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 چكيده 

موجب گرديده رفتارهای ناسازگارانه كاركنان يکي از دغدغه های  اهمیت روز افزون منابع انساني و نقش آن در عملکرد سازماني

سازمان را با چالش های متعددی در زمینه عملکرد و بهره  كاركنان رفتاری های نابساماني گردد. در واقع امروزیمهم مديران 

 :ارائه تعريف مشخصي از نابساماني رفتاری كاركنان تحت عنوان رفتارهایاين پژوهش با . خته است ساوری نیروی كار مواجه 

،رفتارهای نابهنجار و منفي ، رفتارهای دشوار و ناسازگارانه به بررسي و تبیین ابعاد  نامطلوب ، رفتارهایسازماني ضد شهروندی 

 -توصیفي روشاستفاده از  با مقاله ايندر همچنین  مي پردازد. برخورد با آنكاربردی در مختلف اين مسئله و ارائه راهکارهای 

ها و به آسیبو به تفصیل شناسايي  كار ناسازگاری رفتار نیروی در تاثیرگذار عوامل ای كتابخانه مطالعات بر تکیه با و تحلیلي

مهمترين داليل رشد و توسعه نیافتگي كشورها وجود يکي از  دهدنشان ميها پژوهش اين نتايج  .گرديده است اشاره تبعات آن 

انگیزه های اجتماعي مشخص گرديده همچنین  ؛ يک نوع ناراحتي و ناسازگاری در میان كاركنان سازمان های آن كشور است

مهمي ايفا نقش بهره وری سازمان ها كاهش سطح و كاری  ناسبايجاد شرايط نام ، بروز اينگونه رفتارهادر كاركنان نامطلوب 

  مي كند.
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 مقدمه
 نیز اثربخش مديريت و نیست سازمان آن كاركنان سوی از سودآوری خدمات ارائه به منحصر ها سازمان مسئولیت سالم جامعه يک در 

 به رواني و جسمي سالمتي كه است آن سالم سازمان يک مشخصات لذا از ،شود نمي حاصل كاركنان رواني سالمت به اعتقاد و توجه بدون

 است .   تأكید مورد وری بهره و كه تولید گیرد قرار مدير توجه مورد اندازه همان

 كار محیط انساني ابعاد كردن فراموش با نوين لیکن های شیوه اتخاذ با اهمیت اين مسئله انچنان واضح است كه هر چند يک سازمان 

 تا هستند فرصتي انتظار در و بدبین ، پرخاشگر ، ناراضي ، مغموم ، عصبي ها سازمان اين كاركنان اما ،برسد نظر مورد تولید سطح به بتواند

  .دهند نشان مخرب ای شیوه بهنامطلوب  حوادث و سوانح ايجاد ، يکديگر شخصیت ترورغیبت ،  ، كاری كم با را خود رواني های پريشاني

 سازمان وارد كاركناني است ممکن گاهي ، انساني نیروی گزينش و جذب عملیات در دقت علي رغم در سازمانهای امروزی از سوی ديگر 

 با آمدن كنار كه هستند كار محیط در  همیشه افرادی در واقع ، دهند نشان خودشان از كار محیط در نامطلوبي رفتار داليلي به كه شوند

 كاری محیط يک در مشکالت اين كه كنند مي فراهم را مشکالتي و اندازند مي ديگران دوش به را خود كار از بخشي آنها. است مشکل آنها

 .  گردد مدير يک شدن كشیده چالش به و كارمند يک اخراج به منجر است ممکن

 مي مثبت ارتباط روشهای و گوناگون مهارتهای يادگیری با شود مي كسب  آموزش و يادگیری طريق از ها انسان رفتارهای اعظم بخش

 يا و رواني، و اجتماعي نیازهای ارضای ،عدم ها نابرابری مانند عوامل برخي اما ، يافت دست خصوص اين در مناسبي حل راه به توان

هرگز باشند و  مي ها سازمان در كاركنان اثربخشي و عدم كارآيي عدمو موجب  رفتاری های نابساماني اصلي عوامل كاری، وجدان نداشتن

 وری بهره وكاهش ها سازمان در كاركنان مثبت عملکرد كاهش به منجر كاركنان رفتاری های نبايد اين نکته را فراموش كرد كه نابساماني

 .داشت نخواهد را پايدار توسعه با همگامي و پايداری توان باشد نداشته وری بهره كه ای جامعه و میگردد

 و اولین ،لذا همیشه كاركنان در رفتاری های اختالل و رواني های پريشاني پیدايش مقابل در مقاومت يعني كار محیط در رواني بهداشت

 الگويي ايجاد بر ،عالوه افراد اين اصالح با بتوان بسا چه. نیست سازمشکل نیروهای حذف ، ثبات و آرامش به رسیدن برای اقدام بهترين

 و حرفه در مديران كه دانست بايد واقع در.  آموخت مفیدی و گرانبها تجربیات خود مديريتي و شغلي مسیر طولدر  ، سايرين برای مناسب

 طبیعت اين همچنین و دارند وجود سازمشکل كاركنان همیشه زيرا ، كرد خواهند برخورد ، سازمشکل كاركنان با حتماً شانشغلي مسیر

 . باشد داشته برخورد افراد اين با مدير عنوان به كه است مدير يک شغل

 در اين نوشتار تالش نموده ايم تا با ارائه تعريف مشخصي از نابساماني رفتاری كاركنان تحت عنوان رفتارهای ضد شهروندی ، رفتارهایلذا 

ئله و ارائه راهکار و پیشنهادات ،رفتارهای نابهنجار و منفي ، رفتارهای دشوار و ناسازگارانه به بررسي و تبیین ابعاد مختلف اين مس نامطلوب

 كاربردی در برخورد با آن بپردازيم تا راهگشای دغدغه مديران در سازمانها و نهادهای مختلف باشد .

 

 بيان مساله 

 چرا انسانها، كه اهل تعقل هستند ممکن است دچار نابساماني های رفتاری شوند؟

 بسیار كارا و برخي كم كارند؟س كاركنان چرا برخي 

 بخشید؟ در محیط كار را بهبود كاركنان رفتار توان مي چگونه

 اهمیت سازمان نظريه در ديگری زمان هر از بیش انسان و شود مي تلقي سازمان هر رقابتي مزيت بهترين امروز، دنیای در انساني منابع

 و باشد سازمان راه سر بر جدی مانعي است ممکن دهد، ياری رقابت در را سازمانها تواند مي كه اندازه همان به انساني نیروی. است يافته

 بیروني تصوير و قرارگرفته الشعاع بیشتر تحت سازمان عملکرد دهند، نشان خود از بیشتری نابهنجار رفتارهای سازمان يک اعضای هرچه

 آسیب پذير مي گردد .  آن

.  است توزی وكینه ارعاب، لجبازی، پرخاشگری، قلدری، كاری، كم همچون رفتارهايي وجود امروزی سازمانهای معضالت از در واقع يکي

 به عنوان رفتارهايي چنین بروز .گذارند مي تأثیر كاركنان همکاری روحیه و شخصي بین بر روابط هم و سازمانها عملکرد بر هم رفتارها اين

 عملکرد موجب ارتقاء كه سازماني شهروندی رفتارهای خالف بر )نابهنجار، ناسازگاری،تعارض( تعبیر شده و  ضد شهروندی رفتارهای
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 به شود و سازمان كاركرد مانع تواند شوند مي مي آن اجتماعي و نظاير سرمايه مشتری، وفاداری و رضايت ، سازمان اثربخشي ، سازمان

 .  باشد داشته پي در جامعه برای نیز را تبعاتي و شود منجر اعتبار آن شدن خدشه دار يا و درآمد كاهش

 بنیه كم های بنگاه ورشکستگي و مشتريان دادن دست از و كاركنان خصوصي، اخراج بخش در رفتارها اينگونه منفي پیامدهای جمله از

با  را ها آن است ممکن آنها، اهمیت و گستردگي به توجه با عمومي، نهادهای و نابهنجار در سازمانها رفتارهای بروز اما.  شود مي تلقي

 عمومي اعتماد باشند، مردم اعتماد و وثوق مورد بايد كه كاركنان سازمانهايي بین اين رفتارها در اشاعه.  سازد مواجه تری جدی بحرانهای

 كنترل با تا شوند يابي نابهنجار و ناسازگارانه ريشه رفتارهای ضروريست، لذا. كند مي ايجاد اختالل سازمانها در كاركرد اين و دار خدشه را

