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 همکاران با روابط بخشیدن بهبود برای راه 5

 

 دوستان خانواده، یا زندگی شریک با مثال تا کنیممی سپری همکارامون با رو وقتمون بیشترما 

 همکارمتون از تونیممی ما که هست زیادی خیلی چیزهای… و خانگی حیوان فامیل، صمیمی،

. شهمی شروع همکاری و همزیستی برای سازنده راه یک کردن پیدا با اینها همه و بگیریم یاد

 ادامه مطلب این خوندن به بگیرین یاد موضوع این درباره ساده حل راه چندتا اینخومی اگه

 .بدین

 

 ۵۴۴۴ یعنی کنین،این کار سال در هفته ۲۵ و هفته در ساعت ۰۴ شما اگه: کنین فکر بهش

. نکنی کم ازش هم مسافرت دوتا یکی حاال ، گذرونینمی یکسانی افراد با رو سال از ساعت

 مه وقتها بعضی و) سکوت در سرخوردگی زیادی میزان به معموال که زیادیه خیلی زمان این

 .شهمی ختم( سکوت در چندان نه

 

 ولویتا یک به تبدیل رو کنینمی کار باهاشون که افرادی با مثبت روابط برقراری موضوع این

 فین صدای از شما اگه حتی. میاد حساب به بقا برای راهی موارد بعضی در حتی و کنه،می

 مطرح جلسات توی رو نظرش استیسی که دفعه هر یا متنفرین، میزش پشت جیمی کردن

 عهده هب این و کرده، تالقی افراد این با دلیلی به شما راه کنین،می منقبض رو خودتون کنهمی

 .بکنین رو خودتون تالش بهترین که شماست

 تتعامال ازطریق تا باشد داشته رابطه خود اطرافیان با باید و است اجتماعی موجودی نسانا

 از نیز کار محیط در موجود روابط. کند برطرف را خود عاطفی و مادی نیازهای اجتماعی، روابط و

 ه،کرد برقرار گسترده و قوی روابطی خود همکاران با که فردی و نیست مستثنی قاعده این

 انجام مطلوب شکلیبه را خود وظایف و کند حرکت پیشرفت و رشد درجهت تواندمی بهتر

 کار هر در رویزیاده مانند نیز همکاران با ارتباط ایجاد در رویزیاده دیگر، ازسوی ولی. دهد

 . است آورزیان دیگری
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 برقرار ایسازنده و مفید یرابطه خود همکاران با توانیممی چگونه که بدانیم باید ما بنابراین

 اشاره ساده عادت ۲ به درادامه،. کند کمک ما ایحرفه و شغلی موفقیت و رشد به که کنیم

 نید،ک حفظ و ایجاد را خوبی بسیار کاری روابط کندمی کمک شما به آنها به توجه که کنیممی

 .دکنی برقرار دوستانه ایرابطه خود کارمحل در افراد تکتک با باشید مجبور اینکه بدون

 

 هیبدی بسیار مسئله دو اند،کرده تجربه را اداری هایمحیط در کارکردن که افرادی تمام برای

 رازی. باشید داشته دوستانی خود کارمحل در که است مهم بسیار سویک از. است روشن و

 ههمیش و هستند کارکنان شغلی رضایت بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم ازجمله روابط، این

 و نیمک مشورت او با بتوانیم کاری مشکالت و هاسختی با مواجهه زمان در که دوستی داشتن

 درگیرشدن که است این دیگر بدیهی یمسئله ولی. است مفید بسیار بخواهیم، کمک او از

 انجام زیادی کارهای نتوانیم که شودمی موجب نیز کارمحل در ازحدبیش اجتماعی روابط در

 ،(فردی سطح در کمدست) وری بهره کاهش دالیل ترینمهم از یکی درواقع. دهیم

 .است فرد مجاورت و نزدیکی در همکاران حضور از ناشی هایپرتیحواس

 

 تمدکوتاه وری بهره افزایش موجب که همکاران با قوی روابطی ایجاد از توانیدنمی شما ولی

 ددار وجود اندکی احتمال مستحکم، کاری روابط وجود بدون. کنید پوشیچشم شود،می شما

 شده تعیین او برای که تکالیفی و وظایف از بیش تیم، کل به کمک برای شود حاضر کسی که

 میان رد که دارد وجود بیشتری احتمال دوستانه روابط این نبود درصورت عالوهبه. کند تالش

 بطیروا ایجاد تعادل، به رسیدن راه تنها. بیاید وجودبه نظرهاییاختالف و هادرگیری کارکنان،

 .است آگاهانه و هدفمند شکلیبه خوب

 

