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 دیرانم از كاركنان رسد مي نظر به. است مناسبي واژه مورد این در اما است خشني واژه تنفر چه اگر. متنفرند مدیران از كاركنان:مقدمه. شود

 مي ساساح. ندارند اعتماد گوید مي آنها به مدیریت كه چيزهایي به آنها.شود مي رفتار احترامي بي با آنها با كنند مي احساس چون متنفرند

 در مدام بطور درماني خدمات و بازنشستگي های هزینه اجباری پرداخت دليل به درآمدشان و شود مي پرداخته كمي حقوق آنها به كنند

 در ها رانينگ اینگونه با مواجهه در آنان اغلب. دارد زندگيشان كيفيت بر منفي تأثيری شغلشان كه معتقدند همچنين آنها. است كاهش حال

 تقدندمع و هستند شغلشان دادن دست از نگران جدی بطور آنها. شود مي ناكاميشان افزایش باعث این و كنند مي ناتواني احساس خودشان

 .بود خواهند مواجه مشابهي مشکالت با كنند، پيدا جدیدی كار بتوانند اگر حتي

 این اما هد،ميد قرار تأثير تحت را آنها زندگي كيفيت وضوح به كه است كاركنان به مربوط مشکالت از یکي كارگر یک ناخشنودی مطمئناً

 تمدیری به و نموده اعتراض واقعاً كاركنان از كمي تعداد كه هرچند. هست نيز سازمان یک حياتي های شریان برای جدی مشکلي ، مشکل

 .است مضر سازمان برای كه آورند مي روی تهاجمي انفعالي رفتارهای بروز به آنها از خيلي عوض در هستند، ناراضي كه گویند مي

 .کند می رفتار احترامی بی با آنها با مدیریت که باورند این بر کارکنان از صددر 46 -1   

 کنیم می بودن برده احساس ما 

 راچ كه این درک كليد حال عين در ،اما است آزاردهنده بعضاً و برانگيز تحریک قياس یک این چه اگر. است داری برده از شکلي استخدام

 .باشد مي نيز اند ناراضي اغلب كاركنان

 کارفرمایان متوجه مشکل 

 مزمن گيسرگشت گرفتار آنها. كنند مي عمل و فکر ها برده مانند تدریج به ، شده رفتار ها برده مانند آنها با كنند مي احساس كه كاركناني

 .هستند كارشان دادن دست از و ناخوشایند مدیریت تحمل بين

  .کنند می امنی نا احساس شغلشان مورد در کارکنان از درصد 43 – 2

 و ظراتن ابراز به نسبت تدریج به آنها. بود نخواهند خوبي مجریان و دهند مي دست از را نفسشان به اعتماد عموماً مضطرب كاركنان اینگونه

 .داد نخواهند نشان رغبتي نيز كارشان در جدید راهکارهای توسعه یا و خود سودمند های دیدگاه

 .برند مي سر به مدیریت از خاموش تنفری در ناخوشایندشان شرایط خاطر به آنها

 ها حل راه 



 بوسيله نای كه است كارمند تسليم و مدیریت كنترل چرخه شکستن مستلزم آزاد كاركنان داشتن. نيست كافي شدن اندیش خير ارباب

 طریق از كاركنان كردن خارج سلطه زیر از برای پيشنهاداتي اینجا در. است ميسر آنها به بيشتر كنترل دادن و كاركنان به گذاشتن احترام

 :شود مي ارایه برده – ارباب روابط چرخه شکستن

 .بشمارید محترم را كاركنان شخصي حقوق -1

 .كنيد رفتار تجاری ارزشمند شركای مانند كاركنان اب-2

 .باشيد صادق كاركنان با -3

 را خاصي اطالعات توانند نمي مدیران كه هست نيز مواقعي البته. است كاركنان با ارتباط برقراری هنگام به سياست بهترین هميشه صداقت

 .نيست شده توجيه گاه هيچ دروغ اما ، بگذارند اشتراک به

 .كنيد تشویق را كاركنان استقالل -4

 .آورید فراهم كاریشان ساعات كنترل منظور به بيشتری های فرصت كاركنان برای  -5

 .آورید فراهم كاریشان فضای كنترل منظور به بيشتری های فرصت كاركنان برای -6

 .كنيد پشتيباني ای حرفه توسعه از -7

 رامياحت بي با كارمند با مدیر آن در كه باطل چرخه این. هایند برده صاحب اربابان چنانکه نيستند؛ كارمندان مالک ها سازمان:  نتيجه در

 حد تا كه تاس كارفرمایان نفع به. شود متوقف تواند مي كند؛ مي ناتواني و تنفر ، نارضایتي احساس ، شده تسليم كارمند و كند مي رفتار

 .نندك حمایت كار انجام مکان و زمان ، چگونگي بر بيشتر كنترل داشتن برای آنها تمایل از و آوردند فراهم كاركنانشان برای آزادی ممکن

 آنها درصد 63 و ندارند را کارهایشان خوب دادن انجام برای الزم گیری تصمیم اختیار آنها که گویند می کارکنان درصد 40 -3

 . شوند نمی اتخاذ مناسب سطح در معموالً آنها سازمان در تصمیمات که معتقدند

 دهند؟ نمي را انجامش اجازه من به آنها چرا دهم، انجام چگونه را كارم دانم نمي من

 کارفرمایان متوجه مشکل 

 ، يناراض نيروی ایجاد به منجر ، ندارند گيری تصميم اختيار و دارند قرار مدیران خرده مدیریت تحت شدت به كارمندان آن در كه فرهنگي

 .نيستند خالق های ایده توسعه و تجاری های ریسک پذیرفتن به قادر اندو دروني انگيزه فاقد كه شود مي تحرک كم و مولد غير

 اعمال این روانشناسی 

 :شوند نمي موفق كاركنانشان به نياز مورد گيری تصميم اختيار ارایه در ها سازمان چرا اینکه دالیل جمله از

 .ميدهد قرار شدید نظارت و مدیریت تحت را اش مستقيم كاركنان سازمان ارشد مدیر.  پایين به باال بازتاب -1

 وجود كردن توجيه برای آنها كه دارند مياني مدیران زیادی بسيار تعداد ها سازمان بعضي.  دهنده انجام یک و دهنده دستور هزار -2

 .بگيرند كارمندانشان برای آنها را تصميمات تمام باید كه كنند مي گمان اشتباه به خودشان

 . بيرون از شده تحميل نگری منفي -3

 ترس  -4



 كنترل اعمال در شکست پذیرش ناتواني  -5

 اختيار تفویض در ناتواني  -6

 .راهنمایي نبود  -7

 .كنند مي دریافت اختيار تفویض اهميت مورد در روسایشان از را كمي های راهنمایي اغلب مدیران 

 ضعيف استخدامي تصميمات  -8

 ها حل راه 

 .پردازند مي اختيارات تفویض به ارشد مدیران كه شوید مطمئن  -1

 .كنيد فراهم مدیران برای اختيار تفویض آموزشي های دوره  -2

 .كنيد معرفي را پيشروها  -3

 .بگذارند كاركنان جای را خودشان كه بخواهيد مدیران از -4

 .كنيد بندی رتبه آنها كردن تفویض نحوه حسب بر را سرپرستان -5

 .دارند نياز گيری تصميم اختيارات چه به واقعاً كه بپرسيد كاركنان از  -6

 .كنيد تشویق گفتگو به را كاركنان  -7

 .دهيد آموزش را بيشتری گيری تصميم اختيار بکارگيری طریقه كاركنان به  -8

 

 .کنند نمی آزادی احساس نظراتشان آزادانه اعالم در کارکنان درصد 52 -4 

 دارم واهمه نظر اظهار از من. 

