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• مقدمه
اداره موقعيتهاي دشوار ،بخش ي از زندگي روزانه ماست  .همه
ما هر روز با افراد دشوار سر و کار داريم و اين افراد را مي
شناسيم  .شايد هيچ چيز به اندازه برخورد با اين افراد ،
خسته کننده و مالل آور نباشد  .اين افراد انرژي ما را تحليل
مي برند ،احساساتمان را تحريک مي کنند  ،حوصله همه را
سر ميبرند و ما را در حالتي نامطلوب قرار ميدهند  .اين
رفتارها در خانواده  ،مدرسه  ،محل کار و ...براحتي ميتوانند
يک محيط شاد را نابود کنند  ،کارايي را کاهش دهند و روحيه
افراد را پايين آورند.

 -1زورگو و متخاصم
اين شخصيت عصباني و متخاصم
است و عصبانيت خود را با اعمال
زور نشان مي دهد  .خصومت،
کينه توزي  ،استفاده از کلمات
نيشدار  ،امتناع از کارهاي گروهي و
خودپسندي و تکبر از جمله
ويژگيهاي اين افراد است  .آنها
دلشان مي خواهد هميشه غالب و
مسلط باشند و سعی ميکنند با
توسل به هر شيوه و روش ي به
خواستههاي خود برسند .

لل  :در مقابللل آنهللا بايس ل يد  ،امللا سللعي
راه حل
نکنيل للد بل للا آنهل للا بجنگيل للد  .هرگ ل ل رفتل للار آنهل للا را تحمل للل
نکنيللد بلکلله در مقابللل آنهللا قللا  ،محکللم  ،جسلور و
با اعتماد به نفس باشيد.

 -2هميشه شاکي
از نظر اين افراد تنها چيزي که زندگي به
آنها عطا کرده  ،بدشانس ي است  .آنها
به جاي پيدا کردن راه حل براي مسائل
و مشکالت ،عادت کرده اند که شکايت
کنند و بهانه بگيرند  .نگرشهاي اين
افراد مسموم و متاسفانه بيماري آنها
و اگير است  .اين افراد بندرت سعي مي
کنند شرايط ناخواسته را تغيير دهند ،
در عوض دائم دقيقا" مثل بچهاي که
به او اجازه کاري داده نمي شود رفتار
مي کنند .اجازه ندادن باعث منفي بافي
او مي شود  .جمله معروف آنها اين
:
است

" هيچ کس مرا دوست ندارد"

راه حللل  :بلله ايللن افلراد نشللان دهيللد کلله مسللائل آنهللا را ملليبينيللد و مللي-
شلنويد  ،زيللرا آنهلا بلله محلليط حملايتي و تشللوي احتيلا دارنللد  .همچنللين
بايد سطح فشار و استرس را براي ايلن افلراد پلايين آورد  .علالوه بلر ايلن
بل لله آنهل للا اجل للازه شل للکايت کل للردن ندهيل للد  ،مگل للر زمل للاني کل لله راه حلل للي ب ل لراي
مشکل پيش آمده داشته باشند.

-3وسواسي و کمال گرا
اين افراد دلشان مي خواهد کارها به
بهترين نحو ممکن انجام گيرد  .چنين
افرادي در عين حال که ممکن است
خسته کننده و مالل آور به نظر برسند ،
اما داراي مهارتهاي تج يه و تحليلي هس ند
که مستل م توجه زياد به ج ئيات است .
استاندارهاي عملکرد اين افراد در سطح
بسيار بااليي قرار دارد  .در برخي مو اق
کار خوبي که توسط ديگران مورد تمجيد
و اق مي شود از نظر اين افراد قابل
قبول نيست .جمله معروف آنها اين است
:
" اين کار مي توانست بهتر انجام شود"

راه حلل  :در صللورتي کلله در برخللورد بللا ايللن افلراد  ،و اقعيتهللا و
منطل را ارائلله دهيللد  ،مللي توانيللد بهتللرين بهللره را از آنهللا ببريللد  .در
عين حال حرفهاي اين افلراد را دربلاره بهتلر انجلام شلدن کارهلا جلدي
نگيري للد .آنه للا معم للوال" نق للا ض للع خودش للان را بي للان م لليکنن للد ن له
نق للا ض للع ش للما را  .س للعي کني للد ب للا اي للن اف لراد ب لله گون لله اي لک لار
کنيل للد تل للا بتواننل للد انتظل للارات و اقعل للي ب ل لراي خل للود و ديگ ل لران داشل للته
باشند و مطاب انتظارات و اقعي عمل کنند.

