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Комуникативни бариери и слепи петна в поведението
на социалния работник
Анна Михайлова
Резюме. В социалната работа професионалистите са изправени пред предизвикателството
бързо и ефективно да взeмат решения, да се справят с кризисни ситуации, да анализират
поведението на своите клиенти или на хората от близкото им обкръжение. Настоящата статия се
фокусира върху проявлението на психологическите слепи петна в професионалната комуникация в
социалната работа. Слепите петна се разглеждат като предиктор за появата на бариери в
комуникацията. Затова се акцентира върху някои деформации на процеса на комуникация и на
тезата, че рационализирането и овладяването на слепите петна може да балансира
комуникативното поведение и да подпомогне установяването на работещи взаимоотношения
между помагащия специалист и потребителя на социални услуги.
Ключови думи: социална работа, комуникация, психологически слепи петна

Communication barriers and blind spots in the behavior
of a social worker
Anna Mihaylova
Abstract. In social work, professionals face the challenge of making quick and effective decisions,
coping with crises and analyzing the behavior of their clients or their family. This article focuses on the
manifestation of psychological blind spots in professional communication in social work. Blind spots are
considered as a predictor of the appearance of barriers in communication. Therefore, emphasis is placed
on some distortions of the communication process and the thesis that the rationalization and
management of blind spots can balance communicative behavior and help establish a working
relationship between the helping specialist and the user of social services.
Key words: social work, communication, psychological blind spots

Увод
Социалната работа е професия, в която комуникацията има ключова роля за
ефективността

на

професионалното

взаимодействие

между

помагащите

специалисти и потребителите на техните услуги. Характерът на професионалната
комуникация е силно повлиян от индивидуалните особености на общуващите, от
равнището на тяхното себепознание и от развитието на комуникативните им
умения. Субективната детерминираност на комуникативните актове предполага
изучаването на личностните структури и откриването на възможности за
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оптимизиране на комуникативното поведение на социалните работници.
Сериозен потенциал за усъвършенстване на личността и поведението в
комуникацията се крие в опознаването на т.нар. слепи петна в поведението.
Изследователите на слепите петна – психолози, психотерапевти, клиницисти –
ги разглеждат в контекста на междуличностните отношения, проявяващи се в найразнообразни

социални

ситуации,

включително

и

в

професионалните

взаимодействия. Обобщените резултати от изследванията показват, че когато слепите
петна се осветлят (осъзнаят), то това подобрява способността да се правят по-точни
преценки, да се балансира поведението и да се овладява ситуацията по конструктивен
начин. ,,Сляпото петно е емоционална преграда, подобна на слепите петна, които
намаляват зрителното поле на шофьорите и водят до пътно-транспортни
произшествия“ (Симринг, С. и др., 2007, с. 15). Подобна емоционална преграда
замъглява

преценките,

засилва

ирационалното

поведение

и

подхранва

самозаблудите. Влиянието на слепите петна би могло да затрудни процеса на
възприемане на ситуацията и регулиране на собственото поведение на социалния
работник при взаимодействието му с клиентите. Като имаме предвид, че
професионалистите в помагащите професии се сблъскват с комплексни проблеми и
се нуждаят от прозорливост и аналитичност, допускаме, че за тях е от особена важност
да разширяват границите на себепознание чрез намаляване на зоните на слепите
петна. Затова в настоящата статия ще се спрем на някои възможности за редуциране
на слепите петна във връзка с възникващите бариери в процеса на професионална
комуникация в социалната работа.

