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 های محیط کاری نامناسبنشانه 

 

 ام یهمه. است سمی کاری محیط یک در کردن کار کار، محیط در انگیزگی بی هایعلت از یکی

 با کارمندانی داشتن. آورندمی مانزندگی سر بالیی چه رحمبی کاری هایمحیط دانیممی

 شاید کار محیط در بودن شاد و رؤیاست یک تقریبا هاییمحیط چنین در بیدار کاری وجدان

 مشغول سمی کاری محیط یک در هم شما آیا. شودمی داده اهمیت آن به که باشد چیزی آخرین

 ات کنید ارزیابی را کارتان محیط و همکاران که است رسیده فرا آن زمان هستید؟ فعالیت

. خیر یا ندرسانمی آسیب تانسالمتی به آن، از بدتر حتی و شما شغلی مسیر به آیا که ببینید

 .کنیممی بیان را آن از رفتن بیرون هایروش و سمی کاری محیط یک هاینشانه مقاله این در

 

 

 .است کارمندان یهمه یوظیفه آن، تغییر و سمی کاری محیط یک با مقابله

 

 باید آنها یهمه. دارند برعهده وظایفی چه یا دارند قرار سطحی چه در افراد کندنمی فرقی

 .ندکن برطرف شود،می گروه کل یروحیه تضعیف موجب که را مواردی و باشند یکدیگر مراقب

 

 سمی کاری محیط یک ینشانه ۲۱

 

 ندارد وجود پاداشی هیچ ولی هست همیشه تنبیه .۲

 درتنبه و کنندمی تمرکز مشکالت اصالح یا کارمندان اشتباه کارهای روی بر تنها مدیران

 عبارت به. دهندمی نشان مثبت و مؤثر بازخورد است، شده انجام خوبیبه که کاری خاطربه

 انجام خوبیبه را شانوظایف کهدرصورتی افراد و است حاکم هویج و چماق سیاست دیگر،

 .شوندمی تنبیه ندهند،
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 شدید بروکراسی .۱

 نتریکوچک که شودمی تالش و دارد وجود مدیریت و تأیید متعدد سطوح کاری هر انجام برای

 .شود کنترل باال از نیز کارمندان رفتار

 

 خالص سود به ازحدبیش توجه .۳

 قرار توجه مورد که هستند مواردی تنها هاهزینه کاهش و رقیب دادن شکست آوری،سود

 .شودنمی توجهی دارند، نقش شرکت خالص سود در که دیگری موارد به و گیرندمی

 

 دارند دست در را امور اختیار قلدر، مدیران .۴

 بعضی به را کردن قلدری اجازه یا کنندمی حکومت کارمندان بر قلدری با مدیران

 .دهندمی سازمان در شانکارمندان

 

 انسانی برخورد نبود .۵

 یخوشحال به و شرکت ثروت و دارایی نه شودمی رفتار هزینه منابع یا اشیاء همچون افراد با

 دردیهم و همدلی هاینشانه و شواهد همچنین. شودمی داده کمی بسیار اهمیت آنها رفاه و

 از باالیی سطح با سمی کاری هایمحیط درنتیجه. است اندک بسیار کارمندان با رهبران

 .هستند مواجه کارمندان غیبت و کاریاضافه استرس،

 

 داخلی رقابت .۶

 بر هک ارزیابی سیستم یک با رقابت این و کنند رقابت هم با سازمان درون باید کارمندان

 .ودشمی تحمیل آنها به کند،نمی توجهی گروهی کار به و کندمی تمرکز فردی عملکردهای روی
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 زندگی و کار میان تعادل به کم بسیار توجه .۷

 خانوادگی یا فردی زندگی. ندارد وجود زندگی و کار میان تعادل سمی، کاری هایمحیط در

 عادی کامال هفته در ساعت ۵۵ یاندازهبه کاراضافه. شود قربانی کارشان برای باید افراد

 انجام برای ساعته ۱۴ صورتبه باید افراد و دارد وجود مرخصی برای کمی بسیار زمان است،

 کارهای انجام اجتماعی، مشارکت برای کمی بسیار تعهد. باشند دسترس در کارهایشان

 .دارد وجود بهتر جای یک به جهان کردن تبدیل برای تالش یا خیرخواهانه

 

