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مقدمه•
. ت ماسزندگي روزانهاداره موقعيتهاي دشوار، بخشي از 

همه ما هر روز با افراد دشوار سر و کار داريم و اين افراد  
اين شايد هيچ چيز به اندازه برخورد با. را مي شناسيم 

ي ما انرژاين افراد . نباشد خسته کننده و مالل آورافراد ، 
د ، مي برند، احساساتمان را تحريک مي کننرا تحليل
رار برند و ما را در حالتي نامطلوب قهمه را سر ميحوصله
ک توانند ياين رفتارها در محل کار براحتي مي. دهند مي

يه را کاهش دهند و روحکاراييرا نابود کنند ، محيط شاد
.افراد را پايين آورند



رفتارهاي رايج با افراد دشوار

ناديده گرفتن  -1•
طرد کردن و عدم معاشرت-2•
خشونت و سرکوب-3•



زورگو و متخاصم-
اين شخصيت عصباني و 
ود  متخاصم است و عصبانيت خ
.  را با اعمال زور نشان مي دهد 

اده از  خصومت، کينه توزي ، استف
هاي  ، امتناع از کارکلمات نيشدار

ز  گروهي و خودپسندي و تکبر ا
. جمله ويژگيهاي اين افراد است

در مقابل آنها بايستتيد ، امتا ستعي   :راه حل 
ا تحمتل  هرگز رفتار آنها ر. نکنيد با آنها بجنگيد 

ستور  نکنيد بلکه در مقابل آنها قاطع ، محکم ، ج
.و با اعتماد به نفس باشيد



هميشه شاکي-
از نظر اين افراد تنها چيزي که  

سيبدشانزندگي به آنها عطا کرده ، 
آنها به جاي پيدا کردن راه  . است 

حل براي مسائل و مشکالت، عادت
نهبهاکرده اند که شکايت کنند و 

.بگيرند 

:  جمله معروف آنها اين است 
"هيچ کس مرا دوست ندارد"

يتد و  بينبه اين افراد نشان دهيد که مسائل آنها را متي : راه حل
. دارنتد  شنويد ، زيرا آنها به محيط حمايتي و تشويق احتياجمي

ين همچنين بايد سطح فشار و استرس را براي ايتن افتراد پتاي   
عالوه بر اين به آنها اجازه شکايت کتردن ندهيتد ، مگتر    . آورد 

.زماني که راه حلي براي مشکل پيش آمده داشته باشند



وسواسي و کمال گرا-
اين افراد دلشان مي خواهد کارها به 

نين چ. ممکن انجام گيرد بهترين نحو
افرادي در عين حال که ممکن است  

سند ،  خسته کننده و مالل آور به نظر بر
اما داراي مهارتهاي تجزيه و تحليلي
هستند که مستلزم توجه زياد به

د  استاندارهاي عملکر. است جزئيات
رار  اين افراد در سطح بسيار بااليي ق

در برخي مواقع کار خوبي که . دارد 
توسط ديگران مورد تمجيد واقع مي
شود از نظر اين افراد قابل قبول  

:جمله معروف آنها اين است . نيست
"وداين کار مي توانست بهتر انجام ش"

هتا و  در صورتي که در برخورد با اين افراد ، واقعيت:راه حل 
بريد را ارائه دهيد ، مي توانيد بهترين بهره را از آنها بمنطق

ن در عين حال حرفهاي اين افراد را درباره بهتر انجام شد. 
نقتا  عتعخ خودشتان را   "آنها معموال. جدي نگيريدکارها 

اين افتراد  سعي کنيد با. کنند نه نقا  ععخ شما را بيان مي
اي ختود و  به گونه اي کار کنيد تا بتوانند انتظارات واقعي بتر 

.نندديگران داشته باشند و مطابق انتظارات واقعي عمل ک



افراد بسته-
راههاي برقراري ارتبا  با اين  

اين افراد  . افراد مسدود است 
ند و  هستتودار و ديرجوشبسيار 

را به بودن درتنهايي و خلوت
ها  آن. ميان جمع ترجيح مي دهند 

هرگز درباره تفکرات و 
احساسات خود صحبت نمي  
ات  کنند و به همين دليل ارتباط

.محدودي دارند 
"فعال» يا « حوصله ندارم » 

