
1

:5فصل 
روابط فرد با سازمان و شخصیتهاي دشوار

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:تهیه و تنظیم
دکتر روح اله توالیی

1393پاییز / نسخه شماره دو )عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(

:تعریف سازمان و انواع آن

اشتغال کار به سازمانها در که افرادي بر سازمان روانی اثرات  
.میباشد مهمی موضوع دارند

همکاري معین اهدافی تحقق براي که افراد از اي مجموعه  
.)11 :1390 رضائیان،( کنند می

گروهی از واحدها و افراد که برای رسيدن به هدفی مشترک با ضوابط و ارتباطهای مشخص با هم همکاری مي نمايند.

فلسفه وجود سازمان

بافت و ترکیب سازمان

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:ادامه _تعریف سازمان و انواع
 از بوده، هدفمند آنها وهمه شود می استفاده انسانها از سازمانها درهمه  

.گیرند می بهره »کار تقسیم«
 هدفهاي ،اهداف از هایی زنجیره گرفتن نظر در با خوب، کار تقسیم یک  

  عملکردي هدفهاي به دستیابی براي ابزاري مثابه به را سطح هر عملکردي
.گیرد می کار به )غایتها( باالتر سطح

خود خارجی محیط به را ارزشی با خدمت یا  محصوالت موفق سازمانهاي  
  نیاز، مورد اولیه منابع دریافت با کنند می سعی آن ازاي در .کنند می ارائه

.بخشند استمرار را خود عملیات
و رسمی سازمانهاي پیچیده و متقابل عمل از ها سازمان مشکالت از بسیاري  

.شوند می ایجاد غیررسمی

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:انواع سازمان از نظر نوع ساختار
 :مکانیکی سازمان .1 
اثر در که ثابت نسبت به فرایندي و تشکیالتی ساختار داراي  

.آید می پدید ثابت محیط و ها برنامه

:ارگانیکی سازمان .2
و ها برنامه اثر در که متنوع و پیچیده کاري فرایندهاي داراي  

.آید می پدید پویا و متنوع هاي محیط

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:انواع واحدهاي سازمانی ازنظر وظایف اساسی

:صف واحدهاي .1
سازمان اصلی هاي هدف انجام به مربوط عملیات اجراي مسؤول

:ستادي واحدهاي .2
به وکمک پشتیبانی و مشورت ارایه برنامه، و طرح اجراي مسؤول  

صف واحدهاي

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:آثار سازمان بر افراد
چنین و میگذارند فرد بر گوناگونی آثار خود، خاص ماهیت با سازمانها 

.نیست مخرب صرفاً یا و کنترل غیرقابل لزوماً نیز اثراتی
و ها مشی خط )منفی یا مثبت( اجتماعی اثرات بتوانند بایستی مدیران  

.دهند تشخیص نظارتشان تحت کارکنان بر را خود تصمیمات
در افراد طبیعی رشد فرایندهاي و سازمانی هاي مشی خط میان اگر  

  را آنچه فقط باشد مجبور فرد یا و باشد، داشته وجود تضادي سازمانها
  به را »خالقیت« و »کردن فکر« و دهد انجام میشود گفته وي به که

  و عقلی رشد نظر از افراد ناکامی باعث نماید، واگذار خود روساي
.میشوند عاطفی

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:فرد بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ
اي هفته( را خود زندگی وقت اغلب انسانها از بسیاري امروزه اینکه دلیل به  

 روي بر مستقیمی تاثیر سازمانی روندهاي میگذرانند، سازمانها در )ساعت 40
 .است گذاشته افراد این رشد میزان

آرجریس کریس (Argyris,  تحقیقات در که است روانشناس یک (1957
  اداره قدیمی شیوه به که سازمانهایی در افراد است، یافته خود سازمانی
emotional) هیجانی بلوغ نظر از ولی هستند بالغ جسمی نظر از میشوند

maturity) دیگر طرف و یافته رشد کامالً آن طرف یک که منحنی روي بر  
.میگیرند قرار است، نابالغ و نیافته رشد کامالً آن

