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2 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

ازمنزلودر ازاونجاکهافرادشاغلبیشتِروقتخودشونرودرخارج

محیطکارسپریمیکنند،دانستننحوهرفتارباهمکاراندرمحیطکار

ونحوهبرخوردبامشکالتومسائلیکهدرمحیطکاربهوجودمیآید

میآیدیکیازالزماِتدانستنیبرهرفردشاغلبهشمارمیآد.

نحوهرفتارباهمکاراندرمحیطکار،نحوهبرخوردباشوخیهمکاراندر

محیطکار،نحوهلباسپوشیدندرمحیطکارویانحوهبرخوردبامسائلو

مشکالتیکهدرمحیطکاربهوجودمیآد،آیتمهاییهستندکههرشخص

حرفهایبایدازاونهااطالعداشتهباشهواینمواردرودرمحیطکارش

بهکاربگیره.تحقیقجالبیدرمرکزتجاریوبازرگانیهارواردانجامشده

کهبیانمیکنه،

    اشخاص بیشتر تمایل دارند با شخصی که در کارش ماهر 

نیست اما آدم دوست داشتی هست کار کنند، و بالعکس 

اشخاص ترجیح نمی دهند که با فرد ماهر و خبره که هیچ موارد 

مثبت شخصیتی نداره کار کنند.
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3 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

بنابراینداشتنکمیمحبوبیتدربینهمکارانمیتونهباعثپیشرفِت

هرشخصیدرمحیطکاربشه.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه جذاب 

صحبت کنیم
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4 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

در باهمکاران رفتار نحوه و کار درمحیط رفتار نحوه مورد در ادامه در

محیطکارتوضیحاتبیشتریخواهمداد.

نحوه لباس پوشیدن در محیط کار

فرقینمیکنهکهچهِسَمتیداشتهباشیم،بهتریننوعپوششدرمحیط

کار،پوشیدنلباسهایرسمیاست.

البتهانتخابنوِعپوشِشمامیتونهبهموارددیگههمبستگیداشته

باشه،اماغالِبپوششیکهبهتِرمااستفادهکنیمهمیناستفادهازلباس

هایرسمیاست.

درمواردیهمکهاگرشکداریمچهنوعپوششیمناسِبماهستمی

تونیمازمدیریاشخصموفقیکهدرشرکتوجوددارهالگوبرداریکنیم.

لباسهای بتونیم آن از یاحتیخارج و کار مادرمحل خیلیمهِمکه

شیکومرتبیبهتنداشتهباشیم،چراکهدروهلهاولایننوِعپوشِش

ماهستکهحرفهایبودِنمارومشخصمیکنه،واینموضوعزمانی

بیشتربهچشممیآدکهمابامشترییااربابرجوعدرارتباطباشیمویا

نوِعکارمونجوریباشهکهباافرادجدیدیدرارتباطباشیم.
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5 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

بایددقتکنیمکهنوِعپوششورنگهاییکهبرایلباسخودانتخاب

میکنیمزیاِدازحدجلفنباشه،اینموضوعاصاًلوجههجالبیبرایما

نداره.

بنابراینبهترینظاهربرایداشتِنوجههحرفهای،ظاهروپوششیرسمی

است.

َسَرک کشیدن در کارهای شخصی همکاران

یکیازکارهاییکهدرمحیطکاریخیلیزشتوزنندهاستَسَرککشیدن

درکارهایشخصیهمکاراناست.

حال در که شمایی هستم کارمطمئن محیط در همکاران با رفتار نحوه

خواندناینمقالههستیدازاینقبیلکارهاراانجامنمیدهید،چوناگر

انجاممیدادیداصاًلبرایتانمهمنبودکهنحوهرفتارباهمکاراندرمحیط

کاررابدانید.بههمینخاطربهشماتبریکمیگموازاینکهمخاطبان

فرهیختهمثلشمادارمبهخودممیبالم.
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6 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

شایعه پراکنی

اصاًلخوبنیستدرمجموعهایکهکارمیکنیمشایعهایدرستکنیم

ویاماهمجزوشایعهپراکنهاباشیم.

