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2 چگونه نه بگوییم ؟

چگونه نه بگوییم ؟

تاحاالبهاینفکرکردیدکهچگونهنهبگوییم؟فنبیانچگونهدرنه

گفتنمامیتونهتأثیرداشتهباشه؟حتمًاخیلیمواقعبراتونپیشاومده

ازشماداشتنوشما رو نزدیکانتوندرخواستی از یایکی کهدوستتون

تمایلیبهانجاماونکارنداشتیدیاسرتونشلوغبودهیابههرعلتدیگه

میل رغم علی و بدید انجام رو ازشماشده که رو درخواستی نمیتونید

باطنیویارودروایسیکهباطرفمقابلداشتیدقبولکردیدکهاونکار

روبراشانجامبدید.

معمواًلوقتیکاریروبااینشرایطقبولمیکنیمبعدشبهخودمونُغر

میزنیمکهچرااینکارروکردم،کاشهموناولیک“نه”میگفتموازشر

اینکارخالصمیشدم،آخهچرانمیتونمنهبگم؟

خوشبختانهنهگفتنهمراهوروشواصوِلخودشرودارهواگههنر

از میتونیم موارد اینجور توی بگیریم یاد رو گفتن نه مهارت و گفتن نه

مشکالتومسائلبعدیکهبرامونممکنهپیشبیاددوریکنیم.

چگونهنهبگوییمتاطرِفمقابلازماناراحتنشه،بسیارتأثیرزیادیدر

ارتباطاتماایفامیکنه.
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3 چگونه نه بگوییم ؟

چگونهنهبگوییمتاطرِفمقابلمااحساسنکنهکهماداریممیپیچونیمش

خیلیمهمه.

چگونهنهبگوییمتامشکالتبعدیکهشایدبرامونایجادبشهروازهمین

ابتداجلوشروبگیریم.

روزمره زندگی بهبود در میتونه که مهمیهست خیلی مسئله گفتن نه

تأثیراتبسیاربزرگیروایجادکنه.

البتهاینکهنمیتونیمنهبگوییمبیشتربرمیگردهبهکمبودعزتنفسویا

اعتمادبهنفِسما.
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گام اول، چگونه نه بگوییم

برایاولینگامکهوقتیازمادرخواستیمیشهابتدابایدباخودمونرو

راستباشیمکهآیاپاسِخمابهدرخواستیکهازمونشدهمثبتهست

یامنفی،اگرمثبتهستکهدرخواستیکهازمونشدهروقبولمیکنیمو

انجامشمیدیمامااگرپاسخمابهاوندرخواستمنفیبودچگونهباید

نهبگوییمتامواردیکهخدمتتونعرضکردمپیشنیادویاعواقبنه

گفتِنمابهحداقلبرسه.

کلمه“نه”یکیازقدرتمندترینومخربترینکالماتیهستکهمامیتونیم

ازشدرصحبتهاموناستفادهکنیم.اینکهبخواهیمازکسینهبشنویم

واقعًابراموندردناکه،بیشتراوقاتشنیدنکلمه“نه”برایمابهمعنیاز

دستدادنرابطهماباطرفمقابلمونهست،بنابراینبیشتراوقاتما

خیلیباخودمونکلنجارمیریمتادرخواستیروازشخصیداشتهباشیم،

مثاًلخیلیاینکلمهروشنیدیمکه:امیرچراپسنمیریفالندرخواست

روبهفالنیبگی؟

پیشنهادمیکنممقاله“متمایزشوید”کهدرسایتقراردادهشدهاستو

درمورداینموضوعهستکه“نهبشنویموتشکرکینم”وازنههاییکه
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5 چگونه نه بگوییم ؟

میشنویمناراحتنشویممطالعهبفرمایید.

گام دوم، چگونه نه بگوییم

دومینگامدرنهگفتنایناستکه“نه”رابصورتمستقیمنگوییم،

مثاًلیکهو“نه”نگوییمیابهعبارتی“نه”راپرتنکینم،یا“نه”رابه“نعع”

تبدیلنکینم.ایننوع“نه”گفتن)نهقاطع(بسیارزشتوزنندهاستو

فوقالعادهتأثیراتمنفیومخربیرودرمخاطبماایجادمیکنه.

