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 خشمگيه كاركىان با رييارييي   

 ثِ دستيبثي در سبسهبى تَاًبيي رفتي ثيي اس ثبػث تَاًذ هي يب ثزدُ ثْجَد سَي ثِ را سبسهبى تَاًذ هي كِ است ًيزٍيي خطن

 ٍ تؼبرؼ ثب هذيز يك هقبثلِ رٍش. دارًذ ًتبيح ايي حػَل چگًَگي تؼييي در را هْوي ًقص هذيزاى. ثبضذ اش رٍسهزُ اّذاف

 .دّذ هي ضكل را كبري هحيط خَ خطن،

 هتفبٍت ديگزي ثب هَقؼيتْب ايي اس يك ّز. ثپزداسد تؼبرؼ/  خطن هذيزيت ثِ ثبيذ هذيز كِ آيٌذ هي پيص سيبدي هَقؼيتْبي

 .دارد ًيبس را خبغي هْبرتْبي ٍ است

 كبركٌبى اس ًفز دٍ هيبى تؼبرؼ ٍخَد 

 (ضوب) هذيز ٍ كبركٌبى هيبى تؼبرؼ 

 ديگز سبسهبى يب ديگز ثخص يك ثب كبركٌبى اس يكي هيبى تؼبرؼ ٍ ... 

 .پزداسين هي ضوبست هتَخِ هستقيوبً كبركٌبى اس يكي خطن كِ هَقؼيتي ثِ ايٌدب در

 خشم يخ كًٌ

 ثخص  هؼوَالً ٍ است فزٍخَردُ خطن كزدى حل اس تز سبدُ ثسيبر ديذ تَاى هي كِ خطوي ثب رٍيبرٍيي ثذاًيذ است ثْتز

 است هخزة ضوب سبسهبى ٍ ٍاحذ ثزاي كِ است خطن اس ثخص ايي ٍ ضَد ًوي دادُ ثزٍس هذيزضبى ثِ كبركٌبى خطن اس سيبدي

 ػولكزد ضؼف ٍ پزاكٌي ضبيؼِ ّوكبري، ػذم خزاثكبري، هثل اقذاهبتي قبلت در گذاضتِ سزپَش خطن است هوكي كِ چزا

 .كٌذ پيذا ثزٍس

. ثبضذ َّضيبر است پٌْبى خطن ٍخَد اس حبكي كِ ّبيي ًطبًِ ثِ ًسجت كِ است آى هذيزيت/ رّجزي هْن ٍظبيف اس يكي

 هٌبسجي خَ ايدبد هٌظَر ثِ اهب ثبضذ سخت خطن "پٌْبى يخ كَُ" ثب هقبثلِ ٍ ضٌبخت هسئَليت پذيزش است هوكي گزچِ

 .است السم تؼبرؼ حل ثزاي

 كِ گفت خَاّين اداهِ در. دّيذ هي دست اس را سيبدي اهتيبسات كٌذ ثبس را حزف سز ضوب كبرهٌذ تب ثوبًيذ هٌتظز چٌبًچِ

 .ثجزد ثبال را ٍري ثْزُ ٍ ّوكبري احتزام، سطح تَاًذ هي چگًَِ خطن ثب ثبس ثزخَرد
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 ايليـٍ اصـًل

 ايي ثب ٍقتي. ضذ خَاٌّذ هٌفي ٍ هخزة ًطَد هقبثلِ هؤثز ٍ سزيغ تؼبرؼ/  خطن كٌٌذُ ايدبد هَقؼيتْبي ثب اگز .1

 .ضذ خَاّذ تز قَي كبري تين ضَد ثزخَرد درست هَقؼيتْب

 كِ ثبضذ ديگزي هَضَع آًْب اغلي هٌظَر است هوكي كٌٌذ، هي هطزح را هَضَػي خطوگيي كبركٌبى ٍقتي گبّي .2

 ًكٌيذ فزاّن را فزغتي چٌيي ضوب اگز ٍ ضًَذ ضٌيذُ كِ خَاٌّذ هي آًْب. است تز هْن حتي يب هْن اًذاسُ ّوبى ثِ

 .كٌٌذ استفبدُ خَد حزفْبي ثيبى ثزاي هخزة رٍضْبي اس است هوكي

 يك اگز حتي. گيزًذ هي ًظز سيز ضَد، هي اثزاس ضوب ثِ  هستقيوبً كِ خطوي ثب ضوب ثزخَرد رٍش دقت ثِ كبركٌبى .3

