
УДК 331.101.3

Н.П. Базалійська

Хмельницький національний університет

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ

ПРАЦІВНИКА

В статті розглянуто поведінковий аспект управління персоналом

підприємства. Визначено сутність трудової поведінки працівника.

Узагальнено сукупність факторів впливу на поведінку персоналу організації.

Ключові слова: поведінка людини, міждисциплінарний підхід, трудова

поведінка працівника, індивідуальні характеристики персоналу, фактори

впливу.

Актуальність. Сучасні концепції менеджменту все частіше

виокремлюють поведінку, як важливу характеристику трудового потенціалу

працівника, від якості якої залежить результативність роботи колективу і

виживання організації в непередбачуваному економічному середовищі.

Тому, дослідження трудової поведінки як форми активності персоналу

організації та визначення основних факторів впливу на неї є досить

актуальним в даний період часу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В своїх працях трудову

поведінку досліджували М. Дороніна, Т. Лепейко, О. Ястремська,

Н. Бутейко, А. Власова, Г. Назарова, Н. Ф. Наумов, Н. Федорова,

О. Минченкова, Т. Петровська.

Поведінку працівника слід розглядати як систему вчинків, зумовлених

впливом різноманітних чинників. Проте аналіз літературних джерел [1-4]

показав, що перелік факторів і визначення їх сутності потребують уточнення

і систематизації.



Метою дослідження виступає узагальнення сукупності факторів, які

вливають на формування трудової поведінки персоналу організації.

Виклад основного матеріалу. Сучасні зарубіжні організації вже

усвідомлюють складність системи управління поведінкою персоналу і

необхідність її реалізації для забезпечення надійності роботи підприємства.

Поняттям “поведінка” цікавляться учені багатьох наук, які мають справу

з активністю людини. Тому для систематизації визначення сутності трудової

поведінкою персоналу організації доцільно скористатися розробками інших

наук. Міждисциплінарний підхід створює основи конструктивної діагностики

поведінки людини у виробничій організації [1].

Антропологія розглядає поведінку як культурну систему, соціологія - як

соціальну систему. Економічна соціологія характеризує поведінку людини

під впливом соціального стимулу, психологія визначає як систему

індивідуальних якостей особистості.

Урахування відповідних аспектів психології, соціології, антропології,

економічної соціології та соціальної психології допомагає дати визначення

такому поняттю, як “трудова поведінка”.

Отже, трудова поведінка є системою ціленаправлених дій і вчинків

працівника, здійснюваних в процесі трудової діяльності та сформованих під

впливом зовнішнього середовища, особистості індивіда та  трудової ситуації.

Управління поведінкою працівника в організації повинно базуватися на

таких моментах:

- поведінка кожного працівника є особистісною;

- поведінка людей формується не лише під впливом їх індивідуальних

бажань, й під впливом груп, членами яких вони є;

- поведінка індивіда в певній ситуації – це взаємодія його внутрішнього

світу і характеристик ситуації;

- якість управлінських рішень залежить від поведінки керівника-лідера.

Відобразимо на рисунку 1 найбільш цілісну сукупність тих факторів, під

впливом яких і формується трудова поведінка.



Рис. 1 – Фактори формування трудової поведінки персоналу

Досить багатогранними є особистісно-індивідуальні характеристики

персоналу. Природжені властивості індивіду – це те, що закладено у ньому

від народження. Виділяють суттєві відмінності у поведінці жінок і чоловіків

у різних ситуаціях [2]. Наприклад, жінки значно краще сприймають й

аналізують подробиці подій, уміють точно й детально розділяти ціле на його

складові частини й проводити аналіз цих елементів. Однак чоловіки здатні

охопити будь-яку подію більш загально, встановити основні, стратегічні

тенденції явища, дослідити інтегрований зв’язок між частинами цілого.

Крім статі поведінкові особливості персоналу багато в чому визначаються

і віком співробітника [3]. Так персонал віком 16 – 23 років є більш активним,

зацікавлений у формуванні нових навичок до роботи, має бажання

спілкуватися та встановлювати дружні контакти, але, водночас  він є

високоемоційним, для нього притаманний високий ризик помилок,
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відсутність життєвого досвіду. Працівники віком 24 – 35 років

характеризуються креативністю мислення й здатність до пошуку

нестандартних ідей, високою працездатністю і фізичною витривалістю,

прагнення до підвищення кваліфікації. Однак такі особи є дуже

амбіціозними, надто ризикованими, прагматичними стосовно організації. У

36 – 60 років персонал характерезується такими якостями, як наявність

життєвого досвіду, впевненість у собі, розвиненими навичками самоаналізу,

прагненням до виважених рішень, але він відзначається вираженою

консервативністю, підвищеною дратівливістю, зниженою витривалістю й

працездатністю, зниженою здатності сприймати нововведення, тощо.

Складовими особистісних характеристик персоналу є темперамент і

характер людини. Темперамент – це сукупність індивідуальних особливостей

особи, що характеризують динамічний та емоційний аспект її діяльності.

Характер – це сукупність стійких психологічних властивостей, що

визначають лінію поведінки особи, її відношення до справи, інших людей.

Система управління особою полягає в усвідомленні кожною людиною

своєї індивідуальності, неповторності свого “я”. У людській свідомості

закладені психологічні механізми захисту свого образу, такі як зігнання,

проекція і ідеалізація.

На формування поведінки працівника мають вплив також  організаційна

культура та елементи зовнішнього середовища організації.

Організаційна культура є сукупністю цінностей, переконань, загальних

для всіх співробітників, що визначають норми їхньої поведінки. Серед

елементів зовнішнього середовища найбільший вплив на трудову поведінку

персоналу здійснюють сформовані у суспільстві соціально-нормативні

установки, професійно-кваліфікаційні вимоги до працівника на ринку праці,

державна політика зайнятості [4].

Особистісно-індивідуальні характеристики персоналу, організаційна

культура та елементи зовнішнього середовища організації впливають на

формування системи потреб особистості (матеріальні, духовні, соціальні),



які, в свою чергу, визначають регулятори поведінки працівника (загальні,

специфічні, варіативні), що, в кінцевому підсумку, і здійснюють

безпосередній вплив на трудову поведінку людини (рисунок 1).

Висновки. Отже, в процесі дослідження було отримано наступні

результати:

- чітко визначено сутність поняття “трудова поведінка працівника”;

- систематизовано і узагальнено сукупність факторів, які прямо чи

опосередковано впливають на формування трудової поведінки особистості;

- представлено методичні рекомендації щодо управління трудовою

поведінкою персоналу з врахуванням системи чинників її формування.
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The article is considered the behavior aspect of personnel management. The

essence of the labour behavior of worker is defined. The factors of influence on the

labour behavior of personnel of organization is summarized .
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