Отражение на слепите петна в междуличностната комуникация в
социалната работа
Според Симринг „сляпото петно е емоционална задръжка, която се влияе от
начина, по който тълкувате информацията от околния свят“ (Симринг, С., Симринг,
Сю, Айзъкс, Ф., 2007, с. 210). Някои ситуации ни правят по-уязвими от гледна точка
на проявлението на слепите петна. Силните емоции, прекалените очаквания,
внезапните промени или загуби в живота могат да ни вкарат в „мъглата на
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самозаблудите“. Разпознаването на слепите петна ще подпомогне отстраняването
на грешни модели на поведение. „За да окачествите грешката в преценката като
сляпо петно, трябва да сте я допуснали неведнъж в една и съща или подобна
ситуация“ (Симринг, С. и др., 2007, с. 16). Някои от слепите петна се забелязват полесно от други в зависимост от това доколко познаваме себе си или ситуацията.
Определени повтаряеми модели в поведението се оказват предвестници на
проявата на слепите петна, което деформира обективността и преценката. Всеки
има слепи петна независимо от професията или интелектуалния си статус – те са
неизбежни,

защото

представляват

конструкт

на

човешката

психика.

Оптимистичното е, че подлежат на овладяване, и начинът, по който може да им се
противостои, е доброто себепознание. Опитът на изследователите разкрива някои
специфични характеристики на слепите петна като например инцидентното им
влияние в дадена ситуация или област на практиката, в която до този момент не са
се проявили.
С. Симринг и колектив диференцират осем слепи петна, които варират по
сила и проявление и не действат едновременно. Авторите предлагат и тест, чрез
който се придобива представа за преобладаващите слепи петна в поведението на
личността. Изработен е тест за оценка на миналите постъпки и за оценка на
рисковете. Ето и самите осем критични слепи петна, предизвикващи затруднения
в поведението:
1. Приемате желаното за вярно – това сляпо петно показва, че на вярата не
може да се противопоставят разумни аргументи. Обстоятелствата се приемат
според желанието, а не според реалната ситуация.
2. Не преценявате доколко владеете положението – това сляпо петно е
свързано с контрола и показва степента, до която се управлява дадена ситуация.
Ако се поемат задачи, надхвърлящи или подценяващи възможностите, се стига до
изтощение или отказ от реализация.
3. Вярвате в митове – безрезервната вяра в банални поговорки, истории и
остарели истини може да заплаши успешните отношения или кариерното
развитие.
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4. Не съзнавате как изглеждате в очите на околните – деформираната
представа за себе си не допуска или изкривява обратната връзка. Когато няма
яснота

за

въздействието,

което

се

оказва

върху

другите,

страдат

взаимоотношенията.
5. Търсите героя – тук се губи здравата преценка и се приписват качества на
човек, каквито може да му липсват.
6. Изживявате се като герой или спасител – това сляпо петно задейства
желанието за спасяване на хора в емоционално или друг вид затруднение, които в
повечето случаи не желаят да си помогнат сами.
7. Емоцията ви доминира – крайни чувства, липса на трезва преценка,
импулсивни решения. Това сляпо петно провокира ирационални поведение и
решения.
8. Не избирате подходящия момент – това сляпо петно блокира
способността за навременна реакция. Липса на прозорливост повлиява
междуличностните отношения (пак там, с. 263).
Детайлното разглеждане на слепите петна логично води до въпроса – защо
присъстват неизменно като елемент в психиката? Защото са лесен изход, а за
психиката е типично да търси най-икономичния начин за решаване на проблеми.
Парадоксалното при тях е, че те задълбочават проблемите и не подпомагат
психичните процеси, а ги усложняват. Анализирането или предприемането на
стъпки за намаляване на негативното въздействие на съответното петно възвръща
рационалния поглед върху обстоятелствата. Изследователите твърдят, че тези
„емоционални лапсуси в светогледа“ (пак там, гл. 3, с. 33) засилват
предубежденията и отрицателния изход от ситуациите. Чрез тази метафора
учените се опитват да предадат образната представа за съдържанието на
понятието. Когато не се стига до сериозни прозрения независимо от предишния
опит, грешките, допуснати в отношенията, могат отново да заложат капана на
безизходни взаимодействия. Ако са усвоени умения за разпознаване на появата на
слепите петна, тогава те могат да бъдат заобиколени или да се предотврати
проявата им. Механизмът, по който действат слепите петна, представлява спускане
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на преграда пред адекватното, рационално възприемане на информацията от
заобикалящата действителност. Загубва се чувствителността, задейства се модел
на поведение, причиняващ нови проблеми, тъй като информацията е
деформирана. Така и без друго изкривеното субективно възприятие влияе на
преценката и намирането на оптимални решения.
Илюстрирането на междуличностното взаимодействие през комуникационния модел на Шанън и Уивър нагледно разкрива опасната зона, уязвима към
изопачаване на възприетата информация. Процесът може да се усложни от
появата на сляпо петно както у този, който изпраща съобщението, така и у
получателя, но ако при обратната връзка комуникаторът успее да различи сляпото
петно в адресата и регистрира проявата на своето сляпо петно, тогава
взаимодействието между двете страни ще протече с по-малко препятствия и
недоразумения. Важно е да се отчете рискът от проявата на слепи петна и у двете
страни в комуникативния процес, защото в противен случай изкривената информация ще затрудни комуникацията.