  . يابد افزايش سازمان اثربخشي و كارايي رفتارهای نا مطلوب ، بروز عوامل تقويت و آنها موجد عوامل

 

 پژوهش نظري مباني
 از موجب جهان در رفتارها اين. اند يافته بسط كمتر و باشد مي جديد نسبتاً شهروندی نابهنجار و ضد رفتار مورد در شده انجام پژوهشهای

مديريت  به ادبیات ضدشهروندی رفتار مفهوم ورود با (Pearce and Giacalone , 3002)  شوند سال مي در دالر میلیاردها دادن دست

 کهناي ضمن كردند؛ تعريف ، كاهد مي او كار بازده از كه كارمند  "بدرفتاری" نوعي منزله به را آن ( ( 1994 سیمز و تروينو ، بال جیل

،  (Giacalone and Greenberg,1997)   اجتماعي ضد فتارر، (Neuman and Barron, 1998) پرخاشگرینظیر  عبارتهايي

 Skarlicki and)قام جوييانت،(Hogan and Hogan, 1989)بزهکاری،(Fox and Spector, 1999)و ناكارآمد رفتار غیرمولد

Folger, 1997) ، كینه توزی(Bies et al., 1997)   انحراف  و  (Robinson and Bennett,1995 ;Hollinger,1986)  نیز 

  .اند رفته كار به شهروندی ضد رفتار توصیف برای

 نظیرخرابکاری، را ها واكنش از ای گسترده طیف ، رفتارها اين است ممکن كه اند دريافته اند، مطالعه كرده زمینه اين در كه محققاني

  (Pearce and Giacalone,2003). گیرند بر در را شوخي حتي و پرخاشگری نزاع، انتقامجويي، دزدی،

 از ناشي شهروندی رفتار مثال، برای.  باشد تضاد مطلوب در شهروندی رفتار يک با نامطلوب، رفتار يک است ممکن حالتها از بسیاری در

 بدانیم كه است مهم بسیار اما ,Spector and Fox)3003) مي يابد تجلي تاخیر و غیبت و كار از رفتن طفره با تضاد در كاری، وجدان

 ضد رفتارهای دهد، مي نشان كه دارد انطباق نیز پوفر نظر با اين موضوع.  نیست شهروندی رفتار از پايیني سطح صرفاً ضدشهروندی رفتار

 .شوند تلقي نمي منحرفانه رفتارهايي الزاماً و نیستند اجتماعي رفتارهای مثبت های جنبه نقطه مقابل شهروندی

( 8991MacKenzie et al.,.) 

 با اند، برده كار به ( 8991)   همکاران و بال ،( 2003)گیاكالون و پیرس ،( 3002)  آهرن و جلینک كه شهروندی ضد رفتارهای مفهوم

 همپوشاني نیستند لیکن منطبق هم بر كامال مفاهیم اين اگرچه.  است شده گرفته كار به نیز پژوهشگران ساير توسط متفاوت عناويني

 .  اند توجه قابل ها رفتار طیف اين در موجود های

 

 از : عبارتند هستند،سازماني  ضدشهرونديمنفي يا رفتار  رفتار نوعي كه معرف عباراتي مهمترين

 مهم هنجارهای كه دانند مي اختیاری رفتاری عنوان به كارمند را رفتاری ناهنجاری(  8991)  بنت و رابینسون ناهنجار: رفتار( الف

 غیراخالقي رفتار ناهنجار و رفتار بین آنها. كند مي تهديد را دو هر يا و آن اعضای يا سازمان يک بودن و خوب كند مي نقض را سازماني

 رفتارهای حالیکه در كنند، مي نقض را سازمان هنجارهای كه است رفتارهايي متمركز بر ناهنجاری آنها نگاه از.  اند شده قائل تمايز كارمند

 را كار محل رفتارهای از دو بعدی شناسي گونه يک ،( 8991)  بنت و رابینسون.  هستند اجتماعي ارزشهای و قوانین اخالقي، نقض غیر

است  شده ارائه( 8) جدول در بندی طبقه اين "سازماني"برابر در "فردی بین" و "خطیر" برابر در "اهمیت كم": اند داده بسط
.(Robinson and Bennett, 1995)  

 يا كارمندان سازمان، به آسیب باعث كه رفتاری به مثابه را اجتماعي ضد رفتار ( 8991)  گرينبرگ و گیاكالون اجتماعي: ضد رفتار( ب

 تبعیض، خواری، اخاذی، رشوه عمدی، سوزی آتش:  از عبارتند ضداجتماعي رفتار از های نمونه.  اند تعريف كرده ، شود مي آن سهامداران

 رفتارهايي تعريف اين.  فردی بین خشونت و شکني پیمان و دی دز دروغگويي، خرابکاری، زدن، پس كالهبرداری، خواهي، زياده جاسوسي،

 گیرد مي بر در شوند مي سازمان و  افراد به آسیب باعث كه را رفتارهايي نیز و شوند مي واقع سازمان خارج و در داخل كه را

(Giacalone and Greenberg,1997).  

 و گروهي فردی، سطوح برای منفي پیامدهای با را در سازمان غیركاركردی رفتار ( 8991)  همکارانش و گريفین : رفتارغيركاركردي( ج

 غیركاركردی يا نیت، كاركردی و قصد به بسته كه گیرد برمي در را رفتارهايي مفهومي چارچوب اين. دهند قرار مي نظر مد سازماني، حتي
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 و! زنند مي آسیب ها گروه يا افراد به مستقیما كه رفتارهايي:  هستند بندی قابل تقسیم كلي طبقه دو در رفتارها اين. شوند مي محسوب

 سازمان به هم و فرد به هم نهايتاً است غیركاركردی ممکن رفتارهای از بسیاری كه است واضح! رسانند مي آسیب سازمان به رفتارهايي كه

در  بندی طبقه اين.  است بندی تقسیم اين مالك شود، مي متحمل را خسارت ترين و مستقیم بیشترين كدامیک اينکه اما بزنند؛ صدمه

 ديده بندی طبقه اين در زنند مي صدمه از سازمان خارج به كه رفتارهايي شود مي مالحظه كه طور همان. است شده معرفي( 8)جدول

 در ايمن، غیر كاری اقدامات مثل رفتارها، برخي است ممکن ، مثال برای نیست؛ شفاف بنديها اين طبقه تقسیم خطوط عالوه، به.  اند نشده

 . (Grriffin et al.,2002) گیرند قرار طبقه يک از بیش

 ساير يا سازمان به زدن آسیب قصد به كه رفتاری به مثابه را (CWB)ناكارآمد  رفتار(  3003)  فوكس و اسپکتور :ناكارآمد رفتارهاي( د

 انجام از كار، اجتناب:  از عبارتند رفتارها اين از ای نمونه. كنند مي تعريف زننده، آسیب بالقوه نظیر اقدامات شود، مي انجام آن اعضای

 مستقیما خصومت، و تعرض نظیر اقدامات برخي.  دزدی و خرابکاری،ناسزاگويي(، ) لفظي خصومت ابراز فیزيکي، تعرض وظايف، نادرست

. پذيرند مي صورت علیه سازمان مستقیما خرابکاری، يا وظايف نادرست انجام مثل ديگر اقدامات حالیکه در شوند، انجام مي افراد علیه

  .سازمان علیه هم باشد و افراد علیه هم است ممکن نیز دزدی نظیر اقدامات برخي

 يا اجتماعي هنجارهای سازمان، اعضای توسط  كه عمدی اقدام هر(  8992)  وينر و وردی نظر از: (OMB)سازماني بدرفتاري( ه

 قصد و تعريف نیت اين در دارد، وجود غیركاركردی رفتارهای در كه آنچه مشابه.  است بدرفتاری سازماني نوعي میکند، نقض را سازماني

  نفع به گفتن دروغ مثل) دارند تناقض اجتماعي ارزشهای با اماسازگارند،  سازماني ارزشهای با كه رفتارهايي.  دارد اساسي نقشي كارمند،

 در سازماني ارزشهای با اما اجتماعي سازگارند، ارزشهای با كه رفتارهايي همچنانکه شوند مي تلقي سازماني منزله بدرفتاری به ، (سازمان

و  داخل در كه را رفتارهايي هم ؛ گیرد بر مي در را زننده آسیب رفتارهای انواع رويکرد بیشتر اين(. سازمان اسرار افشای مثل) تضادند

    زنند مي صدمه جامعه به كه را هم رفتارهايي و زنند مي آسیب افراد به كه را رفتارهايي هم و رسانند مي آسیب سازمان به خارج

(Vardi and Wiener,1996). 

