سردبير محترم
قلدری  Mobbingو زورگویی  Bullyingدر محيط کار یكی از چالشهای بزرگ مدیریت منابع انسانی است که اثرات فردی
و سازمانی منفی به دنبال دارد .قلدری و زورگویی یك آسيب سازمانی است که فرد یا گروهی با تحقير ،طرد ،اتهامات بیاساا
و آزار و اذیت ،همكار دیگر خود را وادار به ترک سازمان میکنند[ .]1قربانی با فشار روانی زیادی مواجه شده و ایا امار باعا
کاهش انگيزه و رضایت شغلی ،ناتوانی در کار ،بيماریهای جسمی و روحی و حتی مرگ (خودکشی) او میشود.
قلدری و زورگویی آکادميك نوعی رفتار هدفمند پيچيده ،پنهان و بدون خشونت علنی در محيط دانشگاه توسط یك یا چند نفر
از اعضای هيأت علمی بر عليه یك همكار است که با هدف تهدید ،تحقير ،طرد و آزار و اذیت او بارای تبیيات از آنهاا یاا تارک
سازمان انجام می شود .ای نوع قلدری با توجه به استیداد ،شخصيت ،اهداف و رفتارهای فرد زورگاو نسابت باه زورگاوییهاای
میمول سازمانی ،آثار مخرب بيشتری به دنبال دارد .با توجه باه اینكاه فارد زورگاو اساتاد دانشاگاه و باا هاوش اسات ،فرآیناد
پيچيدهای را برای به دام انداخت قربانی طراحی و اجرا میکند و تالش میکند تا ردی از خود باقی نگذارد.
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میموالً افراد بسيار منظم ،سختكوش ،پرکار ،صادق ،خالق و نوآور ،هدف ای زورگویان قرار میگيرند .قربانيان میموال ًافراد موفقی در تادری و
پژوهش هستند ،که متوجه تخلفات قانونی فرد قدرتمندی در سازمان می شوند .آنها میموالً بي اساتيد علمی و دانشجویان باه دلياع عملكارد
خوب محبوب هستند و تحمع رفتارهای غير قانونی و غير اخالقی را ندارند .بيشتر ای افراد واقیاً کار خود را دوست دارند و تالش مایکنناد تاا
آن را به بهتری نحو انجام دهند.
زورگویان میموالً برای پوشاندن نقاط ضیف خود به قلدری آکادميك روی میآورند [ .]2آنها میدانند که شایستگی پست و مقام خود را ندارند؛
شخصيتی حسود داشته و احسا تهدید از جانب همكار شایستهتر خود میکننا د .بناابرای  ،باا بكاارگيری رفتارهاای ایاذایی سایی در حفا
موقیيت فیلی خود دارند .اجتناب از ارتباط مستقيم ،تمسخر ،انگ زنی و تخریب شخصيت علمی قربانی ،تضایيف ،تحقيار و باه حاشايه و انازوا
راندن او ،اشاعه شاییات بی اسا  ،نظارت بيش از حد ،تالش برای یافت عيوب قربانی ،توطئه و استفاده از دوستان نزدیاك قرباانی بارای خبار
چينی ،محدود ساخت دسترسی قربانی به منابع سازمانی ،نادیده گرفت یا کوچكشماری موفقيتها و بزرگنماایی خااهاای کوچاك قرباانی،
ممانیت یا به تیویق انداخت ترفيیات او ،دعوت قربانی به جلسات غير رسمی انضباطی و تهدیدهای مكرر کالمی یا کتبی باه اخاراب بار اساا
اتهامات ساختگی یا بهانههای ناچيز ،گرفت مسئوليتهای قربانی و اجبار به استیفاء ،تیدیع و بازنشساتگی پايش از موعاد از جملاه رفتارهاای
ایذایی قلدران آکادميك است .قلدران آکادميك به شيوه هوشمندانهای قربانيان را افرادی توصيف میکنند که کار باا آنهاا ساخت و غيارممك
است و آنها را مقصر مشكالت سازمان میدانند .آنها به دروغ ،قربانيان را به شروع ناسازگاری و خشونت در سازمان متهم میکنند.
قلدری آکادميك اثرات منفی فردی ،خانوادگی و سازمانی به دنبال دارد [ .]3فرد قربانی با آسيبهای جسمی ،روانی و اجتماعی مواجه میشاود.
