
23

- ��شتعمل �أ�شلوب : نعم ...... ولكن

�ل�شخ�س �خلجول خ�شائ�شه:-

- يفتقد �إىل �لثقة يف نف�شه

- من �ل�شهولة �إرباكه

- متحفظ و يتبدل لونه الأقل موؤثر

- يحاول �الإختباء خلف �الآخرين

- يت�شف �شلوكه عامة بالف�شل يف حياته �لعملية و�خلا�شة

كيف نتعامل معه ؟

- �أطلب منه تقدمي وجهة نظره

�إظهارها لالإ�شتفادة  ، و  �إن �الإن�شان يحرتم ملعلوماته  - قل له : 

منها - حاول �أن تعمل على زيادة ثقته بنف�شه و ذلك بو�شعه يف 

�أن  حاول  و   ، �لبد�ئل  �إليه  تقدم  ال   - جناحها  م�شمون  مو�قف 

تعطيه �حلل ليثبت عليه

�ل�شخ�س �لعنيد خ�شائ�شه:-

- يتجاهل وجهة نظرك و ال يرغب يف �الإ�شتماع �إليها

- يرف�س �حلقائق �لثابتة ليظهردرجة عناده

- �شلب ، قا�س يف تعامله

- لي�س لديه �إحرت�م لالآخرين و يحاول �لنيل منهم

كيف نتعامل معه ؟

- �أ�شرك �الآخرين معك لكي توحد �لر�أي �أمام وجهة نظره

- �أطلب منه قبول وجهة نظر �الآخرين ملدة ق�شرية لكي تتو�شلو� 

�إىل �إتفاق

- �أخربه باأنك �شتكون �شعيد�ً لدر��شة وجهة نظره فيما بعد

- ��شتعمل �أ�شلوب : نعم ...... و لكن

�ل�شخ�س �ملفكر �اليجابي خ�شائ�شه:-

- يت�شف مبو�قفه �الإيجابية �جلادة �ملعقولة

- متحم�س ، ذكي ، يهتم بالنتائج

- مفاو�س جيد و يوجه �الأ�شئلة �لبناءة

- يعرت�س باأ�شلوب لبق مقبول

- ي�شغي �إ�شغاًء جيد�ً

- و�قعي ويتخذ قر�ر�ته بهدوء و عقالنية

كيف نتعامل معه ؟

- ليكن تعاملك معه �إيجابياً مبنهج نا�شج

- �إتبع �لت�شل�شل �ملنطقي يف �أحاديثك معه

- ال تاأخذ كل ما يطرحه ق�شايا م�شلم بها

- كن �أميناً يف تعاملك معه

- تقبل حتدياته و ��شتجب لها بفعالية

�ل�شخ�س �ملتعايل خ�شائ�شه:- 

- يعتقد �أن مكانه و�شط �ملجموعة ال ميثل �ملكانة �لتي ي�شتحقها 

و �أن ذلك ميثل م�شتوى �أقل بكثري مما ي�شتحق

- يحاول ت�شيد �ل�شلبيات لدى �الآخرين و يحاول �إي�شالهم �إىل 

�ملو�قف �حلرجة

- يعامل �الآخرين بتعال العتقاده �أنه فوق �جلميع

كيف نتعامل معه ؟

ذلك  ينتظر  الأنه   ، معه  �ملفتوح  �ل�شوؤ�ل  �إ�شتخد�م  حتاول  ال   -

�ملو�شوع  حول  �ملتخ�ش�شة  �ملعلومات  لديه  �أن  �إثبات  ليحاول 

�ملطروح �أكرث بكثري مما لديك ، الأنه ي�شعر عند توجيه �ل�شوؤ�ل 

�ملفتوح �إليه �أنه هو خالل �مل�شاكل و �أن ر�أيك ال ميثل �أي قيمة 

بالن�شبة له. - ��شتعمل معه �أ�شلوب : نعم ...... و لكن ، مثال : 

�إنك فعاًل على حق و لكن لوفكرت معي يف ..... 

�ل�شخ�س كثري �ملطالب خ�شائ�شه:-  

- �شعب �ملر��س ، و لكنه لي�س من �ل�شاكني �أو �لغ�شبانني

- ي�شعب �لتعامل معه لكرثة �ملطالب

- يحرجك باإحلاحه الأن توؤدي له خدمة عند �شفره مثاًل

كيف نتعامل معه ؟

و  �شتفكر يف طلبه  �أنك  �أخربه   : �لت�شويف  و  باملر�وغة  عاجله 

�أن تفكر فعاًل مبا  ت�شتطيع  ، و عندها  �شاأنه الحقاً  حتدثه يف 

�أال  �أرجو   ، كثرية  مبو�عيد  مرتبط  �إنني   : له  قل   ، �شتخربه 

تتو�نى يف �الإت�شال بي مرة ثانية

�أعتقد �أن �لكثري من �لرجال �شيطبقون هذ� على زوجاتهم.. 

�ل�شخ�س �لباحث عن �الأخطاء خ�شائ�شه:- 

- مقولته �مل�شهورة : �لهجوم خري و�شيلة للدفاع

- يت�شيد�الأخطاء على درجة عالية

- لديه د�ئماً جمموعة من �الأ�شئلة ليو�جه بها�الآخرين

- تر�ه يتنقل من مكان الآخر بحثاً عن �الأخطاء

- لي�س لديه �إحرت�م مل�شاعر �الآخرين

كيف نتعامل معه ؟

- ال تفقد �ل�شيطرة على �أع�شابك معه

- ال تفتح له �لباب �لكامل ليقول كل ما عنده

- �أ�شغ �إليه بدرجة عالية

- �أفهمه �أن لكل �إن�شان حدود يجب �أن يلتزم بها

- ال تعطيه �لفر�شة لل�شيطرة �لكالمية

- ��شتعمل معه �أ�شلوب : نعم ...... و لكن

�ل�شخ�س كثري �ل�شكوى خ�شائ�شه:-

- كثري �ل�شكوى : �إذ� حاولت تقدمي �لن�شيحة له يقول : يبدو 

عندها  ؟  �ليوم  حالك  كيف   ، �شاألت  لو  �الأمر  فهمك  عدم  يل 

م�شاكله   ، عائلته  مع  متاعبه   ، كلها  حياته  ق�شة  علينا  يق�س 

�ملالية ، متاعبه مع مديره .. �لخ

كيف نتعامل معه ؟

- �الإ�شغاء �جليد �إليه لغر�س فهم و�شعه ، و �شياغة م�شكلته 

بجمل توحي �إليه باأننا معه و نتفهم م�شكلته

�شحة  على  �مل�شادقة  بل  �إليه  �لن�شح  ت�شدي  �أن  حتاول  ال   -

�ل�شكوى مما ي�شعر �شاحبها باالإرتياح

آراء