 کمال گرایی طبیعی
رضایت خاطر کسب کنند.

افراد میتوانند از کاری که انجام می دهند لذت ببرند و

 کمال گرایی خود محور
توسط فرد مشخص می شود.
دیگران انتظارات واقع بینانه و اغراق
 کمال گرایی تجویزشده توسط جامعه
آمیزی از فرد دارند.
هیچ عملکردی به قدر کافی مناسب نیست و حتی
 کمال گرایی روان رنجور
کارهایی که خوب انجام میشوند رضایت خاطر کمی به وجود می آورند.
با معیارهای بیش از اندازه عالی و غیرواقع بینانه

آمال – آرزوها  -انتظارات

امکانات – قابلیت ها – ظرفیت ها

-4افراد يخي
اين افراد براي تغيير آمادگي
ندارند و هر تغييري  ،هر چند
کوچک مي تواند آنها را نگران
و آشفته سازد و آغازي براي
رفتار منفي در آنها باشد.
جمله معروف آنها اين است:
" راه قديمي بهتر است"
راه حلل  :در مقابللل ايللن افلراد صللبور باشلليد  ،زيلرا ممکللن اسللت در
مسللير انجللام تغييللرات مللان تراش ل ي کننللد  .ايللن اف لراد را در تغييللر درگيللر
کني ل للد ي ل للا از تغيي ل للرات ت ل للدري ي ب ل لراي ايج ل للاد فرص ل للت مناس ل للب ب ل لراي آنه ل للا

استفاده کنيد..

 -5افراد بسته
راههاي برقراري ارتبا با اين افراد
مسدود است  .اين افراد بسيار
تودار و ديرجوش هس ند و تنهايي و
خلوت را به بودن در ميان جم
ترجيح مي دهند  .آنها هرگ درباره
تفکرات و احساسات خود صحبت
نمي کنند و به همين دليل ارتبا ات
محدودي دارند .
« حوصله ندارم » يا « فعال"
وقت ندارم » از جمالتي است که
آنها براي فرار از جم از آنها
استفاده مي کنند .

راه حلل  :ب لراي برقللراري ارتبللا بللا ايللن اف لراد بايللد حوصللله کنيللد .
ممکن است مدتي ول بکشد تا اين گونله افلراد احسلاس راحتلي بکننلد
و با شما راحتتر و بهتلر برخلورد کننلد  .هنگلام صلحبت بلا ايلن افلراد از
سواالت باز استفاده کنيد و آنها را به شرکت در بحثها تشوي کنيد .

-6کم حرف و منفع
اين افراد زياد سخن نمي گويند  .حتي اگر
اصرار کنيد  ،فرياد بکشيد يا از آنها
خواهش کنيد ،جوابي بيشتر از آري يا خير
نخواهيد شنيد  .اين افراد حتي زماني که
بايد از حقوق خود دفاع کنند ،ساکت مي
مانند  .در ن يجه غالبا" مورد ظلم قرار مي
گيرند  .فرد منفعل هميشه احساس نا امني
ميکند و اعتماد به نفس پائيني دارد  .آنان
غالبا" از شرکت در تصميم گيريها امتناع
ميکنند و يا نظري ارائه نميدهند .

راه ح  :ايلن افلراد شلديدا" بله اعتملاد بله نفلس و
حماي للت احتي للا دارن للد و باي للد بط للور مس للتقيم از آنه للا
انجللام امللوري را کلله مللي تواننللد انجللام دهنللد خواسللته
ش للود  .تش للوي ني للز در ايج للاد اعتم للاد ب لله نف للس آنهل لا
بسيار موثر است.

