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سالم
سال سختی را پشت سر گذاشتیم .سالی که ما را به اعماق تنهاییمان فرو برد .سالی عجیب در هزاران سال
گذشته .فرو رفتن در اعماق تنهاییمان خیلی هم بد نیست .شاید بشر زمینی در طی هزاران سال چنین
تنهایی را تجربه نکرده بود .شاید به عزیزان ،دوستان و حکومتها دل خوش کرده بود .احساس میکنم مدت
بسیاری است که بشر زمینی از خود واقعیاش فاصله گرفته بود و خویشتن را در آینه ندیده بود .شاید چند
صد سال آینده کسانی بیاندیشند که کسانی که در این عصر زندگی کردهاند چگونه زیستهاند و چگونه
اندیشیدهاند .شاید به سادگی ما بخندند و شاید به ما افتخار کنند.
هر چه باشد ما برای آیندگان میجنگیم .اگر میخندیم یا اگر میگرییم .اگر رعایت میکنیم یا اگر درخواست
واکسن داریم .هر آنچه انجام میدهیم به سبب تمایل به جهانی بهتر است.این تلنگر بزرگ جهان هستی را
بشنویم.
در ایام نوروز  1400هستیم و این فرصت به ما داده شد که همچنان زنده باشیم .فرصتی برای قبول
مسئولیت و فرصتی برای تغییر .فرصتی که به خود حقیقیمان پشت نکنیم.
عصر جدیدی بر روی زمین در حال آغاز است .عصری است که با حقایق علمی و دالیل منطقی گره خورده
است و فرکانس زمین تغییر کرده است .علم جایگاه خود را باز مییابد و بر خرافات پیروز میگردد .امروز
همهی ما نیاز داریم که مسئولیت صد در صد اتفاقات زندگی خود را بپذیریم .زیرا این نقطهی آغاز تغییر
است .بهار همیشه نماد تغییر است و این تغییر چیزی جز با گذر از زمستان اتفاق نمیافتد.
در انتها از همهی عزیزانی که در سال گذشته به قطبینو لطف داشتند ،کمال تشکر و قدردانی را دارم .ما در
قطبینو همهی توان خود را بکار گرفتهایم تا در جهان جدید ،بهترینها را پیشروی شما قرار دهیم.

دوستدار شما
امیررضا کشاورز
مدیر و مؤسس قطبینو
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چگونه جلسه کاری
خود را مدیریت
کنیم و چگونه از
این جلسات نتیجه
بهتری بگیریم؟
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تصمیمگیری ،نیروی حیات یک
سازمان به حساب میآید و
جلسات کاری جایی است که این
تصمیمات مهم اتخاذ میشوند .اما
با این وجود مدیران بسیار زیادی
را در سازمانها میبینید که در
برگزاری و مدیریت جلسات کاری
خود دچار ضعف هستند و هنگامی
که از آنها درباره تجربیات
جلساتشان

سوال

میپرسید

پریشان میشوند.
بسیاری از رهبران کسبوکارها را
میبینید که همیشه از زمان
زیادی که مدیریت جلسات کاری
از آنها میگیرد ،شکایت میکنند.
اما واقعا چطور باید این جلسات را
مدیریت کنید؟ چگونه باید به
نتیجه بهتر در جلسات کاری در
مدت زمان کوتاه برسید؟

یکی از چالشهایی که امروزه در بسیاری از سازمانها مشاهده میکنید این است که هنوز
تیمهای مدیریت در جلسات خود نمیتوانند برای سازمان و یا شرکت خود تصمیمی درست و
کارآمد بگیرند .اما برای رفع این چالش باید چه کرد؟
در نظرسنننجی که اخیرا توسنن
مککنزی انجام داده اسنننت61 ،
درصننند مدیران بیان کردهاند که
حداقل نیمی از زمانی که صننرف
تصننمیمگیری میکنند و بیشننتر
آن را در جلسننات حضننور دارند،
بی نتیجه اسنت و فق  37درصند
رهبران از جلسننات خود رضننایت
داشنتهاند و گفتند که تصنمیمات
درسنننتی را در این زمنان اتخناذ
کننردهاننند .آنهننا م نیگننوی نننند
جلسننناتشنننان از کیفینت خوبی
برخوردار بوده است.
اما مدیران چگونه میتوانند در
دل جلساتی که در آن شرکت
میکنند یا هدایت آن را بر عهده
دارند ،تصمیمهای کسبوکاری
سریعتری بگیرند؟
برای اینکه بتوانید جلسنات کاری
کنارآمندی را تجربنه کنیند همین
االن کنه در حنال خوانندن این
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آیا اصال باید جلسه