 رد افراد تمام با نیستید مجبور شما یعنی دارد؟ معنایی چه دقیقا تعادل، به رسیدن ولی

 زیر، یهوشمندانه یشیوه ۲ به پایبندی با کهتازمانی البته باشید، دوست خود کارمحل

 .کنید حفظ بلندمدت در اید،کرده برقرار تانهمکاران با که را روابطی
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 کنید بیان را خود سپاسگزاری و قدردانی .۱

 این تکتک به نیستید مجبور کنید،می دریافت را هاایمیل از باالیی بسیار حجم کهدرصورتی

 یستن الزامی هاایمیل تمام به دادنپاسخ. دهید پاسخ( ساده تشکر یک با صرفا حتی) هاپیام

 در که را وظایفی از بیشتر کارهایی شما همکار اگر ولی. باشد آزاردهنده تواندمی حتی و

 هداشت خوبی بسیار عملکرد ای،وظیفه انجام در یا است داده انجام شده محول او به ایپروژه

 خواهد زیادی بسیار ثیرٔ  تا او هایتالش از سپاسگزاری و گذاشتن زمان ثانیه چند است،

 و هاتالش از صادقانه آن، در و کنید ارسال ساده پیامی توانیدمی سپاسگزاری برای. داشت

 رایب: »بگویید توانیدمی مثال. کنید تحسین را او عملکرد و کنید سپاسگزاری او زحمات

 شده عالی پروژه ینتیجه. سپاسگزارم شما از دادید انجام پروژه این در که مهمی کارهای

 انجام که هاییتالش درمورد شما همکاران که شودمی موجب ساده پیام همین!« است

 قدردانی آنها از که کرد نخواهند حس دیگر و کنند پیدا خوبی بسیار احساس اند،داده

 .داندنمی را کارهایشان ارزش کسی و شودنمی

 

 تیح یا دونفره جلساتی در. کنید بیان نیز حضوری صورتبه را خود سپاسگزاری و قدردانی

 خود همکار از توانیدمی نیز اداره یآشپزخانه بیرون در مثال غیررسمی، و کوتاه دیداری در

 ههوشمندان ایایده فردی اگر. کنید سپاسگزاری است، داده انجام خوبیبه که کارهایی برای

 زا کردید، اشاره خوبی ینکته به» مانند ایجمله گفتن با صرفا کند،می مطرح جلسه در را

 اربسی حالدرعین و ساده بسیار کار این. کنید قدردانی او از.« سپاسگزارم شما یتوصیه

 .است ثیرگذارتا

 

 بدهید اختصاص را زمانی آنها با مالقات برای .۲

 که شویدمی وسوسه و باشید پایبند خود هایبندیزمان و هابرنامه به توانیدنمی گاهی

. یدده تغییر را مستقیم هایگزارش دریافت بهمربوط هایمالقات ویژهبه ها،مالقات یبرنامه

 طوربه کار این با اندازید،می تعویقبه را خود همکاران با هامالقات مرتبا وقتی ولی

 . ندارد اهمیتی شما برای آنها با رودررو مالقات که گوییدمی آنها به غیرمستقیم
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 یبیشتر ساعات که بخواهید آنها از باید و آیدمی پیش شما برای مهمی کار وقتی درنتیجه

 یهفته سه درطول تو: »که برود سمت این به آنها ذهن است ممکن کنند، کار آن انجام برای

 و،ت به کمک برای که داری انتظار حاال و نگذاشتی وقت من با مالقات برای دقیقه ۰۴ پیش،

 «کنم؟ کار و بیایم سرکار هم تعطیل روز

 

 کنندمی کار شما برای که افرادی روی همیشه اگر. است صادق نیز حالت این عکس البته

 ودخ اقدامات و رفتارها با و باشید داشته رودررو هاییمالقات آنها با و کنید گذاریسرمایه

 از فراتر کاری که خواهیدمی آنها از وقتی هستند، مهم شما برای که بدهید نشان آنها به

 حتما،: »دهند پاسخ شما به که دارد وجود بیشتری احتمال دهند، انجام را خود اصلی وظایف

 و همکاران به توجه و گذاشتن وقت.« دهم انجام شما برای را کار این شوممی خوشحال

 زدیکن و صمیمی ارتباطی برقراری معنیبه مستقیم، هایگزارش دریافت برای آنها با مالقات

 هک دهید نشان آنها به توانیدمی آن ازطریق که است خوبی بسیار روش ولی نیست، آنها با

 .کنند تکیه شما به توانندمی و هستند مهم شما برای

 