 کارفرمایان متوجه مشکل 

 واقبع گشودگي فقدان. ترسند مي كار محيط در نظراتشان آزادانه بيان از كاركنان از نيمي از بيش كه است كننده ناراحت رویداد یک این

 .كنند نمي نظر اظهار برای آزادی احساس كاركنان وقتي. دارد كاركنان هم و كارفرمایان برای هم زیادی منفي

 .شوند نمي ظاهر خوب های ایده

 .شوند نمي كشف مهم مشکالت

 .شود نمي گذاشته ميان در بدانند، را آنها باید كه كساني با سازمان در حياتي اطالعات

 .ترسند مي كردن مخالفت از افراد كه چرا گيرند، مي معيوبي تصميمات ها گروه

 .رود مي هدر ثمر بي جلسات در افراد ارزش با زمان

 .گذارد مي وخامت به رو كاركنان و مدیران بين روابط

 .یابد مي كاهش انگيزه

 اعمال این روانشناسي

 :جمله از پردازند، نمي نظراتشان ابراز به مختلفي دالیل به كاركنان



o آنها. ندارند را دیدگاهشان دقيق بيان برای الزم كالمي های مهارت كاركنان از بسياری.  ضعيف ارتباطي های مهارت 

 .دهد نشان بد را آنها كه بگویند چيزی اینکه تا باشند خاموش است بهتر كه كنند مي احساس

o كم عاطفي هوش 

o مجازات از ترس 

o شغلي امنيت وجود عدم 

o مدیر حساسيت وجود عدم 

o ينماش یک در كوچک ای دنده چرخ صرفاً كه كنند مي احساس كاركنان از بسياری. توجهي بي بر مبتني سازماني جو 

 .دارند شود شنيده صدایشان اینکه برای كمي شانس و هستند احساس بي و بزرگ

 ها حل راه 

 .دهيد پرورش را گشودگي روحيه  -1

 .نمایيد استفاده مثبت تقویت از و كنيد ترغيب نظر اظهار به را افراد -2

 .بخشيد بهبود را خودتان شنيدن های مهارت  -3

 : از عبارتند امر این کلیدی اصول از برخی

o كنيد استفاده شرط و قيد بدون مثبت توجه از. 

o (زدن خنگي به را خود) تجاهل 

o بپرهيزید آميز تهدید سواالت پرسيدن از. 

o باشيد فعال ای شنونده. 

o بپرسيد( باز) پاسخ باز سواالت. 

 وابهایج صرفاً از بيشتری های پاسخ((  دهيد؟ توضيح بيشتر كمي توانيد مي))  یا(( چيست؟ این به راجع شما احساس))  مانند سواالتي

 .داشت خواهند دنبال به ای كلمه یک

o كنيد بازگویي. 

 شود نمی دیده آنها خوب کار که گویند می کارکنان درصد 43 –5

 .كند نمي تقدیر مرا كوشي سخت كس هيچ

 کارفرمایان متوجه مشکل

 ستند،ه مثبت خور باز و تشویق مشتاق آنها ، نهد نمي ارج آنان خوب كار به مدیریت كه باورند این بر كه چرا ناخشنودند، كاركنان از خيلي

 .شوند مي كوتاهي دچار آنان از تقدیر و تمجيد در آنان سرپرستان كنند مي احساس اما

 ها حل راه

 .كنيد استفاده فردی های پاداش و تقدیر از گروهي های پاداش و قدرداني جای به  -1

 .سازید همراه مناسب شخصي پيام یک با را فردی های پاداش  -2

 فاصله با نه كنيد تقدیر بالفاصله  -3

 .دهيد آموزش را مثبت بازخور ارایه چگونگي سرپرستان به  -4



 .دهيد قرار عملکرد بررسي فرآیند از بخشي عنوان به را مثبت بازخور ارایه  -5

 .دهيد بازخور ، بازخورها به  -6

 تحت فرادا وقتي باید ارشد مدیریت ، دیگر عبارت به. است كنندگان تقویت تقویت ، سازمانها در مثبت تقویت مقدار افزایش برای راه یک

 .كند تقویت را آنها باید ، پردازند مي دستانشان زیر تقویت به نظرش

 .كند عمل الگو مانند باید ارشد مدیر  -7

 به هك مدیری از آنها.  هستند مند گله گيرند نمي قرار مناسب پاداش و تقدیر مورد كارشان انجام جهت اینکه از كاركنان:  گيری نتيجه

 بسيار تيمدیری ابزار تواند مي مثبت بازخور اندكي فقط كه كنند نمي درک سرپرستان از خيلي. متنفرند كند نمي تقدیر آنها از درستي

 .اشدب برداشته در سازمان برای گيری چشم و مالحظه قابل منافع تواند مي نکته این به توجه با. باشد وری ره به افزایش برای قدرتمندی

 .پردازد می پرسنلی های رویه و ها سیاست اعمال به ای منصفانه غیر بطور سازمانشان که معتقدند کارکنان درصد53 -6

 .دارد وجود متفاوتي مقررات مختلف افراد برای

 به خاص های گروه یا افراد از برخي با اینکه از آنها. شد خواهد رفتار مساوی طور به آنها با كه آیند مي سركار فرض پيش این با كاركنان

 .كنند مي نارضایتي احساس ، شود رفتار شناسند، مي ای سليقه برخورد عنوان تحت را آن آنها آنچه یا آميز تبعيض ای گونه

 کارفرمایان متوجه مشکل

 ، بودهن قائل ارزشي و احترام مدیریت برای شود، نمي اجرا منصفانه بطور پرسنلي ی ها رویه و ها سياست كه كنند احساس كاركنان وقتي

 انصاف دنبو با را برابر نا رفتار اغلب كاركنان. دهند مي دست از را كارهایشان انجام انگيزه و كنند مي تنفر احساس همکارانشان به نسبت

 دقيقاً ایدب شان شخصي نيازهای یا و كاری های مسئوليت ها، پست به توجه بدون كاركنان تمام با كه كنند مي گمان آنها. كنند مي اشتباه

 .شود رفتار یکسان

 اعمال این روانشناسی

 اندیگر كه بينند مي آنها وقتي. شوند واقع احترام مورد ، خوبشان كاری عملکرد یا و كوشي سخت خاطر به كه است مهم كاركنان برای

 .كند مي ناراضي و ناراحت را آنها نابرابر رفتار این كنند، مي دریافت ویژه مزایای و امتيازات

 :ها حل راه

 .بپردازید منعطف مقررات توسعه به ، خشک مقررات جای به  -1

 ستثنائاتا ، آنها ویژه شرایط با مطابق كه بدانند خواهند مي آنها. شود رفتار بالغ و فرد به منحصر افرادی مانند آنها با كه خواهند مي كاركنان

 .داشت خواهد وجود نيز خاصي

 .كنيد ابالغ را انعطاف فلسفه  -2

 .یکسان دقيقاً نه ، شد خواهد رفتار انصاف به كسي هر با كه سازید روشن كاركنان برای

 .كنيد اجتناب ای اتحادیه ذهنيت و تفکر طرز از  -3

 .است مدیریت دست از پرداخت تصميمات كردن خارج آنها هدف چون



 .شوند نمی شمرده محترم کارکنان:  دوم بخش

 پیشنهادات به کردن عمل در مدیر که گویند می درصد 67 و دهد نمی گوش آنها به مدیر که گویند می کارکنان درصد7-66