Фиг. 1. Схематична диаграма на обща комуникационна система
(Шанън, 1948 г.) (Източник: Христова, Е., 2011)

Комуникацията, разглеждана като социално взаимодействие, е свързана с
търсенето на потвърждение от изпращача дали съобщението е прието от адресата
по очаквания начин. В социалната работа е важно как потребителят или близките
приемат информацията и как я отразяват, защото това помага на социалния
работник да се ориентира в самия процес. Няма значение по какъв канал се
предава информацията – ако тя се деформира при декодирането, тогава и

28

Анна Михайлова
Комуникативни бариери и слепи петна в поведението
на социалния работник

www.swjournal-bg.com

обратната връзка е деформирана. Това е уязвимата зона, в която може да се
прояви някое от слепите петна, а тогава се появява допълнителна бариера в
социалното взаимодействие. В контекста на социалната работа, имайки предвид
тази опасност, социалният работник може да фокусира вниманието си върху
предотвратяването на такъв вид изкривяване. Този модел дава широк поглед
върху много аспекти в комуникативния процес, приложим в деловите отношения
особено активно през последните години. Основен недостатък при този модел е,
че не успява да обхване всички фактори и обстоятелства, които възникват в
действителността и повлияват комуникацията.
Пълноценното общуване с останалите, и по-специално в професионален
контекст, е особено трудно, тъй като всички са уникални, с индивидуални
възприятия и стил на поведение. Ако на лице са сериозни разминавания в
разбиранията, възприятията и ценностите, почти е невъзможно да се осъществи
ефективна комуникация.
Друга схема, чрез която се демонстрира проявлението на слепите петна, е
„Прозорецът на Джохари“. Този социално-психологичен модел на личността се
използва за по-добро разбиране на поведението на личността в комуникацията.
„След като приемем цялото поведение за комуникация, няма да имаме работа с
монофонично съобщение, а с флуидно и многостранно съединение от множество
поведенчески форми-вербални, тонални, свързани с позата, контекстуални и т.н.,
като всички те изразяват смисъла на останалите“ (Вацлавик, П., Д. Бавелас, Д.
Джаксън, 2018, с. 54).
Ако надникнем през „Прозореца на Джохари“, ще забележим, че всеки човек
има „своя специфична витрина“, през която отразява лични чувства и мотиви.
Авторите използват прозореца като метафора, за да обяснят структурата на
личността като състояща се от четири компонента.
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Фиг. 2. Прозорец на Джохари (Luft, J., Ingham, H., 1955)