 

 

 

 

 

 

 ديگران، به زدن صدمه برای افراد كوششهای به با اشاره كار محیط در آدمي پرخاشگری موجود، در ادبیات :كار محل در پرخاشگري( و

 در پرخاشگری. بارون (Baron and Richardson , 1994)است شده تعريف متحیركننده و رفتارهای گوناگون از گسترده طیفي در

 از استفاده و تجاوز مجادله، در اصرار و بدگويي، و شايعه همکاری، انتشار از كردن مضايقه( 8) :  كند مي مطرح سطح سه در را كار محل

 افراد؛ احساسات كردن دار زباني، وجريحه تهديدهای كارشکني، ، مراجعین و همکاران، سرپرستان، با شديد مجادله (3) آمیز؛ اهانت كالم

قتل،  به ارتکاب گرم، سالح از استفاده ها، يي دارا و اموال تخريب ، فیزيکي خورد و خودكشي، زد به تهديد و شديد عصبانیت نمايش( 2)

 .است شده معرفي رفتار اين برای  ديگری بندی تقسیم( 8) جدول در.(Baron, 1994)آتش سوزی   ايجاد و جنسي، تجاوز

 :است شده ارائه منفي رفتارهای انواع تعاريف خالصه( 8)  جدول در 
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 كاركنان منفي رفتارهاي انواع تعريف  1 –جدول 

 منبع اصلي طبقه بندی تعريف عنوان رديف

8 

 ناهنجار رفتار

 كارمند

Employee 

Deviance 

 كه اختیاری رفتاری

 هنجارهای

 مي نقض را سازمان مهم

 خوب" طريق اين از و كند

 "بودن

 يا و آن اعضای سازمان،

 .يکند م تهديد را هردو

جويي  عیب و سازی شايعه مثل فردی، بین اهمیت كم ناهنجاری

 همکاران؛ مورد در

كندكاری  و منابع اتالف مثل سازماني، اهمیت كم ناهنجاری

 عمدی؛

انداختن  خطر به و بددهني مثل فردی، بین جدی ناهنجاری

 همکاران؛

 .از سازمان دزدی يا لوازم تخريب مثل سازماني، جدی ناهنجاری

Robinson 

and 

Bennett, 

1995 

3 

 رفتار

 ضداجتماعي

Antisocial 

Behavior 

 آسیب كه منفي رفتارهای

 توان از يا هستند زننده

 وارد آسیب برای ای بالقوه

 دارايي يا و افراد به كردن

  سازمان يک های

 .برخوردارند

 خشونت و دزدی مثل افراد، به آسیب و سازمان داخل در رفتار

 فردی؛ بین

 و حريق ايجاد مثل سازمان، به آسیب و سازمان داخل در رفتار

 خرابکاری؛

 رشوه  و اخاذی مثل افراد، به آسیب و سازمان درخارج رفتار

 خواری؛

 .جاسوسي مثل سازمان، به آسیب و سازمان خارج در رفتار

Giacalone 

and 

Greenberg, 

1997 

2 

 بدرفتاری

 سازماني

Organization

al 

Misbehavior 

 توسط كه عمدی اقدام هر

 سازمانها، اعضای

 هنجارهای

 هنجارهای يا محوری

 .كند نقض را اجتماعي

  مثل نقض مقررات؛(،s نوع)فردی منافع قصد به رفتار

  به دروغگويي مثل(،Oنوعسازمان) كردن منتفع قصد به رفتار

 مشتری؛

 و سازمان هنجارهای بین تعارض بردن ازبین قصد به رفتار

 ؛جامعه در سازمان كاركرد باره در كردن غلو مثل( ، Dجامعه)نوع

Vardi and 

Wiener, 

1996 

1 

 ناكارآمد رفتار

Counterprod

uc 

tive Work 

Behavio 

 آسیب قصد به كه رفتاری

 ساير يا سازمان به زدن

 .شود مي انجام آن اعضای

 فیزيکي؛ تعرض مثل افراد، به زننده آسیب رفتار

  خرابکاری؛ مثل سازمان، به زننده آسیب رفتار

 .سازمان و افراد از دزدی مثل هردو، به زننده آسیب رفتار

 

Spector 

and 

Fox, 1999 

1 

 رفتار

 غیركاركردی

Dysfunction 

Work 

Behavior 

 توسط برانگیخته رفتارهای

 از گروهي يا كارمند يک

 افراد برای كه كارمندان

 فعال های گروه سازمان،

 سازمان، خود يا آن، در

 همراه به منفي  پیامدهايي

 .دارند

  :زنند يم  آسیب هها گرو و افراد به كه رفتارهايي

 اقدامات و خودكشي، مثل خود، به صدمه به معطوف رفتار -

 ناايمن؛ شغلي

 وخشونت جنسي آزار مثل ديگران، به صدمه به معطوف رفتار-

 .فیزيکي

  :يزنند م آسیب سازمان به كه رفتارهايي

 دزدی و غیبت مثل اختصاصي، هزينه با -

 .غیركاركردی سیاسي رفتارهای مثل عمومي، های هزينه با -

Griffin, 

O’Leary- 

Kelly, and 

Collins, 

1998 

2 

 در پرخاشگری

 سازمان

Organization 

Aggression 

 كه آمیز خشونت رفتارهای

 سازمان بر حاكم رواني جو

 را

 .كنند مي تهديد

 كه زباني تهاجم و درآوردن شکلک مثل :دشمني و خصومت ابراز

 كند؛ يم ايجاد عاطفي ضايعه بلندمدت در

 يا فرد توانايي ابراز از شدن مانع مثل :خرابکاری و تراشي اشکال

 سازمان؛ توانايي در دستکاری

داد و فرياد زدن ، ناسزا گفتن و تهديد  مثل :آشکار پرخاشگری

  .افراد

Spector, 

1978 
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 :  از عبارتند كنند مي توصيف راكاركنان در سازمان ناسازگار رفتارهاي مشابه، طور به كه عباراتي ساير

 به توزی كینه(Skarlicki and Folger,1997) , مخرب پیامدهای با جويانه تالفي رفتارهای به مثابه :و كينه توزي  جويي انتقام

همانند اينکه   (Bies et al., 1997)شوند مي گرفته كار به ديگران منافع بلندمدت و مستمر تخريب برای كهاست  رفتارهايي مثابه

 بگذارند و يا در جهت شکست مديريت سازمان برخالف نقطه نظر او عمل نمايند .كاركنان اسرار سازمان را با ديگران در میان 

اجتناب از كار كه با (Puffer,1987) میشوند منجر موجود مقررات هنجارها و شکستن به كه رفتارهايي مثابه به : تمردآميز رفتارهاي

، لجبازی و خودسری ، انکار آشکار مقررات و اعالم مداوم قصد سرباز زدن ، انکار و فراموشي وظايف و مسئولیتهای مربوطه انجام مي شود 

 از نمونه رفتارهای تمرد آمیز محسوب مي شوند . ،عدم موافقت خود با سازمان 

  

 میروند به كار اهداف به زدن صدمه برای مبهم نیت با و كم شدت با كه انحرافي رفتارهايي مثابه به كار: محل در غيرمدني ي رفتارها

بصورت آتش زير خاكستر مي  اينگونه رفتارها اغلب .(Andersson and Pearson,1999)(ديگران به بي اعتنايي و بي تربیتي نظیر)

همکاری نکردن و عدم مقاومت در برابر اقتدار مديريت و سازمان بدون ابراز علني ، بي تفاوتي نسبت به مسائل و مشکالت سازمان ، ،د نباش

 جمله مصاديق اينگونه رفتارهاست .حضور موثر در برنامه های سازماني ، بیان غیرواقعي مسائل سازمان از 

 

 كاركنان ناسازگار رفتار شناسي 

ترين روش رفتاری مي دانند ، كه ساز اين راه را سادهكه كارمندان مشکلاست  ارمندان مشکل ساز اين گونه هستند ايناينکه چرا ك

آنها كارساز بوده است . آنها ممکن است چیزی در خصـوص رفتارهای ديگر ندانند و يا اينکه اين مدل رفتارها را احتماالً درگذشته برای

 . تواند تأثیرگذار باشدكنند اين گونه رفتارها ميا كه تصور ميآگاهـانه انتخاب كنند ، چر

بايست تأثیرات اين كه مي مبود كه با اين ديد به موضوع نگاه كنیم موفق خواهیناسازگار و مشکل ساز در برخورد با كاركنان ما زماني 

