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سالم ثِ دٍستبى ّویطِ ّوزاُ:
یکی اس هْوتزیي ًیبسّبی سًدگی در کٌبر آهَختِّبی ػلوی ،داضتي تَاًبیی ٍ هْبرتّبیی است کِ ثتَاى ثِ ٍسیلِ آًْب ثب هطکالت،
هسبئل ،اختالفبت خبًَادگی ٍ سًدگی هطتزک ثِ هقبثلِ ٍ چبلص پزداخت .ثدٍى ٍجَد هْبرتّبی خبظ یب ضؼف در ایي هْبرتّب،
هوکي است هب ٌّگبم ثزخَرد ثب هطکل ثِطَر اضتجبُ گبم ثزدارین ٍ اداهِ سًدگی ثَیژُ سًدگی هطتزک ثب تلخکبهی ،رًجص ٍ ًبراحتی
تَأم گزدد .هْوتزیي ایي هْبرتّب ،هْبرت خَدآگبّی است کِ ثطَر کبهل در پیبم هطبٍر ضوبرُ  ٍ02در ضْزیَر  90ثِ آى پزداختِاین
ٍ ایٌک ثِ هْبرت هْن دیگز ثب ػٌَاى "هْبرت ّودلی" هیپزداسین.

( مهارت همدلی )
یکى دیگز اس هْبرت ّبى هْن اجتوبػى ،تَاًبیى ّودلى ثب دیگزاى است ّ.ودلى ثِ ثزقزارى
راثطِ ػویق ثیي اًسبى ّب کوک ثسیبرى هى کٌد ّ.ن چٌیي ،ایي هْبرت کوک هى کٌد تب
کیفیت رٍاثط ثیي اًسبًْب ثْجَد یبثد ٍ ػویق ضَد .ثِ ایي تزتیت ،هْبرت ّودلى کوک
هى کٌد کِ اًسبى ّب یکدیگز را ثفْوٌد .السهِ فْویدى دیگزاى آى است کِ ثتَاًین خَدهبى را
ثِ جبى آًْب ثگذارین تب ثتَاًین آًبى را ثْتز درک کزدُ ٍ ثفْوین ًِ .تٌْب ّودلى ثِ رفغ
اختالفبت کوک هى کٌد ثلکِ ثبػث ثْتز ضدى ارتجبط اًسبًْب ثب یکدیگز ًیش هى ضَد .ثِ ػجبرت
دیگز ،ثسیبرى اس هطکالت ارتجبطى اس آى جبیى ضزٍع هى ضَد کِ یکى اس طزفیي یب ّز دٍ
طزف در ّودلى هطکل یب ضؼف داضتِ ثبضٌد .ثسیبرى اس هطکالت ارتجبطى سٍجیيٍ ،الدیي ٍ
فزسًداى اس ًبتَاًى در اثزاس ّودلى ریطِ هى گیزد .ثِ هثبل سیز دقت کٌید:
هزین اس ثزخَرد اقَام ّوسزش ًبراحت ضدُ ٍ ًبراحتى خَد را ثب ّوسزش در هیبى هى گذارد .
ّوسزش هى گَید  «.چقدر خَد را ثزاى هسبئل پیص ٍ پب افتبدُ ًبراحت هى کٌى » هزین ثِ
ضدت ػصجبًى هى ضَد ٍ دٍثبرُ ٍلى ثب لحي ضدیدتزى اس ثزخَرد ثد اقَام ضکبیت هى کٌد .
هجددا ضَّزش ػجبرت قجلى خَد را تکزار هى کٌد .ایي ثبر هزین ثبس هسئلِ قجلى را ثب
ػصجبًیت ٍ رًجص ثیطتزى هطزح هى کٌد ثِ طَرى کِ ضَّزش اس ایي هَضَع ػصجبًى
هیضَد ٍ اٍ ّن ثب لحي ثد ٍ ثب پزخبش ثِ اٍ اػتزاض هى کٌد « اصالً هى داًى چیِ تَ آى قدر
رفتبرّبیت ثد است کِ دیگزاى حق دارًد ّز چى دلطبى هى خَاّد ثِ تَ ثگَیٌد » ثِ ایي
تزتیت ًِ تٌْب درد دل کزدى هزین ثوزى ًداضت ثلکِ ػلى رغن سؼى ٍ کَضص ّوسزش،
رٍاثط آًْب ّن دچبر هطکل ضد.در ایي جب هطکل اسبسى اس آى جب ضزٍع هى ضَد کِ ّوسز
هزین ًتَاًست ثب هزین ّودلى کٌد .درا یي هَارد هْبرت ّودلى کوک هى کٌد تب فزد هقبثل اس
ًبراحتى رّبیى یبثد ٍ ارتجبط ثیي سٍجیي غٌى تز ضَد.