-7افرادي که مي گويند« :کار من نيست »
اين افراد دائم از زير بار قبول مسئوليتهاي
بيشتر شانه خالي کرده و منفي بودن خود را
با رد کردن انجام کارهايي که بايد برعهده
بگيرند ،ظاهر مي کنند.
معموال" دوستان و همکاران اين افراد بايد
کارهاي مربو به آنها را انجام دهند و اين
درحالي است که اين افراد انجام آن کارها را
آنها ميدانند نه وظاي
ج ء وظاي
خودشان! جمله معروف آنها اين است :
« اين کار ج ء وظايفی که من بايد انجام راه ح  :سلعي کنيلد شلر شلغل ايلن افلراد را
دهم نيست »
واضل و روشللن در اختيللار آنهللا قللرار دهيللد  ،تلا
جلايي بلراي توجيهلات آنهلا بلايي نمانلد  .بازرسل ي و
کنت ل للرل غيرمحس ل للوس نيل للز در برخل للي مو اق ل ل مل للي
تواند کارساز باشد.

 -8شايعه پراکن ها

اين افراد از شايعه بعنوان سال قوي
جهت کنترل روي ديگران و محيط استفاده
مي کنند  .آنها با پخش شايعه و درگير
کردن ديگران در مسائل مربو به آن
لذت ميبرند و احساس مهم بودن ميکنند
 .جمله معروف آنها اين است:
« اجازه بده من بگويم چه اتفايي دارد
ميافتد».
راه حلل  :بهتللرين راه جلللوگيري از شللايعه سللازي در سللازمان،
دادن ا العات و حقاي الزم و کافي به افراد است  .وقتي افلراد
سل للازمان از کليل لله ا العل للات مربل للو بل لله مسل للائل سل للازمان آگل للاهي
داش للته باش للند ،ب لله ش للايعه و اف للراد ش للايعه پ للراکن ت للوج ي نم للي
کنند  .در ن يجه انگيزهاي براي ايلن افلراد بمنظلور ايجلاد شلايعه
و پخش آن بايي نمي ماند .

-9افراد منفي گرا
اين افراد نگرش بدي نسبت به دنيا دارند
 .آنها فکر مي کنند که دنيا بر سرشان
خراب شده است .آنها از شيوه انجام
امور ناراض ي هس ند و مهم نيست شما
چقدر تالش کنيد تا کاري برايشان انجام
دهيد .در و اق اين افراد هميشه نيمه
خالي ليوان را مي بينند و براي انجام يک
کار بيشتر بر عو اقب منفي آن تاکيد دارند
تا نتايج مثبت  .اين افراد اعضاي خوبي
براي کارهاي گروهي نيس ند  .جمله
معروف آنها اين است :
راه حل  :تغيير نگرش افراد منفي گرا کار آساني نيست
« من مي دانم اين کار شدني نيست »

 .امتا
شما بايد آنها را مجبور به تطبيق با عادتهاي مثب کنيد تتا ا
عادتهاي منفي دور شوند .ايجاد تفکرات مثب و نشتا داد
نتايج خوب کارهايي که او اميدي به انجام آنها نداشته اس
 ،مي تواند به اين اشخاص کمک کند.

-10افراد غيرمتعهد
اين افراد آن قدر براي انجام کاري
بهانه مي آورند تا شخص ديگري آن
را انجام دهد و يا آن قدر در انجام
تصميمي تعلل مي کنند که ارزش
آن از بين مي رود  .آنها کار خود را
بطور جدي انجام نمي دهند ،زيرا
کار براي آنها اولويت ندارد  .انجام
امور شخص ي و پرداختن به مسائل
غيرکاري براي آنها مهمتر از انجام
کارهاي است که بعهده آنهاست.
جمله معروف آنها اين است :
« او ميتواند منتظر شود ».

