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2 نحوه برخورد با افراد مسخره کننده

نحوه برخورد با افراد مسخره کننده

خیلیوقتهانحوهبرخوردباافرادمسخرهکنندهمیتونهباعثخارو

افرادیکهمسخرهمیکنندچشمدیدن کوچیکشدِنمابشه.معموال

موفقیتدیگرانروندارندوقصدشونازمسخرهکردندیگراناینهکه،

اونهاروهمسطحخودشونکنندوپایینبکشند.

بیشترمواقعموردتمسخرواقعشدنبسیاردردناکوزجرآوره،خیلیاز

مادرزمانبچگیاینتجربهروداشتیمکهازطرفگروهیازبچههامورد

تمسخرقرارگرفتیموازهمونبچگیطعمتلخموردتمسخرقرارگرفتن

روچشیدیم.
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3 نحوه برخورد با افراد مسخره کننده

البتهبعضیازمواقعهموجوددارهکهافرادیکهمسخرهمیکنندقصدشون

نقدکردنهست،واینافرادواقعابهدرستینمیدونندکهچگونهبایداز

دیگرانانتقادکنندتاانتقادیخوبوسازندهداشتهباشند.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه انتقاد 

کنیم

ودربعضیازمواقعهمافرادوقتیکسیرومسخرهمیکنند،دراصل

میخوانازشتعریفوتمجیدکنند،امامتاسفانهنمیدانندکهچطوراین

کارروانجامبدند.

فرض کنید این افراد از شخصی که خیلی باهوشه میخوان تعریف کنند:

بابادکتردمتگرم،تودیگهکیهستی…��

ناراحت افراد از خیلی شه، می تعریف کسی از شکل این به وقتی اما

میشند.
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    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه از 

کسی تعریف کنیم

یاچطور و کنیم انتقاد دیگرانچطور از بدونیم که بنابراینخیلیخوبه

اینبرداشترو نیادوطرفمقابل تعریفکنیمکهسوءتفاهمیپیش

نداشتهباشهکهموردتمسخرقرارشدادیم.

اینموضوعزمانیخیلیحادمیشهکهدرجمعکسیروموردتمسخر

یاانتقادقراربدیم.

امابههرحالوبههردلیلیموردتمسخردیگرانقرارگرفتید،پیشنهاد

میکنمازتکنیکهایزیربهرهببرید:

با تمسخر کردن متقابل، تالفی نکنیم

همونطورکهخدمتتونعرضکردم،افرادیکهدیگرانروموردتمسخرقرار

میدهند،افردیهستندکهعزتنفسواعتمادبهنفسپایینیدارند

وهمینطورافرادیهستندکهچشمدیدنموفقیت،زیبایی،رشدوترقی

دیگرانروندارندومیخواهندکهباتمسخرکردندیگران،آنهاروهم
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5 نحوه برخورد با افراد مسخره کننده

شأنخودشونکنند.

اینافرادباموجمنفیکهبهدیگران،هنگامتمسخرکردِنآنهامیدهند،

میخواهندمرحمیبرشکستهایخودشونبزارندوجلویپیشرفت

دیگرانروباتمسخرکردنبگیرند.

جمله ی قشنگی در مورد غیبت کردن دیدم که می گفت:

    افرادی که پشت سر شما حرف می زنند، بی اعتنا باشید، آنها 

دقیقا به همانجا تعلق دارند، یعنی دقیقا پشت سر شما…

بنابرایناصالنیازینیستکهماباتمسخرکردنمتقابِلآنهابخواهیمکاِر

زشتاینافرادروتالفیکنیم.

این افراد رو ترک کنید یا آنها را فیلتر کنید

پیشنهادمیکنماگرافرادیکهرفتارشانبهاینصورتاست،یعنیشما
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ویاافراددیگرروبههردلیلیمسخرهمیکنند)شایددلیلمسخرهکردِن

شمایادیگرانبخاطِرخنداندندیگرانوسوژهقراردادنشماباشد.(ترک

کنید.

از ازخیلی مابرایرسیدنبههدفیکهداریمودرمسیریکههستیم

چیزها،موانعویاافرادبایدبهسادگیبگذریمویاآنهاراترککنیم،وگرنه

اینافرادبامنفیبافیهاییکهمیکنند،موجهایمنفیکهمیدهند

وباتمسخرشانباعثمیشوندکهمادرهمانجاییکههستیمبمونیم

خواهند می کننده مسخره افراد کردم عرض خدمتتون که همونطور و

نگذارندماپیشرفتکنیموازآنهاجلوبزنیم،چراکهچشمدیدنرشدمارو

ندارند.وقتیکهماموردتمسخرقرارمیگیریمودیگرانماروسوژهقرار

میدهند،اگرنتونیمازپساینموضوعبربیاییمبهاحتمالخیلیزیاد

عزتنفسواعتمادبهنفسخودمونروبعدازمدتیازدستمیدیم.

