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2 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

زیرآبزنیبهمعنیبدگفتنازشخصیبهاشخاصدیگهاست،حاالاین

بدگفتنمیتونهگفتنحقایقباشهویااینکهدروغگوییوتهمتزدن

بهاونفردباشه.

دالیلزیرآبزنیمیتونهبخاطرحسادتویاکینهبهوجودبیآد،البتهدر

مواردیهمافرادیهستندکهانگارمریضندوازاینکارلذتمیبرند،و

یاافرادیهمهستندکهپیشمدیرانویاافرادبانفوذوردهباال،زیرآب

دیگرانروبهراحتیمیزنندتاخودشونعزیزومحبوببشند.

http://amirmostafa.com/


3 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

زیرآبزنیمعموالدرشرکتهاویاسازمانهابهوجودمیآدودلیلش

هماینهکهافرادزیرآبزنمیخواهندخودشانرابااینکاربهردههای

باالترسازمانیبرسانندوخودشانراپیشمدیران،خوبجلوهدهندو

نورچشمیشوند.

افراد موزی را شناسایی کنیم

دراینمیانافرادموزیوجوددارندکهشناختناینافرادبهعنوانفرد

زیرآبزنخیلیسخته.
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4 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

افرادموزینسبتبهزیرآبزننانمعمولی،خیلیخطرناکترند،چوناین

افرادباموزیگریتمامبهمانزدیکمیشندوخودشونرویکدوست

تمامعیارنشانمیدهندوباهمینترفند،ازکارماوموضوعاتشخصی

ماباخبرمیشندودریکزمانمناسبزیرآبماراازبیخوُبنمیزنند.

بودم،یکهمکاربسیار کار به قبلدرشرکتیمشغول منچندینسال

موزیداشتمکهعزیزدوردونهمدیرانبودوالبتهخودشروهمدردل

کارمنداندیگهجاکردهبود.انقدرقشنگنقششروبازیمیکردکهاصال

کسیشکنمیکردکهفالنییکزیرآبزنقهاروموزیباشه.

ایشونهرسالترفیعمیگرفت،حقوقشزیادترازبقیهمیشد)البتهچون

منکارمندحسابداریبودمازحقوقایشوناطالعداشتم،اماهیچکس

بجزمنومدیرمالیومدیرعاملازحقوقایشانخبرنداشت(وپاداش

هایخوبیهممیگرفت.

وقتیرفتهرفتهرویرفتارایشونبیشتردقتکردممتوجهشدمکهایشون

یکزیرآبزنقهاروموزیهستندوفوقالعادهقشنگزیرآباشخاصی

روکهدوستنداشتندوازشخوششنمیآمد،ازبیخوُبنمیزدند.

چونمنومدیرمالیدریکاتاقبودیم،یکیدومرتبهدیدمکهچقدر

قشنگوحرفهایزیرآبافرادرومیزنه.
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5 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

شگردایشوناینبودکهاطالعاتواقعیروازکسیکهمیخواستزیرآبش

روبزنهجمعآوریمیکردودریکزمانمناسباینمواردروانقدربا

ظرافت،باکمیاقراغوعالیبیانمیکردکهآدمتصورمیکردایشون

یکفرشتهاستواونشخصیکهدارهزیرآبشرومیزنهیکشیطانبه

تماممعناست.

البتهازحقهمنگذریمچندجااینزیرآبزنیهایاینطرفباعثشد

مجموعه در افرادی کنه،چون پیدا نجات حتمی ازضررهای کهشرکت

ماحضورداشتندکهپنهانیبرایخودشونشرکتثبتکردهبودندوبه

برای که افرادهرجا این و مامحسوبمیشدند رقیتشرکت عنوان

معرفیمحصوِلمامیرفتندشرکتماروزیرسوالمیبردندومحصول

خودشونروارائهمیدادند

شایداگرجایگاهماعوضبشهویابایکعینکدیگهبهموضوعزیرآب

بهخودش اینموضوعاصالرنگوبویدیگهای نگاهکنیمشاید زنی

بگیرهوخیلیهمشخصیکهزیرآبزنیمیکنهشخصمهمومحترمی

بهحساببیآد.

دقیقااگرماازدیدیکمدیربهاینموضوعنگاهکنیمهمینطورخواهد

بود.
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6 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

درموردهمکارموزیکهدرقسمتقبلخدمتتونبیانکردم،دلیلاینکه

ایشونانقدرپیشمدیرانمحبوببودهمیناطالعاتیبودکهازکارمندان

بهمدیرانمیداد.

