
Interakcja społeczna w pracy 

Jako dziecko to upośledzenie może wyglądać jak niezdolność do zabawy jak inne dzieci na placu zabaw. 

Jak by to upośledzenie wyglądało w pracy jako osoba dorosła? 

• Być może nie być kumplami ze swoimi kolegami. 

• Być może niemożność przekazania tego, co chcesz przekazać swojemu szefowi i współpracownikom.  

• Być może niezdolność do bycia „członkiem zespołu”.  

• Być może niemożność uzyskania podwyżki lub odpowiedniego wynagrodzenia za twoją pracę.  

To „istotne klinicznie upośledzenie” może powodować stres i frustrację. Jaka może być druga strona 

medalu trudności społecznych w pracy? Jest druga strona, ale zanim będziesz mógł przewrócić ten 

konkretny róg, musisz mieć środowisko, w którym czujesz się bezpiecznie. Poczucie bezpieczeństwa to 

pierwszy, najbardziej fundamentalny krok w budowaniu Twojej kariery.  

Najlepsza praktyka 1: Zaangażowany i bezpieczny 

To strategia, którą słyszałem od wielu profesjonalistów i która działa cuda w miejscu pracy. Jest to 

trudne do opisania i przekłada się różnie w różnych kulturach, ale zrobimy mu dobre zdjęcie i 

zobaczymy, czy w jakiś sposób Ci to pomoże, drogi Czytelniku. Celem jest zaangażowanie się w swoje 

środowisko pracy lub przynajmniej udawanie zaangażowanego, przy jednoczesnym zachowaniu 

poczucia bezpieczeństwa. Przez „bezpieczeństwo” rozumiemy, że nie jesteś popychany do 

przeciążenia. Ta strategia jest skuteczna, ponieważ opiera się na Hierarchii potrzeb Maslowa. Teorie 

Maslowa opierały się na normach, które są różnie interpretowane w mózgu Aspie. Wcześniej opisałem 

pięć poziomów, a następnie przedstawiłem opis, jak te poziomy można interpretować za pomocą 

kryteriów diagnostycznych AS. Przyjrzyjmy się teraz pięciu poziomom potrzeb i temu, jak przejawiałyby 

się one w pracy, zaczynając od pierwszego, najbardziej podstawowego kroku, podstawy piramidy: 

Potrzeby podstawowe - Te najbardziej podstawowe potrzeby fizyczne w pracy często to bezpieczne 

środowisko pracy (bez niebezpiecznych materiałów), dostęp do wody, dostęp do toalety, możliwość 

swobodnego poruszania się w razie potrzeby, jedzenie kiedy potrzebujesz. Jeśli masz problemy 

sensoryczne, możesz mieć prośby o podstawowe potrzeby, które wykraczają poza normę. Na przykład 

jedną z Twoich podstawowych potrzeb może być „cisza i spokój”, co może być niemożliwe w wielu 

sytuacjach zawodowych. Najlepszym rozwiązaniem problemów na tym poziomie jest najpierw 

sprawdzenie, czy Twój pracodawca, współpracownicy lub środowisko pracy mogą sprostać tym 

potrzebom. Jeśli nie, znajdź środowisko pracy, które zaspokoi ten najbardziej podstawowy, 

najważniejszy poziom potrzeb. Jeśli potrzebujesz cichszego otoczenia, spróbuj nosić słuchawki podczas 

pracy. Jeśli potrzebujesz ściemniacza, spróbuj przyciemnić światła przy biurku. Coś tak prostego, jak 

umieszczenie w większości czarnego plakatu w pobliżu komputera, może wystarczająco tłumić światło. 

