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12 motive pentru care
ȘEFII SUNT ANTIPATICI
OK, unii dintre ei! Sau unii dintre noi! Ideea e că avem 12 comportamente pe care, mai des sau mai rar, 
le afișăm cu toții. Nu sunt strict legate de șefi, dar atunci când apar la cei aflați în poziții de decizie, 
aceste comportamente sunt distrugătoare; pentru subalterni, pentru organizație și pentru șeful însuși.

Plin de propria importanță, își exagerează 
valoarea pentru organizație. Vorbește numai cu 
superiorii și cu cei de la același nivel ierarhic.

AROGANT

Concentrat pe propriul interes, se folosește de 
organizație și de colegi în scopuri personale. 
Întrebarea cheie este "mie ce-mi iese?"

INTERESAT

Obișnuiește să îi înșele pe ceilalți cu afirmații 
neadevărate. Își asumă meritele altora și 
folosește orice înșelătorie pentru a se proteja.

PARȘIV

Nu reușește să respecte nicio înțelegere. 
Întârzie sau uită să livreze ceea ce a promis, 
încurcându-i pe ceilalalți.

NESERIOS

Lucrează incorect. Emite judecăți fără să 
cerceteze cum stau lucrurile. Practică 
favoritismul la angajare și la promovare.

ESCROC

Atentează la demnitatea umană a celor din jur. 
Contestă dreptul altora la recunoaștere publică. 
Este în general nepoliticos și lipsit de maniere.

AGRESIV

Aruncă vina pe alții, fără să-și asume vreo 
responsabilitate. Își acuză colegii fără motiv și îi 
denigrează pentru a le distruge reputația.

INTRIGANT

Plin de invidie pentru reușitele altora, tinde să 
fie mereu în competiție.

INVIDIOS

Își neglijează subalternii și colegii. Nu le oferă 
feed-back nici la reușite, nici la greșeli. Refuză 
rolurile de coach și trainer.

NEPĂSĂTOR

Mereu departe de ceilalți, e închis  în lumea lui. 
Refuză să ofere ajutor sau sprijin chiar și când i 
se cere. E lipsit de generozitate în recompense.

EGOIST

Evită riscurile. Refuză să se confrunte cu 
problemele și renunță să-și susțină principiile 
într-un context neprietenos.

FRICOS

E plin de resentimente pentru că nu reușește 
să-și depășească frustrările. Căută în 
permanență metode de răzbunare.

RĂZBUNĂTOR

Comportamentele de mai sus au fost identificate de cercetătorii 
americani :) la începutul anilor '90. Donald Zauderer le-a 
sintetizat, apoi au fost preluate și confirmate în alte studii similare.

http://www.dzauderer.com/writings.html
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