هدف به اشنتراکگذاری اطالعات

برگزار شود؟

اسننت؟ و یا موضننو مهم و قابل

گناهنا منا جلسننناتی را تشنننکینل

بحثی وجود دارد که بنناید درباره

میدهیم کننه اصنننال ضنننروری

آن تصمیمگیری کنید؟

نیستند .پس اولین گنننام بزرگی

در این صنننورت کامال مشنننخص

کنه بنایند برداریند حنذف و لغو

خواهد شنند که باید کدام جلسننه

جلسننات غیرضننروری اسننت .در

را تشنکیل دهیم و کدام را نه .اگر

ابتدا از جلسنننات روتین شنننرو

جلسنه شنما صنرفاً قرار اسنت جهت

کنیند ،چرا کننه این جلسننننات

اطال رسنانی و یا اشنتراکگذاری

معموال در بسنیاری از سنازمانها

باشننند نیاز به برگزاری ندارد چرا

به یک دورهمی دوسننتانه تبدیل

کننه شننننمننا منیتنواننی ند ،اینن

شننننده اسننننت و فنایندهای در

اشتراکگنن نذاری را به روشهای

تصنننمیمگیری شنننما ندارد .این

مختلف انننننننجنام دهیند .امنا اگر

جلسننات روتین را کنترل شننده

بننحث مهمی وجود دارد که باید

برگزار کنید و واقعا اهداف جلسنه

درباره آن تصننمیمی اتخاذ گردد،

ماهانه و هفتگی و … را مشخص
کنید تا بتوانید به یک جمعبندی
و یک نتیجهگیری درست برسید.

این جلسه برای چه
برگزار میشود؟

حتما این جلسه را برگزار کنید.

نقش هر فرد چیست؟
همانگونه که هننندف از تشکیل
جلسنه مهم اسنت افرادی که در
آن جلسننه باید حضننور داشننته

مقاله هسنتید ،دفتر و یا سنررسنید

در بسنننیاری از مواقع ،جلسنننات

باشند هم مهم هستند .باید نقش

جلسات خود را بیاورید و جلسات

معموالً با موضننوعات مشننخصننی

هر فرد در جلسنننه بنا توجنه بنه

ابتندایی سنننال جندیند خود را بر

برگزار میشنننننوند .اما باید برای

موضنو قابل بحث مشنخص باشند.

اساس این سه سوالی که در ادامه

برگزاری هر جلسنه این سنوال را

یعنی باینننند مشنخص باشند که

مطرح میکننننننیم مرور کنید تا

از خود بپرسننیم که این جلسننه

تصنننمیمگیرنننده نهننایی در آن

مشکل کار خود را متوجه شوید.

برای چنه باید تشکیل شود؟

جلسه چه کسی است؟
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حتی اگر به طور واضن مشنخص

نکات کلی برای مدیریت جلسات کاری و

در جلسنه چه کسنی اسنت ،اما با

نتیجهگیری بهتر:

نباشنند که تصننمیمگیرنده نهایی
این وجود ب ناز هم بننای ند نقش
حضنار جلسنه مشنخص باشند ،چرا

 .1برنامه و ساختاری منظم ایجاد کنید.

که نقش شنرکتکنندگان دیگر و

 .2زمان پایان جلسات را تعیین و اجرا کنید.

نهنایی ،سننناختنار برگزاری ینک

 .3آمادگی داشتهباشید.

نحوه اثرگنذاری آنهنا بر نتیجنه
جلسه را تشکیل میدهد.

 .4در برگزاری جلسات از ابزارهای مختلف استفاده کنید.

اگر نقش افراد در جلسنات کاری

 .5فرصت صحبت کردن را در اختیار همه قرار دهید.

مشنننخص نبناشننند ،بهرهوری و
کارآیی آن جلسنه کاهش مییابد

 .6زمان اجرای برنامههای خود را روشن و مشخص کنید.

