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نه گفتن به دیگران

هايواستههاي فرد و تمایالت فرد با خزمانی که خواسته
در این حالت فردي که تمایالت و . کنددیگران منافات پیدا می

دهد، ناچار است در مقابلمیهاي خود را ترجیحخواسته
را تواند این کارچگونه می. هاي دیگران مقاومت کندخواسته

انجام دهد؟

تصور کنید دانش آموزي که کتاب درسی خود را براي مطالعه
مقابل درخواست دوستش که کتاب او را دارد درخودش الزم

العملی باید داشته خواهد، چه عکسشب امتحان به امانت می
در چنین مواردي معموال مهارت نه گفتن احساس ؟ باشد
.شودمی

گوییم؟در چه مواردي نه می

کرد؟ آیا در همه موارد باید از این مهارت استفاده
ان مقاومت کرد و با هاي دیگرآیا همیشه در مقابل خواسته

داد؟ جدیت جواب رد به آنها
مسلم است که باید طبقه بندي مناسبی روي موارد و 

رسد، داشته الزم به نظر میموضوعاتی که نه گفتن در آنها
زمانی که قبول درخواستها خطرات و مشکالت جدي . باشیم
. فرد به همراه دارد الزم است فرد با قاطعیت رفتار کندبراي
امانت استفاده از سیگار ، یا درخواست فردي مبنی برمثل

رساندن دوستی که خودمان آنرا نیاز داریم و دادن کتاب به
.تقلب سر جلسه امتحان

نتایج وخیم و جدي براي فرد به بار اینها مواردي هستند که
قاطعیت ابراز، حتما مهارت الزم براياست فردآورند و الزم می

. موارد داشته باشددر ایننه گفتن را 

تقویت مهارتهاي نه گفتن

. ها گام اول در این راه استمشخص کردن اهداف و برنامه* 
و مسیرهاي خود را براي رسیدن اهداف مشخصی داشته باشید

.کنیدبه این اهداف معین

به افرادي که قاطعیت دارند و مهارتهاي خوبی در این زمینه * 
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.اطالعات و آگاهیهاي خود را افزایش دهید* 

ت کنید و مطمئن باشید که نه خود را تقویاعتماد به نفس * 
در. ساختشما را مختل نخواهد روابط اجتماعی،گفتن

مواردي هم که نه گفتن به مسائل جدي و خطرناکی مربوط 
با . نفع شما خواهد بودشود، از دست رفتن رابطه بهمی

تر اجتماعی جایگزینی براي رابطه از برقراري روابط سالم
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مهارت نه گفتن



انواع نه گفتن

از این اگر بخواهیم انواع مواردي که ما در آنها ناچار به استفاده
مهارت هستیم را دسته بندي کنیم، به دو طبقه کلی 

رسیم؛ می

.اننه گفتن به دیگرنه گفتن به خود و

نه گفتن به خود
و بر این اساس گیرد هر فرد براي خود اهدافی در نظر می

بر این اساس و براي عملی ساختن . کنداتخاذ میتصمیماتی 
آنچه که در ارتباط با خود و تصمیمات خود الزم است با هر

در چنین . شود، مبارزه کندمیمانع عملی شدن تصمیمات او
هاي خود نه بگوید تا بتواند به فرد باید به خواستهحالتی 

.اهداف خود برسد

که تصمیم گرفته است با اجراي یک تصور کنیدفردي را 
کاهش دادن . کاهش دهدرژیم غذایی مناسب وزن خود را

اوست که براي رسیدن به آن باید دست از یوزن هدف اساس
جات ی شیرینمثال از خوردن،. هاي خوردن برداردرفتاربرخی

فرد در مقابل و وسوسه خوردن یک زمانی که.دخودداري کن
هاي خواستهکند، در واقع بهتکه شیرینی خوشمزه مقاومت می

هاي که با خواستههاییخواسته.دهدخود جواب نه می
، به عنوان یک مثال دیگر.داردتر او منافاتاساسی