واگرماعزتنفسواعتمادبهنفسنداشتهباشیمدیگهکارمونتمومه.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: اعتماد به 

نفس چیست
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7 نحوه برخورد با افراد مسخره کننده

شایدبراتونجایسوالباشهکهاگراینافرادازاطرافیاننزدیکمباشهباید

چیکارکنم؟منکهنمیتونماینافرادروترککنم.

اگراحتماالافرادیکهشماروموردتمسخرقرارمیدهندوشماروتحقیر

میکنندازبستگان،نزدیکانیاهمکارانتونهستندونمیتوانیداونها

روترککنید،اونهاروفیلترکنید.
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8 نحوه برخورد با افراد مسخره کننده

برایفیلترکردناینافرادفقطکافیهکهبهحرفهاییکهمیزنندهیچ

توجهینکنیم،بهقولییکگوشدرباشهویکدروازه.

بدهند. ادامه ما کردِن تمسخر به کهمیخواهند بدیدهرچقدر اجازه

باالخرهخستهمیشندواگرهمخستهنشدنداصالاهمیتینداره،مابه

کاروتالشخودمونادامهمیدیم.

سوخت گیری با تمسخر

اگرمادرمسیریهستیمکهافرادزیادیماروموردتمسخرقرارمیدهند

وبااینکارشونسنگاندازیمیکنندکهمابههدفیکهدرذهنمون

هستنرسیم،بایدبگمکهاینعااااااااااااااااااااالیه.

باشیموبههدفومقصدیکهداریمفکر روراست باخودمون بیایید

کنیم.
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باخودمونقراربزاریمکهتویاینمسیرپرپیچوخمیکهداریمازافراد

منفیبافیکهمیگنتونمیتونیانجامشبدییاتوازپسشبرنمیآیی

ویامارومسخرهمیکنندانرژیبگیریموبهخودمونبگیمکه:

منمیتونموانجامشمیدموبهخودموشماثابتمیکنمکه

منمیتونم.

ماهاتما گاندی به زیبایی بیان کرده که:

    اول نادیده ات می گیرند، بعد مسخره ات می کنند، سپس با 

تو می جنگند، اما در نهایت پیروزی با توست

بنابراینمازمانیکهموردتمسخردیگرانقرارمیگیریموکاروعملکردما

رومسخرهمیکنند،سوختگیریمیکنیموتصمیمخودمونروبرای

رسیدنبهمقصدمونمصممتروتالشمونروهممضاعفمیکنیم.
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تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت

اگرکسیماروبهخاطرنقطهضعفیکهداریمموردتمسخرقرارداده،می

تونیمباکمیفکروتالشاوننقطهضعفروبرایخودمونبهنقطهقوت

تبدیلکنیمومابایدازافرادیکهماروموردتمسخرقرارمیدهندتشکر

کنیم.

دربعضیازمواردماخودمونازنقاطضعفیکهداریممطلعنیستیمو

اینافرادباریزبینیبهنقطهضعفماپیمیبرندوماروموردتمسخر

قرارمیدهند.

گریمسریعا قرارمی کهموردتمسخر زمانی ما که بنابراینخیلیخوبه

واکنشنشونندیموناراحتنشیم،کمیرویاینموضوعفکرکنیمو

نقطهضعفخودمونروشناساییکنیمواونهارورفعکنیم.

قوت نقطه اون باید دادند قرار تمسخره مورد رو ما قوت نقاط اگرهم

خودمونروبازهمتقویتشکنیمونذاریمکهباتمسخرومنفیبافیها

نقاطقوتخودمونروازدستبدیم.

بنابراینباکمیتأملواحساسیتصمیمنگرفتنمیتونیمازتهدیدهایی

کهعلیهماانجاممیشهفرصتایجادکنیم.
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شاید واقعا منظوری نداشته باشند

اگرهمبخواهیمکهنگاهیمثبتبهتمسخرکردِندیگرانداشتهباشیم،

میشهگفتکهشایدکسیکهمارومسخرهکردهواقعامنظورینداشتهو

همونطورکهدرابتداعرضکردمشایدایشونقصدتعریفکردنیاشاید

به رو منظورخودشون که نتونستند و داشتند رو ما از کردن انتقاد هم

خوبیبیانکنند.

دربعضیازمواردبدنیستکهازشخصیکهماروموردتمسخرقرارداده

بپرسیمکهواقعامنظورشازاینحرفیکهزدهاستچیه؟

موضوعی مورد در داریم که باشه اومده پیش هم ما خوِد برای شاید

صحبتمیکنیموبدونداشتنهیچقصدوقرضیبهشخصیتوهین

میکنیموطرفمقابلروتحقیرمیکنیم.

    پس خوبه که در مورد صحبت های دیگران زود قضاوت نکنیم 

و ناراحت نشیم.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهادمی

کنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.
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ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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