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ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
اﯾن ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ﺑرای ھﻣراھﯽ اوﻟﯾن دوره از ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﻣوزش ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﻋﻣلﮔرا ) (PETاز اﻧﺟﻣن ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺗروﻣﺎی روﺣﯽ و آراﻣش )(CWWPPدر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫﺷده اﺳت .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﺑﺧش ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺧواھد ﺷد،
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اﯾن دورهھﺎ ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن  CWWPPاز ﺳﺎل  ١٩٨٨ﺗوﺳﻌﮫ دادهﺷده اﻧد .اﯾن دوره ﺑرای اﻓراد ﺑدون آﻣوزش ﻗﺑﻠﯽ در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫھﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓراد آﺳﯾبدﯾده ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،اﻓراد ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷده ،
اﻓراد ﻣورد آزار و اذﯾت ،ﮔروهھﺎی اﻗﻠﯾت و ﻏﯾره  ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫﺷده اﺳت.

اﮔرﭼﮫ اﯾن دورهھﺎ دارای ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾتاﻧد اﻣﺎ از ﻧوع ﻣﺗن ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در اﺳﺗﻔﺎده و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐردن آنھﺎ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺧود اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﮐرده و ﺗردﯾد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﻗﺑل از ﺗﻐﯾﯾر اﺻول ،از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ و در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ از اﯾن دوره اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد.
ھدف دﯾﮕر ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﮔروه ﮐﺎری اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﮔروھﯽ از اﻓراد ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫھﺎ و ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﺷﺑﯾﮫ اﺳت ،ﺑﺷﻧوﯾم .ﻣﺎ اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت را در
ﻧﺳﺧﮫھﺎی آﯾﻧده دوره ﻣﯽآورﯾم .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎ از طرﯾق اﯾﻣﯾل  cwwppsummer@gmail.comﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ از طرﯾق اﯾن دورهھﺎ ﺑﯾﻧش ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺧود و ﻣراﺟﻌﯾن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ دﺳت
آورﯾد .در ﮐﺎر ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﮭﺗرﯾنھﺎ را ﺑراﯾﺗﺎن آرزو ﻣﯽﮐﻧﯾم.

ﺑﺧش  :١ﻣﻘدﻣﮫ
 1-1ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ PETو اﯾن دوره
ھدف اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از دورهھﺎ آﻣوزش ﻣﻘداری داﻧش ،ﻣﮭﺎرت و ﻧﮕرش ھﺎی اﺻوﻟﯽ ﺑﮫ اﻓراد اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد در ﺟواﻣﻊ
ﺧود ﺑﮫ اﻓراد دارای ﺗروﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﻣﭼﻧﯾن راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻓرادی ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ داوطﻠﺑﺎن ﺑﻠﻧدﻣدت و ﮐوﺗﺎهﻣدت ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯾن
دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾره .
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در اﯾن آﻣوزشھﺎ ﻣﺎ ﻓرض ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ رواﻧﺷﻧﺎس ﯾﺎ ﻣﻌﻠم ﯾﺎ ﻣددﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ از ﻗﺑل ﺑﺎ اﻓراد ﻣددﺟو
ﮐﺎرﮐردهاﯾد .ھدف ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻣوارد و آﻣوزشھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻗرار دھﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ واﮐﻧشھﺎی روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و آﺳﯾبھﺎی روﺣﯽ ﺧود زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.

اﯾن دورهھﺎ ﺑﮫوﯾژه ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطﻘﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﻣﻌرض درﮔﯾریھﺎی ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ دارﻧد
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ آﺳﯾبﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣردم در ﺣﺎل
ﻣﮭﺎﺟرت ،اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺣﺳﺎﺳﯽ ،ﺟﺳﻣﯽ و ذھﻧﯽ دﭼﺎر ﭼﺎﻟش ﺷدهاﻧد ،اﻋﺿﺎی ﮔروهھﺎی اﻗﻠﯾت ،اﻓراد زﻧداﻧﯽ ،اﻓراد
ﻓﻘﯾر و اﻓرادی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی دﯾﮕر دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺷدهاﻧد ،در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم.

ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم در اﺑﺗدا روﺷن ﮐﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ روانآﺳﯾﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﯾﺳت .ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ و ﯾﺎ اﻓراد ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﯾم .اﯾن واﮐﻧشھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد اﻓﺳردﮔﯽ و ﺧﺷم ،ﻣﯽﺗواﻧد
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﯽﺗواﻧد ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﯾن دو ﺑﺎﺷد .ھر ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ روش ﺧود واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﺑﮫ اﯾن واﮐﻧشھﺎ ﺑﮫطور
ﻣﻔﺻل در اﯾن دوره ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد.

اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن دوره آﻣوزﺷﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود .اوﻟﯾن آن ﻣﻘدﻣﮫای اﺳت ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓراد و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود ،ﮐﮫ طﺑﯾﻌﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ واﮐﻧشھﺎی ﺗروﻣﺎﯾﯽ دارﻧد رخ ﺧواھد داد .ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ روﯾدادھﺎی روانآﺳﯾﺑﯽ را ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺧود اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭼطور ﺑﺎ ﺗروﻣﺎی
اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد در ارﺗﺑﺎط ھﺳﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﺎدل را در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ،ﮐﺎر ﮐردن
ﺑﺎ دﯾﮕران ﺷﺎﻣل ﮐﺳب اﻋﺗﻣﺎد آنھﺎ و ﮔوش دادن ﺑﺳﯾﺎر و دﻗﯾق ﺑﮫ آنھﺎﺳت .در اﯾن دوره و دوره ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﻣوﺿوع ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.

دوره دوم ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺑﮫﺻورت ﻓردی و ﮔروھﯽ ﻣﯽﭘردازد .ﻣﺎ ﺑرﺧﯽ زﻣﯾﻧﮫھﺎ و
ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدھﯾم .ازآﻧﺟﺎﮐﮫ ھدف اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد در ﻓرھﻧﮓھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳت و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھر
ﻓرد ﺑﺎ دﯾﮕری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،اﯾن درسھﺎ ﭘﺎﯾﮫ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﺳﺑﮏ ﺧودﺗﺎن از آﻧﮭﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
دوره ﺳوم ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺷﺎوره ﻣﯽﭘردازد .ﻣﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎت و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف در رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺧواھﯾم اﻧداﺧت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧﺣوه ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔروهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻣراﺟﻌﯾن ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.

دوره ﺑﻌدی ﺑﺎ ﺗﺣوﻻت ﻏﯾر ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز ﺳروﮐﺎر دارد .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری و ﺳﺎﯾر ﺷﮑلھﺎی ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ،ازﺟﻣﻠﮫ ﻋداﻟت
ﺗرﻣﯾﻣﯽ 1ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد.

در دوره آﻣوزﺷﯽ ﭘسازآن ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و
ﻏﯾرﺗﺟﺎری ،ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد .آنھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﮭم ﺑودهاﻧد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫطور ﻓزاﯾﻧدهای در ﺣﺎل اھﻣﯾت
1
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ﯾﺎﻓﺗن ھﺳﺗﻧد .ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،اﺻوﻟﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ در ھﻣﮫﺟﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﺷﺑﯾﮫ ھﺳﺗﻧد.

درﻧﮭﺎﯾت ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﯽﭘردازﯾم .ﻣﺎ وﮐﯾل ﻧﯾﺳﺗﯾم ،اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻻزم اﺳت ھﻣﮫ ﺑداﻧﻧد.

ﭼﯾزھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺷروع ﻣطﺎﻟب دوره اول ،ﺑﮕوﯾﯾم .اول ،ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن دوره ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد،
ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺗرﻧت و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد را ﻧﯾز ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ھر ﭼﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣﺗﻔﺎوتﺗری را
ﺑﺑﯾﻧﯾد ،ﺑﮭﺗر اﺳت.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھدف ﻣﺎ آﻣوزش ﯾﮏ ﺳری اﺻول اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎﺳت .ﻟطﻔﺎ ً ،اﮔر ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽداﻧﯾد از ﻓرد دﯾﮕری ﯾﺎ
ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗر از آن از ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﭘرﺳﯾد و درﺑﺎره آن ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد .ﻣﮭمﺗرﯾن اﺻل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣردم اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ وﺟود
ﻧﯾﺎورد.

ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑﮫطور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷﯾد .در ﻣطﺎﻟب
ﺑﻌدی در ﭼﻧدﯾن درس ﺑﮫ آنھﺎ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.

ھﻣﭼﻧﯾن ،از دﯾدﮔﺎه ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد ﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧدارﯾم.

اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ از اﯾن دورهھﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ دﺳت آورﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اطراﻓﯾﺎﻧﺗﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯾد .از ارﺗﺑﺎط ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﺧود اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﻧظرﺗﺎن ﭼﯾﺳت  ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ درﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم ،ﭼﮫﮐﺎری اﺷﺗﺑﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم
و ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ درسھﺎی ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾم ،درﺑﺎره اﯾن ﻣوارد ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد .ﻣﺎ ﻣﺷﺗﺎﻗﯾم ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﺧﺑری
را ﺑﺷﻧوﯾم .ﻟطﻔﺎ ً از طرﯾق اﯾﻣﯾل cwwppsummer@gmail.comﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

 2-1ﻣﻘدﻣﮫای ﺑر  CWWPPو آﻏﺎز PET
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﻣﯽ از ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ  CWWPPو اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾم ،ﭼﮫﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم ،و دﯾدﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﯾم
را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾم

ﭼﺎرﻟز دﯾوﯾد ﺗوﺑر ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل CWWPP
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رھﺑر اﯾن دوره ،ﭼﺎرﻟز دﯾوﯾد ﺗوﺑر ،ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ اﺳت .او در اواﺧر دھﮫ  ،1980ﻣدرک ﭘزﺷﮑﯽ ﺧود را از داﻧﺷﮕﺎه ﮔروﻧﯾﻧﮕن
در ھﻠﻧد درﯾﺎﻓت ﮐرد .ﺑﻌدازآن دورهھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗﻌددی را درزﻣﯾﻧﮫٔ ﺗروﻣﺎی 1روﺣﯽ ،ﭘزﺷﮑﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﭘزﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و دﯾﮕر زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ را ﮔذراﻧد .او ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎنﮔذاران  CWWPPاﺳت.

او در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﭘﻧﺎھﻧده در ﻣﺣﻠﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﻧﯾوﯾورک ﺑزرگ ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،او ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی در ﻣورد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و
ﺗروﻣﺎ ھم در ﺧﺎﻧﮫ و ھم ﺑﮫﺻورت ﺣرﻓﮫای ﯾﺎد ﮔرﻓت .در ﺿﻣن ﯾﮑﯽ از ﻣﺎدرﺑزرگھﺎﯾش ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در
اﯾﺎﻻتﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود.
او از ﺳﺎل  1966در ﺟﻧﺑشھﺎی ﺗﻐﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﺑﺗدا در ﺟﻧﺑشھﺎی زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ و ﺻﻠﺢ و ﺳﭘس ﺑﺎ
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن .او ھﻣﭼﻧﯾن در ﺗﺣوﻻت ﻏﯾر ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز آﻣوزشدﯾده و دارای ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت.

آﻏﺎز دوره آﻣوزش ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﻋﻣلﮔرا ) (PETو CWWPP
ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ ﺗوﺑر در ﺳﺎل  1988ﻣدرک ﭘزﺷﮑﯽ ﺧود را ﮔرﻓت ،ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،ﮔروه آزﻣﺎﯾش ﭘزﺷﮑﯽ
ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و دﯾﮕر ﮔروهھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ھﻠﻧدی ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﺑرای درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐردﻧد.
اﯾن ﮔروه ﺑﺎ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﺑﮫﮔوﻧﮫای رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ دﯾﮕر ﭘزﺷﮑﺎن رﻓﺗﺎر ﻧﻣﯽﮐردﻧد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﺑﻌداً در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن آﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽطﻠﺑد و ﻣﻘدار زﯾﺎدی وﻗت و اﻧرژی ﻣﯽﮔﯾرد .در آن
زﻣﺎن ﮐﮫ اﯾن ﮔروه در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑود ،ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﻧﯾﮑوﮐﺎر ﺑودﻧد ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ وﻗت و ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن
ﺻرف ﻣﯽﮐردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣراﮐز ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ھم ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧدﻧد .اﮐﺛرﯾت ھر دو ﮔروه در
ﻣورد ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﻓرادی دارای آﻣوزش ﮐم و ﯾﺎ ﺑدون آﻣوزش ﺑودﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎوﺟود ﺗﻔﺎوتھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣﯾزان ﺑﺎﻻی
ﺗروﻣﺎ ،ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ آنھﺎ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ درﻣﺎن ﺗروﻣﺎی ﻧﮑردﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن داﺳﺗﺎنھﺎی آن اﻓراد درﮔﯾر ﺗروﻣﺎ ﺷدﻧد)اﯾن
ﺑﮫﻋﻧوان آﺳﯾب ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده اﺳت( .درﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن  ،روش آﻣوزش و ﻧظﺎرت ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان آﻣوزش ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﻋﻣلﮔرا،
و ﯾﺎ  PETﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ وﺟود آﻣد .ﻣﺎ درﺑﺎره ﺟزﺋﯾﺎت  PETدر ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی درس ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮐرد.
در اواﯾل دھﮫ  ،1990ﺟﻧﮓ در ﺟﻣﮭوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻓدرال ﯾوﮔﺳﻼوی ﺳﺎﺑق آﻏﺎز ﺷد .ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد ﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف،
ﯾﮏ ﮔروه ﮐﺎری ﺑرای اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد CWWPP .از آن ﺷﮑل ﮔرﻓت.
ﺗوﺑر در ﻣﺎه ژوﺋن ﺳﺎل  1995ﺑﮫ ﮐرواﺳﯽ ،ﺑوﺳﻧﯽ-ھرزﮔوﯾن و ﺻرﺑﺳﺗﺎن آﻣد و  CWWPPاز آن ﻣوﻗﻊ ﺗﺎﮐﻧون در اﯾﻧﺟﺎ
ﺑوده اﺳت .دﻓﺗر اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در وﮐوار در ﺷرق ﮐرواﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  1991ﺑﮫﺷدت آﺳﯾب دﯾد.
ﻣﻧطﻘﮫای ﮐﮫ ﻣﺎ در آن زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،در ﮐﻧﺎر رود داﻧوب اﺳت .ﻓرھﻧﮓھﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾش از 8000ﺳﺎل ﻗدﻣت
دارﻧد و ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن ﺗﻘوﯾمھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ ﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن زﯾﺑﺎ و ﺟذاب اﺳت ،اﻣﺎ از
ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ﻏماﻧﮕﯾز اﺳت.

ﺛﺑت
ﺑﮫﺻورت رﺳﻣﯽ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ھﻠﻧد ﺛﺑتﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ در ﮐرواﺳﯽ
دارﯾم و ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑوﺳﻧﯽ-ھرزﮔوﯾن ﺛﺑتﺷدهاﯾم .در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻧﯾﺎد ﺑﺎدوﺋن
اﯾﺎﻻتﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ دارﯾم.

 1آﺳﯾب و ﺿرﺑﮫ روﺣﯽ
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اھداف و ﻋﻣﻠﮑرد CWWPP
ھدف اﺻﻠﯽ  CWWPPاﻓزاﯾش ظرﻓﯾت در ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗروﻣﺎی روﺣﯽ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ آن اﺳت .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫاﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ رواﻧﺷﻧﺎس و روانﭘزﺷﮏ و ﻣددﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﮕر اﻓراد ﻣؤﺛر وﺟود ﻧدارﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض روﯾدادھﺎی
ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ﺷدﯾد از ﻗﺑﯾل ﺟﻧﮓ ،ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ ،ﺗﺑﻌﯾض ،ﻣﮭﺎﺟرت و ﺳﺎﯾر ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺗﮫ دﺳت ﺑﺷر ﺑودهاﻧد ،
رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ اﻏﻠب ،ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮫﺧوﺑﯽ دوﺳﺗﺎن و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻓرد دﭼﺎر ﺗروﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آنھﺎ
دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن داﻧش ﮐﺎﻓﯽ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آنھﺎ در ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗری ﻗرار دارﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،آﻧﭼﮫ  CWWPPاﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،آﻣوزش ﻣردم در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد روﺳﺗﺎھﺎ و ﺟواﻣﻊ ،ﺗﺎ ﺑﮫ
ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ آنھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ "درﻣﺎﻧﮕران ﭘﺎﺑرھﻧﮫ" ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ "ﺣﻣﺎﯾتﮐﻧﻧدﮔﺎن ھمردﯾف" ﯾﺎ "درﻣﺎﻧﮕرھﺎی
1
ﻣددﮐﺎر" ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷوﻧد .ﻣﺎ از اﯾن روش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده ﺑﮫﻋﻧوان آﻣوزش ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﻋﻣلﮔرا ،ﮐﮫ ﮐوﺗﺎه ﺷده آن PET
اﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ  PETرا ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎﻣل در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی درس ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﯾم داد.

ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘدار ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ ﻣﺷﺎوره ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺿوری ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑﺧشھﺎی ﻣﮭم ﮐﺎر ﻣﺎ ،ﻧظﺎرت روانﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرای اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣدد ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ ﺑﺎ
اﻓراد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ،ﺑرﺧﯽ از آﺳﯾبھﺎی آنھﺎ را ﺟذب ﻣﯽﮐﻧﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزی اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﻣﯽدھﯾم
ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﯾشازﺣد دارﯾم .اﯾن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ واﮐﻧشھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻓرﺳودﮔﯽ ﻧﺎم دارد ،ﮐﮫ آن را در درس اول ﺗوﺿﯾﺢ
ﺧواھﯾم داد .ﻧظﺎرت روانﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھر ﻓردی ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت ﺑﺎ ﻓرد دﯾﮕری ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐﻧد و از آﺳﯾبھﺎی ﺟذبﺷده ﺧﺎرج ﻣﯽﺷود و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺗﻌﺎدل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ھر ﻓردی ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد
آﺳﯾبدﯾده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن و ﭼﮫ ﭘزﺷﮑﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و داوطﻠﺑﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧظﺎرت دارد .ﻣﺎ در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﮑررا
ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻧظﺎرت ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.

ﺗﻌﺻﺑﺎت و ﻧظرھﺎی ﻣﺎ
ﻗﺑل از اداﻣﮫ  ،ﻣﯽﺧواھﯾم در ﻣورد ﺗﻌﺻﺑﺎت و ﭘﯾشداوریھﺎ و دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧود ﺑﺣث ﮐﻧﯾم .ھﻣﮫ ﻣﺎ اﯾن ﺗﻌﺻﺑﺎت و
ﭘﯾشداوریھﺎ را دارﯾم ،ﭼﮫ از آنھﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾم ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷﯾم .از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ از آنھﺎ آﮔﺎه ﺷوﯾد.
ﻧﺧﺳت ،ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﺎﯾد زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد و ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﻧﺗرل را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣﺄﻣورﯾت ﻣﺎ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ داﻧش ،ﻣﮭﺎرت و ﻧﮕرشھﺎی ﻻزم ﺑرای اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ اﻓراد ﺑدھﯾم .اﯾن ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود.
دوم اﯾﻧﮑﮫ ،ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﭘﺎﺳﺦھﺎ را ﻣﯽداﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ھر ﻓرآﯾﻧد ﯾﺎدﮔﯾری و ھرﮔوﻧﮫ ﻓراﯾﻧد
ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻓراد ،ﻣﺳﯾری دوطرﻓﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ھرﮔز ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﯽﺷوﯾم.

ﺑﮫطور ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن از ﺳطﺣﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﻧﮫ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن اﻋﺗﻘﺎددارﯾم .ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرل راﺟرز رواﻧﺷﻧﺎس ،ﻣﺎ
ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﺧود دارﻧد ،ﺑﮫﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آنھﺎ دﯾﮑﺗﮫ ﺷود.

راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗروﻣﺎی روﺣﯽ ،ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ اﻓراد واﮐﻧشھﺎی ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺣوادث ﺗروﻣﺎ دارﻧد و اﯾن واﮐﻧشھﺎ آﺳﯾبﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
واﮐﻧشھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ھر دو ھﺳﺗﻧد .اﮔرﭼﮫ ﺑرﺧﯽ از واﮐﻧشھﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ
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راﯾﺞ وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺗرﮐﯾب ﺧﺎص ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﻓرد اﺳت .ﻣﺎ در ﻣورد اﯾن واﮐﻧشھﺎی ﻣﻌﻣول در ﻣﺑﺎﺣث ﺑﻌدی اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﺎزﺧواھﯾم ﮔﺷت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر واﮐﻧش ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫای
ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﺳﺗﯾد.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑرای ﺣل واﮐﻧشھﺎی ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ طوﻻﻧﯽﻣدت اﺳت .ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫﭼﯾز ﯾﮏﺷﺑﮫ اﺗﻔﺎق
اﻓﺗد ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﯾنﮔوﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺻﺑر ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﯾن دﺷوار اﺳت.

ﺑﮫطور ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫ درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺧﯾﻠﯽ اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارﯾم .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از داروھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣوﺟب
ﮐﺎھش ﻋﻼﺋم ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ اﺻل ﻣﺷﮑل ﻧﻣﯽﭘردازﻧد .ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗروﻣﺎی روﺣﯽ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از اﻗداﻣﺎت را ﻣﯽطﻠﺑد ﮐﮫ در
ﻣطﺎﻟب ﭘﯾش رو در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑﺎزھم ﺑﺎﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﻧوع ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣؤﺛر اﺳت ﺑرای ھر ﻓرد ﻣﺗﻔﺎوت
ﺧواھد ﺑود و ﻣﯽﺗواﻧد در طول زﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
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درﻧﮭﺎﯾت ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔروهھﺎی ﺧود-ﯾﺎری اﻋﺗﻘﺎددارﯾم ،ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﮔروهھﺎی دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔروهھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧت
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .اﯾن ﮔروهھﺎ از اﻓراد ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﻧد ﮐﮫ دورھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ آنھﺎ را
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽدھد ،ﺑﺣث ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﺎﻣل اﺷﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧﺎص  ،اﻓرادی ﮐﮫ در ﯾﮏ روﺳﺗﺎ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻓراد ﻣﺑﺗﻼﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺧﺎص ،ﺳرﺑﺎزان ﺳﺎﺑق ،ﻧوﺟواﻧﺎن و اﻓراد ﮔوﻧﺎﮔون دﯾﮕر ﮐﮫ دارای ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﺷﻧد .اﻏﻠب ،اﻓراد در ﭼﻧﯾن ﮔروهھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﯽداﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ،داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد و
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﻣﺳﺎﺋل ﺧود را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
ﻟطﻔﺎ ً در ﻣورد ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﯾم ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧظرات ﺧود را درﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫاﯾم و در
ﻣورد ﺗﻌﺻﺑﺎت ﺧودﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫاﯾد ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ﻣﺎ ﺑﮫ آدرس  cwwppsummer@gmail.comﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

 3-1آﻣوزش ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﻋﻣلﮔرا )(PET

ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ PET
 PETدر اﺑﺗدا در ھﻠﻧد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐردﻧد اﯾﺟﺎد ﺷد ،اﯾن داوطﻠﺑﺎن اﻓرادی ﺧوب ﺑﺎ
ﻗﻠبھﺎﯾﯽ ﺑزرگ ﺑودﻧد اﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ درزﻣﯾﻧﮫٔ ﻧظﺎرت روانﺷﻧﺎﺳﯽ اﮔر ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ داﺷﺗﻧد ،اﻧدک ﺑود .از اﯾن اﻓراد
ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷد ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺛل ﻓرھﻧﮓ ﺧودﺷﺎن ﻧﺑود و ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ دﭼﺎر آﺳﯾبھﺎی روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷده
ﺑودﻧد ،ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﭼﮫ اﯾن آﺳﯾبھﺎ در ﻣﻧﺎطق اﺻﻠﯽ زﻧدﮔﯽﺷﺎن و در طول ﺳﻔرﺷﺎن رخداده ﺑود و ﯾﺎ در طول ﻓراﯾﻧدھﺎی اداری
ﮐﺎرھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ .ﺑﻌدھﺎ ﭘزﺷﮑﺎن ،ﭘرﺳﺗﺎران ،ﻣددﮐﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﮕر ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗﻧد.

Balint
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اھداف PET
در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  2007در ﻣﺟﻠﮫ ﭘزﺷﮑﯽ " "The Lancetﮔزارشﺷد ﮐﮫ ﺑﯾش از  90درﺻد از اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ
روانﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ،آن را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،در ﺳﺎلھﺎی ﭘسازآن ،وﺿﻌﯾت ﺑﮭﺑود ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھدف اﺻﻠﯽ  ،PETاﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ روانآﺳﯾﺑﯽ اﺳت.

ﺑرﺧﯽ از ﻣزاﯾﺎی PET
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻏﻠب ﺳطﺢ ﺑﺎﻻ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑرای
ﺧدﻣت ﺑﮫ آنھﺎ ھﺳﺗﻧد راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧدارﻧد .اﻓراد ،از اﻋﺿﺎی ﺟواﻣﻊ ﺧود ﺣرف ﺷﻧوی ﺑﺎﻻﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
دارﻧد .آنھﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر درک ﻣﯽﺷوﻧد و ﻓردی ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ آنھﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ اﺳت.

ھﻣﭼﻧﯾن ﮔرﻓﺗن درﻣﺎن و ﻣﺷﺎوره رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرھﻧﮓھﺎ ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﻧﻧﮓ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .دﯾﮕران ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﺧص دﯾواﻧﮫ اﺳت و دﭼﺎر ﺟﻧون ﺷده اﺳت .ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓﺗن
ﭘﯾش ﯾﮏ رواﻧﺷﻧﺎس ﯾﺎ ﯾﮏ روانﭘزﺷﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر ﻧﮑوھﯾده ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .ﺑدﯾن ﺻورت ﻓرد دﯾواﻧﮫ ﯾﺎ ﻣرﯾض ﺗﻠﻘﯽ
ﻧﻣﯽ ﺷود و ﮐﻣﮏ ھم درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺻطﻼﺣﺎت اﻓراد آﻣوزشدﯾده در PET
ﻣﺎ اﻓرادی را ﮐﮫ در  PETآﻣوزشدﯾدهاﻧد"درﻣﺎﻧﮕران ﭘﺎﺑرھﻧﮫ" ﯾﺎ "ﺣﻣﺎﯾتﮐﻧﻧدﮔﺎن ھمردﯾف" ﯾﺎ "درﻣﺎﻧﮕرھﺎی ﻣددﮐﺎر"
ﻣﯽﻧﺎﻣﯾم .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻓرادی ﻧﺎم ﻣﻧﺎﺳبﺗری طﺑق ﻓرھﻧﮓ ﺧود ﺑدھﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﯾﺎ
ﻗراردادھﺎی ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﻧﻘض ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﮫﻋﻧوانﻣﺛﺎل ،در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﮑﺎنھﺎ ،اﺻطﻼح درﻣﺎﻧﮕر ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ
ﺗﺣت آﻣوزش ﺧﺎﺻﯽ ﺑوده و ﯾﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺣرﻓﮫای ﻣورد آزﻣون ﻗرارﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﻣﺣﻔوظ اﺳت .ھﻣﯾن اﻣر
ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣورد ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺷﺎور ھم ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد .ﭘس ﻣراﻗب اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﺷﯾد.

ﻣﺗدوﻟوژی PET
ﻣﺗدوﻟوژی  PETﺑﮫاﻧدازه ﻣﺣﺗوای آن ﻣﮭم ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﮭمﺗر از آن اﺳت.

اول ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﻧدازه ﮔروه آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ ﺧودﯾﺎری را ﮐوﭼﮏ ﻧﮕﮫدارﯾد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﮫ ﺗﺎ دوازده ﻧﻔر اﺳت .اﮔر ﮔروه ﺑزرگﺗر ﺷود ،ﻣﺎ آن را ﺑﮫ دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧﯾم.

ﻣورد ﺑﻌدی ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾزان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھر ﺟﻠﺳﮫ طول ﻣﯽﮐﺷد را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد .ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺑرای ﺣداﮐﺛر ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت و ﻧﯾم ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋت ﺗﻣرﮐز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ھر ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ وﻗت اﺳﺗراﺣﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟﻠﺳﮫ
ھﻣراه اﺳت .اﯾن زﻣﺎنھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.
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ﺟﻧﺑﮫ ﻣﮭم  PETاﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮔروه ﺧﺎص اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﺗﯽ دو ﮔروه در ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑﺎ اﻓراد ﺳﻧﯾن ﻣﺷﺎﺑﮫ و ﯾﮏ
زﻣﯾﻧﮫ ،ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھﻧد ﺑود.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ  PETﯾﮑﯽ از ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از درسھﺎ اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎاﯾنوﺟود ﻣﻣﮑن
اﺳت ﭼﯾزھﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد ﻣواردی را
از آن ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫھﺎی اﻓراد ﮔروه ﮐم ﮐﻧﯾد ،ھرﭼﻧد ﻣﺎ آن را ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم.

ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣوارد ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ در طوﻻﻧﯽﻣدت ﭘوﺷش داده ﺷود ﺗرﺗﯾب اﻧﺟﺎم آنھﺎ اھﻣﯾت ﻧدارد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘشھﺎی
ﻣﺳﺋول ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده ﮔروه ،ﭘﯾﮕﯾری اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت .ﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﺳﮭﯾل در ﺑﺧش ﺑﻌدی اﯾن درس و در دوره ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﺻﺣﺑتھﺎی ﯾﮏ ﻓرد در ﻣورد اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺟﻠﺳﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻵن در زﻧدﮔﯽاش رخداده اﺳت،
ﺷروع ﻣﯽﺷود .ﮔروه ﺳﭘس ﯾﮏ ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺑﺣث ﻣﯽﮔذارد.