رفتار با كودكان است . برای مثال اگر هروقت كه . به داليل مختلف اين موضوع مشابه طرز مدست رفتارهای نامطلوب را كاهش دهی

ن كودكي فرياد كشید و والدينش به او آبنبات دادند ، وقتي آبنبات مي خواهد چه بايد بکنند ؟ البته كه او دوباره فرياد خواهد كشید . اي

كند از عصـبانیت منفجر ار مخالفتي ميتشابه دقیقاً برای اين دسته ازكاركنان نیز مصداق دارد . زماني كه كسي با آنها در محیط ك

  .كنند بازی قلـمداد مي هشوند و پس ازاينکه اطرافیان دست از مخالفت برداشتند ، آنها خود را برنـدمي

است ترين آثار منفي را بر افراد و سازمان ها دارند، بنابراين ضروری  ، بیشترين و عمیقيا ناسازگاربايد توجه داشت كه شخصیت های دشوار

 .كه با برخي از اين شخصیت ها، آشنا شويم

 ناسازگار شخصيتهاي  انواع

 شخصيت هاي همه چيزدان. 1

افرادی هستند كه فکر مي كنند در همه زمینه ها، متخصص هستند و سعي دارند درباره هر موضوعي ابراز عقیده كنند، اما زماني كه 

مي گیرند و بر اشتباه خود اسرار مي ورزند. از خصوصیات ديگر اين  حالت تدافعي به خوداشتباه مي كنند، اشتباه خود را قبول ندارند حتي 

 .فاده بودن استراِافراد، تکبر و پُ
 

 شخصيت هاي منفعل. 2
شخصیت های منفعل، چهره ای سرد و بي احساس دارند، به ديگران با بي تفاوتي نگاه مي كنند و نگاه های خیره دارند، از اختالف نظر و 

 .مناقشه يا چالش، به هر قیمتي كه شده، اجتناب مي ورزند و دوست ندارند عقیده و نظر خود را ابراز كنند

 شخصيت هاي مستبد. 3

شخصیت های مستبد، قلدری مي كنند، حتي اگر الزم باشد، با چرب زباني ديگران را وادر به كارهايي مي كنند كه ممکن است در نهايت 

شخصیت های مستبد به سادگي به ديگران توهین مي كنند و زماني كه از ديگران انتقاد مي كنند، انتقادشان  به سود آنان تمام شود.

 .همراه با قساوت و بي رحمي است. پر توقع بودن نیز از خصوصیات ديگر اين افراد است

 شخصيت هاي بله گو. 4

ا هر پیشنهادی موافق هستند. اين افراد قول انجام دادن هر كاری را شخصیت های بله گو، در مقابل هر در خواستي، پاسخ بله مي دهند و ب

 .مي دهند، اما به ندرت به قولي كه داده اند، عمل مي كنند
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 شخصيت هاي نه گو. 5
در مقابل شخصیت بله گو، شخصیت نه گو قرار مي گیرد كه در مقابل هر درخواستي پاسخ نه از آنها شنیده مي شود. آنها منفي باف و 

 .دبین هستند و كمتر از خود انعطاف نشان مي دهد و وجود اين نوع شخصیت در هر جايي، مانع از پیشرفت كارها مي شودب

 شخصيت هاي شاكي. 6
فردی است كه به قول معروف از زمین و زمان شکايت مي كنند و در مقابل، برای تغییر اوضاع و احوال در جهت صحیح، اقدامي انجام نمي 

ی كه دارای اين شخصیت هستند، همیشه منفي گرا بوده و عیب جويي مي كنند و با اين كار خود، ديگران را از خود مي دهند. افراد

 .رنجانند

 شخصيت هاي حسود. 7
افرادی كه دارای شخصیت حسود هستند، تاب تحمل رشد و پیشرفت هیچ يک از دوستان و همکاران خود را ندارند و اگر متوجه شوند 

دوستان و يا همکاران آنها مورد توجه قرار گرفته است، به روش مستقیم يا غیرمستقیم مي كوشند وی را در نزد ديگران حقیر يکي از 

 .نمايند. همچنین اين افراد سعي مي كنند به گونه ای رفتار كنند كه هرگز كسي متوجه حسد و گاه كینه ورزی آنان نشود
 

  انواع كاركنان ناسازگار

 ازگار در محیط كاری از تنوع حاالت رفتاری برخوردار مي باشند كه در ذيل به برخي از مهمترين آنها اشاره میگردد :كاركنان ناس

 راحت طلب كاركنان.1
كردن را ندارند. تعداد اين دسته از  افراد راحت طلب كسانى هستند كه داراى مدرك يا تخصص باالهستند،اما حال و حوصله ى كار

 كنند.كدامشان به اين مساله اعتراف نمى هیچ است، اما تقريباًكاركنان زياد 

هاى اصلى اين افراد، اين است كه درصدد متقاعدكردن شما برمى آيند كه شغلى كمتر از حد توانايى و ظرفتیشان به آنها يکى از نشانه

شوند. بنابراين چنین افرادى از ذكر گرفته نمى خواهند، به كاركنند، زيرا در مشاغلى كه خودشان مىبدهید. امااغلب اينان ضرر مى

كنند. مثال پرستارى، كه مايل نیست در شغل پرستارى كه طى كرده است، خوددارى هاى خود در تقاضانامه ى كارى پرهیز مىشايستگى

هاى شیطان كه تحمل بچه كند. يا معلمى،هاى خود، كه مناسب شغل دفترى است، اشاره مىكند و در عوض به آن دسته از شايستگىمى

كند . بنابراين، تجربه ى كارى قبلى در هاى معلمى خود پرهیز مىو كنجکاو درمحیط مدرسه وكالس درس را ندارد، از ذكر شايستگى

ى شغل معلمى شود و مثال معلمى كه تمايل به كار در امور دفترى دارد ، بجاى اينکه تجربهتقاضانامه، به طور واقعى بیان نمى

كند.از آنجائیکه شما به عنوان ى شغلى خود مورد اشاره قراردهد، صرفا خود را به عنوان عضو كادر دفترى مدرسه معرفى مىرادرتقاضانامه

مند به مديريت برافراد هستیدنمى توانید متقاضیانى با اين نوع شخصیت را مورد تجزيه و تحلیل قراردهید ، اما گاهى نبايداين مدير ، عالقه

 بینند.راد را دست كم گرفت ، زيرا شايد آنقدرهاهم بى عرضه نباشند. آنها كار را از زاويه ديگرى ، متفاوت از نقطه نظر شما مىاف

خواهد بقیه عمر خود را با نگاه كردن يى است كه ديگر نمىساله 11ها شايد درست مانند وضعیت دندانپزشک راحت طلب اين نوع وضعیت

 هاى فاسد آنها بگذراند. كردن دندان به دهان مردم و پر

 اما انسانهاى زيادى درمشاغل نامناسبى مشغول كار هستند و بايد آنها را تشويق كرد كه جرات تغییر وضعیت خود را پیدا كنند. 

ى شغلى راحت و منحرف نکند. يعن -براى موقعیت دلخواه  -غالبا دنبال شغلى هستند كه آنها را از جستجوى خود انسانهای راحت طلب 

بى دردسر برمى گزينند تا فرصت تفکر و جستجو را داشته باشند )البته در اينجا صحبت از افرادى است كه تخصص الزم را دارند، اما حال 

بینند. آن گروهى كه مدرك باالى تحصیلى دارند اما فاقد تخصص الزم و فاقد حال و حوصله هستند و حوصله كاركردن را در خود نمى

ايت ديگرى دارند.( اغلب اين افراد متخصص بى حال و حوصله ، در پى مشاغل كم زحمت هستند تا فرصت خیال پردازيهاى خود را نیز حک

كنند،اما داشته باشند. بنابراين توجه داشته باشید: مشاغل خاصى هستند كه بدون شک پس از مدت كوتاهى شما را از كار دلسرد مى

 برند ، پس مسئله اصلى در اينجا تناسب فرد باشغل است .انجام همان كار لذت مى كاركنانى هم هستند كه از

    كاركنان بي تفاوت. 2 
بي تفاوتي كاركنان نسبت به مسائل و مشکالت سازمان، مشکلي است كه در ايران گريبانگیر اكثر سازمانهای دولتي و بعضي سازمانهای  

اين موضوع عکس العمل های متفاوت از خود نشان مي دهند. بي تفاوتي نوعي انحراف از وضعیت غیر دولتي است. مديران در برخورد با 

 متعادل در سازمان است. در مديريت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعريف كرده اند. پس شايد بتوان بي تفاوتي را نیز نوعي

حران زا از قبیل: كاهش نقدينگي، يا عدم فروش كاالی تولید شده و مواردی از اين دست، بحران نامید. اگر به بي تفاوتي مانند ديگرعوامل ب

توجه شود، مي توان به آن بعنوان يک عامل تخريبي در سازمان نگاه كرد. بي تفاوتي را شايد بتوان يک بحران خاموش، سقوط آرام و 
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ي تفاوتي با توجه به اينکه تأثیر زيادی بر سیستمهای مختلف در تخريب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش اين چنیني به موضوع ب

 سازمان، بخصوص بر تولید دارد، بسیار جای تأمل است.