و تصنننمیمگیری را در جلسنننه
سنننختتر کرده و ممکن اسنننت
مندت زمنان خیلی زیناد جلسنننه

نرم افزارهای کمکی در مورد جلسات آنالین:

کنناری زمننان بنبنرد امننا هنینچ
نتیجهای را دریافت نکنیم.
مسنئولیتهای نننننامشنخص در
دورانی کنننه سرعت و چابکی در
سنننازمنانهنا ینک مزینت رقنابتی
محسوب میشود ،میتواند نتیجه
معکوس داشته باشد.
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 ۶روش برای نتیجهگیری بهتر از جلسات کاری
جهت مدیـریت جلسات

زمان پایان جلسات را

آمادگی داشتهباشید

کاری برنامه و ساختاری

تعیین و اجرا کنید

منظم ایجاد کنید

آمنادگی ،کلیند موفقینت و کنارآیی

برای جلسنات خود یک زمان پایان

در امر مدیریت جلسننه اسننت .اگر

شننما باید برای مدیریت جلسننات

قرار دهیند ،چرا کنه افراد بنا دیندن

شما قبل از جلسه نیاز به اطالعاتی

کاری ،دسنتورجلسنهی مشنخصنی را

زمنان پناینان میداننند کنه جلسنننه

دارید که باید قبل از جلسنه توسن

دنبال کنید .چرا کنننه این کنننار

شنما زمان مشنخصنی دارد و در این

شننرکتکنندگان جمعآوری شننود

باعث میشنود شنرکتکنندگان در

حنالنت در طول جلسننننه تمرکز

بنایند بنه آنهنا از چنندروز قبنل

آن جلسنننه بنا تمرکز بیشنننتری

بیشنننتری برروی مطنالنب دارنند و

بگویید ت نا بتوانند با آمادگی کامل

برنامههای مدوّن و پیشبینی شده

دائمننا بننه سنننناعننت خود خیره

بر سننر جلسننه حضننور پیدا کنند.

را دنبال کنند .اگر شننما مسننئول

نمیشوند.

برای مثال اگر برای تص نمیمگیری

برنامهریزی جلسننات هسننتید ،با

دقیق نیناز بنه امور حسنننابهنای

و مندل جلسننننه

سنننازمان دارید باید به حسنننابدار

میتوانید از حاضننران در جلسننه

خود از قبل بیان کنید تن نا در روز

چشنننماندازها را بپرسنننید و یا به

جلسننه به دنبال سننیسننتم برای

آنها اجازه دهید خودشنان جلسنه

پاسخگویی به شما نباشد.

توجنه بنه نو

را مندیرینت کننند .پرسنننش دربناره
چشننماندازهای فرد قبل از شننرو
جلسننه باعث میشننود ،او بتواند با

در برگزاری جلسات از
ابزارهای متنوع استفاده
کنید

آمادگی بیشنتری در جلسنه حضنور
پیدا کند.

دربرگزاری جلساتِ کنن ناری حتما

همچنان همیشنه یادتان باشند که

باید بنننه این نکته توجه کنید که

نکات کلیدی ،سنرفصنلها و موارد

از ابزارهنای مختلف ،متنناسنننب و

مهم را در دسننتور جلسننات خود

مورد نیاز جلسنننه خود اسنننتفاده

قرار دهید .این کار باعث میشننود

کنننی ند .بنرخنی از اینن ابنزارهننا

حاضنرین تمرکز بیشنتری بر روی

اسنتراتژیهای ارتباطی هسنتند که

هدف اصننلی داشننته باشننند و در

بنا وجود آنهنا ،همنه میتواننند

نتیجه بننننه نتننننیجه و تصنمیم

فرصنننت صنننحبتکردن داشنننته

درستتری خواهید رسید.

باشند.

اگر سناختار و دسنتور جلسنه را یک
۹

روزقبل برای تمامی حضنار جلسنه
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بفرسنننتیند تنا آنهنا نیز فرصنننت

فرصت صحبت کردن را در
اختیار همه قرار دهید

حقوق و مزایای کارکنان در

اگر میخواهید در جلسننات کاری

سال 1400

خود بنه ینک نتیجنه و تصنننمیم
درسنتی برسنید ،باید به همه افراد
فرصنت بدهید تا افکار و نظراتشنان

حقوق و دستمزد بر مبنای  30روز

حاضنن نرند باید بتوانند درباره یک

 26.554.925ریال

را بیان کنند .افرادی که در جلسنه
ایده ،ارائه پیشننهاد یا مخالفت و یا
موافقت مشارکت کنند.

