
 ینحوه برخورد با افراد منفچگونگی 

 مقدمه 

که جهان  یمختلف یکشد و از تمام راه ها یم رونیخود را از دست شما ب یهمکار دارد که انرژ ایهر کس دوست 

مختلف  یاز افراد منف یاریخود با بس یدر طول زندگ دیکند. متاسفانه، شما با یم تیدر برابر او قرار دارد شکا

 نیبنابرابگذارد.  ریشما تأث یبر سالمت شخص اندتو یم زین گرانیبودن توسط د یال، منفح نی. با ادیبرخورد کن

 یو اگر امکان دارد، آن را خنث د،یکه ممکن است اجتناب کن یمراقبت از رفاه خود، مهم است که از آن زمان یبرا

 وجود دارد. یمقابله با افراد منف یبرا یی. خوشبختانه، راه هادیکن

 گام اول

 در لحظه یمعامله با افراد منف

داشته  یراه حل ای دیمشکالت خود را حل کن د،یکن قیآنها را تشو دیستیکه مجبور ن دیبه خاطر داشته باش - 1

که ممکن  دیحال، به خاطر داشته باش نیآنها است. با ا یبرا زیشدن همه چ لیتبد یتالش برا یستگی. شادیباش

 یبرا یخوب یمرزها ،یبا افراد منف رخورد. در بستیکار ن نیانجام ا یو معموال کار شما برا د،یاست موفق نباش

 وجود دارد. زیخود ن

 خود را  یو منف دیبمان یمثبت باق دیاست که شما بتوان نیا یمقابله با افراد منف یراه برا نیبهتر یگاه

 .دیریبگ دهیناد

 دهیکه دوست دارند ا دیگو یتا شخص به شما م دیشود. صبر کن یناخواسته به ندرت انجام م یها هیتوص 

 شما را بشنوند. یها

 یراه برا نیوجود دارد؛ افتخار کجا هستند بهتر یشخص در حالت منف کی یبرا یخوب لیاوقات دل یگاه 

ممکن است  نیکه ا یباشند. در حال دیه نباک دیاست که به آنها بگوئ نیفرد در حالت بد، ا کیآزار دادن 

 نخواهد بود. دیدرست باشد، مف

 یاست که به سادگ نیا دیانجام ده دیکه با یکار نیاوقات بهتر یدر مثبت بودن است. گاه ینمونه خوب 

 گذارد. یم ریتاث یکیاز تار ایمانده در در یمثبت و مثبت باق ی. به سادگدیریموضع مثبت بگ

را ارائه  یگوش دادن و دلسوز کی د،یکن یرا تجربه م یمنف دیدان یکه م یبار با کس نیاول . یبانیارائه پشت - 2

 کیدست دارد. فقط  کیبه  ازین ایدارد  ی. هر کس روز بددیکمک به او درخواست کن یبرا دیکن ی. سعدیده یم

 کند. دایگسترش مثبت پ یبرا یطوالن یراه تواندیو دلسوز م دیشخص مف



احساس   د،یشما با آنها در ارتباط باش نکهیادامه دهد، پس از ا یهمان موضوعات منف یفرد همچنان بر رو اگر 

فهمم، من متنفرم  یتوانم آنها را نم یکنند )من نم یاستفاده م یو آنها از کلمات و عبارات منف د،یکن یم یخستگ

 .دیرا خلع سالح کن خود یناهنجار دیکن ی( وقت آن است که سعرهیو غ

 یمنف یشود به مکان یروبرو م یفرد منف کیکه با  یواقعا آسان است هنگام نیا .  دیریقرار نگ یمنف مکان در – 3

 یحفظ فاصله احساس یاما به معنا ست،یگرفتن آنها ن دهیناد یاست. انتخاب عدم تعامل به معنا دهیخود را مک

 شماست.

 افراد  جادیا ی. در تالش برادیباشد، اجتناب کن یمنف دید نباچرا فر نکهیبحث در مورد ا یتالش برا از

 منفی دیکه چرا شخص نبا دیبحث کن دیکن یاست که سع نیاول ا زهیغر د،یده رییلحن خود را تغ ،یمنف

دارند، و به  یادیز اریبس لیدارند دل لیفان تما کیکه در  یدارد کار کند. افراد لیتما نیباشد. متأسفانه ا

زمان و تالش  ادیآنها در آنجا هستند. شما به احتمال ز ینگهدار یبرا یادیدفاع ز یطور معمول دارا

 .دیسوق ده کیممکن است خودتان را به ابر تار یداشت و حت دیخواه ییصرفه جو یبرا یادیز

 به رندیگ یم دهیکنند و مثبت را ناد یخود تمرکز م یمنف افکار یبه اغراق دارند، رو لیتما یمنف افراد .

و  ییارویهستند )که معموال فقط منجر به رو یکه چگونه آنها منف نندیآنها را بب نکهیا یتالش برا یجا

را  یسازمان ریغ یاپاسخ ه دیکن یآنها است(، سع هیشود که هر کس عل یخود م یها شهیاند تیتقو

 نکهیدون اب ستیدهد که گوش دادن فعال ن ینشان م نیمحکوم نکنند. ا ای قیرا تشو یکه منف دیابیب

 .دیشما موافقت کن

 نمیب یمن م" ای "خوب،"عبارتند از:  رشیپذ رقابلیغ نظرات". 

