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داًطجَی ػشیش :سالم
آیا احساس هی مٌیذ مٌتزل سًذگی اس دستاًتاى خارج است؟ آیـا احسـاس هی مٌـیذ دیگزاى هذام اس ضوا سَء استفادُ
مـزدُ ٍ حـقـَق ضـوـا را سیـز پـا هی گذارًذ؟ اگز دچار چٌیي احساسی ّستیذ تی تزدیذ ضوا تا مٌَى ّیچگًَِ هزسی
هیاى خَد ٍ سایزیي تؼییي ًنزدُ ایذ ٍ یا اس هزسّای تؼییي ضـذُ هـتشلشلی تزخَردار ّستیذ .هزمش هطاٍرُ داًطجَیی
سؼی هیمٌذ تا تَجِ تِ هطنالت احتوالی تؼضی اس داًطجَیاى پیامّای خَد را اس هَضَػاتی اًتخاب ًوایذ مِ هَرد
استفادُ داًطجَیاى قزار گیزد.

( آگاّی اس هزس در رٍاتظ )
آگاّى اس هزسّا ٍ حزین ّا در

هزس را هى تَاى تِ یل خاًِ

رٍاتظ اًساًى تِ هؼٌاى حفظ

تطثیِ مزد .اًتظار تز ایي است مِ

فاصلِ هٌاسة تا هزدم است .ػذُ

ّز خاًِ ای درب ٍ پٌجزُ داضتِ

اى اس هزدم در رٍاتظ تیي فزدى
خَد تا دیگزاى هزس هطخصى

تاضذ ،اها درب ٍ پٌجزُ ّا تایذ
قفل داضتِ تاضٌذ،تِ عَرى مِ
سامي خاًِ تتَاًذ مساًى را مِ

ًذارًذ تِ عَرى مِ دیگزاى خیلى

هذ ًظزش است تِ درٍى خاًِ راُ

سزیغ تِ آًْا ًشدیل هى ضًَذ ٍ

دّذ ٍ اس ٍرٍد افزاد ًاضٌاس یا

خَدضاى ّن دست تِ افطاگزى

ًاهٌاسة تِ خاًِ جلَگیزى مٌذ .

ّاى گستزدُ اس هسائل خصَصى

تِ ػالٍُ درب ٍ پٌجزُ خاًِ تایذ

درّواى چٌذجلسِ اٍل هى سًٌذ.
در هقاتل مساًى ّن ّستٌذ مِ
هزسّاى پزرًگى دارًذ ،تِ عَرى

در هَاردى مِ فزد خَاب است ٍ
یا در خاًِ حضَر ًذارد ،قفل ضذُ
تاضذ تا مسى ٍارد خاًِ ًطَد.
تا ایي تؼزیف ماهالً تزاى ضوا

مِ دیگزاى را یاراى ًشدیل ضذى

رٍضي هى ضَد مِ هٌظَر اس هزس

تِ آًاى ًیست ٍ خَدضاى ّن تِ

در راتغِ چیست .در ارتثاط تیي

سختىتِدیگزاىًشدیل هى ضًَذ.

فزدى تایذ تِ گًَِ اى تاضین مِ تِ
حزین دیگزاى احتزام تگذارین ٍتِ
مسى ّن اجاسُ ًذّین تِ ها تى

مرکس مشاوره و سالمت دانشجویی
مؤسسه آموزش عالی خاوران
پیام مشاور شماره  – 58آبان 95

احتزاهى مٌذ ،حقَق ها را سیز پا

هزس اجتواػى تِ هؼٌاى رػایت

تگذاردً ،سثت تِ ها تذ رفتارى

حقَق دیگزاى است ٍ در ػیي

مٌذ ٍ ٍارد هحذٍدُ جسواًى ٍ

حال ّن ًثایذ تِ مسى اجاسُ

رٍاًی ها ضَد .هزسّا را هى تَاى
تِ هزس جسواًى ،هزس رٍاًى ٍ هزس
اجتواػى عثقِ تٌذى مزدٍ .قتى
صحثت اس هزس جسواًى تِ ػول

دّین ،حقَق ها را سیز پا تگذارد.
ضزامت تا افزادى مِ ضٌاخت
مافى اس آًْا ًذارین تِ ًَػى

هى آیذ تِ ایي هؼٌاست مِ در

ًادیذُ گزفتي هزسّاى اجتواػى

ارتثاط تا دیگزاى فاصلِ هٌاسثى تا

است .تِ ػالٍُ ،افزادى مِ در

آًْا داضتِ تاضین ٍ تیص اس اًذاسُ

اًتخاب دٍست هالك ٍ هؼیارى

تِ مسى ًشدیل ًطَین ٍ ّویي
اًتظار را ّن تایذ اس دیگزاى داضتِ
تاضین .هزس رٍاًى تِ ایي هؼٌاست
مِ تِ سزػت تا افزاد صویوى

ًذارًذ ٍ تِ راحتى تا افزاد رٍاتظ
دٍستاًِ تز قزار هى مٌٌذ ٍ
صویوى هى ضًَذ اس جولِ مساًى

ًطَین ،احتزام آًْا را ًگِ دارین،

ّستٌذ مِ فاقذ هزسّاى هطخص

اجاسُ ًذّین مسى ًسثت تِ ها تى

ٍ عثیؼى در رٍاتظ تیيفزدى

احتزاهى مٌذ ،تگذارین مِ دیگزاى

ّستٌذ .افزادى مِ در رٍاتظ تیي

در مٌار ها آرام تاضٌذ ٍ آراهص

فزدى هزس هطخصى ًذارًذ،

داضتِ تاضٌذ ٍ اس افطاء هسائل
خصَصى ٍ راسّاى سًذگى تزاى
مساًى مِ آًْا را تِ اًذاسُ مافى

آسیة هى تیٌٌذ سیزا رفتارضاى،
دیگزاى را تزغیة هى مٌذ تا تیص

ًوى ضٌاسین ،خَددارى مٌین

اس اًذاسُ تِ آًْا ًشدیل ضًَذ،

درهجوَع هى تَاى گفت هزس

حزین آى ّا را سیز پا تگذارًذ ٍ

رٍاًی تِ هؼٌاى رػایت حزین

حتى تِ آًْا ضزر تشًٌذ.

ٍحفظ فاصلِ تیي خَد ٍ دیگزى
است ٍ ّیچ چیشى حتى صویویت
تى اًذاسُ ّن تَجیِ ًوى مٌذ مِ
تا دیگزاى ّز عَر مِ دلواى
خَاست حزف تشًین ٍیارفتارمٌین

تزگزفتِ اس ًطزیِ پیام هطاٍر داًطگاُ تْزاى
ضوارُ 211