ه  از جمالتي است ک«وقت ندارم 
آنها براي فرار از جمع از آنها  

.  استفاده مي کنند 
. نيتد  براي برقراري ارتبا  با اين افراد بايد حوصتله ک :راه حل 

احتي ممکن است مدتي طول بکشد تا اين گونه افراد احساس ر
حبت بتا  هنگام صت . تر و بهتر برخورد کنند بکنند و با شما راحت

در اين افراد از سواالت باز استفاده کنيتد و آنهتا را بته شترکت    
.بحثها تشويق کنيد 



کم حرف و منفعل
ي  حت. سخن نمي گوينداين افراد زياد 

ز آنها اگر اصرار کنيد ، فرياد بکشيد يا ا
ا  خواهش کنيد، جوابي بيشتر از آري ي

اين افراد حتي  . خير نخواهيد شنيد 
د، زماني که بايد از حقوق خود دفاع کنن

ورد  م"در نتيجه غالبا. ساکت مي مانند 
شه  فرد منفعل همي. مي گيرند ظلم قرار

فس اعتماد به نکند و احساس نا امني مي
ر  از شرکت د"آنان غالبا. دارد پائيني

ا نظري  کنند و يتصميم گيريها امتناع مي
و به اعتماد به نفس"اين افراد شديدا:راه حل .دهند ارائه نمي

م از آنها حمايت احتياج دارند و بايد بطور مستقي
انجام امتوري را کته متي تواننتد انجتام دهنتد       

د بته  تشويق نيز  در ايجاد اعتمتا . خواسته شود 
.نفس آنها بسيار موثر است



«کار من نيست» : افرادي که مي گويند 
اين افراد دائم از زير بار قبول  

رده و  کشانه خاليمسئوليتهاي بيشتر 
منفي بودن خود را با رد کردن انجام  
ر مي  کارهايي که بايد برعهده بگيرند، ظاه

.کنند
:جمله معروف آنها اين است 

اين کار جزء وظايخ و شرح شغلي که» 
«من بايد انجام دهم نيست 

راد سعي کنيد شرح شغل اين اف:راه حل 
د را واعح و روشن در اختيار آنها قرار دهي
. اند ، تا جايي براي توجيهات آنها باقي نم

بازرستتي و کنتتترل غيرمحستتوس نيتتز در
.برخي مواقع مي تواند کارساز باشد



شايعه پراکن ها

وي  اين افراد از شايعه بعنوان سالح ق
جهت کنترل روي ديگران و محيط  

ايعه  آنها با پخش ش. استفاده مي کنند 
و درگير کردن ديگران در مسائل 

برند و احساسمربو  به آن لذت مي
.  کنند مهم بودن مي

:جمله معروف آنها اين است
ارد  اجازه بده من بگويم چه اتفاقي د» 
.«افتدمي

بهتتترين راه جلتتوگيري از شتتايعه ستتازي در :راه حللل 
الزم و کتافي بته افتراد    دادن اطالعات و حقايقسازمان، 
ه وقتي افراد سازمان از کليه اطالعتات مربتو  بت   . است 

راد مسائل سازمان آگاهي داشته باشند، بته شتايعه و افت   
اي براي هدر نتيجه انگيز. شايعه پراکن توجهي نمي کنند 

ماند اين افراد بمنظور ايجاد شايعه و پخش آن باقي نمي
.



