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 از خود حمایتبرای کردن  مالقاتطریق 

 

 مالقاتمزایای 

از خود محسوب می شود. حمایت شخص، مؤثرترین راه برای یک با  رودروقات، مالقات روااغلب 

و آشنا شود با شما من حیث یک انسان که  دیمی دهفرصتی  ،مالقات می کنیدشخصی که شما  چون به

 .را متوجه شود چطور مشکالت به شما تأثیر بد دارداینکه و  ،وضعیت زندگی شمابصورت واضح 

 

 مالقات کردن ترتیب

 متقابل ترتیب می دهید، بسیار مهم است که  صحبت کردنرو برای دراگر ترتیب یک مالقات رو

 تاریخ، زمان و آدرس محل مالقات را نوشته کنید؛برای اطمینان از اینکه فراموش نکنید 

  چیزهایی . تیار کنیدوقت بگذارید و برای مهم ترین چیزهای که می خواهید صحبت کنید، پالنی

و دلیلی دارید که نشان دهد چه  مدرکمثل: مشکل چی هست، چه مدت است که ادامه دارد، کدام 

 چی، و امیدوار به ایدکوشش هایی کرده  چیتابحال برای برطرف کردن مشکل اتفاقی افتاده، 

از همه چیز بهتر شوند. همچنین کدام اسناد و دالیلی را جمع آوری کنید که که چیزی هستید 

 ؛حمایت کندهرچه می خواهید بگویید 

  اگر فکر می کنید در مالقات خود به حمایت ضرورت دارید، از شخص مورد اطمینانی خواهش

مالقات بیاید. او می تواند هم از نظر اخالقی و هم عملی شما را حمایت کند، کنید همراه شما به 

، نوت نوشته کندمطالب از و برای شما  آرامش خود را حفظ کنیدمثل اینکه شما را کمک کند تا 

  تا شما حواس خود را برای صحبت کردن متمرکز کنید.

 

 چیزهایی که باید بخاطر داشته باشید:

 حاضر باشید که همه چیز خوب شروع بشود؛ ، در محلمالقات سر وقت مقرر برای 

  می کند، ایرادی عصبانی بطور واضح و با احترام صحبت کنید. اگر چیزی شما را مأیوس یا

ازه بدهید که آن احساسات، در چگونگی ارتباط شما ، یا با جندارد که آن را بگویید، ولی اگر ا

داشته باشند، این رفتار ممکن است به کوشش شما برای  تأثیر بدی می کنید،نفری که مالقات 

 طرفداری از خود اثر منفی و بدی داشته باشد.
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