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 دشـواری ها، مصـائب و نتـایج کار
با مـدیر غیرمنطقـی و بداخالق
طبق نتایج آخرین نظرسنجی ها در امریکا کارمندان 13 ساعت در هفته و 6/2 ساعت در آخر هفته نگران عکس العمل های 

مدیران شان هستند. مجموع این ساعت های نگرانی و دلواپسی از رفتار مدیران در مجموع هر هفته به 19/2 ساعت می رسد.  
آنچه در این مورد می توان به آن اشاره کرد آن است که این فشارهای غیرمنطقی و غیرسازنده هیچ تاثیر مثبتی بر روال 

کاری کارکنان نداشته و موجب افزایش بهره وری آنان نمی شود. بلکه این فشارها می توانند به صورت غیرمستقیم بر زندگی 
خانوادگی، سالمت روانی و جسمی فرد تاثیر منفی بگذارد. 

این گروه از مدیران کارمندان خود را به صورت عمومی و خصوصی 
تهدید کرده و آنان را تحقیر می کنند. 

این گروه از مدیران در برقراری ارتباط با کارکنان خود ضعیف 
عمل می کنند و عموما در مورد وظایف کارمندان، اهداف شرکت و 

ضرب االجل های موجود توضیحی ارائه نمی کنند. 

این گروه از مدیران در تصمیم گیری هایشان ثبات الزم را ندارند و با تغییر پی در پی در 
تصمیم سازی و برنامه ریزی های خود موجب گیج شدن کارمندان شان می شوند. 

مدیران و کودکان نوپا: شباهت این دو بیشتر از  آن است که فکر می کنید. 
 یک تحلیلگر ویژگی های رفتاری و شخصیتی در نظرسنجی خود از 350 کارمند امریکایی خواست تا مقایسه ای میان رفتارهای یک کودک نوپا

و یک مدیر انجام دهد، نتایج این نظرسنجی می گوید، به عقیده کارمندان یک مدیر بد رفتار تفاوت چندانی با یک کودک نوپا و پرتوقع ندارد. 

60 % خود گرایی و خود خواهی

49 % لجبازی و یک دندگی

43 % بسیار پرتوقع بودن

41 % تصمیم گیری زود هنگام و بدون فکر

39 % پرخاشگری و قطع کردن صحبت دیگران

 صفات ذکر شده برای مدیران بدرفتار

این گروه از مدیران دائم باالی سر کارمندان خود بوده و به دقت 
فرآیند کاری آنها را کنترل می کنند تا وظایف شان را دقیقا مطابق 
تعاریف ارائه شده انجام  دهند. 

مدیران ترسو ممکن است ایده های خوبی داشته باشند، اما به ندرت 
می توانند تشخیص دهند که چه زمانی کارها به خوبی انجام شده است. 
این مدیران معموال زمانی که نتایج پروژه منفی باشد شجاعت پذیرش 
مسئولیت آن را ندارند و دیگران را به دلیل کوتاهی خود سرزنش می کنند. 

مدیر زورگو:

مدیران منزوی و گوشه گیر:

مدیران دمدمی مزاج: 

مدیران ریزبین:

مدیران ترسو: 

تاثیر منفی مدیران پرخاشگرچهره های مختلف یک مدیر بد اخالق

استرس
وقتی مدیر باالدست شما رفتار نامناسبی با شما دارد، به شما اس��ترس وارد می کند. طبق مطالعات انجام شده در مقایسه با مشکالت خانوادگی و 

مالی، فشار و استرس کاری ارتباط نزدیکی با مشکالت جسمی و به خطر افتادن سالمتی افراد دارد. 

مشکالت قلبی
براس��اس مطالعه ای که اخیرا در س��وئد صورت گرفته، ارتباط مس��تقیمی میان بی کفایتی مدیران و بیماری های قلبی کارمندان 

وجود دارد. براساس این مطالعه: 

مشکالت زناشویی
طبق مطالعات انجام شده در دانش��گاه بیلور، اثرات منفی استرس و فشار روحی که از سوی یک 
مدیر بد رفتار و سوءاس��تفاده کننده ایجاد می ش��ود می تواند زندگی خصوصی کارمندان را تحت 

تاثیر قرار دهد. 

