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 تمرین برای افزایش توانایی نه گفتن 10

 حقوق هم و دیگران حقوق هم که است مواردی رعایت مستلزم اجتماعی زندگی که آنجایی از

 در فرد موفقیت هایالزمه از یکی گفتن نه مهارت گیرد قرار توجه مورد باید آن در فرد

 شیوه دارد، اهدافی و هاایده ، عقاید خود برای ، فردی هر. است اشاجتماعی شخصی زندگی

 و اهداف این کند احساس که مواردی در است الزم و است برگزیده خود برای را زندگی

 خاصی مهارتهای از شد؟ خواهد روبرو مشکل بروز احتمال با آنها شدن برآورده در هاایده

. ددار نگه است، برگزدیده خود برای که مناسبی مسیر در را خود بتواند تا کند استفاده

 زندگی برای تصمیمهایی تواندمی خود اراده اساس بر. دارد آگاهی و اختیار و اراده انسان

 ود،شمی شامل را پراهمیت و بزرگ موارد یا جزئی بسیار موارد از تصمیمها این. باشد داشته

 سیرم گذر از نحوی به باید دارد باز خود تصمیمات ساختن عملی را او مانعی عنوان به که آنچه

 و نگفت نه چون مهارتهایی عبارتی به و قدرت ، قاطعیت اقدامی چنین برای. شود برداشته او

 .است نیاز مورد... 

 

 دنتوانی اگر است؟ دشوار تانبرای هم غیرمنطقی هایدرخواست مقابل در حتی گفتن نه آیا

 ترجیح خودتان هایاولویت به را دیگران هایاولویت همیشه باید بگویید، نه دیگران به

 و معقول موردنظر درخواست که بدهید مثبت جواب دیگران درخواست به زمانی. دهید

 همیشه اگر اما. دهید انجام تاندوست هایمحبت جبران برای را درخواست آن یا باشد شدنی

 .است تغییر وقت دیگر حاال دهید،می مثبت جواب دیگران یخواسته به گفتن نه ترس از

 .باشید همراه مقاله این یادامه با گفتن نه قدرت افزایش برای

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 2 

 

 دهید انجام را کاری هر توانیدنمی که کنید قبول .۱

 آیا. شیدبا نداشته خودتان برای وقتی هیچ تا است شده باعث دیگران به تانگفتن بله شاید

 ید؟بگوی نه خواهد،می کمک شما از کشیاسباب برای که تاندوست درخواست به توانیدنمی

 خواهد،می شما از را تانوظایف حدود از خارج کاری که مدیرتان درخواست به توانیدنمی آیا

 ثبتم جواب اگر. کنید خالص شرایط این از را خود ساده گفتن نه یک با توانیدمی بگویید؟ نه

 هر به دبع به این از بگیرید تصمیم نگذاشته، باقی خودتان برای وقتی دیگران درخواست به

 .بدهید نه جواب غیرمعقولی درخواست

 نترسید شدن خودخواه فکر از .۲

. شویدمی تبدیل خودخواه فردی به دیگران به گفتن نه با که کنید فکر خودتان پیش شاید

 خودتان به. کندمی فکر خودش به فقط و دهدمی منفی جواب دیگران به همیشه خودخواه فرد

 را شما او و کردید رد را کسی غیرمنطقی درخواست اگر. نیستید خودخواه که بگویید

 تمام و گذشته به نگاهی با. دهید کاهش فرد آن با را تانرابطه است بهتر خواند، خودخواه

 .نیستید خودخواه که بفهمید توانیدمی اید،داده دیگران به که مثبتی هایجواب

 

 دارید نگه خوشحال و راضی زندگی در را همه توانیدنمی که بپذیرید .۳

 

 ایدب و دارید نگه خشنود و راضی هستند، تانزندگی در که را کسانی یهمه توانیدنمی شما

 ران،دیگ کردن ناامید و گفتن نه با که کنید فکر شاید. شوید قائل دیگران برای قرمزی خط

 یهمه به شما کند گمان کسی اگر. نیست گونهاین ولی دهید،می دست از را آنها احترام

 شما از غیرمنطقی هایخواسته با بخواهد شاید دهید،می مثبت جواب هایشخواسته

 یدکن تالش و بدهید ایویژه اهمیت اند،مهم تانبرای واقعا که افرادی به. کند سوءاستفاده

 .دارید نگه خوشحال را آنها
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 کنید توجه «گفتن نه» مثبت هایجنبه به .۴

 ویید،بگ نه درخواستی به گاه هر. کنید نگاه بد چیز یک عنوان به «نه» به که نیستید مجبور

 از پس روش این با. دارد تانبرای زیادی مزایای که بگویید بله دیگری کارهای به توانیدمی

 به یزهاییچ چه گفتن نه با که ببینید مثال عنوان به. کنیدمی گناه احساس کمتر منفی، پاسخ

 :آوریدمی دست

 

 و دوستان با را بیشتری وقت توانیدمی ندارید، ایعالقه آن به که کاری انجام جای به

 .ببرید لذت آن از و بگذرانید تانخانواده

 .ایدگفته بله دارید، دوست که کارهایی و تانتفریحات خودتان، به کار این با

 .ترنداهمیتکم که کسانی نه اید،گفته بله تاناطراف مهم چیزهای و آرام زندگی به

 

 به هک شد نخواهید مجبور و گوییدمی بله خودتان با متناسب و منطقی کارهای به توانیدمی

 شما به که دهید انجام کارهایی یا کنید کار اندازه از بیش گفتن، نه در تانتوانایی عدم خاطر

 .ندارد ارتباطی

 