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:ادامه _فرد بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ

بزگسال شخص یک عنوان به افراد اینکه براي روانشناسی دیدگاه از  
:کنند می تغییر زیر جنبه یا جهت هفت از معموالً شوند، شناخته بالغ

  فعال به نافعال حالت از تغییر -1
مستقل به کامل وابستگی حالت از تغییر -2
رفتاري ظرفیت در تغییر قابلیت افزایش -3
ها پدیده به عالقه کنترل تغییر -4
حال زمان به شدن منحصر در تغییر -5
بودن زیردست در تغییر -6
خود از ذهنی تصور در تغییر -7

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:ادامه _فرد بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ

passive) فعال به نافعال حالت از تغییر -1 to active): 
ًبدون حوادث و است خود محیط اسیر )نابالغ( نافعال فرد معموال  

 .میدهند رخ او براي وي خواست
میداند و کند می کنترل حدودي تا را خود محیط ،)بالغ( فعال فرد اما  

.دهد تغییر خود خواست و عالقه حسب بر ر زندگی حوادث چگونه

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:ادامه _فرد بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ

dependency) مستقل به کامل وابستگی حالت از تغییر -2 to independent):  
ًدیگران به نسبت را خود کلی وابستگی و اتکا تدریجاً نابالغ فرد معموال  

  خودش سمت به دادن جهت تغییر براي او ظرفیت و دهد می کاهش
  .یابد می افزایش )بودن مستقل(
نهادهایی یا مردم به کامل وابستگی همچنان نابالغ بزرگساالن از برخی  

.دارند )...و حمایتی سازمانهاي خانواده، مانند(
فرد حفظ و سالمت باعث که( دیگران به نسبت منطقی وابستگی البته  

  معموالً و است بالغ بزرگسال فرد یک رفتاري هاي نشانه از یکی )میشود
self) خودکفا کامالً انسانی هیچ efficient) باشد تواند نمی.

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:ادامه _فرد بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ

 :رفتاري ظرفیت در تغییر قابلیت افزایش -3
ًبه نسبت تواند نمی و دارد محدودي رفتاري ظرفیت نابالغ فرد معموال  

Kagan) بدهد متنوعی هاي پاسخ خاص، و متفاوت هاي موقعیت &

Haveman, 1976).
محیط شرایط با انطباق قابلیت ،»رفتاري ظرفیت« جنبه از بالغ فرد اما  

  .است بینی پیش قابل کمتر وي رفتار و دارد را خود
هاي روش با را مشخص وظیفه یا کار یک تواند می بالغ فرد لذا  

  خسته و کسل کند، استفاده روش یک از فقط اگر و دهد انجام مختلف
.شود می

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:ادامه _فرد بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ
:ها پدیده به عالقه کنترل تغییر -4
ًخاص پدیده یا شیء یک به نسبت را خود عالقه تواند نمی نابالغ فرد معموال  

  براي میتوانند نیز )عادت( عالیق از برخی و ؛کند حفظ طوالنی مدت براي
  نمیتواند همچنین .شوند وي خاطر رضایت جلب باعث تر طوالنی مدت

.کند دنبال تأمل و اندیشه با را خود عالیق
او توجه جلب باعث بیشتر که اموري و اشیاء از برخی تواند می بالغ فرد اما  

  خود براي را معین عالیق از اي مجموعه تدریج به و کند انتخاب را میشوند
.کند کسب

ظرفیت تا )نابالغ فرد( اشیاء به مستمر عالقه عدم از طیف، سر دو در تغییر این  
.است نوسان در )بالغ فرد( خود عالیق تعقیب براي بسیار

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:ادامه _فرد بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ
:حال زمان به شدن منحصر در تغییر -5
ًاست محدود و کوتاه بسیار »زمان« به نسبت نابالغ فرد آگاهی و دید معموال.  