زمان اجرای برنامههای

بن کارگری ماهانه

خود را روشن و مشخص

 6.000.000ریال

کنید
دربناره اهنداف ،چشنننمانندازهنا و
تصنمیمات در جلسنه با ذهنی باز و
شنفاف در جلسنه صنحبت کنید تا

مسکن ماه
یانه؟
توییتر
حق خبر از
چه

شنرکننننتکنندگان بعد از جلسنه
گن

 4.500.000ریال

و مبهم نبناشننننند .همچنین

همه مواردی کننننه بننننا ابزارهای
خننار رکننورد شننننده و یننا
یادداشننتهای اصننلی را به دسننت
آنها برسنانید تننننا بتوانند بعد از

حق اوالد برای هر فرزند ماهیانه

جلسه از آنها استفاده کنند.

 2.655.492ریال

پایه سنوات به شرط داشتن یکسال سابقه کار
 1.400.000ریال
10
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نقش  ERPدر بلوغ سازمانی
بلوغ سازمانی به درکِ ما از روند حرکت

در کلیه سننطوح سننازمان  ،همه

و

کنارکننان و مندیران سنننازمنان در

توانمندی سازمان را از طریق فرایندها،

این کنار بنایسنننتی مشنننارکنت و

موجود

همکاری الزم را داشننته باشننند.

میسنجد.وقتی به تعریف  ERPو بلوغ

مشنننارکت و همکاری پیوسنننته

سازمانی نگاه میکنیم نکات مشترک

کلیه کارکنان باعث میشنننود تا

زیادی بین آنها میبینیم  :فرایندها،

کارکنان سنازمانها در جریننننان

و

اتفناقنات و رخندادهنای تجناری

تصمیمگیریهای بهتر که قطعا به

سنننازمنان قرار گیرنند و ضنننمن

توانمندسازی سازمان منجر خواهد شد.

درک بیشنننتر عملینات اجرایی ،

مدلهای بلوغِ سازمانی معموال از

انجنام کنارهنا بنا انگیزه بیشنننتر

مدیر عامل شرکت سامانه اندیشمند

مراحل آغازین فرآیندهای غیرقابل

انجنام گیرد و افزایش انگیزههنا و

پگاه

پیشبینی اجرایی در سازمان شرو

فهم درک کننار بنناعننث افزایش

میشوند و تا مراحل پایانی بهبود

توانمنندیهنای کنارکننان خواهند

مستمر و فاز یادگیری و تداوم آن ادامه

شد.پیادهسازی  ERPدر سازمان

مییابند و یا به تعبیری دیگر از

کمنک میکنند تنا رونند بهبود

سازمانهای ناآگاه به سازمان تطبیقی و

مسنننتمر و یادگیری سنننازمانی

یادگیری تبدیل میشوند .پیادهسازی

اتفاق بیفتد.

روبهجلوی
کارکنان

فنآوریها،

به قلم مهندس فریدون قدس

از مدیران هولدین

دلپذیر

ERP
)(Enterprise Resource Planning
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سازمان
و

میپردازد

فنآوریهای

مشارکت

کارکنان

مدیریت برنامهریزی منابع  ،یک راه حل

 ERPدر سازمانها کمک میکند تا

س نیسننتمی مبتنی بر فنآوری اطالعات

مراحل بلوغ سازمانی سریعتر و بهتر

اسننت که به سننازمانها کمک میکند تا

طیشود.ویژگی فرایندگرا بودن ERP

طی یک فرایند یکپارچه منابعِ سننازمان

باعث میشود تا کلیه عملیات سازمان

را بهتر مدیریت کنند و تصنمیمات الزم

باز طراحی و مهندسی مجدد ()BPR

را صنحی تر و سنریعتر اتخاذ نمایند  .در

شده و عملیات مختلفِ سازمان در

تعریف  ERPسنه ویژگی برجسنته وجود

واحدهای مختلف به سمت فرایندی و

دارد:راهحننلمنحنور،فنراینننندگنرا بنودن،

یکپارچه قابل اجرا و مدیریت باشند .به

چابکی

دلیل گستردگی پیادهسنننننازی ERP
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آیا

اسنننتفاده از  ERPنهتنها مسنننتلزم

توسننعه بلوغ سننازمانی تننننناثیرگزار و

ایجاد تغییرات عمیق فناورانه اسنت

تسهیلگر خواهد بود.

