
 جامعهدر  خلع سالح

ا راننده ، ب.برای مثال وقتی است  اجتماعیخلع سالح یکی از فنون مهم برای کنترل خشم طرف مقابل در روابط 

روبرو می شوید زمان مناسبی برای بحث و انتقادگر  یا  بشدت عصبانیفروشننده ، ممانای، ، ممکار یا دوست   

 ممکن است گون، مقابل، ب، مثلمر  گفت و گو نیانت وون در ااتت ررخاشرری ااترا  ما اف  نمی شود و  

و،  .ابتدا از خشم طرف مقابل بکامید ک، و وخامت کار شود.بنابر این واره ای نداریدعصبانیت با عث تشندید  

ر رس بهتو و، نننید در مراال باید از مینان خشنننم طرف مقابل کم کنید. بخوامیند بددا با طرف ارف بننید  

 است او را خلع سالح کنید.

نه می کند مدج  " اق با شماست"این جمل،  "است اق با شم"کافیات برویید :در برابر افراد بشدت عصبانی 

 انرار یک سطل اب روی سر طرف مقابل ریختید و او را خنک کردید.

 شد می توانید دتیل عصبانیت او را ررس وجو کنید و توضیحات خودتان را بدمید. بددا ک، ارا 

اگر مم فرد عصنبانی فردی گرراسنت و سنروکاری با او ندارید با گفتن اق با شماست او را ارا  کنید و س س    

 دنبال کارتان بروید. 

 این فن دیرر در کجاما کاربرد دارد:

 است  انتقادگروقتی طرف مقابل بشدت  

رفت، است گ مای غیر منطقیزیر شالق ری در ری انتقاد اانتقادگر شندیدی روبرو مانتید ک، شنما ر   فرد  وقتی با 

ت در این وارد بهتر اسننمکان مناسننبی برای گفت و گو نیاننت . در این ااتت مم زیرا این فن را ب، کار بریرید.

 تان دفاع کنید. برای خلع سالح کردن :خلع سالح کنید تا فرصت مناسب ریدا کنید و بتوانید از خود

 فقط کافیات برویید 

 شما درست می گید اما برار بددا ارف بننیم فدال ارا  باشید

 .اق با شماست اما برار بددا ارف بننیم 

 انتقادمایی ک، می کنی مهم، و برای ممین باید در فرصت مناسب با مم ارف بننیم االن وقتش نیات



ی او موافق نیانتید گفتن اق با شماست موتور انتقاد او را خامو  می کند و شما می توانید  اتا اگر با انتقادما

 در فرصت مناسب با او ارف بننید و اتا بخاطر انتقادمای مخرب و غیر منطقی  او را محکو  کنید

 رتوناز طرف مقابل تشکر کنید.مانند : ممنون از ترک اگر انتقادما منطقی ماتند انها را ب ریرید و

اگر در اال  و صننحبت کنید انتقادماراه گفترو را باز و در مورد ا اگر با طرف سننرو کار دارید رس الز  اسننت 

 ااضر امادگی صحبت ندارید روزی را برای مراکره تدیین کنید

 از بازخوردتون ممنونم

 اق با شماست این اشکال من،

 با مم ارف می زنیم فرصت مناسب اوتین در 

می توانید یک فرد اشدت خشاگین را ارام کنید.ک ری نداره  "حق ا  شما ت   "گفتن کلاهنکته: شما  ا   

 امتح ن کنید. 
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