 نمیب یمن م": دیشخص را متقاعد کن دینکن یاما سع دیکن یریگیبا توجه مثبت خود پ دیتوان یم شما 

کنم آن را شخصا  ینم یرسد ناراحت کننده است. من سع یبه نظر م انیواقعا سخت است که مشتر نیا

 ".رمیبپذ

 یموضوعات خاص باشد، م ایبودن در حوادث  یمنف ی. اگر فرد نشان دهنده دیاستفاده کن یاز پرسش قدردان - 4

متداول  ی. پرسش هادیاز آنها مکالمه داشته باش "یدرخواست قدردان"به نام  کیتکن کیبا استفاده از  دیتوان

 دادیرو کیکند. اگر آنها در مورد  ینیب شیمثبت را پ یا ندهیکند آ یاست که به فرد کمک م یسواالت ندیفرآ

سواالت مربوط  ایخود و  اتیمثبت تجرب یکه بر جنبه ها دیرا مطرح کن یسؤاالت دیتوان یکنند، م تیگذشته شکا

 باشد.  ندهیبه آ

 



 چه " ای "افتد؟یاتفاق ب یزیچه چ دفعه بعد دیهست دواریشما ام "سؤاالت ممکن است عبارتند از:  نیا

 "تجربه مثبت شد؟ نیدر مورد ا یزیچ

 شود. ندهیبه آن آ یابیدست یروشن تر و چگونگ یا ندهیداستان در مورد آ کیمنجر به  دیسوال با نیا 

گفتگو را  یمنجر به گفتگو مثبت و سازنده نباشد، سپس به آرام یقدردان یاگر تقاضا دیگفتگو را کنترل کن - 5

  کند. یم لیخطر تر تبد یب یزیبه سمت چ

 دیمن متوجه هستم که شما در مورد همکاران خود ناراحت هست": دییبه عنوان مثال، ممکن است بگو .

 »ای«. دییآخر هفته به من بگو نیا یخود برا یدر مورد برنامه ها شتریب ن،یسخت باشد بنابرا دیبا نیا

 " د؟یدیرا د دیمستند جد نیا ایآ ن،یاست. بنابرا بتیمص کیرسد مانند  یبه نظر م نیا ،یوا

 گام دوم 

 در بلندمدت یمعامله با افراد منف

 . دیکن ییرا شناسا یمردم منف - 1

به  ایهستند و  یآنها منف ایمشخص شود که آ قایاست که دق نیدر دراز مدت ا یاز برخورد با فرد منف یبخش 

 داشته باشد.  یکه روز بد یکس یسادگ

 طیشرا نیاند، و خشم که با ا دهیو صدمه د دیکه به طور مداوم نا ام لیدل نیاغلب به ا یمردم منف 

 شوند. یم لیمرتبط هستند، تبد

 هستند  یخودشان سرزنش کنند. مطمئنا کسان یرا به جا یدارند همه عوامل خارج لیتما یافراد منف

 شوند. هیتخلشنونده صرفا  کیتوانند به عنوان  یهستند و م یکه در مورد خودشان کامال منف

تواند صبر  یم یبا افراد منف یروابط کار ایدراز مدت و  یموعظه به شخص. دوست ایو  یاجتناب از سخنران - 2

د اجتناب فر با یببرد، اما مهم است که از سخنران نیاز ب رد،یگ یخود را م یشما را به همان اندازه که زمان و انرژ

 . دیکن

 یدر منفکه  یخود و فرد یعنی کمک به هر دو یاز راه ها یکی. دیواکنش ساده به قانون عمل کن یبه جا - 3

شود. رد  یانجام نم یمکالمه ا ایخاص  تیوضع کیاست که توسط  یفرد منف یبرا یخوب یکارها رد،یگ یقرار م

تواند تفاوت  یم رشیپذ ملع کی نیکند، بنابرا یم تیرا تقو یمنف ینیجهان ب کی شهیهم گرانید یکردن از سو

 کند.  جادیا



 یکه آنها در حال حاضر در ذهن منف یکنند، در حال افتیخود را در تیحما توانندیم یعیافراد به طور طب 

. دیشخص مثبت را در جهت خود نشان ده کی د،ینکن جادیا یمنف تیوضع کیاگر آن را با  یهستند. حت

 .دبر تعامالت فرد با شما داشته باش یشتریب راتیکار، ممکن است تأث نیبا انجام ا

 که او در  یدر حال دینیب یرا نم یمنف چرا شخص نکهیا یبرا می کنید بهانه یبه عنوان مثال، اگر گهگاه

 یتا زمان دیآن فرد را دعوت کن اینکه بهانه کنید یبه جا دیکن یسعشود،  یظاهر م یمنف تیوضع کی

 .  ستین نانهیبدب ایکه در خلق و خو بد 

شما  نهیگز نیاجتناب از شخص بهتر د،یفرد را به طور کامل خالص کن دیتوانیاگر شما نم . اجتناب از فرد - 4

 لیتحم یخود را به کس یانرژ وقت  چی. شما هدیاز خودتان مراقبت کن دیشما با د،یداشته باش ادیخواهد بود. به 

 کند. یم یمنفاگر فرد شما را  ژهیبه و د،ینکن


