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دها لزوم توجه به بایدها و نبای
در محیط کار 

عدم رعایت و توجه به این 
بایدها و نبایدها شما را دچار 

.  مشکل خواهد ساخت

مساله چیست؟
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صمیمیت بیش از 
اندازه و شوخي هاي 

زننده
قهر کردن طعنه زدن 

شایعه پراکني و 
بدگویي پشت سر

سایر همکاران 

قضاوت و پیش داوري
درباره رفتار هاي 

همکاران

غر زدن و شکایت 
کردن

خشمگین شدن
دخالت در انجام امور 

دیگران حتي اگر 
.دوستانه باشد

تجسس در امور 
شخصي همکاران

استهزاء و تخریب 
همکاران

نبایدهای ارتباط با همکاران



44

شاد و آرام بودن چهره و رفتار
در محیط کار

وأم احترام به همکاران و رفتار ت
با ادب و نزاکت

همکاري، مشورت و مشارکت 
و در انجام بهینه وظایف شغلي

سازماني

ز توسعه و توانمندي همکاران ا
یم طریق انتقال تجارب و تسه

اطالعات

امانتداري و حفظ اسرار 
همکاران

کمک به انجام وظایف شغلي
ن همکار در صورت نبودن ایشا
در محل کار و یا در زمان 

مشغله زیاد ایشان

ارد همکارانتان را بشناسید و و
.شبکه اجتماعي آن ها شوید

بایدهای ارتباط با همکاران
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ه و تاثیر و قبول توصی
سفارش در ارائه 

خدمات ارباب رجوع

افشاي اسرار و 
اطالعات محرمانه 

ارباب رجوع

ر داشتن کبر و غرور د
برخورد با ارباب رجوع

کاغذ بازي هاي آزار 
دهنده و امروز و فردا 
کردن کار ارباب رجوع

نبایدهای ارتباط با ارباب رجوع



66

تکریم ارباب رجوع و حفظ 
حرمت و شخصیت آنان

خوشرویي و خوش برخوردي 
در مواجه با ارباب رجوع

ذیري پاسخگویي و مسئولیت پ
در قبال کار ارباب رجوع

ي توجیه قانوني، عقلي و منطق
عدم انجام خواسته هاي 

نامربوط  ارباب رجوع

رعایت عدالت و انصاف در 
برخورد با مراجعین

حضور به موقع در محل کار و 
امور تعیین جایگزین براي انجام

مراجعین در اوقات عدم حضور 
در محل کار

ور تسریع و تسهیل در انجام ام
مردم

گوش دادن اثر بخش به 
خواسته ها و ارائه اطالعات و 
راهنمایي الزم و کافي ارباب 

رجوع

بایدهای ارتباط با ارباب رجوع
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تجسس در امور شخصي 
کارکنان

ه پیش داوري و قضاوت یکطرف
نسبت به پرسنل

ستهزا استبداد، تکبر، تحقیر و ا
ونت تبعیض، بي احترامي و خش

در برخورد با زیر دستان

انتصاب ناشایسته اقوام، 
نزدیکان و دوستان فاقد 

صالحیت

د عدم نظارت مسئولین بر واح
هاي تحت نظر خود

وعده هاي پوچ و غیر قابل 
انجام به کارکنان

ان را نتیجه تالش و کار زیر دست
به خود نسبت دادن

عه به کار گیري کارکنان مجمو
تحت مدیریت جهت انجام امور

شخصي و غیر اداري

ارتباط مدیر با کارکناننبایدهای 
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بکار گیري نیروهاي 
متعهد، متخصص و 