В тази структура на личността, ако зоната на публичния образ (наречен от
авторите „арена“) е най-голяма, това е най-естественото състояние за балансирана
комуникация. В тази зона околните виждат индивидуалността и нагласите, както и
поведението, което човек иска да покаже на другите.
Фасадата е онова поле, в което човек не желае да разкрива това, което знае
за себе си, а другите все още не знаят за него.
Има аспекти на чувствата и нагласите, които човек не съзнава, но които са
очевидни за околните – това представлява сляпо петно (blind spot). Както вече
беше казано, може да се проявят едно или няколко слепи петна в зависимост от
това доколко човек познава себе си или ситуацията, в която е попаднал или
предизвикал с поведението си. Има елементи в човешката същност, които не се
осъзнават и които остават недостъпни както за самата личност, така и за всички
останали (несъзнавана зона), т.е. човек върши неща, които не може да обясни като
проява на непредизвикана враждебност или антипатия. Това не може да получи
рационално обяснение до момента, в който не изплува от несъзнаваното и не
стане осъзнато. „Винаги когато се срещнат двама души, всъщност присъстват шест
– всеки такъв, какъвто се смята, че е, плюс всеки такъв, какъвто го вижда другият,
плюс всеки такъв, какъвто всъщност е“ (по: Пеневска В., 2016, с. 10). Оттук се
разгръщат различни черти на характера, подплатени с разнообразни видове
поведение, а това може да създаде условия за ново по-ползотворно поведение.
Няма как да се избегнат стереотипите, нагласите, ценностите и това се отразява на
начина, по който се изпраща или получава съобщение. Комуникацията се
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осъществява през различни канали и на различни нива, и това прави процеса
зависим от много фактори. Възможно е да се появят недоразумения, защото
съобщението съдържа факти, чувства, ценности, мнения и ако адекватно се
декодира информацията, това ще значи, че е възприета правилно. Ако към този
процес се добави активно слушане и се възприеме цялостното съобщение с
емоционалния му специфичен привкус, бързите и правилни решения ще настъпват
в отговор на балансираните междуличностни отношения.
Чрез анализ на поведението, основан на модела на Джохари, се търси
подобряване на разбирането в междуличностните отношения. Основното тук е, че
могат да се изградят истински отношения с друг човек, ако предоставим
информация за себе си и с помощта на обратната връзка от другия се коригират
лични проблеми, които са били невидими за нас. Както и при предишния модел на
Шанън и Уивър ролята на обратната връзка е ключова в този комуникативен
процес. Ако по подходящ начин се подаде обратната връзка, т.е. ролята на
адресата стане активна, тогава могат да се изградят отношения на доверие, да се
редуцират проблемите и работният процес да протича ефективно.

Слепите петна и последиците върху професионалните преценки на
социалния работник в работата му с потребителите и техните близки
Неадекватните преценки могат да повлияят върху намирането на оптимални
решения, макар че общуването между социалния работник и клиента или близките
невинаги е свързано само с решаване на проблеми. Разбира се, това е планирана
дейност и общуването е целесъобразно, но въздействието понякога може да се
свежда до оказване на емоционална подкрепа, вдъхване на чувство за сигурност у
клиента или близките му. Важно е със своето поведение социалният работник да
поддържа подходяща дистанция, без да изглежда безчувствен, а да предизвиква
доверие. „Компетентността, независимо от това дали е професионална или
социална, следва да се разглежда като комплекс от получени знания, придобити
умения и акумулиран опит“ (Тютюнков, Ж., 2005, с. 19).
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От съществено значение е социалният работник да демонстрира своите
лични, емоционални или социални умения, да провокира у близките на клиента
проява на уважение към своята компетентност и професионализъм. Способността
му да изгражда подходящи и устойчиви взаимоотношения дава възможност да се
разшири полето на социалното взаимодействие и успешно да се изпълняват
предварително поставени задачи.
„От своя страна социалната работа, благодарение на своята гъвкавост спрямо
нуждите на хората, както и на заимстваните от всички хуманитарни области
методи,

успешно

поддържала

усещане

за

приобщеност,

подкрепа

и

компетентност, а директните ѝ намеси сами по себе си снемали голяма част от
социално обособените причини за психически дискомфорт“ (Хаджийски, М., 2003,
с. 15). Знанията, уменията и нагласите на социалния работник са ключови по
отношение на социалното взаимодействие с близките или клиентите.
Понякога в поведението се проявяват едновременно няколко слепи петна,
друг път само едно, определено от спецификата на ситуацията. Едни и същи петна
или модели на поведение могат да се появят в съвсем различни области, затова е
трудно реално да се предвидят последиците от тяхната проява в деликатната
интеракция с потребители или близки. При прояви на тревожност емоциите
контролират и силата на проявата на слепите петна – те също варират по сила и са
реципрочни

на

емоционалното

състояние.