ﻣوﺿوع ﺟﻠﺳﮫ ﻣﮭم اﺳت .ﻣﯽﺗواﻧد ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ در زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻋﺿو ﮔروه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد
ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻓراد ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑداﻧﻧد .ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو وﺟود دارد و ﻣردم ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﻋﺗﻣﺎد دارﻧد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد ﻣوردﺑﺣث ﻗرار دھﻧد .ﮐﺎرل راﺟرز ،رواﻧﺷﻧﺎس ،ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺧودﻣﺎن ھﺳﺗﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﺑﮭﺗرﯾن ﺗرﺗﯾب را ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ اھﻣﯾت
دارد ﻣﯽداﻧﯾم.
از اﯾن ﻟﺣﺎظ PET ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ درﻣﺎن ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ در ﻣورد ﺧودﻣﺎن و ﻣﺳﺎﺋل ﺧودﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن اﻣن ﺳﺧن
ﻣﯽﮔوﯾﯾم ،ﮐﮫ درواﻗﻊ درﻣﺎن ھم ھﻣﯾن اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ،در ﯾﮏ ﮔروه  ،PETاﯾن ﻧوع ﺑﺣثھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر ﺑﺎﻋث ﻧﻧﮓ و
ﺷرﻣﺳﺎری اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺗﻣرﯾن ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﮐﺎر ﮔروهھﺎی  PETﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در دوره ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﺗﻣرﯾن ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﺗواﻧﯾم ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن دو ﻧﻔر و ﮔﻔﺗﮕوی ﮔروھﯽ ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺗﻣرﯾن
ﮐﻧﯾم.

ﻧظﺎرت روانﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻧظﺎرت روانﺷﻧﺎﺳﯽ اﻏﻠب در ﮔروهھﺎی  PETﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﻧظﺎرت روانﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دارد .در اوﻟﯾن
ﻧﻣوﻧﮫ ،اﯾن ﻧظﺎرت ﺷﺎﻣل ﺑررﺳﯽ ﮐردن آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕر اﻓراد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد ،اﺳت .ﻧﻘش ﺳرﭘرﺳت
ﯾﺎ ﮔروه ﻧظﺎرﺗﯽ ،ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔروه ﺑﺎﻟﯾﻧت ﯾﺎ ﻧظﺎرت دروﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﺷود ،اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﺷﺧص اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﻧش و زواﯾﺎی ﺟدﯾدی را ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ آن ﺷﺧص ﺑﮫ آن ﻓﮑر ﻧﮑرده اﺳت ﺑﮫ او ﺑدھﻧد .ھﻣﻔﮑری ادراک و ھوﺷﯾﺎری
ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽدھد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧﮑﺎت ﻧظﺎرت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﺑﺗواﻧد از ﺗﺄﺛﯾر ﮐﺎر ﺑر زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽاش و ﺑﺎﻟﻌﮑس رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑد .ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﺳﯾﺎر آﺳﯾبدﯾده دﺷوار اﺳت و اﺛرات ﻋﺎطﻔﯽ روی ھﻣﮫ دارد .اﻓراد ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗوی ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﻣﯽﺧواھﻧد
ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﮐﮫ طﺑﯾﻌﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ،ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﺎدل را در زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ دﺳت آورﯾد .ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ
دﯾﮕران درﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔذرد ،ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده اﺳت.
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ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ ﮔﻔﺗﯾم ،ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻧظﺎرت ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ھر ﺳطﺣﯽ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ﺿروری
اﺳت .اﯾن اﻣر ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺑرای رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن و روانﭘزﺷﮑﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ،ازﺟﻣﻠﮫ ﻣددﮐﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﭘﻠﯾس،
آﺗشﻧﺷﺎﻧﺎن و داوطﻠﺑﺎن ،ﺿروری اﺳت ﺣﺎل ھرﭼﻘدر ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﻣدت ﻣﺷﺎرﮐت آنھﺎ ﺑﻠﻧد ﯾﺎ ﮐوﺗﺎهﻣدت ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ روﯾم ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺎظر ﻧدارﻧد از ﻟﺣﺎظ ﺣرﻓﮫ ای ﺑﮫطور ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ای ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻧظﺎرت ﺑر
ﭘﯾﺷﮕﯾری و درﻣﺎن ﻓرﺳودﮔﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻌداً در اﯾن دوره آﻣوزﺷﯽ درﺑﺎره ﺟزﺋﯾﺎت ﻓرﺳودﮔﯽ ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد.

ازآﻧﺟﺎﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧوع ﻣوارد ﺷﺧﺻﯽ در ﮔروهھﺎی  PETوﺟود دارد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ را ﺑرﻗرار
ﺳﺎزﯾم ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻣوارد ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در داﺧل ﮔروه ﺑﺣث ﻣﯽﺷود ،ﺧﺎرج از آن ﺣرﻓﯽ زده ﻧﺷود .ﺳﺎﯾر
ﻣﻘررات واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮔروه ﺧواھد ﺑود و ﻣﺎ در ﻣورد ﺑرﺧﯽ از ﻗواﻧﯾن ﺑرای ﮔروهھﺎی  PETﮐﮫ در ﺑﺧش ﺑﻌدی اﺳﺗﻔﺎده
ﮐردهاﯾم ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﮐردن ﮔروهھﺎ در دوره ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھﯾم ﮔﻔت.
ﻣﺣﺗوای PET
اﺑﺗدا ﻣﺣﺗوای  PETﺷﺎﻣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻓراد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﺻول ﮐﻠﯽ آن را ﮐﻣﯽ
ﺑﻌد در اﯾن درس ﺑﯾﺎن ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻓﻘط اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻋﺗﻣﺎد اﻓراد را ﮐﺳب ﮐﻧﯾد .اﺧﻼﻗﯾﺎت در ﺑرﺧورد ﺑﺎ دﯾﮕران
ﻧﯾز ﺿروری اﺳت و ﻣﺎ ﻣﻔﺻل در ﻣورد آن ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد.

ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ذﮐر ﺷد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ از ﺧودﺗﺎن ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد.

ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫﺻورت ﻓردی و ﮔروھﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد .اﯾن در
ﻓرھﻧﮓھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد ﺑود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ ﻣﺎ در ﻣورد آن ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد ،اﺻول ﭘﺎﯾﮫای اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎص ﺧود ﺳﺎزﮔﺎرش ﮐﻧﯾد.
رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺗروﻣﺎ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده اﺳت .ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن
آﮔﺎھﯽ ﮐﺳب ﮐﻧﻧد و دراﯾنﺑﺎره ﺑداﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﻣورد روﯾﮑردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف در رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ،
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺗروﻣﺎ از دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭼﯾﺳت ،ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث
آﺳﯾب ﺷود ،و ﺑﮫ ﻧﺣوه ﺑرﺧورد و ﺻﺣﺑت ﺑﺎ اﻓراد در آن ﺷراﯾط ﺗﺎ ازآﻧﭼﮫ ﺑر ﺳرﺷﺎن آﻣده اﺳت ،ﻋﺑور ﮐﻧﻧد ،ﺧواھﯾم
ﭘرداﺧت.

ﺳﭘس در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﻧﺎزﻋﺎت از ﺷراﯾط ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز و ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻣﺛﺑت ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد ﺗﺎ ﻣردم ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑدون ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﺎر روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ در اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.

ﺑﻌدازآن ،ﻣﺎ درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎر ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﻏﯾرﺗﺟﺎری ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺳﻧت دﯾرﯾﻧﮫای در ﻣورد اﯾن ﻧوع
ﮐﺎرھﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﻘﺎط وﺟود دارد .در ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ھم اﯾن ﻧوع اﻗداﻣﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺟدﯾد اﺳت .ﺑﯽﺷﮏ اﯾن وﺿﻌﯾت ﺧﯾﻠﯽ
ﺳرﯾﻊ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت.
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ھﻣﭼﻧﯾن ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ادﻏﺎم ﻣردم در ﺟواﻣﻊ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺟواﻣﻊ ﺑرای ﭘذﯾرش
اﻓراد ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ اﯾن را ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺳﯾری دوطرﻓﮫ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم.

ﺳراﻧﺟﺎم ،ﻣﺎ درﺑﺎره ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑرﺧﯽ از اﺻول وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد آنھﺎ
را ﺑداﻧﻧد.

ﺑرﺧﯽ از ﻧظرات ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺑﻧﺎﺑراﯾن PET ،ﺷﺎﻣل ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد اﺳت .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آن را ﺑﮫآراﻣﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻣﺎ
را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار دادهاﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻧﮑﺗﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫطورﺟدی ﻣﯽﺧواھﯾد اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از درسھﺎ را ﺑﮕذراﻧﯾد ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﮑر ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﮔروه ﮐوﭼﮏ ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﺧودﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل دھﯾد .ﻣﺎ در ﻣورد آن در ﺑﺧش ﺑﻌدی ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ در ﻣورد ھﻣﮫ اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﻣﺎ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ اﯾن را از ﺷﻣﺎ ﺑﺷﻧوﯾم.
ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ اﯾﻣﯾل  cwwppsummer@gmail.comﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ،
 www.cwwpp.comرا ﺑﺑﯾﻧﯾد.

 4-1ﻣﻘدﻣﮫای ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل
ﻣﻘدﻣﮫ
در آﺧرﯾن ﺻﻔﺣﮫ ،ﻣﺎ در ﻣورد ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﮔروه  PETﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .در اﯾﻧﺟﺎ ،ﻣﺎ درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺳﮭﯾل ﭼﻧﯾن ﮔروھﯽ
ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻣﺎ ﺑﻌداً درﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع در درس ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھﯾم ﮔﻔت.

ﻧﻘشھﺎی ﻓرد ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده
در ﺣﺎﻟت اﯾده آل ،در ﯾﮏ ﮔروه  PETھر ﮐس ﺑﮫطور ﻣﺳﺎوی ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺎﻣل را ﺑرای ﮔروه ﺑرﻋﮭده
ﻣﯽﮔﯾرد و ﺑﮫاﯾنﺗرﺗﯾب ﯾﮏ ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده واﻗﻌﺎ ً ﻣوردﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت .اﯾن اﻣر در ﺑﺳﯾﺎری از ﮔروهھﺎ رخ ﻧﻣﯽدھد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ﺧوب اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﻣﺳﺋوﻟﯾت را ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔر اﺧﺗﺻﺎص ﺑدھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧوﺑﺗﯽ ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده
ﺑﺎﺷﻧد.
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ﺗﺳﮭﯾل ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﯾﺎز دارد .ﺣﺗﯽ ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫﺗرﯾن اﻓراد آن را ھﻣﯾﺷﮫ درﺳت اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھﻧد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺳﺧت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم
ﭼﮫﮐﺎری ﺟواب ﻣﯽدھد و ﭼﮫﮐﺎری ﺟواب ﻧﻣﯽدھد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻼش اداﻣﮫ ﺑدھﯾد و ﺑﻌد از ھر ﺟﻠﺳﮫ ﮔروھﯽ
ﺑﮫ آﻧﭼﮫ اﻧﺟﺎم دادهاﯾد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و از دﯾﮕر اﻋﺿﺎء ﮔروه ﺑﭘرﺳﯾد در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐردهاﯾد ﭼﮫ ﻓﮑری ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن
ﮐﺎر را ﺑﮫﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗر ،در طول ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﮔروھﯽ ،اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ اﻓراد در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﻓﮑری
ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﮔروه ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد و اﻋﺗﻣﺎد را اﻓزاﯾش دھد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن ﺑﺧشھﺎی ﮔروه  ،PETﻣﺷﺎرﮐت اﺳت .ﺑﮫاﯾنﺗرﺗﯾب ،ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ،دﯾدﮔﺎه ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد و
ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده اﺳت ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل ﺧود را ﺑروز
دھﻧد و اﻓرادی ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ را ﻗﺑﺿﮫ ﮐردهاﻧد ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﻣﯽﺗواﻧد دﺷوار ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫوﯾژه ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ اﻓراد دارای
ﺷﺧﺻﯾتھﺎﯾﯽ ﻗوی ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﺣﺳﺎس و ﺷﺧﺻﯽ ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ھﻣﺎنطور ﮐﮫ اﻏﻠب در ﮔروهھﺎی  PETاﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد.

ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮔروهھﺎی  PETﮔروهھﺎی ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد ،ﺣداﻗل ﻧﮫ در
ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ آن .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺣث در ﻣورد ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺧﺎص ﯾﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﯾﮏ ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺧﺎص ﺑرای
ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﮐﯾدات  PETﺑر ﺗﺟرﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد و اﯾﻧﮑﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺟﺎرب ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ داﻧش ﮐﻠﯽ ،ﻣﮭﺎرتھﺎ و ﻧﮕرشھﺎی ﮔروه ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﮭمﺗرﯾن ﻧﻘشھﺎی ﻓرد ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺳﺎب زﻣﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدهاﯾم ﮐﮫ ﺑرای اﮐﺛر
اﻓراد ﺳﺧت اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از  50دﻗﯾﻘﮫ ﺑدون وﻗﻔﮫ ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﻧد و ﺟﻠﺳﮫای ﺑﯾن ﯾﮏ ﺳﺎﻋت و ﻧﯾم و دو ﺳﺎﻋت ﺑرای اﮐﺛر اﻓراد
ﺑﯾشازاﻧدازه ﺗواﻧﺷﺎن اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ،ﺑﮫوﯾژه در ﻣورد ﺑرﺧﯽ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺳﺎس و ﺷﺧﺻﯽ وﺟود دارد و ﺟﻠﺳﺎت
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫھﺎی اﻋﺿﺎی ﮔروه طوﻻﻧﯽﺗر ﯾﺎ ﮐوﺗﺎهﺗر ﺑﺎﺷد .ﺑﺎاﯾنوﺟود ،ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم ﮐﮫ زﻣﺎن
اﺳﺗراﺣت ،ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ،ﻓﺿﺎ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻻزم اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ اﻓراد اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد
ﺗﺎ از ﻟﺣﺎظ ﻓﮑری و اﺣﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺳﺎﺋل را ﺟذب ﮐﻧﻧد .ﺑﺎزھم ﺑﺎﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ،اﯾن ﻧﻘش ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن را در ﻧظر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑرای زﻣﺎن اﺳﺗراﺣت و ﯾﺎ اﺗﻣﺎم ﺑﺣث ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد.

ﻣﺣل
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﮔروه ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود .در ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﮑرش را ﺑﮑﻧﯾد ﺟﻠﺳﺎت را ﺑرﮔزار
ﮐردهاﯾم ،در ﮐﻼسھﺎی رﺳﻣﯽ و دﻓﺎﺗر ﮐﺎر ،در اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن و آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻓراد ،در ﮐﺎﻓﮫھﺎ ،ﭘﺎرکھﺎ و دﯾﮕر ﻣﮑﺎنھﺎ.
ﻣﺣﯾط ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور ﻣﻌﻘوﻟﯽ دﻟﭘذﯾر و ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫطوریﮐﮫ ﻣردم ﺑﺗواﻧﻧد ﺑدون ﺧطر ﺷﻧﯾده ﺷدن ﺻدای ﺧود،
ﺣرفھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺻدای ﭘسزﻣﯾﻧﮫ ﺑﻠﻧد ﻧﺑﺎﺷد.

دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات
داﺷﺗن ﻣﻘداری ﮐﺎﻏذ ﺑرای ﺗرﺳﯾم ﺑرﺧﯽ ﭼﯾزھﺎ ﯾﺎ ﻧﺷﺎن دادن آنھﺎ ﻣﻔﯾد اﺳت .اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه ﺑﮫطورﮐﻠﯽ در ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﯽ ﮐوﭼﮏ ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺗﺑﻠتھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺧوب ﺟواب دھﻧد .اﻧﺟﺎم
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﺎرھﺎ ﻧﯾز دارای اﯾن ﻣزﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣوارد را در آﯾﻧده ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑدھﯾد.
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ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﮔروه
ﻣﺎ دوﺳت دارﯾم ﮐﮫ در طول ﺟﻠﺳﮫ اول ﯾﺎ دوم ﮔروه ،در ﺻورت ﻟزوم ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﻗواﻧﯾن را ﺑﻧﺎ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ھﻣﮫ
در ﻣورد آن اﺗﻔﺎقﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣوارد زﯾر ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ھر وﺿﻌﯾت ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
اﯾن روﯾﮫھﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﺑﺎﻻ دﯾﮑﺗﮫ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ھر ﻋﺿو ﮔروه ﻣورد ﺗواﻓق ﻗرار ﮔﯾرد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗواﻧﯾن ﺑﺎ
ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد.

اوﻟﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓراد ﺑﺎﯾد در ﺟﻠﺳﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺑﮫﻣوﻗﻊ در ھر ﺟﻠﺳﮫ ﮔروه ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﺑرای
اﻋﺿﺎی ﮔروه ﮐﮫ وﻓﺎدار ھﺳﺗﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎاﻣﯾدﮐﻧﻧده اﺳت ،وﻗﺗﯽ دﯾﮕران دﯾر ﻣﯽآﯾﻧد ﯾﺎ اﺻ ً
ﻼ ﻧﻣﯽآﯾﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣواردی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮑرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑﯾن اﻓراد ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺑﯾن ﺑروﻧد .درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑرﺧﯽ
از ﻣوارد را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﻏﺎﯾب ﮔروه داد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻓراد آﻧﺟﺎ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد روح و اﻋﺗﻣﺎد ﮔروھﯽ آﺳﯾب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد،
ﺑﮫﺧﺻوص ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻﯽ ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﮔﯾرد.

ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺗﻣرﮐز ﮐردن اﻓراد اﺳت ﺑر روی آﻧﭼﮫ در ﮔروه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد .ﺗﺣت ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط و ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از اﻓراد،
اﯾن اﻣر ﻣﺷﮑل اﺳت .اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور آﺷﮑﺎر درون ﮔروه ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﮔﯾرد .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾن وﺿﻌﯾت ،ﻣﺎ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه ﺑﺎﯾد روی ﺣﺎﻟت ﺳﮑوت ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد و ھﯾﭻﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫﺟز در ﻣوارد اﺿطراری در
طول ﺟﻠﺳﮫ ﮔروه ﭘﯾﺎم ﺑﻔرﺳﺗد.

ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﻣﺎ ھر ﺟﻠﺳﮫ ﮔروه را ﺑﺎ ﭘرﺳﯾدن اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای اﻋﺿﺎ از ﺟﻠﺳﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ اﻵن ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت ،ﺷروع
ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﻓراد ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓرﺻت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھر ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﮐﮫ دوﺳت دارﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ،اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم.

اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺳﭘس ﻣوﺿوع آن ﺟﻠﺳﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﯽﺗواﻧد ﻧظری و ﺗﺋوری ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد .ﻏﺎﻟﺑﺎ ً
ھردو ﺑﺎھم ھﻣراه ﻣﯽﺷوﻧد .ﻣﺛﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﮔروهھﺎی ﻣﺎ رخداده اﺳت ﻣوﺿوع ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳت .ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾن ﻣورد از
دﯾدﮔﺎه ﺷﺧﺻﯽ ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﮔروه و ﭼﻧدﯾن دﯾدﮔﺎه ﺗﺋوری در ﻣورد ﺗروﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ
ﭼﮫﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾم و ﭼﮕوﻧﮫ درﻣﺎن ﺷوﯾم ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑﯾﺎن ﮐردهاﯾم .اﯾن ﻧوع ﺑﺣث ﻣﻌﻣو ً
ﻻ در طﯽ ﭼﻧدﯾن ﺟﻠﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
ﻧﻘش ﻓرد ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔروه را در ﺟﻠﺳﮫ ﺟدﯾد ﺑﮫﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺣث در ﺟﻠﺳﮫ ﻗﺑل ﺗﻣﺎمﺷده ﺑود ،ﺑﺎزﮔرداﻧد.

ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ در ﯾﮏ ﮔروه ﺿروری اﺳت .ﻣﺎ در ﻣورد آن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧتﮔﯾر ھﺳﺗﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ،اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﻣورد
ﻣطﺎﻟب ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد .ﺑﺎاﯾنوﺟود ،ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻣورد ﺷﺧﺻﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﺧﺎرج از ﮔروه ،ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣﺳر،
دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ و ﯾﺎ ھر ﮐس دﯾﮕری ﮔﻔﺗﮫ ﺷود .ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻘض اﯾن ﻗﺎﻧون اﻓراد را از ﮔروه اﺧراج ﮐردهاﯾم .اﯾن اﻗداﻣﺎت
ﺑرای ﮐﺳب اﻋﺗﻣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺑﮫﺧﺻوص در ﺟواﻣﻊ ﮐوﭼﮏ ،اﯾن ﺿروری اﺳت .دھنﻟﻘﯽ ﻣﯽﺗواﻧد
ﺑﮫﺷدت ﺑﮫ ﻣردم آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.
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ﻗﺎﻧون دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم را ﻗﺿﺎوت ﻧﮑﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ درﺑﺎره اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم .ﺑﯾن اﯾن دو ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت
اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﻼﺷﻣﺎن را ﻣﯽﮐﻧﯾم .ھﻣﮫ ﻣﺎ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮑﺳت ﻣﯽﺧورﯾم .دﻟﺳوزی و ھﻣدﻟﯽ
ﺿروری اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع ﻗﺳﻣت ﺑزرﮔﯽ از اﯾن دورهھﺎ اﺳت.

ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﺷﺧﺎص در اﯾن ﮔروهھﺎ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد .اﻏﻠب ،ﻣردم ﻣﯽﺧواھﻧد ﺧودﺷﺎن را ﺑﮭﺗر از
ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧد .اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر اﻋﺗﻣﺎد را از ﺑﯾن ﻣﯽﺑرد .اﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻣرﺑوط اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﻓراد ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺧﺎطر آﻧﭼﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣورد ﻗﺿﺎوت ﺷدﯾد واﻗﻊ ﺷوﻧد .ﻧﮕﻔﺗن ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣوﻗﻌﯾت را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود آﻣوزش ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار ﺷود.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻗواﻧﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ در ﮔروه اﮔر ﻣوﺿوع ﺑراﯾش ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺷﮑل ﺷود ﻣﯽﺗواﻧد »ﻧﮫ« ﯾﺎ
»ﺗوﻗف« را ﺑﮕوﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواردی ﮐﮫ در ﮔروهھﺎی  PETﺑﯾﺎن ﻣﯽﺷود ،ﺟو ﺟﻠﺳﮫ را ﻋﺎطﻔﯽ و ﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد .در
اﯾن ﻣوارد ،ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ،ﻣوﺿوع ﺗﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌد ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﻣﯽاﻓﺗد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘشھﺎی ﻓرد ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ
ﮐﻠﻣﮫ "ﺗوﻗف" را ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧد و اﮔر ﻓرد ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷد دﻟﯾل اﯾن ﮐﺎر را ﺑﭘرﺳد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﻣﺷﮑل از ﭼﯾﺳت .اﮔرﻧﮫ ،در
ﮔروهھﺎی ﻣﺎ اﯾنطور اﺳت ﮐﮫ ﮔروه ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫی ﻓرد اﺣﺗرام ﺑﮕذارد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﮔروهھﺎی  PETﻣﺗوﺟﮫ ﺷدهاﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد ﮐﮫ اﻓراد واﮐﻧش ﻋﺎطﻔﯽ ﻧﺷﺎن
دھﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﯾن ﻧوع واﮐﻧشھﺎ اﻏﻠب اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد .اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﯽﺗواﻧد ﮔرﯾﮫ،
ﺧﺷم ،ﺗرس ،ﻋﻘب ﮐﺷﯾدن و واﮐﻧشھﺎی ﻣﺗﻌدد دﯾﮕری ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﮔروه را ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ از ﺷﺧص در واﮐﻧش
ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد .ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر اﯾﻔﺎ ﮐﻧد.
ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت روﯾﮫھﺎ ﯾﺎ ﻗواﻧﯾن دﯾﮕری وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر ﮔروھﯽ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺟرای آنھﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺳﮭﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت در ﮔروه  ،PETدو اﻣر ﺟدی و ﻣﮭم اﺳت .ﺑرای اﻧﺟﺎم درﺳت آن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت .ﺣﺗﯽ
ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫﺗرﯾن ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧدﮔﺎن ھم ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐﺎر را ﺑﮫدرﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫاﯾم و ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﯽﮔوﯾﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯾری ھﺳﺗﯾم.

 5-1ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﻣورد اﯾنﮐﮫ دوره ﭼطور ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد
اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از دورهھﺎ ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت
اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ از دورهھﺎ ﺑرای ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد آﺳﯾبدﯾده در ھر زﻣﯾﻧﮫای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫﺷده اﺳت.

ﺑﮫ آﻣوزش ﻗﺑﻠﯽ در اﯾن ﺣوزهھﺎ ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت .آﻧﭼﮫ ﻻزم اﺳت ،ﻋﺷق ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣردم اﺳت.
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣرﻓﮫایھﺎ ،و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻣﺗری دارﻧد ،از اﯾن دورهھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭره ﻣﯽﺑرﻧد ،ﺑﮫوﯾژه
اﮔر اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از آنھﺎ درزﻣﯾﻧﮫٔ ﯾﮏ ﮔروه وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھدف ﻣﺎ در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،اﯾﺟﺎد ظرﻓﯾت در ﺳطﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺣﻠﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻓرادی را ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد
ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧﯾم.
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اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳراغ ﻣطﺎﻟب ﻧظری ﻧﺧواھﯾم رﻓت ،زﯾرا اﯾن اﺣﺳﺎس را دارﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﻧظری ﻣﺎ را در
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻧد.

ﻣﺎ ﺑﮫطور ﺧﺎص در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔروهھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﺟﻧﮓھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺳﺎﺑق ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﮔروهھﺎی اﻗﻠﯾت و اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ،
زﻧداﻧﯾﺎن و ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﺷﺎن ،اﻓراد  LGBTI1و ﻏﯾره  ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﯾم .در ﺑﺧشھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از اﯾن دورهھﺎ ،ﻣﺎ روﯾﮑردھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ را ﺑرای ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﮔروهھﺎ ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﺧواھﯾم داد.

ﺟﻧﺑﮫ ﻣﮭم دﯾﮕر ﻓرھﻧﮓ اﺳت .در اﯾن دوره ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻓرھﻧﮓھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷوﯾم و ﺑﮫ ھﯾﭻﮐدام ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽﺷوﯾم .اﯾن ﺑدان
ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ طرحھﺎﯾﯽ را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺧﺎص و ﮔروهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷود .ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾق
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد .از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﻧﺣوه ﺳﺎزﮔﺎری ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎ
ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم در ﻣورد ﻓرھﻧﮓ و ﮔروه ﺧﺎص ﺷﻣﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم .اﯾن ﺑرای ﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت.
ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺻطﻼﺣﺎت و زﺑﺎن
راهھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﮔﻔﺗن ﯾﮏ ﭼﯾز ﯾﮑﺳﺎن وﺟود دارد.
در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،در ﻓرھﻧﮓھﺎ و زﯾر ﻓرھﻧﮓھﺎ و در زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و درزﻣﯾﻧﮫٔھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠف ،ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐموﺑﯾش ﻗﺎﺑلﻗﺑول ﺑﺎﺷﻧد.

ازاﯾنرو از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺗﺎ در ﺗﻔﺳﯾر و ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﮫ در اﯾن دورهھﺎ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺧودﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣراﻗب
ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫﻋﻧوانﻣﺛﺎل ،ﮐﻠﻣﺎت "درﻣﺎﻧﮕر"" ،ﻣﺷﺎور" و ﺣﺗﯽ "راھﻧﻣﺎ" ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻣوارد دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن در ﻣورد ﮐﻠﻣﮫ "ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده" ھم ﻣﯽﺗواﻧد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد.
در طول اﯾن دورهھﺎ از ﺗﻌدادی از اﺻطﻼﺣﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻣﺎ از "ﺑﯾﻣﺎران" ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ آنھﺎ
"ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده" ﻣﯽﮔوﯾﯾم و ﯾﺎ از اﺻطﻼﺣﺎت ﺧﻧﺛﯽ دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد "ﻓرد دﭼﺎر ﺗروﻣﺎ ﺷده" و ﻣﺎﻧﻧد آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم.

درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ﻣﺎ از اﺻطﻼح "ﻣراﻗب" اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﮐﻠﻣﺎت "درﻣﺎﻧﮕر"" ،ﻣﺷﺎور" و
"راھﻧﻣﺎ" ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﺑﺎزھم ﻟطﻔﺎ ً در ﺗرﺟﻣﮫ اﯾنھﺎ در ﻣﺗن ﺧود ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﻌﺿﯽ از اﺻطﻼﺣﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻔﯾدی ﮐﮫ
درزﻣﯾﻧﮫٔھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺎﻓﺗﯾم ﻋﺑﺎرتاﻧد از" :درﻣﺎﻧﮕر ﭘﺎﺑرھﻧﮫ"" ،درﻣﺎﻧﮕر ﮐﻣﮑﯽ"" ،درﻣﺎﻧﮕر دﺳﺗﯾﺎر"" ،ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده" و
"ھﻣراه" .ﺑﺎزھم از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب زﺑﺎن ،ﻓرھﻧﮓ و ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.

زﻣﺎن و ﮐﺎر در اﯾن دوره
ﺑرای دوره اول ﮐﮫ در ﻣورد ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓراد و ﻣراﻗﺑت از ﺧود اﺳت ،ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽزﻧﯾم ﮐﮫ ﺣدود  25ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ
ﻣﺗون ﺧواﻧدهﺷده و ﺑﮫ ﻣوزﯾﮏھﺎ ﮔوشداده ﺷود ﯾﺎ ﻓﯾﻠمھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺗﻣﺎﺷﺎ و اﻧﺟﺎم ﺷود.