بلکه تغییرات اسنناسننی در شننیوه
عملکرد شننرکت نیز ایجاد میکند.
شنرکتها بننن ناید برای کار با ،ERP
تغییرات گسننتردهای در فرایندهای

استفاده
از

کسننننبوکننار خود ایجنناد کنننند.
کننننارکنان نیز باید شنرح واایف و
مسنئولیتهای جدیدی را بپذیرند .به
دلیل آنکه بنننننا پیادهسنازی،ERP
اجرای عملیات توسن سنیسنتمها
کنترل میشنننونند بننابراین نقش
کنارکننان تغییر ینافتنه و از حنالنت
اجنراینی بننه ننقنش تنحنلنینلنی و
برنامهریزی ارتقا می ینابد .کارکنان

ERP
نیازمند
تغییر

بنایسنننتی شنننیوه انجنام مجموعنه
جندیندی از فعنالیتهنای شنننغلی را
بیناموزنند و متوجنه بناشننننند کنه
اطنالعننات ورودی آننهننا سنننناینر
بخشهای سازمان را متاثر میسازد.
نتیجه این کنن نار مستلزم یادگیری

همچنین عوامل غینننرقابل پیشبینی،
بنا تحلینل دادههنای موجود در ERP
قابل پیشبینی گردند .اصنالح سناختار
و فرهن

سنازمانی از دیگر تنننناثیرات

پیادهسننازی ERPدر سننازمانها خواهد
بود .عالوه بر موارد گفته شننده  ،بهبود
کارایی ،افزایش رضنایتمندی مشنتری،
چابکی سنننازمان به تصنننمیمگیریهای
سنریعتر و مهندسی مجدد فرایندها که
در اثر پیادهسنازی  ERPبوجود خواهد
آمد باعث خواهد شند تا بلوغ سنازمانی
نیز تسنهیل شنده و فرایند آن سنریعتر
طی شود.

"امروزه بسننیاری از سننازمانها
تالش میکننن ند تا در تکامل

جندیند سننننازمنانی  ،توسنننعنه و
توانمندسازی کارکنان خواهد بود.

بننلننوغ بننیشننننتننری پننینندا

جمعآوری دادههنا و تحلینلِ آنهنا

نمایند.درصد زینن نادی از این

توسن تحلیلگران و مدیران سنازمان

سنازمانها به مدل بننننالندگی

هنمنچن نینن Best Practiceهننای
موجود در  ERPمنجر بننه ایجنناد

روی آوردهاند تا بتوانند نقشنه
راهی تنندارک ببینند که آنها

به سنزایی در بلوغ سنازمانی خواهد

را بیشنننتر آمناده و مسنننتعند

داشنت .ایجاد بینش جدیدی که در

گنننرداند( ".تورتکن و دمیرز،

اثر پیادهسننازی  ERPدر سننازمانها
اتفاق خواهد افتاد قطعا در روند
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هزینه عملیات سنازمان کنننناهش یابد

تنندریجی فرایندهای خویش،

دانشِ سازمانی خواهد شد که نقش

است؟

پیاده سنازی ERPباعث خواهد شند تا
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)2004

چرا
ارتباطات
داخلی در
سازمانها از

شهرزاد عارفی
مدیر روابط عمومی گروه درسا

اهمیت
ویژهای

برخوردار
است؟
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تدوین یک برنامه جامع استراتژیک جهت یکپارچهسازی ارتباطات
داخلی ،حیاتی است چرا که باعث میشود افراد و واحدهای سازمان
همسو با ماموریت تعریف شده پیش روند .اما جریان ارتباطات
داخلی صحی بر خالف هدایت آن وایفه یک شخص یا یک واحد
بخصور نیست.بلکه جرقه آن از جاری شدن ارزشهای مشترک
سازمانی در بین تمام افراد آغاز میشود.در این راستا تحقیقات از
حدود  30.000عضو شبکه اجتماعی لینکدین حاکی از آن است
که  ٪73از این افراد برای اثربخشی در ارزشهای مشترک سازمان
تالش میکنند تا مقاصد دیگر .چرا که انسانها نیاز دارند که
شنیده شوند ،احساس ارزشمندی کنند و خود را عضو واقعی از
تیم بدانند و این امر به خصور در نسل  Zکه خواهان شنیده
شدن و دریافت فیدبک هستند نقش مهمی ایفا میکند.
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در سال  2015بر اساس بررسیهای  HBRتنها  ٪32از افراد شاغل در سازمان به طور واقعی در تعامل با کار خود
هستند و در صورتی که اگر افراد احساس ارزشمندی در سازمان داشته باشند مشارکت آنها افزایش مییابد که نتیجه
آن در تراز مالی سازمان مشخص خواهد بود.