راه حل  :دليل اصلي تاخير و تعلل آنها را سوال کنيتد .ايتن
افراد معموال" احتياج بته اهتداو و استتانداردهاي وا ت و
انتظارات منطبق با توانايي خود را دارند و اينهتا بايتد بته او
گفتته شتتود  .همچنتتين آنهتا بتته يتتک سيستت نظتتارتي بستتته
نيا مندند تا نتوانند براحتي ا ير کار شانه خالي کنند.

 -11افراد هميشه منتقد
اين افراد هميشه با کلمات نيشدار و
انتقادات بي مورد خود ،ديگران را آزار مي
دهند  .آنها درباره هر ايده اي ،انتقادات
خاص خود را دارند؛ چه آن ايده  ،خوب
باشد يا بد ! هدف اين افراد مخالفت با تمام
چيزهايي است که گفته مي شود .آنها هرجا
مي کنند .جمله
مي روند مشکالت را پيدا
معروف اين افراد اين است:
« ايده بدي است ».
راه حل  :در مذاکره و گفتگو با افراد انتقاد کننده بتر
اطالعات تمرکز کنيد .ا آنهتا دربتاره علت انتقتاد و
مخالفتشا سوال کنيد و هميشه آنها را براي اطالعات
بيشتر تح فشار قرار دهيد  .هرگز رفتارهاي نامناسب
چنين افرادي را تأييد نکنيد.

 -12افراد خودخواه
افراد خودخواه ،هميشه مي
خواهند راه خود را ادامه دهند و
فکر مي کنند همه چيز را مي
دانند .در و اق اين افراد مي
خواهند نداشتن امنيت خود را به
گونه اي پنهان کنند.
راه حل  :با اين افراد تنها براساس حقتايق و واقعيتهتا
رفتار کنيد .قبل ا مالقات با آنها تمام اطالعات متورد
نيا را بدس آوريد و خود را براي پاسخ به ستواالت
آنها آماده کنيد .به ياد داشته باشتيد برختورد تهتام
آميز يا تسلي در برابر آنها کارسا نخواهد بود.

 -13افراد فداکار(قرباني)
اين افراد قلب خونين سازمان هس ند .آنها
زود سرکار ميآيند و دير مي روند و يار و
پشتيبان همکاران و دوستانشان هس ند .از
آنها هرکاري که بخواهيد انجام ميدهند ،زيرا
اين افراد معموال" به دليل مسائل شخص ي
ترجيح ميدهند بيشتر اوقات زندگي خود را در
محيط سازمان بگذرانند  .در صورتي که از
خدمات آنها قدرداني نکنيد ،منفي گري آنها
آغاز مي شود .جمله معروف افراد فداکار اين
است :
« من زندگيام را وق اين کارکردم ،ولي براي
هيچ کس مهم نيست »

راه حللل  :ب لله حرفه للاي اي للن اف لراد گ للوش دهي للد و ب لله آنه للا نش للان
دهي للد ک لله وجودش للان ت للا چ لله ان للدازه ب لراي ش للمااهميت دارد .از
تللالش هللا و هم لک لاري آنهللا صللميمانه قللدرداني کنيللد و ايللن ک لار را
در حضور ديگران انجام دهيد.

 -14افراد خود سرزنش گر

اين افراد همواره کمبودهايي را در عملکرد
کاري و رفتاري خود مي يابند و دائم خود را
مالمت مي کنند .آنها از هيچ يک از جنبه هاي
زندگي شخص ي و کاري خود راض ي نيس ند.
جمله معروف آن ها :
« من توبيخ خواهم شد .من مي توانستم
اين کار را بهتر انجام دهم »
راه حللل :اعتمللاد بلله نفللس آن هللا را بللاال ببريللد و از کارهللاي
مثبللت و خللوب آن هللا قللدرداني کنيللد .بلله آنهللا نشللان دهي لد
بلليدسللت و پلا
آن للور کلله خودشللان فکللر مللي کننللد
و کارخرابکن نيس ند.