در دانش آموزي را در نظر بگیرید که قصد دارد نمرات باالیی
کند و میبرنامه ریزي. امتحان پایان سال بدست آورد

چنین برنامه ریزي زمان کمتري صرف در.گیردتصمیماتی می
وسوسه زمانی که در مقابل. تفریحات و غیره خواهد شد

واقع از کند، درتماشاي یک برنامه تلویزیونی مقاومت می
.دکناستفاده مینه گفتن به خودمهارت خود براي

از چه سنی نه گفتن را یاد بگیریم؟

ندکی متفاوت اکودکان در سنین خاصی ویژگیهایی دارند که
حدود سنین.دیگر زندگی استسالهاي از ویژگیهاي آنها در 

. تمایل دارند، استقالل بیشتري داشته باشندسالگی4-5
در مقابل خواسته هاي دیگران و والدین لجبازي و مخالفت 

این .معروف است، نه گفتنسناین دوره سنی به . کنندمی
توان شوند و میاین سنین آغاز میویژگیها بطور طبیعی در

مرتبط در اي براي پیدا کردن مهارتهايلیهگفت تمرینات او
مشابه این حالت را ما یکبار دیگر در .دسنین بزرگسالی هستن

در این دوره سنی نیز فرد . کنیمنوجوانی مشاهده میدوره
حالت عناد و منفی کاري هاي والدینبویژه نسبت به خواسته

و هاخواستهکند بیشتر مطابق با گیرد و تالش میبه خود می
این کار روشی براي نشان دادن     . نظرات خود عمل کند

ها به این دورهبا وجود اینکه. در نوجوان استحس استقالل 
هاي اختصاصی نه گفتن معروفند، اما یادگیري نه عنوان دوره
.سنی امکان پذیر استگفتن در هر

ویژگی افرادي که مهارت نه گفتن دارند

باالست،به نفس آنهارند، اعتماد خوبی داقاطعیتاین افراد
شخصی در زندگی دارند و اهدافشان روشن و مهاي برنامه

از چه راهی به اهداف خود خواهند دانند کهواضح است و می
در مقابل افرادي که توان کافی براي نه گفتن ندارند .رسید

دیگران ضعیفی دارند، به راحتی تسلیماعتماد به نفس
ست اهداف و برنامه ریزیهاي مشخصی ممکن ا. شوندمی

. دهندبه آنها نمیی باشند اهمیتنداشته باشند و اگر داشته
دیگران اهمیت این افراد معموال به برآورده شدن خواست

تواند ناشی از ترس آنها به از دست دادن دهند که میمی
.باشدشدن طردودوستیها 

اهمیت نه گفتن

چرا باید نه بگوئیم؟
آیا نه یک مهارت است؟
توان آنرا یاد گرفت؟چگونه می

اینها سواالتی هستند که شاید براي برخی افراد مطرح شده 
آنجایی که زندگی اجتماعی مستلزم رعایت مواردي از. باشند

د در آن باید موراست که هم حقوق دیگران و هم حقوق فرد
هاي موفقیت فرد توجه قرار گیرد مهارت نه گفتن یکی از الزمه

هر فردي، براي خود . اش استو اجتماعیزندگی شخصی در
شیوه اي را براي زندگی خود وو اهدافی داردها عقاید، ایده

کند در می برگزیده است و الزم است در مواردي که احساس 
شکل روبرو خواهد با احتمال بروز ماهداف اینبرآورده شدن

استفاده کند تا بتواند خود را در مسیر از مهارتهاي خاصی، شد
اراده و انسان.دبراي خود برگزدیده است، نگه دارمناسبی که

هاییتواند تصمیماساس اراده خود میبر. داردآگاهیواختیار
از آنچه که به عنوان مانعی او را زندگی داشته باشد وبراي

باید به نحوي از گذر تصمیمات خود باز داردعملی ساختن 
، قدرت و بهبراي چنین اقدامی قاطعیت. ته شودمسیر او برداش

.مورد نیاز استرتی مهارتهایی چون نه گفتن عبا