واینکهیکشخصزیرآبزندقیقابههمینخاطرمحبوبمیشهوترفیع

درجهپیدامیکنههمینه،چونبیشترمدیراندوستدارندکهازداخل

چون کنند، کسب اطالعات هستند کار به مشغول اون در که سازمانی

مدیرانمعموالیاخارجازسازمانهستندویامشغلههایدیگهایدارند

کهنمیتوانندازداخلشرکتاطالعیداشتهباشند.

زیرآب زنی خوب است یا بد؟

کارینداریمکهزیرآبزنیخوبهستیابد،اینمورددربینهمکاران

بعدا که کنیم کاری نباید که هستیم ما این داره، وجود زیاد یا کم ما

نگرانشبشیم.

شایدهمخوِدمااگرمتوجهموضوعیازهمکارمونبشیمکهبرایشرکت

ومجموعهباعثخسارتوزیانبشه،زیرآبهمکارمونروبهمدیرمون

ندارهوحیاتسازمانو اینجادیگهفردیتومنیتوجود بزنیم،چون
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7 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

مجموعهایکهدرآنمشغولبهکارهستیمدراولیتهست.

امادرزمانهاییکهبخاطرحسادتویاکینه،شخصیزیرآبمیزند

واقعاکارزشتوبدیکردهاست.

پیشگیری از زیرآب خوردن

چندموردخدمتتونعرضمیکنمکهبرایپیشگیریاززیرآبخوردنما

توسطهمکارانمامیتونهمفیدباشه:

بیان نکردن رازهای خود با همکاران

قطعایکیازمواردمهمبرایاینکهآتودستهمکارانخودندیماینهکه

رازهایزندگیشخصیوکاریخودمونروباکسیدرمیاننذاریم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله داشته باشید: نحوه رفتار با 

همکاران در محیط کار
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8 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

شایدشماهممثلچندساِلقبلهمنبگیدکه،نهفالنیرفیقمهوقطعا

چیزیروبرعلیهمناستفادهنمیکنه،مااینچیزاروباهمنداریم،همه

جیکوپوکمونباهمه.

اما…

اماهرچقدرهمکهاینطورباشه،هرچقدرهمکههمکارمونآدمخوبو

قابلاعتمادیباشهبهترهکهمامسائلزندگیشخصیخودمونروباهاش

درمیاننذاریم.

چندسالپیشهمکاریداشتمکهفوقالعادهانسانشریف،محترموقابل

اعتمادیبودوهست،تماممسائلورازهاروباهمدرمیانمیزاشتیم.

امایکروزکهایشونداشتندبامدیرعاملصحبتمیکردندوبهصورت

خیلیناخوادآگاهرازیروازمنبهمدیرعاملگفتندکهاصالدوستنداشتم

کسیبدونه.البتهاینرازچیزینبودکهبخوادواسهمنخیلیگرونتموم

بشه،ولیاونجامتوجهشدمکهحتیبانزدیکتریندوستانوهمکارانهم

نبایدرازیرودرمیونگذاشت،چوناحتمالدارهمثلایندوستمچیزی

کهنبایدازدهنشبپرهوکسیکهنبایداونحرفروبشنوه.

بنابراینسعیکنیمرازهامونرودرمحیطکارباشخصیدرمیاننذاریم
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9 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

چونممکنهکهبعدابصورتناخودآگاهویاخیلیآگاهانهازاطالعاتما

سوءاستفادهکنند.

نوشتن گزارش کار روزانه

پیشنهادمیکنمکهبرایخودتونیکگزارشکاریروزانهتهیهکنیدوهر

روزبعدازاینکهکاریروانجامدادیدویاآخروقتاینگزارشروبنویسید

ودراختیارمدیرمستقیمتونقراربدیدتامدیرشماازکارهاییکهانجام

میدیدباخبرباشهوازطرفیهمپیشگیریمیکنیمکههمکارما،زیرآب

مارابهدلیلکمکارینمیزنه.

در میان گذاشتن اطالعات با مدیر خود

پیشنهادمیکنمبامدیرمستقیمتونمواردیروکهممکنهبعدابرایشما

مشکلسازبشهدرمیانبذارید.بهعبارتدیگهبهتره،چیزیروازمدیرمون

کاملتوضیح بهطور کارهست به کهمربوط وهرچیزی نکنیم پنهان

بدیم،چوناگرشخصدیگهایمتوجهموضوعمابشهاحتمالدارهکه

بخوادازاینموضوعسوءاستفادهکنه.
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10 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

اگربتونیدبامدیرتونیکارتباطموثرخوبداشتهباشیدوبتونیدخیلی

راحتمواردومسائلیکهبراتونپیشمیادبگیدخیلیخوبه)البتهبه

شرطآنکهمدیرماهملیاقتدرمیانگذاشتنمسائلروداشتهباشه(

یادممیآدمدیرمستقیمیداشتمکهمثلبرجزهرماربودونهایتصحبتی

کهمنباایشونمیکردمسالموخداحافظیوچشمانجامشمیدمبود.