Предизвикателството

е

в

установяването на контрол върху слепите петна, защото в противен случай те могат
да повлияят не само на поведението, но и на професионалната изява.
Подходящото регулиране на собственото поведение е предпоставка за постигане
целите на комуникацията. Влизайки в отношения с другите, поведението се
променя

и

самоконтролът

има

решаващо

значение.

Овладяването

на

доминиращите емоции и фокусирането върху рационалната страна на
комуникацията – фактите, съдържанието на съобщенията, които се разменят,
помага на социалния работник при вземане на решения и трезвото планиране на
следващи стъпки в комуникацията с клиента или с представителите на неговото
обкръжение. Необременената оценка или самооценка за постигнатите резултати
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от планираната дейност позволява правилно обмислено поведение към следващи
стъпки в общуването с потребителя и близките му.

Подходи за преодоляване на слепи петна и промени в поведението
В резултат на влиянието на слепите петна често се проявяват модели на
поведение, които са по-скоро неефективни. Ако поведението се промени, ще се
откроят възможности, които са били пренебрегвани или недооценявани до този
момент. Поведението често се ръководи от несъзнавани импулси и не е лесно да
бъде променено, но с предприемане на определени стъпки следването на
вредните поведенчески модели би могло да се ограничи.
Чрез осъзнаването на собствените вредни поведенчески модели и начините,
по които те се подхранват, чрез самонаблюдението, самоконтрола и анализа на
ролите, които се играят пред околните, може да се получи по-пълна картина на
слепите петна. Ако се изясни с какво допринася някое от слепите петна за
зараждането на даден проблем, ще може да се постигне промяна в стила на
поведение и да се избегнат спонтанни или непредвидени реакции. В такъв случай
представата за ситуацията, както и появата на друга гледна точка, създават
благоприятни условия за промяна на поведението. Има модели на поведение,
които са деструктивни в социален и професионален план, и за да се избегнат
рецидивите на неподходящите поведения, от решаващо значение е редуцирането
на слепите петна. Достигането до по-правилни и успешни поведенчески модели
става възможно чрез механизми, които провокират осъзнаването на истината за
поведението, проявявано до този момент.
Анализирането на поведението дава яснота кое отключва отклоненията или
не позволява постигането на професионалните цели и задачи. Моделът на
поведение отразява сляпото петно, което е задействано. „Когато моделите на
поведение изплуват до повърхността на съзнанието ви, става относително лесно те
да бъдат променени“ (Симринг, С., Симринг, Сю., Айзъкс, Ф., 2007, с. 219).
Способността за анализ на собственото поведение дава възможност да се
предприемат стъпки в правилната посока за вземане на правилни решения.
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Изследователите предлагат пет ефикасни стъпки за действие, които са
приложими с цел да се елиминират слепите петна или да се минимизира тяхното
влияние (пак там, с. 41).
1. Фокус върху целта – ако няма ясно поставена цел или се къса връзката
между стъпките към постигане на целта и самата цел, вероятно е налице сляпо
петно, а начинът за преодоляването на неговото въздействие е поставянето на
реалистични цели.
2.

Разграничение

между

факти

и

фантазии

(представата

за

действителността) – анализирането на фактите прави изборите по-точни.
Проверката на факти е дълъг и скучен процес, затова не се проверяват често и
внимателно. Проверяването на положителни и отрицателни факти в дадена
ситуация дава поглед върху предисторията и ограничава проявата на слепите
петна.
3. Идентифициране и отстраняване на емоционалните задръжки –
очевидното във фактите ще помогне за откриване на факторите, влияещи на
рационалното мислене, но това не би било достатъчно, ако не се анализират
пречки като:
 тревожността може да е толкова силна, че да деформира представите;
 отрицанието, не в смисъл на отричане на самите факти, а на тяхното

значение (всички слепи петна съдържат отрицание);
 депресията,

която

изкривява

виждането

за

действителността.

