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2 نحوه رفتار با افراد مغرور

نحوه رفتار با افراد مغرور

بهاحتمالزیاددربیِناطرافیانشماهمافرادیهستندکهخیلیمغرورو

خودپسندهستند.شایدبعضیوقتهاازخودمونبپرسیمکه؟

واقعًانحوهرفتارباافرادمغروربایدچطورباشه؟

باآدِممغرورویکدندههممگهمیشهصحبتکرد؟

درادامهمطالبیروخدمتتونعرضمیکنمکهمیتونیدبرایرفتاربا

افرادمغرورازاستفادهکنیم.

افراد مغرور فکر می کنند که همیشه حق با آنها ست

سالهاپیشدرشرکتیمشغولبهکاربودمکهانساِنمغروروخودشیفته

ایدرآنجامشغولبهکاربود.بههرحال،درهرجایی،درهرشرکتیودر

هرمحلیافراِدمختلفوبااخالقهایجورواجوریحضوردارندکهنمیشه

کاریشکرد.اینفردهمیشهحقبهجانببودوحتیکارهایاشتباهی

روهمهکهانجاممیدادبهگردننمیگرفتوبازهمپافشاریمیکرد

کهکارشدرسته.
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3 نحوه رفتار با افراد مغرور

پیشنهاد می کنم که به این رادیو بیان گوش دهید: چگونه حق 

خود را از دیگران بگیریم

جالبشاینجابودکهازهمههمتوقعداشتکهبهشتوجهکنندوجالب

ترشهماینبودکههیچکسبهشتوجهنمیکردوهمهبخاطِراخالقی

کهداشتازشفراریبودند.

متأسفانهافرادیکهدچاِرغرورشدندروبهسختیمیشهبهشونفهموند

کهدارنداشتباهمیکنند.

اینفردهمیشهبادروغگوییوچاپلوسیپیِشمدیرهاکارشروجلومی

بردوزمانیهمکهکسیازکارمندهاویاکارگرهاخالفمیلایشونرفتار

میکردندبادعواوسروصداموفقمیشدکهبهخواستهاشبرسه.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: نحوه رفتار با 

افراد دروغگو

خوشبختانهدراونشرکت،کاِرمنزیادباایشونمربوطنمیشد.
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درجامعههمافرادمغروروخودخواهیمثِلاینهمکاِرسابقبندهوجود

دارندکهبههیچوجهنمیخانقبولکنندکهاشتباهکردندوهمینطوربه

هیچوجهنمیپذیرندکهکسیخالِفمیلشونرفتارکنه.

افراد مغرور سریع عصبانی می شوند و موضع می گیرند

یکیازویژگیهایافرادمغروراینهکهخیلیسریععصبانیمیشندو

موضعمیگیرند،همونطورکهخدمتتونعرضکردم،فقطکافیهکهکسی

خالِفمیِلافرادمغررورفتارکنهیاکاریروانجامبدهکهبهمزاجاینافراد

خوشنیآد،سریععصبانیمیشندوموضعمیگیرند.
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5 نحوه رفتار با افراد مغرور

وبازهمچندینسالپیش��رییسیداشتمکهفوقالعادهمغروربودو

فکرمیکردکهعالمهدهره،همیشهحرفحرِفایشونبودوحتیاگه

کسیازافراِدشرکت)کهاصالربطیهمبهواحِدمانداشتند(یکاشتباِه

کوچیککهمربوطبهواحِدمامیشدانجاممیدادندبهشدتباهاشون

برخوردمیکردوکلشرکترورویسرهاونطرفخرابمیکرد.

الکیسرهموضوعاِتکوچیکعصبانیمیشدوهمهروبهرگبارمیبست

تویرادیوبیانشماره۸تعریفکردمکهخودمچطوربااینمدیرهمغرور

وبداخالقرفتارمیکردم.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: نحوه رفتار با 

مدیر بد اخالق

افراد مغرور اشتباهاتشان را نمی پذیرند

اینموردهمدقیقایکیازخصوصیاِتبارِزافرادمغرورهستوبهجای

اینکهاشتباهیکهانجامدادندروقبولکنندوبپذیرند،اشتباهخودشون
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روباکماِلُپرروییبهگردندیگرانمیاندازندیااینکهطوریرفتارمی

کنندکهکارشوندرستبودهواینماهستیمکهداریماشتباهمیکنیم.

درهرحالَکلَکلکردنبااینافرادهیچفایدهایندارهوبهتِرکهباکمی

فکرکردنراهحلهاییکهبرایمسائلیکهبااینافرادداشتهباشیمپیدا

کنیموبایدراهحلیروپیداکنیمکهبهجروبحثکردنختمنشند.