 رأس در خودشیفتگی .۸

 شوند،نمی اشتباهی هیچ مرتکب کنندمی گمان که هاییرئیس داشتن و مدیران خودشیفتگی

 چرا دشومی فراگیر کار محیط در خودشیفتگی. است سمی کاری محیط هاینشانه از دیگر یکی

 که است وحشت یمایه. دارند هاییویژگی چنین سازمان رهبران مواقع بیشتر در که

 .برسند قدرت سطح باالترین به توانندمی راحت چقدر امروز جهان در هاخودشیفته

 

 الیاشک هیچ نظرشان از و شودنمی اعمال آنها درمورد قوانین که باورند این بر هاخودشیفته

 خودشان کهدرحالی کنند عمل شکل بهترین به باشند داشته انتظار دیگران از که ندارد

 أییدت دیگران توسط که هستند این عاشق آنها. کنندنمی رعایت را باال سطح استانداردهای

. بندتابرنمی را نظر اختالف وجههیچبه آنها. است صحیح کارشان شود گفته آنها به و شوند

 .آنها علیه یا هستید آنها همراه یا شما

 

 غرغرو همکاران .۹

 ارانمهمک کردممی فکر شدم، منتقل کار دفتر در دیگری قسمت به بار اولین برای که زمانی

 کار هم کنار در روز هر اینکه رغمعلی. بود کنندهنگران آنها سکوت. هستند روحبی و سرد

 .دندزمی حرف کلمه یک حتی ندرتبه و دادندمی گوش آهنگ گوشی با بیشترشان کردیم،می
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. دارند فعالی بسیار ارتباطات مجازی هایکانال از یکی در آنها که شدم متوجه مدتی از پس

 سکوت که مواردی از دیگر یکی. زدندمی حرف شرکت رؤسای سر پشت کارکنان از بسیاری

 و بودند شده جمع هم دور آنها. رفتند بیرون هم با آنها بود روزی شد، شکسته کار محیط

 .کردندمی شکایت شانکاری طوالنی ساعات و کار سخت شرایط یدرباره

 

 ازهاند همین به نیز کارفرمایان نظر از و نیست بخشلذت کارمندان برای واقعا کاری جوّ این

 سمی رفتارهای دهدمی نشان است، شده انجام هاروارد دانشگاه در که ایمطالعه. است بد

 .شودمی شرکت خالص درآمد کاهش باعث منفی، هایبحث در کردن شرکت ازجمله

 

 شفافیت نبود .۲۵

. بود خواهد قطعی تانشکست شود،می ارزیابی چگونه شما عملکرد ندانید روشنیبه اگر

 ییرتغ کامال بودند امبرعهده که هایینقش شدم، منتقل دفتر از جدیدی بخش به که زمانی

 ات کردم زیادی تالش من. نگرفت قرار من اختیار در هرگز کامل وظایف شرح یک اما کردند،

 احساس این همیشه اما. کنم هماهنگ او هایاولویت با را خود و بگیرم بازخورد رئیسم از

 تفاوت رفتهمی انتظار من از که چیزی با امرسیده آن به من که هدفی که دادمی دست من به

 داشته وجود سازمان درون اهداف یدرباره کمی ارتباط و شفافیت که زمانی. دارد زیادی

 مبتنی و خوب یرابطه یک کارها، رساندن ثمر به برای بتوانیم که است غیرممکن تقریبا باشد،

 .بدهیم شکل اعتماد بر

 

 متناقض هایدستورالعمل .۲۲

 انجام برای فردی که زمانی. شودمی ومرجهرج ایجاد باعث کار در بنیادین چارچوب یک نبود

 د،گیرمی ترفیع کار همان انجام برای دیگری فرد کهحالیدر شودمی توبیخ مشخص کار یک

 کنندمی فکر کارمندان و ندارد وجود مشخصی روال هیچ که شودمی ایجاد احساس این

 .کنندمی طرفداری کارمندان برخی از مدیران
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 خواهدمی واقع در کند،نمی عمل آنها به خودش و کندمی وضع قوانینی رئیس که زمانی

