
 

 

، ویست. مًاسد ثسیبسی ویبص است تب یه مذیش پرشيطٌ  صوذگی یه مذیش پشيطٌ ثٍ سبدگی چیضی وٍ اعضبی تیم فىش می وىىذ

ثٍ مًفمیت ثشسذ. ثب يجًد ایىىٍ مُبست َبی حشفٍ ای ضشيسی َستىذ يلی مُبست َبی شخصی ویض حبئض اَمیرت َسرتىذ،   

می تًاوىذ سجت مًفمیت ي یب شىست یه مذیش پشيطٌ شًوذ. دس ایىجب ثٍ وىبتی اشبسٌ می شًد وٍ ثشای مًفمیت یه چشا وٍ 

 ذیش پشيطٌ مفیذ َستىذ:م

ثرشای مُربست َربی    شرذن  وثسیبسی اص مذیشان پشيطٌ دس حشفٍ خًد ثٍ دلیر  اسص  لبئر     –مُم شمشدن مُبست شىیذاسی 

ي متعبدل دس صًستی می تًاوذ سيی اعضبی تیم اثش گرذاس ثبشرذ    یه مذیش پشيطٌ ثب اوصبف شىیذاسی دچبس شىست می شًوذ.

تب  ي مفیذ سجت می شًدگً  دَذ ي دسثبسٌ پشيطٌ ثٍ گفت ي گً ثپشداصد.ایه وىتٍ سبدٌ  آن َبوٍ دس سىًت ثٍ وگشاوی َبی 

یه مذیش پشيطٌ ثبیرذ   اعضبی تیم اوگیضٌ داشتٍ ثبشىذ، مشتشیبن ساضی ثبشىذ ي ویبص َبی اسثبة سجًع ثٍ دسستی دسن شًد.

َبی گشيَی. اختالف َب ثبیذ ممطعی ي تال  وىذ ثیش اص ایىىٍ گًیىذٌ ثبشذ یه شىًوذٌ خًة ثبشذ ثٍ خصًص دس جلسٍ 

دسن خًاَرذ ورشد ورٍ پرشيطٌ     اگش مذیش پشيطٌ اص مُبست َبی شىیذاسی ثٍ وحً مطلًثی استفبدٌ وىذ، آوگبٌ صيد گزس ثبشىذ. 

ثسیبس یىىًاخت تش پیش خًاَذ سفت.



 

تمشوضوىىذ. آن َب طجرك  ن مذیشان پشيطٌ جًان تمبی  داسوذ سيی سشعت وبس ثیش اص ویفیت آ –افضایش تًاوبیی ح  مسئلٍ 

تًجُی وٍ ثٍ آخشیه صمبن مىه ثشای تىمی  پشيطٌ داسوذ، ثٍ سشعت دس جُت پبیبن دادن ثٍ پشيطٌ پیش می سيورذ. ایره دس   

لبئ  ومی شًوذ. صمربوی ورٍ  پرشيطٌ مشاحر      حبلی است وٍ اَمیت وبفی ثشای ثشوبمٍ سیضی مذیشیت پشيطٌ لج  اص ششيع آن 

بَش می شًوذ. ثسیبسی اص ایه مشىالت ثٍ دلیر  عرذت تًاوربیی حر      ظ شىالت متعذدی یىی یىی پبیبوی سا طی می وىذ، م

مسئلٍ مذیش پشيطٌ اتفبق می افتىذ. یه ثشوبمٍ سیضی سبدٌ ومه می وىذ ترب ثترًان مًاورا سا دس مسریش پرشيطٌ وىربس صد. دس       

شًد.یج ثُتش ي پیششفت سشیا جبیگبٌ مذیش پشيطٌ می بوتمشحلٍ ثعذی سجت وست 

دچربس مشرى  َسرتىذ. ثُترشیه ساٌ     ی سيحیٍ تیمی ثیه اعضبی گشيٌ پشيطٌ اغلت دسالمبمذیشان  –تجذی  شذن ثٍ یه الگً 

، دس ومره خًاسرته اص   ثشای ح  ایه مشى ، ایه است وٍ مذیش پشيطٌ الگًیی ثشای سبیشیه ثبشذ. اگش دچبس مشىلی شرذیذ 

ي اص مرذیشیت   ىىذ مذیش پشيطٌ خًد دسثبسٌ مشىالت گفت ي گً مری وىرذ  دیگشان تشدیذ وىىیذ. صمبوی وٍ اعضبی گشيٌ می ثی

َمچىیه متًجٍ مری شرًوذ ورٍ مرذیش پرشيطٌ مسرتم  اص        جضئیبت غبف  ومی شًد، آوگبٌ مفًُت سا ثُتش دسن خًاَىذ وشد.