 .کند می کوتاهی کارکنان

 .دهد نمي گوش ما حرف به مدیریت

 کارفرمایان متوجه مشکل

 آنان های گفته به توجهي مدیریت كه كنند احساس آنها اگر.هستند ناراضي دهد نمي گوش آنها به مدیریت دانند مي كه وقتي كاركنان

 .رود مي زوال به رو مطمئناً سازمان اهداف به آنها تعهد و انگيزه ، ندارد

 :كرد بيان توان مي را گيرند، مي نادیده را كاركنان های آورده ارشد مدیران اینکه برای دليل چهار حداقل

 به وعاًن كنيم، نمي تعامل دارند ما با متفاوت دیدگاهي كه افرادی با ما وقتي: سازماني مراتب سلسله درون گروهي ميان روابط     -1

 .اعتمادند بي ها پایيني دانش و ها توانایي به ارشد مدیران لذا، كنيم، نمي اعتماد ها آن

 طور به اوقات گاهي را حس این اعتمادند بي كارمندان دانش و توانایي به كه مدیراني: بخش خودكام های گویي پيش نقش -2

 ساحسا ها آن شود، نمي گرفته جدی كاركنان آورده و پيشنهاد وقتي. دهند مي انتقال ها آن به فعاالنه طور به بعضاً و زیركانه

 خوب پيشنهادات متعاقباً مدیران كه آنجایي از و گذارند نمي ميان در را ها آن لذا و آید نمي حساب به نظراتشان كه كنند مي

 .یابد مي افزایش كارمند آورده گرفتن نظر در برای ها آن ميلي بي كنند، مي دریافت ها آن طرف از كمي

 این ها آن شغل و دارد، وجود سازمان یک در نامحدودی قدرت كه معتقدند غلط به اغلب مدیران: نامحدود قدرت اشتباه فرض     -3

 .آورند چنگ به را قدرت این از توانند مي چقدر هر كه است

 در و كند مي زمزمه سومي گوش در را آن ربچگي د همه ما كه است تلفن بازی شبيه موضوع این(: بازی گنگ) تلفن بازی     -4

 و سرپرستان مانند(( ها مياني)) ها، سازمان در. داشت خواهد خود اصلي معني یا اصلي شکل به كمي شباهت پيام خط، انتهای

 هگرو دو این بين اطالعات( تبادل) كردن بدل و رد ها آن كار از بخشي دارند، قرار كاكنان و ارشد مدیریت بين ها، بخش مدیران

 .هستند ارتباطات درست جریان مانع كه هستند مياني مدیران این بلعکس، اما. است

 :ها حل راه

 مراتب سلسله( انگاشتن نادیده) زدن دور -1

 .شوید خالص( پيشنهادات صندوق)شر از -2

 .كنيد وضع ای بينانه واقع انتظارات -3

 .باشيد كوشا پيشنهادات حجم افزایش در     -4

 .بشکنيد را حلقه     -5

 برای نقدی های پاداش ارائه یا همه حضور در تقدیر. نماید اعالم ها آن به شود، مي اجرا كاركنان پيشنهادات وقتي مدیریت، كه است مهم

 .باشد افراد این كامبخش خود پيشگویي تواند مي خوب پيشنهادات
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 .کنند نمی رفتار شخصی احترام با کارکنان با هایشان سازمان که معتقدند کارکنان درصد  46 -8

 .گذارد نمي احترام ما به مدیریت

 مدیریت دكن رفتار بالغ افراد مانند آنها با باید كنند، عمل بالغ افراد مانند كاركنان كه خواهد مي مدیریت اگر :کارفرمایان متوجه مشکل

 .كند مي احترامي بي ها آن به نسبت كه وقتي باشد، داشته كاركنان از احترام انتظار تواند نمي

 اعمال این روانشناسی

 ها نآ به و باشند داشته كاركنان دانش و ها مهارت به نسبت مبهم و منفي ذهنيت كه متمایلند ها باالیي عموماً: متفاوت های دیدگاه    -1

 .نگذارند احترام

 باال زا چيز همه. ))یابد مي گسترش پاینتر سطوح به سازمان یک باالی سطوح روابط آن در كه است ای پدیده اشاعه(: بازتاب)  اشاعه    -2

 ((شود مي شروع

 به نسبت نامحترمانه نگرشي توسعه به اغلب ندارند، اعتماد خودشان های توانایي و ها مهارت به كه سرپرستان و مدیران: امنيت عدم    -3

 .پردازند مي مستقيمشان كاركنان

 :كاركنان برای نبودن قایل ارزش -5

 :پیشنهادی های حل راه

 .بگذارید احترام كاركنان شخصي حقوق به    -1

 .بشناسيد بيشتر را كاركنانتان    -2

 .كنيد برقرار ارتباط كاركنان با فردی صورت به    -3

 .ها تيم نه كاربرید، به افراد مورد در را انضباطي اقدامات   -4

 .دارند نيز كار محيط از بيرون در خصوصي زندگي كاركنان كه كنيد درک    -5

 .كنيد رفتار بالغ افراد مانند كاركنان با    -6

 انخودش با مایلند آنها كه دهند نشان را شاني و احترام سطح همان كاركنان به باید مدیریت: باشيد داشته یاد به را طالیي قانون    -7

 .شود رفتار اینگونه

 .گیرد می ضعیفی تصمیمات مدیریت که معتقدند کارکنان درصد48 -9

 است؟ مسئول كسي چه باالخره

 ختس تصميمات وقت چه و كنند استفاده آنان نظر و كاركنان از وقتي چه كه بدانند باید سازمان در مدیران :کارفرمایان متوجه مشکل

 وزن ها آن به كند، آوری جمع را اطالعات كه است مدیر كار این. شود كاركنان گرفتن نادیده موجب امر این اگر حتي بگيرند خودشان را

 .كند اخذ سازمان حاصله منافع بهترین به توجه با را نهایي تصميم سپس و دهد



 به رمنج اعتماد فقدان این و دهند مي دست از را ها آن به اعتمادشان كاركنان پذیرند، نمي را شان گيری تصميم مسئوليت مدیران وقتي

 .شود مي روحيه كاهش و سازمان به كمتر تعهد

 ها حل راه

 .نيستند یکسان هميشه شما كاركنان اهداف و شما سازمان اهداف كه كنيد درک     -1

 .بشناسيد را مرزها و حدودها -2

 .كنيد مشورت ارشد مشاوران با     -3

 گیری نتیجه

 از لقب باید مدیران. نباشد او ارزشمند كاركنان های خواسته مراد وفق بر ها تصميم این اگر حتي بگيرد مدیریت باید را مهم تصميمات

 و مهم ماتتصمي اخذ در مدیریت كه بدانند اگر باشند تر خوشحال باید كاركنان اما كنند، مشورت سرپرستان و كاركنان با تصميم گرفتن

 .نيست مردد خودش توسط قاطع

 .ندارند اعتماد کنند، می دریافت ارشد مدیریت از که اطالعاتی به کارکنان از درصد10-45

 .ندارم اعتماد گيرم مي مدیریت از كه اطالعاتي به من

 کارفرمایان متوجه مشکل

 وردم در كه اطالعاتي به ها آن كه وقتي كنند؛ هماهنگ سازمان اهداف با را خودشان كاركنان كه باشد داشته انتظار تواند مي مدیر چگونه

 آن هدتع و وری بهره ندارند، اعتماد كنند مي دریافت مدیریت از كه اطالعاتي به كاركنان وقتي ندارند؟ اعتماد كنند مي دریافت اهداف این