اما ارتباطاتِ داخلی پیش از سودمندی برای سازمان میبایست پرسنل را سرشار از احساس شعف و غرور کند و این در
صورتی است که سازمان این باور را در پرسنل ایجاد کند که:
• نظراتشان مهم است و شنیده میشود.

• اخبار مهم سازمان ابتدا برای پرسنل منتشر میشود.

• ساختار سازمان مانع از ارتباطات افراد در سطوح مختلف با مدیران ارشد نمیشود.

بـــه عبـــارتی دیگـــر
تاثیر ارتباطات سنازمانی در مواقع
بحرانی نیز بسنننینار مهم اسنننت
چراکنن نه در این مواقع شایعه در
درون سنازمان به سنرعت انتشنار
مییابد و فضنای بیرونی سنازمان
را هم تحتت ناثیر قرار میدهد اما
ارتباطات صنحی ِ داخلی میتواند
مانع از تشننننندید بحران شنود و
همکننننننناران را جهنت برطرف
نمودن آن متحد کند .در حقیقت
ارتبناطنات داخلی بنه مثنابنه ینک
ابزار موثر ،اسننترس را در فضننای
سننننازمنان را کناهش میدهند.
رهبرانی کننه ارتبنناطننات داخلیِ
قندرتمنندی را در سنننازمنانشنننان
پیادهسنننازی کردند نبف تفکر و
احسناس پرسننل را در در اختیار
دارنند چراکنه آگناهی از دغندغنه،
تفکر ،نقاط ضنعف و قوت اعضنای
یک سنننن نننننازمان ،رهبر را برای
پاسننننننننخگویی به مشکالت،

برای توسعه کسبوکار و تغییرات

برندســـازی داخلـــی

امروزه که سنرعت تغییرات بسنیار

مجموعــــــــه ای از

زیاد است و رقبا بیرحمنن نانه در

فرآینــــــــــدهای

احتمالی آماده میکند .بخصنور

حال پیشننروی هسننتند سننازمان
باید آماده هرگونه تغییری باشنند

راهبــردی اســت کــه

و بنه بینان دیگر چنابنکتر عمنل

کارکنـــــــــــان را

کنند این مهم بنا ینک برننامنه جنامع
ارتباطات درون سننازمانی میسننر

هماهنــگ کــرده و بــه

خواهد شد.

آنهــا اختیــار میدهــد

از سنوی دیگر برای سنازمانهایی

تــا بــرای مشــتریان

کننه امنروزه بنندون منرز درحننال
فعالیت هسنننتند هیب ابزاری جز
ارتنبنناطننات داخنلنی منننجنر بننه
باالتننننننرین کیفیت در عملکرد
نخواهند شنننند چراکنه در این
صورت میتوان بننننا همکارانی از
زبنانهنای مختلف ارتبناط برقرار
کرد و برای هدف غایی کوشید.

تجربـــهی صـــحیح و
مناســـــبی را بـــــه
صـــورت پایـــدار و در
راســتای هویــت برنــد
بـــه وجــــود آورده و
تثبیت نمایند.
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بهترین سنفیرانِ یننننک سنازمان

از سننوی دیگر در هر جلسننه یک

هنمنکنناراننی هسنننتنننند کننه در

موضننو برای تحقیق و توسننعه

شبکنننههای اجتماعی از اتفاقات

فردی افراد مطرح میشنننود کنه

سنازمان صنحبت میکنند و آن را

سنفیران آن را به صنورت گروهی

بنه اشنننتراک میگنذارنند آنهنا
بهترین نمایندههای یک سنازمان
هسنتند که میتوانند تصنویر برند
را در جامعه بهبود بخشند و ینننا
کنامال مخندوش کننند .بننابراین

و داوطلبننننانه پیش میبرند .در
این حین ایندههایی برای عملکرد
بهتر و خلق احسنننناس بهتر در
پرسننل مطرح میشنود که با نظر
اعضا تایید و اجرایی میشود.