 را مي توان موارد ذيل ذكر كرد : علل بروز بي تفاوتي در كاركنانمهمترين  لذا از جمله

 :يل مختلفي دارد از قبیل بي تفاوت بودن خود بي توجهي از طرف مافوق دال بي توجهي مافوق به مسائل و اتفاقات سازمان

  مافوق به مسائل سازمان، بي تجربه بودن مافوق، نداشتن دانش كافي، نبود معیارهای ارزشیابي و ...

 :كاركنان نگاه تیزبیني به تصمیمات مديريت در مورد خودشان دارند. بطور مثال در انتصاب همیشه يک  عدم شايسته ساالري

 شايسته. گردد مي تفاوتي بي  بوجود مي آيد. در صورت عدم انتخاب فردی شايسته، موجب بروز نارضايتي و مقايسه اجتماعي

ترفیعات بر اساس شايستگي افراد انجام نمي شود و معیار  سازمانهای چنین در. ندارد جايگاهي بیمار سازمانهای در ساالری

  و چرا است.شايسته بودن بر تعداد بله گفتن و حرف شنوی بدون چون 

 :چه بسا افرادی كه دارای دانش و تخصص باالی هستند ولي بخاطر برخورد گزينشي و  برخورد گزينشي با تخصص افراد

  انتخابي در جايگاه پايیني قرار مي گیرند و بالعکس.

 :و كارشان نظارت از جمله مواردی است كه موجب مي شود پرسنل احساس كنند كه مورد توجه هستند  عدم وجود نظارت

  ارزشمند است.

 :كاركنان نیازهای متفاوتي دارند. بعضي با دريافت پول بیشتر، بعضي با پذيرفته شدن، بعضي  عدم شناخت نيازهاي كاركنان

با تشويق و ... احساس رضايت مي كنند. در سازمانهايي كه بصورت سنتي اداره مي شوند، مديران فقط بدنبال تأمین نیازهای 

و ايمني كه اولین نیاز در سلسه مراتب نیازهای آبراهام مزلو مي باشد، هستند. در اين سطح نیازهای اصلي و فیزيولوژيکي 

اساسي آنها مانند شکوفايي كه از جمله نیازهای رواني است، برآورده نمي شود. كاركنان درصورت عدم تأمین نیازهای اساسي 

ش برای ارضاء اين نیاز و مواجه شدن با عدم توجه مديران، منجر به از شان، ابتدا احساس رضايت نمي كند و سپس بعد از تال

بین رفتن انگیزه در آنها و در نهايت بي تفاوتي خواهد شد. اين مسئله چون به مرور بوجود مي آيد در كاركنان قديمي بیشتر 

  .شود مي  ديده

 :به بعضي ديگر، عالوه بر بروز بي تفاوتي، موجب عدم از آفات توجه به بعضي شغلها و بي توجهي  توجه به بعضي از شغلها

ثبات و ماندگاری افراد در شغلي كه تجربه انجام آن را دارند مي شود. زيرا كه فرد احساس مي كند اگر در قسمت ديگری 

اند از مزايا مشغول بکار شود، مديريت به او توجه بیشتر مي كند و از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود و در نهايت مي تو

بیشتری استفاده نمايد در نتیجه به شغل فعلي خود اهمیتي قائل نخواهد شد و بدنبال راه گريزی برای انتقال به قسمت ديگری 

 مي باشد.

 :عدم توجه به مسائل رفاهي و آسايشي پرسنل موجب كاهش انگیزه مي شود. در اين  بي توجهي به مسائل رفاهي كاركنان

، مشکالت آنها را درك مي كند و  كنان از سازمان خود خارج شوند و به سازمان ديگری بپیوندند كهمورد ممکن است كار

  مي گیرد. امکانات مناسبي برايشان در نظر

 :يکي ديگر از مهمترين عوامل بروز بي تفاوتي در كاركنان، عدم اطالع از نتیجه  عدم اطالع كاركنان از نتايج عملكرد خود

داده اند مي باشد. به گفته ديگر، بازخورد ناكافي از كار انجام شده و ندانستن اين كه استاندارد عملکرد او كاری كه انجام 

 موظف كه بگیريد نظر در را كارگری  چیست، موجب پرداخت بهاء گزافي خواهد شد. برای روشن شدن مطلب مثالي مي آوريم،

 و پالت در قطعات درست چیدن نحوه با او اگر. دهد انتقال تولید خط زا ديگری قسمت به و دهد قرار پالت در را لوازمي است

الت قرار دهد و پ در را قطعه كمي تعداد شود مي موجب نمايد، حمل نامنظم بصورت را وسايل آن و نباشد مطلع آن نتیجه

هزينه مي شود. درصورتي كه اگر تعداد دفعات حمل و نقل نیز اضافه خواهد شد كه باعث اتالف وقت و افزايش زمان انجام كار و 

به او آموزش داده شود و با نحوه درست چیدمان لوازم آشنا شود و بطور مستمر در جريان نتیجه عملکرد خوب خود قرار گیرد، 

 كار خود بگیرد.  از مي توان انتظار داشت كه او در آينده نتايج بهتری

 م كار پیچیده ای هستند و جنبه تخصصي و اكتسابي دارند و معموال از آنجايي كه جوامع صنعتي دارای تقسی :تعارض طبقاتي

مشاغل باالی جامعه با توجه به مالك تخصص كسب مي شوند، بیشتر مشاغل سطوح باال احتیاج به تحصیالت و تخصص دارند 

مزدبگیران باتوجه به  و افرادی كه دارای تحصیالت نیستند و بیشتر كار دستي انجام مي دهند و مزدبگیر هستند، میزان حقوق

نرخ تورم پايین است و اين منجر به نابرابری اجتماعي مي گردد و عوامل ديگری مانند منزلت اجتماعي و میزان قدرت مشاغل 

متفاوت است كه اين نیز منجر به نابرابری اجتماعي مي گردد، نابرابری اجتماعي منجر به گسترش فقر و در مقابل ارزش ثروت 
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تر مي شود و رفتار نابهنجار گروه های آسیب ديده اجتماعي را پديد مي آورد زيرا با به نمايش گذاردن ثروت مادی و دارايي بیش

و زندگي لوكس طبقات باال، الگوی رفتاری و ارزشي طبقات پايین را تغییر و طبقات پايین برای كسب اين ارزش ها تالش مي 

رزش ها را بدست نمي آورد و در نتیجه انحراف در رفتار)نابساماني های نند كه در عمل وسايل مشروع دسترسي به اين اك

 رفتاری (ويا فسادهای اداری مشاهده مي شود.

 يکي از مشکالت اساسي سازمان های بروكراتیک در كشورهای در حال توسعه وجود تبعیض است، تبعیض را  :وجود تبعيض

سازمان دانست زماني كه كاركنان احساس كنند نسبت به آنها تبعیض مي شود مي توان يکي از نتايج نامطلوب تمركز قدرت در 

 دوچار رفتار های نابسامان و ستیزه جويي مي شوند كه اين مانع بالفعل شدن استعدادهای افراد خواهد شد.

شود و سازمان به وقتي اصل شايستگي نابود شود زمینه برای تملق و گردن نهادن به نظريات غلط مقامهای مافوق ايجاد مي 

 اهداف خود دست نخواهد يافت و دچار شکست مي شود.

تبعیض نتیجه نامطلوب تمركز قدرت در سازمان است. وجود تبعیض موجب هرز رفتن استعدادها و ضعیف شدن توانايي ها 

چیزی جز كاهش  كاركنان مي شود كه نتیجه نهايي آن چاپلوسي، تملق و پذيرفتن نظرات غلط مافوق است. اين موضوع نیز

انگیزه و بي تفاوتي ببار نخواهد آورد. ناگفته مشخص است كه از بین رفتن استعدادها و ضعف در توانايي ها موجب مي شود تا 

 سازمان نتواند به برنامه های پیش بیني شده خود برسد كه نتیجه آن كاهش سود خواهد بود. 