-15افراد پر حرف
اين افراد به قدري حرف ميزنند که اجازه
صحبت به افراد ديگر نميدهند .جالب
اينجاست که بيشتر حرفهاي آنها اصال ربطي
به موضوع مورد بحث ندارد وصرفا" از
دست دادن وقت و زمان مفيد است.

راه ح للل  :ب لراي برخ للورد ب للا اي للن اف لراد ب لله آنه للا تنه للا چن للد دقيق لله
فرص للت ص للحبت ک للردن داده ش للود .در ص للورتي ک لله ب للاز ه للم ب لله
حل للرف زدن ادامل لله دادنل للد ،بل لله هل لليچ وجل لله رفتل للار آنهل للا را تحمل للل
نکنيللد .بلله آنهللا بگوئيللد ،بايللد برويللد و فرصللتي بلراي گلوش کللردن
به حرف هاي آنها نداريد.

-16افراد نامنظم
و
اين افراد در انجام وظاي
شرکت در جلسات ،نظم و ترتيب را
رعايت نمي کنند و نوعي آشفتگي در
رفتار و کردار آنها ديده ميشود .آنها
دائم به دنبال وسائل خود ميگردند
و هميشه در جاهایی که زمان تعیين
کننده است تاخير دارند.

راه حللل  :ب لراي برخللورد بللا ايللن اف لراد نظللم و انضللبا را عام لل
مهم للي در ارزي للابي عملکردش للان اع للالم کني للد و آنه للا را ب لله مرتل لب
بودن تشوي کنيد.

 -17افراد بي مسئوليت
اين افراد تحمل قبول مسئوليت يا
توبيخ بابت اش باه را ندارند .آنها از
زير بار مسائل شانه خالي مي کنند
و انگشت اتهام خود را هميشه به
ميروند.
سمت ديگران نشانه
جمله معروف آن ها اين است:
« من اين کار را نکردم ،فالني آن
کار را انجام داد »
راه ح ل للل :ب ل للا آنهل ل للا ق ل للا برخ ل للورد کني ل للد و ب ل لله ل للور مسل ل للتقيم
اش باهاتش للان را ب للا دلي للل برايش للان توض لليح دهي للد ت للا نتوانن للد

اش باه را به ديگري منتقل کنند.

 -18افراد ري نگر
اين افراد همواره مي گويند « :من احتيا به
چک کرن مجدد کار دارم ،شايد چيزي از زير
دستم رد شده باشد » .آن ها به ج ئي ترين
و ري ترين موارد يک مسئله توجه مي کنند و
گاهي به خا ر يک مسئله کوچک اوقات
ديگران را تلخ مي کنند.

راه حللل  :آن هللا را عللادت دهيللد در کنللار توجلله بلله ج ئيللات بلله
مسللائل کلللي و اصلللي توجلله کننللد .آنهللا بايللد يللاد بگيرنللد کليللات و
ج ئيللات را بللا هللم در نظللر بگيرنللد و بلله دليللل مسللائل ج ئ لي کللل
پروژه را به تاخير و خطر نياندازند.

 -19افراد پوست تخم مرغي
اين افراد بسيار حساس هس ند و
بي اهميت ترين مسائل آنها را
ناراحت مي کند .روحيه حساس آن
مي شود ديگران در
ها باعث
برخورد با آنها بسيار محتا باشند
و از برقراري ارتبا با آنها احساس
راحتي نکنند.
راه حل  :بازخورد ،به ايلن افلراد بايلد سلري و مسلتقيم نباشلد،
بلکه بله آراملي و بلا توجله بله شخصليت آنهلا باشلد  .در برقلرار
ارتبا با آنها شخصيت حساسشان را در نظر بگيريد.

-20افراد خيلي خوب
اين افراد به نظر ميرسد که با
شما مو اف هس ند ،اما چنانچه
کاري را که آنها از شما خواستهاند
انجام ندهيد ،مسئله ساز مي
شوند.