Jeśli fizyczny dotyk jest trudny, powiadom swoich kolegów, a oni powinni szybko poznać granice. Jedno 

bardzo proste rozwiązanie, które wydaje się działać: ciężarki. Przeprowadzono wspaniałe badania 

pokazujące, że noszenie obciążonej kamizelki może uspokoić system sensoryczny Aspie. Klasyczna 

kamizelka obciążeniowa stosowana w terapii zajęciowej nie jest praktyczna w biurze, ale lekka kurtka 

z monetami lub innymi ciężkimi przedmiotami w kieszeniach sprawdza się. Para spodni z kilkoma 

ciężkimi przedmiotami w kieszeniach działa. Pomóc może nawet cięższa niż normalnie tkanina. Na 

przykład solidna dżinsowa kurtka lub niebieska koszula wykonana z podobnie ciężkiego materiału może 

zapewnić zaskakująco pomocną przewagę w zachowaniu spokoju i skupienia w pracy. Korzystanie z 

technik wprowadzania sensorycznego może pomóc „obudzić cię” na tyle, aby zobaczyć dokumenty 

przed tobą, zaplanować termin lub przypomnieć sobie ważne spotkanie. 



Bezpieczeństwo/bezpieczeństwo - to bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo ekonomiczne, wolność 

od zagrożeń, a nawet bezpieczeństwo emocjonalne. W środowisku pracy potrzeby bezpieczeństwa 

fizycznego powinny być spełniane (przynajmniej w USA) przez wymagania federalne, stanowe i lokalne. 

W Stanach Zjednoczonych każdy stan ma pewien rodzaj Biura Rozwoju Zatrudnienia, Praw 

Pracowników lub Departamentu Pracy i Przemysłu, który chroni pracowników (i pobiera od 

pracodawców mnóstwo podatków!). W Kalifornii Departament Rozwoju Zatrudnienia, 

www.edd.ca.gov, dba o to, by każdy w stanie miał zaspokojone podstawowe potrzeby w zakresie 

bezpieczeństwa. Gdy pewne potrzeby nie są zaspokajane, zwykle opracowywane są nowe przepisy, 

które mają zapewnić, że potrzeby te będą wkrótce chronione. Aby dowiedzieć się, czy istnieją przepisy, 

które pomogą Ci uzyskać środowisko pracy najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, wyszukaj w 

Internecie nazwę swojego stanu, miasta, regionu lub kraju oraz wyszukaj hasła, takie jak:  

• prawa pracownicze 

• ochrona pracowników 

• Departament Pracy 

• uczciwość w miejscu pracy 

• prawo pracy.  

Najczęściej można znaleźć świetne rozwiązania w pracy bez konieczności wspominania o ochronie 

prawnej, ale pomaga wiedzieć, jakie prawa są już chronione, a które nie.  

Kochanie/Przynależność - W środowisku pracy ta potrzeba jest najtrudniejsza i prawdopodobnie 

najbardziej do uniknięcia. Jest szansa, że możesz budować bezpieczeństwo i sukces w swojej karierze, 

nie angażując się w relacje społeczne w takim stopniu jak koledzy. Istnieje szansa, że uda Ci się uniknąć 

kilku spotkań, uniknąć kilku interakcji twarzą w twarz i powoli łagodzić to szczególne obciążenie. Dla 

osób bez AS ten poziom potrzeb może w rzeczywistości wcale nie być potrzebą. Poziom przynależności 

obejmuje akceptację, przynależność do grupy i identyfikację z odnoszącym sukcesy zespołem. Te rzeczy 

są miłe, ale mogą nie być dla ciebie tak satysfakcjonujące, jak dla kogoś, kto jest bardziej 

ekstrawertyczny społecznie. Częścią definicji „ekstrawertyka” jest „życie partii”. O ile ten termin nie 

był używany do opisania Cię w przeszłości, jest to obszar, w którym możesz się zrelaksować.  

Ego/Estyma - Ego i poczucie własnej wartości są budowane, gdy jesteś przydzielony do ważnych 

projektów i gdy zdobywasz uznanie dla tych projektów. Szacunek odnosi się do twojego statusu wśród 

rówieśników, znowu coś, co może nie znajdować się tak wysoko na twojej liście potrzeb.  

Szczytowe doświadczenie - najwyższy poziom to poziom, na którym ludzie z AS świecą najjaśniej. 

Szczytowe doświadczenia to:  

• wymagające doświadczenia 

• możliwości dla innowacji i kreatywności 

• uczenie się i tworzenie na wysokim poziomie.  