Перспективата изглежда мрачна. Поради вглеждане в незначителни неща може да
се подминат важни възможности;
 твърдоглавието пречи на преработването на информацията. Личностовите

съпротиви може да повлияят на способността за преценка и да се унищожат
възможни варианти или решения;
 импулсивността потиска в съзнанието всички факти, които биха попречили

на спонтанен изблик. Прибързаните действия оказват влияние на преценката и в
желанието да се вземе бързо решение за някакъв проблем, може да се стигне до
съмнителни или губещи варианти;
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 отчаянието стеснява полезрението, ограничава периметъра на мисленето

и възможностите. Не се допуска информация, която би помогнала в разрешаване
на проблемна ситуация.
4. Молба за мнения, които да стимулират положителна промяна. Мнението
на подходящи хора е основен начин за събиране на необходими факти, а те от своя
страна са ключови в работата със слепите петна, тъй като помагат да се проясни
виждането, мисленето и преценката на ситуациите. Само по този начин могат да
настъпят адекватни промени. При проблеми в професионалната работа е важно да
се направи възможно най-широко проучване на фактите.
5. Действия, насочени към собствения интерес. Целта е тази, която води в
правилната посока (уточнението кое има най-голямо значение в този момент),
когато се налага избор между конкуриращи се желания. Макар и трудно, нужно е
да се поеме отговорност за собствената уязвимост.
Посочените пет стъпки действат като своеобразен план за промяна на
поведението и задават ефикасни механизми за преодоляване на слепите петна
чрез по-задълбочено опознаване на собствената личност. Прилагането им
позволява да се отстраняват силните емоции, деформиращи преценката, да се
разпознават благонадеждните хора, да се осъзнават исканията и очакванията на
участниците в комуникативния процес, да се получава обратна връзка за
посланията, които човек смята, че отправя, да се вземат правилни решения
вследствие отделянето на фактите от емоциите, да се постигат поставените цели в
най-голяма степен, както и да се избягват конфликти, породени от слепите петна
на другите. Ако тези взаимосвързани умения са балансирани, способността за
предвиждане и контрол на изхода от различни събития значително ще се подобри.
Този скок на съзнанието се постига с помощта на различни методи. „За съжаление
има психологични бариери и други фактори, които ви възпират да търсите и
обработвате информация отвън“ (пак там, с. 223).
Един от начините за преценка на фактите е чуждото мнение, благодарение
на което може да се актуализират стратегии и да се предприемат промени в
поведението в стремежа към постигане на целите. „Подходящите отзиви от
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подходящите хора хвърлят светлина върху слепите петна. Те ви дават информация,
която не сте взели предвид и която може коренно да промени последствията“ (пак
там, с. 221).
Деловите отношения в различни сфери изискват различни познания и
умения. Ако позицията в една комуникация е защитна, значи че тя има
емоционален произход и това възпрепятства приемането и вникването в чуждото
мнение. Що се отнася до професионалната дейност, разумно е да се търси
допитване до по-компетентни хора в бранша. Ако са задействани слепи петна,
трудно се приема информацията отвън, затова, за да се намали въздействието им,
е важно да се осъзнаят индивидуалните психологични бариери, които
предизвикват колебание да се иска информация от страх от негативна оценка или
отхвърляне. Колективното обсъждане е техника, позволяваща добиване на
изчерпателна представа за проблема. Обсъждането с други професионалисти от
подобна сфера на дейност провокира мислене по нов начин, нови идеи и
просветление. „Дори и най-малкото просветление често е единственото, от което
се нуждаем, за да мислим по-ясно. Това допълнително просветление е точната
информация“ (пак там, с. 23).
В процеса на общуване обратната връзка е ориентир освен за мнението на
адресата и за това как фактите в комуникационното съобщение са били приети и
разбрани. Така става ясно изпратеното съобщение как е преминало през филтъра
на слепите петна. Изкривяването на фактите настъпва, от една страна, поради
слепите петна на комуникатора, и от друга, поради слепите петна на адресата.
Когато поведението стане осъзнато, то не само по-лесно може да бъде променено,
но и междуличностната комуникация протича с лекота и комуникационните
бариери

се

минимизират.