 ثزاي ضوب تَاًبيي. رسيذ خَاّذ ّن سبيزيي گَش ثِ آى خجز «ثبضيذ داضتِ خطوگيي فزد يك ثب هحزهبًِ گفتگَي

 .دارد رفتبر آى تفسيز ٍ ضوب رفتبر ثِ ثستگي هسئلِ ايي ّذايت

. كٌٌذ هي استفبدُ "كي فزار" يب "ثدٌگ" رٍيكزد اس ضَد هي اثزاس آًْب ثِ ًسجت كِ خطوي هقبثل در هزدم اغلت .4

 هي يكذيگز اس گزفتي فبغلِ يب خَد اس دفبع افزٍسي، آتص ٍ خٌگ ثِ هٌدز كٌتزل ثذٍى ٍ غزيشي ٍاكٌطْبي چٌيي

 .ثَد خَاٌّذ هؤثز ًبدر هَارد در فقط غزيشي ٍاكٌطْبي ايي. ضًَذ

 

 آشكـار خشم با مقابل َاي تكىيك ي َا وكتٍ

 سهبى هَضَع ثِ پزداختي ثزاي ٍقتي. ثپزداسيذ آى ثِ سزيؼتز چِ ّز كٌذ، هي اثزاس آضكبرا را خَد خطن فزدي ٍقتي .1

 قبئل ارسش احسبسبتص ٍ اٍ ثزاي داريذ، تَخِ ًظز هَرد فزد ثِ كِ دّيذ هي ًطبى دّيذ هي تخػيع را هٌبسجي

 .ثزسٌذ ثحزاًي هزحلِ ثِ است هوكي خطن ثب رٍيبرٍيي در تأخيز اثز در ػولكزد هطكالت اس ثسيبري. ّستيذ

 ثبضذ ًذاضتِ توبيلي ًظز هَرد فزد است هوكي كِ چزا ّستٌذ خػَغي ثحث هستلشم خبظ هَقؼيتْبي ثزخي .2

 ثِ ٍ هؤثز رٍش يك ثب ثبيذ ضَد هطزح ػلٌي هَقؼيت يك در خطن چٌبًچِ اهب. ضًَذ هطلغ اٍ احسبس اس سبيزيي

 كٌيذ سؤال ػػجبًي فزد اس كِ است آى تكٌيك يك. كٌيذ حبكن را هثجتي فضبي تب كٌيذ هقبثلِ آى ثب ػلٌي غَرت

 ثگذاريذ. كٌين غحجت خػَغي ثؼذاً دّيذ هي تزخيح يب كٌين ثحث آى درثبرُ حبال ّويي خَاّيذ هي آيب كِ

 .ثبضذ ٍي ػْذُ ثِ تػوين ايي هسئَليت

 ثب دارد هطكل كزدى غحجت ثزاي اگز. ًكٌيذ قطغ را اٍ غحجت. ثذّيذ كزدى غحجت اخبسُ ػػجبًي فزد ثِ ّويطِ .3

 هي. ّستيذ ػػجي كوي رسذ هي ًظز ثِ"  هثالً. كٌيذ سؤال ٍ كٌيذ تطَيق را ٍي غيزتذافؼي ٍ هٌذ ػالقِ لحي

 "ضذُ؟ چِ «ّستيذ ػػجبًي هي خَد اس اگز حتي كٌن كوك ضوب ثِ دارم دٍست

 هيذاًن" ثگَييذ ٍ ثيبًذاسيذ تؼَيق ثِ را هَضَع كٌذ، هي اهتٌبع ضذُ اش ًبراحتي هَخت آًچِ ثيبى اس فزدي اگز .4

 ثْتزي حبل هب دٍي ّز كٌين ثبس را هَضَع اگز اهب كٌذ هي ًبراحت را ضوب هسئلِ ايي هَرد در كزدى غحجت

 را هكبلوِ ديگزي هَقؼيت در ٍ "كٌين غحجت آى ثِ راخغ دٍثبرُ ديگز رٍس چٌذ ثذّيذ اخبسُ. داضت خَاّين

 .كٌيذ پيگيزي
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 قجيل ايي اس خوالتي اس ٍ كٌيذ ّوذردي ٍي ثب اثتذا. آًْب كٌٌذُ ايدبد هَقؼيت ًِ ٍ ثپزداسيذ فزد احسبسبت ثِ اٍل .5

  ".كٌن گَش را ضوب غحجتْبي ضَم هي خَضحبل. ّستيذ دلخَر هي اس رسذ هي ًظز ثِ":  كٌيذ استفبدُ

