
بِ ًام خذا 

ًحَُ برخَرد صحیح با هذدجَ :ػٌَاى هَضَع هباحثِ

اًساى در ابؼاد ٍ ػرصِ ّای هختلف زًذگی اغلب با هَقؼیت ّای هتؼارض،تٌص زا ٍ چالص بر 

برخی از ایي افراد در ایي گًَِ هَاقغ بِ دًبال هطاٍری ّستٌذ کِ بتَاًذ . اًگیس هَاجِ هی ضَد

یکی از ضیَُ ّای . بِ آى ّا کوک کٌذ تا ایي هَقؼیت ّا را بِ خَبی ٍ تَام با اراهص طی کٌٌذ

هذدکار باّذف باز تَاى کردى هذدجَ بِ .کار در هذدکاری اجتواػی ، هذدکاری فردی است

. ایجاد ارتباط بِ صَرت رٍ در رٍ هی پردازد

در ایي بیي ایي سَال پیص هی آیذ کِ چِ برخَردی با هذدجَ هٌاسب ٍ صحیح است؟ 

در اداهِ بحث قبلی گرٍُ در ارتباط با یخ ضکي ّای رابطِ بیي هذدکار ٍ هذدجَ بِ ایٌجا 

در ابتذای جلسِ یکی از  (تَافق هطاٍرُ)هیرسین کِ برقرار کردى رابطِ هستقین ٍ غیر هستقین

. هْوتریي ػَاهل ایجاد رابطِ صحیح است

در ابتذا بایذ بِ ایي ًکتِ تَجِ کٌین ٍ در ًظر بگیرین کِ هذدجَیاى بِ چٌذ گرٍُ تقسین بٌذی 

: هیطًَذ

. گرٍُ اٍل افرادی ّستٌذ کِ بِ خَاست خَدضاى بِ هطاٍر هراجؼِ هیکٌٌذ

. دستِ دٍم هذدجَیاًی ّستٌذ کِ بایذ بِ هطاٍر هراجؼِ کٌٌذ

. سَهیي گرٍُ افرادی ّستٌذ کِ بِ دلیل هطکالت دیگراى هراجؼِ هیکٌٌذ

. ٍ دستِ آخر هراجؼیٌی ّستٌذ کِ ّیچ باٍری بِ تغییر ًذارًذ

با تَجِ بِ ایي ًکتِ رٍابط  بر حسب هَقؼیت ٍ ضرایط هطاٍر ٍ هراجؼِ کٌٌذُ بِ صَرت 

. هستقین ٍ غیر هستقین بِ ػول هی آیذ

هذدکاردر ابتذا برای بِ دست آٍردى اطویٌاى هذدجَ هیتَاًذ از رٍش راّبردی کردى ٍ ّذایت 

. کردى ٍی بِ پیرٍی از خَد استفادُ کٌذ

در ایي رٍش استفادُ از بذى ، هخصَصا دست ّا ٍ پاّا بِ برقراری بْتر ارتباط غیر کالهی 

زیرا هذدجَیاًی کِ برای هطاٍرُ هی آیٌذ ابتذا در حالتی بستِ ٍ گارد گرفتِ . کوک هی کٌذ



در ایي ٌّگام هذدکار . ّستٌذ ٍ اجازُ ًوی دٌّذ هطاٍر بِ حرین خصَصیطاى ٍارد ضَد

هیتَاًذ با ًطاى دادى ػالئوی از جولِ باز کردى پا ّا ٍ دست ّا بِ صَرت ارتباط غیر کالهی 

. هذدجَ را بِ پیرٍی از خَد  ٍادار کٌذ

در ایي هَقؼیت تَصیِ ضذُ است کِ هذدکار دٍ دقیقِ ابتذایی از هذدجَ تقلیذ رفتاری کٌذ ٍ 

. بؼذاز آى رٍش راّبردی را در پیص بگیرد تا هذدجَ قبَل کٌذ بِ هطاٍر خَد اػتواد ًوایذ

اها بایذ بِ ایي ًکتِ تَجِ کرد کِ رفتار هذدکار ًبایذ بِ ًَػی باضذ کِ هذدجَ حس کٌذ رفتار 

. ٍی غیر ٍاقؼی ٍ برای فریب دادى اٍ است

ٍقتی هذدجَ حس خَبی داضتِ باضذ ،خَدش را آزاد احساس هی کٌذ ٍ بِ ایجاد رابطِ ترغیب 

. هیطَد

اها هذدجَیاًی . زباى بذى هٌاسب در رابطِ رٍ در رٍ ، استرس هذدجَ را بِ حذاقل هی رساًذ

ّستٌذ کِ بِ دلیل داضتي تیک ّای ػصبی غیر قابل کٌترل هطکل بیطتری برای برقراری 

ارتباط با هذدکار دارًذ کِ در ایٌجا هذدکار با برقرار کردى ارتباط کالهی ٍ غیر کالهی  هٌاسب  

. هیتَاًذ استرس هَجَد در هذدجَ را بِ حذاقل برساًذ

برای هثال بِ هذدجَ بگَیذ؛چِ چیسی بِ ضوا کوک هیکٌذ استرستاى کوتر ضَد؟ 

ًگَیذ؛چرا استرس داریذ؟ 

رفتار غیر کالهی برای یک هذدکار بسیار هْن است اها بایذ در کٌار رفتار کالهی ٍ برای پیطبرد 

تاییذ کردى،تٌظین کردى ضرایط هحیطی،تقَیت کردى حس . رًٍذ هطاٍرُ استفادُ ضَد 

. اطویٌاى ٍ تکرار از راُ ّای برقراری ارتباط درست با هذدجَ است

بِ طَر کل هیتَاى گفت هذدکار بایذ قبل از هطاٍرُ ّر چیسی کِ هساحن است را از هیاى 

بردارد ٍ با تَجِ بِ هَقؼیت زهاًی ٍ هکاًی ٍ فردی هذدجَ هحیطی اهي ٍ قابل اطویٌاى را 

برای فرد هطاٍرُ گیرًذُ فراّن آٍرد تا هذدجَ بتَاًذ بذٍى داضتي استرس بِ بیاى هطکل خَد 

. بپردازد ٍ از هذدکار خَد راّکاری برای حل کردى آًْا دریافت کٌذ

 پایاى


