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ثامن شرفی

در محیــط دانشــگاه
افــراد از شــهرها،
طبقــات ،فرهنــگ
هــا و در نتیجــه آداب
و عــادات مختلــف
حضــور دارنــد .پذیــرش
تفــاوت هــا شــرط
الزم دوســت یابــی در
دانشــگاه اســت.

در دانشــگاه فرصــت هــای زیــادی بــرای دوســت یابــی وجــود دارد.
ً
تقریبــا اکثــر هــم دانشــکده ای هــا و و همکالســی هــای شــما نیــز در
همــان مرحلــه ای از زندگــی هســتند کــه شــما نیــز در آنجا هســتید ،تشــنه
رفاقــت و دوســتی .اگــر بیــن خودتــان و دیگــران دیــواری ایجــاد کنیــد ،از
ارتبــاط بــا دیگــران امتنــاع کنیــد یــا منتظــر بمانیــد کــه همیشــه دیگــران
بــه ســمت شــما قــدم بردارنــد ،دوســت یابــی غیــر ممکــن خواهــد بــود.
رابطــه دوســتانه خــود بــه خــود شــکل نمیگیــرد .بیشــتر دانشــجویان
از یــک طــرف مایــل بــه یافتــن دوســت و فعالیــت هــای گروهــی انــد ،و از
طرفــی خــود را در انــزوا فــرو میبرنــد و بــرای اهــداف خــود ،هیــچ حرکتــی
نمیکننــد .اگــر میخواهیــد بــا افــراد روابــط عمیــق تــر برقــرار کنیــد،
الزم اســت خودتــان پیــش قــدم باشــید و همیشــه منتظــر نباشــید بــه
جمــع خاصــی دعــوت شــوید.
ً
بیشــتر دوســتی هایــی کــه در دوران مدرســه داشــته ایــد ،تقریبــا در یــک
شــرایط همگــون شــکل گرفتــه انــد .دوســتی بــا افــرادی کــه در یــک شــهر،
ً
طبقــه اجتماعــی و شــرایط نســبتا مشــابه بودهانــد .ایــن دوســتی هــا بــا
دوســتی هــای دانشــگاه متفــاوت اســت ،چــرا کــه در محیــط دانشــگاه
افــراد از شــهرها ،طبقــات ،فرهنــگ هــا و در نتیجــه آداب و عــادات مختلف
حضــور دارنــد .پذیــرش تفــاوت هــا شــرط الزم دوســت یابــی در دانشــگاه
اســت ،در غیــر ایــن صــورت دائمــا در حــال مقایســه دوســتان دانشــگاهی
خــود بــا دوســتان قدیمیخــود هســتید و بــه جــای ســرمایه گــذاری بــر
روی ارتباطتــان ،غــرق مقایســه و قضــاوت میشــوید.
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•دلنشین وخوش اخالق باشید
•وعده های غذایی را باهم صرف کنید
•ظاهر مرتب و تمیز داشته باشید
•مراقب سالمت جسم و روان خود باشید
•بپذیریــد قــرار نیســت بــا همــه افــراد صمیمیشــوید و ایــن امــر
ً
کامــا طبیعــی اســت
•خودتان باشید و نقش کس دیگری را ایفا نکنید
•اطالعات عمومیخود را باال ببرید
• زمینه های مشترک بیابید
•دوســتیابی یــک مهــارت اســت ،اگــر بــدان مجهــز نیســتید
فرابگیریــد
•و زندگــی شــخصی خــود را بــا دوســتانتان بــه طــور کامل به اشــتراک
نگذاریــد ،البتــه ایــن مــورد بــرای هــر فــردی متفــاوت اســت ،ولــی
حــد و حــدود را رعایــت کنیــد و اصطالحــا طــوری نشــود کــه نتــوان
آن را جمــع کــرد.
•و در دوســتیابی عجلــه نکنیــد ،بــه شــما اطمینــان خاطــر میدهــم
کــه دوســت خــوب بــه انــدازه کافــی بــرای همــه هســت .ســعی کنید
بــا شــناخت کافــی دوســتانتان را انتخــاب کنیــد چــون دوســتانتان
کامــا بــه زندگــی شــما جهــت میدهنــد.
•دوســت بداریــد تــا دوســت داشــته شــوید یادتــان هــم باشــد کــه
دوســت خــوب یــک نعمــت اســت.
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دوســت بداریــد تــا
دوســت داشــته شــوید
یادتــان هــم باشــد کــه
دوســت خــوب یــک
نعمــت اســت.