 2اﻓرادی ﺑﺎ ﮔراﯾش ھم ﺟﻧس ﮔرا و دو ﺟﻧﺳﮫ ھﺎ و ﺗرﻧس ھﺎ
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ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧظم روزاﻧﮫ داﺷﺗﮫ و ھرروز ﯾﺎ ھرﭼﻧد روز ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑدون ﺗﻧظﯾم ﮐردن
اﯾن ﻧوع روال ،از دﺳت دادن ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﺳﺎن اﺳت .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﺑرای ﮐﺎر روی اﯾن ﻣوارد زﻣﺎن ﺑﮕذارﯾد .اﯾن اﻣر را ﺑﺎ ﺳرﻋت
ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ از روی ﻣﺗون ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﮫ ﺻدا ﯾﺎ وﯾدﺋو اﺑﺗدای ھر درس ﮔوشداده ﯾﺎ آن را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،اﯾﻧﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺗون ﺧواھﻧد ﺑود وﻟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎھﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
طﺑﯾﻌﺗﺎ ،ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ،ﺗﻔﮑر ﻣﻧﺗﻘداﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ
ﻣﯾﮕوﯾﯾم ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻋﺎﻟﯽ اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً اﯾن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظرات ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻼﻗﮫﻣﻧد ھﺳﺗﯾم .ﺳﻌﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد ﺑﮫ
ﺳؤاﻻت و ﻧظرات ﺷﻣﺎ ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن و در ﻗﺳﻣت ﻧظرات وبﺳﺎﯾت ﭘﺎﺳﺦ دھﯾم.
ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ھرﮔز از ﻧﺎم واﻗﻌﯽ اﻓراد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در آن
اﻓراد واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد ،ﺗوﺻﯾف ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﮫوﯾژه وﻗﺗﯽﮐﮫ آﻧﻼﯾن ھﺳﺗﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫﺷدت ﺑﮫ اﺷﺧﺎص
آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮔروه ﮐوﭼﮑﯽ از اﻓراد را ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ آنھﺎ در اﯾن دورهھﺎ ﮐﺎرﮐﻧﯾد ،ﺗﺷﮑﯾل
دھﯾد .اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺑﮫﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﺎﺷد.
در اﯾن دورهھﺎ ﻣﻘدار ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ھﻣراه
ﺷوﯾد و آنھﺎ را ﺳرﮐوب ﻧﮑﻧﯾد .ﺑرای ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ آنھﺎ وﻗت ﺑﮕذارﯾد .در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت از ﺧود در اﯾن دوره ،ﻣﺎ ﺟزﺋﯾﺎت
ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ آنھﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﯾم داد .اﯾن ﮐﺎرھﺎ را ﺑﮫ آراﻣﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ
در زﻣﺎن ﻧوﺷﺗن اﯾن ﻣطﺎﻟب ،ھﯾﭻ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫای از اﯾن دورهھﺎ در ﺧﺎرج از  CWWPPوﺟود ﻧدارد .اﮔر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد روش ﺻدور ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾل ھر ﯾﮏ از دورهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ را اﻧﺟﺎم دھﯾم.
ھرﭼﻧد ﻣﺎ ﻗوﻟﯽ ﻧﻣﯽدھﯾم.
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ CWWPP
ﻣﺎ از ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷوﯾم .ﻟطﻔﺎ ً ﻧظرات و ﺳؤاﻻت ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد .آدرس اﯾﻣﯾل ﻣﺎ
 cwwppsummer@gmail.comاﺳت .وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ  www.cwwpp.orgاﺳت .ﻣﺎ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﯾم و
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻗول دھﯾم ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺳرﯾﻊ ﭘﺎﺳﺦﺧواھﯾم داد.

ﻟﯾﺳت ﺳؤاﻻت
ﻗﺑل از اداﻣﮫ ﺑﺣث ،از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﻓﮭرﺳﺗﯽ را ﭘرﮐرده و ﺑﮫ ﭼﻧد ﺳؤال درﺑﺎره ﺧودﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻋﺿو
ﮔروه ھﺳﺗﯾد ،ھر ﻋﺿو ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺳؤاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دھد .اﯾن ﻧﯾز ﺑرای ﻣﺎ ﺟﺎﻟب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾم ،اﻣﺎ
اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت.

•

• ﺷﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾد؟
• ﺳن ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
• ﺟﻧﺳﯾت ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
• از ﭼﮫ ﻧوع زﻣﯾﻧﮫای آﻣدهاﯾد؟
ﮐﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
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•
•
•

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻓراد آﺳﯾبدﯾده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﺑﺎ ﮐدام ﮔروهھﺎ؟
اھداف ﺷﻣﺎ ﺑرای ﮔذراﻧدن اﯾن دورهھﺎ ﭼﯾﺳت؟
اﯾن ﺳوال ﺑرای ﺧودﺗﺎن اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن را ﻓﻌ ً
ﻼ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﮑﻧﯾد ،آﯾﺎ ﺷﻣﺎ درﮔﯾر ﺗروﻣﺎ ﺷدهاﯾد؟ اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﺗﺟرﺑﯾﺎت
ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﻧﮑﺗﮫ :اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺳؤال راﺣت ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﯾﺎ از ﺣﻣﺎﯾت ﺧوب ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﯾد  ،ﻓﻌ ً
ﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﭘﺎﺳﺦ
ﻧدھﯾد.

ﺑﺧش  :2راﺑطﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
 1-2راﺑطﮫ ﺑﮫﻋﻧوان اﺳﺎس ھﻣﮫﭼﯾز

ﻣﻘدﻣﮫای ﺑر درس راﺑطﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
در ﻓﺻل ﻗﺑﻠﯽ  ،ﻣﺎ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ دوره و  CWWPPرا ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﯾم و ﮔﻔﺗﯾم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﭼطور ﺑﺎﯾد اﯾن دورهھﺎ را
ﮐﺎرﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻻ ،در اﯾن ﻓﺻل ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده و ﻣراﺟﻌﯾن ﻣﯽﭘردازﯾم.
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در اﯾن ﺑﺧش اول  ،ﻣﺎ درﺑﺎره رواﺑط ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺳﭘس ﺑرﺧﯽ از اﺻول اوﻟﯾﮫ را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﭘسازآن ،ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت در ﻣورد زﺑﺎن و ﺷﻧﺎﺧت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑﻌدازآن ،ﺑرﺧﯽ از ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﮭم ﺗﻌﺎﻣل
ﻣﺎﻧﻧد ﺻﺑر و اﺳﺗﻘﺎﻣت را ﺧواھﯾم دﯾد .ﭘسازآن ،ﻣﺎ ﺑﮫ ھم ذات ﭘﻧداری ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ھم ذات ﭘﻧداری ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎ
ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺳﭘس در ﻣورد ﺑﮫ دﺳت آوردن و از دﺳت دادن اﻋﺗﻣﺎد ﻣراﺟﻌﯾن ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑﺣث
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧواھﯾم داﺷت در ﻣورد اﺧﻼﻗﯾﺎت اﺳت .در ﺟرﯾﺎن ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ،ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻣﺎن و ﻣذھب و اﻣﯾد و ﺑرﺧﯽ
ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد.

در ﻓﺻل ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن دوره ،ﻣﺎ درﺑﺎره ﺷﻣﺎ ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮐرد ،اﯾنﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺧود ﻣراﻗﺑت و از ﻓرﺳودﮔﯽ
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.

رواﺑط اﺳﺎس ھﻣﮫﭼﯾز
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺗﻌدد ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﭘراھﻣﯾتﺗر از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﺧﺎص اﺳﺗﻔﺎدهﺷده
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾﺟﺎد و ﺣﻔظ راﺑطﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ازاﯾنرو ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻣﻘدار زﯾﺎدی وﻗت و اﻧرژی در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﺻرف ﮐﻧد و در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺟﺎم آن ﺧودﮐﻔﺎ ﺷود .اﯾن ﮐﺎر در ذات ﺑرﺧﯽ از اﻓراد اﺳت .اﻣﺎ ﺑرای دﯾﮕران ﺗﻼش
ﺑﯾﺷﺗری ﻻزم اﺳت .در اﯾن ﻣﺑﺣث ،ﻣﺎ ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط و ﻓﮭﻣﯾدن آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻋث ﻋدم ارﺗﺑﺎط ﺻﺣﯾﺢ
ﻣﯽﺷود ،ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
درﻧﮭﺎﯾت ،اﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋول زﻧدﮔﯽ ﺧود اﺳت .ھرﭼﻘدر ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺧواھد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد ،وﻟﯽ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد  -و ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد  -ﻣﺳﺋول آﻧﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻣراﻗب ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ او زﻣﺎن و ﻣﺣﯾطﯽ را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺗواﻧد روی ﺧودش ﮐﺎر
ﮐﻧد .ﻣراﻗب ﻧﻣﯽﺗواﻧد وی را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﮐﻧد .در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،ﻣراﻗﺑﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻓﻘط ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ را اراﺋﮫ دھﻧد
و ﺣﺗﯽ اﯾن ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوردﺗردﯾد واﻗﻊ ﺷود .رواﻧﺷﻧﺎس ،ﮐﺎرل راﺟرز ،ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺗﺧﺻص در ﻣورد
ﺧودش اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣراﻗب ،ﻋﻼوه ﺑر اراﺋﮫ ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣراﺟﻌﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ و ﮐﺎوش اﻣور ﺧود ،ﻣﯽﺗواﻧد
او را ﺗﺷوﯾق و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن راهھﺎی ﺟدﯾد ﭘﯾﺷرﻓت
ﻧﯾﺎز دارد.

اراﺋﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﺧوب ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺻﻠﯽ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﺿﺎﯾﯽ اﻣن را ﻓراھم ﮐﻧد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺻﺣﺑت ﮐرده و در ﺧود اﮐﺗﺷﺎف ﮐﻧد و در آن زﻣﺎن ﻋﺟﻠﮫ ﻧﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ازﻟﺣﺎظ ﻓﯾزﯾﮑﯽ،
ﻓﺿﺎ ﺑﺎﯾد ازﻟﺣﺎظ درﺟﮫ ﺣرارت ،ﻧور و رﻧﮓ ،ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ و دﻟﭘذﯾر ﺑﺎﺷد .اﮔر وﻗﻔﮫای وﺟود دارد ﺑﺎﯾد ﺗﻌداد
آنھﺎ ﮐم ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻏﯾر از ﺷراﯾط اﺿطراری ،ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه  -و ﺗﻣﺎم ﺗﻠﻔنھﺎ  -ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن ﺟﻠﺳﮫ ﺧﺎﻣوش
ﺷود .ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﯾد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﻗﺿﺎوت ﮐﻧد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧد زﻣﯾﻧﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ وی اﻧﺟﺎم داده اﺳت ،درک ﮐﻧد .ﺑﯾﺎن
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﺎﯾد ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد و ﺗﺷوﯾق ﺷود .ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺗﺷوﯾق ﺷود ﮐﮫ درﺑﺎره ھﻣﮫﭼﯾز ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .ﻣﺎ در دوره ﺑﻌدی
ﺷرح ﺧواھﯾم داد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده-ﻣﺣور ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد .ﻧﮑﺗﮫ ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓراھم ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺳﺧتﺗرﯾن ﻣﺳﺎﺋل را ﺑﺗوان در آن ﺑﺎزﮔو ﮐرد.
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ﻗرارداد ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫﻋﻧوان آﻧﭼﮫ ھر ﯾﮏ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت دوﺳت
دارﯾم ﮐﮫ آن را روی ﮐﺎﻏذ و  /ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ در طرﻓﯾن ھﯾﭻ ﺷﮏ و ﺗردﯾدی وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

در ﮐﺎر ﻣﺎ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
•
•
•
•
•
•

اراﺋﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط اﻣن ،ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد،
ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﮕﮫداﺷﺗن ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑﮫﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗواﻓق ﺷده اﺳت؛
اﻧﮕﯾزه دادن و ﺗﺷوﯾق ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﮐﺎوش ﺧود و ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت از او دراﯾنﺑﺎره.
ﺣﻔظ ﺣداﮐﺛر ﺑﯽطرﻓﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده؛
ﺣﻔظ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطﺢ ﺣرﻓﮫای ﺑودن ﻣﻣﮑن ؛
رﻋﺎﯾت ﺗﻣﺎم ﻗرارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺗواﻓق ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ازﺟﻣﻠﮫ ﺣﻔظ ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﺎن ﺟﻠﺳﮫ ،ﻣﺣل
ﺟﻠﺳﮫ ،ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﻏﯾره.

در ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
•
•
•

ﺑر روی ﺧود ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺗواﻓق ﮐرده اﺳت ﺑﺎوﺟدان و دﻗﯾق ﮐﺎر ﮐﻧد؛
ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد؛
ﺗواﻓق ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﻣراﻗب را در ﻣواردی ﻣﺛل ﺳروﻗت آﻣدن ،ﭘرداﺧت ھرﮔوﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ،و ﻏﯾره ﺣﻔظ ﮐﻧد.

ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ،ﯾﮑﯽ از دو طرف ﻗرارداد را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧد .درﻧﺗﯾﺟﮫ وظﯾﻔﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫطور ﻣﻔﺻل در ﻣورد
اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.

ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ راﺑطﮫ ﺧوب ﭘﯾش ﻧﻣﯽرود
ھرﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧدهھﺎ و ﻣراﻗﺑﺎن ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ،راﺑطﮫ ﺑﯾن آنھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧوب ﭘﯾش ﻧرود.

ﯾﮏ دﻟﯾل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻌﺎرضھﺎﯾﯽ در ﺷﺧﺻﯾتھﺎﯾﺷﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣر ﻣﯽﺗواﻧد در ھر راﺑطﮫای
رخ دھد.

دﻟﯾل دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣراﻗب ،ﺑﮫ ﯾﺎد ﮐﺳﯽ ﺑﯾﻔﺗد ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ او ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ آن
ﺷﺧص واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھد ﺗﺎ ﺧود ﻣراﻗب .اﯾن ﻧوع واﮐﻧش ﺑﮫﻋﻧوان اﻧﺗﻘﺎل 1ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .اﯾن ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف
اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗب ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣراﺟﻊ ﺗﺻوﯾر ﮐﺳﯽ را ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽاش ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﮫﺟﺎی ﺷﺧص
واﻗﻌﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫ آن ﺗﺻوﯾر واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھد .اﯾن ﺑﮫﻋﻧوان ﺿد اﻧﺗﻘﺎل 2ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده اﺳت .ﻣﺎ در ﺑﺧش ﺑﻌدي اﯾن ﻓﺻل
transference
counter-transference

1
2
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ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل و ﺿد اﻧﺗﻘﺎل ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ آن را ﺗﺷﺧﯾص دھد و ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دﻻﯾل ﺷﮑﺳت اﯾن راﺑطﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻣراﻗب ،ﺑﮫ ﺗواﻓقھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ اﻧﺟﺎم دادهاﻧد ،ﻣﺛل
ﺑﮫﻣوﻗﻊ آﻣدن ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
دﻟﯾل دﯾﮕر ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ازﻧظر ﻣراﻗب ،وی ﻣﮭﺎرتھﺎ ﯾﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را
ﻧدارد.

ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﻣﮑن اﺳت آن ﻧوع ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣراﻗب اﻧﺗظﺎر دارد ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎورد.

ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت دﻻﯾل دﯾﮕری ﺑرای ﺷﮑﺳت اﯾن راﺑطﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

اﮔر راﺑطﮫ ﺑﮫﺧوﺑﯽ ﭘﯾش ﻧرود  ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫطور آزاداﻧﮫ و ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در اﯾن ﻣورد
ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.

ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺷﮑﻼت را ﻣﯽﺗوان ﺣل ﮐرد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑرای ﯾﮏ طرف ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ اﯾن راﺑطﮫ را ﺣداﻗل
ﺑﮫطور ﻣوﻗت ﭘﺎﯾﺎن دھد .اﮔر ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯾﻔﺗد ،ﺑﮫاﺳﺗﺛﻧﺎی ﺷراﯾط وﺧﯾم ،ﻣﺎ ﻓرﺻت دوﺑﺎرهای ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در اﺑﺗدای اﯾن ﺑﺧش ﮔﻔﺗﯾم ،راﺑطﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﮭمﺗرﯾن ﺟﻧﺑﮫ ی ﮐﺎر ﻣﺎ اﺳت و ﻧﯾﺎزﻣﻧد زﻣﺎن
و ﺗﻼش اﺳت.

 2-2ﺑرﺧﯽ از ﻗواﻋد اوﻟﯾﮫ
ﻣﻘدﻣﮫ
در ﭼﻧد ﺑﺧش ﺑﻌدی ،ﻣﺎ ﺗﻌدادی از ﻗواﻧﯾن طﻼﯾﯽ را ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن اراﺋﮫ ﺧواھﯾم داد .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾنھﺎ ﻣواردی
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺗﮫ ذھن ﺧود آنھﺎ را ﻣﯽداﻧﯾم ،اﻣﺎ ﻓراﻣوشﺷدهاﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم اﺳﺎﺳﯽﺗر اﺳت ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم.

ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :در ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﮫ در آن از ﺷراﯾط ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭘرﺳﯾده
ﻣﯽﺷود ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﯾن و دﯾﮕر اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد ،اراﺋﮫ ﻧدھﯾد.

ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﺗﻣرﮐز ﺑر روی ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
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اوﻟﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ھﺳﺗﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ آن ﻓرد اﺧﺗﺻﺎص دھﯾم و ﻧﮫ ﺑﮫ
ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر .ﮔﻔﺗن اﯾن آﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ اﻧﺟﺎم آن ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ دﺷوار اﺳت .ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ دﺷوار و ﭘﯾﭼﯾده
دارﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣورد ﭼﯾزی در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﻌداً ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾم و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ﻣورد
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎم ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺧورﯾم ،ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﮐﺎر ﻣﺎ از طرﯾق ﺗﻠﻔن ﯾﺎ آﻣدن ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕر و ﺳؤال
ﭘرﺳﯾدن او ﯾﺎ ﭼﯾزی دﯾﮕر ،وﻗﻔﮫ اﯾﺟﺎد ﺷود.

از ﯾﮏ ﻟﺣﺎظ ،ﻣﻧظور ﺳﺎده اﺳت .ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻣرﮐز ﮐﺎﻣل ﺧود را ﺑر روی ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﮕذارﯾم ،راﺑطﮫ درﺳﺗﯽ ﺷﮑل ﻧﺧواھد
ﮔرﻓت.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣراﺟﻊ را دوﺳت دارﯾم ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ او ھﻣدﻟﯽ ﮐﻧﯾم .در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم.
ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﻣﺎ ﻧظرات ﺧود را در ﻣورد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده دارﯾم و وی ﯾﺎ ﻧوع زﻧدﮔﯽاش ﯾﺎ اﻋﻣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم داده اﺳت را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾم .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺿﺎد ﺷﺧﺻﯾت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده ای در
راﺑطﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .در ﻣوارد ﺷدﯾدﺗر ،ﻣﺎ ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎ آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﯾﮏﺑﺎری ﺑر دوش ﻣﺎﺳت .در ﭼﻧﯾن
ﺷراﯾطﯽ ،ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﺑﺗدا در ﻣورد آن ﻣراﺟﻊ ،ﺧودﺗﺎن ﻧظﺎرت روان ﺷﻧﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .اﮔر راﺑطﮫ واﻗﻌﺎ ً ﮐﺎر
ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ را ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾد و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﭘﯾش ﯾﮏ ﻣراﻗب دﯾﮕر ﺑﻔرﺳﺗﯾد .در ﺑﺧش دﯾﮕری
از اﯾن درس درﺑﺎره درک و ھﻣدﻟﯽ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑﯾﺎورﯾد از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣراﺟﻊ ﺗﻣرﮐز ﮐردﯾد و اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑود.

ﻣﺛﺎل دﯾﮕری از وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل ﻧﮑردﯾد ،اراﺋﮫ دھﯾد .ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ طﺑق اﯾن دو ﻣورد ﻧﺑﺎﺷد؟ ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود را ﺷرح دھﯾد.

اﺑراز ﻧوعدوﺳﺗﯽ و ھﻣدردی
اﺻل اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕر ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧوعدوﺳﺗﯽ و ھﻣدردی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ھﻣﮫ ﻣﺎ اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﯾم .ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻧﻘﺎط ﻗوت
و ﺿﻌف ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن را دارﯾم .ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ ﺷﺧص اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد و
اﻗداﻣﺎت ﻓرد را از دﯾدﮔﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾد .اﻏﻠب ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﯾﺎز اﺳت ﻣﺎ ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم دھﯾم و اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷﺧص ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ،ﺳرﻣﺎن ﺷﻠوغ اﺳت و ﮔرﻓﺗﺎرﯾم .ﻣﺎ ﻓراﻣوش ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﺧص دارای
اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋواطف اﺳت و در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺛل ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﻣﻌﻣول او ﻧﺑﺎﺷد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﺎﯾد
ﺗﺣت ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻧوعدوﺳﺗﯽ و ھﻣدردی ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯽطرﻓﯽ ﺷﻣﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻧد .ﺑﯽطرﻓﯽ از ﯾﮏﺳو و
ﻧوعدوﺳﺗﯽ و ھﻣدردی از طرف دﯾﮕر ،دو ﭼﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و در ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧد .ﺑرای
ﺟدا ﮐردن آنھﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻻزم اﺳت .درﺑﺎره ھم ذات ﭘﻧداری ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﺑﯽطرف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﺑﺧش دﯾﮕر اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗری اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯾم.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
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وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻧوعدوﺳﺗﯽ و ھﻣدردی رﻓﺗﺎر ﮐردهاﯾد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟
ﺷﻣﺎ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﯾد؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧوعدوﺳﺗﯽ و ھﻣدردی ﻧﮑردﯾد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ
اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﯾد؟

ﺷراﯾطﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻧوعدوﺳﺗﯽ و ھﻣدردی ﮐﺎرﺑرد ﻧدارد.

ﮔوش دادن و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫﮐل ﺷﺧص
اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﮐل ﺷﺧص را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﮐﻠﻣﺎت و ﺣرفھﺎی او را ﺑﺷﻧوﯾد .درواﻗﻊ ،ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ
ﺣدود  70درﺻد ارﺗﺑﺎطﺎت ﻏﯾرﮐﻼﻣﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮫﮐل ﻓرد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم .ﺷﺧص ﭼﮕوﻧﮫ ﻟﺑﺎس ﻣﯽﭘوﺷد؟ آﯾﺎ
ﻓرد دارای ﺑوﯾﯽ ﻣﺷﺧص اﺳت؟ طرز اﯾﺳﺗﺎدن ﻓرد ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ ﻋﺿﻼت و ﺑدن او ﭼﮫﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد؟ ﺷﺧص ﭼﮕوﻧﮫ ﺣرﮐت
ﻣﯽﮐﻧد؟ ﺣﺎﻟت ﺻورﺗش ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ ھﻣﭼﻧﯾن ،آﯾﺎ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد در ﺟﻧﺑﮫھﺎی دﯾﮕر او ﻗﺎﺑلﻣﺷﺎھده اﺳت؟ ﯾﮏ ﻣﺛﺎل اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﻓردی ﺑﺎ ﺻدای ﺑﺳﯾﺎر ھﯾﺟﺎنزده ﯾﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ" :ﻣن ﺑﺳﯾﺎر آرام ھﺳﺗم"  .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﻣﻌﻣول
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓردی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد" :ﻣن ﺣﺎﻟم ﺧوب اﺳت" در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﺻدا و ﻟﺣن ﺳﺎﮐﺗش ﻣﯽﺗوان ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﻓﺳرده ﯾﺎ
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ اﺳت.

ﻧﮑﺗﮫاﯾﻧﺟﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور ﻣداوم و رﯾزﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﮕﺎه ﮐﻧد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺷود اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در
ﻣورد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ او ﻣﯽﮔوﯾد ﺑﺳﻧده ﻧﮑﻧد.

ﻣﺎ در اﯾن ﻣورد در دوره ارﺗﺑﺎطﺎت و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﭼﻧد ﻣﺛﺎل از ﻣوﻗﻌﯾتھﺎﯾﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﮐﻠﻣﺎت ﻓرد ﺑﺎ رﻓﺗﺎر و وﯾژﮔﯽھﺎی دﯾﮕر او ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺑودﻧد.

ﻣﺛﺎﻟﻲ از وﺿﻌﯾﺗﻲ ﻛﮫ در آن ﻛﻠﻣﺎت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎ رﻓﺗﺎر و دﯾﮕر وﯾژﮔﯽھﺎی او ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫﮐل ﻓرد اھﻣﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟

در ﺑﺧش ﺑﻌدی ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ در ﻣورد زﺑﺎن و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮭﺗر ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.
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 3-2ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﺑﺎن و ﺷﻧﺎﺧت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ﻣﻘدﻣﮫ
در اﯾن ﺑﺧش ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﻋواﻣل اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ رواﺑط ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت ،ﮐﮫ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻧﺣوه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌﺿﯽ از اﯾنھﺎ را از ﻗﺑل ﺑداﻧﯾد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،اﯾنھﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ اﻏﻠب ﻓراﻣوش ﻣﯽﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﻓرض ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ آنھﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم .ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را از آن آﮔﺎه ﺳﺎزﯾم
و ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آنھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﯾد .اﻧﺟﺎم ھﻣﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺻﺣﯾﺢ ﮐﺎر ﮐﻧد ،ﺗﺟرﺑﮫ و زﻣﺎن ﻣﯽﺑرد .ھﻣﭼﻧﯾن،
ھر ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده  -و ھر ﻣراﻗب  -ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
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ﻟطﻔﺎ ً ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺷﺎن دھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻟطﻔﺎ ً
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ،ھﯾﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺷود ،آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻧﯾد.

از زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﯽﺗواﻧد آن را درک ﮐﻧد
ﺑﮑﺎر ﺑردن زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد آن را درک ﮐﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﯾﮏ زﺑﺎن ﯾﺎ ﮔوﯾش ﯾﺎ ﻟﮭﺟﮫای ﮐﮫ ﺑرای
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﯾﺎ ﻣراﻗب ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت ﻧﻣﯽﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺟرﺑﮫ ھر دو ﻧﻔر وﺟود دارد .اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﺎ آﻣوزش ،طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣرﻓﮫ و ﺳﺎﯾر ﻧﮑﺎت در زﻧدﮔﯽ ھر دو ﻣرﺑوط اﺳت .ﻣﮭم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر دو طرف اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ھر دو طرف اﯾن راﺑطﮫ اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود .اﯾن ﻣوﺿوع
ﻣﯽﺗواﻧد دردﺳر ﺳﺎز ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ در اﯾﻧﺟﺎ اراﺋﮫ دھﯾم .ﯾﮏ دﮐﺗر ﮐﮫ ﻣﺎ او را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﯾم ،ﯾﮏﺑﺎر از ﯾﮏ
ﺧﺎﻧم ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ دﺳت ﺧود را ﺑﭼرﺧﺎﻧد )ﯾﻌﻧﯽ دﺳت ﺧود را دراز ﮐﻧد و ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎورد طوری ﮐﮫ ﮐف دﺳﺗش روﺑروی
ﺧودش ﺑﺎﺷد( .آن ﺧﺎﻧم اﺻﻼ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﻣﻧظور دﮐﺗر ﭼﯾﺳت .ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ،ﯾﮏ ﻣرد ،از ﮐﻠﻣﮫ " "luvاﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ زﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣرد ﺑﺎ او راﺑطﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارد ،و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗن ﺑﮫ راﺑطﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎ
او ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗرادف ﺑرای "رﻓﯾق" ﯾﺎ "دوﺳت"اﺳت .آن ﺧﺎﻧم اﯾن را ﺗوھﯾن آﻣﯾز ﺗﻔﺳﯾر ﮐرده و راﺑطﮫ آنھﺎ ﺧراب ﺷد.
ﺑﮫﺧﺻوص ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ای ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﺑزرﮔﯽ از ﮐﺎر ﻣﺎﺳت اﯾن ﻧوع ﻣﺳﺎﺋل ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﻣﻧﺟر
ﺷوﻧد.

ھﻣﺎنطور ﻛﮫ ﮐﻣﯽ ﺑﻌد در اﯾن ﺑﺧش ﺧواھﯾم دﯾد ،اﯾن ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺣرف ﻣراﺟﻊ را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد از او ﺗوﺿﯾﺢ
ﺑﺧواھﯾد و ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻧﯾز ﺑﮕوﯾﯾد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﺧواھد اﮔر ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﻣﻧظورﺗﺎن ﭼﯾﺳت ﯾﺎ ﭼرا ﭼﯾزی را ﻣﯽ
ﭘرﺳﯾد .اﮔر ارﺗﺑﺎط ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﯾﺎ اﮔر ﺳوء ﺗﻔﺎھم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از ﺷﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺎ در
ﻣورد ﻣوﺿوع اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎن و ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت زﯾﺎد در ﻣﺑﺣث ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮐرد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ

ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣوﻗﻌﯾت را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ در آن وﺟود دارد ﮐﮫ دو ﻧﻔر ﯾﮑدﯾﮕر را درک ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن اﻓراد ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﯾﻔﮭﻣﻧد اﻣﺎ اﯾن طور ﻧﺑود.
اﯾن دو ﻓﯾﻠم ﮐﻼﺳﯾﮏ ﮐﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ،ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯾد.
https://www.youtube.com/watch?v=pV1IP4N9ajg
https://www.youtube.com/watch?v=B3Vx0VvcQyY

ﻋﺟﻠﮫ ﻧﮑردن و ﮔرﻓﺗن اطﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ھر ﭼﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﺑﺎره ﺷﺧص داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ دﺳت آوردن اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد آﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد او را ﺑﮫ دﺳت آورده و آن را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ
ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن درس را ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھﯾم داد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻊ
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ﺑﮫ ﻣﻧظور دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم اﺳت و اﯾن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﯾن دوره اﺳت .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم
ﭘرﺳﯾدن ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ﻣﺎ ﭼﻧد ﺑﺧش از دورهھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھﯾم
داد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ ،ﻣﮭﺎرت ارﺗﺑﺎط ﺑرای ھر دوی ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳت.

ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣورد ﯾﮏ ﻓرد ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎﯾش طول ﻣﯽﮐﺷد و اﻧرژی و ﺻﺑر و
اﺳﺗﻘﺎﻣت ﻻزم دارد .در اﮐﺛر ﻣوارد ﻧﻣﯽﺗوان آن را ﺑﮫ ﺳرﻋت اﻧﺟﺎم داد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺣﺟم ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع
ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﯾشازﺣد ﺗﺣﻣل ﻣﯽﺷود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﮫدرﺳﺗﯽ ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣﯾد ،ﭼﻘدر زﻣﺎن ﻻزم دارﯾد و در ﺻورت ﻧﯾﺎز اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧود در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.
در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﺷﻣﺎ ﻧﺻف ﮐﺎر را دارﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ داد اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾد ﮐﮫ از ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺳؤال ﮐﻧﯾد.
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻋواﻣل دﯾﮕر در راه درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺧواﺳﺗﮫ اﯾد ،ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﮐردهاﻧد.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧداﺷﺗﯾد .ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ
داﺷﺗﯾد؟ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آﻧﭼﮫ ﺑود؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣورد ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﮭم ﻧﺑﺎﺷد؟

ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی
ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮑدﯾﮕر را درک ﮐﻧﻧد .ھرﭼﻧد ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ،ﻧﻘش
اﺻﻠﯽ ﻣراﻗﺑﺎن ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﻧوﻧده و ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده اﺳت ،ھر ﮐدام ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽﮔوﯾد ،ﭼﮫ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧد و ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺑﮫاﯾنﺗرﺗﯾب ،ﺑرای ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺿرورت دارد ﮐﮫ در ﺻورت ﻟزوم ﺑرای ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺳؤال
ﺑﭘرﺳد و ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اطﻼع دھد ﮐﮫ او ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،درﺧواﺳت روﺷن ﺳﺎزی
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد ﺗﺎ ﻋﻣﯾقﺗر ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
ﺟﻧﺑﮫھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم و ﺑﺎﯾد ﺑرای روﺷن ﺷدن آن ﺳؤال ﺑﭘرﺳﯾم.

اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﺳؤاﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد" ،اﻵن ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد؟" و "اون ﻣوﻗﻊ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﯾد؟" اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ ﻣﮭمﺗرﯾن ﺳؤاﻻﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم
ﺑﭘرﺳﯾم .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣوادث ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ،رھﺎ ﮐردن اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳت .دﻻﯾل زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣردم اﺣﺳﺎﺳﺎت
را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن دﻻﯾل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﻗوی ﺑﺎﺷد .اﯾن
ﺑﮫوﯾژه در ﻣورد ﻣردان ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺗﺟرﺑﮫ ای داﺷﺗﮫاﯾم ﮐﮫ در
ﺟﻧﮓ و دﯾﮕر ﺷراﯾط ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ،ﺗﻣﺎﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﻣﻌﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻗوی ﺑﺎﺷﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرد اﺣﺳﺎس
ﺧﺟﺎﻟت و ﯾﺎ ﮔﻧﺎه در ﻣورداﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ روﺷن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از روﻧد
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ﺑﮭﺑودی ﺑرای ھر آﺳﯾب ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ،ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص اﺟﺎزه دھﯾم
ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و در طول اﯾن ﻓراﯾﻧد ﮐﻧﺎر او ﺑﺎﺷﯾم.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﺎن ﻧﺷده ﺑود ،ﺑﮕوﯾﯾد .ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای ﻓرد اﻓﺗﺎد؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﺎن ﺷده ﺑود ،ﺑﮕوﯾﯾد .ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای ﻓرد اﻓﺗﺎد؟

آﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎن ﺷوﻧد؟

اﻧﮕﯾزه ھﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن روﺷن ﺳﺎزی اﻧﮕﯾزه ھﺎی اﻋﻣﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﭼرا ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده آن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد و  /ﯾﺎ ﭼرا دارد اﯾن ﮐﺎر
را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد؟ آﯾﺎ ﺷﺧص اﯾن ﻋﻣل را از ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن اﻋﻣﺎل ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑوده اﺳت؟ آﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎم
اﺳت؟ آﯾﺎ از روی ﮔﻧﺎه و ﺷرم اﺳت؟ آﯾﺎ ﺑرای ﻧوﻋﯽ ﻣﻧﻔﻌت اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن اﻧﮕﯾزه ھﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ اﮐﻧون ھم
ﻣرﺑوط اﻧد؟ دوﺑﺎره ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ روﺷن ﺳﺎزی اﻧﮕﯾزه ھﺎ ﺑﺧﺷﯽ از روﻧد درﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود ﺷﺧص درک ﮐﻧد
ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺣﺎل اﻓﺗﺎدن اﺳت .اﻧﮕﯾزه ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺑﺎﺷﻧد ،ازاﯾنرو ﻧﯾﺎز ﺑﮫ روﺷن ﺳﺎزی دارﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣوﻗﻌﯾت را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣﺷﺧص ﻧﺑودﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ
ﮐرد؟
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﯾﮏ ﻋﻣل ،ﺑﺧﺷﯽ از اﻟﮕوی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑوده و دﯾﮕر ﻣورد ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﺑود ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ در آن اﻧﮕﯾزه ﺑﮑﻠﯽ ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ﺑوده اﺳت.
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ درﺧواﺳت روﺷن ﺳﺎزی اﻧﮕﯾزه ھﺎ ﻣوﺟﮫ ﻧﯾﺳت؟

ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻧﮕﯾزه ھﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣل ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص ﺑﮫﻧوﻋﯽ ﺳود ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
اﯾن ﺳود اﻟزاﻣﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ،ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﻧﻔﻌت ﺑﯾﻣﺎر ﺷدن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ از طرﯾق
ﻣرﯾض ﺷدن اﺳت .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧص اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮏ وﺿﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ در ﻋﻠﯾﮫ آن ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و
ﻣﻧﻔﻌت ﻓرار از وﺿﻌﯾت دﺷوار اﺳت .ﺑﺎزھم ﻣﻣﻛن اﺳت ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑرای ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ دﯾﮕر ﺑرای
ﺣﺎل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽآﯾﻧد .در ﻓراﯾﻧد درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﯾﺳت و آنھﺎ را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﻧﻔﻌت ،ﻧﻘش ﻣﻧﻔﯽ ای ﺑرای ﻣراﺟﻊ داﺷت.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ درﺧواﺳت ﺑرای روﺷن ﺳﺎزی ﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﺷده ﯾﺎ ﺑﯽ اھﻣﯾت اﺳت؟

ﻣﺣﺗوا و ﺗﻔﺳﯾر آن
ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درک و ﺗﻔﺳﯾر ﺷود .ﻣردم ﺷراﯾط را طﺑق دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ھم واﻗﻌﯾت
و ھم ادراک ھر دو در ﺗﺳﮭﯾل ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓراد دارای ﺗروﻣﺎ ﺑﺎاھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد و ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ از ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﺧواھﯾم ﮐﮫ ھر دو را
روﺷن ﺳﺎزی ﮐﻧﻧد .اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻋواﻣل ،ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھر ﻋﺎﻣل در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫﺷده در اﯾن ﺑﺧش و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
اﯾن ادراک ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ،اﻧﮕﯾزه ھﺎ ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﻣﻔروﺿﺎت ،ﺗﻌﺻﺑﺎت ،اﻧﺗظﺎرات ،ﺷﺧﺻﯾت ،آﻣوزش و
ﺗﺣﺻﯾﻼت ،ﺗﺟرﺑﮫ ،و ﺑﺳﯾﺎری از ﻋواﻣل دﯾﮕر ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﻘﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ھم ﻣراﻗب و ھم ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از اﯾن ﻣوارد را درک ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎزھم ،ﻣﺎ
ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺳؤال ﺑﭘرﺳﯾد ﺗﺎ واﺿﺢ ﺗرﯾن ﺗﺻوﯾر ﻣﻣﮑن را ﺑﮫ دﺳت آورﯾد .ﺑﺎزھم ﺑﺎﯾد در ﻧظر
داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد ﺑﺳﯾﺎر وﻗت ﮔﯾر ﺑﺎﺷد ،و ﺻﺑر و اﺳﺗﻘﺎﻣت ﺑرای آن ﺿروری اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن دﯾدﮔﺎه ﻣراﺟﻊ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺗوﺻﯾف او از ﻣﺣﺗوای ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﺎ ﺷراﯾط داﺷت.

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﺑﮫ روﺷن ﺳﺎزی ﻣﺣﺗوا ﻧﯾﺎزی ﻧﺑﺎﺷد؟

ﻓرض ھﺎ
ﻓرض ھﺎی ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻣر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ھر ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺻور
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑرای ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣد ﻓرض ھﺎی ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﯾﺳت ،ازاﯾنرو روﺷن ﺳﺎزی آنھﺎ
را از ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده درﺧواﺳت ﮐﻧد .اﻏﻠب اﯾن ﻣﻔروﺿﺎت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر دارﻧد .اﯾن اﻣر ﺑرای روﻧد ﻣراﻗﺑت ﮐردن و
ﻧﯾز ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺻﺎدق اﺳت .ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾن ﻣﻔروﺿﺎت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺧش اﺳﺎﺳﯽ از روﻧد ﺗﻐﯾﯾر در زﻧدﮔﯽ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﻣﻔروﺿﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫﺷدت ﺑر راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
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وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ ﻓرض ھﺎی ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در درک او از وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯽاش داﺷت.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﻔروﺿﺎت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در راﺑطﮫ ﺑﯾن آنھﺎ ﻧﻘش داﺷت.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﻔروﺿﺎت ﻣراﻗب ،ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﯾن آنھﺎ داﺷت.

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن درﺧواﺳت روﺷن ﺳﺎزی ﻣﻔروﺿﺎت ﻣﮭم ﻧﺑﺎﺷد؟

ﭘﯾش داوری و ﺗﻌﺻﺑﺎت
ﺗﻌﺻﺑﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻔروﺿﺎت ھﺳﺗﻧد .ﻣﺛل ﭘﯾش ﻓرض ھﺎ ،ھﻣﮫ ﻣﺎ ازﺟﻣﻠﮫ ﻓرد ﻣراﻗب ،اﯾن ﺗﻌﺻﺑﺎت را دارﯾم .اﯾن
ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﺷﻐل ،طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺻﻠﯾت ﻣﻠﯽ ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ،و ﻏﯾره ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ھﯾﭻﮐس ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آنھﺎ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎزھم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ را روﺷن ﺳﺎزی ﮐﻧﯾد.
آنھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫطور ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره ای در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد درﻣﺎﻧﯽ ظﺎھر ﺷوﻧد .ﺑﮫﻋﻧوان ﻣراﻗب ،ﭼﻧﯾن ﺗﻌﺻﺑﺎﺗﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ واﮐﻧشھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن ﺧﺎص رخ دھد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﭘﯾش داوری و ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در درک او از وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯽ اش اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐرد.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣراﻗب در راﺑطﮫ او ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﻧﻘش داﺷت  ،ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن درﺧواﺳت ﺑرای روﺷن ﺳﺎزی ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣﮭم ﻧﺑﺎﺷد؟

اﻧﺗظﺎرات
ھم ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ھم ﻣراﻗب از ﯾﮑدﯾﮕر اﻧﺗظﺎراﺗﯽ دارﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در اﺑﺗدا و در طول راﺑطﮫ آنھﺎ را روﺷن
ﮐﻧﯾد .ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻧﺗظﺎرات ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﮭم اﺳت از اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷود از ﺳﺎﯾر اﻓراد و ﮔروهھﺎ -
ھﻣﮑﺎران ،دوﺳﺗﺎن ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ،ﻣوﺳﺳﮫ ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری دارد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺟﻧﺑﮫھﺎی اﯾن اﻧﺗظﺎرات ،اﻧﺗظﺎری اﺳت
ﮐﮫ ﺷﺧص از ﺧودش دارد .اﻧﺗظﺎرات ﺑﺎﯾد واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد و اﮔر اﯾﻧطور ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد اﺻﻼح ﺷوﻧد .اﻧﺗظﺎرات ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐم ﺑﺎﺷد .ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از روﻧد درﻣﺎن اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
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وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن اﻧﺗظﺎرات ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣراﻗب ،واﻗﻊ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻧﺑودﻧد.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎرات ﻣراﻗب از ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده واﻗﻊ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻧﺑودﻧد.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎرات ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده از ﯾﮏ ﺷرﯾﮏ ،دوﺳت ،ﻣوﺳﺳﮫ و ﻏﯾره واﻗﻊ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻧﺑودﻧد.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎرات ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده از ﺧودش واﻗﻊ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻧﺑودﻧد.

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ اﻧﺗظﺎرات را ﻧدارﯾد؟

ﺗﻌﻣﯾم ھﺎ
ﺗﻌﻣﯾم دادن ﺷﺑﯾﮫ ﻣﻔروﺿﺎت و ﺗﻌﺻﺑﺎت ھﺳﺗﻧد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﯾﺷﮫ ،آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﮐﮫ ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ﺑﺳﯾﺎر
ﺧﺎص ھﺳﺗﻧد .رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت و "ﻓردیﺳﺎزی" اظﮭﺎرات ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،اﺻل ﻓرآﯾﻧد روﺷنﺳﺎزی درﺑﺎره آنھﺎ اﺳت.
اﻏﻠب اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻌﻣﯾم ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﯾوهای اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد و اﯾن ﻧﯾز روﻧدی از ﺗﻌﺎﻣل داﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھم روی آن ﮐﺎر ﮐﻧﻧد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺗﻌﻣﯾﻣﯽ را اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﮐﮫ در روﻧد ھﻣﮑﺎری ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.
ﭼﮕوﻧﮫ روی آن ﮐﺎر ﮐردﯾد؟
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻣﯾﻣﯽ را اﻧﺟﺎم دادهاﯾد ﮐﮫ در راه اﯾن روﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﺷده اﺳت.
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن روﺷن ﺳﺎزی ﺗﻌﻣﯾم ھﺎ ﺿروری ﻧﺑﺎﺷد؟

ﺑرﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ
در اﯾن ﺑﺧش ﺳﻌﯽ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت در ﻣورداﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎن و در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﺻل آﻧﭼﮫ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ آﻧﭼﮫ او ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷود .ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻓردی ﺑرای
ھر ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﺑرای ھر ﻣراﻗب اﺳت .ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﮐﻠﯾد ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫﺻورت ﺧوب و ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﯾﺎز دارد و ﺣﺗﯽ اﻓرادی ﮐﮫ
ﺗﺟرﺑﮫ زﯾﺎدی دارﻧد ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﮐﺎر را درﺳت اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھﻧد.

در ﺑﺧش ﺑﻌدی ﮐﮫ در ﻣورد اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺑﺣث اﺳت ،ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣراه ﺑﺎﺷﯾد.
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 4-2اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺎﺳب
ﻣﻘدﻣﮫ
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﺧوب ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺗواﻧﻧد در آن ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ،ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت ﻓراﯾﻧد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ واﮐﻧشھﺎی ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺑرای
آﻣوزش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﻣﺣﯾط ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺗﻧش ﺑﯾن اﻓراد ،ﺗﻧش ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﻣوﺿوع ﺑﺣث و ﺑﺳﯾﺎری از
ﻋواﻣل دﯾﮕر ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺷدن ﻓﺿﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد .ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ در اﯾﻧﺟﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب ﻣﺳﺋول اﯾﺟﺎد
ﻓﺿﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در آن اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﮐﻧد و ﺑﺗواﻧد ﺑر روی ﻣﺷﮑﻼت ﺧود ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻣؤﺛر ،ﮐﺎر ﮐﻧد.
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ﺑﺎزھم ،ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﺷده را اﻧﺟﺎم دھﯾد .اﮔر ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧود را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً
ھرﮔز اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫوﺳﯾﻠﮫ آن دﯾﮕران ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد ،اراﺋﮫ ﻧدھﯾد .اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

ﻣﺣﯾط ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﻣﺣﯾط ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑرای ﮐﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن دارای ﺗروﻣﺎ ،ﻣﺣﯾط ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫطوریﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮭﺗر و ﺑﯾﺷﺗر آراﻣش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺣﯾط ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﯾﺎ روﻧدھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ را ﯾﺎدآوری ﮐﻧد .دﻓﺎﺗر رﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯾز دارﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎزﺟوﯾﯽ را ﯾﺎدآوری
ﮐﻧد .ﻧور و درﺟﮫ ﺣرارت ﻧﯾز ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑﺎﯾد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد .دربھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻗﻔل ﺷوﻧد
و ﻣﺳﯾر ﺧروج ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد ،زﯾرا درھﺎی ﻗﻔلﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده زﻧدان را ﯾﺎدآوری ﮐﻧد .ﺳطﺢ ﺻدا ﺑﺎﯾد
ﮐم ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﺳﺗﯾم ،ﭼونﮐﮫ ﻣراﺟﻌﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﻼﯾق ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و دوﺑﺎره،
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد اﻧواع ﺧﺎطرات ﺧوب و ﺑد را ﯾﺎدآوری ﮐﻧد .ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را
از ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﻧﺣرف ﺳﺎزد.

ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ ﮔﻔﺗﯾم ،ﺑﺎﯾد از وﻗﻔﮫ ﻣﮕر در ﺷراﯾط اﺿطراری ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .در اﯾن راﺳﺗﺎ ،ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ﺑﺎﯾد ﺧﺎﻣوش ﺷوﻧد .ﺑﺎاﯾنوﺟود ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾطﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه
روﺷن اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻧد،و آن را ﺑﮫﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﻓرار ﺑﺑﯾﻧد .ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﺣﺳﺎس و آﮔﺎه ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎ ﺟﻠﺳﺎت ﻓردی و ﮔروھﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎﻧﯽ و آﻣوزﺷﯽ را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ھر ﻣﺣوطﮫ ﻗﺎﺑلﺗﺻوری ﺑرﮔزار ﮐردهاﯾم.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دادﯾم ﮐﮫ او ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺟﺎ ﺑرﮔزار ﺷود .اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری ﻣﮭم اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﺣﯾطھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﮫ در آن ﺟﻠﺳﮫ ﺑرﮔزار ﮐردهاﯾد و ﭼﺎﻟشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد را ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.

ﺗﺷرﯾﻔﺎت و رﺳﻣﯽ ﺑودن
ﻧظرات ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣورد ﺳطﺢ رﺳﻣﯽ ﺑودن ﺑﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب وﺟود دارد .ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﻣﺎ ﺳطﺢ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ از
رﺳﻣﯽ ﺑودن را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧﯾم .ازﻟﺣﺎظ زﺑﺎﻧﯽ از ﮐﻠﻣﮫ رﺳﻣﯽ "ﺷﻣﺎ" )ﺑﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ SIE :ﻓراﻧﺳویVOUS :؛ ﮐرواﺗﯽ  /ﺑوﺳﻧﯽ
 /ﺻرﺑﺳﺗﺎن (Vi :اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم .در اوﻟﯾن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﻣﺎ از ﻓرم )Mr. / Msﺧﺎﻧم ﯾﺎ آﻗﺎی  (Xاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺷﺎﯾد ﺑﻌداً اﮔر
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎ آن اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﮐﻧد از ﻧﺎم ﮐوﭼﮏ او اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯾم ﮐﮫ از ﻧﺎم ﮐوﭼﮏ ﻣﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .اﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﻣﺎ ھرﮔز ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﯽاﺣﺗراﻣﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﺎ
را آﻗﺎی  /ﺧﺎﻧم /دﮐﺗر ﻣﯽﻧﺎﻣد ،ﻣﺎ ھم از ھﻣﺎن ﻓرم ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ راﺑطﮫی ﺑﯽطرف
ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ارزﺷﻣﻧد ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﮐﺎری اﺳت .ﺑﻌداً در اﯾن درس ،ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑودن ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و از دﺳت دادن اﻣﮑﺎن ﺑﯽطرﻓﯽ در ﺑرﺧﯽ زﻣﯾﻧﮫھﺎ ،ازﺟﻣﻠﮫ اﺧﻼﻗﯾﺎت را ﺑررﺳﯽ
ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽطرﻓﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
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ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﭼﮫ ﺳطﺣﯽ از رﺳﻣﯽ ﺑودن را ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﺧود در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾد؟

ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺷرﯾﻔﺎت و رﺳﻣﯽ ﺑودن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﭼﯾﺳت؟

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺳطوح ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﺷرﯾﻔﺎت و رﺳﻣﯽ ﺑودن ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﻣﺧﺗﻠف آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾد؟ ﭼرا و ﭼرا ﻧﮫ؟

ﯾﮏ وﺿﻌﯾت را ﮐﮫ در آن از ﯾﮏ ﺳطﺢ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺗﺷرﯾﻔﺎت ،ﯾﺎ زﯾﺎدی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾد ،در ﺻورت
وﺟود ،ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.

ﻣوﺿوع ﺟﻠﺳﮫ
ﻣوﺿوع ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺎده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻧش ﻣﻧﺟر ﺷود .ﻣﺎ ﺑﮫ اﺟﺗﻧﺎب از ﻣوﺿوﻋﺎت دﺷوار اﻋﺗﻘﺎد
ﻧدارﯾم ،و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﺿوﻋﺎت وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﮭم اﺳت .ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫطور آرام و ﺑﺎ آراﻣش
ﺣداﮐﺛری ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾم ،آنھم ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در ھﻧﮕﺎم ﺑرﺧورد ﺑﺎ آنھﺎ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﯾﮏ
روﯾﮑرد ﻏﯾر ﻗﺿﺎوﺗﯽ و ﭘذﯾرﻧده ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ در آن ﻣراﻗب ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ دھد و ﮔوش ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد اﮔر
ﺳطﺢ ﺗﻧش زﯾﺎد ﺷود ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺧﺎص را رھﺎ ﮐﻧﯾد و ﺑﻌداً ﺑﮫ آن ﺑﺎزﮔردﯾد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻧش
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﮐﻧد و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺿروری اﺳت .داﺷﺗن
ﺗﺟرﺑﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی دارد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﻣوﺿوع ﺟﻠﺳﮫ ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﭘرﺗﻧش اﯾﺟﺎد ﮐرد.
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﺗﻧش ﻣوﺿوع ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﻔﯾد ﺑود.
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟﻠﺳﺎت داﺷﺗﮫاﯾد ﺷرح دھﯾد.

ﺣﺿور ﺳﺎﯾر اﻓراد در ﺟﻠﺳﮫ
ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت ﻣﺧﺎﻟف ﺣﺿور اﻓرادی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﻧدارﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺧﺻﯽ ،ﻓﻘط ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و
ﻣراﻗب ﺑﺎﯾد ﺣﺿورداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﮔروھﯽ ﻓﻘط اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺑﺎﯾد در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣطرح اﺳت .ﺣﺿور ھﻣﺳر ،واﻟدﯾن ﯾﺎ ھر ﮐس دﯾﮕری ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﺑروز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺷود و
ﻣﯽﺗواﻧد روی راﺑطﮫی ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده آﻣﺎده ﺻﺣﺑت در ﻣورد آن اﺳت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد.
اﯾن اﻣر ﻧﯾز ﺑرای ﺟﻠﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ در آن ﻣوارد ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺣث ﻣﯽﺷود ،ﺻﺎدق اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ دﻟﯾل اﯾن ﻣوﺿوع
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اﺧﻼق و اھﻣﯾت آن اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اھداﮐﻧﻧدﮔﺎن ،داﻧش آﻣوزان و دﯾﮕران ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷرﮐت در
ﺟﻠﺳﺎت ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﮐﻠﯽ دارﯾم ﮐﮫ اﺟﺎزه ﺣﺿور ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫﺟز ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده )ھﺎ( را ﻧﻣﯽدھد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎ از
ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﻣﯽﭘرﺳﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ دﯾﮕران ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻧﺷﺳﺗن ھﺳﺗﻧد .اﮔر ﺗواﻓق وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ
ﮔروه ﻣﻣﮑن اﺳت از ھر ﻓردی ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺟﻠﺳﮫ را ﺗرک ﮐﻧد .در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع در ﺑﺧش اﺧﻼق ﺑﺣث ﺧواھﯾم
ﮐرد.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر در اﯾﻧﺟﺎ ﺿﺑط ﮐردن ﺟﻠﺳﺎت اﺳت .ﺑﻌداً ﺑﮫطور ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ آن ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .ﺑﮫطور ﺧﻼﺻﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﮔوﯾﯾم ﭼرا ﻣﯽﺧواھﯾم ﺟﻠﺳﮫ را ﺿﺑط ﮐﻧﯾم و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت آن را ﺑﺑﯾﻧد ﯾﺎ ﺑﺷﻧود .اﮔر ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ﻣواﻓق ﻧﺑﺎﺷد ،ﺿﺑط ﻧﺧواھد ﺷد .اﯾن اﻣر ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد دوﺑﺎره ،ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﺣﺿور ﯾﮏ ﺷﺧص دﯾﮕر ﺟﻠﺳﮫ و ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﮔروه را ﻣﺧﺗل ﮐرده
اﺳت.

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺣﺿور ﺷﺧص دﯾﮕر ﯾﺎ ﺿﺑط ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻔﯾد و ﯾﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷد؟

ﻓﺷﺎر ﺑر روی ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ھم ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ھم ﻣراﻗب ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﺣتﻓﺷﺎرھﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ ﺑﮫطور ﺟداﮔﺎﻧﮫ
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗرﮐﯾﺑﯽ از آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی دﺷوارﺗر ﺷود.

ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم زﻣﺎن در دﺳﺗرس ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ اﺳت .ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑرای ﺟﻠﺳﺎت ﻓردی و ﯾﮏ ﺳﺎﻋت و
ﻧﯾم ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋت ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺗراﺣت در ﻧﯾﻣﮫ آن ﺑرای ﺟﻠﺳﺎت ﮔروھﯽ ﻣواﻓﻘﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺧوب اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای آﻣﺎده ﺷدن
ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ و ﮐﺎھش ﻓﺷﺎر ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺳﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﻣﺎ اﯾن را ﺑرای ﺧودﻣﺎن ﻣﮭم ﻣﯽداﻧﯾم .در اﯾن ﻣورد در
درس ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﯾم داد.

ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﺷﺎر ﺷﺧﺻﯽ ﺑر روی ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ از اﯾن اﻣر
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر دو طرف آﮔﺎه ﺑﺎﺷد .ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارد ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﺷﺎر ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن در
طول ﺟﻠﺳﮫ ﺑرﺳﺎﻧد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن اﺗﻔﺎق ﻧﻣﯽاﻓﺗد .اﮔر ﻣراﻗب اﺣﺳﺎس ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﺷﺎرھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑر او ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت ،ﺟﻠﺳﮫ
ﺑﺎﯾد ﻟﻐو ﺷود .ﻓﺷﺎرھﺎی دروﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد در طول ﺟﻠﺳﮫ ﺑروز ﺑﯾﺎﺑﻧد .اﯾن اﻏﻠب ﺟو را راﺣتﺗر ﻣﯽﮐﻧد ،زﯾرا
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﯾﺎن آنھﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺟﺎی دﯾﮕری ﻗﺎﺑلدﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد .اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾز
ﺑﺧﺷﯽ از روﻧد درﻣﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود.
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ھﻣﯾن اﻣر ﺑرای ﻓﺷﺎرھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت .ﻣﺟدداً اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷد ،آنھﺎ
را ﺑرای ﺧودش ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ﺑرﺳﺎﻧد و ﻓﺷﺎرھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را در طول ﺟﻠﺳﮫ آزاد ﮐﻧد .ﺑﺎزھم ،اﮔر ﻓﺷﺎر
ﺑﯾشازﺣد زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ،ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﻐو ﺷود.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﻓﺷﺎرھﺎی دروﻧﯽ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑر ﻓﺿﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت ،ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﻓﺷﺎرھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑر ﻓﺿﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت ،ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻓﺷﺎرھﺎی دروﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑر ﻓﺿﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻓﺷﺎرھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑر ﻓﺿﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت.

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﻓﺷﺎرھﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ ﻣراﻗب و ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﮭم و ﻣرﺗﺑط ﻧﺑﺎﺷد؟

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردهاﯾم در ﺗوﺻﯾف ﺗﺄﺛﯾرات ﺑر ﻓﺿﺎ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻓراﮔﯾر ﻋﻣل ﮐﻧﯾم  .آﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ آنھﺎ را ﻓراﻣوش
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم؟ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧظرات ﺑﯾﺷﺗری دارﯾد؟

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻧﮑﺗﮫای ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮕوﯾﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﻣراﺣل درﻣﺎﻧﯽ و آﻣوزﺷﯽ ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﻧد اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣل
اﻣن ﺿروری اﺳت .ﺑرای درﺳت اﻧﺟﺎم دادن آن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓﮑر ،زﻣﺎن و ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھر ﻓرد و ھر ﮔروه
ﺧﺎص اﺳت.

 5-2ﭘﺎﯾداری ،ﺻﺑر ،ﭘﺎﻓﺷﺎری و اﻧﺿﺑﺎط
ﻣﻘدﻣﮫ
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ﭼﮭﺎر وﯾژﮔﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﯾداری ،ﺻﺑر ،اﺻرار و ﻧظم ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾن ﺑﺧش ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺿرورﯾﺎت ﻣطﻠق ﺑرای ھر ﻣراﻗب
اﺳت .اﯾن ﺻﻔﺎت ھﻣﭼﻧﯾن وﯾژﮔﯽھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم در ﺗﻣﺎم ﻣراﺟﻌﯾن ﺧود ﭘرورش دھﯾم.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد
ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ھوﯾت ﻓرد دﯾﮕری را ﻧﺷﺎن دھد ،ارﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ،زﯾرا اﯾن اﻣر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎنﺑﺎر ﺑﺎﺷد و
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

ﭘﺎﯾداری
ﭘﺎﯾداری ﺑرای ﻣراﻗﺑﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺑرای اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﺑﮫ ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﭘﺎﯾداری ﻧﯾﺎز اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن ،اﻏﻠب ،ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﮐﺎر ﺑﺎ ھرﮐدام از اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾداری و اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ
زﯾﺎدی ﻧﯾﺎز اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭘﯾﺎم ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾم و ﭘﺎﯾدار ﺑﺎﺷﯾم .ﭘﺎﯾداری ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در
ﺗﺷﮑﯾل ﮔروهھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و آﻣوزﺷﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ،ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﮔروه 18 ،ﻣﺎه طول ﻣﯽﮐﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﺑﮫ
داﺷﺗن روﺣﯾﮫ اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﭘﺎﯾداری اﻋﺗﻘﺎد دارﯾم.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر در اﯾن راﺑطﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﯾن را ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﭘﺎﯾدار ﺑﺎﺷﻧد .اﻏﻠب ،ﺑرای آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت
اﺳت ﮐﮫ ﻗﺳﻣت روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﻋﻣﻠﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮕذراﻧﻧد .ﭼﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾﻘﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﭘﺎﯾداری ﺷﻣﺎ در اﯾﺟﺎد ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺧوب ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﭘﺎﯾداری ﺷﻣﺎ در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در ﮔذراﻧدن ﯾﮏ وﺿﻌﯾت دﺷوار ﮐﻣﮏ ﮐرده
اﺳت.
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﭘﺎﯾدار ﺑود؟ ﻣﺛﺎل ﺑزﻧﯾد.

ﺻﺑر
ﺻﺑر ﺑرای ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﺑﺎﺷد .اﻏﻠب ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮫ ﮐﺟﺎ
ﺑرﺳﺎﻧﯾم ،و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ او درﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺧواھد رﺳﯾد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾم ﺗﺎ او ﺧودش ،ﺧودش را ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑرﺳﺎﻧد.
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫﺳرﻋت ﺗﻐﯾﯾری ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت ﯾﺎ اﻓراد و ﺷراﯾط دﯾﮕر در ﻣﺣﯾط ﺧود،
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽﺻﺑر ﺑﺎﺷد .ﺑﺎز ھم ﯾﮑﯽ از ﻧﻘشھﺎی ﻣراﻗب ،ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺻﺑر ﮐردن و ﺻﺑور ﺑودن اﺳت.
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺣواس ﭘرت ﮐن ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﻣﺎ ﺗﺷوﯾق ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اﺳﺗراﺗژی ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،زﯾرا
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﺳﺎﺋل واﻗﻌﯽ ﺷود.
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ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣراﻗب ﺻﺑور ﻧﺑودﯾد را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آن ﮐﻧﺎر آﻣدﯾد؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺻﺑر و ﺷﮑﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺟواب داده اﺳت را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺻﺑور ﻧﺑودﻧش ،ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق ﮐردﯾد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﭼﮫ ﺷد؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﺻﺑور ﺑودن ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت؟

اﺻرار
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣراﻗﺑﺎن ﺑﺎﯾد ﺑر روی ﭼﯾزی اﺻرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ﻋوض ،ﻣﺎ اﺣﺳﺎس
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،ﭼﻧدﯾن ﺷراﯾط ﻣﻣﮑن وﺟود دارد.
ﻣﺛ ً
ﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺧودش ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﯾوان را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دھد .وﺿﻌﯾت دﯾﮕر
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﻧطﻘﯽ ﻓﮑر ﻧﮑﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﺑﯾﻧد ﯾﺎ ﺑﺷﻧود ﯾﺎ در "ﻋﺎﻟم ھﭘروت" ﺑﺎﺷد .وﺿﻌﯾت دﯾﮕر اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﺳﺋوﻟﯾت را ﺑﮫوﯾژه ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﺧود ﻧﻣﯽﭘذﯾرد .ﺑﺎزھم ،ﻣﺎ اﯾن ﻣوارد را ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔوﯾﯾم.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﺿروری ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐﻧﯾد را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑودﯾد اﺻرار ﮐﻧﯾد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.

ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط
ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ﺑرای ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺿروری اﺳت .ﺑرای ھر دو ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫﻣوﻗﻊ ﺑﮫﻗرار ﻣﻼﻗﺎت
ﺑرﺳﻧد و اﮔر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑراﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﮫﻣوﻗﻊ آن را اطﻼع دھﻧد .اﮔر ﺟﻠﺳﮫ و ﺗﻣﺎس
آﻧﻼﯾن اﺳت ،ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐردن ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺳروﺻدا و وﻗﻔﮫ ﺑﺎﺷد و در آن
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ھر دو ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ھرﮐدام از آنھﺎ ﻗﺑول ﮐردهاﻧد .ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده،
ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد .اﻏﻠب ،ﺑﺧﺷﯽ از واﮐﻧش ﺑﮫ ﺗروﻣﺎ ،رھﺎ ﮐردن اﻧﺿﺑﺎط ھﺎی
ﺧوب اﺳت ﮐﮫ در طول زﻣﺎن ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت .ﻣراﺟﻌﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾﮕر ھرﮔز در زﻧدﮔﯽﺷﺎن ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای آنھﺎ ﯾﺎدﮔﯾری آن دﺷوار ﺑﺎﺷد .ﻣراﺟﻌﯾن دﯾﮕر از اﻧﺿﺑﺎطﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را
اﻓراطﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد .ﭼﻧﯾن اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت درﺟﮫای از اطﻣﯾﻧﺎن و ﺛﺑﺎت را در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﮫ وﺟود آورد ﮐﮫ در
ﺻورت ﻋدم آن اﻧﺿﺑﺎط ،ﺗﺣﻣﻠش دﺷوار اﺳت .اﺣﺗﻣﺎل دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ،ﺷورش ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺑﯾروﻧﯽ ﯾﺎ دروﻧﯽ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرای اﻧﺿﺑﺎط وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .درھرﺣﺎل ،ﻧظم و
اﻧﺿﺑﺎط ﺑﺧﺷﯽ از روﻧد درﻣﺎن ﺑرای ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﻣراﺟﻌﯾن اﺳت.
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ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﻣراﻗب ،ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ﺧود را از دﺳت دادﯾد .ﭼﮕوﻧﮫ آن را ﻣدﯾرﯾت
ﮐردﯾد؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ﮐﺎﻓﯽ ﻧداﺷت .ﭼﮕوﻧﮫ آن را ﻣدﯾرﯾت ﮐردﯾد؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده دارای ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ﺑﯾشازﺣد ﺑوده اﺳت ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﺳؤالھﺎی ﮐﻠﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط را ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﯾﺎن و ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﻧﺿﺑﺎط ﻻزم ﻧﺑﺎﺷد؟

ﺑرﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾداری ،ﺻﺑر ،ﭘﺎﻓﺷﺎری ،و ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ،وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳت .آنھﺎ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از
اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺧﺷﯽ از روﻧد درﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
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 6-2ھم ذات ﭘﻧداری و ﺣﻔظ ھوﯾت ﺷﺧﺻﯽ
ﻣﻘدﻣﮫ
ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﮐﺎری ﺑﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﺎﯾد ﭼﯾزھﺎﯾﯽ در ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ آن ھم ﺣﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .درﻋﯾنﺣﺎل ،ﻣراﻗب ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻣراﺟﻊ ﺑﯽ طرﻓﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد در ھوﯾت
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ھم ذات ﭘﻧداری ﺑﯾشازﺣد ﺑﺎ او ﻓرو رود و ھوﯾت ﺧود را از دﺳت ﺑدھد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﻔظ اﯾن ﺗﻌﺎدل ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار اﺳت .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ اﺷﺎره ﮐردﯾم ﻧظﺎرت ﺿروری اﺳت.

ﻟطﻔﺎ ً ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی دادهﺷده در اﯾن ﺑﺧش را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،از ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺷﺧص ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷود
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.

ھم ذات ﭘﻧداری ﻣراﻗب ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻣراﻗب
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﮑﺗب ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧظرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع دارﻧد ،ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ
واﻗﻌﯽ ،ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧود را ﺑﮫﺟﺎی ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻗرار دھد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣراﻗب ،ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺻور ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻼش ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾوه
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻓﮑر ﮐﻧد .ﺑﮫاﯾنﺗرﺗﯾب ،ﻣراﻗﺑﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت روﻧدی را ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده دارد ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد،
ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧد .دوﺑﺎره ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ھﻣﯾﺷﮫ روﻧد آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
در طرف دﯾﮕر ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷد ،ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﭼﯾزی را در ﻣراﻗب ﭘﯾدا ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ آن
ھم ذات ﭘﻧداری ﮐﻧد.

ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣراﺟﻊ ﺗﺻوﯾر ﻓردی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد را روی ﻣراﻗب ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣراﻗب ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻓرد .اﯾن ﺷﺧص ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ،دوﺳت ،ﻣﻌﻠم ﯾﺎ ھر ﮐس دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده او را
ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد و ﺣﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده آن را اﯾدﺋﺎل ﻣﯽداﻧد ،اﻣﺎ ﺷﺧﺻﺎ ً او را ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳد .ﺟﻧﺳﯾت در اﯾن ﻣورد ﻣﮭم ﻧﯾﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎدر ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣراﻗب ﻣرد ﻣرﺗﺑط ﮐﻧد .اﯾن ﻓراﯾﻧد ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﺑﮫﻋﻧوان اﻧﺗﻘﺎل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺷود .اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده راﺑطﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﻗب ﻣرﺗﺑط ﮐرده اﺳت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐردن ﺑﺎ ﻣراﻗب را آﺳﺎنﺗر ﺳﺎزد .اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ،وﻗﺗﯽﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
راﺑطﮫ ﻣﺷﮑلداری ﺑﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﻗب ﻣرﺗﺑط ﮐرده اﺳت دارد.

ھﻣﯾن ﻧوع ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ،ﯾﻌﻧﯽ از ﻣراﻗب ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،رخ دھد .اﯾن ﺑﮫﻋﻧوان ﺿد اﻧﺗﻘﺎل
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده اﺳت.
اﻧﺗﻘﺎل و ﺿد اﻧﺗﻘﺎل ﻓرآﯾﻧدھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ھر راﺑطﮫ رخ ﻣﯽدھﻧد ،ﭼﮫ اﯾن راﺑطﮫ در ﻣراﻗﺑت ،ﮐﺎر ﯾﺎ
در ﺳﺎﯾر زﻣﯾﻧﮫھﺎ ﺑﺎﺷد.
ھر دو اﻧﺗﻘﺎل و ﺿد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﺗواﻧد در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ،ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
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آﮔﺎه ﺑودن از و ﮐﺎر ﮐردن روی اﻧﺗﻘﺎل و ﺿد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓرد ﻣراﻗب اﺳت.

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗب اﺳت ﮐﮫ از ﺿد اﻧﺗﻘﺎل ﺧود و ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷد و روی آن ﮐﺎر ﮐﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﺳؤاﻻﺗﯽ
در ﻣورد ﻣﻧﺷﺎء
آن وﺟود دارد .ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد اﯾن را در ﻣورد ھر ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،در ﺣﺎﻟت اﯾده آل ھﻧﮕﺎم ﻧظﺎرت ،ﺑﺎزﮐرده و ﺗوﺿﯾﺢ
دھد .در ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن روﻧد ،ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺧﺎص اﯾن واﮐﻧشھﺎ را ﺑﺎﻋث ﻣﯽ
ﺷود و آنھﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ ای ﺑرای ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده دارﻧد .اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﭘﯾﺷرﻓت ﻣراﻗب اﺳت.

ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﻔﯽ و ﻣﺛﺑت ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﻣﯽﺗواﻧد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﯾﻧشھﺎی ﺟدﯾد ھداﯾت ﮐﻧد و ﻣﯽﺗواﻧد در ﻓرآﯾﻧد ﭘﯾﺷرﻓت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺑﺎﺷد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﻣﺛﺎلھﺎی ﺧود را در ﺗﻣرﯾن و ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﻧﺎر آﻣدﯾد و
آنھﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕر ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫاﻧد:
•
•
•
•

اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺛﺑت؛
اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﻔﯽ؛
ﺿد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺛﺑت؛
ﺿد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﻔﯽ.

ﺣﻔظ ھوﯾت ﺧودﺗﺎن
ﻣﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﮐردﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﻧدﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﮏ ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾشازﺣد ﭘﯾش
رود و ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺟذب ﺷﺧﺻﯾت و ﻣﺷﮑﻼت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺷود .ﻣﺎ ﺷﺎھد اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑرای ﺗﻌدادی از
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ﺧود ﺑودهاﯾم .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ از دﺳت دادن ﺑﯽطرﻓﯽ ﻣﯽﺷود و اﻧﺟﺎم دادن وظﯾﻔﮫ را
ﺑرای ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده از ﺧطر اﯾن ﻣوﺿوع آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر اﯾن اﻣر
ﺑﯾشازﺣد ﭘﯾش رود ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد و زﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧود ﺑﮕذارد.
اﯾن اﻣر ﺑﮫوﺿوح ﻧﮑﺗﮫای اﺳت ﮐﮫ در ﻧظﺎرت ﺑﺎﯾد ﻣوردﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻧون ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ داﺷﺗﯾد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑﯾشازﺣد ھﻣﺎﻧﻧدﺳﺎزی ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آن ﮐﻧﺎر آﻣدﯾد؟
ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ھﻣﺎﻧﻧدﺳﺎزی ﻣﻧﺎﺳب و ھﻣﺎﻧﻧدﺳﺎزی ﺑﯾشازﺣد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد؟
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ﺑرﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ
ھﻣﺎﻧﻧدﺳﺎزی ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻣراﻗب ﯾﮑﯽ از ﻋﻧﺎﺻر ﮐﻠﯾدی در ﺷﮑلﮔﯾری و ﺣﻔظ روﻧد
درﻣﺎن اﺳت .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾم ،اﯾن ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ﻣﺳﺗﻣر و ﻧظﺎرت از ﺳﻣت
ﻣراﻗب دارد.

اﯾن ﻧﮑﺗﮫ دوﺑﺎره ﻣﺳﺎﻟﮫ ی ﻧظﺎرت را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آورد .ھرﭼﻘدر از اھﻣﯾت آن ﺑﮕوﯾﯾم ﮐم اﺳت .اﮔر ﻧظﺎرت ﻧدارﯾد ،ﺑﮫ
دﻧﺑﺎﻟش ﺑروﯾد!
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 7-2ﺗﺣﻣل و ﺑردﺑﺎری و اﺳﺗﻔﺎده از روش ﻏﯾر ﻗﺿﺎوﺗﯽ و ﻓردیﺳﺎزی
ﻣﻘدﻣﮫ
ﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ طور ﮔذرا در ﻣورد ﺗﺣﻣل و ﺑردﺑﺎری و روش ﻏﯾر ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾم .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎره ﺗﻌﺻﺑﺎت،
ﻣﻔروﺿﺎت و ﺗﻌﻣﯾم دادن و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺧودﻣﺎن و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫﺳوی ﻓردیﺳﺎزی ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﻓراد ﺧﺎص،
ﺑﮫﺟﺎی ﻧﮕﺎه ﮐردن و ﺷﺎﯾد ﺳرزﻧش ﺗﻣﺎم ﮔروه ،ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾم .ھر دوی اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ و آﺷﺗﯽ و
ﺑراﺑرﺳﺎزی ﮔروهھﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟواﻣﻊ و ﻧﯾز ﮐﺎر ﻓردی و ﮔروھﯽ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن اﺳت .ﺑﻌداً ،در درس رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗروﻣﺎ،
ﺳطوﺣﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗروﻣﺎ در آن رخ دھد ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد روی ﭼﻧد ﺳطﺢ ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن ﮐﺎر
درﻣﺎن را اﻧﺟﺎم دھﯾم .در اﯾﻧﺟﺎ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯽﺷود ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،اﯾن
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

ﺗﺣﻣل و ﺑردﺑﺎری و اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ روش ﻏﯾر ﻗﺿﺎوﺗﯽ
ﯾﮏ اﺻل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم در ﻣراﻗب ﮐردن ﺗﻣﺎﯾز دادن ﺷﺧص از اﻋﻣﺎﻟش اﺳت.

دراﯾنﺑﺎره ،ﺑﺎﯾد ﭼﻧدﯾن اﺻل ﻣﮭم را اراﺋﮫ دھﯾم.

اﺻل اول اﯾن اﺳت ﮐﮫ ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ھﻣﮫ ﻣوارد ،ﻣﺎ در ﻣورد اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ واﮐﻧشھﺎی روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ اﺧﺗﻼﻻت روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ .اﻓراد اﻗداﻣﺎت ﺧود را ﺑر اﺳﺎس زﻣﯾﻧﮫھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ﯾﻌﻧﯽ
آﻣوزش ،ﻧﺣوهای ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺗﺎر ﺷده ،ﻓرھﻧﮓھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن رﺷد و زﻧدﮔﯽ ﮐردهاﻧد و اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟرﺑﯾﺎت دﯾﮕری ﮐﮫ
داﺷﺗﮫاﻧد .اﯾن واﮐﻧشھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻋﺎدت ﺗﺑدﯾلﺷده ﺑﺎﺷﻧد .واﮐﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﻓرد اﻵن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد و اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد،
ﻣﻣﮑن اﺳت رﯾﺷﮫ در آﻧﭼﮫ درﮔذﺷﺗﮫ ﺟواب ﻣﯽ داده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻟزوﻣﺎ ً ﺑر اﺳﺎس آﻧﭼﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدن
اﺳت ،ﻧﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧداﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﺧﺎص واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھد.
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،اﺻل دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ و ﺷراﯾطش در آن ﻟﺣظﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽدھد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﯾﭻﮐس ﺑﮫطور ﻋﻣدی ﮐﺎری را ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﻣﺿر اﺳت ،اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ دارای اﺧﻼق ﯾﺎ
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﺳد راه ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر ﺷود .ﺗﻼش ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﺧوب ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﻌﮑوس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺳﺑب ﺧﺳﺎرت و آﺳﯾب ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺷود.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ذﮐر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ دو ﮔروه در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎ ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﺳﺎﯾﮑوﭘﺎت ﯾﺎ روان
آزار ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن اﻓراد ﺑدون اﺣﺳﺎس ھﺳﺗﻧد .ﺗﻌداد ﻣﻌدودی از اﯾن اﻓراد وﺟود دارد.
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ﮔروه دﯾﮕر اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﺟﺎﻣﻌﮫﺳﺗﯾزھﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾنھﺎ اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﻣﻌﻣو ً
ﻻ در ﺳﻧﯾن
ﭘﺎﯾﯾن ،ﺗروﻣﺎی روﺣﯽ زﯾﺎدی را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫاﻧد و ﺗﻧﮭﺎ در ﺟﮭت ﻣﻧﻔﻌت ﺧود واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد.
ھم ﺳﺎﯾﮑوﭘﺎت و ھم ﺟﺎﻣﻌﮫﺳﺗﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد
ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺎر ﺷود .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آنھﺎ دﺷوار اﺳت .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﺗﻌداد اﻓرادی ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ ﺷﻣﺎ آنھﺎ
را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد و اﯾنﮔوﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت.

ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺑﮫ ﺧﺎطر واﮐﻧشھﺎﯾﺷﺎن اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه و ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﭼﮫ ﺳزاوار آن ﺑﺎﺷﻧد ﭼﮫ ﻧﺑﺎﺷﻧد.

اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳروﮐﺎر دارد .اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻣﺛﺑت را ﺑﮫ ﻋﻧوان زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم
ﮐﮫ اﻗرار ﻣﯽ ﺷود ﮐﺎری ﻏﻠط ﺑوده اﺳت ،و آن ﮐﺎر واﻗﻌﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﺑوده ،و ﺗﻼش ﺑرای درﺳت ﮐردن آن ﻣﯽ ﺷود – ﮐﮫ اﻏﻠب
اﯾن وﺿﻌﯾت ﭘﯾش ﻧﻣﯽ آﯾد .ﮔﻧﺎه ﻣﻧﻔﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری ﺑرای ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﺻﯾر ﺷﺧص ﻧﺑوده اﺳت .ﺷرم اﺣﺳﺎس ﻣﻧﻔﯽ
دروﻧﯽ ﺷﺧص ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﺧود اﺳت .ﮔﻧﺎه و ﺷرﻣﺳﺎری ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﯾز داده ﺷوﻧد.

ھدف اﯾﻧﮑﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣراﺟﻊ ،واﮐﻧش ھﺎی او را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺷﺎﯾد واﮐﻧشھﺎ
و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ آﻧﮭﺎ آﻣده اﺳت را ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻗﺿﺎوت ﮐﻧد .اﻣﺎ او در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷﺧﺻﯾت آن ﻓرد را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﻣورد ﻗﺿﺎوت ﻗرار دھد .اﯾن ﯾﮏ اﺻل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت و در ﻣﺣور ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و
ﻓراﯾﻧد ﺗﺣول ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻗرار دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﺑﭘذﯾرد و
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑرای ﭘذﯾرش ﺧودش ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد آﻣﺎده ﮐﻧد.

در ﺑﻌﺿﯽ ﺷراﯾط ،ﺑرای ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم دادهاﻧد ،اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ،در
ﭼﻧﯾن ﻣواردی ،ﻣراﻗﺑﺎن ﺑﺎﯾد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ارﺟﺎع دھﻧد.

ﻓﻌﺎﻟﯾت
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ در ﭘذﯾرش اﻗداﻣﺎت ﺧود ﺑوده اﺳت ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد
ﮐردﯾد؟
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ دﭼﺎر ﻣﺷﮑل در ﭘذﯾرش اﻗداﻣﺎت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑودهاﯾد ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﮐردﯾد؟
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ در ﭘذﯾرش اﻋﻣﺎل ﺧود دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺷدهاﯾد ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﮐردﯾد؟

ﻓردیﺳﺎزی
ﻓردیﺳﺎزی ﻣﺗﺿﺎد ﺗﻌﻣﯾم دادن و ﭘﯾش داوری و ﺗﻌﺻب اﺳت .و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑرداﺷﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﯾﺎ ﺳرزﻧش از ﯾﮏ ﮔروه
ﺑزرگﺗر و ﻗرار دادن آن ﺑر اﻓراد ﺧﺎص اﺳت .ﺑﮫاﯾنﺗرﺗﯾب ،اﯾن ﮔروه )اﯾﻧﺟﺎ را ﺑﺎ ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻋﻼﻗﮫ را ﺑﮫ آن دارﯾد
ﭘر ﮐﻧﯾد( ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت را اﻧﺟﺎم داده ،ﺑﻠﮑﮫ آﻗﺎی  Xﯾﺎ ﺧﺎﻧم  Xﺑوده اﺳت .اﯾن در ﺳطﺢ ﺟﻣﻌﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن در
ﺳطﺢ ﻓراﯾﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﮐردن ﺑرای ﻓرد از ﭼﻧدﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺑﺎزھم ،اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ اﺻل ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﺑﺧش
ﺑﻌدی ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد آن ﺧواھﯾم داﺷت ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ھر ﻓرد ﻣﺳﺋول اﻗداﻣﺎت ﺧود اﺳت .اﯾن ﯾﮏ اﺻل ﻣﮭم
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روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس در ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت .طﺑق اﯾن ﻗﺎﻧون ،ھﯾﭻﮐس ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺟﺑور ﺷود دﺳﺗوراﺗﯽ
را ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽداﻧد اﻧﺟﺎم دھد .ﻓردیﺳﺎزی ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﺳﻣت دﯾدن ﺗروﻣﺎ در ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺗﻔﺎوت
ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﻓرد ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت را اﻧﺟﺎم داده و ﻧﮫ ﮔروه ﺑﮫطور ﮐل .در ﯾﮏ ﺳطﺢ ،ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﮫ ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐزی ﻣﺗﮭم ﺷود اﻣﺎ ﻓرد ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻗداﻣﺎت ﺧﺎص ﺧود را دارد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد
ﻋواﻗب ﻋﻣﯾق ﺑرای ﺟواﻣﻊ ﻣرﺑوط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن درک ﻣﯽﺗواﻧد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت اﺣﯾﺎﮔر
روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗروﻣﺎ ﮐﻧد .ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﻗداﻣﺎت ﺗﺣول روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻓرد ﺗوﺳط
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ در اﯾن ﻣورد در دورهھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھﯾم ﮔﻔت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
اﮔر ھﻣﭼﯾن ﺗﺟرﺑﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده از ﮐﺎر روی ﻓردیﺳﺎزی ﺑﮭره ﺑرد را ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.

ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ اﯾنﮔوﻧﮫ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم ﻧدادهاﯾد ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣوﻗﻌﯾت را درزﻣﯾﻧﮫٔ ﺧودﺗﺎن ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﯾن
ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓردیﺳﺎزی ﺳود ﺑﺑرﻧد.

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺗﺣﻣل و ﺑردﺑﺎری و ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺑﮫﻋﻧوان ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﮐﻠﯽ زﻣﯾﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺧص ،اﻟﮕوھﺎی واﮐﻧش و ﺷراﯾط او،
ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺑﯾﻧش ﻋﻣﯾقﺗر ﻣراﻗﺑﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﺗروﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز در اﯾن ﮐﺎر ،اﯾن ھم وﻗت و ﺗﻼش و اﺣﺳﺎس و ﻓﮑر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽطﻠﺑد.

ﻓردیﺳﺎزی ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻓراﯾﻧدھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻔﮑر و ﮐﺎر دارد.

ﺑﺎﮐﺎر ﮐردن روی ھر دو ﻣورد ،ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣراﻗب ﺑﮭﺗر ﮐﮫ ﺑرای ﻣراﺟﻌﯾن و ﺧود ﻣﻔﯾدﺗر اﺳت ﺗﺑدﯾل
ﺧواھﯾد ﺷد.

 8-2آﻣوزش ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ،دادن اﻣﮑﺎن ﮐﻧﺗرل ﺑر روی
ﻓرآﯾﻧدھﺎ و دادن اﺟﺎزه ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
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ﻣﻘدﻣﮫ
در اﯾن ﺑﺧش ﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ ﻓراﯾﻧد ﺗﺣول ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽدھﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗرار دادن ﮐﺎر در دﺳﺗﺎن
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده.

ﻣﺎ اﮐﻧون ﺷروع ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﺻطﻼح دﯾﮕری ،ﺑرای درﻣﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓراﯾﻧد ﺗﺣول ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﮐردهاﯾم .اﯾن ﮐﺎر ﺗﺎ ﺣدی
ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﻧﮑوھش و ﺧﺎرج ﮐردن آن از ﺣوزه آﺳﯾبﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری اﺻطﻼح
"درﻣﺎن" ﺑﮫطور ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﺿوعھﺎ ﻣﺣدودﺷده اﺳت و ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.

ﻗﺑﻼ ﺑﮫ طور ﮔذری ﻧﮑﺎت ﻣوردﺑﺣث در اﯾن ﺑﺧش را ذﮐر ﮐردﯾم .ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھﯾم ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و
ﻣراﻗب و ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣول ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣوارد ﺿروری ھﺳﺗﻧد.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯽﺷود ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،اﯾن
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

آﻣوزش ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود
ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫاﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳت و ﻧﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑر ﻋﮭده دارد .ﻧﻘش ﻣراﻗﺑﺎن ،ﺗﺷوﯾق و ﺣﻣﺎﯾت از ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳت .درﻧﮭﺎﯾت ،ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،اﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای او ﻣﯽاﻓﺗد و ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .ﻣراﻗﺑﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ را
ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺑﯾش از اﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ،ﻣراﺟﻌﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد و از اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﺷﺎن درس
ﻣﯽﮔﯾرﻧد .در ﻣﯾﺎن دﯾﮕر ﻣوارد ،ﻗﺑول ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ او واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد
و ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺣس را ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑدھد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در دﻧﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣراﺟﻌﯾن اﯾن واﺑﺳﺗﮕﯽ
را دوﺳت دارﻧد و ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ آن را اﺑراز ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺳﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ
ﻣراﻗﺑﯾن از طرﯾق ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﺟﻌﯾن ،ﻏرور ﺧود را ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎز ھم ،اﯾن ﻣﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎرت
ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن اﺻل در آنھﺎ ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت .ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ازﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺧود ﯾﺎ ﺷﺧص ﯾﺎ ﺣﯾوان دﯾﮕری آﺳﯾب رﺳﺎﻧد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺷراﯾط زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻓرد ﯾﮏ ﺳﺎﯾﮑوﭘﺎت ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫﺳﺗﯾز اﺳت.
در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم و ﻧﺑﺎﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،ﮐﻧﺗرل
ﮐﻧﯾم.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
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وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﻣراﻗب ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣداﻗل ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﻗﺑول ﮐرده اﺳت.
ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑرﻋﮭدهﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺷﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣراﻗب ھم ﺣﻣﺎﯾت
و ﺗﺷوﯾق ﺷود .ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد؟ ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود را در اﯾن
ﺻورت ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.

دادن ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل در ﮐﻧﺗرل زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑدون ﻗدرت ھﺳﺗﻧد؛ ھﻣﮫﭼﯾز ﺗوﺳط اﻓراد دﯾﮕر و از ﺧﺎرج و
ﺗوﺳط ﺷراﯾط ،ﮐﻧﺗرل ﻣﯽﺷود .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻣور ﺛﺎﺑت ھﺳﺗﻧد ،ﺗﻌداد ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ را ﻣﯽﺗوان اداره ﮐرد و ﺗﻐﯾﯾر داد،
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺑﺎﺷد .اﻏﻠب ،ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻋﺎدت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻧدارد .اﯾن ﻧوع ﮐﻧﺗرل ﺑرای ﺧود-ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
و ﻋزتﻧﻔس او ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻘشھﺎی ﻣراﻗﺑﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ،ﺗﺷوﯾق و ﺣﻣﺎﯾت از
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در ﮐﻧﺗرل زﻧدﮔﯽاش اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر اﻓراد ﺑﯾرون از زﻧدﮔﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺑﯾﮫ ﺷورش ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎزھم ،اﯾن ﻧﻘش ﻣراﻗب اﺳت ﺗﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را در ﺑراﺑر ﻓﺷﺎرھﺎی رو ﺑﮫ ﻋﻘب ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد .ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ،اﯾن
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾشازﺣد ﭘﯾش رود .درﻧﮭﺎﯾت ،ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﮐﻧﺗرل زﻧدﮔﯽ ﺗوﺳط ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺗﻌﺎدل
ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺷد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ھر ﻓرد اﺳت.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن دادن ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت .ﻓرآﯾﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾش رﻓت؟
ﺗﻌﺎدل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود؟
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﯾد ﮐﻧﺗرل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟

دادن اﺟﺎزه ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ آنھﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﻧد اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮏ ﻣﺛﺎل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردان در
ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرھﻧﮓھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد "ﺿﻌﯾف" ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﮔرﯾﮫ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ در ﺑراﺑر ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ،دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ دﯾﮕران ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷوﻧد.
در ﺷراﯾط دﺷوار ،ﻣردم اﻏﻠب اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗوی ﺑﺎﺷﻧد .وﺿﻌﯾت دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺎ اﻏﻠب دﯾدهاﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓرد
ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﯾﺳت ﻣﺛل ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷدن و ﯾﺎ دوﺳتﻧداﺷﺗن ﭘدر و ﻣﺎدری ﮐﮫ ﻓﺣﺎش ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ دﯾﮕر ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﯾﺎ
ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﻔوذ دارد ،ﭼون اﯾن ﮐﺎر ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ "درﺳت" ﻧﯾﺳت .در
ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎ ،ﺣﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت و ﯾﺎ "ﻣﻘﺎﻣﺎت" ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻘشھﺎی ﻣراﻗﺑﺎن ،دادن اﺟﺎزه
ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑرای داﺷﺗن ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ و ﺑﯾﺎن آنھﺎﺳت .واﺿﺢ ﺑﮕوﯾﯾم ،اﺣﺳﺎﺳﺎت درھرﺻورت وﺟود دارد .اﺑراز
آنھﺎ و اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت در ﻣورد آنھﺎ ﺑﮫﺻورت دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از روﻧد ﺗﺣول ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
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وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺟﺎزه ﻧداﺷت اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﮫ رﻓﺗﺎری ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ داد؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺟﺎزه دادﯾد ﺗﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑرای ﻓرد ﻣﻔﯾد ﻧﺑﺎﺷد؟

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود ،در دﺳت داﺷﺗن ﮐﻧﺗرل و ﻗدرت  ،ﻋدم اﺣﺳﺎس ﺿﻌﯾف ﺑودن و داﺷﺗن اﺟﺎزه ﺑرای
اﺑراز اﺣﺳ ﺎﺳﺎت ،ﺑرای ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺗﻐﯾﯾر ھر ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓرآﯾﻧدھﺎ
را ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧد.
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 9-2در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار دادن زﻣﺎن و ﻓﺿﺎ و ﮔوش دادن در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﻋظﮫ ﮐردن
ﻣﻘدﻣﮫ
ﺑﺎزھم ،ﻣﺎ ﺑﮫ اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺳﮭﯾل روﻧد ﺗﺣول ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑرﻣﯽﮔردﯾم .ﻣﺎ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده را ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺳﮭﯾﻠﮕر ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم،
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺿﺎی اﯾﻣن ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺳﺎﺋل ﺧود را ﺣل ﮐﻧد و
ﺑﮫﭘﯾش ﺑرود .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾوهای ﮐﮫ در ﻣورد ﻧﻘش ﺧود ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ،داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﻧﺻﯾﺣت ﮐﻧﻧده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔوش ،ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار اﺳت اﻣﺎ اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﮐﮫ ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣول ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣوﻓق ﺷود ،ﺿروری اﺳت.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯽﺷود ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،اﯾن
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار دادن زﻣﺎن و ﻓﺿﺎ
ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣول ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد .ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر دارﻧد .اﯾن اﻏﻠب ﺷﺎﻣل اﯾدهھﺎ و اﻟﮕوھﺎی
رﻓﺗﺎری اﺳت ﮐﮫ در طول زﻧدﮔﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﯾﺟﺎدﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل ﮐﺎوش و اﺻﻼح اﺳت .اﯾن روﻧد ﻣﯽﺗواﻧد
زﻣﺎن و اﻧرژی زﯾﺎدی را ﺑﺑرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐردن ﻓﺿﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ دارد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در اﻏﻠب ﻣوارد آن را
ﻧداﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧﮫاش آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻘشھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎزه دھد ﻓراﯾﻧد رخ دھد و ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣورد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طول ﻣﯽﮐﺷد ،ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﯾز اﺣﺗﻣﺎ ً
ﻻ از
ﺑﺳﯾﺎری از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود و از روشھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑر و روﯾﮑردش در ﻣورد روﯾدادھﺎی زﻧدﮔﯽ ﮔﯾﺞ ﺧواھد ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ ﮔﻔﺗﯾم ،ﻧﻘش ﻣراﻗﺑﺎن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻓﺿﺎی اﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و آنھﺎ را ﺑرای ﮐﺷف و ﺗﻐﯾﯾر
ﺧود ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در آن زﻣﺎن و ﻓﺿﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﮐﺎوش در ﻣﺳﺎﺋل ﺧود داﺷت .ﭼطور
ﭘﯾش رﻓت؟ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﯾد؟
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در آن زﻣﺎن و ﻓﺿﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﮐﺎوش در ﻣﺳﺎﺋل ﺧود ﻧداﺷت .ﭼطور
ﭘﯾش رﻓت؟ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﯾد؟
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﯾد زﻣﺎن و ﻓﺿﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟
ﮔوش دادن در ﺑراﺑر ﻣوﻋظﮫ ﮐردن
ﮐﺎرل راﺟرز رواﻧﺷﻧﺎس ،ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺗﺧﺻص ﺧودش اﺳت .ﺑﮫاﯾنﺗرﺗﯾب ،ﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﻣراﻗب ﭼﮫ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم؟ اﯾن ﺑﮫ ﻧﻘش ﻣراﻗب ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﻧوﻧده و ﻧﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎوره ﯾﺎ ﻣوﻋظﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،اﺷﺎره
دارد .ﻣﺎ اﯾن ﻧوع رﻓﺗﺎر را در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣراﻗﺑﺎن دﯾدهاﯾم .اﯾن ﻧﮑﺗﮫای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﮑرار ﮐردﯾم و ﺗﮑرار ﮐردن آن را اداﻣﮫ
ﺧواھﯾم داد .در درس ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﻣﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﯾن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺳﺎﺋل
ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﮔوش ﮐردهاﯾد و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرده اﺳت ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
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وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎوره ﺑﯾشازﺣد دادﯾد و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭘﯾﺷرﻓت ﻧﮑرد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺻﯾﺣت ﮐردن در آن درﺳت ﺑﺎﺷد؟

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻓﺿﺎ ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﮏ ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣراﻗﺑت اﺳت .اﯾن ﮐﺎر ﺷﺎﻣل وﻗت ﮔذاﺷﺗن ،دادن ﻓﺿﺎ و ﮔوش
دادن اﺳت.