البتهگفتن“نهقاطع”درمواردیهمخوباست.

مثاًلچندساِلپیشدوستیداشتمکهچندینبارمنروتشویقبهکشیدن

سیگاروموادمخدرمیکرد،براییکیدوباِراولکهمنروبهاینکاردعوت

خیلی )البتهمنخودمهم کردم رد رو دعوتش محترمانه خیلی میکرد

تالشکردمکهاینفردروازراهیکهآلودهاششدهبرگردونماماخودش

روزدهبودبهنشنیدن،بهقولقدیمیاآدمیکهخوابیدهرومیشهبیدارکرد

اماکسیروکهخودشروبهخوابزدهنه(،امابرایبارسومکهایناتفاق

افتادخیلیصریحوقاطعبهش“نه”گفتموبهکلرابطهامروباهاش

قطعکردم.
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6 چگونه نه بگوییم ؟

چگونهنهبگوییم1بنابرایندرگامدومبهترهکه“نه”رابصورتمستقیم

نگوییم.



گام سوم، چگونه نه بگوییم

سومینگامدرمهارتنهگفتنایناستکهبافردمقابلکمیهمراهشویم

فرضکینددوستیازمامیخواهدکهبهیکسمیناربریم،

اگرمنیکهووخیلیصریحبگمکه:نهنمیام،بهاحتمالخیلیزیادفرِد

مقابلمنارحتمیشهوازطرفیهمخودمحسبدیمیگیرم.

مثاًل میگیم:

چهسمیناریمیخواهیبری؟

موضوعسمینارچیه؟
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سخنرانشکیه؟

ِاپسچهسمیناِرخوبیه.

کمیباطرفماقبلمونهمراهمیشیمتازمانیکهمیخواهیم“نه”بگوییمبه

بهشبرنخوره.

گام چهارم، چگونه نه بگوییم

چهارمینگامدرمهارتنهگفتن،گفتن“نه”وبیاندلیلاست

دلیل یک و میگوییم “نه” کردیم، همراهی مقابل طرف با اینکه از بعد

منطقیمیاریم)شایدهمیکدلیلاحساسی،بستگیبهدرخواستداره(
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8 چگونه نه بگوییم ؟

دلیلمابایدبیانگراینباشهکهمانمیتونیماینکارروبراشانجامبدیم.

مثاًلدرمثالقبلیمیگیم:

چهسمیناریمیخواهیبری؟موضوعسمینارچیه؟سخنرانشکیه؟

ِاپسچهسمیناِرخوبیه.منخیلیدوستداشتمکهبیام،اماتویاون

تاریخوساعتکارخیلیمهمیدارمکهبایدانجامشبدم.

گام پنجم، چگونه نه بگوییم

پنجمینگامدرمهارتنهگفتن،ارائهیکراهکاریاپیشنهاداست.

بعدازاینکهمراحلقبلیروانجامدادیم،درانتهایاینکهچگونهنهبگوییم

،یکراهکاریاپیشنهادروبرایاینکهمشکلومسئلهطرٍفمقابلمونرفع

بشهارائهمیدیم.

مثاًلدرمثالقبلیمیگیم:

چهسمیناریمیخواهیبری؟موضوعسمینارچیه؟سخنرانشکیه؟

ِاپسچهسمیناِرخوبیه.منخیلیدوستداشتمکهبیام،اماتویاون

تاریخوساعتکارخیلیمهمیدارمکهبایدانجامشبدم.
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9 چگونه نه بگوییم ؟

امااگهمیخایتنهایینری،بهترهکهباعباسبرییابررسیکنمیشهتو

تاریخدیگهایباهممیریم.

یکمثالکاربردی+چندنکته،برایاینکهبهکسیکهازمونپولمیخاد

بگیره،نهبگوییم:

پولقرض ازدوستی ً مثال که روداشتیم این ماحتمًاتجربه از خیلی

ببینممیتونمبهت بزارحسابموبررسیکنم میخواستیم،دوستمونگفته

پولبدمیانه،بهتزنگمیزنم)یابهقولیِبتزنگمیزنم��(در۹۵درصد

اینجورمواردکهمیگنِبتزنگمیزنمهرچقدرکهمنتظرتماسدوستمون

از دوستمون گوشی اتقافی کاماًل طور به و نمیشه خبری هیچ میشیم

دسترسخارجمیشهوتادوهفتهآیندههیچخبریهمازشنمیشه��و

بعدازاینکهمیبینیمشیاموفقمیشیمباهاشتماسبگیریم،دوستمون

میگهکه:ایوایشرمندهببخشیدیادمرفت.

