روش های کاهص تاثیر منفی یک همکار تر کار گروهی ضما

در اًجبم کبر گزٍّی هوکي است ،کبرکزد ًبدرست یکی اس افزاد گزٍُ ثز کبر شوب ًیش تبثیز هٌفی ثگذارد؛ هثال
یکی اس ّوکبراىٍ ،ظیفِ هحَلِ را در سهبى هٌبست تحَیل دّذ ،یب در اًجبم کبر دچبر اشتجبُ شَد  ...اهزٍسُ داهٌِ
اطالػبت در ّز سهیٌِ ای ثسیبر گستزدُ است ٍ حتی فؼبلیت در جشیی تزیي ثخش ّبی کبری ًیش ثِ صَرت اهزی
تخصصی درآهذُ است .در چٌیي شزایطی ثذیْی است ،ثزای اًجبم سبدُ تزیي پزٍصُ ّب ًیش ّوکبری گزٍّی اس
افزاد هتخصص السم است اهب در اًجبم کبر گزٍّی هوکي است ،کبرکزد ًبدرست یکی اس افزاد گزٍُ ثز کبر شوب ًیش
تبثیز هٌفی ثگذارد؛ هثال یکی اس ّوکبراىٍ ،ظیفِ هحَلِ را در سهبى هٌبست تحَیل دّذ ،یب در اًجبم کبر دچبر
اشتجبُ شَد یب در اًجبم هحبسجبت یب جوغ آٍری اطالػبت ثِ طَر غیزػوذی اشتجبُ کٌذ.
در چنین ضرایطی ضما تاید تا این همکار چه ترخوردی داضته تاضید؟ ثزای کست هْبرت ثیشتز در سهیٌِ اًجبم
کبر گزٍّی ٍ ًحَُ تؼذیل اثز هٌفی یکی اس ّوکبراى ثز کبرتبىً ،کبت سیز هی تَاًذ کوک کٌٌذُ ثبشذ.
الف) قضاوت پیص از کسة اطالعات کافی ممنوع ثبیذ هتَجِ شَیذ دلیل کن کبری یب اشتجبُ ّوکبرتبى کَتبُ
هذت است ٍ هثال اس هشکل ابًَادگی ،ثیوبری ٍ استز