شایسته

عدالت و انصاف در 
برخورد با زیر دستان

تفویض اختیارات و 
استقالل در انجام 

يوظایف شغلي و سازمان

افزایش توانمندیهاي 
ال کارکنان از طریق انتق
تجارب و آموزش

ایجاد انگیزه، میل و 
ي عالقه در کارکنان برا

انجام وظایف شغلي و 
سازماني

موقع تشویق و تنبیه به
کارکنان

حضور مدیر در بین 
همکاران به منظور 

رسیدگي به امور آنها

تقویت حس همکاري، 
تعاون و مشارکت در 

بین کارکنان

برنامه ریزي براي 
کار ، گسترش روحیه ابت

خالقیت و نوآوري 
کارکنان

قیق کنترل و ارزشیابي د
رد کارکنان و ارائه بازخو

مناسب براي اصالح و 
بهبود

جدي حمایت و پشتیباني
از همکاران براي رفع 

مشکالتشان 

بایدهای ارتباط مدیر با کارکنان
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تمرد و سرپیچي از دستورات مافوق

غیبت کردن و بدگویي پشت سر 
مدیران

ارائه گزارشات خالف واقع

با تملق و چاپلوسي در رفتار و ارتباط
مافوق

ارتباط کارکنان با مدیرنبایدهای 
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اطاعت پذیري و انجام به موقع 
دستورات مافوق

رعایت سلسله مراتب سازماني

حفظ حرمت و منزلت مدیران در محیط
اداري و غیر اداري

ارائه نظرات کارشناسي در رابطه با 
وظایف شغلي و سازماني

داوطلب شدن

کارکنان با مدیرارتباط بایدهای 
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سهل انگاري در وظایف اداري و
کم فروشي و کم کاري

دیر سرکار آمدن و زود رفتن
از محل کار

انجام کارهاي شخصي در 
اوقات و ساعات اداري

ماندن در اداره در غیر ساعات 
اداري و انجام ندادن کار و 

گرفتن اضافه کاري

انند تولید سروصدا هنگام کار م
ورد، کلیک صدادار بر روي کیب
لفن و صحبت بلند با موبایل و ت

...

غذاخوردن پشت میز کار

ات استفاده از از وسایل و امکان
محیط کار براي امور شخصي 

نتر، مثل تلفن، اینترنت، پری
...لوازم التحریر و 

تاقنصب تابلو هاي بي ربط در ا

در ارتباط با سازمان و شغلنبایدها 
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انجام به موقع و دقیق 
وظایف محوله

ر حضور منظم و به موقع د
ایان محل کار و فعالیت تا پ

وقت اداري

ارتقاي دانش و مهارت 
مورد نیاز شغلي و 

سازماني

ر سخت کوشي و تالش د
کار 

دقت و احتیاط در مصرف
و جلوگیري از ریخت و 
پاش و دوري از اسراف

رعایت پوشش اداري

رضایت شغليتعلق خاطر کاريانگیزه کاري

بایدها در ارتباط با سازمان و شغل
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خیلي زود رفتن و دیر
رفتن

ف بازي کردن با صورت
...خودکار، موبایل و 

نشان دادن بي هدفي 
در کار و زندگي

ان بدگویي از کارفرمای
پیشین خود

نشان دادن شخصیت
ضعیف از خود 

خواندن مدرکي که 
روي میز مخاطب 

.مصاحبه است

گفتن این که براي 
د زندگي کردن نیازمن
.کار کردن نیستید

به گفتن این که حاضر
وق کار کردن حتي با حق

.بسیار اندک هستید

بیان اطالعات 
محرمانه اي درباره خود 

یا کارفرماي قبلي

نبایدها در مصاحبه شغلی
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رما ارسال ایمیل تشکر به کارف
ساعت بعد از 24حداکثر تا 

مصاحبه
صداقت و راستگویي

غل آشنایي قبلي با سازمان و ش
مورد نظر

تماس چشمي
د که با رفتار و گفتار نشان دهی

براي پست مورد نظر مناسب
.  هستید

پوشیدن لباس مناسب

در مورد تجارب و مهارتهایتان
به وضوح و با عالقه صحبت

زبان حرفه اي داشته. کنید
.باشید

.مثبت اندیش باشید

بایدها در مصاحبه شغلی


