
  را بشناسيم  سميهاي هاي انسانويژگي

ن ها و كل سازماها و رفتارهاي ناهنجار خود، بر كاركنان ديگر، تيمدر هر سازماني كاركناني وجود دارند كه با ويژگي

رخي هاي مختلف بهشواند. نتايج پژگذاري كردهنام“ سمي ”اين افراد را در منابع مديريتي گذارند. تاثيرات منفي مي

  هاي افراد سمي را به شرح زير ارايه كرده است : از ويژگي

 كنند. ها بدگويي ميبه صورت پيوسته در مورد ديگران قضاوت كرده و پشت سر آن �

 رفتار ناپايدار دارند و دمدمي مزاج هستند.  �

 عادت به پوزش در قبال اشتباهات خود ندارند.  �

 پذير نيستند. ان مسئوليتدر قبال احساسات و عملكردش �

 كنند. رفتار قلدرانه دارند و از افراد پيرامون خود حمايت نمي �

 ها كوركورانه تبعيت كنند. خود شيفته هستند و تمايل دارند افراد  از آن �

 دروغگو هستند.  �

 كنند. هميشه خود را قرباني تلقي مي �

 كنند. كارهاي مثبت ديگران تعريف و تمجيد نمي زهرگز ا �

 دهند. اغلب به سخنان ديگران گوش نمي �

 كنند. نايه و تحقيرآميز صحبت ميكبا نيش و  �

 دهند. ها را به ديگران نسبت مياشتباهات خود را پذيرا نيستند و آن �

 كنند. براي خود حد و مرز قائل نيستند و اغلب كارشكني و خرابكاري مي �

 

 دهند. افراد را درموضع دفاعي قرار مي �

 كنند.قوانين و مقررات سازمان را رعايت نمي �

 گيرند. هاي سازمان را تمسخر كرده و به بازي ميارزش �

هايي از اين نوع داريد سعي كنيد بر عموما ويژگي دشمني پنهاني را نيز دارند. در صورتي كه ويژگيسمي افراد 

آموزش داده و به مسير رشد و را  نماييد. همكاراني كه تمايل به اين نوع رفتارها دارندها چيره شويد و ترك آن

هايي پذيري، يكپارچگي و گفتمان موثر واكسنها گوشزد نماييد كه پاسخگويي، مسئوليتو به آن تعالي هدايت كنيد

 سمي هستند. براي غلبه بر رفتارهاي موثر 

 ها را از حلقه ارتباطات خود خارج نماييد.نكنيد و آن اعتمادسمي هرگز به افراد ت يدر نها
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