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 تعریف .1

دهد ولی  کارمند دون پایه، شخصی است که در ابتدای امر بیشترین سهم ممکن یک کار را انجام می

پس از اینکه فرد کمترین سهم از کار خود را . شود آن کار نصیب وی میدر نهایت کمترین بهره از فواید 

گردد و بعد از این امر  برد و مستعد تبدیل به کارمند دون پایه می دریافت نمود پی به دون پایگی خود می

این . کند که سهم کاری خود را کم کند و با تزویر نشان دهد که مشغول کار است تمام سعی خود را می

 .های انحصاری نمی باشد و برای دانشگاه و سایر مراکز قابل تعمیم است ف تنها برای شرکتتعری

های الزم برای انجام کار خود را داشته باشد ولی لزوما  هر چند که یک کارمند ممکن است توانایی

ندارد همچنین احتیاجات مالی و ترس از  های دیگر شرکت را های الزم را برای گرداندن قسمت تمام توانایی

کارمند . کند که در جایگاه خود باقی بماند های روزمره، فرد را مجبور می فراهم نکردن پول برای رفع نیاز

کند که طوری در شرکت رفتار کند که او را اخراج نکنند همچنین وی استعداد  دون پایه تمام سعی خود می

کند که کارها را در بیشترین زمان ممکن انجام دهد،  ام سعی خود را میشگرفی در اتالف وقت دارد و تم

رسد و این در حالی است که حقوق او همیشه ثابت است و  زیرا به محض تمام شدن کار، کارهای جدید می

 کارهای  بیند و تنها پاداش او از کارها،  خود را نمی دسترنج  او منفعت . ارتباطی با حجم کاری وی ندارد

کند که تمام کارهای خود و حتی کارهای شرکت را برای خود نگه دارد و برای  دیدتر است لذا سعی میج

همچنین . بعد از اخراج شدن از شرکت، بتواند کاری برای خود فراهم کند خود حاشیه امنیتی ایجاد کند که

داند که طول عمری  میهای شرکت  داند و خود را در سطح وسایل و درایی او خود را جزئی از شرکت نمی

کسی برای کارمند دون پایه ارزشی قائل نیست . دارند و هر لحظه ممکن است با وسیله بهتر جایگزین گردد

از آنجایی که کارمند تمام وقت خود را . کنند و به محض بیرون رفتن وی کس دیگری را جایگزین او می

شود، عالوه بر احساس ناامیدی، زمان الزم برای  یکند که فایده چندانی از آنها عایدش نم صرف کارهایی می

تر  دهد و صرف زمان بسیار در این نوع زندگی باعث عمیق های جدید را نیز از دست می آموزش مهارت

. رود گردد به طوری که بعد گذشت چند سال، فرد در دون پایگی خود عمیقا فرو می شدن دون پایگی می

رفتن پول برای تامین مخارج زندگی یا از دست رفتن موقعیت  کارمند دون پایه اسیر ترس از دست

اجتماعی است و همچنین اگر وی بخواهد از کار خود انصراف دهد عمال جای مناسبی را برای استخدام 

 .یابد شدن نمی

با روابط عمومی باال توانسته است دو شرکت بزرگ را به هم  خود را جای کارمندی بگذارید که 

وری که طرفین عالوه بر اینکه از این رابطه راضی هستند، منافع بسیاری عاید هر دو طرف متصل کند به ط
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چرا در »گردد و سهم کارمند از این رابطه تنها این باشد که مورد بازخواست طرفین قرار گیرید که  می

این کارمند و سهمی در این موفقیت ندارد لذا « موضوع بسیار کوچکی کار خود را درست انجام نداده است

برد  برد و پی به این نکته می گردد و آن زمان است که به عمق دون پایگی خویش پی می از آینده ناامید می

 .کند که کار بیشتر، سهم بازخواست و تنبیه بیشتری را برای وی فراهم می

 زندگی با طعم دون پایگی   .2

بسوزاند، هنگامی که سهم اصلی کار بدترین کار برای کارمند دون پایه این است که برای شرکت دل 

متعلق به کسان دیگری است، پیگیری و حرص خوردن هم مختص همان افراد است لذا تا جایی که امکان 

دارد و موضوع لوس نشود و فرد را اخراج نکنند باید از کار شانه خالی کند و در همین حین خود را 