براییکشخِصحرفهایپخشکردنشایعهودامنزدنبهشایعات

اصاًلوجههخوبینداره.شایددرکوتاهمدتاینمدلرفتارهازیادبه

چشمنیاد،امادردرازمدتودرتصمیماتیکهمدیرانقراراستبرای

ترفیعرتبه،پاداشویاهرچیزدیگرکهباعثپیشرفتمابشودحتمًاتأثیر

گذارخواهدبود.

بیاِن رازهای خودمان به همکاران

یکیازمهمترینمواردیکهبایددرمحیطکاررعایتکنیماینهکهاسرار

خودمونروبههمکاراننگیم.

باز هم تأکید می کنم:

بازگوکردناسراربههمکارانیکاشتباِهمحضهست.

این و رومیشناسم، مقابلم کنیدکهمنطرِف فکر شایدپیشخودتون
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7 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

همکارمآدِمخوبیهستاماهرچقدرهمکهمابااونهمکاردوستو

رفیقباشیم،گفتنخیلیازمواردمیتونهبهضررماتمومبشه.

چندسالپیشکهدرشرکتیمشغولبهکاربودم،همکاریصافوصادق

داشتمکهبیشتراسرارمروباهاشدرجریانمیذاشتم،اینشخصفوق

العادهآدِمخوب،صادقومهربونیبود.یکروزایشانداشتندبارییس

شرکتصحبتمیکردندوازاونجاکهحواسشنبوداسرارواطالعاتیرو

ازمنبهرییسبیانکردکهبهتربودبیاننمیکرد.

ازاونبهبعددیگههیچاطالعاتواسراریروازخودمباهیچکدوماز

همکارانمبیاننکردم.

چونازاینموضوعمتوجهشدم،هرشخصهرچقدرهمکهخوب،صادق

ویکدستباشهممکنهکهبصورتاتفاقیاطالعاتیروازمنبهاشخاصی

کهنبایدبیانکنه.

شوخی های بی مورد و مسخره بازی در آوردن در محیط کار

ازاونجاکهبیشتِرافرادشاغلوقتخودشونرودرمحلکارسپریمی

کنند،خیلیسختهکهمثلیکچوبخشکبرندسرکاروبرگردندمنزل.
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8 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

خیلیوقتهاافرادبرایاینکهوقتخودشونرودرمحیطکاربهشادی

سپریکنند،باهمکارانشونشوخیهایبیموردومسخرهبازیهایی

دردمیآوردندکهبعضیوقتهاممکِنکهباعثنارحتیهمکارانشون

بشه.

البتهخیلیخوبهکهمادرمحیطکارشادباشیمامابهتِرکهاینشوخی

هاومسخرهبازیهادرحدتعادلباشهوخیلیهمشورشرودرنیاریم.

بهتِرکهدرمحیطکارخطقرمزهایرفتاری،جنسی،شخصیتیومذهبی

رودربینهمکارانومدیرانخودرعایتکنیم،شایدرعایتنکردِناین

مواردباعثبشهکهماازچشمهمکارانخودبیافتیموازاونبدتر،باعث

اخراجشدِنماازشرکتفقطبهخاطِرردکردنیکخطقرمزبشه.

نحوه برخورد با شوخی همکاران در محیط کار

شایدبرایشماهممواقعیپیشاومدهباشهکههمکارانیباشماشوخی
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9 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

هایبیموردیانجامبدندکهباعثاذیتشدنتونبشه!

نحوهبرخوردباشوخیهمکاراندرمحیطکارومخصوصًاباهمکارجنس

متوجه کنه می شوخی که طرفی هم که باشه چطوری باید مخالفمون

در که نباشیم َبِد آدم هم ما حال عین در و کرده اشتباهی چه که شه

بینهمکاراندیگهبهعنوانیکآدِمبیروحوبیجنبهشناختهبشیم

وازطرفیهمبهاونشخصبرنخورهویاباعکسالعملیکهنسبت

بهشوخیاشانجاممیدیمیجوراییلجکنهوبخادبعدًااینکاِرمارو

تالفیکنه.