کارینداریمکهآیااینفردواقعادوستداشتبهمنپولبدهیانهامااگر

مهارتنهگفتنروبلدبودنهاعتبارخودشروبادروغگفتنوپیچوندِن

ماازبینمیبرد،نهمنکهبهاونپولاحتیاجداشتمالکیمنتظرشمی

موندمویکفکردیگهایمیکردم.

تادهدقیقهدیگهتماس باهات اگربهکسیمیگیمکه اینجورموارد در
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10 چگونه نه بگوییم ؟

خبر و بزنیم زنگ بهش کمتر یا دقیقه ده مدت ظرف که بهتره میگیرم

قطعیروبهشبدیم،بااینکاراعتباِرخودمونواعتباِرحرفمونروباال

میبریم.

بیشتِرماهمدرطوِلزندگیمونبهیکیدونفرازدوستامونپولقرض

دادیم،وبعدازاینکهپولروگرفتنددیگهخبریازشوننشده،واقعًاخیلی

کاِربدوغیرحرفهایانجامدادناینافراد،

همینافرادباعثشدندکهاکثرافرادوقتیمیخانبهکسیپولقرض

بدندبهیادکاریکهایندوستاِنغیرحرفهایانجامدادندبیوفتن)به

قولقدیمیامارگزیدهازریسمانسیاهوسفیدهممیترسه(ومیگیم،نکنه

پولمروپسنیاره،نکنهبخاطرمبلغیپولدوستیمونخرابشه…
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11 چگونه نه بگوییم ؟

حاالفرضکنیدکسیازمادرخواستمیکنهکهپولقرضبگیره:

•افشین:سالمامیرجان،حالتخوبه؟امیرجانراستشیکمپولالزمم،

میتونیبهم۵میلیونتومنقرضبدی،یکماههبهتبرمیگردونم.

��من:افشینجانخیرهانشااهلل،اتفاقخاصیکهپیشنیومده؟

•افشین:نهاتفاقخاصینیست،دارمیماشینمیخرمیکمپولکمدارم.

��من:بهبه،بهسالمتی،چرخشبچرخهبرات.

•افشین:سالمتباشیداداش.

��من:افشینجان،شایددرجریانباشی،منتازهازمحلکارماومدم

امای بالمیکمتنگه، بیرونودارمدنبالیکاِردیگهمیگردم،دستو

دوستیدارمتوبانک،اگهمدارکتردیفباشه،سریعمیتونهباسودکم

یکوامبراتجورکنهتابتونیماشینتروبگیری.

•افشین:ِاواقعاچقدربدکهازشرکتاومدیبیرون،خبرنداشتم،آرهاگه

بتونیبااوندوستتهماهنگکنیبرمپیششممنونتمیشم.

��من:باشه،بهرویچشم.تادوساعتهدیگهبهتزنگمیزنمنتیجهرو

میگم.
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12 چگونه نه بگوییم ؟

•افشین:مرسیامیرجان،بتونمجبرانکنم.

��من:شماجبرانشدهایدافشینخان

همونطورکهنهشنیدنسخته،نهگفتنهمسختودردآورهماتویخیلی

ازموارددوستداریمکهبرایاطرافیانمونکاریانجامبدیم،اماواقعااز

دستمونکاریبرنمیاد.

اینکه و کنیم نهادینه درخودمون رو گفتن نه مهارت بتونیم اینکه برای

از باهاشون رو ارتباطمون نشوند، ناراحت دیگران تا بگوییم نه چگونه

دستندیموخودمونهمحسبهتریازنهگفتنداشتهباشیمخوبهکه

نهگفتنروهرروزتمرینکنیم،واینتمرینکردنهارومیتونیمازموارد

وکارهایروزمرهکوچیکشروعکنیم.

ودیگر بامن نظراِتسایت درقسمت دارید اگرتجربهمشابهی لطفا 

دوستانبهاشتراکبگذارید
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