Това

влияе

позитивно

на

поведението

на

професионалиста, създава му увереност и улеснява неговите професионални
интервенции.
Един провокатор за проява на слепи петна и бариери в усвояването на
информацията са защитните механизми, които психиката активира като естествен
процес. Тъй като защитните механизми са много и различни видове, те често се
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задействат автоматично, оформят облика на отделния човек и са част от
индивидуалността му – в този смисъл провокират и вероятни прояви на личностови
бариери. Това може да попречи при решаването на проблеми, да лиши ситуациите
от възможност за избор и най-вече да повлияе на способността за вникване в
причините за избраното поведение. Като цяло хората са склонни да обясняват
поведението си, изтъквайки най-различни причини, без да отбелязват страховете,
които стесняват фокуса и ограничават възможностите. Ако се осъзнаят собствените
психологични

бариери, защитните механизми

(емоционални

съпротиви),

наблюдават се чувствата, може би по-ясно ще се очертаят възможностите,
позволяващи оказване на подходяща грижа на нуждаещите се от нея. Активното
слушане гарантира получаването на информация, която подобрява общуването.
Това оказва влияние върху разбирането и оформянето на мотиви и стратегии в
процеса на общуване. Доброто познаване на уменията и акцентирането върху
силните страни може да изгради удовлетворителни отношения с потребителите на
социални услуги и техните близки.

Заключение
Промяната в мисленето води до изменения в поведението, но това е процес
на натрупване на знания за себе си, другите и околния свят. Иска се кураж за
преосмислянето на постъпките и действителността. Успешното справяне в
различни ситуации, съзнателното проверяване на краткосрочните и дългосрочни
задачи и сверяването с обективно поставени критерии за изпълнението им,
намирането на баланс между вътрешните опасения и външните провокации може
да тушира ефекта от погрешно взети решения и да осигури възможност за
поставяне на оптимални цели. От съществено значение за нуждаещите се от
нашите професионални грижи, потребителите и техните близки, е изграждането на
стабилни отношения, отговарящи на изискванията или очакванията им.
Разгледаните тук стъпки за преодоляване на ефекта на слепите петна се
концентрират върху туширането на влиянието на крайните емоции, които
изкривяват преценката, върху ключовия инструмент – търсенето на обратна връзка
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и обективно мнение от доверени близки, върху отдаването на дължимата тежест
на фактите, за да уравновесяват евентуалната склонност към вглеждане в една
желана, но илюзорна реалност, както и върху максималното конкретизиране на
целите. Предприемането на тези стъпки би подпомогнало осъзнаването на
нуждите и очакванията на участниците в комуникативния процес, правилното
кодиране и декодиране на посланието, избягването на конфликти, възникнали
поради въздействието на слепите петна, както и по-ефективното постигане на
набелязаните цели.
Ясният професионален поглед ще позволи да се отбележат повече от една
алтернативи и възможности в разрешаването на проблеми, изглеждащи
нерешими. По-лесно ще се управлява емоционалната динамика между социалния
работник и клиентите и техните близки. Ще се появяват повече средства за
разглеждане на емоционалната страна на труда и за развиване на емоционалната
интелигентност по начин, подходящ и разгръщащ способностите в социалната
сфера и работата с потребителите. Така се поражда възможност в личността да се
интегрират повече качества за постигане на професионални цели и да се усвояват
подходящи умения, необходими в повечето ситуации, пред които се изправя
социалният работник.
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