اصول مهارت همدلى:
هْبرت ّودلىّ ،وبًٌد ّز هْبرت دیگزى ًیبس ثِ توزیي ٍ تکزار دارد .ثزاى ثیبى ّودلى ثْتز
است اصَل سیز را رػبیت کٌید:
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 - 1ثِ صحجت ّبى دیگزاى خَة گَش کٌید .خَة گَش کزدى یب ثِ ػجبرت دیگز گَش
کزدى فؼبل ،اسبس ٍ هقدهِ ّز ًَع ارتجبط سبلوى است .چٌبًچِ ثِ گفتِ ّبى دیگزاى تَجْى
ًداضتِ ثبضید یب تَجِ اًدکى داضتِ ثبضید ًوى تَاًید ثزخَرد ّودالًِ ًطبى دّید .السهة
خَة گَش دادى آى است کِ کبرتبى را کٌبر ثگذارید ،ثِ صَرت طزف هقبثلتبى ًگبُ کٌید ٍ ثِ
صحجت ّبى اٍ خَة ٍ دقیق گَش کٌید.
 - 2ثِ احسبسبت ٍ ّیجبى ّبى فزد هقبثل تَجِ کٌید ً.کتِ اسبسى در ثیبى ّودلى تَجِ ثِ
احسبس ٍ ّیجبى فزد هقبثل است .دقت داضتِ ثبضید در اکثز هَارد ٌّگبهى کِ فزدى اس
ضزایط خَد صحجت هى کٌد یب درد دل هى کٌد یب هطکلى را در هیبى هى گذارد ،قجل اس آى
کِ ثِ دًجبل راٌّوبیىً ،صیحت ٍ راُ حل ثبضدً ،یبس ثِ آى دارد کِ فزد هقبثل هتَجِ ضَد کِ
اٍ چِ احسبس ٍ حبلتى را تجزثِ هى کٌد .ثِ ّویي دلیل ،قجل اس آى کِ راٌّوبیى کٌید ،راُ
حل ارائِ دّید ٍ یب ّز کبر دیگزى اًجبم دّید ،سؼى کٌید احسبس ٍ حبلت ّیجبًى فزدهقبثل
را هتَجِ ضَید.
 - 3ثزاى آى کِ ثْتز ثتَاًید احسبس ٍ ّیجبى فزد هقبثل را هتَجِ ضَید سؼى کٌید خَد را
جبى فزد هقبثل قزار دّید ٍ سؼى کٌید اس دیدگبُ اٍ ثِ هَضَع ًگبُ کٌید .در ایي صَرت ثْتز
هتَجِ خَاّید ضد کِ اٍ چِ حبالت ٍ احسبسبتى را تجزثِ هى کٌد .چٌبًچِ ثتَاًید خَد را
جبى دیگزى ثگذارید ٍ ،اس دید اٍ ثِ هطکل ًگبُ کٌید ثْتز قبدر خَاّید ثَد کِ احسبسبت ٍ
حبالت ّیجبًى اٍ را درک کٌید.
 - 4پس اس آًکِ احسبس ٍ حبالت ّیجبًى اٍ را هتَجِ ضدید اس تکٌیک اًؼکبس احسبس
استفبدُ کٌید .ایي تکٌیک ثسیبر سبدُ ٍ آسبى است؛ ضوب فقط کبفى است ّوبى کلوبتى کِ اٍ
ثِ کبر هى ثزد ٍ احسبسبتص را ثیبى هى کٌد ثِ خَد اٍ ثزگزداًید .در هثبل ثبال کبفى ثَد ّوسز
هزین ثِ اٍ هى گفت  «.به نظرم اين موضوع خيلى ناراحتت كرده »
 - 5سؼى کٌید ثب احسبس ٍ ػبطفِ طزف هقبثلتبى ّوزاُ ٍ ّوبٌّگ ضَید .ثِ ٌّگبم ثزخَرد
ّودالًِ ثسیبر هْن است کِ ٍاقؼبً طزف هقبثل را درک کٌید ٍ ّودلى ضوب تَأم ثب یک
احسبس ٍاقؼى ثبضد ًِ ،آًکِ ثِ صَرت تصٌؼى ٍ هبضیٌى ثِ اًؼکبس احسبس ثپزداسید .
ثٌبثزایي ثسیبر هْن است کِ ثزخَرد ضوب تَأم ثب احسبس ٍ ػبطفِ ثبضد .ثدیي هٌظَر سؼى
کٌید کِ تي صداى ضوب ثب تي احسبس طزف هقبثلتبى ّوبٌّگ ثبضد .اگز اٍ ثب صداى آرام
صحجت هى کٌد ،صداى ضوب ثلٌد ًجبضد .اگز صحجت طزف هقبثلتبى ثب غن ٍ اًدٍُ ّوزاُ است،
لحي صحجت ضوب تَأم ثب ضبدى ٍ خَضحبلى ًجبضد.
 - 6ثْتز است ٌّگبم ثیبى ّودلى خَد اس کلوبتى استفبدُ کٌید کِ جوالتتبى تَأم ثب قطؼیت
کبهل ًجبضد؛ هبًٌد ثِ ًظزم هى آید کِ  ...یب تصَر هى کٌن کِ  ...ایي ًَع جوالت ثِ ّودلى
ثْتز ضوب کوک هى کٌد .سیزا ،اگز در فْن احسبس طزف هقبثلتبى اضتجبُ کزدُ ثبضید
هى تَاًید ثِ راحتى آى را اصالح کٌید.
ثزگزفتِ اس پیبم هطبٍر ضوبرُ  123داًطگبُ تْزاى