 .یابد مي كاهش سازمان به ها

 اعمال این روانشناسی

. دباش مي عادی كاركنان از متفاوت خيلي سازمان مورد در ها آن دیدگاه كه هستند حقيقت این انگاشتن نادیده به متمایل ارشد مدیران

 قلمنت دیگران به جلسه در شده گذاشته ميان در مهم اطالعات كنند، مي مالقات مياني مدیران با وقتي كه كنند مي فرض ارشد مدیران

 زیچي هيچ و بردارند مدیرارشد سخنان از ای خالصه كه نيست غيرعادی مياني مدیران برای. دهد نمي رخ اغلب امر این متاسفانه،. شود مي

 به دانند مي كه آنچه هر گفتن و است قدرت اطالعات كه باشند باور این بر ها آن است ممکن. ندهند انتقال شان مستقيم كاركنان به را

 .است كاركنانشان به اطالعات انتقال مياني مدیران های مسئوليت از یکي اما. كند مي كم را ها آن اقتدار و اختيار كاركنان،

 ها حل راه

 .بزنيد كنار را ها مياني  -1

 .شوید قایل تفاوت(( بدانند باید)) و(( بدانند است بهتر)) بين  -2

 وضع ، شود داده نباید نوعي چه و شود داده كاركنان به مستقيماً باید اطالعاتي نوع چه اینکه برای را معيارهایي ارشد مدیران كه است مهم

 : اطالعات این اگر شوند داده كاركنان همه به مستقيم صورت به باید اطالعات ، مثال عنوان به. نماید

 گذارد؛ مي تاثير ، دهند مي انجام آنها كه كاری روی    -

 دارد؛ سازمان در آنها آینده بر فردی تاثيری    -



 .گذارد مي تاثير آنها روی مالي لحاظ از    -

 .كنيد اعالم(( ها دانسته)) مانند نيز را(( ها ندانسته))  -3

 .دهد انتقال كاركنان به داند نمي كه را آنچه و داند مي كه را آنچه مدیریت كه است مهم

 زیاد ارتباطات ایجاد -4

 .كند اعالم بار یک از بيشتر كاركنانش به را مهم های پيام باید مدیریت

 .كنيد استفاده چندگانه ارتباطي های كانال از  -5

 طتوس سخنراني در را اطالعات دارند دوست دیگر برخي و دهند مي ترجيح را ایميل برخي بخوانند، را شركت خبرنامه دارند دوست برخي

 .كنند دریافت ارشد مدیران

 

  دهد نمی انگیزه آنها به واقعاً رئیسشان که گویند می کارکنان درصد53 -11

 است ترسناک مدیر یک من رئيس

 کارفرمایان متوجه مشکل

 رئيس هی هرگز آنها كه كنند مي احساس آنها از خيلي و اند كرده تجربه را بد رئيس یک خود كاری دوران در یکبار حداقل بسياری كاركنان

 .هستند ضعيف سرپرستي های نشانه ، انصاف نبود و ، ارتباط برقراری در ناتواني ، حساسيت عدم. اند نداشته خوب

 اعمال این روانشناسی

 واقعيت . كنند حفظ را خوبشان روحيه و انگيزیش كنند، كار ضعيف سرپرستي های مهارت با فردی برای وقتي توانند مي اندكي كاركنان

 ارزششان ، احترام قابل كه كنند احساس دارند نياز كاركنان. شود مي تعریف مستقيمشان سرپرست وسيله به زیادی حد تا كاركنان روزمره

 .است شده رفتار منصفانه آنها با و شده درک

 ها حل راه

 : است زیر شرح به((  شدن بهتر رئيس یک))  برای اساسي اصل هفت

 .كنيد رفتار صداقت و احترام با كاركنان با  -1

 .دهيد مشاركت تصميمات در را كاركنان  -2

 .سازید قدرتمند را كاركنان -3

 .كنيد ابالغ روشني به را وظایف  -4

 .كنيد گوش ، كنيد گوش ، كنيد گوش  -5

 .شماست شغل از بخشي(( افراد مشکالت)) حل كه كنيد درک  -6

 .دهيد قرار كارتان دستور در را فردی تقدیرهای و قدرشناسي  -7

 .است نشده مدیریت خوبی به آنها سازمان که معتقدند کارکنان درصد 56 -12



 .ام داده دست از را مدیریت به اطمينانم من

 کارفرمایان متوجه مشکل

 .نيست انگيز شگفت ، است نشده مدیریت خوب سازمانشان كه معتقدند كاركنان از نيمي از بيش كه حقيقت این

 كارشان به نهاآ هرچند. گيرند مي پيش در استخداميشان وضعيت به نسبت را ای بدبينانه دیدگاه ، مدیریت به پایين اعتماد سطح با كاركنان

 .نيستند سازمان به وفاداریشان و عالقه حفظ به قادر اما ، برند مي لذت همکارانشان با روابط از و مفتخرند

 اعمال این روانشناسی

 كار و كسب و مساعد كاری محيط آنها برای مدیر و نمایند تقدیم دریافتي مزایای و حقوق قبال در را شان انرژی و زمان كه موافقند كاركنان

 رواني دقراردا كه كنند مي احساس آنها گيرد، نمي سازمان برای خوبي تصميمات مدیریت كه معتقدند كاركنان وقتي. نماید فراهم پایداری

 .وندش مي ميل بي ، سازمان به شان انرژی و زمان بکارگيری تعهد به نسبت آنها اینرو از.  است شده نقض كارفرمایشان با آنها نانوشته

 

 ها حل راه

 .دهيد ارائه ملموس نتایج  -1

 .دهد مي انجام خوبي به را خود مسئوليت كسي هر كه بدانند خواهند مي كاركنان چيز، هر از تر مهم

 .كنيد تسهيم را( دارایي) ثروت  -2

 خوب كار و كسب وقتي. پذیرند مي راكامالً او باالی حقوق دارد، سازمان رشد و موفقيت در زیادی سهم ارشد مدیر كه ببينند كاركنان اگر

 .است ها پاداش و ها حقوق افزایش ارتقای و سود تسهيم های برنامه اجرای جهت مناسبي زمان ، است

 .هستيد پاسخگو كاركنان به نسبت شما كه كنيد درک  -3

 نيز كاركنان به هستند پاسخگو مشتریان و سهامداران به نسبت كه همانگونه كه اند كرده فراموش ارشد مدیران ، ها سازمان از بسياری در

 .هستند پاسخگو

 .باشيد راست رو كاركنان با  -4

 نمي هاآن آنچه.  كنند سر به حقوق افزایش و پاداش بدون سال یک توانند مي همچنين آنها بسازند، اقتصادی ركود با توانند مي كاركنان

 .برسانيد افراد اطالع به را ها وشکست ها موفقيت بنابراین. است مدیریت نبودن صادق و كاری ریا كنند تحمل نباید و توانند

  است کافی کارگر فاقد آنها بخش که گویند می کارکنان از درصد 58 -13

 .داریم كارمند كمبود ما

 کارفرمایان متوجه مشکل

 .ندارند كارشان انجام برای شایسته افراد كافي تعداد خود بخش در آنها كه باورند این بر كاركنان اكثریت



 :كنند مي حد از بيش كار احساس كاركنان كه دالیلي

 هستند كند تکنولوژی تغييرات با خود تطبيق در كاركنان  -1

 بمير یا كن تغيير  -2

 .دهند وفق مشتریانشان تغيير حال در نيازهای با را خود آگاهانه طور به باید بقایشان برای ها سازمان