 10-2ﺑﮫ دﺳت آوردن و ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﻘدﻣﮫ
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ﺑﮫ دﺳت آوردن و ﺣﻔظ ﮐردن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار و از دﺳت دادن آن ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن اﺳت .اﯾن ﺑﮫﺧﺻوص ھﻧﮕﺎﻣﯽ درﺳت
اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓرادی ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ازﻧظر روانﺷﻧﺎﺧﺗﯽ آﺳﯾب روﺣﯽ دﯾدهاﻧد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در اداﻣﮫ در درس
رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،از دﺳت دادن اﻋﺗﻣﺎد ﯾﮑﯽ از واﮐﻧشھﺎی ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﺗروﻣﺎ اﺳت .ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗب
اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳب و ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد اﺳت .ﺗﻣﺎم وﯾژﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن دوره ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﺧﺷﯽ از آن اﺳت .در
اﯾﻧﺟﺎ ،ﻣﺎ ﭼﻧد وﯾژﮔﯽ را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻧوز ذﮐر ﻧﮑردهاﯾم .ﮔروھﯽ دﯾﮕر از وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ اﺧﻼق
ﻧﯾز ﻣﯽﭘردازﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﻼق در ﺑﺧش ﺑﻌدی ﺳروﮐﺎرﺧواھﯾم داﺷت.

وﯾژﮔﯽھﺎی ﺗوﺻﯾفﺷده در اﯾن ﺑﺧش و ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی ،ﭘﺎﯾﮫای ﺑرای ﻧوع ﺧﺎﺻﯽ از ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده
اﺳت .ﻣﺎ در ﺑﺧش ﺑﻌدی )ارﺗﺑﺎطﺎت( ﺟزﺋﯾﺎت آن را ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﯾم داد.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯽﺷود ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،اﯾن
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

ﺻداﻗت
ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺑﺷﻧود ،ﺑﮕوﯾﯾم .ﻣراﻗﺑﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد در ﻧﮕﺎه
اول ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد اﯾن ﮐﺎر زﻧدﮔﯽ را ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ﺳﺎدهﺗر ﻣﯽﮐﻧد .درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از ﻣراﺟﻌﯾن
را آرام ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﻣراﻗب در ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ﺷود ،از ﺑﯾن ﻣﯽﺑرد .ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﺎ ،ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ،ﺻداﻗت ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ،ھرﭼﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺧت ﺑﺎﺷد .اﯾن رﻓﺗﺎر ﺑرای ھر دو
اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺣﻘﯾﻘت ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷد .ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﮐوﺗﺎهﻣدت رخ داد؟ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺑﻠﻧدﻣدت
رخ داد؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﮐﮫ دﺷوار ﺑود .ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﮐوﺗﺎهﻣدت رخ داد؟ ﭼﮫ
اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺑﻠﻧدﻣدت رخ داد؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد؟
ارﺗﺑﺎط آزاداﻧﮫ
آزاد ﺑودن ﺷﺑﯾﮫ ﺻداﻗت اﺳت اﻣﺎ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣورد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﯾﺎ اﻓﮑﺎرﺗﺎن ﺻﺎدق اﻣﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .دوﺑﺎره ﺑﺎﯾد
ﮔﻔت ،درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ آزاد ﺑودن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت دﺷوار ﻣﻧﺟر ﺷود ،اﮔر ﺷراﯾط ﭼﺎﻟشﺑراﻧﮕﯾز ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ راﺑطﮫ ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد .ﺑﺎ آزاد ﺑودن ،ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﻧد ﺗﮑﻠﯾﻔﺷﺎن ﭼﯾﺳت و ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑر طﺑق آن ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت ﮐوﺗﺎهﻣدت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻠﻧدﻣدت و رواﺑط ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺷود.
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ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده آزاد ﻧﺑودﯾد ،ﺣﺎل ﭼﮫ ﺻﺎدق ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد ﭼﮫ ﻧﺑوده ﺑﺎﺷﯾد .ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ
در ﮐوﺗﺎهﻣدت و ﺑﻠﻧدﻣدت رخداده اﺳت؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده آزاد ﺑودﯾد .ﭼﮫ رخ داد ؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده آزاداﻧﮫ ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾد؟

رک و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑودن
ﺑﺎزھم ،ﻣﺎ رک و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑودن را ﺑرای داﺷﺗن ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺧوب ﺑﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺿروری داﻧﺳﺗﮫاﯾم .طﻔره
رﻓﺗن ،وﺿﻌﯾت را آﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺷود ،ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺗواﻧد وﺿﻌﯾت ﺧﺎﺻﯽ را
اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ،ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻣراﻗب ﯾﺎ ھر ﺷﺧص ﻣوردﻧظر دﯾﮕری ﺧوب ﻧﯾﺳت .ﺑﺎزھم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن
ﯾﮑﯽ از ﻋﻧﺎﺻر ﺳﺑﮏ ارﺗﺑﺎطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن دارای ﺗروﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده رک و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﺑودﯾد .ﭼﮫ ﺷد؟
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده رک و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑودﯾد  ،ﺣﺗﯽ اﮔر وﺿﻌﯾت دﺷوار ﺑود ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد .ﭼﮫ ﺷد؟
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده رک و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎﺷﯾد؟

ﺑر روی ﻗول ﺧود ﻣﺎﻧدن
ﺣﻔظ ﻗول و وﻋده ﯾﮑﯽ از راهھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن و ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد اﺳت .اﻧﺟﺎم ﻧدادن ﻗول و ﻗرار اﻋﺗﻣﺎد را
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺑﯾن ﻣﯽﺑرد .اﯾن در ﻣورد ﻗرارھﺎی ﻣراﻗﺑﺎن ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﺑرﻋﮑس ﺻﺎدق اﺳت .ﻣراﻗﺑﺎن و دﯾﮕران اﻏﻠب
ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن وﻋده ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ آنھﺎ را آرام ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ آنھﺎ اﻣﯾد ﺑدھﻧد .اﯾن وﻋدهھﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﻔظ ﺷود ﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﺻ ً
ﻼ داده ﺷود.
اﻟﺑﺗﮫ ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷراﯾطﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ وﻋده ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧد و در ھﻧﮕﺎم دادن
وﻋده اﯾن را ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﮫ اﺳت .ﭘسازآن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در
اﯾن ﻣورد ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .وﻋدهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣراﻗب ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد در طﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺟﻠﺳﮫ
ﺑررﺳﯽ ﺷود .ﺑﺣث درﺑﺎره آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾﻧش ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را اﻓزاﯾش دھد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻗول و ﻗرارھﺎی ﺑﮫظﺎھر ﮐوﭼﮏ ﻣﺎﻧﻧد
ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت ﺳروﻗت ﻧﯾز ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﯽﺷود.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﻣراﻗب ﻗوﻟﯽ داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻣلﻧﮑرده اﺳت .ﭼﮫ ﺷد؟ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﯾن راﺑطﮫ ﭼﯾﺳت؟
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وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻗوﻟﯽ داده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﻘق ﻧﯾﺎﻓت .ﭼﮫ ﺷد؟ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﯾن راﺑطﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﮐرد؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻗول دادهﺷده را ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم داد؟

ﻧوعدوﺳﺗﯽ
ﻣﺎ در اﺑﺗدای اﯾن دوره ﺿرورت ﺑرای ﻧوعدوﺳﺗﯽ و اھﻣﯾت دادن ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﻣوردﺑﺣث ﻗراردادﯾم .ﻣﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﻧﺻر اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن و ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺑدون آن ،ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣراﻗب
اﻋﺗﻣﺎد ﻧﺧواھد ﮐرد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻧوعدوﺳﺗﯽ ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﺷﺎن داده ﺷد .ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑر اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾن ﻣراﻗب و
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و راﺑطﮫ ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت ؟
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻧوعدوﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﺷﺎن دادهﺷده اﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑر اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾن ﻣراﻗب
و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و راﺑطﮫ ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؟
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺿروری ﻧﯾﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧوعدوﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎن داد؟

ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و اﺧﻼق
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و اﺧﻼق ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن و ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
اﺳت؛ ﻣﺎ ﺑﺧش ﺑﻌدی را ﺑﮫ آن اﺧﺗﺻﺎص دادهاﯾم.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺗﺟﺎرب ﺷﻣﺎ در ﮐﺳب و ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد ﻣراﺟﻌﯾن ﭼﯾﺳت؟ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ را ﺷرح دھﯾد.

ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم در ﺗوﺻﯾف ﻋﻧﺎﺻری ﮐﮫ در ﺑﮫ دﺳت آوردن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻓراﮔﯾر ﻋﻣل ﮐﻧﯾم .آﯾﺎ ﻣﺎ ﭼﯾزی را
ﻓراﻣوش ﮐردهاﯾم؟

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﮐﺳب و ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد ﯾﮏ ﻋﻧﺻر اﺳﺎﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب اﺳت .ﭘس از از دﺳت دادن اﻋﺗﻣﺎد ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ دوﺑﺎره آن را ﺑﮫ دﺳت آورﯾد .وﯾژﮔﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣوردﺑﺣث ﻗراردادﯾم ،ﭘﺎﯾﮫای ﺑرای ﻧوع
ارﺗﺑﺎطﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﺿروری اﺳت.
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 11-2اﺧﻼق
ﻣﻘدﻣﮫ
ﻣﺎ رﻓﺗﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻣراﻗب را ﺑﮫﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮫ ﻗطﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم .ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد
ﻣﺎ ،ھﯾﭻ ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺑرای ﻧﻘض اﺻول اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺎﺳﯽ وﺟود ﻧدارد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﺧواھﯾم دﯾد ،ﺑرای ﺑرﺧﯽ از اﻓرادی ﮐﮫ اﯾن
درس را ﻣﯽﮔذراﻧﻧد و ﺷراﯾط دﺷواری در زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر دارﻧد ،ﺑرﺧﯽ از اﺻول اﺧﻼﻗﯽ اﻧدﮐﯽ ﻣﺗﻐﯾر ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ اﺳﺎس آن
ﺛﺎﺑت اﺳت .ﻣﺎ دراﯾنﺑﺎره در ﺗﻣرﯾنھﺎی ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧﺗﮕﯾر ھﺳﺗﯾم.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯽﺷود ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،اﯾن
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﻣﺎ
اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧﯾم در ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺣﻘﯾﻘت دارد از ﺟﻣﻠﮫ در اﻣور ﭘزﺷﮑﯽ ،رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و دﯾﮕر ﺗﺧﺻصھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ .ﺧواه ﺷﻣﺎ ﺑﮫطور رﺳﻣﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾلﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ و ﺧواه ﻣﺟوز رﺳﻣﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ ،اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش ﺑﯾﺎن ﻣﯽﺷود ﻣوارد ﭘﺎﯾﮫ ای و اﺳﺎﺳﯽای را ﺷﮑل ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻧﻘض ﮐﻧﯾد ،ھرﭼﻧد
ﻗواﻧﯾن ﯾﺎ آداب و رﺳوم ﻣﻧطﻘﮫای ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد و ھرﮐدام از ﻗواﻧﯾن ﯾﺎ ﺷﯾوهھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ،ﺑﯾن دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ
ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد.
از دﯾد ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑر اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﮐﯾددارﯾم ،ﭘﯾروی ﮐردن از دﺳﺗورات ،ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن ﺑدون اﺧﻼق و دﻧﺑﺎل
ﻧﮑردن اﯾن اﺻول ﻧﯾﺳت .اﯾن اﺻول ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول اﻗداﻣﺎت ﺧود ھﺳﺗﯾد ،ﻧﮫ
رﺋﯾس ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻧﺧﺳتوزﯾر .ﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ درﮔﯾری ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف
ﺑرﺳﺎﻧد .ﻣﺎﯾﮫ ﺗﺄﺳف اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻏﻠب از اﯾن اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ ﭘﯾروی ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.

آﺳﯾب ﻧزﻧﯾد
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ﯾﮏ اﺻل اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده آﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧﯾد .ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻﮐس ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑﺧواھد اﯾن
اﺻل را ﻧﻘض ﮐﻧد .دراﯾنﺑﺎره ﺷراﯾطﯽ را در ﺑﺧش ﺣرﻓﮫای ﺑودن ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺳؤاﻻت ﺑﮫ وﺟود آﻣده در ﻣورد اﻗدام
ﻧﮑردن ﯾﺎ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دادن را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد ،ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل در ﺻﻼﺣﯾت و اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐم اﻓراد آﻣوزشدﯾده و ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،اﯾن ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﻧﯾﺳت .ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی دﯾﮕری وﺟود دارد ﮐﮫ
در آن ﺳؤاﻻﺗﯽ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن دوره ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭼﯾﺳت ﻣطرح ﻣﯽﺷود .ﻣﺎ ﺑﻌداً در ﻣورد اﯾن ﺷراﯾط ﺧﺎص
ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮐرد.

ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮔوﯾﯾم ﮐﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﯾﺎ ھر وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺗﺣتﻓﺷﺎر ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ
ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺟزو ﻗﺎﻧون ﻧﮭﺎدی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﺎزھم ﮐﺎﻣ ً
ﻼ و ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت .ﻣﺎ در ﻣورد
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺟﺎزات اﻋدام و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺟﺎزات ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ ھر اﻗدام دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرد ﺑﮫﺻورت ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ
آﺳﯾب ﻣﯽرﺳﺎﻧد ،ﺑﮫھﯾﭻوﺟﮫ ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗﯾم.

درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ دوﻟتھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑرای "ﺧﯾری ﺑزرگﺗر" ﯾﺎ "اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ" اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﯾم.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎر در زﻧدانھﺎ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯾس و ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی رﺳﻣﯽ اﺳت .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ،در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﯾنھﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و  /ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﯾﺎ ﻣراﻗب دﯾﮕر ﺻﺣﺑت ﻣﯽﺷود .در ﭼﻧﯾن
ﺷراﯾطﯽ ،ھر ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد ،ﺑﺎﯾد درﺟﮫ اول ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن،
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﮫوﺿوح ﻣطﻠﻊ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد ،ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود .اﻧﺟﺎم ﮐﺎری
ﻏﯾرازاﯾن ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً راﯾﺞ اﺳت ﻗواﻧﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﮑﺎنھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔروه
ﺧﺎﺻﯽ از ﻣردم را ﺑﮫﻋﻧوانﻣﺛﺎل ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن را ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﻣراﻗﺑﺎن اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﭼﻧﯾن
ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﺗﯽ اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺣق ﻣراﻗﺑت ازﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳﻼﻣت روان و واﮐﻧش ﺑﮫ ﺗروﻣﺎ را ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣق
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣوﻗﻌﯾت را ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد ،اﮔر در ھﻣﭼﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،ﮐﮫ در آن اﺻل آﺳﯾب ﻧزدن زﯾر ﺳؤال رﻓﺗﮫ
اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً در ﺻورت ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ،ﺧود و دﯾﮕران را درﺧطر ﻗرار ﻧدھﯾد.

آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺻل آﺳﯾب ﻧزدن در ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﺻﺎدق ﻧﺑﺎﺷد؟ ﻟطﻔﺎ ً ﺷرح دھﯾد.

ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
طﺑق ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،و ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻗوی ﻣﺎ ،ارﺗﺑﺎط ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ
اﺳﺗﺛﻧﺎ در اﯾن ﻣورد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﺑﺧواھد ﺑﮫ ﺧودش ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﯾوان ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
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ﺟﺳﻣﯽ آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد .ﺗﮭدﯾد ﺑﺎﯾد واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷد .در ﭼﻧﯾن ﻣواردی ،ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد اﻗدام ﮐﻧد و ﺑﺎﯾد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد
ﮐﮫ او اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺷﺎﻣل وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ در آن ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ اﻣوال وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ آﺳﯾﺑﯽ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﯾوان ﻧرﺳد .اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﮐودﮐﯽ ﻣورد ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ
ﯾﺎ رواﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻣﺎ آﮔﺎه ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ دوﻟﺗﯽ و اﻓراد ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯾن دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﻣواردی را از
ﻣراﻗﺑﺎن اﺳﺗﺧراج ﮐﻧﻧد ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣراﻗب در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد ﻋواﻗب ﺟدی ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻣوارد ﺑﮫ
ﭼﻧﯾن اﻓرادی ﺑدون رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣراﻗب ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات را ﻧﻘض ﮐﻧد.

در ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﻣراﻗب ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اطﻼع دھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯾت او ﺻﺣﺑت ﺧواھد
ﮐرد .ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً اﯾن اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﺧواھد ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده روﺷن ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد ﺑرای ﭼﮫ ﭼﯾزی
ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ دﺳت ﺧواھد آورد .اﯾن ﮐﺎر ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ،داﻧش آﻣوزان ،اھداﮐﻧﻧدﮔﺎن و دﯾﮕران ھم ﻣﯽﺷود .ﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت
را ﺑﮫ دﺳت آورد ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن وظﺎﯾف ﺣﻔظ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ آن را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد.

در ﭼﺎرﭼوب ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺻرﯾﺣﺎ ً ﻣطﻠﻊ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ ﯾﺎدداﺷتھﺎﯾﯽ در ﻣورد او ﺗوﺳط ﻣراﻗب ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود،
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آنھﺎ را ﻣﯽﺑﯾﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ذﺧﯾره ﺧواھﻧدﺷد .ﺑﺎزھم ،ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ،اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور ﮐﺗﺑﯽ اﻋﻼم
ﺷ و د.

در ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔروه ،ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب ﺷﺧﺻﯽای ﮐﮫ در ﮔروه ﺑﺣث ﺷدهاﻧد ﺑﮫ
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮔروه اﺳت ﺑﯾﺎن ﺷود ازﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐﺎ ،دوﺳﺗﺎن و ﻏﯾره .ﺑﻌﺿﯽ ﮔروهھﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای ﺑﯾن
اﻋﺿﺎی ﮔروه در ﺧﺎرج از ﮔروه ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن ﻧوع از ﻗﺎﻧونھﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﮔروه اﺳت.

ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣورد اﻓراد ﻏﯾرﻣرﺗﺑط ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﺎت ﻓردی ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻗواﻧﯾن ﺳﺧتﮔﯾراﻧﮫای دارﯾم.
ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺷرﮐت آنھﺎ را ﻧﻣﯽدھﯾم .ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺻرﯾﺢ ﺗﻣﺎم ﻣراﺟﻌﯾن و
ﻣراﻗﺑﺎن ھﻣراه اﺳت .ﺷرط ﻧﺷﺳﺗن ﺷﺧص ﻏﯾرﻣرﺗﺑط در ﺟﻠﺳﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﻋﺿو ﮔروه ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻣراﻗب
ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﺧص ﺑﺧواھﻧد در ﻟﺣظﮫ و ﺑدون ﺑﯾﺎن دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای او ،ﺟﻠﺳﮫ را ﺗرک ﮐﻧد و اﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﻣورد ﺳؤال ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺑﮫﻋﻼوه اﯾن ﺷﺧص ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ را اﻣﺿﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ھرﮔوﻧﮫ ﻣورد ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﺧﺎﺑره
ﻧﻣﯽﺷود.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﺗﺟرﺑﮫ ﺧوب و ﺑد ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﻣراﺟﻌﯾن ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﻣﺟدداً از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ در
ﺻورت ﭘﺳت ﮐردن اﯾن ﻣطﻠب ﺧودﺗﺎن ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻧدھﯾد.

دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺷﻣﺎ درﺑﺎره آﻧﭼﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧوﺷﺗﮫﺷده اﺳت ،ﭼﯾﺳت؟
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ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺧﺎرج از ﺟﻠﺳﺎت
ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ھر راﺑطﮫای ﺑﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ﺧﺎرج از ﺟﻠﺳﺎت را ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽداﻧﯾم .ﭼﻧﯾن ﺗﻣﺎسھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
درﮔﯾر اﯾن وﺿﻌﯾت ﺷدن ،ﺑﯽطرﻓﯽ ﻣراﻗب را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽاﻧدازد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣراﻗب ،ﻣوارد زﯾﺎدی را راﺟﻊ ﺑﮫ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽداﻧد و ﻣﯽﺗواﻧد از اﯾن اطﻼﻋﺎت ،ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﺣﻔظ اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت.
ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ ﻣراﻗب وﺟود دارد ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در ﻣﺣﺎﻓل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و  /ﯾﺎ ﺣرﻓﮫای ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و در ﺗﻌدادی از ﺷراﯾط دﯾﮕر ،ﺣﻔظ اﯾن اﻣر دﺷوار اﺳت .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﻣراﻗب و
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد از ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺑﯽﺷﮏ آﻣﯾﺧﺗن ﻧﻘشھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﺑﮫﻋﻧوانﻣﺛﺎل ،ﻣﺎ اﺛرات ﻣﻧﻔﯽ درآﻣﯾﺧﺗن دوﺳﺗﯽ و ﻣراﻗﺑت و
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗب ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻧﯾز ھﺳت را دﯾدهاﯾم .ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر ،اﯾن آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﻧﻘشھﺎ ﺟواب ﻧﻣﯽدھد.

ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ،ھﯾﭻ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ارﺗﺑﺎط ﺷﺧﺻﯽ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ﻧﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣراﻗب ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ راﺑطﮫای ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺣداﻗل ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن
راﺑطﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده-ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ درﮔﯾر آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﻧﻘشھﺎ ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎ ﺑودهاﯾد ﮐﮫ در آن ﻧوﻋﯽ از ﺗداﺧل ﻧﻘشھﺎ
را ﻣﺷﺎھده ﮐردهاﯾد .ﭼﮫ ﺷد؟
ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﯾم ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗب ﻣﻣﮑن اﺳت در
ﺧﺎرج از وﺿﻌﯾت ﻣراﻗﺑﺗﯽ راﺑطﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟ ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.

ﺣرﻓﮫای ﺑودن
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد ،ﻣﺳﺋﻠﮫای ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷراﯾط و ﻣﺣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻧﯾد.

واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ درﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺧوب آﻣوزشدﯾده و ﺗﺣت ﻧظﺎرت دارﻧد و ﻣراﻗﺑتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣت ﺑرای
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارﻧد ،در دﺳﺗرس اﺳت؛ اﮔر ﺷﻣﺎ آﻣوزش ﻧدﯾدهاﯾد و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻧﺑودهاﯾد ،اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎرﮐﻧﯾد .ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﮐﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧوب آﻣوزشدﯾده اﺳت.
ﺑﺎاﯾنوﺟود ،در ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎری از اﻓرادی ﮐﮫ اﯾن دوره را ﮔذراﻧدهاﻧد ،در ﺣﺎل ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد ،ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑرای ﮔروهھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر ،در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت .ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﻣطرحﺷده در
ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﻧﺎم آﺳﯾب ﻧزدن ﻣﯽﭘردازﯾم .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯾد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑدون ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
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را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی از آن ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد؟ اﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت وﻗﺗﯽ ﻣردم ﮔرﻓﺗﺎر و در رﻧﺞ ھﺳﺗﻧد.
ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ،اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺑﻌﺿﯽ از ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺟزﺋﯽ وﺟود دارد .اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی وﺟود دارد و ﺑرﺧﯽ از
آﻣوزشھﺎ ﺑدون ھزﯾﻧﮫ در اﯾﻧﺗرﻧت ﻗﺎﺑلدﺳﺗرﺳﯽ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد  CWWPPو ﺷﺑﮑﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ آﻣوزش و ﻧظﺎرت ﺑدون ھزﯾﻧﮫ را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد .ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم
ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭼﻧﯾن آﻣوزش و ﻧظﺎرﺗﯽ اراﺋﮫ دھﻧد را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ روشھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺳﻧﺗﯽ ﻧﯾز وﺟود دارد .اﻏﻠب ،ﻣﺎ اﯾن روش ھﺎ را ﺑراﺑر و ﯾﺎ ﺣداﻗل ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑرای
روش ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯾم ،ھﻣﭼﻧﯾن اﻏﻠب ﺑرای ﮐﺎر در ﺷراﯾط ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ھﺳﺗﻧد.
ﭼﮫ ﺑﮫطور رﺳﻣﯽ آﻣوزشدﯾده ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻣﺎ آن را ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣراﻗﺑت ،ﺑدون داﺷﺗن ﻧظﺎرت ﻣﻧظم و
ﺟﺎﻣﻊ ﺑرای ﺧود ،اراﺋﮫ دھﯾد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری اﻓراد ﺣرﻓﮫ ای را دﯾده اﯾم ﮐﮫ ﻧظﺎرت ﺑرای ﺧود ﻧدارﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﮫ
آﮔﺎھﯽ از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ دارﻧد .ﻣﺎ در ﻣورد ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت از ﺧود در ﻣورد ﻧظﺎرت ﺑﮫطورﺟدی ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮐرد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود را از ﻟﺣﺎظ اﻓراد دارای آﻣوزش ﺧوب و ﻧظﺎرت ﺧوب ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ آﻣوزش رﺳﻣﯽ ﻧدارﻧد؟ ﭼﮕوﻧﮫ آنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻧظر
ﺷﻣﺎ در ﻣورد آنھﺎ ﭼﯾﺳت؟
آﯾﺎ روشھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺳﻧﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود؟ ﻟطﻔﺎ ً آنھﺎ را ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد طوری ﮐﮫ ﻣﺎ ھم در ﻣورد آنھﺎ
آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﭼﻘدر اﯾن روشھﺎ ﻣؤﺛر ھﺳﺗﻧد؟
آﯾﺎ ﻧظﺎرت ﻣﻧظم دارﯾد؟ اﮔر دارﯾد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد و در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد؟ اﮔر آن را ﻧدارﯾد ،ﻗﺻد دارﯾد ﮐﮫ آن
را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد؟
ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻧظراﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣرﻓﮫای ﺑودن دارﯾد؟

ﭘرداﺧت و ھداﯾﺎ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺧدﻣﺎت ،ﻣﺎ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺳﻼﻣت ،ازﺟﻣﻠﮫ ﺳﻼﻣت روان ،ﯾﮏ ﺣق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷر اﺳت .ﻣﺎ
اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﻓردی از رﻧﺞ ﻣردم دﯾﮕر ،ﺑﺎﯾد ﺳود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧﯾز در ﻣورد داروھﺎ ھم ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،در
طرف دﯾﮕر ﻗﺿﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗﺑﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی آنھﺎ ﻧﯾز ﺧرج و ﻣﺧﺎرج دارﻧد ،ھزﯾﻧﮫ اﺟﺎره ﻣﮑﺎن و ھزﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده
از اﯾﻧﺗرﻧت و ﻏﯾره را ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﻣﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارﯾم ﮐﮫ اﯾن اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﭘرداﺧت؛ ﻣراﻗﺑت از او درﯾﻎ ﺷود .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﮑﺎنھﺎ ،ﺣﺗﯽ در ﻣﻧﺎطق ﺑﺳﯾﺎر ﺛروﺗﻣﻧد اﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد.

