
 فن التعامل مع اآلخرين
:  من أىم القواعد اليت جيب اتباعها يف بناء العالقات مع الناس ما يلي 

أصلح ما بينك وبني هللا يصلح هللا ما بينك وبني اآلخرين   -1
:  أثبتت الدراسات النفسية أن لكل إنسان منطا خاصا بو ، وأن األمناط عموما ىي  -2

لعامل ويتعامل معو من خالل الصورة  إما منط صوري أي اإلنسان ينظر ل
أو منط مسعي أي ينظر للعامل ويتعامل معو من خالل الكلمة املسموعة  

...  أو صاحب منط إحساسي ينظر للعامل من خالل أحاسيسو ومشاعره الداخلية 
فمعرفة منط اإلنسان الذي تتعامل معو مث حماولة الدخول لو من خالل النمط املناسب لو يعجل 

.  نسجام والتوافق بينك وبينو وإقامة الثقة فيما بينكما ابال
ضع نفسك يف مكان اآلخرين مث أمسعهم من الكالم ما حتب أن تسمعو وتّصرف معهم مبا حتب  -3

.  أن يعاملك بو اآلخرون 
.  ابتسم دائما وخباصة عند املواقف واألحداث الصعبة  -4
.  احتفظ هبدوئك ورابطة جأشك عند االستفزاز  -5
.  ضع يف حسبانك دائما مشاعر اآلخرين وحقوقهم و حاجاهتم  -6
اخًت كلماتك بعناية وخباصة يف أول لقاء وكن متهلاًل عند التفوه بكلماتك مع اآلخرين و  -7

.  أحذر من مجود القسمات وغلظة الوجو حىت وان كانت كلماتك أرق من النسيم 
موضوع ما فيفضل إهناء احلديث بلباقة وأتجيلو إىل إذا كانت األجواء غري مناسبة للحديث يف  -8

.  وقت آخر يكون أكثر مناسبة 
وال تقل أال حقا ، فان ذلك ( وال جتعلها تطغى على حديثك) رصع حديثك ابلطرائف واألمثال -9

.  يضفي جوا من التفاعل على احلديث 
، من أىم وسائل كسب اهلدية اجلميلة وان صغرت واملسارعة ملساعدة اآلخرين وإن قلت  -10

" .  هتادوا حتابوا : "القلوب وبناء العالقة بني الناس ، قال عليو الصالة والسالم 
.  إفشاء السالم ورد التحية أبحسن منها مفتاح القلوب ، فاحرص على امتالك ىذا املفتاح  -11
م ما يريدون  الوفاء ابلوعد وصدق احلديث جيعل اآلخرين حيبونك وان مل تستطع أن تفعل لو -12
الكرم ابمليسور ، وان قل يبوئك أعلى املنازل يف قلوب الناس ، وال ميكن أن ينال اإلنسان  -13

.  حمبة الناس وىو من املوصوفني ابلبخل والشح 
البساطة وعدم التكلف يف التعامل ، مع التنظيم ألمور احلياة وعدم الفوضى يكسبك احًتام  -14

.  غريك حىت ولو كان من أعدائك 



النظافة يف البدن والفم وامللبس واألانقة غري املبالغ فيها وطيب الرائحة مما يريح املتعامل  -15
.  معك وال ينفره منك 

ألحوال واألدوار سواء كنا يف العمل أو يف البيت مع الزوج أو الزوجة وىذه القواعد تطبق يف مجيع ا
.  أو اآلابء واألبناء أو األصدقاء أو األغراب 

نقال من موقع الربجمةاللغوية العصبية  
وإليك عشرين مهارة جتعلك حمبواب بني الناس  

..  خر ففي السالم هتيئة وتطمني للطرف اآل, أبدأ اآلخرين ابلسالم والتحية _ 1
.  فاالبتسامة مفعوهلا سحري وفيها استمالة للقلوب,ابتسم _2
..  أظهر االىتمام والتقدير للطرف اآلخر وعامل الناس كما حتب ان يعاملوك _3
.  للناس أفراح وأتراح فشاركهم يف النفوس_4
.  اقض حاجات اآلخرين تصل إىل قلوهبم فالنفوس دتيل إىل من يقضي حاجاهتا _5
.  لعفو عن الزالت وتغليب نفسية التسامحعليك اب_6
.  يف تفقد الغائب والسؤال عنو ضمان لكسب الود واستجذاب القلوب_7
.  فقيمتها معنويو اكثر من مادية,التبخل ابهلدية ولو قّل سعرىا _8
.  اظهر احلب وصّرح بو فكلمات الود أتسر القلوب _9

.  تفنن يف تقدمي النصيحة والجتعلها فضيحة_10
..  حدث اآلخرين مبجال اىتمامهم فالفرد مييل إىل من حياوره يف مدار اىتمام _ 11
..  كن اجيابياً متفائاًل وابعث البشرى ملن حولك _12
.  امدح اآلخرين إذا احسنوا فاملدح أثره يف النفس ولكن التبالغ_13
..  وبترتفع مكانتك فالكلمة احلسنو خري وسيلة الستمالة القل,, انتق كلماتك _14
.  تواضع فالناس تنفر ممن يستعلي عليهم _ 15
.  جتنب تصيُّد عيوب اآلخرين وانشغل إبصالح عيوبك _16
..  تعلم فن اإلنصات فالناس حتب من يصغي هلا _17
.  وسع دائرة معارفك واكسب يف كل يوم صديق_ 18
.  اسع لتنويع ختصصاتك واىتماماتك تتسع دائرة معارفك وصداقاتك _ 19
.  اذا قدمت معروفاً لشخص ما ال تنتظر منو مقابل_20
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