  او به که آنجا تا نیز آینده و شود می فراموش سرعت به گذشته وي براي
  .دارد توجه خود حال زمان به منحصراً و ندارد وجود است، مربوط

حتی( کند می پیدا بینش و آگاهی خود آینده و گذشته به نسبت بالغ فرد اما 

  گذشته دارد سعی و )کند فراموش آینده و گذشته بخاطر را حال زمان است ممکن
.باشد گذار تاثیر خود آینده در یا و جبران را خود

یا خوانده را آن ولی نکرده، تجربه هرگز که آنچه تاثیر تحت بالغ فرد رفتار  
.گیرد می قرار است شنیده

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:ادامه _فرد بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ
:بودن زیردست در تغییر -6
ًوي .دارد قرار »بودن دیگران دست زیر« مرحله در نابالغ فرد معموال  

.میداند »مرئوس« ذاتاً را خود سازمان در
برتر برخی از« حتی یا »بودن مساوي دیگران با« مرحله به بالغ فرد اما  

  یک بعنوان تواند می سازمان مختلف شرایط در وي .رسد می »بودن
.نماید عمل رئیس یا مرئوس نفر
را خویشتن حداقل کند، می مقایسه دیگران با را خود بالغ فرد وقتی  

  تصمیم اتخاذ و کردن قضاوت به قادر خود، سرپرست و مدیر از بعد
.نمیداند (caste) »منفصل طبقه« به متعلق را خود و میداند

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:ادامه _فرد بزرگسال بالغ و بزرگسال نابالغ
:خود از ذهنی تصور در تغییر -7
ًنگرشها از اي مجموعه و خاصی ذهنی تصور خودش درباره نابالغ فرد معموال 

.ندارد عادت صورت به
شخصی نوع چه اینکه درباره و کند می فکر خودش به نسبت بالغ فرد اما  

  کوشد می خود نیازهاي به پاسخ جهت لذا دارد، خاصی افکار و عقاید است،
.کند حفاظت را آن
مراتب سلسله سطح با متناسب دیگران دارد انتظار بالغ فرد مثال، براي  

  باالي سطوح در که افرادي کردن مدیریت البته .نمایند رفتار او با نیازهایش
.است دشوارتر دارد، قرار نیازها مراتب

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:میزان اثر سازمان بر فرد
بستگی عامل دو به خاص فرد یک بر سازمان گذاري اثر میزان  

:دارد
  باشد؟ بالغ اندازه چه تا خاص فرد آن )الف
ًتعداد و است کم بسیار سازمانها در بالغ کامالً بزرگسال افراد تعداد معموال  

.هستند متکی و پذیرا نافعال، ایشان از زیادي
  باشد؟ کننده محدود اندازه چه تا سازمان در خاص فرد آن شغل )ب
هاي شیوه سازمان یک افراد اکثر براي خالق، سمتهاي و عالی مدیران جز به  

  آنها توانایی و است تکراري و محدودکننده مراتبی، سلسله کار دادن انجام
.میکند رشد محدودي حد در

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:مکانیسم هاي محدودکننده بلوغ روانی
روانی بلوغ مانع اغلب خود، اصلی سازوکار سه از استفاده با سازمانها  

 کمتري روانی بلوغ از که بزرگسالی افراد حتی و شوند می خود کارکنان
.بمانند باقی وضع همان به تا کنند می تشویق را برخوردارند

 اختیار، تفویض عدم و قدرت زیاد تمرکز مانند( سازمان بوروکراتیک و رسمی ساختار .1
)انعطاف قابلیت کاهش

 بدون کارکنان و میگیرد تصمیم مدیر فقط( دستور بر مبتنی و آمرانه رهبري سبک .2
)مرئوسان گیري تصمیم توان بودن نامطلوب کنند، می عمل تصمیمات این به فقط قضاوتی

)سنجی زمان و سنجی کار و پاداش نظامهاي بودجه، مانند( مدیریتی شدید کنترل .3

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:راه کار مکانیسم هاي محدودکننده بلوغ روانی

افراد؟ روانی سالمت یا است مهمتر سازمان سالمت آیا :سوال
است، بهترین فرد براي آنچه مدت بلند در است داده نشان تحقیقات نتایج  

.است بهترین هم سازمان براي
روانی سالمت به بایستی پایدار توسعه و خود حیات حفظ براي سازمانها لذا  

.کنند توجه افراد
هر مقتضیات با متناسب باید فوق، محدودکننده هاي مکانیسم از پیشگیري 

.شود تعیین سازمان

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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یافت دشوار شخصیت با کارکنانی معموالً سازمان اغلب در     
:از عبارتند شخصیتها این از اي نمونه .شوند می

چیزدان همه شخصیتهاي1.