  در سازمانهای سنتي تصمیم فقط  : تصميم گيري هاي سازمان مشاركت ندادن كاركنان در ياوجود هرم تصميم گيري

از باال به پايین گرفته مي شود. كاركنان هیچ تأثیری در تصمیمات ندارند. هر تصمیمي فقط با نظر و تأيید مدير قابل اجراء است 

  .و در صورت رد )هر چند اگر صحیح باشد( جايي برای برگشت وجود ندارد

الت سازمان ها ناشي از تمركز قدرت در قسمت باالی سلسله مراتب سازماني است در سازمان های همچنین بسیاری از مشک

متمركز قدرت تصمیم گیری در سطوح باالی سازمان قرار دارد و از باال به پايین اعمال مي شود اين امر موجب بي تفاوتي 

بي تفاوتي چاره ای جز تقسیم قدرت در میان همه  كاركنان نسبت به سازمان مي شود بنابراين به منظور جلوگیری از اين

 طبقات سازمان براساس وظايفي كه برعهده دارند، وجود ندارد.

تقسیم قدرت و مشاركت كاركنان در تصمیم گیری منجر به شکوفا شدن استعدادها و توانايي های افراد شده و همچنین افزايش 

زيرا هر كدام از كاركنان خود را مسول اتخاذ تصمیمات سازمان مي  مسولیت و اقدامات كاری موجب رضايت شغلي مي گردد

 دانند و در نتیجه برای رسیدن به اهداف تالش مي كنند.

برخي عوامل مانند وجدان كاری و نظم و انظباط اجتماعي موجب مي شود تا برخي كاركنان با در نظر نگرفتن نارسايي ذكر شده رفتار 

زايش بهره وری ونسبت به رفع نیازهای زيستي، اجتماعي و رواني افراد و گروه ها اقدام كنند اما در نظر مناسب داشته و تالش برای اف

نگرفتن اين نارسايي ها برای كوتاه مدت امکان پذير است اما بي شک در بلند مدت مشکل آفرين خواهد بود و بايد سازمان ها به رفع 

 نارسايي های ذكر شده بپردازند.

 

 نامتعارف كاركنان.3

ارزش يک سازمان به دارايي های آن وابسته است و هیچ سرمايه ای باالتر از نیروی انساني نمي باشد. در حقیقیت چگونگي استخدام و 

ش مديريت كاركنان در يک شركت، نکته مهمي است كه برنده ها را از بازنده ها، و مديران را از دنباله رو ها، متمايز میسازد. با وجود ارز

شکار نیروی انساني، باز هم جمع كثیری از مديران توانايي درك اين مطلب، كه انسانها سرمايه های بیجاني نبوده و نیازمند مراقبت، آ

 هدايت و رهبری هستند، را ندارند. در اين وضعیت كارفرما بايد قادر باشد تا كاركناني كه كمي با سايرين فرق دارند را در جايگاه مناسب

ار دهد، تا منجر به بروز مشکل نشوند. اغلب افرادی كه از نظر مهارت و توانايي های انجام كار حرف اول و آخر را در سازمان ها خودشان قر

         میزنند، كارهای خود را مستقیم و بي پرده انجام داده و معموال باعث به وجود آمدن ناراحتي برای سايرين )وايجاد تنش در سازمان( 

  مي شوند.
 

 علل ناسازگاري كاركنان 

بدون شک مهمترين منبع هر سازمان ، نیروی انساني آن است عوامل تشکیل  .نیروی انساني به منزله مهم ترين منابع هر سازماني است 

در خدمت دهنده اين نیرو ، موجودات با احساس و شعوری هستند كه چنانچه انگیزش كافي داشته باشند توان، استعداد و مهارت خود را 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

بنابراين موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انساني آن  . سازمان بکار خواهند گرفت و چرخ های آن را به حركت در خواهند آورد

   .بستگي مستقیم دارد

اين موضوع اهمیت انگیزش كاركنان را مشخص میکند اما اغلب سازمانها اشتباه عمل مي كنند آنها به جای آنکه سعي كنند تا به كاركنان 

خود انگیزه بدهند، بايد از بي انگیزه شدن كاركنان خود جلوگیری كنند.  مطالعات نشان داده است در اكثر سازمان ها به عوامل 

. ماعي( توجه چنداني نمي شود و سعي مديران در برآورده كردن نیازهای سطح پايین كاركنان متمركز مي شود انگیزشي)انگیزش اجت

همچنین گاهي مديريت به طور غیرعمدی كاركردن را برای پرسنل دشوار مي كند. سطوح بیش از حد برای تايید يک موضوع، كاغذ بازی 

قرار كردن، اقتدار كم و كمبود يک ديد يا تصور معتبر و قابل قبول، همه و همه به عاجز بي پايان، آموزش ناكافي، كوتاهي در ارتباط بر

كردن پرسنل دامن مي زند. طبق نظريه برابری هنگامي كه كاركنان احساس مي كنند دريافت منصفانه ای عايدشان نشده از میزان 

منصفانه ای برای كاركنان بپردازند زيرا وقتي كاركنان احساس كوشش خود كم مي كنند بنابراين الزم است سازمان ها حقوق و مزايای 

كنند با آنها عادالنه رفتار نمي شود بطور حتم از خشنوديشان كاسته شده و كوشش الزم را به عمل نمي آورد و رفتار نابهنجار و 

اركنان به وجود مي آورد بلکه نابرابری پرخاشگرانه و نابسامان خواهند داشت، تنها بعد مادی ومالي نیست كه احساس نابرابری در ك

  اجتماعي در سازمان هم موجبات نارضايتي كاركنان سازمان را فراهم مي آورد.

 :شوند كه از جمله اين داليلمي  طبقه بندیو ناسازگار يا دشوار داليل متعددی وجود دارد كه افراد در سازمان ها جزو افراد مشکل ساز  

وقتي پس از مدت مديد  ، افرادی كه در سازمان برای بهبود كیفیت كار تالش جدی مي كنند  :بهبود كيفيت كارياس و نااميدي در  . 1

 .نمي توانند به هدف خود نائل شوند دچار ياس و ناامیدی مي شوند

وار مي نمايد. رفتارهای عدم ارائه بموقع خدمات، فرد را دچار تنش مي كند و اين تنش رفتار، او را دش :ارائه بموقع خدمات عدم . 2

، تثبیت يا  (غیرمنطقي ناشي از عجز و ناكامي شامل پرخاشگری، دلیل تراشي يا بهانه جويي، رفتار واپسگرايانه )انجام اعمال خارج از سن

  .خوگرفتگي، تسلیم، بي قیدی و بي تفاوتي است

ديگران قرار گیرد، سعي مي كند از راههای منفي، توجه ديگران را به فرد دشوار اگر از راه مثبت نتواند مورد توجه  :ي توجهي به آنان. ب3

 .مي دهد                    خود جلب كند كه تداوم اين كار فرد را در قالب افراد دشوار قرار

است و فرد را  پیامدهای اين فشار عصبي از نظر شخصي و هم سازماني در كوتاه مدت و بلند مدت ويرانگر :فشار عصبي ناشي از كار. 4

 .از وظايف عادی منحرف مي كند و جزو افراد دشوار قرار مي دهد

دلیل رفتار بعضي افراد دشوار، اين است كه مقابل برخي رفتارهای خاص، پاداش دريافت مي كنند و اين رفتار در  :تقويت و پاداش . 5

 .آنها تقويت شده است مانند قطع كردن صحبت ديگری برای جلب توجه بیشتر

در مى شود.  برندكه مانع حضور به موقع و عملکرد خوب آنهابعضى از كاركنان از نوعى مشکالت شخصى رنج مى :مشكالت شخصي. 6

  . مايكامال ساده انديشانه برخورد كرده گذاردتاثیر نمى محیط كاری افرادانوادگى بر خ هاى جدىاعتیاد يا گرفتارى ماگر بگوئیاين خصوص 

علمای علوم اجتماعي فرهنگ و معتقدات افراد را نیز عامل موثر در طرز سلوك و رفتار اداری كاركنان مي دانند،  فرهنگي:. عوامل 7

برخي عوامل فرهنگي مانند عادات و سنن، عقايد مربوط به حرفه و شغل در رفتار كاركنان موثر است، از اين رو بررسي تاثیر عوامل 

ان ها اهمیت روزافزوني در سازمان ها و موسسات امروزی بدست آورده است برای اين منظور بايد ريشه فرهنگي در رفتار كاركنان سازم

 های فرهنگ جامعه به خوبي شناخته شده و در صورت لزوم تغییر يابد.