رفتار افراد مغرور را بپذیریم

اگرمارفتارافرادمغرورروبپذیریموهمینطورکههستندقبولشونکنیم

راحترمیتونیمبااینافرادکناربیاییم.

کار اینکه برای و بشیم متوجه رو دنده یک افراِد این اخالقه که خوبه

و اخالق از باشیم داشته باهاشون داشته رو آمیزی مصالمت زندگی یا

روحیاِتاینافرادبیشتربدونیم،ببینیمکهچهچیزیخوشحالشونمیکنه

وچهچیزیباعثمیشهکهناراحتوعصبانیبشند.

شایداینسوالدرذهنشماشکلگرفتهباشهکهچرامابایدخودمونرو

بااینافرادمنطبقکنیم؟
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جوابمنهماینهکهماداریمدریکاجتماعزندگیمیکنیموبایدباهم

دیگهروابِطخوبیداشتهباشیم.اگراونفرددرکوفهماینروندارهکه

رفتارمعقولیداشتهباشه،ماکهمیدونیمچطوربایدرفتارخوبیداشته

باشیم،چرانبایدخوبرفتارکنیم؟اینجاستکهاتیکتهایرفتاریهر

شخصساختهمیشه.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: اتیکت چیست

بههرحالماکموبیشدراطرافمونباآدمهایمغرورسروکارداریم.

اینماهستیمکهبایدارتباطموثربااینافرادبرقرارکنیم.

هیچ انسانی بدوِن نقص نیست

همونطورکهخدمتتونعرضکردمبهترهکهرفتارافرادمغرورروبپذیریمو

سعیکنیمکهباهاشونارتباطموثربرقرارکنیم.

اگربپذیریمکههیچانسانیبدوِننقصنیست،راحتترمیتونیمبااین
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افرادکناربیاییم.شایدهمخوِدماهمنقاِطضعفیداریمکهباعِثرنجش

دیگرانبشند،خوبهکهبشینیمباخودمونخلوتکنیمورفتارهاییروکه

بادیگرانداشتیمسبکوسنگینکنیم.

بعضیوقتهاهمخوبهکهخودمونروبزاریمجایافراِددیگه.

برای رفتار با افراِد مغرور خودمون رو به چالش بکشیم

میتونیمبرایاینکهبایکهمچینآدمیارتباطموثربرقرارکنیمخودمون

روبهچالشبکشیموخودمونرومحکبزنیم،وکمیتفکرکنیمکهچطور

میتونیمبایکآدممغرورارتباِطخوبیبگیریم.بهاحتماِلزیاداگهما

بتونیمبایکهمچینآدمیارتباطموثریبرقرارکنیمدیگهبرامونکاری

ندارهباافراِدمعقولومتشخِصدیگهایکهباهاشوندرارتباطهستیم

ارتباِطخوبیبگیریم.

این یعنی از تهدید ها برای خودمون فرصت بسازیم.
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جواِب “های” را با “هوی” ندهیم

درمواقعیکهباافرادمغرورویکدندهدرحاِلجروبحثهستیمبهتره

کهکمیصبورباشیمواحساسیتصمیمنگیریم.

چونوقتیسریعواحساسیتصمیممیگیریمممکنهکهبعداازاونرفتار

یاکاریکهکردیمپشیمونبشیم.
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درخیلیازدعواهافرِدمقابِلماازرفتارماپیرویمیکنه،اگهماهمیکهو

عصبیبشیموبزنیمبهسیمآخر،طرفمقابلمونهمهمینکارروانجام

میده.

پسبهترهکهرویرفتاِرخودمونکنترلداشتهباشیم.

رابطه خود را با افراد مغرور کمرنگ کنیم و یا به کلی قطع کنیم

افرادمسخرهکننده((خدمتتون با همونطورکهدرمقاله))نحوهرفتار

عرضکردمخوبهکهاینافرادرودرزندگیخودمونفیلترکنیمویااینکه

بهکلیازشونقطعرابطهکنیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: نحوه رفتار با 

افراد مسخره کننده

اینافرادمعموالباموِجمنفیکهبهمامیدندباعثمیشندکهحاِلما

گرفتهبشه.هرچقدرکهازاینافراددوریکنیمبهنفعخودمونهست.
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اگراینافرادازنزدیکاِنماهستندونمیتونیمباهاشونقطعرابطهکنیم

بهترهکهاونهاروفیلترکنیمونادیدهاشونبگیریم.

اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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