افراد منفي گرا-
يا اين افراد نگرش بدي نسبت به دن

ا بر  آنها فکر    مي کنند که دني. دارند 
آنها از  . سرشان خراب شده است

هم  هستند و مناراعيشيوه انجام امور 
اري  نيست شما چقدر تالش کنيد تا ک

در واقع اين  . برايشان انجام دهيد
را مينيمه خالي ليوانافراد هميشه 

.بينند
:جمله معروف آنها اين است 

«من مي دانم اين کار شدني نيست» 
امتا  . نيست  تغيير نگرش افراد منفي گرا کار آساني:راه حل 

  کنيد تتا ا   شما بايد آنها را مجبور به تطبيق با عادتهاي مثب
شتا  داد   ايجاد تفکرات مثب  و ن. عادتهاي منفي دور شوند

ته اس  نتايج خوب کارهايي که او اميدي به انجام آنها نداش
.، مي تواند به اين اشخاص کمک کند



افراد غيرمتعهد-
اين افراد آن قدر براي انجام کاري  

مي آورند تا شخص ديگريبهانه
آن را انجام دهد و يا آن قدر در 

د که  مي کننتعللانجام تصميمي 
.  ارزش آن از بين مي رود 

:جمله معروف آنها اين است 
.«تواند منتظر شود او مي» 

ايتن  . نيتد دليل اصلي تاخير و تعلل آنها را سوال ک: راه حل 
و احتياج بته اهتداو و استتانداردهاي وا ت     "افراد معموال

همچنين .انتظارات رسمي دارند و اينها بايد به او ابالغ شود 
ا نتوانند براحتي ا  آنها به يک سيستم نظارتي بسته نيا مندند ت

.  ير کار شانه خالي کنند



افراد هميشه منتقد
و  نيشداراين افراد هميشه با کلمات

ي  انتقادات بي مورد خود، ديگران را آزار م
آنها درباره هر ايده اي، انتقادات  . دهند 

خاص خود را دارند؛ چه آن ايده ، خوب 
ا  هدف اين افراد مخالفت ب! باشد يا بد 

.  دتمام چيزهايي است که گفته مي شو
ي  آنها هرجا مي روند مشکالت را پيدا     م

:  جمله معروف اين افراد اين است. کنند
.«ايده بدي است » 

ننده بتر  در مذاکره و گفتگو با افراد انتقاد ک:راه حل 
قتاد و  ا  آنهتا دربتاره علت  انت   . اطالعات تمرکز کنيد

اطالعات مخالفتشا  سوال کنيد و هميشه آنها را براي
نامناسب هرگز رفتارهاي. بيشتر تح  فشار قرار دهيد 
.چنين افرادي را تأييد نکنيد



افراد خودخواه
افراد خودخواه، هميشه مي  

خواهند راه خود را ادامه دهند و  
فکر مي کنند همه چيز را مي  

در واقع اين افراد مي  .  دانند
به  خواهند نداشتن امنيت خود را

.گونه اي پنهان کنند

عيتهتا  با اين افراد تنها براساس حقتايق و واق : راه حل
عات متورد  قبل ا  مالقات با آنها تمام اطال. رفتار کنيد

واالت نيا  را بدس  آوريد و خود را براي پاسخ به ست 
د تهتامم  به ياد داشته باشتيد برختور  . آنها آماده کنيد

.بودآميز يا تسليم در برابر آنها کارسا  نخواهد



(قرباني)افراد فداکار
. اين افراد قلب خونين سازمان هستند

آيند و دير مي روند وآنها زود سرکار  مي
ان  يار و پشتيبان همکاران و دوستانش

ام      از آنها هرکاري که بخواهيد انج. هستند
ل به دلي"دهند، زيرا اين افراد معموالمي

تر دهند بيشمسائل شخصي ترجيح مي
اوقات زندگي خود را در محيط سازمان  

ا  در صورتي که از خدمات آنه. بگذرانند 
ي  قدرداني نکنيد، منفي گري آنها آغاز م

جمله معروف افراد فداکار اين است. شود
  :
،  ام را وقخ اين سازمان کردممن زندگي» 

«ولي براي هيچ کس مهم نيست 

به حرفهاي اين افراد گتوش دهيتد و بته آنهتا     : راه حل
نشان دهيد که وجودشان تا چه انتدازه بتراي ستازمان    

از تتتالش هتتا و همکتتاري آنهتتا صتتميمانه . اهميتتت دارد
.هيدقدرداني کنيد و اين کار را در حضور ديگران انجام د



افراد خود سرزنش کن

رد  اين افراد همواره کمبودهايي را در عملک
ود  کاري و رفتاري خود مي يابند و دائم خ