ر مديريت سازمان ارتباط مازلو سطح سوم نیازها را نیازهای اجتماعي عنوان كرد كه به رفتار ديگران بويژه به رفتا . نيازهاي اجتماعي :8

سطح چهارم نیازها را نیاز به احترام و حرمت عنوان كرد كه  د.انسان مورد قبول ديگران واقع شو پیدا مي كند و اين نیازمند اين است كه

  .بشمارندديگران او را با ارزش  وداشته انسان دوست دارد مورد توجه و احترام ديگران قرار بگیرد و موقعیت اجتماعي مناسب 

باالترين سطح سلسله مراتب نیازهای مازلو را نیاز خودشکوفايي تشکیل مي دهد، بدين مفهوم كه فرد نیازمند پیشرفت و به مرحله ظهور 

به نظر مازلو هر فعالیتي كه مانع سیر طبیعي تکامل رشد به ترتیب نیازهای مازلو شود زيان .رسانیدن توانايي ها و استعدادهای خود است

 ور است، آ

 در سازمانهای امروزی نیاز خودشکوفايي كمتر مورد توجه قرار مي گیرد و اين امر مانع رشد شخصیت و احساس تعهد به خدمت مي گردد

 در محض كیفیت انتظار خود كارمندان از مديران از يت كمال گرايانه يا اختاپوسي اشاره كرد. برخىمديردر اين رابطه مي توان به عملکرد 

. شد خواهند نزديکتر كمال حد آن به ابرام و اصرار با كنندمى گمان اما يابند،نمى دست آن به هرگز كه دانندمى چه گر دارند، را كار

 كار سرعت كه شوندمى سنج نکته اشتباه، ارتکاب مورد در چنان آنها از برخى اما دارد، اعتقاد امر اين به واقعاً سازمان ارشد مدير متاسفانه
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 و نموده ايجاد را نامطلوبي رواني و روحي تبعات تشکیک و تشويش اين و سربزند آنها از خطايى مبادا تا دهندمى كاهش حداقل تا را خود

 .كندمى طىرا  نزولى سیر تولید كه گفت بايد تولیدى مراكز در و رسدمى حداقل به سازمان عملکرد نتیجه، در

دانند چگونه زيردستان خود را بطور مناسبى آموزش دهند. اين مديران معموالً با اين گونه مديران به زيردستان خود اعتماد ندارند و نمى

مشکل تبديالت )استعفا،تقاضاى بازنشستگى، تقاضاى انتقال، تقاضاى خريدخدمت و...( روبرو هستند. كارمندان زيردست آنها معموالً 

شوند.  كارمندانى كه با كند و خیلى زود از انجام امور بى اهمیت خسته مىن چیزى هستند كه آقاى مدير اختاپوسي فکر مىتر از آاليق

شود، نتیجتا كنند، در زمینه ارتقاى مقام، معموالًدچار مشکل هستند. زيرا وظیفه دشوارى به آنها محول نمىاين دسته از مديران كار مى

 و  اثبات توانايى خود ندارند.  فرصتى براى نشان دادن

 تبعات رفتارهاي نامطلوب و ناسازگارانه كاركنان 
يند گاهي به داليلي تبديل به عاملي تهديد كننده برای عملکرد موثر آمنابع انساني كه مي توانند عامل كلیدی در موفقیت سازمان به شمار 

رفتار نامناسب و با خدشه به اثر بخشي سازمان هزينه های زيادی را به آن متحمل مي نمايند . در واقع محسوب مي شوند سازماني 

يکي از مهمترين داليل . طبق تحقیقات انجام شده است در سازمان ها شیوع فساد از موانع اصلي رشد و توسعه اقتصادی  در كناركاركنان 

همچنین هرچقدر  ؛رشد و توسعه نیافتگي كشورها وجود يک نوع ناراحتي و ناسازگاری در میان كاركنان سازمان های آن كشور است 

انگیزه های اجتماعي در سازمان ناديده گرفته شود استعدادها و توانايي های كاركنان شکوفا نخواهد شد و بهره وری سازمان ها پايین 

عالوه بر لذا  خواهد بود و سطح پايین بهره وری، شرايط نامطلوب و نامتعادلي در شبکه اقتصادی منطقه ای و جهاني فراهم مي آورد 

   ذيل خواهند بود : مواردرفتارهای ناسازگارانه در سازمان  و محرزمهم از جمله تبعات اقتصادی ، ممانعت از رشد و توسعه پايدار 

 پیشرفت كاركند كردن  -8

 لذت نبردن از كار   -3

 كاهش بهره وری و رضايت شغلي   -2

 استعفا و جابه جايي افراد  -1

 جلسات و عدم نتیجه بخشي اتالف وقت  -2

 از بین رفتن ارتباط خوب با مشتريان -1

 . افزايش هزينه های كاری1

 (سرايت رفتار نامطلوب فرد ناسازگار در سازمان همانند يک بیماری مسری  ) تبديل ديگران به افراد دشوار. 9
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 نتيجه گيري:
بايد دو نکته را همیشه همه افراد در برخي شرايط غیر قابل پیش بیني و تحريک پذير مي شوند. در برخورد با افراد مسئله ساز  .8

آن را به يک مسئله قابل پذيرش تبديل كنیم و بدانیم  مدنظر داشت كه با شناخت هر چه بیشتر تفاوتها و تعارضات اشخاص

به خوبي  م، مي توانیمبدانی -نه يک مسئله -اگر تفاوت میان انسانها را يک موهبتو تفاوتها همواره منجر به اصطکاك مي شود

گران به دنبال تحقیر همه افراد سازش و هماهنگي را دوست دارند. اين انديشه كه ديهمچنین  .مكنی موقعیتهای دشوار را اداره

 همه توافق و يکدلي را دوست دارند.  مو صدمه زدن به ما هستند، درست نیست. مطمئن باشی

. دارد تفاوت يکديگر با نیز اعتقاداتشان و ،هنجارها هاارزش و نبوده يکسان آنها خواسته های.اندمتفاوت بايکديگر ساًاسا ها انسان .3

اگر  و است معايبي و نقايص دارای ما خود مانند هركس كه بنگريم شکل اين به خود پیرامون افراد به كه ماست وظیفه اين پس

 اجتماعي واحد مانند سازمان يک. كنیم تالش ، تا حد امکان آنها معايب تصحیح و دررفع بايد ، هستند مهم ما برای ديگران

 يا و واحد هر مدير ، دارند هم به نسبت مجـموعه يک كاركنان همه كه نقشي بر عالوه لذا ، نیست خارج قاعده اين از ، خانواده

 را خود مجمـوعه مشکالت و معايب كه باشد داشته را تـوان و درك اين بايد تأثیرپـذيرتر و واالتر مسئولیتي با نیز ایمجـموعه

 . كند اقدام موانـع و معضـالت حل به ، درايت و تدبیر با و شناخته

 افراد اين اصالح با بتوان بسا چه. نیست سازمشکل نیروهای حذف ، ثبات و آرامش به رسیدن برای اقدام بهترين و اولین همیشه .2

 واقع در.  آموخت مفیدی و گرانبها تجربیات خود مديريتي و شغلي مسیر در طول ، سايرين برای مناسب الگويي ايجاد بر ،عالوه

 كاركنان همیشه زيرا ، كرد خواهند برخورد ، سازمشکل كاركنان با حتماً شانشغلي مسیر و حرفه در مديران كه دانست بايد

 راه لذا .باشد داشته برخورد افراد اين با مدير عنوان به كه است مدير يک شغل طبیعت اين همچنین و دارند وجود سازمشکل

 آن رفع برای ريزی برنامه  و طرح و مشکالت با  صحیح روبرويي بلکه نیست آن از فرار و مشکل با نشدن مواجه درست حل

 . است

 های شغـلي و يا غیر شغـليهای مخـتلف ، ممکـن است به دلیل اسـترسبايد پذيرفت كه اغـلب كارمـندان در زمـان .1

ساز نیستند ، پس الزم است همیشه نیروهای كم بازده ، حتماً نیروهای مشکل و اينکهخانوادگي و غیره ( مشکل ساز باشند )

 . برای هر مورد و مسئله مشخصي ، وقتي برای ارزيابي در نظر گرفته شود

ابتدا بدانیم چه زماني برخورد با اين نیازمند اين نکته است كه رفتار كند ناسازگار چگونه مي تواند با كارمندان اينکه يک مدير  .1

يک  تا احتمال وقوع گیرداغلب اوقات ضروری است كه خیلي سريع اقدام الزم صورت  . افراد ، واكنش بهتری در برخواهد داشت

و در برخي مواقع ديگر نیز تامل در انجام  اقدام همراه با تفکر بیشتر مناسب به نظر خواهد  خنثي شودوضعیت خطرناك ديگر 

 رسید.