 كند مي تغيير عرضه از زودتر اغلب تقاضا  -3

 ررسيب را بيمه های شركت های درخواست و پزشکي سوابق كه بود اداری كارمند پنج مسئول ، پركار و بزرگ پزشکي مطب یک اداری مدیر 

 .كردند مي

 كه ودب فهميده همچنين مدیر خانم این. كنند اضافه مطب پرسنل به را جدید پزشک یک باید آنها كه گفت او به گروه ارشد همکار روز یک

 او. دكن ارائه و تکميل بيمار هر برای را جدیدی اوراق اكنون باید او لذا و داده تغيير را اش رویه آنها بزرگ درماني بيمه های شركت از یکي

 در كار حد از بيش نيز او فعلي كاركنان. خواست مي وقت ها ماه افراد این آموزش و استخدام اما دارد، بيشتری افراد به نياز كه دانست مي

 .بود ریخته سرشان

 كاركنان حد از بيش اخراج -4

 نياز مورد های مهارت تغيير  -5

 ها حل راه

 اركنانك كه چيزی این و بماند باقي یکنواخت و ثابت سطحي در دیگر سال به سالي از یا سال كل طول در كار جریان كه است متحمل غير

 .دارند انتظار

 .نمایيد ایجاد ای بينانه واقع انتظارات  -1

 و كار و كسب های نياز به بسته آنها كاری حجم كه سازید روشن آنان برای ای دوره صورت به آن از پس و كاركنان استخدام هنگام به

 .باشند تر مشغله پر دیگران از سال از معين اوقات در كه باشند داشته را این انتظار باید كه بگویيد آنان به بود خواهد مشتریان

 بخواهيد نظر كاركنان از كار حجم مورد در  -2

 آورید عمل به استخدام ای دوره های بررسي  -3

 يازن مورد های مهارت و كار حجم از منظمي بررسي. نيستند منطبق تغيير حال در شركت یک های نياز با ضرورتا شركت استخدام ميزان

 .شود استفاده ها تحليل این انجام برای باید تعصب بدون سازماني از خارج فرد یک از. كند مشخص را انطباقي عدم هرگونه تواند مي

 دهيد آموزش مجددا را كاركنان -4

 .كند پر را شکاف این تواند مي اغلب كاركنان بازآموزی دارد ها مهارت در كمبود از نشان بررسي یک كه هنگامي

 كنيد استفاده( ذخيره) كمکي كاركنان از  -5

 .کنند نمی دریافت دارند، نیاز کارشان خوب انجام برای را اطالعاتی آنها که گویند می کارکنان درصد47 -14

 .گویند نمي من به ، بدانم باید كارم انجام برای كه را چيزی آنها



 کارفرمایان متوجه مشکل

 و محصوالت كيفيت و شده دلسرد آنها كنند، نمي دریافت را كارشان خوب انجام برای الزم اطالعات كه كنند مي احساس كاركنان وقتي

 .بيند مي لطمه سازمان خدمات

 : است مانده پاسخ بي اغلب كه كاركنان كليدی سواالت برخي

 چيست؟ ها اولویت. داد خواهد قرار تاثير تحت را ما كار كه دهد مي رخ كاری محيط و سازماني تغييرات چه:  مدیریت از

 شود؟ تکميل كار این كه دارید نياز شما موقع است؟چه چقدر من دهم؟بودجه انجام چيزی چه خواهيد مي من از دقيقاً شما:  سرپرست از

 دهم؟ انجام متفاوت باید را چيزی چه دهم؟ مي انجام خوب را كارم من حد چه تا

 چيست؟ من از شما انتظارات شود؟ مي تمام خواستم شما از كه كاری وقت چه:  همکاران از

 باشيم؟ متفاوت چيزی چه انجام در ما دارید دوست شما است؟ چقدر ما شده عرضه خدمات و كاالها از شما رضایت سطح:  مشتریان از

 : حل راه

 .دهيد انجام اطالعاتي نيازهای تحليل یک  -1

 كاری مخفي گسترش توقف -2

 آورید فراهم را مشتریان رضایت به مربوط اطالعات  -3

 دهيد انجام را( كندی. اف جان) JFK تمرین  -4

 .كنيد تمركز سرپرستان ارتباطي های مهارت روی بر  -5

 .دارند بیشتری آموزش به نیاز کارشان خوب انجام برای آنها که گویند می کارکنان از درصد51 -15

 .داریم نياز بيشتری آموزش به ما

 

 کارفرمایان متوجه مشکل

 هاكاال كه دارند انتظار كاركنان از آنها عوض در و كنند مي كاركنان خدمت جبران صرف را شان عملياتي بودجه از عظيمي بخش ها سازمان

 را انكارش خوب انجام برای الزم آموزش آنان كه گویند مي كاركنان از نيمي كه حالي در. كنند ارائه مشتریانشان به خوبي بسيار خدمات و

 ذاریگ سرمایه یک تا دانند مي دليل بي تجمالتي مزیت یک را آموزش ، ها سازمان از خيلي:  كه دليل این به عمدتاً كنند، نمي دریافت

 .كار و كسب حياتي

 .هستند موثر آموزشي های برنامه كه نيستند معتقد ارشد مدیران

 .كنند نمي تبيين ارشد مدیران برای را آموزش در گذاری سرمایه از ملموسي نتایج درستي به آموزش متخصصان

 : دهند آموزش را جدید های مهارت كاركنانشان به باید زیركارفرمایان دالیل به

 سرمایه ارتقای  -1

 روحيه تقویت  -2



 تغيير با انطباق توانایي -3

 : ها حل راه

 .كنيد اعالم را یادگيری اهميت  -1

 .دهيد نشان پول كاركنان به  -2

 .آورید فراهم مشتریان با دیدار برای فرصت  -3

 .كنيد پياده شغلي چرخش برنامه یک  -4

 .كنيد اجرا نزدیک از مشاهده برنامه یک  -5

 .آورید فراهم اطالعاتي منابع مركز یک  -6

 .كنيد ارزیابي را آموزشي های نياز منظم طور به  -7

 .كنيد ارزیابي را آموزشي های برنامه  -8

 .كنيد گذاری سرمایه آموزش روی ركود دوران در  -9

 .كنيد تشویق نيازهاشان مورد در داشتن صداقت به را كاركنان  -10

 .كنيد استفاده( كالس در حضور) سنتي روش از غير هایي روش از -11

 .كنند مي حمایت ، شده آموخته دانش بکارگيری از سرپرستان كه شوید مطمئن -12

 .است ضعیف سازمانشان خدمات و کاالها کیفیت که کنند می فکر کارکنان درصد 16-36

 .است وحشتناک ما خدمات و ها كاال كيفيت

 کارفرمایان متوجه مشکل

 در آنها.  باشند ناراضي آنها خدمات و كاالها از مداوم بطور مشتریانشان اگر ؛ یافت نخواهند دوام را زیادی مدت ها سازمان كه است بدیهي

 اگر. فتادا خواهند زحمت به نيز ، است متعهد كيفيت به مدیر كه كنند باور دارند نياز ماندن باقي انگيزه با منظور به كه كاركنانشان مورد

 كنم؟ توجه باید من چرا پس پرسند مي خودشان از ندارند كيفيتي به توجهي واقعا مدیران كه باشند معتقد كاركنان

 .شود مي كار و كسب رفتن بين از و ضعيف مشتریان خدمات كيفيت كاهش نزولي منحني ایجاد به منجر امر این

 .است مطلوب ها بخش بین همکاری کارمندان درصد 46 نظر به تنها-ن

 .كنم مي دریافت ناچيزی خدمات ها بخش سایر از من

 

