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سؤال ها

مشغول به کار هستند، اثر می گذارند؟آن ها آیا سازمان ها بر افرادي که در 

چیست؟بر سازمان تاثیرات فرد  وآثار سازمان بر فرد 

آیا کار کردن در یک سازمان منجر به سالمت یا پریشانی روانی افراد می شود؟

وري سازمانی دارد؟ و در نتیجه بر بهرهکارکنان از مدیران چه آثاري بر روحیه غیربالغ بعضی شخصیتخواست هاي نامعقول و 

کدامند و چگونه می توان با این شخصیت ها برخورد درستی داشت؟انواع شخصیت هاي دشوار تعاریف و 

15روانشناسی کار

 سازمان ها در را خود وقت اغلب انسان ها از بسیاري امروزه که آنجایی از

.است تهگذاش تاثیر کارکنان رشد میزان روي سازمانی روندهاي ،می گذرانند

.اشندبر کارکنان آشنا بخود تصمیمات اجتماعی مدیران باید با تاثیر 
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اثرگذاري سازمان بر یک فرد خاص  

میزان تأثیر سازمان بر یک فرد خاص

ماهیت 

شغل

میزان بلوغ  

فرد
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بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ
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:)بیستم قرن روانشناس( آرجریس کریس

 يروش ها به که سازمان هایی از توجهی قابل درصد

 در را کارکنان بسیار، موارد در می شوند، اداره سنتی

 فرد یک طبیعی نیازهاي با مخالف کامال شرایطی

.می دهند قرار بالغ بزرگسال

بزرگسال نابالغ

منفعل

وابسته

رفتار محدود

تمایالت نامعقول و سطحی

حال نگر

تابع

ناآگاه به خود

بزرگسال بالغ

فعال

مستقل

رفتار گسترده

تمایالت معقول و عمیق

آینده نگر

برتري طلب

خودآگاه و خودکنترل

نروانی کارکنابلوغ مکانیسم هاي سازمانی محدودکننده 

؟اداست یا سالمت روانی افرمهم تر سازمان سالمت : سوال

  فرد رايب آنچه بلندمدت در که داده نشان تحقیقات نتایج 

  لذا .است بهترین هم سازمان براي است، بهترین

 به یبایست پایدار توسعه و خود حیات حفظ براي سازمان ها

  .کنند توجه افراد روانی سالمت

 ایدب محدودکننده، سازمانی مکانیسم هاي از پیشگیري

.شود تعیین سازمان هر مقتضیات با متناسب
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ساختار بوروکراتیک

سبک رهبري آمرانه

کنترل شدید مدیریتی
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اندر سازممشکل ساز دشوار یا شخصیت هاي 
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بله گومستبدمنفعلهمه چیزدان

حسودشاکینه گو

تصور تخصص در همه زمینه ها•
اظهارنظر در هر موضوعی•
متکبر•
اشتباهاتعدم پذیرش •
حالت تدافعی•

بی احساسچهره سرد و •

نگاه هاي خیره و بی تفاوت•

یاجتناب از اختالفات به هر قیمت•

عدم اظهارنظر در هیچ زمینه اي•

رتعملکرد استبدادي در موضع قد•

چاپلوسی در غیرموضع قدرت•

توهین به دیگران•

انتقاد از دیگران با بی رحمی•

موافقت با هر پیشنهادي•
قول انجام هر کاري•
به ندرت عمل به وعده ها•
عذرخواهی از قصور هرچند باز هم •

آن را تکرار می کنند

د فقط دیدن جنبه هاي منفی و ب•

تصمیمات

انعطاف پذیري کم•

مشکل سازي براي سازمان•

رانناقص دانستن اکثر کارهاي دیگ•

  بدون هیچ شکایت دائمی از روزگار•

اقدامی براي اصالح

انانتقاد دائمی از دیگران و عملکردش•

عدم تحمل دیدن پیشرفت همکاران•

  تالش براي ناتوان جلوه دادن افراد•

موردتوجه دیگران

سعی در مخفی کردن حسد خود•

ارنحوه مواجهه و مقابله با شخصیت هاي دشو

.به هنگام مواجهه و رویارویی، حالت زبان بدن آرامش خود را حفظ کنید

.مقصود اصلی خود را از مالقات، صریح و فوري بیان کنید

.از حالت دفاعی یا پوزش طلبی در مالقات اجتناب کنید

.با حالت صمیمیت و غیرخصومت آمیز برخورد کنید

.مواجهه یا برخورد شما باید مرتبط با رفتار شغلی باشد

.با برخورد سنجیده نشان دهید که موضوع از چه جنبه اي اهمیت دارد
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هنر انتقاد کردن به شیوه سازنده
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  که است حساسی موضوع سازنده و بجا انتقاد

 .ودش افراد شغلی پیشرفت موجب می تواند

  یتشخص با افراد براي خصوصاً کار این اگر اما

 مواجهه به تبدیل نشود، انجام درستی به دشوار

 و می شود سازمان در غیرکارکردي تعارض و

.داشت نخواهد پی در مثبتی آثار

.انتقاد را به صورت خصوصی بیان کنید

.انتقاد را مالیم آغاز کنید

.انتقاد را بر واقعیت هاي عینی مبتنی سازید

.انتقاد خود را بر حسب هدف مشترك بیان کنید

.هنگام انتقاد، از ایفا کردن نقش رئیس، اجتناب کنید

.بط دهیدوقتی از رئیس خود انتقاد می کنید، آن را به عملکرد شغلی خود ر

تفسیر بازي هاي شخصیت هاي دشوار
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ضایع کردن
اگر به خاطر 

فالن نبود

کوتاه توپ زدنتوطئه

 از مبادلـه بـین مردمـی    مجموعه اي تکرارشـونده یک بازي 

بنـایی  است که به نظر می آید در سطح، با انگیـزه واقعـی و زیر  

.این مبادله تفاوت دارد

.داردی مقصود پنهانیک بازي همیشه یک دستور جلسه یا 

ا چنـین  وقتی متوجه بازي یک شخص دشوار شدید، می توانید ب

ردنظر بازي ممکن است بازیگر مو. شخصی با بازي مقابله کنید

.خود را متوقف کرده و با شما صادقانه رفتار کند