سنازمانهای هوشنمند ،کارمندان

در نتننننننیجه مدیران ارشننند از

خود را اولین مشنتری میپندارند

دغندغنههنای پرسنننننل در تمنام

و برای رضننایت آنها میکوشننند
چراکه نتیجهی داشننتن پرسنننل
خوشنننود ،شننعف مشننتریان و
توسعه کسب و کار میباشد.
یکی از سننازمانهایی که اینترنال
برندین

را بهخوبی پیادهسننازی

کرده اسنت گروه درسـا میباشند
که به توسنن تیم رواب عمومی
پروژه سفیران درسا را ایدهپردازی
و اجرا نمود .در حقیقت سننفیران
افرادی داوطلنب هسنننتنند کنه از
تمام سنطوحِ سنازمانی در جلسنات
هفتگی بنا مندیرعنامنل بنه گفتگو

حوزهها آگاه میشننوند و پرسنننل
نیز علنت وجودی سنننازمنان را
بیشنننتر درک میکنند و سنننط
مشارکنننت افزایش خواهد یافت.

بنابراین یک اینترنال
برندینگِ قدرتمند ،موتور
محرکه سازمان جهت

میپردازننند و دغدغهی همکاران

پیشروی به سوی آینده

آماده میشنوند ونظرات خود را با

است.

خنود را اعنالم منیکنننننند بنرای
تغییراتی که سنازمان در نظر دارد
مدیریت به اشتراک میگذارند.
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برگزارکننده انواع ارزیابیهای منابع انسانی بر بستر اینترنت
بههمراه گزارشات فردی ،گروهی و تجمیعی
021-66538590
info@qotbino.com

www.qotbino.com
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تحلیل
به قلم دکتر مهدی
فالحی

رفتار متقابل ()TA

دکترای تخصصی روانشناسی
تربیتی
مدیر مسئول کلینیک پونا
مشاور منابع انسانی شرکت های

در محل کار

پتروشیمی و صنعتی
دکتر ارینک برن برای اولین بنار

افراد داشنته باشنید و گاهی علل

این سننه حالت را بیشننتر نشننان

عبنارت تحلینل رفتنار متقنابنل را

آن رفتارها را تشخیص دهید.

دهد.اگر بخواهیم این سننه حالت

برای توصنننیف رواب بین فردی
انسنانها بننننه کار برد و از آن به
عنوان راهنمایی در توضنی نحوه
بنننننرقراری ارتباطات بینفردی
استفاده کرد .بعد ها افراد دیگری
در جهت توسننعه دیدگاه تحلیل
رفتنار متقنابنل و کناربرد آن در
محی کار کارهای زیادی کردند.
در این مقاله میخواهیم بصنورت
خالصنه به کاربرد این دیدگاه در
محی کار بپردازیم.
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پاینه اصنننلی تئوری اریک برن بر
حالتهای خود بنا شنده اسنت ،او
اعتقاد دارد افراد بننننا سنه حالت
من ،بنه ننامهنای والـد بـالو و
کودک بنننن نا دنیا ارتباط برقرار
میکنند و تجربیاتشنان هم ناشنی
از این سنه حالت اسنت .این سنه
حننننالت مجموعه ای از رفتارها،
احسناسنات و افکار فرد هسنتند و
این ترکینب (اینکنه فرد بنا کندام
یک از این سننه حالت با دیگران

در گنام اول بنه این نکتنه توجنه

ارتبناط برقرار می کنند) ربطی بنه

داشننته باشننید که تحلیل رفتار

سنن و نقش فرد در زندگی ندارد

متقابل ( )TAدر پی آن اسنت که

و در ضنننمن هر فردی می توانند

شما درک بهتری از رفتارهای

در موقعننیتهای مختلف یکی از
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را بطور خیلی سننناده توضنننی
دهیم ،حنالنت کودک بیشنننتر بنا
احسناسنات درونی و لذت بردن از
شننرای در ارتباط اسننت ،حالتِ
والند بیشنننتر ینک معلم خنارجی
اسننننت و حنالنت بنال بیشنننتر
ینادگیرننده اسنننت .برای اغلنب منا
حالت من بنننننال حالت ایدهآل
اسنت .برای توضنی کاربرد تئوری
در محی کار سننعی میکنم آن
را با مثال برایتان توضی دهم.