 : ها حل راه

 .آورید فراهم سازمان درون در كارمندان برای را هایي كارورزی -1

 .بگيرید خود سمت به را اشاره انگشت -2

 .بپردازید داخلي مشتریان رضایت سنجي نظر اجرای به  -3

 .كنيد اجرا را( كندی. اف جان) JFK تمرین  -4

 .كنيد شناسایي را بهگران  -5



 .دارد وجود سازمانشان در بسیاری زائد تشریفات کارمندان درصد 53 نظر به17

 .دارد وجود بسياری زائد تشریفات اینجا

 اعمال این روانشناسی

 آنها اینرو از. كنند مي عجز ناتواني احساس اغلب كنند، مي دنبال را اداری رهنمودهای و ها رویه ، ها روال كوركورانه كاركنان كه هنگامي

 بر تکيه با آنان اینکه، بدتر. شوند مي ميل بي كند، مي كمک سازمان به كه هایي فعاليت انجام و پذیری ریسک ، گيری تصميم به نسبت

 .بدهند دست از را خود درست قضاوت قدرت است ممکن كنند مي دریافت هایشان مافوق از كه دستوراتي یا قوانين

 .بردارید ميان از و شناسایي را زائد تشریفات  -1

 .بزنيد دور را زائد تشریفات  -2

 .كنيد حذف را زائد تشریفات  -3

 .کند می تحمل را ناکارآمد افراد سازمانشان معتقدند کارمندان درصد 1861

 كنند؟ نمي هرس را خشکيده های چوب این چرا

 : ها حل راه

 نشانه ، كارمندان سایر برای تواند مي امر این و باشد ناكارآمد از رهایي گزینه بهترین نيست، ممکن دیگری ای گزینه هيچ كه زماني شاید

 .باشد ضعيف عملکرد ندانستن روا جهت ای

 ناكارآمد افراد با برخورد های راه جمله از

 اوليه های گزینه

 .كنيد شناسایي را مشکل های ریشه -1

 .بسپارید دیگر سرپرستي به را كارمند این -2

 .دهيد قرار دیگر پستي در را كارمند این -3

 .بپردازید كارمند این بازآموزی به  -4

 شدیدتر تدابير

 .دهيد آموزش دار مشکل كارمند توبيخ چگونگي مورد در را سرپرستان  -1

 .كنيد درگير را انساني منابع بخش  -2

 .كنيد آغاز اكنون هم از را سازی مستند  -3

 .بپردازند فرآیند این ترویج به باید ارشد مدیران  -4

 .نیست مفیدی زمان کنند می صرف جلسات در که را زمانی معتقدند کارمندان درصد 45 -18

 .شود مي برگزار زیادی بيهوده جلسات

 کارفرمایان متوجه مشکل



 مي فراهم یکدیگر با همکاری و مراوده جهت سازمان مختلف های بخش كارمندان برای را فرصتي دارند؛ سودمندی كاركردهای جلسات

 بر زك تمر بجای كه كند مي كمک آنها به و نمایند ارائه جدید های ایده تا سازد مي قادر را گونان های دیدگاه با كاركنان جلسات، این. كند

 در. است وقت اتالف جلسات در حضور معتقدند كارمندان از نيمي ، این وجود با. شوند متمركز سازماني اهداف بر ، بخشي و فردی اهداف

 :شود مي ذكر دالیل برخي اینجا

 .آیند مي دیر افراد  -1

 .كشد مي طول حد از بيش جلسات  -2

 .شوند مي دعوت جلسات به زیادی افراد -3

 .هستند بر هزینه بسيار جلسات  -4

 ها حل راه

 .كنيد مشخص را جلسات زماني محدوده -1

 .بگيرید بهره فرآیند تسهيلگر یک از  -2

 .باشيد داشته جلسات اختتاميه به ای ویژه توجه  -3

 .اند ناراضی خود حقوق از کارمندان درصد61 -19

 .نيست منصفانه من حقوق

 : ها حل راه

 .كنيد بيان روشني به را سازمان پرداخت سيستم فلسفه  -1

 .بپرهيزید دستمزد ساعتي پرداخت از   -2

 .كنيد استفاده پاداش از حقوق افزایش بجای  -3

 .دهيد آموزش سرپرستان به را پرداخت درباره صحبت چگونگي  -4

 .كنيد حذف را ناكارآمد افراد  -5

 ناعادالنه دهند، می انجام سازمانشان در را مشابه کاری افراد سایر با مقایسه در کنند می فکر کارمندان از درصد52 -20

 .گیرند می دستمزد

 .كنيم دریافت یکساني حقوق ما همه كه نيست درست

 ها حل راه

 .سازید روشن متقاضيان برای را انتظاراتتان  -1

 .دهيد پيشنهاد ای اضافه های مسئوليت اند، رسيده پرداخت سقف به كه كارمنداني به  -2

 .كنيد گسترده را پرداختي درجات  -3

 .كنيد اجتناب ساعتي پرداخت از  -4

 .ندارید بر دست عملکرد با پرداخت پيوند برای تالش از -5

 .سازید مطرح را مدت طوالني های پاداش -6

 .دهيد ارتقا ، دارند را عملکرد بهترین كه افرادی  -7



 .كنيد رفتن به تشویق را اند ناراضي شان پرداخت از كه كساني  -8

 .نیست مفید آنها عملکرد ارزیابی که گویند می کارمندان درصد 2254

 .است فایده بي من عملکرد ارزیابي

 

 کارفرمایان متوجه مشکل

 ااینج در. دارند ها بررسي این انجام نحوه مورد در ظریفي محذورات كارمندان این اما ، است مهم بسيار عملکردشان ارزیابي كارمندان برای

 :كنم مي ذكر را شود مي شنيده اغلب كه شکایتي چند

 "؟ كند ارزیابي مرا تواند مي او چگونه آخر داند، نمي دهم مي انجام من آنچه از چيزی هيچ و نيست من بر و دور هيچگاه من سرپرست "

 من كه كند مي سفارش بعد و گوید مي من درباره خوبي چيزهای ارزیابي خالل در او.كند مي انتخاب را راه آسانترین تنها من سرپرست "

 "كنم دریافت مشابهي حقوق افزایش دیگران مانند نيز

 "شود مي انجام دیر هميشه من عملکرد بررسي "

 "باشم داشته خوبي بسيار عملکرد اگر حتي آید، نمي خوشش من از او. كند مي داوری پيش من سرپرست "

 "است نيامده من سراغ به مفيد پيشنهادهایي با هيچگاه من سرپرست "

 "است وقت اتالف عملکرد ارزیابي "

 ها حل راه

 .نمایيد ارائه مداوم بازخور  -1

 .باشيد داشته ای توسعه تفکری طرز  -2

 .بگذرید پولي بخش از -3

 .دهيد مشاركت هدفگذاری در نيز را كارمندان  -4

 .شخصيتي خصایص نه كنيد، تمركز رفتارها بر  -5

 .نکنيد سخنراني و كنيد بحث كاركردی  -6

 .دهيد انجام موقع به را عملکرد ساالنه های ارزیابي  -7

 .دهيد آموزش را سرپرستان  -8

 .ندارد وجود ای رابطه کاریشان عملکرد و حقوق بین: گویند می آنها نفر 7 نفر 10 هر از-21

 .ندارد وجود ام كاری عملکرد و حقوق بين ای رابطه هيچ

 کارفرمایان متوجه مشکل

 و پرداخت بين قوی ای رابطه كه است مهم بسياری آنها برای كه گویند مي همواره توليدی چه و خدماتي های سازمان در چه كارمندان

