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שלחו להדפסה

איך לעבור את היום ב עבודה בלי להתעצבן )כמעט(

לנ שום עמוק

גם במק ום ע בודה טוב ונחמד ,אנחנו מוצאים סיבות להתעצבן :על ההיא שכל הזמן מדברת
בטלפון ,ההוא שתמיד מאחר ,או כל דבר אחר .אז איך לא נותנים לזה לקלקל לנו את היום?
ענת מרד כי
לכל אחד יש ב עבודה מישהו שמ וציא אות ו מדעת ו ,והופך את השה ות שם לבלת י נסבלת  .ה בעיה היא שאי-אפשר
לפ טר או להתפטר בכל פעם שנקרה בדרכנ ו מישהו כזה .אז מהי הדרך היעילה להתמ ודד ולהמש יך הלאה? מנ וחה
גלברט ,מומחית לניהול משאבי אנוש ומנהלת חב רת "ש יפור" ,העוסקת בה דרכה ובהכשרת מנח י קב וצות ומנהלי
פרויקטים ,מב יאה דוגמאות ,טיפים ,וניסיון להבין בעצם למה אנחנו מת עצבנ ים.

איחורים ועמידה בזמנים

צילוםAble stock :
ל חצו כאן ל הגדיל
הטקס ט

כש עובד מאחר ,כדאי להתחשב בוותק שלו .אם מדובר
בעובדת חדשה ,אפש ר להנ יח ש אלו קשיי הסתגלות.
כש עובדת ות יקה מאחרת בקביעות  ,ח ייבים לברר מדוע .כך גם לגבי עובדים של א מדייקים בזמנ י ה יציאה הביתה  ,או
מק דימים לארוחת ה צהרים .במק ום להת רגז ,לנז וף ולרכל  ,כ דאי להקשיב לסיבות ולנהל ש יחה ענ יינית  .מומלץ לא
למתוח ביקורת מיד ,אל א ק ודם להקש יב ,ואחר-כ ך ל דבר על המחויבות למקום העבודה ולכללים ,וכ ן לה עביר לעוב ד
את ה אח ריות לניהול הז מן ולהשלמת העבודה .

ביצועים גרועים ועצלנות
ביצועים אפשר למ דוד בדרך-כלל בצורה אובייקטיבית .אול ם גם כ אן ,חשוב להקשיב לפני שמת עצבנ ים ונ וק טים
בפעולות ק יצוניות .אחרי שהתנהלה שיחה פת וחה ,ש אחריה גם ניתנה הזדמנות נ וספת והמצב לא משתפ ר ,מוצדק
לצמצם סמכויות  .הנ יסיון מראה שכשמישהו חסר מוטיב ציה ,בסופו של דבר הזמן עושה את שלו והמערכת פולטת
אותו.

מצאו דרך לה ירג ע ,גם בזמן העבודה
ה ופעה
עוב דים רבים מת רגזים בגלל חבר ל עבודה בעל מראה מרושל ,ריח גוף לא נעים ,ה ופ עה חושפנית וכדומה .במק ום
עבודה המבהיר לעובדיו ,מהן צורות ההופעה וההתנהגות המצופות ,בעיות כ אלה מצטמצמות .במידה שאין נ והל
ברור ,צריך לדבר על כך ,למרות שזה מביך .חש וב להבהיר שהזנחה או חשיפה מ וגזמת  ,פ וגעת בתדמית ה ארג ון
ובלק וחות יו.

ומה אני? תמיד בסדר?!
במק ום להת עצבן ,לפניכם טיפים שיעז רו לנו לראות גם את המגרעות שלנ ו .אחרי שנכיר ונתמודד ,אפשר לפתור
בעיות ביתר קל ות :
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הפסיקו למקם א ת עצמכם במרכז :כש רואים את האחר כש ול י ,נחות  ,או מטרד ,לא מבחינ ים במה שקורה באמת .
אם רוצים להתעצבן פ חות  ,זכרו שצרכיו של האחר לגיטימיים בדיוק כשלכם.
צאו ממעמד ה קורבן :ראיית המציאות מתעוותת  ,כשמרגישים כל הזמן כקורבן .זכרו שתחושה זו מספקת ה צדק ות
להתנהגויות לא רצויות )"מות ר ל י" מפנ י ש אנ י הכי מסכן/ס ובל /אומלל פה(.
אל תתמקדו בחסרונות האחר :הגזמה בתיאור החסרונ ות והפגמים של האחר ,מספקת לנ ו בעצם הצדקה
למגרעות שלנ ו.
היו ענ ייניים – ביקורת והאשמות הדדיות  ,גוררות התנהגות לא אחראית משני הצדדים ויוצרות עוד בעיות  .לחילופין גם
נ עימות מאולצת  ,התנ צלות מעושה ,כאילו-הקשבה ,ל א עוזרות .רק התנה גות עניינ ית בגובה העינ יים תפת ור בעיות .

חז רה
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