باهم رو کار باشوخیهمکاراندرمحیط برخورد انواعنحوه ادامه در

بررسیمیکنیم.

فرضکنیددرمحیطکاریمونشخصیباماشوخیبیموردیانجام

العملیهاییمیتونیمدرمقابلاین میده،ماچهواکنشهاوعکس

شوخِیهمکارمونداشتهباشیم؟

از هرچی و بپریم همکارمون به شده ما با که لحظهشوخی اون    

دهنموندرمیادبهشبگیم.

دراونلحظه،بهشوخیکههمکارمونباماکردهبخندیموهیچعکس
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10 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

العملیبهشنشونندیم.

دراونلحظهاصاًلبهروموننیاریمکههمکارمونباماشوخیکردهو

نادیدهاشبگیریم.

دراونلحظهبهشوخیهمکارمونبخندیموبعدشاگرازاونشوخی

ناراحتشدیمخارجازجمعودرتنهاییبهشبگیمکه“آقای/خانمXمی

خواستمازتونخواهشکنمکهلطفًاازاینجورشوخیهابامننکنید،

ایننوعشوخیهااصاًلبرازندهشمانیستکهانجاممیدید”ویاجمالتی

شبیهبهاین.سعیکنیماینجمالتروبالحنیدوستانهبههمکارمون

بیانکنیمتادرمقابلصحبتهایماجپههنگیره.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه خوب 

صحبت کنیم و فن بیان قوی داشته باشیم

احتمالدارهایننحوهبرخوردمابااونطرفوجههخوبیازمابهجانذاره

وهمکاراندیگهبهمابرچسببیجنبهبودن،خشک،تندخووبداخالق

بودنبزنندکهاینموضوعاصاًلخوبنیست.
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11 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

دقتکنید،اگرمابخواهیمکهدراونلحظهعکسالعملتندینسبتبه

همکارمونداشتهباشیمبهاحتمالزیادایشونازدستماناراحتبشند

وممکنهبخواهنداینعکسالعملماروبعدًاتالفیکنند،چونمادراون

لحظهبینهمکاراندیگهضایعشکردیمواینموضوعممکنهکهخیلی

بهشبربخوره.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: برخورد با 

مشکالت در محل کار

بنابراینبهترینروشبرایبرخوردباشوخیهمکاراندرمحیطکاراین

از استکهدراونلحظهبهشوخیهمکارمونبخندیموبعدشخارج

جمعازشبخواهیمکهاینجورشوخیهاروباماانجامنده.

دانستن روحیات همکار خود برای داشتن ارتباط موثر

برایاینکهبتونیمارتباطموثریباهمکارخودمونبرقرارکنیمبهتِرکهاز

روحیاتهمکارانخوداطالعداشتهباشیم،مواردیمثل:
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12 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

چهچیزیباعثناراحتیشمیشه◄

چیباعثمیشهکهازهمهبیشترخوشحالبشه◄

چهموقعیبرایصحبتکردنباایشونهست◄

و…◄

مثاًلمنچندسالپیشدرشرکتیکهمشغولبهکاربودمهمیشهکمی

لواشکدرجیبمداشتم،چونلواشکچیزیبودکهچندتاازهمکارانمن

روخوشحالمیکردوهرچندوقتیکبارکهپیششونمیرفتمباخودم

لواشکوتمرهندیمیبردم.?
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13 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

بعضیوقتهابایکیادداشتکوچیک)رویاستیکرهایرنگی(ازشون

تشکرمیکردمکهدرکارشوندقیقهستندوباعثمیشندکهمنهم

کارامخوبانجامشه.

یامثاًلمنمیدونستمکهاصاًلاولصبحوقتمناسبیبرایصحبتکردن

بایکیازهمکارانمنیست،چوناکثرًاصبحهاسرشخیلیشلوغبودو

تنشهاییکهدرکارایجادمیشدباعِثعصبیشدنشدرابتدایهر

صبحمیشد.