 باشید آماده رسانیکمک برای .۳

 مکک به نیاز و هستند پذیرآسیب کنند احساس کارمحل در که آیدمی پیش گاهی همه برای

 تعریف باید و ناآشناست آنها برای پروژه طرح وقتی جدید، ایپروژه شروع در مثال دارند؛

 هپروژ انتهایی مراحل در وقتی یا آیدمی پیش جدی مشکلی راه یمیانه در کهزمانی یا شود،

 اردشو و حساس لحظات این از کنید سعی شرایط این از هریک در. شوندمی مواجه مشکلی با

 .کنید کمک آنها به و باشید آگاه خود همکاران برای آمده پیش

 ویر کار مشغول شما همکاران که ایپروژه یا وظیفه زمانی چه که کنید بینیپیش باید شما

 مکک پیشنهاد آنها به توانیدمی که هرزمان و بربخورد مشکل به که است ممکن هستند، آن

 ورمجب شما. نیست مشکالت این بروز هایزمان از آگاهی راه تنها همکاران، با دوستی. بدهید

 ار خود کارهای توانندمی زمانی چه شوید متوجه تا کنید صحبت آنها با روز هر که نیستید

 .دهند انجام خوبیبه
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 شما واحد یا گروه کل که بزرگی هایطرح و خود کارهای انجام روند به که است کافی فقط 

 مشکالت از یافتن آگاهی برای مبنایی عنوانبه آن از و باشید داشته توجه دهدمی انجام

 یجلسه یک برگزاری با توانیدمی نمونه برای. کنید استفاده آنها به کمک و خود همکاران

 نآ روی کار مشغول شما همکار که اسالیدهایی یدسته روی کارکردن یا اولیه فکری طوفان

 صرفا نیز حالت این در. کنید کمک او به کند، مطرح را خود مشکل او اینکه از پیش است،

 :است کافی کوتاه ایمیلی ارسال

 

 ،[موردنظر فرد نام] سالم

 

 این درخصوص که شوممی خوشحال. است داده رخ[ مربوط دشوار موقعیت] که دانممی من

 توانیدمین هم اگر. باشید داشته را آن فرصت اگر البته باشم، داشته شما با مالقاتی موضوع

 به وانیدتمی باشید، داشته نیازی کمکی به اگر که بدانید خواستممی فقط. نیست ایمسئله

 .کنید مراجعه من

 

 باشید داشته یادبه را مهم رویدادهای .۴

 که ایساده کارهای از یکی. نشوند فراموش و بگیرند قرار توجه مورد دارند دوست مردم

 برای آنها اگر. است تقویم روی تانهمکاران تولد تاریخ زدنعالمت دهید، انجام توانیدمی

 را ایهدیه یا هدیه کارت که است بهتر دارند، کارمحل در مهمی نقش یا کنندمی کار شما

 تعالم خود تقویم در را آنها تولد تاریخ از پیش هفته یک و کنید تهیه آنها تولد روز برای

 اریک سالگردهای برای را کار همین. باشید داشته هدیه یتهیه برای کافی فرصت تا بزنید

 به ارب نخستین برای یا وارد شرکت به که را زمانی بگویید تانهمکاران به تا دهید انجام نیز

 .داریدمی گرامی اند،شده ملحق شما گروه
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 کنید گوش هایشانحرف به وجود تمام با .۵

 

 صرفا راگ حتی باشید، داشته حضور آنجا وجود تمام با کنید،می سپری فردی با را زمانی وقتی

 ای تلفن کنید،می صحبت دیگران با وقتی امکان، درصورت. دارید او با ایثانیه ۰۴ تعاملی

 باشید هوشمند احساسی ازنظر و دهید گوش او هایحرف به. بگذارید کنار را خود یرایانه

 میکال صورتبه و باشید داشته چشمی ارتباط خود مقابل طرف با. کنید درک را او احساس و

 اریک انجام وسط در اگر. هستید خوشحال او با صحبت از که بدهید نشان او به غیرکالمی یا

 و اشیدب نداشته ناشایستی رفتار آید،می شما کار میز سر به تانهمکاران از یکی و هستید

 اننش است، کرده متوقف را شما کار اینکه از را خود ناراحتی حالدرعین و کنید صحبت او با

 ورتدرص و کنید صحبت باهم کارتان شدنتمام محضبه توانیدمی آیا که بپرسید او از. دهید

 .کنید صحبت او با و بروید او سراغ به کارتان شدنتمام از پس حتما نیز، او موافقت

 

 تدرس. کنید گیری تصمیم آن از استفاده چگونگی درمورد بادقت باید و است محدود زمان

 رینبهت توانیدنمی ولی دارید، نیاز خود همکاران با دوستانه روابط ایجاد به همیشه که است

 داشتن توانیدمی سادگیبه اینجا، در شدهمطرح استراتژی ۲ اجرای با. باشید همه دوست

 ندکیا زمان به کارها این انجام. کنید تبدیل خود همیشگی عادت به را عاقالنه عملکرد و رفتار

 موجب که روابطی هستند؛ ضروری تانهمکاران با قوی روابطی ایجاد برای ولی دارد، نیاز

 .کنید پیشرفت و رشد درکنارهم شما یهمه شودمی