ﺳؤال ﺑﻌدی در ﻣورد ھدﯾﮫ اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗواﻧﯾن اﺧﻼﻗﯽ ،ھدﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﭘﺷت آن ھدف و ﻧﯾت
ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑﯾن دادن ھدﯾﮫ ﺑﮫ ﻓرد و اھدای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫطور ﮐل ،ﺗﻔﺎوت وﺟود
دارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾن اﯾنﮐﮫ آﯾﺎ ھدﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از ﺣد اﻧﺗظﺎر ﺑوده ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت ،ﺗﻔﺎوت وﺟود دارد.
ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﯽﺗواﻧد ﻣرز ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﻧظور ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھدﯾﮫ را ﻓﻘط از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫوﺿوح ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﭘرداﺧت دارﻧد و ﺑﮫﻋﻧوان ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻗﺑول ﻣﯽﮐﻧﯾم.
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ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾت ﭘرداﺧت در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود را ﺷرح دھﯾد .آﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ وﺟود دارد؟ آﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ را ﭘوﺷش
ﻣﯽدھد؟ اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﮐدام ﺑﯾﻣﮫھﺎ و ﭼﮫ ﻣدت؟
ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرداﺧت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ﻧدارﻧد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
ﺷﯾوهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھدﯾﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
ﺳﯾﺎﺳت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ھدﯾﮫ ﭼﯾﺳت؟
ﻗراردادھﺎ و ﻗواﻧﯾن
اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش اراﺋﮫﺷده ،ﻗواﻧﯾن اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻌدادی از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﻣﺎ ﭼﻧد ﻟﯾﻧﮏ در اﯾﻧﺟﺎ اراﺋﮫ
ﻣﯽدھﯾم .ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر ﻧﯾز وﺟود دارد .ﻣﺎ ﺑﮫطور ﻣؤﮐد از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از آﻣوزش ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.

اﻧﺟﻣن ﭘزﺷﮑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-
ethics/
اﻧﺟﻣن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ https://www.bps.org.uk/news-and-policy/bps-code-ethics-and-
conduct
اﻧﺟﻣن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ http://www.apa.org/ethics/code/

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﻗراردادھﺎ و ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧود را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ً آنھﺎ را ﻧﯾز ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از
آنھﺎ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم و ﺑﺗواﻧﯾم آنھﺎ را ﺑرای دﯾﮕران در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
از ﭼﮫ ﻟﺣﺎظﯽ ﻗراردادھﺎ و ﻗواﻧﯾن ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷراﯾط ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﮐﺛر ﻗراردادھﺎ و ﻗواﻧﯾن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت؟ ﺷﺑﺎھتھﺎ
ﭼﯾﺳت؟

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
آﯾﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺗﺎن ﻣﺷﮑﻠﯽ داﺷﺗﯾد؟ ﻟطﻔﺎ ً اﯾن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ
را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دھد ،ﻧﮕوﯾﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ اﺧﻼق را در ﮐﺎر رﻋﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻧظراﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺧﻼق دارﯾد؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﭼﯾزی را ﻓراﻣوش ﮐردﯾم؟
ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
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ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ اﺧﻼق ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﺗﺟرﺑﮫ و ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳت .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در اﺑﺗدای اﯾن ﺑﺧش
ﮔﻔﺗﯾم ،ﺑدون اﺧﻼق ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد.

 12-2آﻣﺎدهﺳﺎزی ،اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری و ﺗطﺑﯾق

ﻣﻘدﻣﮫ
آﻣﺎدهﺳﺎزی  ،اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری و ﺗطﺑﯾق ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﻣﺗﻐﯾر ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﻣﮭم اﺳت .اﯾن ﻣطﺎﻟب ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل
وﺿﻌﯾت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﺑﻠﮑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده و ﻣﺣﯾط ﻧﯾز ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﮫوﯾژه در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﮔذراﻧدن اﯾن دوره ﺗوﺳط
اﻓرادش ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای آنھﺎ ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣردم ﻣﺗﺷﮑل اﺳت از ﻣﮭﺎرت و ﻋﻠم.
اﯾن ﻧﯾز ﺗﺎ ﺣدودی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده و ﺗﺟرﺑﮫ او اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺷﯾوهای ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده واﮐﻧش ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد ،ﺗﺎ ﺣدودی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ آزادی او در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫطور ﻣؤﮐد از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯽﺷود ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،اﯾن
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

آﻣﺎدهﺳﺎزی
ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده آﻣﺎده ﺑﺎﺷد و ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر زﻣﺎن ﺑﮕذارد .ﺣداﻗل اﯾن ﮐﺎر ﺷﺎﻣل ﻣﺷﺎھده
ﮐردن ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﻧوﺷﺗﮫﺷده ﺗوﺳط ﺧودش درﺑﺎره ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺷود .اﯾن اﻣر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﻣوارد دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران ،ﺗﺣﻘﯾق در اﯾﻧﺗرﻧت و در ﺟﺎﻣﻌﮫ درﺑﺎره ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﭘﯾدا ﮐردن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﯾﺎ
ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣوﺿوع ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل آﻣﺎدهﺳﺎزی اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗوﺳط ﻣراﻗب ،ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻧد ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﮐﺷﯾدن و
اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕر ﻣﯽﺷود ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓﻘط ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﻗﯾﻘﮫ طول ﺑﮑﺷد .اﯾن ﻧوع آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﮑری و ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺣرﻓﮫای ﺑودن ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده آﻣﺎده ﻧﺑودﯾد .ﭼﮫ ﺷد؟
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺧود را آﻣﺎده ﮐردﯾد .ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﻧﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗوان ﺑرای ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ آﻣﺎده ﺷوﯾد؟

اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری و اﻧطﺑﺎق
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ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﻧﺗظﺎر آنھﺎ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و در آن
ﺟﻠﺳﮫ ﻣﮭمﺗر از ﻣواردی ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ روی آنھﺎ ﮐﺎر ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣراﻗب ﺑﺎﯾد ﺑﮫاﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای
ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣوارد اﻧﻌطﺎفﭘذﯾر ﺑﺎﺷد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در طول ﺟﻠﺳﮫ ،ھﻣﮫﭼﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .ﺧﻠقوﺧوی ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
ﺧﺎطرات و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑروز ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ دﯾﮕر ﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺑﮫ ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧﺎطرات و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.

ﻧﮑﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗﺑﺎن اﻏﻠب ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری و اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ را دارﻧد .اﯾن
ﮐﺎر ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫﺗرﯾن ﻣراﻗبھﺎ ھم آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .اﯾن اﻣر ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث رﻧﺞ ﻣراﻗﺑﺎن ﺷود .ﺑﺎزھم ،اﯾن ﯾﮏ
ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای ﻟزوم ﻧظﺎرت اﺳت .ﻣﺎ در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت از ﺧود ،وارد ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای اﯾنﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗب
ﻣﯽﺷوﯾم.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﻣﺟﺑور ﺷدﯾد در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.
ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﺣﯾطﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺧود را ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﮐردﯾد ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑودهاﯾد و ﻧﺣوه ارﺗﺑﺎط آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ
ﭼﻧد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری و اﻧطﺑﺎق در آنھﺎ ﺿروری ﯾﺎ ﻣطﻠوب ﻧﯾﺳت؟

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
آﻣﺎدهﺳﺎزی ،اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری و اﻧطﺑﺎق ﺑﺧﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﻣراﻗﺑﯽ ﺧوب ﺑودن اﺳت .ﺑرﺧﯽ از اﻓراد اﯾن وﯾژﮔﯽھﺎ را ﺑﮫطور
طﺑﯾﻌﯽ دارﻧد .ﺑرای ھﻣﮫ ،اﯾن ﮐﺎر ﻓراﯾﻧد ﯾﺎدﮔﯾری دارد.

 13-2اﻋﺗﻘﺎد ،ﻣذھب و اﻣﯾد
ﻣﻘدﻣﮫ
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ﺑﺎور و ﻣذھب در زﻧدﮔﯽ ھﻣﮫ ﻣردم ﻣﮭم اﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑرﺧﯽ از ﻣردم اﯾن را اﻧﮑﺎر ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑﺎورھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در
ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد و اﻏﻠب در ﺣﯾن و ﭘس از ﯾﮏ روﯾداد ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﻣﯾد ﯾﺎ ﻓﻘدان اﻣﯾد
ﺑﮫﺷدت ﺑر واﮐﻧش ﻣراﺟﻌﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد.
اﯾن وﯾژﮔﯽھﺎ در ﻣورد ﻣراﻗب و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣﮭم اﺳت.

در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟفاﻧد  ،ﺑﮫﺻورت ﺟدی ﺑﮫ ﻣراﻗﺑﺎن ﻋﻠﯾﮫ واردﮐردن ﻓرد ﺑﮫ دﯾﻧﯽ ﺟدﯾد ﯾﺎ
ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر اﻋﺗﻘﺎدات ﻣراﺟﻌﯾن ھﺷدار ﻣﯽدھﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﻓراد آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد و
ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.
ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻧﻘش ﻣراﻗب ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده ،ﻧﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای اراﺋﮫ ﻧﺻﯾﺣت وﺟود دارد ،ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯽﺷود ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد
ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

ﻧﻘش ﺑﺎور و ﻣذھب
اﻋﺗﻘﺎد ﺑﺧﺷﯽ از زﻧدﮔﯽ ھر ﻓرد اﺳت ،ﭼﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺟود ﺑﺎﻻﺗری ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﭼﯾز دﯾﮕر .اﯾنھﺎ ﺑﺎورھﺎ در
طول وﻗﺎﯾﻊ ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺑﻌدازآن ﺑﮫطور ﻣﻌﻣول در ھﻣﮫﮐس ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد .اﻋﺗﻘﺎد ﻣﯽﺗواﻧد ﻗویﺗر ﯾﺎ ﺿﻌﯾفﺗر ﺷود و
ﻣﺎھﯾت آن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.

ﺑﺳﯾﺎری از ﻣراﻗﺑﺎن ھرﮔز درﺑﺎره اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از ﺗروﻣﺎی روﺣﯽ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ،ﻣﺎ ﺷﺎھد آن ﺑودهاﯾم
ﮐﮫ ﺻﺣﺑت درﺑﺎره آن ﮐﻣﮏ ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن ﮐرده اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎری از آنھﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد درﺑﺎره آن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد.

ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﻣﻘدﻣﮫ ذﮐر ﺷد ،ﻧﻘش ﻣراﻗب را ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻣراﻗب
ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻧد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑﮫ دﯾن ﺧود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوهای ﮐﮫ ﺧود در ﻣورد دﯾن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد،
ﺑﮑﺷﺎﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ در ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎاﯾنوﺟود ،ﻣﺎ روی ﺣرف ﺧود ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ
ﺷﺎھد ﺑودهاﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺻدﻣﺎت ﺑزرﮔﯽ ﺗﺑدﯾلﺷده اﺳت .ﺑﺎزھم ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣراﻗب در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻧﺣوه زﻧدﮔﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد .
ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺳﻣت دﯾﮕر ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣراﻗﺑﺎن در ﮐﺎرھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﺳت .ﺑﮫﻋﻧوانﻣﺛﺎل ،ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﯾﻧﯽ
داﺷﺗﮫاﯾم ﮐﮫ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾم .ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﻣﺎ اﯾن را رد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾطﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣراﻗب اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺷوﯾق ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم دھد.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در ﻣورد اﻋﺗﻘﺎد و  /ﯾﺎ ﻣذھب ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺑﺎور و دﯾن ﭼﮕوﻧﮫ از
طرﯾق ﺣوادث ﺗروﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت؟ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﭘس از ﺻﺣﺑت در ﻣورد آﻧﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ
داﺷﺗﯾد؟
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آﯾﺎ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ در ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ او ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد؟ ﭼﮕوﻧﮫ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دادﯾد؟ ﭼﮫ ﺷد؟

آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺻﺣﺑت در ﻣورد ﺑﺎور و ﻣذھب ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑﺎﺷد؟

اﻣﯾد
در ﺑﺧش ﻗﺑﻠﯽ ،ﻣﺎ درﺑﺎره ﺻداﻗت و آزاد و ﺳرراﺳت ﺑودن و ﺿرورت روﺑﮫرو ﺷدن ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﺎ ﺷراﯾط و ﺣلوﻓﺻل آنھﺎ
ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .در ﮐل ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﻓﺿﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻓراھم ﮐﻧﯾم ﺗﺎ اﻣﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اھداﻓﯽ ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن
و رﺳﯾدن ﺑﮫ آنھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﻧﮕﯾزه ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﮐردن ﯾﺎ ﺻﺎدق ﻧﺑودن
ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳت .ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم ،در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼﺑﮫ ﺳرطﺎن ،ﺑﮫﺟﺎی ﮔﻔﺗن اﯾنﮐﮫ در طﯽ
ﺷش ﻣﺎه ﻣﯽﻣﯾرد ،ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ  10درﺻد از ﻣردم ﺑﯾش از ﺷش ﻣﺎه زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻓرد ﻣﯽﺗواﻧد اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟز
اﯾن  ٪10ﻗرار ﺑﮕﯾرد و ھﻧوز ھم در ﻣورد ﺳروﺳﺎﻣﺎن دادن ﮐﺎرھﺎی ﺧود اﻣﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﯾد ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻗدرﺗﻣﻧد
درﺣرﮐت اﻓراد ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻣور زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن اﻣﯾد ﻏﯾرواﻗﻌﯽ داده ﺷد ،ﺷرح دھﯾد .ﭼﮫ ﺷد؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ در آن اﻣﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
دﯾن و اﻋﺗﻘﺎد در زﻧدﮔﯽ اﮐﺛر ﻣردم ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد .ﻣراﻗﺑﺎن ﻧﺑﺎﯾد از آن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﮫدرﺳﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷوﻧد.
ﺑﺎزھم ،ﻣﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﻘش ﻣراﻗﺑﺎن ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎور ﻧﯾﺳت .اﯾﺟﺎد اﻣﯾد ﺗﺳﮭﯾل ﮔر در ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﺗروﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫای ﺟدﯾد ﺑرﺳد.

 14-2ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ زﻣﺎن و ﺻﻣﯾﻣﯾت
ﻣﻘدﻣﮫ
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ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﯾن ﺑﺧش از آﻣوزش ،ﻣﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ دو ﻣﻔﮭوم ﻣﮭم ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎن و ﻣﯾزان ﺻﻣﯾﻣﯾت ﻣراﻗب ﺑﺎ
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ھﺳﺗﯾم .ازﻧظر ﻣﺎ ھر دوی اﯾنھﺎ اھﻣﯾﺗﺷﺎن دﺳتﮐم ﮔرﻓﺗﮫﺷده اﺳت.

ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫﺷدت از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯽﺷود ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،اﯾن
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺷود و ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ اﺳت.

زﻣﺎن
ﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﺑﺧشھﺎی دﯾﮕر اﯾن دوره در ﻣورد زﻣﺎن ﮔﻔﺗﮫﺷده ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻻزم اﺳت زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای
ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻣطﺎﻟب ﺧود را ﺑﮫطوریﮐﮫ ﺗﺣتﻓﺷﺎر ﻗرار ﻧﮕﯾرد ،اﺑراز ﮐﻧد و ﻓﺿﺎ و
ﻣﺣﯾط ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎن اﯾن را ﺑﮫ او ﺑدھد.

ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﺑرای ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ،اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯾم ھر ﺟﻠﺳﮫ  75-45دﻗﯾﻘﮫ طول ﺑﮑﺷد .ﺑرای ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﮔروھﯽ ،ﻣﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋت و ﻧﯾم ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوﻗف ﺑرای ﺣدود  15دﻗﯾﻘﮫ در ﻧﯾﻣﮫ آن در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم .ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد و ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ
از ﮔروهھﺎ ،زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درک ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﮫﺻورت ﻋﻣﯾقﺗر و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﺧﺻﯾت ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ
اﻋﺿﺎی ﮔروه ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣراﻗب ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫاﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ اﻧﻌطﺎفﭘذﯾر ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد  50دﻗﯾﻘﮫای ﺑﮫ ازا
ھر ﺳﺎﻋت ﺑرﺳد.
ﻣﺎ ﺗﻌداد ﺟﻠﺳﺎت را در ﮐل ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ و ﺑﻌﺿﯽ از ﻧظﺎمھﺎی ﺳﻼﻣت اﯾن ﮐﺎر
را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .ﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯾم ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد زﻣﺎن آن ﻓرارﺳﯾده
اﺳت.
ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ذﮐر ﺷد ،ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﯾن ﻣراﺟﻌﯾن و ﮔروهھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی
ﮐﻧد .ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺣدود ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺷﺧﺻﯽ و ﺣدود
 45دﻗﯾﻘﮫ ﺑرای ﮔروه در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .اﯾن ﺑﮫ ﻣراﻗب ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای ﻓراﻣوش ﮐردن و ﭘردازش آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﭼﻧد ﯾﺎدداﺷت ﻣﯽدھد .در ﻗﺳﻣت ﻣراﻗﺑت از ﺧود ،ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﭼﻘدر اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﻣراﻗﺑﺎن
اھﻣﯾت دارد.
ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر در اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﻣدت طوﻻﻧﯽﺗر اﺳت .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﻗرار ﻧدادن ﻣراﺟﻌﯾن و
ﮔروهھﺎی ﺧﺳﺗﮫﮐﻧﻧده و ﺳﺧت ،ﯾﮑﯽ ﺑﻌد از دﯾﮕری اﺳت ﺑﮫطوریﮐﮫ زﻣﺎن ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی دﯾﮕر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺧودﺗﺎن ﺑرای ﻣراﺟﻌﯾن را ﺷرح دھﯾد .آﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد؟ آﯾﺎ زﻣﺎن ﺑرای ھر ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ھر ﮔروه دارﯾد؟ ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾر آن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﯾد.
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد وﻗت ﺧود را ﺑرای ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﺑﮭﺗر اﺳت
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﯾد؟
ﺻﻣﯾﻣﯾت
ﻣﺎ ﻗﺑ ً
ﻼ درﺑﺎره ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده در ﺑﺧش اﺧﻼق ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾم .ﮐﻠﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب ﺑﯽطرﻓﯽ را
ﺣﻔظ ﮐﻧد.
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ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣراﻗب ﺑﺧواھد ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺧﺎرج از وﺿﻌﯾت ﻣﻌﻣول ﻧزدﯾﮏﺗر ﺷود.
ﯾﮏ ﻣﺛﺎل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑرود ﺗﺎ وﺿﻌﯾت را ﺑﮫدرﺳﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ
ﻣورد دﯾﮕر اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣراﻗﺑﺎن ﺑﺧواھﻧد در ﯾﮏ روﯾداد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫطور ﻋﯾﻧﯽ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
ﭼﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫوﯾژه در ﺟواﻣﻊ ﮐوﭼﮏ و در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎر اﻧدﮐﯽ از ﻣراﻗﺑﺎن وﺟود دارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣﺎس
اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﺷد .ﺑﺎزھم ،ﻣﺳﺋول ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ،ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺑﯽطرف ﺑودن اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﺷراﯾطﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣﻌﻣول ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟

وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ در آن آرزو داﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣد ﻣﻌﻣول از ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽﮔرﻓﺗﯾد .ﺗﺟرﺑﮫ
ﺧود را ﺷرح دھﯾد

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
زﻣﺎن و ﺻﻣﯾﻣﯾت ھر دو ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣراﻗﺑﺎن دﺷوار اﺳت .آنھﺎ اﺑﺗدا ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣراﺟﻌﯾن ﻓردی و ﮔروهھﺎ را ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣراﻗب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وی در آن ﻣﺷﻐول ﺑﮑﺎر اﺳت و ازﻟﺣﺎظ ﻣﻧطﻘﯽ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت،
اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎ در ﭼﻧدﯾن ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﯾن
ﻣراﺟﻌﯾن و ﮔروهھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣراﻗب ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﮫاﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎر ﮐﻧد .در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑودن،
ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯽطرﻓﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧد.

 15-2ﺑرﺧﯽ از ﻧﮑﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
در اﯾن ﻗﺳﻣت از اﯾن ﻣﺑﺣث ،ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻋواﻣل ﻣﮭم در ﺷﮑلﮔﯾری راﺑطﮫ ﺑﯾن ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﮕوﯾﯾم .اﯾن راﺑطﮫ ،ﮐﻠﯾدی ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ھر طرﯾق ﻣﻣﮑن اﺳت.
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ازﯾﮏطرف ،ﻣراﻗب ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫاﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ھم ذات ﭘﻧداری ﮐﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ،او ﺑﺎﯾد ﺑﯽطرﻓﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺗﻌﺎدﻟﯽ دﺷوار اﺳت.

ﯾﮑﯽ ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ دﯾﮕر ،ﺑﮫ دﺳت آوردن و ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد اﺳت .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﮑرار ﮐردﯾم ،ﺑﮫ دﺳت آوردن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار اﺳت و از دﺳت دادﻧش ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن.

ھﻧوز ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از راﺑطﮫ ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺧﻼﻗﯾﺎت اﺳت .اﯾن اﻣر ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﻧﻘض ﺷود ،ﻋﻠﯽرﻏم ﻓﺷﺎرھﺎی ﺷدﯾد ﺑﯾروﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر وﺟود دارد .اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.

ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯾری ھﺳﺗﯾم .ھر ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ھر
راﺑطﮫ ھرﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﯾزی ﻣﯽآﻣوزد.

در ﺑﺧش ﺑﻌدی اﯾن درس ،ﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از روشھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﺧود را ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﺧواھﯾم داد .ﺑدون آن ،دوام آوردن
دﺷوار اﺳت ﺑﮫﺧﺻوص ﺗﺣت ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر در آن ھﺳﺗﯾم.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺑرﺧﯽ از رواﺑطﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﭼﮫ ﺧوب و ﭼﮫ ﺑد داﺷﺗﮫاﯾد ﺷرح دھﯾد .از آنھﺎ ﭼﮫ ﭼﯾزی آﻣوﺧﺗﮫاﯾد؟

ﻧظر ﺷﻣﺎ درﺑﺎره اﯾن ﺑﺧش ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ آنھﺎ را ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﻣﯽﺧواھﯾد در
اﯾن ﺑﺧش ﻋوض ﮐﻧﯾم؟
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ﺑﺧش  :3ﻣراﻗﺑت از ﺧود

 1-3ﻣﻘدﻣﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم ھﻣﮫ آنھﺎ ،از ﺧود ﺑﮫﺧوﺑﯽ ﻣراﻗﺑت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل دارﯾم ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﯾنﻣﺎن را
ﻣﮭمﺗر از ﺧود ﺑداﻧﯾم و ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﻘدار زﯾﺎدی از زﻣﺎن و اﻧرژی اﺣﺳﺎﺳﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽﻣﺎن را ،اﻏﻠب ﺑﯾشازﺣد ﺧودﻣﺎن،
اﺧﺗﺻﺎص دھﯾم .درﻧﮭﺎﯾت ،اﯾن ﻧوع اﺳﺗراﺗژی ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﮑوس دارد و ﺑﮫﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯾم ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﻓرﺳودﮔﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ در آن ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺑرای ﺧودﻣﺎن ﻣؤﺛر و ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد از اﯾن آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم و اﻗداﻣﺎت ﻻزم را ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از وﻗوع آن اﻧﺟﺎم دھﯾم.

در اﯾن ﺑﺧش از درس ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از راهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﻓرﺳودﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم ﯾﺎ آن را ﮐﺎھش دھﯾم ،ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻧﯾم:
•
•
•
•

ﻣﺷﺧص ﮐردن ﻣﺣدودﯾتھﺎ
ﺗﺄﻣل درﺑﺎره ﺧود -ﺧوداﻧدﯾﺷﯽ؛
اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ و
ﻧظﺎرت و ﻧظﺎرت ﺑﯾن ﮔروھﯽ

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑﺧش ،از ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾم ﺧواﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ طرح ﺟدﯾد ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﺑﺳﺎزﯾد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ اﮐﻧون از ﺧودﺗﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾد.
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ﺑزرگﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻣﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﭼﯾﺳت؟

ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ را در ھﻣﮑﺎراﻧﺗﺎن ﻣﺷﺎھده ﮐردهاﯾد؟

 2-3ﻣﺣدودﯾتھﺎ
ﻣﻘدﻣﮫ
ھرﭼﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم اﻗرار ﮐﻧﯾم وﻟﯽ ھﻣﮫ ﻣﺣدودﯾتھﺎﯾﯽ دارﯾم 24 .ﺳﺎﻋت در روز و ھﻔت روز در ھﻔﺗﮫ وﺟود
دارد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺎ ھﻣواره آن را ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﺣدودﯾﺗﯽھﺎﯾﯽ در اﻧرژی ﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ وﺟود دارد .ﺑﺳﯾﺎری
از ﻣﺎ ﻗﺑول ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرﺧﯽ ﭼﯾزھﺎ را اﻧﺟﺎم دھﯾم و ﺑرﺧﯽ را ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم.

ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻌﮭد ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم ،ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷﻐل ﮐﮫ از آن ﺣﻘوق
ﻣﯽﮔﯾرﯾم ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ آن را ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﻌﮭد اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯾداﻧﯾم.

ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ از ﻣﺣدودﯾت ﺧود ﻓراﺗر ﻣﯽروﯾم ،ﻓرﺳوده ﻣﯽﺷوﯾم .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﻣراﺟﻌﯾن و در
زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھﯾم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺿروری اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺧود ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾم و ﺑﮫ آنھﺎ اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾم.

زﻣﺎن
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ  24ﺳﺎﻋت در روز و ھﻔت روز در ھﻔﺗﮫ وﺟود دارد ،ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اوﻟوﯾتھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺻرف ﮐﻧﯾم ،ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم.
ﺣداﻗل ﻣﻘداری از زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺻرف ﺧودﻣﺎن ،ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎﻧﻣﺎن ﺷود .رﻓﺗﺎر اﻧﺳﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب
اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ در آراﻣش و ﺗﺎﻣل ﺳﭘری ﮐرد .اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای
ﻣراﺟﻌﯾن ،ﺧودﻣﺎن و ھﻣﮫ اطراﻓﯾﺎﻧﻣﺎن ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﯾم.
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ﺣﺗﯽ در ﮐﺎر ﺧود ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد زﻣﺎن ﺑﻧدی ﮐﻧﯾم .درواﻗﻊ ،اﮔر ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮕذارﯾم ﺑرای ﺗﻔﮑر در ﻣورد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻗﺑل و ﺑﻌد از دﯾدن ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﻣرﺗﺑط ﺑوده ،ﺑﮭﺗر ﮐﺎرﺧواھﯾم ﮐرد .ﻣﺎ ﻣﻌﻣو ً
ﻻ ﺣدود  15-10دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از دﯾدن
ﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﺣدود  20دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎ ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﺑﻌدازآن زﻣﺎن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽدھﯾم ﺗﺎ در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ در ﻣورد آﻧﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾم ،ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .ﻣﻔﯾد اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎدداﺷتھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑﻧوﯾﺳﯾم.
ھﻣﭼﻧﯾن در دﻓﺗر ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود ،ﻣﺎ ﻋﺎدت ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن در ﻣورداﺣﺳﺎس ﺷﺧﺻﯽ در ﻣورد ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده دارﯾم .ﻣﺎ اﯾن را ﺑﮫ
ھﯾﭻﮐس ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھﯾم .ﺑﺎاﯾنوﺟود ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻣﺎن را روﺷن ﮐﻧﯾم و آنھﺎ را ﺑﻔﮭﻣﯾم .ﺑﻌد از ھر ﮔروه،
ﺣدود  45دﻗﯾﻘﮫ ﻓرﺻت ﻣﯽﮔذارﯾم .دوﺑﺎره اﯾن ھم ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ازآﻧﭼﮫ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن رویداده اﺳت و از اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻣﺎن
در ﻣورد آن ﺑﯾﺷﺗر آﮔﺎه ﺷوﯾم.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
اوﻟوﯾتھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای زﻣﺎن ﺑﻧدی ﭼﯾﺳت؟
ﭼﮕوﻧﮫ زﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽدھﯾد؟
ﭼﮕوﻧﮫ وﻗت ﺧود را در طول روز ﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
در طول ھﻔﺗﮫ ﭼﻘدر وﻗت ﺧود را ﺻرف ﺧودﺗﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن و ﮔروهھﺎ ﻣﯽﮔذراﻧﯾد ،ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺑﯾن ﺟﻠﺳﮫھﺎی ﻣراﺟﻌﯾن و ﮔروهھﺎ ﻣﯽﮔذارﯾد ،ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
ھﻧﮕﺎﻣﯽﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺻرف زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺟﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد؟
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و ﯾﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود وﻗت ﺻرف ﮐﻧﯾد؟

اﻧرژی ﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ اﻓراد دﭼﺎر ﺗروﻣﺎ  ،اﻧرژی زﯾﺎدی را ﻣﯽﮔﯾرد .ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺧش ﻗﺑﻠﯽ اﯾن دوره ﺗوﺿﯾﺢ دادهﺷده اﺳت ،ﻣﺎ
ﺑﺎ آنھﺎ ھم ذات ﭘﻧداری ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾم ﺗﺎ راﺑطﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده ﺑرﻗرار ﺷود .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل،
اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺳﺗﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد.

ھﻣﯾن اﻣر در ﺑﺳﯾﺎری از ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺎ ﺻﺎدق اﺳت .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓراد اطراﻓﻣﺎن ﻋﺷق
ﻣﯽورزﯾم و از آنھﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم ،در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺷراﯾط دﺷوار ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ در ﻟﺣظﺎت ﻣﺧﺗﻠف دارﯾم ،اﻧرژی ﻋﺎطﻔﯽ و
ﻓﯾزﯾﮑﯽﻣﺎن را ﻣﯽﮔﯾرد.

ﻣﺟدداً ﺑﺎﯾد اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﮐرده و زﻣﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دھﯾم ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻣﺎ را ﺗﺟدﯾد ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻟذت و رﺿﺎﯾت ﻣﯽﺑﺧﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﺑﻌداً در اﯾن ﺑﺧش ﺧواھﯾم دﯾد ،ﻧوﺷﺗن و ﭘﯾدا ﮐردن راهھﺎی رﻓﻊ ﺧﺳﺗﮕﯽ و
ﻧﺎاﻣﯾدی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
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ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳط آن اﻧرژی اﺣﺳﺎﺳﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑرﯾد ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧرژی ﺧود را ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﯾد.
اوﻟوﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﺷﻣﺎ از اﻧرژی ﺟﺳﻣﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧودﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﺳﺗﻔﺎده از اﻧرژی ﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد؟

ﭘذﯾرش آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم و آﻧﭼﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم
ھرﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ،ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ھﻣﮫﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم ،ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﮑرار ﮐردﯾم،
ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم زﻧدﮔﯽ ﻣراﺟﻌﯾن را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم .ﻓﻘط آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد.