ًبشی شذُ است؛ یب اس فدذاى هْبرت کبفی یب ػذم تطبث

ثب سبسهبى ریشِ گزفتِ ٍ ثلٌذهذت اَاّذ ثَد .ثزای کست اطالػبت ٍ قضبٍت صحیح در هَرد ّوکبرتبى هی
تَاًیذ ثب سبیز ّوکبراى در ایي هَرد صحجت کٌیذ ٍ ًظز آًْب را ًیش در هَرد تبئیذ ٍ یب رد قضبٍت تبى ثخَاّیذ.
پس قجل اس قضبٍت ،اطالػبت ثیشتزی کست کٌیذ شبیذ ّوکبر شوب در شزایطی قزار گزفتِ کِ ثِ حوبیت
ثیشتزی ًیبس دارد.
ب) مکالمه در محیطی آرام ثب ّوکبری کِ هزتکت اشتجبُ شذُ است ،در یک هحیط اصَصی ٍ غیزرسوی
صحجت کٌیذ .ثِ یبد داشتِ ثبشیذ ًِ اٍ را هتْن کٌیذ ٍ ًِ هَرد سزسًش قزار دّیذ ،ثلکِ تبثیز هٌفی اقذام اًجبم
شذُ ثز کلیت کبر را ثِ طَر کبهل ثزای اٍ شزح دادُ ٍ کَتبّی اٍ را ثِ صَرت ثزٍس ااتالل در رسیذى ثِ یک ّذف
هشتزک ثزای گزٍُ ًشبى دّیذ .در حدیدت ثِ جبی حولِ ثِ اَد شخص ثِ رفتبر ٍ ػولکزد اٍ حولِ کٌیذ .در
پبیبى ًظز اَد اٍ را در هَرد دلیل اشتجبّی کِ رخ دادُ ثخَاّیذ ،هوکي است ًظز اٍ سٍایبیی اس هسئلِ را ثِ شوب
ًشبى دّذ کِ اس چشن تبى پٌْبى هبًذُ است.
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ج) حمایت و کمک رسانی پس اس ریشِ یبثی هشکل ّوکبر ابطی ،اگز هشکل اٍ کَتبُ هذت ثَد ٍ اس درگیزی
ابًَادگی یب ثیوبری حبصل شذُ ثَد ،ثْتز است هَضَع را ثِ اطالع ّوکبراى دیگز رسبًذُ ٍ ثِ اٍ پیشٌْبد کوک
دّیذ ،کوک کزدى در چٌیي شزایطی ًِ تٌْب ثِ ثْجَد رٍاثط ّوکبراى ثب یکذیگز هٌتْی هی شَد ،ثلکِ ثِ اػتجبر
شوب ثزای دریبفت کوک هشبثِ در آیٌذُ ًیش هی افشایذ .الجتِ ثْتز است ثِ ّوکبرتبى یبدآٍری کٌیذ کِ ایي یبری
رسبًی هَقتی است .اگز هشکل ّوکبر شوب طَالًی هذت ثَدُ ٍ اس فدذاى هْبرت کبفی یب ػذم تطبث ثب سبسهبى
ًبشی شذُ ثَد ،ثِ اٍ در یبفتي راُ حل ایي هشکل کوک فکزی ثزسبًیذ ٍ ثِ اٍ ثگَییذ حتی هی تَاًذ اس هشَرت
ثب رئیس تبى ًیش در ایي هَرد ثْزُ ثجزد .سهبًی کِ ثبیذ تذافؼی ػول کٌیذ :اگز ّوکبرتبى ثِ قصذ کبرشکٌی ٍ
تخزیت شوب اس اًجبم صحیح ٍظبیفش اَدداری هی کٌذ سهبى آى رسیذُ تب اس اَدتبى دفبع کٌیذ .الجتِ فزض
ػوذی ثَدى ٍ کبرشکٌی را ّویشِ در هزتجِ آاز قزار دّیذ ٍ اثتذا اس ػذم صحت سبیز دالیل کن کبری اطویٌبى
حبصل کٌیذ .در چٌیي حبلتی اثتذا ثِ طَر هستدین هَضَع را ثب ّوکبر ابطی در هیبى ثگذاریذ ٍ ثِ ػدت ًشیٌی
اٍ اهیذٍار ثبشیذ اهب اگز اٍ ّوچٌبى ثِ کبرشکٌی اداهِ دادً ،دش اَد را در اًجبم کبرّب پزرًگ جلَُ دّیذ؛ در
صَرتی کِ کبر ًیبس ثِ ارائِ داشتِ ثبشذ ،شوب ثزای جلت تَجِ سبیزیي ،ارائِ را ثِ ػْذُ ثگیزیذّ .وچٌیي در سهبى
تحَیل کبر ثِ رئیس تبى ثزای اٍ هشخص کٌیذ کِ دقیدب کذام ثخش اس کبر حبصل سحوبت شوبست.
در صورت تداوم اضتثاهات چه تاید کرد؟در صَرتی کِ ایي کبرشکٌی ّب اداهِ پیذا کزد ٍ اس راُ حل ّبی ارائِ
شذُ در ثبال استفبدُ کزدیذ اهب ثِ ًتیجِ ًزسیذى ،ثْتز است اس ّوکبری ثب ایي فزد در آیٌذُ اَدداری کٌیذ اهب
اگز ًبچبر ثِ اداهِ ّوکبری ثَدیذ ،هی تَاًیذ هَضَع را ثب رئیس تبى در هیبى ثگذاریذ ٍ ثذٍى اًتظبر اس اٍ ثزای
هذاالِ در هشکل ،تٌْب ثزای رفغ هشکل تبى هشَرت ثخَاّیذ .الجتِ اس آًجب کِ شکبیت ثِ رئیس در کبر گزٍّی
ًدص هحسَة هی شَد ،ثْتز است تٌْب در هَارد ضزٍری کِ اشتجبّبت فزد ابطی ثِ شکست گزٍُ هٌتْی هی
شَد ،ثِ رئیس تبى هزاجؼِ کٌیذ.
چکیده ثب ّوکبری کِ هزتکت اشتجبُ شذُ است ،در یک هحیط اصَصی ٍ غیزرسوی صحجت کٌیذ .ثِ یبد داشتِ
ثبشیذ ًِ اٍ را هتْن کٌیذ ٍ ًِ هَرد سزسًش قزار دّیذ ،ثلکِ تبثیز هٌفی اقذام اًجبم شذُ ثز کلیت کبر را ثِ طَر
کبهل ثزای اٍ شزح دّیذ.

دکتز سّزُ جؼفزی( رٍاًپششک)

بهداشت حرفه ای قم

Oh.muq.ac.ir