اگرموضوعیروبهشمیگفتمانقدربدبرخوردمیکردوسوالوجواب

هایزیادوتحقیرآمیزیمیپرسیدکهاصالپشیمونمیشدمباایشون

صحبتکردم.

امیدوارمشماهمچینمدیرانینداشتهباشید.

البتهاگرمدیرمستقیمشمامثلمدیربندهبود،پیشنهادمیکنمکهیکسری

مواردمهمروبامدیرارشدتردرمیانبذاریدتاحداقلیکمدیرازمواردی

کهبایدمطلعباشه.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: نحوه رفتار با 

مدیر بد اخالق
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11 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

در رفتار آدابمعاشرتونحوه ازمدیران خیلیخوبمیشهکهبعضی

محیطکارروبیشتربهشآگاهبشند.

انجام ندادن یکسری از کارها

مابایدحواسموندرمحلکارباشهکهیکسریازکارهاییکهممکنهبرای

ماموجبدردسربشهپرهیزکنیموانجامشونندیم.

مثال :

زیادشوخیکردنباهمکاران)مخصوصاهمکارانجنسمخالف(◄

بیاننکردنرازهایخودمان◄

غرزدنازکارویاهمکاراندیگه◄

گلهوشکایتدرموردحقوقیامسئولیتها◄

و…◄
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12 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

درست انجام دادن مسئولیت ها

مادرهرکاریکههستیممیبایست۱۰۰%مسئولیتکارمونروبرعهده

داشتهباشیموبایدتمامتالشمونروبکنیمکارهایخودمونروباکیفیت

مناسبوعالیدرزمانمقررشانجامبدیم.
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13 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

اگرغیرازاینباشهاوالازلحاظشرعیودوماازلحاظحرفهایاصالقابل

قبولنیستوماشخصیاززیرکاردرروخواهیمبود.

میتونهخوردن ما ندادنمسئولیتهای انجام درست بعدی وطبعات

زیرآبماتوسطهمکارامونباشه.

نحوه رفتار با برخورد با همکار زیرآب زن بعد از خوردن زیرآب ما

بسیارخب.پیشنهادمیکنمبعدازاینکهزیرآبشمابههردلیلیخورده

شدبهمواردزیرتوجهداشتهباشید:

خیلی صادقانه موضوع را برای مدیرتان شرح دهید

اگرهمکارتانزیرآبشماراپیشمدیرتانزدهاست،خوبهکهاونموضوع

راخیلیصادقانهبامدیرتوندرمیانبذاریدوازپنهانکاریوگفتندروغ

پرهیزکنید،چراکهیامدیرمامتوجهمیشهماداریمدروغمیگیمویابعدا

دروغمابرمالمیشه.

پستصورنکنیدکهبادروغگفتنمیشهسروتهموضوعروهمآورد.
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14 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

نقطه ضعف خودتان را پیدا کنید

به نقاطضعفخودمونیکنقطهقوتهستکهمیتونه پیداکردن

پیشرفتماکمککنه.

اگرهمکارمابهدلیلموضوعیزیرآبمارازد،خوبهبهجایاینکهدنبال

کینهتوزیوجنگودعواباطرفمقابلمونباشیمبهاینفکرکنیمکهما

کجارواشتباهکردیمونقطهضعفماچیبودهکهباعثشدهکسیزیرآب

ماروبزنه.

بنابرایننقاتضعفخودمونروپیداکنیموکارینکنیمکهازیکسوراخ

دوبارگزیدهشیم.

رو در رو بشید

اگرهمکارشمازیرآبتانرابهدروغزدهاستازمدیرتانبخواهیدتاشما

راباهمروبهروکندوازشمدرکبخواهید.

دربیشترمواردکهافرادباهمرودررومیشندونمیتوانندمدرکیبرای

اثباتدروغشانارائهدهندهمهچیزبرعکسوبهنفعشمامیشود.
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15 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: طرز برخورد با 

افراد دروغگو

درزمانکاروبعدازاینموضوعهمسعیکنیدکهکارخودتونروباهمکار

زیرآبزنتونبصورتروتینانجامبدیدوکارینکنیدکهبخاطرناراحتی

شماکاررویزمینبمونهوانجامنشه.
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16 نحوه برخورد با همکار زیرآب زن

اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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