 كبهل را هقبثل فزد غحجتْبي كِ كٌيذ حبغل اطويٌبى هَقؼيت اس ضوب ثزداضت يب "خَد هَضغ" اػالم اس قجل .6

 . ثجزيذ كبر ثِ را فؼبل دادى گَش تكٌيك. ايذ ضٌيذُ

 ٍاگـذار ضوب ثِ هي كِ كبرّبيي كٌيـذ هي احسبس كِ ّستيـذ ػػجبًي دليل ايي ثِ ضوب ثبضن، ضذُ هتـَخِ درست اگز"

 "است؟ درست. ًذارم اػتوبد ضوب ّبي تَاًبيي ثِ هي كِ كٌيذ هي احسبس ٍ ّستٌذ ارسش ثي كٌن هي

 در ضوب دّذ ًطبى كِ كٌيذ ثيبى ًحَي ثِ را خَد ديذگبُ ًيستٌذ، ّن هطبثِ هقبثل فزد ٍ ضوب ثزداضت چٌبًچِ .7

 تالش(. ثبضذ طَر ايي اگز حتي) كٌذ هي اضتجبُ كٌيذ اثجبت اٍ ثِ كِ ًيست ايي ضوب كبر. ًيستيذ اٍ هخبلف هَضغ

 هي احسبس ايٌطَر ضوب كِ هتأسفن هي". ضَد هي خطن افشايص ثِ هٌدز سيبد احتوبل ثِ اٍ اضتجبُ اثجبت ثزاي

 ".كٌين پيذا آى ثزاي راّي ّن ثب ثؼذ ثذاًيذ را هي ًظز ّن ضوب تب افتبدُ اتفبقي چِ ثذّن تَضيح ثذُ اخبسُ. كٌيذ

. كٌٌذ پيذا دست تَافقي ثِ هَضَع يك هَرد در كِ است ايي ثزًذ هي كبر ثِ اي حزفِ كٌٌذگبى هذاكزُ كِ تكٌيكي .8

 آهبدُ را سهيٌِ داريذ، تَافق آى رٍي ثِ طزف دٍ ّز كِ چيشي كزدى پيذا ثب ثپزداسيذ، هَضَع اغل ثِ آًكِ اس قجل

 . ّستيذ اٍ خبًت ضوب كِ كٌيذ هٌتقل را پيبم ايي است هْن كِ ضَين هي ًطبى خبطز  هدذداً. كٌيذ

 كبرهبى اس كِ كٌذ پيذا اداهِ آًقذر هَضَع ايي ثذّين اخبسُ خَاّذ ًوي دلوبى كِ هَافقين هب دٍي ّز كٌن هي فكز" هثالً

 "است؟ درست ثجزين، لذت

 : است چٌيي كلي الگَي. خيز يب است كزدُ تغييز ٍي احسبس آيب كٌيذ كٌتزل ثحث، پبيبى در

 .ثپزداسيذ فزد احسبسبت ثِ اثتذا( الف

 .كٌيذ استفبدُ هسألِ حل تكٌيكْبي اس ٍ ثپزداسيذ اغلي هَضَع ثِ( ة

 .ثپزداسيذ فزد احسبسبت ثِ دٍثبرُ( ج

 است هوكي "ضذيذ؟ ثْتز آيب" ثپزسيذ سبدُ خيلي يب است كزدُ راضي را ٍي ضذُ هطزح حل راُ آيب كِ كٌيذ سؤال اٍ اس

 ًظز ثِ اگز. ثبضيذ َّضيبر( ثذى سثبى) كالهي غيز ّبي ًطبًِ ٍ غذا تي ثِ ًسجت ّويطِ پس ًكيٌذ دريبفت غبدقبًِ پبسخ

 ثِ دٍثبرُ ضوب اس دٍر هذتي ثذّيذ اخبسُ. ثگذرد دقيقِ چٌذ ثذّيذ اخبسُ است، ػػجبًي يب ًبراحت ٌَّس هقبثل فزد كِ رسذ هي

 دارًذ توبيل افزاد اس ثؼضي كِ چزا است هْن ايي ثپزداسيذ، هَضَع ثِ ً هدذدا ثؼذ رٍس دٍ يب يك طي سپس. ثيبًذيطذ هَقؼيت

 .دارًذ ثحث هَرد در تفكز ثزاي ثيطتزي فزغت ثِ ًيبس يب ٍ ًكٌٌذ ػَؼ سزيغ را خَد خطن "هبسك"
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