ھﻣﭼﻧﯾن ،ﭼﯾزھﺎﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾم و در ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾم وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم آنھﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم.

اﻏﻠب اوﻗﺎت در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم آنھﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھرﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺳﺧت ﺑﺎﺷد ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗواﻧﯾم و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم .ﻗﺑول
دارﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑرای ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺎ دﺷوار اﺳت .وﻟﯽ ﭼﺎره دﯾﮕری ﻧﯾﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﺷرح دھﯾد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آن ﮐﻧﺎر آﻣدﯾد؟

در آﯾﻧده ،آﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﭘذﯾرﻓﺗن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧد؟

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﭘذﯾرش ﻣﺣدودﯾتھﺎی زﻣﺎن و اﻧرژی اﺣﺳﺎﺳﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ،ﺑﮫوﯾژه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﻣراﻗﺑت ھﺳﺗﻧد،
دﺷوار اﺳت .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ﻣﺷﺧص ﮐردن اوﻟوﯾتھﺎ و ﯾﺎدﮔﯾری ﻻزم ﺑرای ﻗﺑول و ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم و ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم در
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زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﺿروری اﺳت .ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫﺗرﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ھم اﯾن ﻣﺷﮑﻼت را دارﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود زﻣﺎن ﺑﮕذارﯾد و ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از وﺿﻌﯾت ﺧود ﮔذر ﮐﻧﯾد.

 3-3ﻓرﺳودﮔﯽ
ﻣﻘدﻣﮫ و ﺗﻌرﯾف ﻓرﺳودﮔﯽ
ﻓرﺳودﮔﯽ ،وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺣتﻓﺷﺎر زﯾﺎدی در ﺣرﻓﮫ و  /ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود ﻗرارﮔرﻓﺗﮫاﻧد دﯾﮕر
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫدرﺳﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
• ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ؛
• ﺑدﺑﯾﻧﯽ و ﮔوﺷﮫﮔﯾری و
• اﺣﺳﺎس ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت و ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی.
اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺟﺳﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود.

ﻓرﺳودﮔﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ﺗﻣﺎم ﻣراﻗﺑﺎن و در ھر ﻣرﺣﻠﮫای وﺟود دارد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺣرﻓﮫای ،آﻣوزشدﯾده ،و ﯾﺎ ﺑدون آﻣوزش ﺑﺎﺷﻧد.

ﻓرﺳودﮔﯽ ﯾﮏﺷﺑﮫ ظﺎھر ﻧﻣﯽﺷود .در طول ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود.

ﻓردی ﮐﮫ ﻓرﺳودﮔﯽ دارد اﻏﻠب از آن ﺑﯽاطﻼع اﺳت.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻓرﺳودﮔﯽ ﺑرای ﻣراﻗب و ﻣراﺟﻌﯾﻧش ﺧطرﻧﺎک اﺳت.

در اﯾن ﺑﺧش ،ﻣﺎ ﻋﻠل و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻓرﺳودﮔﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﯾم داد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ آن را
ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾم.
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ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓرﺳودﮔﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫاﯾد ﺷرح دھﯾد .ﻋواﻗب آن ﺑرای ﺧودﺗﺎن ،ﻣراﺟﻌﯾن و زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯾﺗﺎن
ﭼﮫ ﺑود؟
ﻋﻠل ﻓرﺳودﮔﯽ
ﻓرﺳودﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣراﻗﺑت زﯾﺎد از ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﺳﺧت ﮐﺎر ﮐردن ﺑدون ﺻرف وﻗت و اﻧرژی ﺑرای ﺧودﺗﺎن اﺳت .ﺷﻣﺎ
ﺗﻌﮭدات زﯾﺎدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن ،ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد .ازﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧود را ﺧﺳﺗﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾد و اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫطور ﻣداوم اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﯾﮏ ﻣورد ﻓرﺳودﮔﯽ ﺑرای ﺧود ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری را ﺷرح دھﯾد .ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث آن ﺷد؟
ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﻓرﺳودﮔﯽ
ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﻋﻼﺋم ﺑرای ﻓرﺳودﮔﯽ وﺟود دارد .ﻣﺎ ﭼﻧد ﻣورد را در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽآورﯾم .اول ،ﻋﻼﺋم رواﻧﯽ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻋﺎطﻔﯽ؛
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ؛
ﻣﺷﮑﻼت ﺧواب ،ﺑﯽﺧواﺑﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻔﮑر در ﻣورد ﺷراﯾط و  /ﯾﺎ ﺧواب ﺑﯾشازﺣد ﺑرای ﻓرار از دﻧﯾﺎی ﭘﯾراﻣون؛
ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﻣرﮐز؛
ﻓراﻣوﺷﯽ ،ﺣﺗﯽ ﭼﯾزھﺎی ﺳﺎده؛
ﻣﺷﮑﻼت ﺧوردن ،ﺧوردن ﺑﯾشازﺣد ﺑرای ﻟذت ﺑردن ﯾﺎ ﺧوردن ﮐم ﺑﮫ دﻟﯾل "ﻋﺻﺑﯽ ﺑودن"؛
اﺿطراب؛
اﻓﺳردﮔﯽ؛
زودرﻧﺟﯽ و ﺧﺷم؛
ﻣﺄﯾوس ﺑودن؛
اﺣﺳﺎس ﮔوﺷﮫﮔﯾری و اﻧزوا؛
ﻓﻘدان ﺧوشﺑﯾﻧﯽ؛
در ﻣورد ھﻣﮫﭼﯾز ﺑدﺑﯾن ﺑودن؛
ﺑﯽاﺣﺳﺎﺳﯽ؛
ﻧﺎاﻣﯾدی؛
اﺣﺳﺎس ﺑﯽﻓﺎﯾده ﺑودن در زﻧدﮔﯽ؛
ﺳطﺢ ﻋﻣﻠﮑرد ﭘﺎﯾﯾن در زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ.

ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻋﻼﺋم ﺟﺳﻣﯽ وﺟود دارد .ﻣﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾنھﺎ را ﺗوﺳط دﮐﺗر ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.
•
•
•
•
•
•
•

دلدرد؛
ﺳردرد
درد ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ؛
ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﻧﺎﻣﻧظم؛
ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس؛
اﺧﺗﻼل ﻋﻣﻠﮑرد ﺟﻧﺳﯽ؛
ﺗﮑرر ادرار؛
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• ﻋﻼﺋم دﯾﮕر در ھر ﻗﺳﻣت از ﺑدن.

ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در دوره رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗروﻣﺎ ﻣﺷﺎھده ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﺳطوح ﺑﺎﻻی اﺳﺗرس ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ﺟﺳﻣﯽ
ﻣﻧﺟر ﺷود .اﯾن ﯾﮏ دﻟﯾل دﯾﮕری ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓرﺳودﮔﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از آن اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻋﻼﺋم ﻣوردی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ دوﺳت ﯾﺎ ھﻣﮑﺎر داﺷﺗﮫاﯾد را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑرﺧورد ﮐردﯾد؟

ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓرﺳودﮔﯽ
اوﻟﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓرﺳودﮔﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﺧﯾص دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آن را دارﯾد .اﻓراد ﺗﻣﺎﯾل دارﻧد ﮐﮫ ﻧظر ھﻣﮑﺎران و
دوﺳﺗﺎن ﺧود را ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد .ازاﯾنرو ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ آن را ﺟدی ﺑﮕﯾرﯾد.

ﮔﺎم ﺑﻌدی در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﺑﺧشھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﯾن درس
ذﮐر ﺷد ،ﻧظﺎرت و  /ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺑﯾن ﮔروھﯽ)ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن ﮔروھﯽ( ﺿروری اﺳت .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ ﮔﻔﺗﯾم ،اﮔر ﺷﻣﺎ اﯾن دو
را ﺑﮫﺻورت ﻣﻧظم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﭼﮫ ﻓرﺳودﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣراﻗب ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد.
اﮔر ھﯾﭻ ﺳرﭘرﺳت "ﺣرﻓﮫای" در اطراف وﺟود ﻧدارد ،ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺷراﯾط
ﺑدﺗر ﺷد ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

در ﻓرﺳودﮔﯽ ﺧﻔﯾف ﺗﺎ ﻣﺗوﺳط ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺷوﯾد ﮐﺎر را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد و ﺳﺎﯾر وظﺎﯾف ﺧود را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺳﭘﺎرﯾد.
در ﻓرﺳودﮔﯽ ﺟدی ،ﺷﻣﺎ ﻗطﻌﺎ ً ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .دوران ﺑﮭﺑودی ﺑﯾن اﻓراد و در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.

ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﯾزھﺎی ﻣوردﻋﻼﻗﮫ و رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﺗﻌﮭدات و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻓرﺳودﮔﯽ
ﺷﻣﺎ ﺷده اﺳت را اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد.

ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ،ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓرﺳودﮔﯽ در آﯾﻧده ﺑﺎاھﻣﯾت اﺳت .

ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﯾﮏ ﻣورد ﻓرﺳودﮔﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری داﺷﺗﮫاﯾد را ﺷرح دھﯾد و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ آن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻓرﺳودﮔﯽ
ﺗﻌدادی ﺟﻧﺑﮫ ﻣﮭم ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻓرﺳودﮔﯽ وﺟود دارد.
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ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻣوارد اوﻟوﯾتﺑﻧدی در ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ اﺳت.

ﺟﻧﺑﮫ دﯾﮕر اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ اﺳت.

ﺟﻧﺑﮫ دﯾﮕر ﮔذاﺷﺗن زﻣﺎن ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻟذت و رﺿﺎﯾت ﻣﯽﺑﺧﺷد.

ﺑﺎزھم ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧظﺎرت ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﮐﻠﯾدی در ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓرﺳودﮔﯽ اﺳت.

ﺧﯾﻠﯽ از اﯾنھﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی دارد.

ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ،اﯾن اﻣر ﺗطﺑﯾق و ﺗﻐﯾﯾر ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺗﻔﮑر آنھﺎ را در ﺑرﻣﯽﮔﯾرد.

ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓرﺳودﮔﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺧودﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻓرﺳودﮔﯽ در اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣراﻗﺑت را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﯾم .ھر ﮐﺎری ﮐﻣﺗر از اﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣراﺟﻌﯾن و ﺧودﺗﺎن را ﻓرﯾب
دادهاﯾد.

 4-3ﺧود اﻧدﯾﺷﯽ و ﺧوداﻧﺗﻘﺎدی
اھﻣﯾت ﺧوداﻧدﯾﺷﯽ و ﺧوداﻧﺗﻘﺎدی
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺧوداﻧدﯾﺷﯽ و ﻧﻘد ﺧود ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻣراﻗﺑت از ﺧود اﺳت.

ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣورد ھر ﺟﻧﺑﮫای از زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺗﺄﻣلﮐﻧﯾد.
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ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،اﯾنھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﻧظم ھر ﻣراﻗب ﺗﺑدﯾل ﺷود .ﺣﺗﯽ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ در روز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫﺟﺎﯾﯽ
ﺑﮭﺗر ﺑرﺳﯾد.

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن ﭘس از ھر ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﮐﻠﯽ روزاﻧﮫ ﯾﺎ ھﻔﺗﮕﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﺟدد ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺑﮫﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ روی زﻧدﮔﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺧﯾﻠﯽ راهھﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم دادن اﯾن وﺟود دارد .ﯾﮑﯽ ﻧوﺷﺗن اﺳت .ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را درک
ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ آنھﺎ ﻧظم دھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻗدم زدن ،راه دﯾﮕری اﺳت .راه دﯾﮕر ﻣدﯾﺗﯾﺷن اﺳت .ھر ﺷﺧص راھﯽ ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﺧود
ﺑرای اﻧﺟﺎم آن ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد.

ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷود.

ﻓﻌﺎﻟﯾت
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ طرح ﻣﻧظم ﺑرای ﺧوداﻧدﯾﺷﯽ و ﺧوداﻧﺗﻘﺎدی دارﯾد؟ ﮐدام روش را اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد؟

اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎﻧﯾﺳﻣﯽ ﻧدارﯾد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.

 5-3ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و ﺷﺧﺻﯽ
ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﻣراﻗﺑﺎن اﻏﻠب ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﻧﺎﮔوار اﺳت .ھر دو ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد.

ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻓرادی ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﮫوﯾژه اﮔر آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر آﺳﯾبدﯾده ﺑﺎﺷﻧد و ﺷراﯾط دﺷواری
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ ﻧﺎﮔزﯾر ،اﯾن را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻣﯽﮐﺷﺎﻧﯾم.
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ھﻣﯾن اﻣر در ﺟﮭت دﯾﮕر ﻧﯾز درﺳت اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﺎ ﭼﯾزھﺎی دﺷواری در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽﻣﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد و آنھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود ﻣﯽﮐﺷﺎﻧﯾم.

ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ھر دو ﺟﮭت آن آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ھر دو را ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺟدا ﮐﻧﯾم .ﺑﮫطور ﺧﺎص،
ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ،ازﺟﻣﻠﮫ ﻋواطف را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾﻧﻣﺎن ﺑﮑﺷﺎﻧﯾم.

ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش از اﯾن دوره ﺗﺄﮐﯾد داﺷﺗﮫاﯾم ،ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﻣراﻗب ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺧود را از ﻣﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻﯽ و
ﺣرﻓﮫای رھﺎ ﮐﻧﯾم و ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑرای ﺧودﻣﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﮐﻧﯾم و ﺑﺗواﻧﯾم ﻣﺳﺎﺋل ﺣرﻓﮫای و ﻣﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻﯽ را در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب رھﺎ ﮐﻧﯾم .اﯾن روﻧد
اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎدل اﺳت .ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ،اﯾن روﻧد آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت.

ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻗﺑ ً
ﻼ ﮔﻔﺗﯾم ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور ﻣﻧظم ﺑر روی اﯾن ﺗﻌﺎدل ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣلﮐﻧﯾم.

ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺣث در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ واﻟدﯾن ،دوﺳﺗﺎن و ھﻣﮑﺎران ﺧود ﺧوب اﺳت ،و اﻟﺑﺗﮫ در طول ﻧظﺎرت و ﻧظﺎرت ﺑﯾن ﮔروھﯽ.

ﻋدم اﯾﺟﺎد و ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓرﺳودﮔﯽ ﻣﯽﺷود.

ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺗﻌﺎدل ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾری را ﻣﯽﺧواھﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟

 6-3ﻧظﺎرت و ﻧظﺎرت ﺑﯾن ﮔروھﯽ
ﻧظﺎرت ،ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣراﻗب دﯾﮕر اﺳت .ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ،ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯾن و ﮔروهھﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗﺑﺎن دارﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و ﺧﺻوﺻﯽ ﻣراﻗب را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود.

ﻧظﺎرت ﺑﯾن ﮔروھﯽ اﻧﺟﺎم ھﻣﯾن ﮐﺎر در ﯾﮏ ﮔروه اﺳت .ﺑﻌﺿﯽاوﻗﺎت ،ﭼﻧﯾن ﮔروهھﺎﯾﯽ را ﮔروه ﺑﺎﻟﯾﻧت ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ از
روی ﻧﺎم ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎر اول آن را آﻏﺎز ﮐرده اﺳت ،ﺑرداﺷﺗﮫﺷده اﺳت.
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دﻻﯾل ﻧظﺎرت ،ﺑﮫ دﺳت آوردن دﯾدﮔﺎه در ﻣورد ﮐﺎر ﺑﮫطورﮐﻠﯽ و ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد و در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل
ﺧﺎص ﻣراﺟﻌﯾن و ﮔروهھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻧظراﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣراﻗب اﺳت .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗب ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺷﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ﺑرﺳد .اﯾن اﻣر ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده را ﻋﻣ ً
ﻼ در ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﮫھﺎی زﻧدﮔﯽاش ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد.

در ﻗﺳﻣت ﻗﺑل از اﯾن دوره ،ﻣﺎ ھم ذات ﭘﻧداری ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﺿد اﻧﺗﻘﺎل را ذﮐر ﮐردﯾم .ﻧظﺎرت راھﯽ
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣﻌرض ﺗروﻣﺎی ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ
وﻗﺗﯽﮐﮫ ﻣراﺟﻌﯾن دارای ﺗروﻣﺎی ﺷدﯾد دارﯾد در اﺛر ﺑﯾﺎن آﻧﭼﮫ ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽﮔوﯾد ﺷﻣﺎ ﻧﯾز دﭼﺎر ﺗروﻣﺎ ﻣﯽﺷوﯾد .اﯾن
ﺑرای ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد را رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد .ﺗﺳﮭﯾل اﯾن اﻣر ﯾﮑﯽ از ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻧظﺎرت اﺳت.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻧظﺎرت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑر روی زﻧدﮔﯽ ﻣراﻗب ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫاﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود ﻣﺷﺎﺑﮫ
ھﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣراﻗب ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد.

ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن واﮐﻧش ھﺎی ﻣراﺟﻊ و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣراﻗب ﻣﯽﺗواﻧد اﺛرات ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑر ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر
از ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻧظﺎرت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد.

ﻓردی ﮐﮫ ﻧظﺎرت را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،ﺣﺗﻣﺎ ً ﻧﺑﺎﯾد ارﺷدﺗرﯾن ﻓرد در ﮔروه ﺑﺎﺷد .اﻓراد در ﯾﮏ ﮔروه ﻣﯽﺗواﻧﻧد دوﻧﻔره و  /ﯾﺎ ﺑﺎ
ﮔروهھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺷﺧص دﯾﮕری را از ﺧﺎرج از ﮔروه ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧظﺎرت را
اﻧﺟﺎم دھد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺑﯽطرﻓﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد و ﺑﮫ ﺷﺧص ﺗﺣت ﻧظﺎرت اﺟﺎزه ﻣﯽدھد اﺣﺳﺎس آزادی و اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗری
ﮐﻧد.

ﻧظرات ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣورد زﺑﺎن ﻧظﺎرتﮐﻧﻧده وﺟود دارد .ﺑﺳﯾﺎری اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﺧص ﻣورد
ﻧظﺎرت ﺑﺎﺷد .دﯾﮕران ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آن ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .ﻧظر ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﯾد
ﺗوﺳط ﻓرد ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺻورت ﮔﯾرد.

در طول زﻣﺎن اﺧﺗﺻﺎص دادهﺷده ﺑرای ﻧظﺎرت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋﺟﻠﮫ ﮐﺎر ﮐرد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوهای آرام اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد و ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻣﯾق ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.

ﺗﮑرار ﻧظﺎرت ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺷراﯾط دارد .ﺗﻌدادی از ﻋواﻣل وﺟود دارد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻘش دارﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋواﻣل ﺗﻌداد
ﻣراﺟﻌﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﺗﺣت ﻧظﺎرت دارد .ﻋﺎﻣل دﯾﮕر ﻣﯾزان دﺷواری ﻣراﺟﻌﯾن ﺑرای ﺷﺧص ﺗﺣت ﻧظﺎرت و ﺳطﺢ
ﺗروﻣﺎی آنھﺎ اﺳت .ﻋﺎﻣل دﯾﮕر ﺗﺟرﺑﮫھﺎی ﺷﺧص ﺗﺣت ﻧظﺎرت اﺳت .ﻋﺎﻣل دﯾﮕر ،ﻋﻣق ﺗﺎﺛﯾراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧواع ﻣﺳﺎﺋل
ﻣورد ﻣﺷﺎوره ﺑر ﺷﺧص ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد .ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ را ﺣداﻗل ﻣﯾزان ﻣﻣﮑن ﻣﯾداﻧﯾم.
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ﻣﺎ ﺑدون ھﯾﭻ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻧظﺎرت را ﺑرای ھﻣﮫ ﻣراﻗﺑﺎن ﺿروری ﻣﯾداﻧﯾم .اﯾن ﺷﺎﻣل ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﻣراﻗﺑﺎن ﮐﻣﮏھﺎی رواﻧﯽ اﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﻣل اﻓرادی ھﻣﭼون آﺗشﻧﺷﺎﻧﺎن ،ﭘﻠﯾس ،وﮐﻼ و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد دﭼﺎر ﺗروﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﯽﺷود.

ﻣﺎ اﻋﺗﻘﺎددارﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد داوطﻠﺑﺎن ﺑﺎﯾد در طول دوره و ﭘس از دوره
داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧود در ﺟﻠﺳﺎت ﻧظﺎرت ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑرای آﻧﭼﮫ ﺑﺎ آن روﺑرو ﻣﯽﺷوﻧد آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺳب
ﮐﻧﻧد.

ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﻧداﺷﺗن ﻧﺎظر ﻏﯾرﺣرﻓﮫای اﺳت .ﻣﺎ در درسھﺎی آﯾﻧده ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑر ﻣﯽﮔردﯾم.

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻧﺎظر را در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﭼﮕوﻧﮫ ﻧظﺎرت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد؟

دوﺑﺎره ،ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺎظر ﻧدارﯾد ،ﺑﺎﯾد آن را ﻓراھم ﮐﻧﯾد.

 7-3ﻋواﻣل و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺧود را اﻓزاﯾش و ﯾﺎ ﮐﺎھش ﻣﯽدھد
ﻣﻘدﻣﮫ
ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫاﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑر روی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﯾم .ﮔﺎم اول ،درک ﻧﯾﺎز و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای آن
اﺳت.

در اﯾن ﺑﺧش ،ﺑرﺧﯽ از ﻣواردی را ﮐﮫ ﺗﺎﺑﮫﺣﺎل ﮔﻔﺗﮫاﯾم ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم.
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ﺑرﺧﯽ از ﻋواﻣل و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺧود را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد
ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﻣﻘدﻣﮫ ﮔﻔﺗﯾم ،اوﻟﯾن ﻗدم در ﻣراﻗﺑت از ﺧود ،آﮔﺎھﯽ از ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آن اﺳت.

ﮔﺎم ﺑﻌدی اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧظم ﺑﺎﺷد ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣﯽﮐﻧﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺷﺧﺻﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد روزھﺎ و زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ﺷﺎﻣل ﺷود .ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ طﺑق اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .ﭘﯾدا ﮐردن ﻋذر و ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﺑرای رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن آن ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن اﺳت.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اﯾن ﺷود ﮐﮫ ھرروز ،ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد .اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ روز ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .و
ﻣﯽﺗواﻧد ﭼﯾزی ﺳﺎدهای ﻣﺎﻧﻧد راه رﻓﺗن ﯾﺎ ﺧوردن ﺷﮑﻼت ﯾﺎ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن وﻗت
ﺷﻣﺎﺳت .ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  30-15دﻗﯾﻘﮫ و ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد .اﯾن زﻣﺎن ﺑﺎﯾد وﻗفﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣﮫﭼﯾز را
ھرﭼﻘدر ﺿروری اﺳت ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد .ﭼﯾزی ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ھدف ﺑرای ﺣرﮐت
ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻠو را ﻣﯽدھد و ﺷﻣﺎ را ﯾﺎری و ﺗﺳﮑﯾن ﻣﯽﺑﺧﺷد.

در ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن طرح ﺑﺎﯾد ﮐﺎری ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ را اﺑراز ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل
ﻧوﺷﺗن وﻗﺎﯾﻊ روزاﻧﮫ ،ﻧواﺧﺗن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ھر ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﺗﺎ اﺣﺳﺎس ﺧودﺗﺎن را ﺑﯾﺎن
ﮐﻧﯾد و از ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾزھﺎ رھﺎ ﺷوﯾد.
ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم ،زﻣﺎن ﮔذاﺷﺗن ﺑرای ﺗﺄﻣل درﺑﺎره ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .اﯾن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧظم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﭘذﯾرش ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑررﺳﯽ آن زﻣﺎن ﺑﮕذارﯾد.
ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ اﺳت .ورزش ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ،ازآﻧﺟﺎﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎ ورزﺷﮑﺎر ﻧﯾﺳﺗﯾم "ﻓﻘط"
ﭘﯾﺎدهروی ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﭘﯾﺎدهروی و راه رﻓﺗن ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد .آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد
زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺄﻣل درﺑﺎره ﺧود ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺧواﺑﯾد .اﯾن ﻣﻘدار ﺑرای ھر ﻓرد در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از زﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﮐﻣﺑود ﺧواب ﺑﮫطور ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ ﺑر ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻋﺎطﻔﯽ و ﻓرﺳودﮔﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد .ﺧواب ﻧﯾز ﺑﮫﻧوﻋﯽ
رھﺎﯾﯽ از ﺟﮭﺎن اﺳت و اﺟﺎزه ﭘردازش اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ را از طرﯾق ﺧواب ﻣﯽدھد.

ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ و ﺣرﻓﮫای ﺧود را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد و ﻋواﻣل را در ھر دو دﺳﺗﮫ
اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

آﺧرﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ ﮐماھﻣﯾتﺗرﯾن آنھﺎ ﻧﯾﺳت ،ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﻋﻼم ﮐردهاﯾم ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧظﺎرت ﻣﻧظم
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده ﺿروری اﺳت.
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ﺑرﺧﯽ از ﻋواﻣل و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺧود را ﮐﺎھش ﻣﯽدھﻧد
ﮐﺎر ﮐردن وﺳواﺳﯽ ،در زﻧدﮔﯽ ﺣرﻓﮫای و در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ،ﺑرای ﺷﻣﺎ ،ﻣراﺟﻌﯾن و اﻓراد ﺣﺎﺿر در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ
ﺷﻣﺎ ﻣﺿر اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﮐﺎر ﺧودداری ﮐﻧﯾد و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧود را در ھر دو ﻣورد اوﻟوﯾتﺑﻧدی
ﮐﻧﯾد.

ھﻣﭼﻧﯾن ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗن زﻣﺎن ﮐم ﺑرای ﺧودﺗﺎن ﻧﯾز آﺳﯾبزﻧﻧده اﺳت.

ﻧﮕﮫداﺷﺗن اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋواطف ﺧود در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﺣرﻓﮫای و ﺷﺧﺻﯽ درﻧﮭﺎﯾت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر از داﺧل ﺧواھد ﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ آنھﺎ را آزاد ﮐﻧﯾد.

ھﻣﯾن اﻣر در ﻣورد ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن و ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﮐردن ﻣﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻﯽ ﺻﺎدق اﺳت.

ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺣﺳﺎﺳﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﺧواھد رﺳﺎﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﻣﮭمﺗرﯾن ﻋواﻣل ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﭼﯾﺳت؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﮫﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد و ﭼﮫﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھﯾد؟

ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫاﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑر روی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺧود و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﯾدن دﻗﯾق ﺧود و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕرشھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧود
ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻔﯾد ﺑود ﺑرای ﺧود ،ﻣﺣﯾط ﭘﯾراﻣون ﺧود و ﻣراﺟﻌﯾن ﺧود را ﻓراھم آورﯾد .

 8-3ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای اﯾن ﺑﺧش
در اﯾن ﻗﺳﻣت از دوره ،ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردهاﯾم ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﺿروری اﺳت  ،اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺧدﻣت ﺑﮫ
ﻣراﺟﻌﯾن ،ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺧود و ﺧودﺗﺎن ھﺳﺗﯾد .اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑدون آن ،ﺧدﻣترﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد.

در ﺑﺧش ﻗﺑﻠﯽ در ﻣورد ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺧود را اﻓزاﯾش و ﯾﺎ ﮐﺎھش ﻣﯽدھﻧد و ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم ،ﻣﺎ ﺗﻌدادی از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﺗﻌدادی از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد را ﺑﯾﺎن ﮐردﯾم.
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در ﻣﯾﺎن ھﻣﮫﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣﮭمﺗرﯾن آنھﺎ ﻧظﺎرت و /ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺑﯾن ﮔروھﯽ و ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ اﺳت.
ﺑدون اﯾنھﺎ ،ﺷﻣﺎ از درون ﯾﺎ ﺑرون ﻣﻧﻔﺟر ﺧواھﯾد ﺷد.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾم و اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﮐﻣﮏ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﺎدل زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
اﮔر از ﻗﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧداﺷﺗﮫاﯾد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫای را ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻋﻧﺎﺻر ﻣوردﺑﺣث در اﯾن ﺑﺧش ﻣﯽﺷود ،ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧﯾد.

ﻟطﻔﺎ ً آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣورد اﯾن ﺑﺧش ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد .آﯾﺎ ﻣﺎ ﭼﯾزی را ﻓراﻣوش ﮐردهاﯾم؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺧشھﺎﯾﯽ را
ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم؟ ﻣﺎ از ﻧظرات ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم.
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ﺑﺧش  :4ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای اﯾن دوره
در اﯾن دوره ،ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردهاﯾم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾدهھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺑﺎﻧﯽ راﺑطﮫ ﻣراﻗﺑتﮐﻧﻧده و ﻣراﺟﻌﮫﮐﻧﻧده و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣراﻗﺑت از
ﺧود ﺑدھﯾم .ھر ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﭼﮫ آن را ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده رواﻧﯽ و /ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ ،دﺳﺗﯾﺎر ﮐﻣﮏھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ﮐﻣﮏھﺎی
ﺣﻘوﻗﯽ ،داوطﻠب ﺑﻠﻧدﻣدت ﯾﺎ ﮐوﺗﺎهﻣدت ﺑداﻧﯾد ﯾﺎ ھر ﻧﻘش دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑرای ﺷﻣﺎ ھر دوی اﯾنھﺎ ﺿروری ھﺳﺗﻧد.
درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ،آﻧﭼﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ،در ھر ﺷراﯾطﯽ ﯾﮑﺳﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﺻول ﺷﯾوه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ،ﻧﺣوه اﯾﺟﺎد و ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺷود.

ھﻣﭼﻧﯾن ،درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺧﺎص ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ازﻟﺣﺎظ ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻧظﺎرت و /ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺑﯾن
ﮔروھﯽ ،آزاد ﮐردن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود و ﮔذاﺷﺗن وﻗت ﺑرای ﺧود ،در ھر ﺷراﯾطﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.

در دوره ﺑﻌدی ،ﻣﺎ درﺑﺎره ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﺎرﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺻﻼﺣﯾتھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .در آﻧﺟﺎ ،ﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از
زﻣﯾﻧﮫھﺎ و روشھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯾم.

ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
ﭼﮕوﻧﮫ اﯾدهھﺎ و روشھﺎی ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﻌد از ﮔذراﻧدن اﯾن دوره ،ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد؟

ﭼﮕوﻧﮫ اﯾدهھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﺑﻌد از ﮔذراﻧدن اﯾن دوره ،ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد؟

آﯾﺎ راهھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم اﯾن دوره را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر ﮐﻧﯾم؟ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﮫﮐﺎری را درﺳت و
ﭼﮫﮐﺎری را اﺷﺗﺑﺎه اﻧﺟﺎم دادهاﯾم؟

