
 قدرت و مهارت نه گفتن

 به کارهایی که دوست ندارید نه بگید،تا بتونید به کارهایی که دوست دارید بله بگید.

  در کجاست؟ صی و حرفه ای ماخبودن نه گفتن در زندگی ش مهمچرا نه گفتن انقدر مهمه؟و جنبه های 

نوان بعا در زندگی اهداف و وظایف مختلفی داریم .همه مارو کنترل میکنهمشهای زندگی خهمه ب منه گفتن مهمه چون غیر مستقی

.مثال وقتی قرار مهمی با یشهمحسوب ما رشد مانع مبایسته  امکه هر چیز در جهت رسیدن به اهداف و غیره ادر و کارمندم،همسر

گناه  که احساس مچطور باید به رییسون نه بگی مرو انجام بدی مونیم و کارهابیشتر ب د کهواخیما ماما رییسون از  مانوادمون داریخ

در توانایی انجاش رو  که داره واستیخدر اماز کسی وقتی؟محسوب نشیمبی ادب  یا و مون رو از دست ندیمو کار منداشته باشی

-ه نمیوتاهی از شرایطمون و دالیلی کباید توضیح کناسب میدونه بعدش مار که مارو برای اونک منیتشکرک ازش ترهابتدابه نداریم،

 سعی کنیم به طرف راه حل جایگزین بدیم. و انجام بدیم بیاریم و در انتهار ارتونیم اونک

نهای ما شتر اوقات نه گفت.بیمیامدهای نه و بله گفتن رو بپذیریون رو بدونیم و پماهدافو مودآگاهی برسیخبه ما تو زندگی باید 

احت نار ممکنه دیگرانکه د نه گفتن اینه مو سوی دیگه پیا یشنما مو باعث شادی  ی و وقت بیشتر فراهم میکننادزبرامون آ

ز حجم زیادی ا؛فی میکنیم و جرات حرف زدن نداریم مخ گران،واسته دیخبله گقتن  به  ممون رو هنگابشن.وقتی ما احساسات خود

 .یشهما ماعی مث آسیب دیدن وجهه اجتکه باع نفی سرکوب شده رو به شکلهایی بروز میدیمماحساسات 

و  نه گفتید هک هایی انموز وقت بذارید م؟یکمودون فکر کنیم که چرا از نه گفتن میترسیخن باید بشینیم و با ما بعنوان یک انسا

ثل ترس منفی ماگر احساسات .و یادداشت کنید رو به یاد بیارید بله گفتن  انهایی که بله گفتید ودلیلمز چنن مدلیلش رو و ه

 فیمن احساسات این رفع ودرباره ا رسیده به یک مشاور راجعه کنیدماد بنفس به ذهن شماعت مناراحتی طرف قابل و عد ،جالتخ،

در اکثر موارد وقتی شما درخواست طرف مقابل رو قبول  شماستهن ده ذنفی فقط زاییمگیرید چون این احساسات ب کمک

 و پیشنهادش فکر نمیکنه. ز تموم میشه و اون شخص دیگه به شمانمیکنید،همه چی

 بله یگین و ونکارو با کیفیت انجام نیدیدن احترا شا ک یشهقضاوتون کنه..وقتی به کاری  

  های ثبت نه گفتنجنبه: 

 یشه.ما معث کاهش استرس یده و باما مشتری به کارهای نظباط بینه گفتن اانظم:-1

 یدهما م صت رو بهراین ف یلی وقتا خه گفتن نلیاقت  تجربه کردنش رو داریم و  اهناا انسم:آزادی زیباترین تجربه ایه که آزادی -2

 زادی+آراش=شادیآ .یبرهمت شادی مارو به سمزادی .آلوت با خودمون بذاریمخون و حتی مکه زمانمون رو صرف کارهای خود

و  منیاون کارو قبول ک هانی کمبهتره تا ز یلیخ مبدی مجاقدور نیست کاری رو انمون م:وقتی ا حترانه به کسی بگیم برا ماحترا-3

  ش بدیممدرست انجا منتونی ،اطر کارهای زیادخب

ار باعث نکیلویت قرار دادیم و اوا ون رومبلکه کارخود مه کار اونها رو اول انجا بدیک ما دیگران رو برتر ندونستیم:اد بنفس ماعت  -4

 .   و احساس کنیم ارزشمندیم و دیگران هیچ برتری برای ما ندارن اد بنفس بیشتری داشته باشیمممیشه احساس اعت



 رن:ا بله میگیمکه دیگران از  ایی زیرکانهروشها 

 جود ناله کردن و شکایت کردن از وضع و-1

اد کارهایی که انجام  برای افر صدای آرام،ا اینه که ب بهترین راه  حل انمدر این ز رو القا میکنن: وجدان عذاب به ما احساس-2

گن تو هیچ وقت برای ما زمان نداری و همش با متونید و به شما ین بیرون برید و نمینواست میکخ.مثال وقتی دراریدمدادین روبش

  ها گذروندیم.ته پیش رو با اونهف شغولی بهشون یادآوری کنیممکارت 

 باقلدری وعصبانیت-3

 ردن ید کجمو تتعریف -4

 ؟مکنیرین مچطور نه گفتن رو ت 

  میایمکه از پس هه کارها بر ن مقبول کنی-1

  ماز قضاوت شدن و طرد  شدن نترسی-2

  منگه داری وشحالخه رو راضی و می تونی همن مبپذیری-3

  مثبت نه گفتن فکر کنیمبه جنبه های -4

  صص مشورت کنیمختمو با  مون رو از نه گفتن پیدا کنیمدلیل ناراحتی-5

  ماشیدان نداشته بوج ذابگناه و ع تا احساس م:رو شناسایی کنی بله میگیرن ای که دیگران از ماای زیرکانهروشه-5

  کنید حطرمسائل رو مهربان و قاطعانه م-6

 مو نه بگی مهربان تقدیر کنیمو با صدای آرام -7
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