاد هختلف ٍ ػاللوٌذیْبی هتفبٍت آضٌب هی ضَیذ چٌبًچِ داًص ػوَهی ضوب دس حَصُ ّبی
هختلف هثل ادثیبت ،ضؼشٍ ،سصش ،هَسیمی ،فیلن ،هسبیل ػلوی ،هزّجی ٍ غیشُ صیبد ثبضذ ،ضبًس ثیطتشی ثشای ّن صحجت ضذى ثب
سلیمِ ّبی هختلف داسیذ ،ثذیي تشتیت اگش دس صهیٌِ ای ثی اؼالػیذ دس ػَض دس حَصُ دیگش حشفی ثشای گفتي داسیذ.
 )7سهیٌِ ّبی هطتزک ثیبثیذ
تجبسة هطبثِ ،سشگشهی ّب ٍ سبیش ػالیك هطتشن ،افشاد سا ثِ یىذیگش ًضدیىتش ٍ هىبلوِ ّب سا دلٌطیي تشی هی وٌذ ،ثب َّضوٌذی ٍ
خاللیت هی تَاًیذ ایي هطتشن ّب سا وطف ٍ صهیٌِ ای هٌبست ثشای گفتگَ فشاّن وٌیذ.
ٍ )8عذُ ّبی غذایی را ثب ّن صزف کٌیذ
ّوبًؽَس وِ اػعب خبًَادُ ثشای صشف غزا دٍس ّن جوغ هی ضًَذ ،صشف غزا ثب دٍستبى ًیض هی تَاًذ ثشای ثب ّن ثَدى ٍ گپ صدى
دلیل خَثی ثبضذ.
 )9دلٌطیي ٍ خَش اخالق ثبضیذ
چْشُ گطبدُ ٍ خَضشٍ داضتِ ثبضیذ ،ثب لجخٌذ ثِ دیگشاى ًضدیه ضَیذ .چْشُ ّبی ضبد ٍ گطبدُ ،دلٌطیي تشًذ ٍ ثشای ایجبد ساثؽِ
جبرثِ داسًذ.
 )01ظبّز هزتت ٍ تویش داضتِ ثبضیذ
ؼشص پَضص هب ثش سٍی دیگشاى تأثیش هیگزاسد ،ظبّش هشتت ٍ تویض ثب پَضص هٌبست هَلؼیت ثِ ٍیژُ دس ضشٍع ساثؽِ اثشگزاس است.
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 )00خشاًِ لغبت خَد را افشایص دّیذ
ثب گستشش خضاًِ لغبت خَد ،ادثیبت هٌبست تش ٍ ثْتشی ثشای گفتگَ داضتِ ثبضیذ ،ثذیي تشتیت ولوبتتبى ًفَر ثْتشی خَاٌّذ داضت ٍ
تأثیشگزاستش خَاٌّذ ثَد.
 )02هزاقت سالهت جسن ٍ رٍاى خَد ثبضیذ
اگش دائوبً دسگیش ثیوبسّبی دسهبى ًطذُ جسوبًی ثبضیذّ ،ویطِ ثب چْشُ ای آصسدُ اص ثیوبسی دس جوغ حبظش ضَیذ ،یب خُلك هٌفی داضتِ
ثبضیذ ٍ دچبس اظؽشاة ٍ افسشدگی ثبضیذ ،دیگشاى توبیل ًذاسًذ ٍلت صیبدی ثب ضوب صشف وٌٌذ ،ثْذاضت جسن ٍ سٍاى خَد سا جذی
ثگیشیذ ،وسبلت ،ثِ ّش ضىلی وِ ثبضذ جوغ سا وِسل هی وٌذ.
دٍست یبثی یک هْبرت است ،اگز ثذاى هجْش ًیستیذ ،فزا ثگیزیذ:
دٍست یبثی ثشای ثؼعی افشاد وبسی سبدُ ٍ ثشای ثشخی ثسیبس سخت است اص ؼشفی ًحَُ ی ًگِ داضتي سٍاثػ دٍستبًِ ًیض ثشای ثؼعی
ّب ثذیْی ٍ ثشخی دیگش هطىل است ،هثالً ثشخی افشا د ثِ ساحتی ثب دیگشاى دٍست هی ضًَذ ٍلی هْبستْبی الصم ثشای تذاٍم ساثؽِ سا
ًذاسًذ .ثشای دٍست یبثی ٍ تذاٍم آى الصم است هْبستْبی الصم سا داضتِ ثبضین .ثؼعی افشاد ثِ دلیل ٍیژگیْبی ضخصیتیًَ ،ع تشثیت
ٍ سٍاثػ اجتوبػی صیبد ثذٍى آهَصش ّبی گبم ثِ گبم ثِ ایي هْبست هجْضًذ ٍ ثشخی دیگش اص آى ثی ثْشُ اًذ .ثِ ّش حبل خجش خَة
ایي است وِ ایي هْبست لبثل یبدگیشی است ٍ ،ثب توشیي استمبء هی یبثذ.هؽبلؼِ ،همبلِ ٍ ثشٍضَس هی تَاًذ ووه وٌٌذُ ثبضذ ،اگز
چِ ضزکت در کبرگبُ ّبی هزثَط اًتخبة ثْتزی ثزای یبدگیزی هْبرتْب است.

(ثشگشفتِ اص ًطشیِ "پیبم هطبٍس" دفتش هطبٍسُ ٍ سالهت ٍصاست ػلَم ٍ هشوض هطبٍسُ داًطگبُ تْشاى .هْشهبُ سبل )1159
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