آنها از هيچ يک از  . را مالمت مي کنند
جنبه هاي زندگي شخصي و کاري خود  

:جمله معروف آن ها . راعي نيستند
تم  من مي توانس. من توبيخ خواهم شد» 

«اين کار را بهتر انجام دهم

اعتماد به نفس آن هتا را بتاال ببريتد و از    :راه حل
هتا  بته آن . کارهاي مثبت و خوب آن ها قدرداني کنيد

نشان دهيد آن طور کته خودشتان فکتر متي کننتد              
.کن نيستنددست و پا و کارخراببي



افراد پر حرف
زه  زنند که اجااين افراد به قدري حرف مي
جالب. دهندصحبت به افراد ديگر نمي

ال  اينجاست که بيشتر حرفهاي آنها اص
"فاربطي به موعوع مورد بحث ندارد وصر
.از دست دادن وقت و زمان مفيد است

براي برخورد با اين افراد بته آنهتا تنهتا چنتد     : راه حل
ه باز در صورتي ک. دقيقه فرصت صحبت کردن داده شود

هم به حرف زدن ادامه دادند، به هيچ وجه رفتتار آنهتا را   
تي بتراي  به آنها بگوئيد، بايد برويد و فرص. تحمل نکنيد

.گوش کردن به حرف هاي آنها نداريد



افراد نامنظم
اين افراد در انجام وظايخ و 
يب  شرکت در جلسات، نظم و ترت
را رعايت نمي کنند و نوعي 
ا آنهآشفتگي در رفتار و کردار

ال  آنها دائم به دنب. شودديده مي
گردند و هميشهوسائل خود مي

.در جلسات تاخير دارند

براي برخورد با اين افتراد نظتم و انضتبا  را   : راه حل
ها را عامل مهمي در ارزيابي عملکردشان اعالم کنيد و آن

.به مرتب بودن تشويق کنيد



افراد بي مسئوليت
يت  اين افراد تحمل قبول مسئول
.  دارنديا توبيخ بابت اشتباه را ن

لي آنها از زير بار مسائل شانه خا
را مي کنند و انگشت اتهام خود
انه     هميشه به سمت ديگران نش

جمله معروف آن ها اين . روندمي
:  است
من اين کار را نکردم، فالني» 

«آن کار را انجام داد 
يم با آنها قاطع برخورد کنيد و بته طتور مستتق   :راه حل

تا نتواننتد  اشتباهاتشان را با دليل برايشان توعيح دهيد
.اشتباه را به ديگري منتقل کنند



افراد ريزنگر-
اج  من احتي» : اين افراد همواره مي گويند

به چک کرن مجدد کار دارم، شايد چيزي
آن ها به  .«از زير دستم رد شده باشد 

ئله جزئي ترين و ريزترين موارد يک مس
ئله توجه مي کنند و گاهي به خاطر يک مس
.کوچک اوقات ديگران را تلخ مي کنند

آن ها را عادت دهيد در کنار توجه بته جزئيتات   : راه حل
بگيرنتد  آنها بايد يتاد . به مسائل کلي و اصلي توجه کنند

ل کليات و جزئيات را بتا هتم در نظتر بگيرنتد و بته دليت      
.ندمسائل جزئي کل پروژه را به تاخير و خطر نيانداز



افراد پوست تخم مرغي-
ند و اين افراد بسيار حساس هست
ا بي اهميت ترين مسائل آنها ر

روحيه حساس. ناراحت مي کند
آن ها باعث    مي شود ديگران  
  در برخورد با آنها بسيار محتا
آنها  باشند و از برقراري ارتبا  با

.احساس راحتي نکنند

م بازخورد، به اين افراد بايتد ستريع و مستتقي   :راه حل 
. ها باشتد  نباشد، بلکه به آرامي و با توجه به شخصيت آن

در در برقراري ارتبا  با آنها شخصتيت حساسشتان را  
.نظر بگيريد



افراد همه کاره  -

ر دسته از افراد برای انجام تمام کارها داين 
آنها خود را همه . سازمان  آماده مي باشند 