کارمندان دون پایه در یک شرکت گردهم بیایند، حالت هنگامی که جمع زیادی از . مشغول به کار نشان دهد

توانند همگی با هم از کار شانه خالی کنند و مدیر غیر فنی  زنند و می دون پایگی دسته جمعی را رغم می

متوجه این امر نمی گردد و در صورت اتحاد نیز هیچکدام از آنها اخراج نخواهند شد و عمال شرکت با 

 .دهد با اخراج آنها بخش عمده ای از نیروی کار خود را از دست میشود که  گروهی مواجه می

تواند آزادانه طوری  بهشت یک کارمند دون پایه زمانی است که فرد متخصص مدیر وی نیست و او می

رفتار کند که مدیران متوجه اهمال کاری وی نشوند بنابراین مدیران همیشه به دنبال راهی برای کنترل 

ها  همچنین پدیده ای به نام بین التعطیلین حاصل دست رنج سال. یه ی خودشان هستندکارمندان دون پا

 .اند تالش کارمندان دون پایه است که از هیچ اقدامی برای کم کاری کوتاهی نکرده

تحویل دهد این کار ( یا مدیر)کارمند دون پایه الزم نیست کار را بالفاصله پس از اتمام کار به کارفرما 

شود که زمان بیشتری را برای اتالف یا کارهای غیر  جلوگیری از باال رفتن انتظار مدیران باعث می عالوه بر

نکته اساسی در تعادل میان شانه خالی کردن از کار و انجام صحیح کار است که باید . اداری داشته باشد

ن پایه در بزرگ نشان دادن های کارمند دو یکی از تخصص. رعایت گردد تا نه اخراج شود و نه زیاد کار کند

مشکالت و زمان خریدن برای حل مشکالتی است که اصال وجود ندارند بنابراین او قهرمان رفع مشکالتی 

تواند کارهای خودش را انجام  خواهد بود که اصال وجود ندارند و در هنگام حل این مشکالت خیالی می

 .شود رسد و هم قهرمان حل مشکالت می ان میگیرد هم به کارهای دیگرش دهد در عمل هم حقوقش را می

 کارمند شرافت مند  .3
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در مقابل کارمند دون پایه کارمند شرافت مند وجود دارد که کار فرما امکانات مناسب را برایش فراهم 

کند و در عین حال وی سهمی بزرگی را در اجرای کار دارد ولی از سهم کمتری از منافع کار به وی  نمی

مند از شرایط ناراضی است از کارش استعفا  ف کارمند دون پایه، هنگامی که کارمند شرافتبر خال. رسد می

این . دهد ولو اینکه حقوق یک تا چند ماه خود را از دست بدهد تا شرافتش را به دون پایگی تبدیل نکند می

مینان دارد که بعد نکته را هم باید در نظر گرفت که چنین کارمندی کار خود را بسیار خوب بلد است و اط

 .تواند کار مناسب با کارفرمای بهتری را پیدا کند از استعفا می

 سیستم انحصاری، کارخانه ی دون پایه ساز .4

های متن باز  در شرکت. کارمند دون پایه حاصل تفکر انحصاری کارفرما در محیط داخلی شرکت است

با این شرط که )پذیرد  صورت میو تقسیم شرکت عمل دون پایه سازی کمتر  Forkبه دلیل وجود 

و کارمند به محض اینکه در معرض دون پایگی خود ( کارمندان وارد شده به شرکت از ابتدا دون پایه نباشند

 .کند قرار گیرد بخش یا شرکت متن باز خود را تاسیس می

کن تواند کدهای شرکت را برای خودش داشته باشد و حتی مم در سیستم انحصاری یک کارمند نمی

دون پایگی یعنی . است کارمندان، سیستمی را طراحی کنند که هیچ گاه حق استفاده از آن را نداشته باشند

ام متعلق به من نیست لذا این عدم اعتماد همیشه با کارمند همراه است که روزی او را  دنیایی که من ساخته

د کار کند در واقع کارمند دون پایه عمر اندازند و دیگر حق ندارد روی ادامه کارهای خو از شرکت بیرون می

 .خود را به قیمت ناچیز به شرکت انحصاری فروخته است

های  کنند با قرار داده های انحصاری نیز به معضالت کارمندان دون پایه آشنا هستند و سعی می شرکت