مبارزه کردن یا فرار کردن: کارمندان چگونه با سوء استفاده ای که از آنها می شود، برخورد می کنند؟ 

           از کارمندان امریکایی در یک نظرسنجی گفته اند، فعالیت 
زیرنظر یک مدیر بدرفتار و غیر منطقی را تجربه کرده اند. براساس این 
نظرسنجی بیشتر کسانی که مدیر غیرمنطقی و ناالیقی داشته اند، بر سرکار خود 
باقی مانده و رفتارهای مدیر مذکور را تحمل کرده اند. 

آزار و اذیت کارمندان همجنس

 از آزار و اذیت های صورت گرفته در محل کار میان مدیران و کارمندان هم جنس صورت گرفته است. به 
عبارت دیگر، مردان و زنان بیشتر با همجنس خود در محیط کار بد رفتاری می کنند تا با جنس مخالف.  % 68

پاسخ به سوال در مورد داشتن یک مدیر غیرمنطقی و بد رفتار: 

35 %  پاسخ دهندگان بر سرکار خود باقی مانده و سعی کرده اند که با 
رفتارهای مدیر خود کنار بیایند و راهی برای آن بیابند. 

27 % دیگر به محض یافتن یک شغل دیگر شغل قبلی خود را رها کرده اند. 

24 % از شرکت کنندگان در نظرسنجی در محل کار خود باقی مانده و 
سختی های ناشی از کار زیرنظر یک مدیر بداخالق را تحمل کرده اند. 

11 % دیگر بالفاصله از شغل شان استعفا داده، بدون اینکه شغل دیگری 
پیدا کرده باشند. 

مش��کالت یک کارمند با مدیر خود در محل کار موجب ایجاد مش��کالت بس��یاری برای وی در 3 % دیگر نظر خاصی در مورد این سوال نداشته اند. 
زندگی شخصی و خانواده اش می شود. 

3 راهکار برای مقابله با یک مدیر بدر رفتار و غیر منطقی: 
اعتماد به نفس داشته باش�ید و در مقابل این قبیل مدیران بایس�تید. البته فراموش نکنید که برای حل مشکالت و 

نگرانی ها از زبانی دیپلماتیک استفاده کرده و رفتاری توأم با احترام داشته باشید. 

برای اجتناب از هرگونه س�وءتفاهم هر زمان که ضرورت اقتضا می کرد از مدیر خود بخواهید تا منظورش را به شکل 
واضح و مشخص برای شما بیان کند. 

سعی کنید تا همواره مشکالت و مسائل مربوط به زندگی شخصی خود را از مسائلی که مربوط به کار و محیط کارتان 
می شود از یکدیگر تفکیک کنید. 

کارمندانی ک��ه مدی��ران بی مالحظ��ه و بدرفتاری داش��ته اند، 
احتم��ال ابتالی آنها ب��ه یکی از ان��واع بیماری ه��ای قلبی عروقی 

60درصد  بیشتر از دیگران است. 

این درحالی است که در س��وی دیگر ماجرا کارکنانی که مدیران 
آنه��ا از مهارت های مدیری��ت و رهبری باالیی برخ��وردار بوده اند، 
احتم��ال ابتالی آنها ب��ه یکی از ان��واع بیماری ه��ای قلبی عروقی 

40درصد کمتر از دیگران است. 

77 درصد عالئم فیزیکی ناشی از استرس را تجربه کرده اند. 

این درحالی است که 73 درصد دیگر نشانه های روانی ناشی از استرس را تجربه کرده اند. 

% 46

در زمینه هزینه های درمانی، 
کارمندانی که تحت فشار بوده و 

استرس دارند 46 درصد  یا 600 دالر به 
ازای هر نفر بیشتر از دیگران کارکنان 
هزینه خدمات درمانی آنها می شود. 