کاره ، و افراد زير دست خود را اصال به 
حساب نمي آورند

ابایجلسهبرگزاریباوکنیدجمعراافراداين:حلراه
بررسيموردراعملكردشانوعقايد،کارکنانسايرحضور

بهترینتیجه،کنیدمكتوبرانظراتبتوانیداگر.دهیدقرار
.شدخواهدحاصل



افراد رياست مآب-

اين افراد پیوسته در حال رعايت 
تشريفات ، آداب ، مقام رياست مي 

و کم بد بیني ، کوتاه بیني ،.باشند 
اين ظرفیتي ، از مهمترين خصوصیات

.افراد مي باشد 

ند  آنها فقط اعمال قدرت را ياد گرفته ا
.

آن ها را عادت دهید که  احترام گذاشتن يهه  : راه حل 
رام میز صندلي و پست ومقام هیچ گونهه فرقهي بها احته    

نهان را  گذاشتن به لباس و اتومبیل نداردو آن چیزی که آ
.بزرگ مي سازد شخصیت و منش آنان است 



افراد تکنواز-

مینه يا اين افراد کساني هستند که فقط در يک ز
ا و رشته خاص تخصص دارن و از ساير زمینه ه

د آنها تخصص محدو. هستند بي خبر چیز ها 
خود را بزرگترين و بارورترين سرمايه مي

ت  راه حل آنها برای مسائل همیشه يكي اس.دانند
.

آنها را مجبور کنید هر ماه حداقل يک کتاب يا مقاله : راه حل 
ات شرکت در جلس.بخوانند و در سمینار های علمي شرکت کنند 

. اداری نیز مي تواند معلومات آنها را افزايش دهد



افرادغافل-

نان  اين افراد از کلیه مسائلي که در اطراف آ
بي  ايل به هستند يا تمبي خبر اتفاق مي افتد 

عموما از رخدادهای غیر . دارند خبری 
د خود  مترقبه غافل گیر مي شوند و خیلي زو

.را گم مي کنند

ني به آنان کمک کنید عوامل نا شناخته محیطي را پیش بی: راه حل 
ورات خود کار و فعالیت آنها را دائما تحت نظر داشته باشید و دست. نمايند

.را به صورت مكتوب به آنها ارائه کنید 



افراد نزديک بین-
. ت کانون ديد اين افراد بسیار کوتاه اس

اقد مسائل را سطحي  بررسي مي کنند و ف
ه سعي همیش. بصیرت مديريتي  مي باشند 

رک  مي کنند وقت و بي وقت به اطاقها س
دن تمايل اين افراد به اجیر کر. بكشند

. خبرچین بسیار زياد است 

ايد  کارهای انها را ب. به اين افراد بايد مسئولیت داد: راه حل 
بلند تر به گونه ای سامان دهي نمودتا افق ديد اين افراد بیشتر و

.شود 



افراد خوش خیال-
د ها  از نظر اين افراد همیشه بهترين رخ دا

ينده  مسائل را همیشه به آ.اتفاق مي افتد 
رين  موکول مي کنندو انتظار دارند که بهت

خوش پروازی و بي  . اتفاق ها رخ دهد
بند و باری و  ازدادن فرصت ها  از   

.  مهمترين ويژگي اين افراد است 

د و بايد به آنها کمک کرد تا از اعتماد به نفس برخوردار شون: راه حل 
ا استفاده  جرات روبرو شدن با مسائل را پیدا نمايند و هنگام کار و فعالیت ب

. از قدرت تجزيه و تحلیل مسائل واقعبینانه با مسائل روبرو شوند



افراد دو پهلو-
ه ايد  آيا تاکنون با اين افراد روبرو شد

فراد  ؟به نظر شما مهمترين ويژگي اين ا
کدام است ؟

رد ؟بااين افراد چگونه مي بايست رفتار ک: راه حل 



نکاتي در برخورد با افراد دشوار
پذير يکهمه افراد در برخي شرايط غير قابل پيش بيني و  تحر