 ذیرد،پ صورت خدمت جبران ای شایسته طرز به آن بابت و شده واقع قدرداني مورد خوبشان كار كه خواهند مي آنها. باشد برقرار عملکردشان



 دكنن مي احساس كارمندان از بسياری اینرو از. كنند نمي چنداني كار ، عملکرد و حقوق بين پيوند ایجاد خصوص در ها سازمان اكثر اما

 .است تاثير بي اینکه یا دارد آنها دستمزد در اندک تاثيری زیرا ندارد، اهميتي ، كنند مي كار سخت چقدر اینکه

 اب كاركنان همه دریافتي و حقوق ، آن سود كه در مشاركت های برنامه از استفاده با دارند سعي آميزی موفقيت غير بطور ها سازمان برخي

 تقسيم كارمندان تمام بين را آن از بخشي آورد، دست به سودی شركت در اگر و كنند مقابله مشکل این با ، خورد مي پيوند سازمان موفقيت

 و لکردشانعم كيفيت بين كمي بسيار حقيقي رابطه آنها نيستند، سود تسهيم رویکرد رنگ بي حنای خریدار كارمندان اغلب اما. كند مي

 .بينند مي سازمان سود

 :شوند مي رو روبه عمده چالش سه با دارند عملکرد اساس بر پرداخت در سعي كه هایي سازمان

 خوب عملکرد دارای افراد( دادن فراری) كردن گریزان مورد در نگراني  -1

 ذهني های ارزیابي بر تکيه ضرورت  -2

 عيني معيارهای از استفاده بودن دشوار  -3

 ها حل راه

 مفيد توصيه چند

 .سازید روشن كارمندان برای را عملکردتان مبنای بر پرداخت فلسفه  -1

 .كنيد ارزیابي ، كاركنانشان ارزیابي چگونگي مبنای بر را سرپرستان  -2

 .دهيد آموزش را پرداخت مورد در صحبت چگونگي سرپرستان به -3

 .كنيد استفاده عملکرد سنجش عيني معيارهای از  -4

 .كنيد عمل احتياط با درجه 360 بازخور از استفاده هنگام  -5

 .كنيد استفاده چندگانه معيارهای از -6

 

 .کند نمی آورده بر را آنها نیاز سازمان مزایای که گویند می کارمند نفر 10 هر از نفر4 -22

 .بلعد مي را حقوقم چک مبلغ من كسورات هزینه

 کارفرمایان متوجه مشکل

 .است كرده گير زمين را بسياری های شركت یافته، افزایش نجومي صورت به گذشته دهه چند در كه درماني، خدمات هزینه

 :اند داده نشان واكنش زیر طرق به ، درماني خدمات بخصوص مزایا، های هزینه شدید افزایش به نسبت ها سازمان

 شده كنترل بهداشتي های برنامه سمت به حركت

 كارمندان به بيمه حق هزینه بيشتر انتقال

 .اند درماني خدمات پوشش تحت كه خدماتي كاهش

 ... و آنان های خانواده برای نه ولي ، كارمندان برای درماني خدمات طرح ارائه



 .دانند مي خود حق را آن و كرد خواهند دریافت كارفرمایانشان از را درماني خدمات مزایای كه گرفته شکل انتظار این كارمندان در

 ها حل راه

 .كنيد ارزیابي دوباره را تان فعلي درماني خدمات گر بيمه  -1

 .كنيد حركت داشتن ای بيمه كارگزار یک سمت به -2

 .كنند مي دریافت چيزی چه شان بيمه حق مقابل در حقيقتاً كه بگویيد كارمندان به  -3

 .كنيد اعالم پردازد، مي سازمان در كه را هایي هزینه افزایش ميزان  -4

 .كنيد اعالم را سازمان خدمات جبران جامع بيانيه  -5

 .دهيد افزایش را مشترک های پرداخت و كسورات ، بيمه حق افزایش جای به  -6

 .دهيد ارائه را مزایا سبد  -7

 .كنيد ایجاد منعطفي پزشکي پرداختي های حساب  -8

 .بپردازید سالمت ارتقای به -9

 .شوند پزشکي های مراقبت برای بهتری كنندگان مصرف كارمندان تا كنيد كمک -10

 .دارد وجود کمی پیشرفت های فرصت آنها سازمان در گویند می کارمندان از درصد58 -23

 .است ممکن غير ترفيع اینجا در

 کارفرمایان متوجه مشکل

 زیادی دتم كارمندان اگر و است بيشتر مسئوليت و بيشتر وجهه بيشتر، پول معنای به ترفيع.  یابند ترفيع مندند عالقه خوب كارمندان

 .كنند خدمت ترک است ممکن و كنند مي ناخشنودی احساس ، نيابند ترفيع

 علت هب تواند مي امر این.  شوند مي سازمان وارد باال خيلي انتظارات با آنان از برخي دارند؛ ارتقا امکان درباره متفاوتي انتظارات كارمندان

 ينمع استاندارد یک داشتن برای آنها تمایل ، دانشگاه در آنها موفقيت ، ها سازمان سایر در آنان ترفيع سابقه شامل باشد، زیادی عوامل

 احتمال ، ندخوا نمي آنها انتظارات با ترفيع نرخ كه هنگامي دارند باالیي انتظارات كه كساني. همسر یا دوستان والدین، انتظارات یا و زندگي

 .شوند مایوس كه هست بيشتری

 ها حل راه

 .نمایيد وضع كارمندان برای ای بينانه واقع انتظارات -1

 .كنيد مي مشخص را بهبود های فرصت كه شوید مطمئن  -2

 .دهيد ارتقا را ها بهترین  -3

 .كنيد ایجاد جدید های پست  -4

 .بپردازید فني ترفيعات ارائه به  -5

 .دهيد انجام سازمان درون از را ترفيع  -6

 .بپرخانيد مختلف های شغل در را افراد  -7

 .برد نمی لذت دهند می انجام شغلشان در که حقیقی کار از کارمندان درصد24 -24

 .است شده شغل یک من برای تنها این.  متنفرم آمدن كار سر از من



 کارفرمایان متوجه مشکل

 .بگيرند نادیده را آن نباید مدیران و است رایج احساس یک امر این. برند مي تحليل را سایرین انرژی و ناباروند ناخشنود كارمندان

 آنان . كنند مي انتخاب شان حرفه طریق از را خودشان آنها كه است این برند نمي لذت دهند مي انجام كاریکه از افراد اینکه دالیل از یکي

 .روند مي دانشگاه به

 درباره فکری هيچ اینکه بدون دهند مي خاتمه سازمان نوع یک یا خاص شغلي در كاركردن به كه هستند هم زیادی تعداد حال این با اما

 .باشند كرده آن بودن مناسب

 .نجامدا مي شان زندگي كيفيت و آنها عالقه كاهش به نيز كارمندان برای شغل از نبردن لذت ، نيست ها سازمان مشکل تنها ، مشکل این

 اعمال این روانشناسی

 : آنها كار كه است این اند راضي خود شغل از كه افرادی همه مشترک مخرج

 .كند مي استفاده هایشان توانایي و مهارت از تماماً

 .خواند مي فرا چالش به را ها آن

 .دهد مي كردن رشد اجازه آنها به

 .دهد مي موفقيت حس آنان به

 .دهند مي دست از را دروني های پاداش این از مورد چند یا یکي دانند، مي شغل یک فقط را كار كه كساني