رت و توان یک همچنین به این امر واقف هستند که قد. پروژه ای و برون سپاری از این امر دوری کنند

شرکت در فاصله زمانی تبدیل شدن یک کارمند فعال به کارمند دون پایه است و مهمترین چالش هر شرکت 

نکته جالب این است که این شرکت ها با اینکه . باشد یافتن به هنگام کارمندان دون پایه و جایگزینی آنها می

دون پایگی کارمندانشان را نشأت گرفته از خود در دون پایه سازی کارمندان نقش بسزایی داشتند ولی 

 .پندارند دانند و به هیچ وجه خود را مقصر این امر نمی شرایط اجتماعی و  فردی می

گردد که شناخت دقیقی از کار انجام شده کارمندان توسط  ضعف مدیریتی و عدم شناخت کار باعث می

گردد  به جلسات نیازسنجی مشتریان باعث می مدیران وجود نداشته باشد و همچنین عدم راه دهی کارمندان

که مدیران از عمق و سطح کار انجام شده درکی نداشته باشند و در نتیجه پروژه در زمان بندی اعالم شده 



6

 

 

های الزم برای پیاده سازی  دهد که مدیران دقیقا از بستر بدترین اتفاقات زمانی رخ می. دچار مشکل گردد

که چه بسترهای نیاز است که برای پروژه تامین گردد لذا به خاطر یک بستر  دانند اطالعی ندارند و نمی

کوچک و مهم که حداکثر باید ظرف مدت کوتاهی تامین گردد، مدت زمان بسیار طوالنی تری تامین 

گیرند که از  گردد و تیم اجرایی در این زمان مستعد تبدیل شدن به کارمندان دون پایه هستند و یاد می می

همچنین چون مدیران بی . دیران برای انجام یک کار کوچک مدت زمان زیادی را اتالف کنندضعف م

بینند و برای شرکت  دهند، کارمندان خود را جزیی از پروژه نمی تجربه، کارمندان را در جلسات شرکت نمی

 .دلسوزی نخواهند کرد

کنند  افرادی را پرداخت میهای انحصاری این است که تنها حقوق  ترین کارهای شرکت یکی از زشت

کنند این کار باعث  که به آنها نیاز دارند و حقوق سایر کارمندان که به آنها نیازی ندارند را پرداخت نمی

گردد و ممکن است به استعفای دسته جمعی کارمندان نیز بیانجامد زیرا این کار عالوه بر  ناراحتی کل تیم می

اند، باعث ایجاد بیم و هراس در عدم دریافت حقوق در  نکردهناراحت کردن کسانی که حقوق دریافت 

 اند. گردد که حقوق دریافت کرده های آینده برای سایر کارمندانی می ماه

 نتیجه گیری  .5

هایی  سیستم مدیریتی بد انحصاری پتانسیل دون پایه ساز بی رحمی دارد. سیستمی که ارزشی برای آدم

دهد. کارمندان خود را  نیست و به کارمندانش بها و اعتبار الزم را نمی دهد قائل که کار اصلی را انجام می

کنند. هنگامی که سیستم انحصاری شان و  دانند و عمر خود را بیهوده با ریا تلف می جزیی از شرکت نمی

 دارد یا سهم کند و آنها را در مقام پایین تری از جایگاه خود نگه می منزلت کارمندان خود را رعایت نمی

سازد. کارمندانی  دهد شرکت را به یک دون پایه ساز تمام عیار تبدیل می مناسبی از کارکردشان به آنها نمی

ها به کارمندانی دون پایه تبدیل  که ممکن در ابتدا بسیار کوشا و ساعی باشند با قرار گرفتند در این سیستم

های دون پایه ساز  تر از هم اینکه این کارخانهکنند. بد های نوینی را برای فرار از کار ابداع می شده و روش

کنند تاجایی که جامعه پر از چنین کارمندان دون  های دیگر روانه می های دون پایه را اخراج و به سیستم آدم

ها مدعی این هستند که چرا جامعه از چنین کارمندان دون پایه  پایه ای می گردد و پس از آن همین سیستم

 ی کوشا و ساعی وجود ندارد.پر شده است و نیرو

 

   