 

 اتپيشنهاد

 : تاسي كنندبه راهکارهای ذيل و روابط بهینه با كاركنان ، سازمان و برای بهبود عملکرد خود مي توانند مديران    

د نند . پايه رفتار خود را براساس شايعه و غیبت بنا نکنها عمل كنهمیشه براساس واقعیتو  دنتکلیف و وظیفه خود را انجام ده .8

،  مايان رفتار ناشايستي را نديدهمنوبه خود مشکل ساز است . اگربا چشم خودكند خودش نیز به مي. فردی كه شايعه پراكني 

و هرچه را كه قبل از اقدام ، الزم است  م. از افرادی كه ماجرا را مي دانند گزارش و توضیح بخواهی مآن را بیشتررسیدگي كنی

 م.كنی جمع آوری

ممکن است اين مسئله خیلي خوشايند نباشد ، اما به هرحال اين بخش مهمي یم. دست و پنجه نرم كنروبرو شده و با مشکالت  .3

ولي راه حل آن به  . اين گونه مشکالت به خودی خود حل نخواهند شد ، چه بسا بدتر و حادتر هم بشوند مديريت استاز شغل 

 تدبیر صحیح يک مدير بستگي دارد .

هدف نهايي ترويج و توسعه يک تفکر و پیدا كردن راه قع بمظور حل يک مشکل ، در وا هانه با آدم كرد رفتارها برخورد  بايد با .2

» . به جای جمالتي كه .آدم ها  بر روینه  شدروی رفتارهای نامطلوب متمركز بايد حل است نه پیروزی در يک بازی ! پس 

: من به  م، مثالً بگويی مستفاده كنیدارد ا« من»شويد ، از جمالتي كه دارد مثل : شما همیشه دير در محل كار حاضر مي« شما

وقت در محل كار حاضر شوند تا بتوانیم به اهدافمان برسیم .رفتارهای تند و نامطـلوبي را  افرادی در اين شركت نیاز دارم كه سر
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ر ترس ها ممکن است براث، چرا كه اين واكنش جدی نگیريم، ديده مي شود كه بدون قصد و نیت منفي از سوی برخي كاركنان 

 م.به افرادشانس مجددی برای حل مشکالتشان بدهی.، سردرگمي ، فقدان انگیزه ، مشکالت شخصي و امثال آنها باشد 

اقدام  ، ايم، يعني زماني كه آماده  يم، سپس آن را به اجرا درآور نمبرای مقابله با يک مشکل ابتدا طرح يک راه حل را بريز .1

 مبه خاطرداشته باشی اده وآمیز نیست ، بايد اقدام خود را با سرعت مناسب ، صورت دتحريک. لزومي به واكنش آني و یمكن

 . تر خواهد بودهرچه رفتار نامناسب بیشتر ادامه يابد ، تغییر يا توقف آن نیز مشکل

چه كوچک، مورد  د. مديران بايد اطمینان حاصل كنند كه تمام همکاريهای يک كارمند، چه بزرگنكن ككاركنان را درمديران  .1

چرا بايد برای انجام كاری از كسي تشکر كنم كه او برای آن كار »توجه قرار گرفته است. شعار بسیاری از مديران اين است كه 

كارمندان اين نکته را بسیار بازگو مي كنند چقدر به قدرداني اهمیت مي دهند. كاركنان همچنین اعالم « دستمزد مي گیرد؟

اراحت هستند زماني كه مديران وقتي را اختصاص نمي دهند تا به خاطر انجام صحیح يک كار از آنها تشکر مي كنند كه چقدر ن

 كنند، اما خیلي سريع آنها را به خاطر اشتباهات نکوهش مي كنند. 

ت آنها را . توجه و درك كردن كاركنان، فضايل و كماالدرك موفقیتهای فرد توسط ديگران، يکي از نیازهای اساسي انسان است

 افزايش مي دهد، ياری كردن باعث مي شود كه اين كماالت بیشتر شود. 

د. يک دلیل عمده كه بسیاری از مديران به زيردستان در بهبود عملکرد آنها نكاركنان خود را برای بهسازی هدايت كن مديران .2

دن پرسنل اين كار را انجام دهند. برخي از كمک نمي كنند، اين است كه آنها نمي دانند چگونه بدون رنجاندن يا دلسرد كر

 :اصول اساسي زير اين مشکل را برطرف مي كند

كاركناني كه عملکرد كلي آنها رضايت بخش است، بايد از اين موضوع با خبر بشوند. اگر كاركنان بدانند كه مديريت به طور -

بهتر انجام دادن كار، پذيرفتن بازخورد در جهت  كلي از كار آنها خشنود است و حتي در حال كمک كردن به آنهاست، برای

 بهبود و ارتقای آن عمل خواهندكرد. 

محدوديتهايي كه فاصله ]دوری از كاركنان[ ايجاد مي كند، مانع مي شوند از اينکه شخصي بازخورد معني داری را به طور  -

ن نکات كلیدی بايد اساس هر طرح بازخوردی يک جزء مركزی است ، اما اي ،كامل دريافت كند، بازخوردی كه در آن شناخت

 باشد: 

يابي ساالنه نیست. بازخورد عملکرد واقعي را اگر امکان دارد زماني كه كار تمام شده باشد بازخورد عملکرد همان ارزش -

تحت فشار ، كارمند را با اشتباهات گذشته اش ميابیهای ساالنه رسمي را برای جمع بندی سال به كار ببري. ارزشمبگیري

 . منگذاري

كه كارمندان مي خواهند بدانند كه چه موقع كم كاری كرده اند. از اينکه كاركنان يک انتقاد شايسته را  ماين را تشخیص دهی -

دريافت كنند، نترسید؛ كاركنان شما نیاز دارند بدانند كه چه موقع خوب عمل نکرده اند. در همان زمان، بازخورد مثبت دادن را 

 موش نکنید. هدف نهايي شما اين است كه در نهايت تیمي را تشکیل دهید كه مستوجب تقدير باشد. هم فرا

توضیحاتي كه در مورد بهبودهای صورت گرفته ارائه مي شود، بايد مشخص، واقعي و غیر احساسي و مستقیماً معطوف به  -

 عملکرد كاركنان باشند تا اينکه معطوف به خصوصیات شخصي آنها. 

« لزوم دانستن». يکي از بي حاصلترين قواعد در سازمانها، توزيع اطالعات بر مبنای اصل مابطه خوبي با كاركنان داشته باشیر. 1

است. ]پرسنل فقط آنچه را الزم است، بايد بدانند[ اين قاعده معموالً روشي غیر ضروری و مخرب در جهت محدود كردن جريان 

كردن كاركنان از اطالعات به خاطر نبود يک رابطه مناسب با مديريت، يکي از مهمترين اطالعات در يک سازمان است. محروم 

يافته های منفي است كه ما در اظهار نظرهای كاركنان مشاهده كرديم. آنچه كاركنان نیاز دارند تا كارشان را انجام دهند و آنچه 

ان بايد محدوديتهای خیلي كمي در جريان اطالعات قرار به آنها احساس احترام و حس مشاركت مي دهد ، امر مي كند كه مدير

 دهند. چیزی را از كاركنان مخفي نگه نداريد، مگر آن موارد ناچیزی را كه واقعا ًمحرمانه هستند. 
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. مدرصد از كاركنان خود كه نمي خواهند كار كنند، توجه و آنها را شناسايي كنی 1. حتماً به معملکرد ضعیف را تشخیص بدهی   .1

بیشتر افراد مي خواهند كار كنند و از كار كردن افتخار مي كنند. اما كاركناني وجود دارند كه به كاركردن حساسیت دارند .آنها 

 راهي تنها – كار از انفصال مثل –هر كاری مي كنند تا از زير كاركردن فرار كنند. آنها بي انگیزه هستند و يک روش انضباطي 

مي بینند   ين كار روحیه و كارايي بقیه اعضای تیم را افزايش مي دهد، زيرا آنهاا. كرد اداره آن طريق از را آنها توان مي كه است

 كه يکي از موانع كارايي آنها برداشته شده است.
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