مرذیشپشيطٌ ویرض    اعضبی تیم عم  ومی وىذ ي جضئی اص تیم است. ثىبثشایه لًاویىی وٍ ثشای افشاد تعییه مری شرًد دس مرًسد   

صذق می وىذ.

مذیشیت پشيطٌ یىی اص شبخٍ َبیی است وٍ ًَ  احسبسی دس آن اَمیرت ثیشرتشی وسرجت ثرٍ      –افضایش ًَ  احسبسی 

ًَ  احسبسی ثبالیی داسوذ، دس حبلی وٍ ثعضی دیگش ویبص داسوذ يیظگی َبی دیگش داسد. ثعضی اص مذیشان پشيطٌ ثٍ طًس راتی 

ًیت وىىذ. تجشثٍ ثشای آن دستٍ اص افشادی وٍ فبلذ ًَ  احسبسی وبفی َستىذ، می تًاوذ ترب  ایه خصًصیت سا دس خًد تم

. ایه خصًصیت وبسثشدَبی صیبدی داسد، ثٍ طًس مثبل ثٍ مذیش پشيطٌ ومره مری وىرذ ترب ومرب       حذيدی ایه خآل سا پش وىذ

ة سجًع َب ویض مًثش است. مُم تش اص َمٍ اعضبی تیم سا شىبسبیی وىذ. َمچىیه دس تعبمالت ثب مشتشیبن ي اسثبضعف ي لًت 

یت َبیی وٍ ویبص ثٍ مذاخلٍ داسوذ، آگبَی یبثىذ. ایه مًاسد ًَ  احسبسی ثٍ مذیش پشيطٌ ومه می وىذ تب اص مًلع

ضشيسی تشیه اثضاس ثشای َش مذیش پشيطٌ است. ایه مُبست ومه می ایه مُبست یىی اص –وشدن ثیه خًة ي ثذ  ساستجب  ثشلشا

است شًوذ. ثٍ َمیه دلی   سبوی َستىذ ویض ثٍ افشاد مىتم خجشَبی ثذ دس حیىی وٍ خجشَبی خًة دس حبل اطالع سوىذ تب 

وٍ مجىبی تئًسی ديسٌ َبی آمًصشی مذیشیت پشيطٌ ثیشتش حًل استجبطربت اسرت. مرذیشاوی ورٍ ديسٌ َربی آمًصشری سا دس       

ي ... آشىب می  حبلت َبی چُشٌ، حشوبت ثذن، سفتبس ديستبوٍ مًسسبت معتجش گزساوذٌ ثبشىذ ثب مفبَیمی مث  مًاوا استجبطی،

شًوذ. ایه مُبست َب دس طًل صوذگی یه مذیش پشيطٌ ثشای گشد َم آيسدن اعضبی تیم استفبدٌ می شًوذ.

ثخش عمذٌ حشفٍ مذیش پشيطٌ اطمیىبن یبفته اص سشذ ي پیششفت اعضبی تیم است. مذیش پشيطٌ  –دايسی وشدن دسمًالا الصت 

وی وٍ ویبص است اعضبی تیم سا تشًیك می وىذ. ثب ایه حبل گبَی ايلبت اوتمبد سبصوذٌ اعضبی تیم ضشيسی ي مُم است.صمب

مشىالت ممىه است ثیه مذیش ي اعضبی تیم ي یب ثیه اعضبی تریم س  دَىرذ. ثرٍ جربی      –گفت ي گً ثٍ جبی تعل  وشدن 

پشيطٌ ثبیذ دسثبسٌ آن گفت ي گً وىذ. ایه وىتٍ وًچه اص حربد  ح  شًوذ، مذیش ایىىٍ صجش وىیذ تب مشىالت ثٍ خًدی خًد 



 

شذن مشىالت جلًگیشی می وىذ ي ایه اطمیىبن سا می دَذ وٍ مذیش پشيطٌ اجبصٌ وخًاَذ داد مشىالت شخصی ثیه اعضرب  

 ثٍ يجًد آیذ.

 

 

 