Osoba z AS funkcjonująca na tym poziomie może robić niesamowite rzeczy. W tym miejscu na szczycie 

piramidy Maslowa dla Aspies wchodzi hiperkoncentracja.  

Na Uniwersytecie  Kalifornijskim w Berkeley odkryto kilka syntetycznych pierwiastków: kilka z nich to 

berkelium, kaliforn i lawrencjum. Wszystkie zostały odkryte przez ludzi, którzy mieli wystarczająco 

usatysfakcjonowany poziom bezpieczeństwa (zaspokojony ich osobistą potrzebą), aby mogli 



odpowiednio poświęcić się swojej pracy. Być może rozwiązania prowadzące do osiągnięcia tego 

poziomu bezpieczeństwa będą łatwiejsze niż myślisz, przynajmniej dla stworzenia środowiska 

bezpieczeństwa w pracy. Dla jednego mężczyzny z AS było to proste. Przy swoim biurku ma: 

1. Szuflada pełna „fidget-zabawek”, różnych rzeczy, którymi może się bawić podczas myślenia, w tym 

piłek do żonglowania i worków.  

2. Kostka Rubika.  

3. Zdjęcie żony. Chociaż ich związek nie jest poprawny politycznie, ona dba o większość jego 

podstawowych potrzeb, aby mógł pozostać tak zdrowy i skoncentrowany, jak to tylko możliwe.  

Dla innych może to być szczególny rodzaj cukierka, figurka ulubionej postaci z kreskówek lub filmów 

albo specjalna poduszka, którą nosisz na siedzeniu lub za plecami. Znajdź to, co cię pociesza. Po 

zidentyfikowaniu skutecznych podstawowych strategii bezpieczeństwa w pracy, spróbuj znaleźć 

sposoby na powrót do bezpieczeństwa po trudnych sytuacjach. Na przykład, jeśli musisz wygłosić 

prezentację w pracy, możesz odczuwać pilną potrzebę wybiegnięcia z budynku; możesz odczuwać 

przerażający brak osobistego, emocjonalnego bezpieczeństwa. Być może masz ulubioną ścieżkę 

dźwiękową, której możesz posłuchać na słuchawkach, która pomoże ci się uspokoić po prezentacji. Być 

może duża szklanka lodowatej wody w ulubionej filiżance może nieco uspokoić Twój system 

sensoryczny. Gdy masz zarówno podstawowe, jak i awaryjne mechanizmy bezpieczeństwa w miejscu, 

możesz łatwiej angażować się w interakcje społeczne potrzebne w większości środowisk pracy. A szczyt 

sukcesu-możliwość pełnego wyrażenia swojej wyjątkowej kreatywności – może być końcową nagrodą 

za zbudowanie kariery, która dobrze do Ciebie pasuje. 

Najlepsza praktyka 2: Łatwiejsza przyjaźń - współpracownicy 

Na początek mniej prawdopodobne jest, że zostaniesz uwikłany w politykę społeczną i biurowe 

dramaty. Bardziej prawdopodobne jest, że będziesz mieć luksus skupienia się na swojej pracy, gdy inni 

wokół ciebie tracą energię i być może gubią sen z powodu napięć społecznych. Jeden przykład z punktu 

widzenia sprzed kariery: Mój najstarszy syn ma AS. Jest błyskotliwym młodzieńcem, 18-letnim i ogólnie 

dobrze prosperującym. Przez całe liceum miał przyjaciół, ale nigdy nie był w centrum uwagi. Nigdy nie 

spędzał czasu z dużymi grupami dzieci po szkole lub w weekendy. Od czasu do czasu grał w gry wideo, 

brał udział w różnych turniejach z przyjaciółmi lub chodził na LARPy (odgrywanie ról na żywo, 

zasadniczo bieganie po lesie, odgrywanie spontanicznej fabuły). Przez większość czasu był w domu, 

uczył się, grał na komputerze lub wykonywał swoje obowiązki. Zawsze wracał do domu przed godziną 

policyjną i nigdy nie musieliśmy się martwić, że zrobi wiele złych rzeczy, które robią nastolatki. Czy jako 

