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قائمة األصناف العشرة من الناس غري ادلرغوب فيهم  
 

:  الداببة ادلدرعة
ىي سالح رلاهبة وحتد وتصويب وغضب، وىي ذروة الضغط والسلوك العدواين  

 
القناص  

صاحب التعليقات الوقحة والتهكم ادلؤذي يضعك يف موقف صعب  
 

القنبلة اليدوية  
د فًتة من اذلدوء يفجر قنبلة العنف واذليجان انفجاراً أعمى بسبب أشياء ال دتت ىذا الشخص بع

بصلة إىل احلالة الراىنة  
 

ادلتعامل الذي يدعي ادلعرفة  
ادلتعايل الذي يدعي ادلعرفة قل أن حيتمل الصواب واخلطأ، وعند حدوث خطأ ما فإنو يتحدث مع 

نو يتحدث مع ادلرجع ال لشيء إال ليلوم ذلك ادلرجع عمن جيب أن يوجو لو اللوم، أنت، أي أ
ادلرجع  

 
ادلغرور  

ادلغرورين ال يستطيعون خداع الناس مجيع الناس إىل األبد لكنهم يستطيعون خداع بعض الناس دلدة 
ما، وخداع البسطاء لفًتة طويلة، ال لشيء إال لإلستحواذ على انتباىهم واىتماماهتم  

 
الذي يقول ما ال يفعل   اإلمعة

اإلمعات من الناس يسعون إلرضاء الناس جتنباً دلواجهتهم ويقولون دائماً نعم دون تفكري مبا يلزمون 
بو أنفسهم من أعمال، حيملون أنفسهم ما ال يطيقون من إلتزامات، تصبح حياتعم نوعاً من ادلآسي  

 
ادلًتدد  



ماطلة، على أمل أن يتاح لو يف اللحظة اليت جيب أن يتخذ فيو القرار يلجأ ادلًتدد للتسويف وامل
خيار آخر  

 
الال مبايل  / الشخص العدمي

ليس ىناك تقومي عملي أو غري عملي، ما الذي تتوقعو من شخص غري مبايل، إنك ال هتدي من 
أحببت  

 
الرافض  / الشخص السليب

قد يكون للكلمة أثر حاسم يف رفع ادلعنوايت أو ىدمها، الشخص السليب مثل الشخص ادلخادع 
حيارب معركة ال طائل منها وال أمل بكسبها  

 
الباكي  / الشاكي 

إن الشكاة من الناس دلئماً يشعرون ابلبؤس، وأبن الشكاكني زلاطون بعامل ظلم، وأن الصواب ىو 
مقياسهم، ولكن أحداً ال يقدرىم وحني تقدم ذلم النصائح تصبح شخصاً غري مرغوب فيو  

 
من اخلالفات إىل التعاون  

يتم االنسجام والتآلف بني الناس عند أتكيد القواسم ادلشًتكة بينهم، والتآلف ىو أي سلوك بني 
الناس يؤدي ايل ختفيض الفوارق بينك وبني أي شخص آخر هبدف اإللتقاء يف منتصف الطريق مث 
س االنتقال إىل أرضية مشًتكةبعض الناس يتحدثون أبيديهم آخرون أبفواىهم فقط ويبتسم بعض النا

أمام كل واحد، آخرون يعبسون يف وجو أي أحد بينما يظل آخرون من الناس متحفظني وغامضني ، 
بعض الناس يقفون عندما يتكلمون، وبعضهم جيلس عند الكالم،ىذه الفوارق يف األساليب ميكن 

أن تكون مصدر خطأ وسوء فهم  
ما يعكسون وقفات أجسامهم، عندما ينسجم الناس كل مع اآلخر فإهنم بطبيعة احلال يتآلفون عند

ويعكسون تعبريات وجوىهم، أي أن كاًل منهم حياول تقليد اآلخر على سبيل اجملاملةال تتآلف مع 
االمياءة العدوانية ادلوجهو لديك ، رد على العدوان هبدوء وذكاء  

عندما تنجع يف االتصال مع الناس آتلف مع صوهتم وسرعتو إذا ما حتدث بصوت عايل حتدث 
ىم وأسرع إذا أسرعوا  مثل

اخلدمة اليت تقدمها إىل صعيب ادلراس بًتكهم يعربون عن رأيهم ، تقوي لديهم احتماية مساعك أو 
حىت راغباً يف االستماع إليك أوفهم ما تقولو  



 
عندما يتحدث الشخص صعب ادلراس  
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