 کنید کشف را گفتن نه از تانناراحتی دلیل .۵

 با گردی مقابل طرف که ترسیدمی آیا کنید؟می ناراحتی احساس دیگران به منفی جواب با چرا

 قتیو آیید؟می نظر به خودخواه فردی منفی، پاسخ دادن با که کنیدمی فکر آیا نزند؟ حرف شما

 اگر. نیدک نگاه شرایط به ترمنطقی توانیدمی شود،می تانناراحی باعث چیزی چه دقیقا بفهمید

 تانرابطه در که است آن وقت بدهید، دست از را اشتوجه فرد، یک به گفتن نه با ترسیدمی

 .کنید نظر تجدید فرد آن با
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 بشناسید را گرفتن بله مختلف هایروش .۶

 جواب شاندرخواست به تا دهندمی فریب را شما مختلفی هایروش با دیگران اوقات گاهی

 هایخواسته به توانیدمی ترراحت بشناسید، را هاروش این که وقتی. بدهید مثبت

 بجوا تانمیل برخالف شوندمی باعث که هاییروش از برخی. بگویید نه دیگران غیرمنطقی

 :از عبارتند بدهید، مثبت

 بجوا شما از ادبیبی یا بدجنسی قلدری، با تا کنندمی تالش دیگران گاهی: کردن قلدری

 منفی خپاس آنها یادبانهبی لحن به توجهیبی و خونسردی با مواقع این در باید. بگیرند مثبت

 .بدهید

 اشم تا کندمی رفتار ایگونه به درخواست بدون حتی و شکایت و ناله با فرد: کردن ناله

 با مدتی. کنید عوض را صحبت موضوع است بهتر مواقع این در. کنید کمک او به داوطلبانه

 ت،اس گرفته قرار وضعیت این در اینکه از بگویید او به یا باشید نداشته ارتباط فرد آن

 .ناراحتید

 

 کمک وقت هیچ اینکه مانند چیزهایی گفتن با تا کنندمی تالش برخی: وجدان عذاب ایجاد

 واقعم این در. کنند ایجاد وجدان عذاب شما در کنیدمی خالی را پشتش تنگنا در یا کنیدنمی

 رقف قضیه بار این بگویید و کنید یادآوری را ایدکرده کمک او به که قبلی دفعات آرامش، با

 .کنم کمک شما به توانمنمی و کندمی

 انجام در شما چقدر» اینکه گفتن و شما از کردن تعریف با فردی است ممکن: تمجید و تعریف

 رد. کند درخواست چیزی شما از ،«هستید باهوشی فرد چه» یا «هستید العادهفوق کار فالن

 .ندهید مثبت جواب و نشوید جوگیر یا شرمنده مقابل طرف تمجید و تعریف از مواقع این
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 کنید صحبت آرامش با .۷

 محکم مش،باآرا. کنیدمی صحبت تلفن پشت از که باشد زمانی شبیه صدایتان تا کنید تالش

 ینا از مقابل طرف باشد، تردید یا ناراحتی احساسات، صدایتان در اگر. بزنید حرف واضح و

 شخصم صدایتان در آرامش اگر. کند استثمار را شما تا کوشدمی و کندمی استفاده تانضعف

 .بگویید نه هم گاهی دارد امکان و هستید معقولی فرد شما که فهمدمی مقابل طرف باشد،

 طرف هک دارد بیشتری احتمال نیاید، نظر به ناراحت صدایتان یا نبرید باال را صدایتان اگر

 .بپذیرد را تانتوضیحات مقابل

 

 بگیرید جدی را بدن زبان گفتن نه قدرت افزایش برای .۸

 

 روی رب تاندست حاالت با و دهید قرار تانبدن کنار در را خود بازوان و بگیرید باال را سرتان

 تاناندست با. کنید نگاه مقابل طرف هایچشم در گفتن نه هنگام. کنید تأکید خود هایگفته

 تانسینه جلوی را خود دستان. نباشید به دودل تانتصمیم مورد در و نکنید بازی چیزی یا

 تاننظر توانمی و هستید ناراحت تانتصمیم از انگار که نکنید برخورد طوری یا نکنید جمع

 .داد تغییر را

 

 نکنید عذرخواهی اندازه از بیش .۹

 یک فقط هستید، متأسف و ناراحت واقعا بدهید، مثبت جواب توانیدنمی اینکه از اگر

 آشکار شما ضعف و قاطعیت عدم اندازه، از بیش عذرخواهی با. بگویید ساده «متأسفم»

 کند متقاعد را شما تواندمی بیشتر اصرار با کندمی تصور مقابل طرف حالت این در. شودمی

 اندازه از بیش اگر. داشت خواهید بدتری احساس درخواست انجام از امتناع با نیز شما و

 اهیاشتب کار حقش در دارید تانمنفی جواب با که کندمی تصور مقابل طرف کنید، عذرخواهی

 .دهیدمی انجام
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 بیاورید کوتاه دلیل یک .۱۰

 ثبتم جواب مقابل طرف درخواست به توانیدنمی چرا اینکه مورد در کوتاه و ساده توضیح یک

 ادند. بدهید اندازه از بیش توضیح که نیست نیازی. شودمی کردنش متقاعد باعث بدهید،

 دروغ که نیست نیازی. است کافی هایتانمشغله مورد در جمله دو یا یک حد در توضیحاتی

 .کنید توجه است، آمده زیر در که هاییمثال به. بیاورید الکی هایبهانه یا بگویید

 

 .ازدواجمه سالگرد شب فردا چون پزشک،دندان مطب بیام باهات فردا تونمنمی من

 .دارم ترم پایان امتحان صبحش چون بیام، تولدت به تونمنمی من متأسفانه

 

 wikihow :از برگرفته