منفعل شخصیتهاي2.

مستبد شخصیتهاي3.

گو بله شخصیتهاي4.

گو نه شخصیتهاي5.

شاکی شخصیتهاي6.

حسود شخصیتهاي7.

:شخصیتهاي دشوار یا مشکل ساز در سازمان
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

:چیزدان همه شخصیتهاي ویژگیهاي -1
 مآب بادکنک چیزدان همه .2 مآب بلدوزر چیزدان همه .1 :هستند نوع دو

هستند متخصص ها زمینه همه در کنند می فکر
 هستند متکبر
 کنند می نظر اظهار موضوعی هر در
 تدافعی حالت و کنند نمی قبول را خود اشتباه کنند، اشتباه اگر  
گیرند می خود به

:ادامه _شخصیتهاي دشوار یا مشکل ساز در سازمان
جزوه آموزشی

روانشناسی کار
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:منفعل شخصیتهاي ویژگیهاي -2
  و خیره هاي نگاه و دارند احساس بی و سرد اغلب آنها چهره  
دارند تفاوت بی
 قیمتی هر به چالش و مناقشه نظر، اختالف تعارض، نوع هر از  
کنند می اجتناب شده که
 کنند نمی نظر اظهار موضوعی هیچ خصوص در

:ادامه _شخصیتهاي دشوار یا مشکل ساز در سازمان
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

:مستبد شخصیتهاي ویژگیهاي -3
   دارند استبدادي عملکرد دارند، قدرت هرجا
 دیگران زبانی باچرب ندارند، قدرت هم خیلی که مواقعی در  
  آنهاست خود سود به نهایت در که میکنند کارهایی به وادار را
 کنند می توهین دیگران به سادگی به
است رحمی بی و قساوت با همراه دیگران از آنها انتقاد

:ادامه _شخصیتهاي دشوار یا مشکل ساز در سازمان
جزوه آموزشی

روانشناسی کار
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:گو بله شخصیتهاي ویژگیهاي -4
   هستند موافق پیشنهادي هر با
 هاي وعده به ندرت به ولی دهند می را کاري هر انجام قول  

کنند می عمل خود
 ولی میکنند، عذرخواهی خود قصور از اغلب هرچند 

!نکنند تکرار را خود قصور بازهم که نیست اطمینانی

:ادامه _شخصیتهاي دشوار یا مشکل ساز در سازمان
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

:گو نه شخصیتهاي ویژگیهاي -5
   بینند می را تصمیمات بد و منفی جنبه فقط شرایط اغلب در
 براي غالباً و دهند می نشان پذیري انعطاف خود از کمتر  

هستند ساز مشکل خود سازمان

:ادامه _شخصیتهاي دشوار یا مشکل ساز در سازمان
جزوه آموزشی

روانشناسی کار
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:شاکی شخصیتهاي ویژگیهاي -6
   َدانند می ناقص میدهید انجام شما که را کاري هر معموال.
 َبراي اقدامی هیچ مقابل در و دارند شکایت روزگار از دائما  

.دهند نمی انجام خود امور اصالح
 همین به و کنند می انتقاد دائماَ آنان عملکرد و دیگران از  

.جویند می دوري آنها از نیز دیگران دلیل

:ادامه _شخصیتهاي دشوار یا مشکل ساز در سازمان
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

:حسود شخصیتهاي ویژگیهاي -7
ندارند را خود همکاران پیشرفت مشاهده تحمل
 و حقیر را، دیگران توجه مورد افراد کنند می سعی 