 .دارد دست در را امور کنترل که کند احساس و کند قدرت اعمال و فرمانروایی

 

 است بیمار کلمه واقعی معنای به محیط .۲۱

 

 یماریب و فرسودگی خستگی، دچار واقعا کارمندان باشد سمی شکل این به کار محیط که زمانی

 یسرماخوردگ با کارشان میز پشت هستند؟ بیمار معموال شما همکاران آیا. شوندمی جسمی

 .اشندب مزمن کاریاضافه فرهنگ یک از هایینشانه توانندمی اینها کنند؟می نرم وپنجهدست

 

 یندهکنتضعیف عوامل از یکی استرس. است بد بسیار شما بدن برای استرس باالی سطح

 لاحتما افزایش و گوارشی هایبیماری و مشکالت به منجر و شماست بدن ایمنی سیستم

 شما لیک سالمتی تواندمی مدتطوالنی در مزمن استرس. شودمی قلبی سکته یا قلبی یحمله

 .شود جدی هایبیماری به منجر و کند مواجه مشکل با را

 

 وارد کنید سعی اول یوهله در چیست؟ سمی کاری محیط یک از کردن فرار برای راه بهترین

 و یدبشناس را تانآینده رئیس کنید سعی کاری یمصاحبه هنگام در. نشوید هاییمحیط چنین

 .کنید توجه برشمردیم، باال در که ایهشداردهنده عالئم به مصاحبه فرایند طول در

 

 را خود انرژی توانیدمی زیر هایگام از استفاده با دارید، قرار سمی کاری محیط یک در اگر

 رایب مرزهایی دادن قرار با را کار. بگیرید دست در دوباره را تانزندگی کنترل و بازگردانید

 کردن دنبال برای فضایی تا کنید مدیریت را تانزمان و کنید آغاز تانسالمتی حفظ

 .شود فراهم هایتاناولویت

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 6 

 

 

 بگیرید؟ را سمی کاری محیط یک جلوی توانیدمی چگونه

 

 طشرای شدن بهتر برای کارمندان یهمه شوید مطمئن که است این آغاز برای خوب ینقطه یک

 تا دهندب انجام شکل بهترین به را کارشان که هستند این دنبال به و کنندمی تالش سازمان

 .برود بین از داشت، وجود سازمان در که ترسی

 

 :یدکن سازیپیاده را زیر هایاستراتژی توانیدمی کردید، مشاهده سمی رفتارهای هم باز اگر

 

 اگر. بدهید انجام نظرسنجی سازمان، رهبری یا مدیران عملکرد و کار محیط ارزیابی برای

 .ندک ارزیابی را سازمانی سالمت و شود عمل وارد باید انسانی منابع داشت، وجود مشکلی

 وگیریجل خوب کارمندان استعفای از و بدهند ترتیب هاییاتمالق باید انسانی منابع مدیران

 .کنند

 و «تیمی کار» ،«احترام» مانند رفتارهایی کنندمی مسموم را فضا که کارمندانی حذف برای

 .بگیرید درنظر کارمندان عملکرد ارزیابی فرایندهای در را «اشتیاق»

 .کنید هزینه کارمندان و مدیران آموزش برای

 یسوم فرد از کند،می تبدیل جدال به را بحث که دارید برخورد سمی همکار یک با که زمانی

 هاکار عواقب از را خود بتوانید تا کند مستندسازی دقیق صورتبه را جلسات که بخواهید

 .دارید نگه امان در

 برای را قبول قابل رفتار. بدانند را سازمان حدومرزهای و هاارزش باید کارمندان یهمه

 .کنید برقرار ارتباط کارمندان با شدهتعیین مرزهای این در سپس و کنید تعریف آنها

 و کنید آشکار را مشکل شده،مشخص هایارزش کردن رعایت و سالم فرهنگ یک ترویج با

 .کنید محکوم را سرپیچی و احترامیبی کاری،خراب زورگویی، شایعه، مانند نامطلوب موارد

 توانندمی بهتر کنند، مبارزه سمی رفتارهای علیه بیشتری جدیت با گروه اعضای هرچه

 .بدهند تغییر را شانشرایط