او احسا ضیف ،بیارزشی و خجالت می کند که با عوارض روحی روانی نظير پریشاانی ،اساتر  ،اضااراب ،افساردگی ،وساوا  ،بایخاوابی،
کابو های شبانه و حتی تمایالت خودکشی همراه است [ .]4ای فشارهای روحی منجر به آسيبهای جسمی نظير خستگی ،فشار خاون بااال،
سردرد ،سوء هاضمه ،ناراحتیهای میده و روده و اختالالت پوستی میشود [ .]4زورگویی آکادميك حتی بر کيفيت زندگی خانوادگی قربانی اثار
منفی دارد .قربانی در صورت از دست دادن شغلش دچار مشكالت اقتصادی شده و ایناور وانمود می شود که او توانایی انجام کاارش را نداشاته
است [ .]5میموالً همكاران فرد قربانی به خاطر تر  ،از او حمایت نمیکنند .آنها میترسند کاه در صاورت حمایات از او ،خاود قرباانی بیادی
زورگویان شوند .اثرات سازمانی قلدری آکادميك شامع کاهش روحيه ،انگيزه ،رضایت شاغلی ،تیهاد ساازمانی ،خالقيات و بهارهوری و افازایش
غيبت ،جابجایی و فرسودگی شغلی کارکنان است [ .]2قربانی با توجه به اینكه باید از خود در برابر رفتارهای زورگویانه محافظات کناد ،وقات و
انرژی کمتری برای افزایش بهرهوری خود و سازمان خواهد گذاشت .عالوهبرای  ،شهرت سازمان به خااطر رفتاار قلدرماباناه برخای از مادیران و
کارکنان خدشه دار خواهد شد.
با توجه به اینكه زورگویان از قدرت قانونی خود سوء استفاده میکنند ،به راحتی دروغ گفته و اصول اخالقای را رعایات نمایکنناد ،قرباانی باه
تنهایی نمی تواند از خود محافظت کند .بنابرای  ،او نيازمند حمایت سازمانی و قانونی است .مادیران ارشاد دانشاگاه بایاد اقادامات پيشاگيری و
درمانی مناسب را طراحی و اجرا کنند .آنها باید محيط کاری سالمی را برای کار اعضای هيات علمی ایجاد کنند تا با همه اساتيد با احترام رفتار
شود .مدیران باید یك فرهنگ عدم تحمع زورگویی آکادميك را در دانشگاه ایجاد کنند .آزادی بيان در محايط دانشاگاه بایاد تشاویق شاود تاا
ه زینه قلدری برای زورگویان افزایش یابد .قواني و مقررات ضد آزار و اذیت باید تدوی شود و کدهای اخالق حرفهای و سازمانی تقویات شاوند.
مدیران باید هوشيار باشند و با شناسایی کوچكتری عالیم زورگویی آکادميك ،اقدامات الزم بارای متوقاف سااخت آن را بكاار گيرناد .فرایناد
شكا یت در سازمان باید مشخص باشد تا قربانی بدون نگرانی ،اعتراض خود را گزارش ،ثبت و پيگيری کند .آموزش در زميناه قلادری آکادمياك
نيز بسيار موثر است .گاهی اوقات ،قربانيان به دليع تجربه کم با بكارگيری راهبردهای نادرست ،فرآیند نابودی خود را تسریع میکنند .بناابرای ،
ساز مان باید ساختاری ایجاد کند و مشاورانی برای قربانی در نظر گيرد تا به آنها کمك کنند تا رفتار درستی را در مقابع زورگویان بكاار گيرناد.
عالوهبرای  ،حمایتهای درمانی باید برای قربانيان قلدری آکادميك فراهم شود.
ساختار سازمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،میموالً ،شكایت در داخع دانشگاه را برای قربانيان دشوار میسازد .بناابرای  ،اسااتيدی کاه
مورد آزار و اذیت قرار میگيرند ،اغلب بيش از حد در گزارش ای نوع مشكالت و درخواست کماك از همكااران ،وکاال ،پزشاكان و روانازشاكان
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 دالیاع و اثارات قلادری، شاخصها و پرسشنامههایی وجود دارد که میت واند مورد استفاده پژوهشاگران بارای سانجش ميازان.محتاط هستند
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