دهند جلوه ناتوان
 توزي کینه و حسد کنند می سعی مختلف اشکال به  

بپوشاند را خود

:ادامه _شخصیتهاي دشوار یا مشکل ساز در سازمان
جزوه آموزشی

روانشناسی کار
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.کنید حفظ را خود آرامش بدن زبان حالت رویارویی و مواجهه هنگام به -1
.کنید بیان فوري و صریح مالقات، از را خود اصلی مقصود -2
.کنید اجتناب مالقات در طلبی پوزش یا دفاعی حالت از -3
.کنید برخورد آمیز غیرخصومت و صمیمیت حالت با -4
 ارزشهاي یا نگرشها احساسات،( باشد شغلی رفتار با مرتبط باید شما برخورد یا مواجهه -5

)کنید صحبت کار نتایج و عوارض مورد در و نکنید ارزشیابی را فرد

دارد اهمیت اي جنبه چه از موضوع که دهید نشان سنجیده برخورد با -6

:نحوه مواجهه و مقابله با شخصیتهاي دشوار
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

موجب میتواند که است دشواري و حساس موضوع سازنده و بجا انتقاد  
  .شود افراد شغلی پیشرفت و اصالح

انجام درستی به دشوار شخصیت با افراد براي خصوصاً کار این اگر اما  
  و شود می سازمان در غیرکارکردي تعارض و مواجهه به تبدیل نشود،

.داشت نخواهد مثبت آثار
از عبارتند سازنده و اثربخش شیوه به کردن انتقاد هنر و ها تکنیک مهمترین:

  و رفتار نتیجه که فردي از انتقاد :کنید بیان خصوصی صورت به را انتقاد - 1
  دفاعی موضوع میتواند همکاران سایر حضور در است، منفی اعمالش

.باشد داشته بهمراه مقابل طرف از را شدیدتري

:هنر انتقاد کردن به شیوه سازنده
جزوه آموزشی

روانشناسی کار
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  خیرخواهانه و نیت حسن با شما انتقاد هرچند :کنید آغاز مالیم را انتقاد - 2
  او »خود« به صدمه و فرد رنجش باعث شود شروع نامالیم اگر اما باشد،

  شدید انتقاد هم ادامه در اگر .میکند تحریک وي در را دفاعی رفتار و میشود
  آن کردن تکذیب یا گرفتن پس و خود موضع از عدول گیرید، صورت
.است مشکل

  پایه بر را خود انتقاد مبناي :سازید مبتنی عینی واقعیتهاي بر را انتقاد - 3
  .ذهنیتان ادراکهاي و کلیات ها، تحلیل نه و دهید قرار واقعیتها

:ادامه _هنر انتقاد کردن به شیوه سازنده
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

  را انتقادتان بتوانید اگر :کنید بیان مشترك هدف حسب بر را خود انتقاد - 4
  دست آن به میکنید تالش شما دوي هر که هدفی رسیدن انجام به جهت در

  مشترك افعال بکارگیري .میشود تر ساده مقابل طرف براي آن درك یابید،
...و »شود می انجام کارمان« ،»کنیم تهیه گزارش میتوانیم« مانند

  اي گونه به نباید :کنید اجتناب رئیس، نقش کردن ایفا از انتقاد، هنگام - 5
 رسمی قدرت و اختیار دیگر، شخص با رابطه در گویی که کنید برخورد

.کنید می صحبت باالتر موضوع از و دارید

:ادامه _هنر انتقاد کردن به شیوه سازنده
جزوه آموزشی

روانشناسی کار
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  ربط خود شغلی عملکرد به را آن کنید، می انتقاد خود رئیس از وقتی - 6
  تاکید حتی( شما رئیس رفتار چگونه دهید نشان ظرافت با کنید سعی :دهید
  ارائه براي را شما پاي و دست )است خوب نیز او نیت و قصد که میدانید کنید

.است بسته مناسب، شغلی عملکرد

:ادامه _هنر انتقاد کردن به شیوه سازنده
جزوه آموزشی

روانشناسی کار