ره به  در برخورد با افراد مسئله سا  موارد  ير را هموا. مي شوند
:خاطر داشته باشيد

.تفاوت هاي افراد را بيشتر و بيشتر بشناسيد•
فاوتتاگر.شودمياصطکاکبهمنجرهموارههموارههاتفاوت
بهتوانيديمبدانيد،-مسئلهيکنه-موهب يکراهاانسا ميا 
.کنيدادارهرادشوارهايموقعي خوبي

مطمئن باشيد که همه افراد سا ش و هماهنگي را دوس •
.دارند

به ما هستند، اين انديشه که ديگرا  به دنبال تحقير و صدمه  د 
. س  دارندمطمئن باشيد همه توافق و يکدلي را دو. درس  نيس 

رهاي گفتگو را با اعتقاد به اين مسئله شما فرص  پيدا مي کنيد، د
.براي رسيد  به توافقات دو مانبه با  کنيد



بدو  تنش و  باور کنيد که مي توانيد در کنار افراد مسئله سا -•
.اصطکاک کار کنيد

اماشيد،نباصميميودوس دشوارافرادباکهاس ممکنشما
بهکنيدعيس.باشيدداشتهآميزمسالم رفتارآنهاباتوانيدمي

.بگذاريداحترامهمهايخواسته
. در تله افراد دشوار گرفتار نشويد-•

وبانيعصشماکهکنندميرفتارايگونهبهديگرا وقتي
.اندردهکگرفتارخودتلهدرراشماواقعدرشويد،ميخشمگين

گرفتاررادافهاينگاهولبخندهاگفتارها،رفتارها،تلهدراغلبما
درراما،سا مسئلهافرادرفتارهايدهيماما هنبايد.شويممي

.گرداندمسلطمابرراهاآ وسا دمشکلدچاررفتارما کنترل

نکاتي در برخورد با افراد دشوار



!  گوش کنيد؛ گوش کنيد؛ گوش کنيد-•
هبوشنويدميراهاآ هايحروشمابدانندديگرا وقتي

برو ودخا رادشواررفتارهايکمتردهيد،مياهمي مسائلشا 
.دهندمي
براي ايجاد رابطه بهتر افراد را با نام صدا بزنيد  -•
  دارد  شنود و دوسنام هر فرد گرمترين آهنگي اس  که او مي)

(.بشنود
رو ببرايراآنهاافراد،سر نش.نکنيدسر نشراافراد-•

.سا دميمستعدسا مسئلهرفتارهاي
.باشيدخودبد  با وصدالحنوبلنديمراقب-•

باراتريبهارتباطکندميکمکشمابهبد  با ا استفاده
ولي،اصوعميقارتباطاتبرقراريبا.سا يدبرقرارديگرا 
واردشرفتارهايوتعار اتداد نشا برايکمتريفرص 
.شودميايجاد

نکاتي در برخورد با افراد دشوار



ميمنولي،بايد،:کنيدپرهيزکلماتاينبرد کاربها •
......وتوانينميمتاسفم،،...خواهم

برخوردهصادقاننيزديگرا باهستيدصداق داوطلباگر-•
.کنيدعملخودتعهداتبهوکنيد

امرو گي نددرموفقي کهچرابگيريديادرامذاکرهفنو -•
شمابهراهايندرمذاکرهواس خوبارتباطاتگرودر

.کندميکمک

نکاتي در برخورد با افراد دشوار



چگونه با دانشجویان دشوار در کالس برخورد 
کنیم؟

.هیچ  وقت به آن ها تیکه نپرانید. ۱•
.نقاط کور کالس را پوشش دهید. ۲•
.استفاده کنید« شما سوال دارید؟»از سوال . ۳•
.در بین وقت کالس، به آن ها وقت استراحت بدهید. ۴•
.آن ها را از یکدیگر جدا کنید. ۵•



.بیرون کالس با آن ها صحبت کنید. ۶•
.با آن ها رابطه صمیمانه برقرار کنید. ۷•
استفاده کنید Listening Teamاز تکنیک . ۸•
.به طور جدی تر با آن ها صحبت کنید. ۹•
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