 ها حل راه

 .یابند در را واقعيت تا كنيد كمک كارمندان به -1

 .سازید غني را ها شغل  -2

 .بدهيد كاركنان به دیگری های فرصت  -3

 .دهيد سازمان ترک و رفتن اجازه كارمندانتان به  -4

 است عقولم و ، شود ارزشمند غير كاری پایبند نباید كس هيچ.  است قبول قابل غير نگرش یک از حاكي(( است شغل یک تنها این)) عبارت

 .برافروزند دوباره را كارمندان اشتياق شعله تا دهند انجام است ممکن كه كاری هر سازمانها كه

 .کنند می امنی نا احساس خود شغل درباره کارمندان درصد44 -25

 .ندارد وجود شغلي امنيت گونه هيچ اینجا

 تقابلي حركت اینجا، در. هستند ساختارها تجدید و ، ها اكتساب ها، ادغام ، ها اخراج در ها شركت شطرنج ظالمانه بازی سربازان كارمندان،

 :شود مي ذكر شان كارفرمایان روی آنها اقدامات منفي تبعات تاثير چگونگي و موارد اینگونه در آنان

 .شدن شغله چند

 انتقال قابل منافع درخواست



 رواني گيری كناره

 خصمانه روابط اتخاذ

 فرار های راه برای پيوسته ریزی برنامه

 اعمال این روانشناسي

. اردد همراه به را شغل از رضایت عدم ، آن فقدان اما ، دهد افزایش را شغلي رضایت تواند نمي شغلي امنيت ، هرزبرگ فردریک نظریه طبق

 .ندارند را كار خوب انجام برای الزم انگيزه ناراضي كارمندان و اند ناراضي برند، مي بسر شغلشان دادن دست از خطر در پيوسته كه كارمنداني

 حل راه

 .بخشيد بهبود را آن های ارزش و ها آرمان ، شركت اهداف جای به  -1

 .نکنيد حاشا را اوضاع واقعيت  -2

 .كنيد كمک كارمندان رشد به -3

 .بپردازید انتقال قابل مزایای ارائه به -4

 .نیست برقرار آنها شخصی و کاری زندگی بین مناسبی تعادل گویند، می کارمندان درصد38  -26

 .ندارم ام خانواده و خود برای كافي فرصت من

 کارفرمایان متوجه مشکل

 ساعات تعداد كردن كم مانند هایي حل راه كارمندان برای ، است كارفرمایان و كارمندان برای عمده معضلي زندگي و كار بين تعادل عدم

 های رصتف و تر معني بي كار ، كمتر پول قبيل از هایي فداكاری و ها گذشتگي خود از نيازمند معموالً ، كمتر كار با شغلي تصدی یا كاری

 .است محدودتر پيشرفت

. باشد داشته آنان هشد تعيين عملکرد بر منفي تاثيری تواند مي كمتر، كاری شتاب و بيشتر مرخصي با كاركناني داشتن نيز كارفرمایان برای

 .دارند ، است تری راحت كاری محيط ی نتيجه كه كيفيتي و سرعت كاهش برای كمي تحمل مشتریان و ، سهامداران ، داران سرمایه

 : ها حل راه

 مهيا خواهند مي كه را تعادلي هفته در كار ساعت 80 ها بعضي برای كنند؛ مي تعریف را زندگي -كار تعادل متفاوتي های شيوه به كارمندان

 .ریزند مي هم به را شان شخصي زندگي كاركردن ساعت 40 دیگر برخي برای و كند مي

 .دهيد گسترش را پذیری انعطاف  -1

 .دهيد آموزش را سرپرستان -2

 .هستيد قائل ارزش تعادل برای كه شوید شناخته سازماني عنوان به  -3

 .دهيد كاهش را سازماني های ناكارایي -4

 .بگيرید نظر در ارشد مدیران توسط را مناسب نقش الگوهای -5

 .دهد می آنان به شخصی قوی فضیلت احساس کارشان که کنند نمی احساس کارکنان درصد38 -27



 .بروم خودم كار سراغ به بتوانم دارم ،آرزو ام افتاده گير من

 کارفرمایان متوجه مشکل

 برای یچيز حقيقتا من" گویند مي نگرند، مي داده، انجام سازمانشان برای ساليان طي در كه خدماتي سابقه به وقتي كارمندان از بسياری

 اما اند، افتاده دام به خود شغل در كه كنند مي احساس آنها. هستند خودشکوفایي از قوی حسي فاقد آنها.  " ندارم كشيدن رخ به و عرضه

 .است رفتن خودشان هدف پي در و سازماني زندگي قيود از رهایي دهند انجام خواهند مي آنها واقعاً چه آن. خواهند نمي هم را دیگری كار

 از كارمندان این. است مشکل یک ها سازمان برای ، شوند عمل وارد شخصي طور به خواهند مي كارمندان از بسياری كه قوی تمایل این

 انرژی كاهش سبب كنند، خرج سازمان برای اشتياق و خالقيت راه در را آن اینکه جای به كه مندند بهره ارزشمندی نشده مهار انرژی

 .شود مي سایرین

 :بدهند شکوفایي از قوی حس آنها به و كرده مهار را كاركنان كارآفرینانه روحيه آنها كمک به توانند مي ها سازمان كه روشي چند

 .گيرید پيش در را سازماني كارآفریني برنامه یک  -1

 .كنند كار وقت پاره صورت به كه دهيد اجازه كارمندان به -2

 .کنند نمی تعهد احساس خود سازمان به نسبت کارمندان درصد38 -28

 باشم؟ متعهد آن به من چرا نيست، متعهد من به نسبت شركت

 کارفرمایان متوجه مشکل

 یک ساالنه حقوق از بيشتر یا درصد 150 حدود مبلغي به هزینه این ، اغلب دارد، گزاف ای هزینه ها سازمان برای كاركنان خدمت ترک

 ینههز و مانند مي خالي نيز ها پست حاليکه در توليد توان دادن دست از شامل مالي های هزینه دربرگيرنده ها هزینه این. رسد مي كارمند

 .باشد مي جدید كارمندان آموزش و استخدام ، كارمندیابي های

 حل راه

 .بود خواهد وفادار من به شركت ، باشم شركت به وفادار من اگر

 .ام خانواده مانند ،درست باشد من وجود از بخشي شركتم خواهم مي من

 .قائلم ارزش كنم، مي كار ها آن با كه افرادی برای من

 .بود خواهند وفادار ما به هم آنها ، باشيم وفادار كارمندان به ما اگر

 .بجنگيد آن با ، متداول روند این به سپردن سر جای به  -1

 .داد واهيدخ پاسخ آن به متقابال و قائليد ارزش كارمندان وفاداری برای كارفرمایان سایر خالف بر كه كنيد ثابت باشيد، تکرو خود صنعت در

 .بيندیشيد دوباره اقتصادی مسایل مورد در  -2

 .دارد گزاف ای هزینه آنها آموزش و جایگزین افراد كردن پيدا.  باالست بسيار كارمندان خدمت ترک هزینه

 .باشند كمتر باال، وری بهره و روحيه با كارمندان از ، گریز حال در پيوسته كارمندان آن در كه باشيد شركتي



 .آورید در سازمان اساسي ارزش یک عنوان به ، را كارمندان به وفاداری  -3

 .كنيد فداكاری كارمندان وفاداری حفظ برای  -4

 در اشد،ب گونه بدین نباید لزوما اما. است شده كار دنيای های بخش از بسياری در شده فراموش اثری به تبدیل كارمندان به وفاداری كه زیرا

 .بخشد بهبود را مدتتان بلند اهداف تواند مي شركت های ارزش از یکي عنوان به وفاداری تبدیل حقيقت،