تعریف کردن از همکاران یکی از مهارت های ارتباط موثر

تعریفکردنازکسیواقعًاحسخیلیخوبیروبهطرفمقابلمنتقلمی

کنه،خیلیخوبهکهازهمکارانموندرجمعویادرتنهاییتعریفکنیم،

البتهاینتعریفکردنهانبایدجنبهچاپلوسیداشتهباشهویاانقدرالکی

ازدیگرانتعریفکنیمتااونتعریِفماخیلیکمرنگوبیاثرجلوهکنه.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه از 

دیگران تعریف کنیم
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14 نحوه رفتار با همکاران در محیط کار

رعایت کردن فاصله رفتاری و شوخی ها در محیط کار

نشون دارم ارتباط باهاشون که موفقی اشخاصی دیگر و من به تجربه

داده،افرادیکهدرمحلکارشونزیادشوخیمیکنندویااینکهفاصله

هایبینخودشونودیگرانروازلحاظرفتاریوگذاشتناحترامرعایت

نمیکننداحتمالاینکهدرکارشونبخواهندپیشرفتکنندخیلیکمه.

بنابراینپیشنهادمیکنمخیلیازمواردیکهبهظاهرممکِنکوچیکباشه

رورعایتکنیدتاباعِثپیشرفِتشخصیوهمچنینپیشرفتدرمحل

کاریتونبشه.

تمرکز بر رفع مشکل به جای پیدا کردن مقصر در محیط کار

خیلیمواقعپیشاومدهکههمکارمونجاییازکاررواشتباهانجامدادهو

باعثبروزمشکلیهمدرکاِرماشده،اینجورمواقعبهتِربجایپیداکردن

مقصربااونهمکارمونسعیکنیمکهمشکلروبرطرفکنیم.

البتهاینموضوعبیشترمرتبطبامدیراناستکهبخواهنداینرفتارروبا

کارکنانشونانجامبدند،یعنیوقتیمشکلیامسئلهایدرکارپیدامیشه،

بهجایاینکهرویاونمشکلتمرکزکنندوبرایپیداکردنمقصربسیج
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شند،بهتِرکهرویحلاونمسئلهوقتبزارندتاحلشکنند.

سپریکردنزمانیدرروزباهمکاراِنواحدهایدیگربرایداشتنارتباط

موثر

پیشنهادمیکنمبرایاینکهارتباطموثرتریباهمکارانتوندردیگرواحد

هاشرکتداشتهباشید،درهفتهیادرماهزمانیروبزاریدتافقطبهاندازه

صرفیکچایباهمصحبتکنید.

بایددقتداشتهباشیمکهاطالعاتمربوطبهواحدخودمونروباافراد

خارجازسازمانیاخارجازواحِدخودموندرمیوننزاریم.

هرچقدردایرهارتباطاتمابیشتربشهودربینهمکاراندیگهمحبوب

تربشیمبههموناندازههمکارهایماراحتترانجاممیشهوکارهایی

کهشایدانجامدادنشچندروزطولبکشهشایدبتونیمبایکتلفنساده

انجامشبدیم.

البتهمنظورمایننیستکهباافراددیگهآشنابشیموبخواهیمکهازشون

بهعنوانپلهاستفادهکنیموباالبریم.
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    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: داشتن مهارت 

ارتباط موثر با دیگران

اگرموارددیگههمبهنظرشمامیرسهویاتجربهخاصیداشتیدلطفابا

منودیگردوستاندرقسمتنظراتبنویسید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.

همچنیناگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستید

پیشنهادمیکنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلع

شوید.

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://amirmostafa.com/%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/


http://amirmostafa.com/fanebayan
http://amirmostafa.com/fanebayan/


http://AmirMostafa.com
mailto:info%40amirmostafa.com?subject=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://twitter.com/amirmostafacom
https://plus.google.com/+amirmostafacom
https://www.facebook.com/AmirMostafaCom
https://www.youtube.com/channel/UCNUQwXJEpbBuNMGRuA7zPeA
http://instagram.com/amirmostafacom
https://telegram.me/amirmostafacom
https://www.aparat.com/amirmostafa.com
https://www.linkedin.com/in/amirmostafacom/


http://amirmostafa.com/

	پنج مرحله ساده برای برنامهریزی زندگی رویایی 