راه حل  :اين افراد به تاييلد بسليار نيلاز دارنلد.
ب ل ل لله آنه ل ل للا نش ل ل للان دهي ل ل للد ،دوس ش ل ل للان داري ل ل للد و
برايشان ارزش قائليد.

نکاتي در برخورد با افراد دشوار
• همه افراد در برخي شرايط غير قابل پيش بيني و
تحريکپذير مي شوند .در برخورد با افراد مسئله ساز
موارد زير را همواره به خاطر داشته باشيد:

• تفاوت هاي افراد را بيشتر و بيشتر بشناسيد .تفاوتها
همواره منجر به اصطکاک مي شود .اگر تفاوت ميان
انسان ها را يک موهبت -نه يک مسئله -بدانيد ،مي-
توانيد به خوبي موقعيتهاي دشوار را اداره کنيد.
• مطمئن باشيد که همه افراد سازش و هماهنگي را
دوست دارند .اين انديشه که ديگران به دنبال تحقير و
صدمه زدن به ما هستند ،درست نيست .مطمئن باشيد
همه توافق و يکدلي را دوست دارند .با اعتقاد به اين
مسئله شما فرصت پيدا مي کنيد ،درهاي گفتگو را براي
رسيدن به توافقات دو جانبه باز کنيد.

نکاتي در برخورد با افراد دشوار
• -باور کنيد که مي توانيد در کنار افراد مسئله ساز بدون
تنش و اصطکاک زندگي کنيد .شما ممکن است که با
افراد دشوار دوست و صميمي نباشيد ،اما مي توانيد با
آنها رفتار مسالمت آميز داشته باشيد .سعي کنيد به
خواستههاي هم احترام بگذاريد.
• -در تله افراد دشوار گرفتار نشويد .وقتي ديگران به
گونهاي رفتار مي کنند که شما عصباني و خشمگين مي-
شويد ،در واقع شما را در تله خود گرفتار کرده اند .ما
اغلب در تله رفتارها ،گفتارها ،لبخندها و نگاه هاي افراد
گرفتار مي شويم .نبايد اجازه دهيم رفتارهاي افراد
مسئله ساز ،ما را در کنترل رفتارمان دچار مشکل سازد و
آن ها را بر ما مسلط گرداند.

نکاتي در برخورد با افراد دشوار
• -گوش کنيد؛ گوش کنيد؛ گوش کنيد! وقتي ديگران بدانند شما
حرف هاي آن ها را مي شنويد و به مسائلشان اهميت مي دهيد،
کمتر رفتارهاي دشوار را از خود بروز مي دهند.
• -براي ايجاد رابطه بهتر افراد را با نام صدا بزنيد (نام هر فرد
گرمترين آهنگي است که او ميشنود و دوست دارد بشنود).
• -افراد را سرزنش نکنيد .سرزنش افراد ،آنها را براي بروز
رفتارهاي مسئله ساز مستعد مي سازد.
• -مراقب بلندي و لحن صدا و زبان بدن خود باشيد .استفاده از زبان
بدن به شما کمک مي کند ارتباط بهتري را با ديگران برقرار سازيد.
با برقراري ارتباطات عميق و اصولي ،فرصت کمتري براي نشان
دادن تعارضات و رفتارهاي دشوار ايجاد مي شود.

نکاتي در برخورد با افراد دشوار
• از به کار بردن اين کلمات پرهيز کنيد :بايد ،ولي،
من مي خواهم  ،...متاسفم ،نمي تواني و ......

• -اگر داوطلب صداقت هستيد با ديگران نيز صادقانه
برخورد کنيد و به تعهدات خود عمل کنيد.
• -استفاده از کلمات جادوئيرا بياموزيد .دردامنه لغات ما،
کلمات زيادي وجود دارند که اثرات فوق العاده اي بر
جاي مي گذارند.اين کلمات را بيابيد و از آنها استفاده
کنيد.
• -فنون مذاکره را ياد بگيريد چرا که موفقيت در زندگي
امروز در گرو ارتباطات خوب است و مذاکره در اين راه
به شما کمک مي کند.
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