rodzice martwiliśmy się o jego interakcje społeczne? Nie! Cieszyliśmy się, że był bezpieczny, nie brał 

narkotyków i nie zajdzie w ciążę. Cieszyliśmy się, że miał wystarczająco dużo czasu na pracę domową i 

pracę na pół etatu. Rozkoszowaliśmy się jego umiejętnościami takimi, jakimi byli. Rodzicom młodszych 

dzieci z ZA często mówimy tak stanowczo, jak tylko potrafimy: „Poinformuj swojego malucha, że nie 

jest najpopularniejszym dzieckiem w klasie. To najlepszy prezent, jaki możesz dać swojemu dziecku, 

aby doświadczyło samoakceptacji, że jest „mniej popularne". W miarę jak Twoje dziecko dorośnie i 

wejdzie w wiek nastoletni, będziesz niezawodnie wdzięczny, że nie znajduje się w grupie 

„popularnych". ” 

Kluczowy punkt: umiejętności przyjaźni, które były tak ważne w młodszych latach, które stały się mniej 

istotne, gdy wchodził w lata młodzieńcze i w przyszłości, są jeszcze mniej ważne w zatrudnieniu na 

pełny etat. Umiejętności potrzebne do zatrudnienia różnią się od umiejętności potrzebnych do 

zawierania przyjaźni. Być może najważniejszą lekcją do zapamiętania jest to, że twoja zdolność do 

odniesienia sukcesu jako przyjaciela w młodszych latach niekoniecznie determinuje twój sukces jako 



osoby dorosłej w twojej karierze. Przyjaźnie, które nawiązujesz w pracy, są na ogół płytsze niż 

przyjaźnie, do których nawiązywania zachęcano w dzieciństwie. Firmy generalnie chcą, aby ich 

pracownicy byli przyjaźni, ale nie przyjaciółmi. Nawiązywanie bliskich przyjaźni może w rzeczywistości 

być szkodliwe dla zespołu i firmy jako całości. Oto sytuacje, które widziałem do tej pory w innych 

firmach, w których zbyt ciasne przyjaźnie zaszkodziły wynikom firmy: 

• W zespole 11 osób nie każdy może być bliskim przyjacielem, więc niektóre przyjaźnie są bliższe niż 

inne, wywołując zazdrość i zranione uczucia. Zespół zaczyna zachowywać się bardziej jak rodzina niż 

koledzy z pracy. Kłótnie, wybieranie ulubionych i inne niemądre towarzyskie pożeracze czasu stają się 

normą, a praca cierpi. Jeśli szef może przekazać, że „jesteśmy kolegami, a nie kumplami”, zespół może 

skoncentrować się na wykonywanych zadaniach. 

• Często bliskie przyjaźnie mogą z czasem przerodzić się w romantyczne relacje. Większość ludzi spędza 

w pracy więcej czasu niż gdziekolwiek indziej. Relacje w pracy często mogą się pogłębiać, niezależnie 

od tego, czy jesteś świadomy, że ktoś „zakochuje się w tobie” romantycznie, czy nie. Zachowanie 

dystansu pomaga utrzymać profesjonalne relacje. 

• Jednym z elementów przyjaźni jest często dochowanie tajemnicy. Chociaż większość sekretów jest 

nieszkodliwa, niektóre mogą poważnie zaszkodzić firmie. Enron stał się katastrofą tsunamiczną, po 

części z powodu zbyt wielu ludzi skrywających zbyt wiele tajemnic. Gdyby w szeregach było mniej 

kumpli, a więcej osób z ZA, katastrofa mogłaby zostać zażegnana wcześniej. 

• Przyjaciele nie rzucają się na siebie, ale koledzy tak. Jeśli ktoś z zespołu robi coś nieuczciwego lub 

złego, o wiele łatwiej jest powiedzieć kierownictwu, czy nie musisz się martwić, że zaszkodzisz 

przyjaźni. 

• Im bliżej jesteście przyjaciółmi, tym lepiej poznajecie ich rodziny i ich intymne życie osobiste. Dużo 

trudniej jest z kimś współpracować, jeśli znasz jego prywatne dane.  