مثالهایی از
تئوری تحلیل
رفتار متقابل
در محیط کار

من والـد
باز هم تصنور کنید شما عضوی از یک تیم هستید و امروز سرپرستِ شما کاری را
به شنما ارجا داده اسنت ،اما این بار این کار تازه و نو اسنت و شنما به عنوان منِ
والننن ند با ایجاد این تغییر مخالفت میکنید .منِ والد اصنوال ترجی میدهد هیچ
تغییری رخ ندهد و شننرای همان سننکونی که داشننت را طی کند .اصننوالً اگر منِ
والد وارد یک رابطه کاری ش نود ،به راحتی میتواند مانع از اینننننجاد خالقیت در
فرایند انجام کار شود.

من کودک
تصننور کنید شننما فردی از یک
تیم هسنتید ،امروز سنرپرسنت تیم
کاری را به تیم شننما ارجا داده
اسننت اما شننما میدانید که این
کار شنندنی نیسننت اما این را در
جلسننه بیان نمیکنید .این رفتار
ناشنی از من کودک شنما اسنت.
زیرا این منِ کودک اسنننت که از
تعارض میهراسد و سعی میکند
وارد بازی نشننود .این منِ کودک
بعد از اتمام جلسنه دو رفتار را در
پیش خواهد گرفت ،یننننننکی از
رفتننارهننایش میتواننند لجبننازی
باشد و رفتار دیگرش میتواند آن
بناشنننند کنه منتظر کوچکترین
مشننکلی شننود ،به محف ایجاد
کوچکترین مشنننکل موضنننو را
کنامال ترک کرده و بینان میکنند
من از اول هم میدانسنننتم کنه
اینطور میشود.
1۹
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تبیین شاخص
شایستگیهای شغل بر
اساس مقیاسهای بنیادی و
به قلم دکتر بهروز نقش
آسیبشناس و روان درمانگر
شخصیت
مســاله :تبننننننیین و تحلیل
شناخصهای شنایسنتگی شنغلی (از
هر نو ) بر اسننناس مقیناسهنایی
اسنننننت کننه در رویننکننرد
آسنیبشنناسنی روان و شنخصنیت
بنه آن پرداختنه میشنننود و بنه
وسنننیلنه انندازهگیریهنای دقیق
(دارای روایی و پایایی) از عناصنر
اولیه روان و شننخصننیت ،امکان
تعیین و عملیناتی شننندن را در
سازمان خواهند یافت.
این رویکرد (کناربرد مقیناسهنای
بنیادی و آسنیبشنناسنانه روان و
شننخصننیت در تبیین ،تحلیل و
تعیین شنناخص شننایسننتگیهای
شنغل در سنازمان) ،با دسنتیابی به
دادههننای دق نی نق فننردی کننه
هسنننتننههننای اصنننلنی روان و
شنخصنیت را تشنکیل میدهند،
تواننایی ارزینابی آسنننینبهنای
سنننازمانی را فراهم میآورد .باید
دانست که در فرایند سننننجش
20

آسیبشناسانه روان و
شخصیت (قسمت اول)
روانشنننناختی به بررسن نی دقیق
ویژگیهننای روانشنننننناختی بننا
روینکنرد کنمنیننگنر پنرداخنتننه
میشود.
از منظر روانشننناس نی صنننعتی-
سننازمانی (به عنوان یکی دیگر از
شننناخههای علم روانشنننناسن نی
محسنننوب میگردد که امروزه با
تخصننصگرایی به چهار شنناخه
عمده تحت عنوان روانشننناسننی
مدیریت ،روانشناسی س ن نازمانی،
روانشنناسنی صننعتی و روانشناسی
کارکنان تقسنیم شنده اسنت) در
روانشناسی کارکنننننننننننننن ننان
خصنننن نوصناً در موضنو انطباق
شننننغنلنی تنالش منیگنردد تننا
بننننننننننننن نتوان از طریق کاربرد
سنجش روانشننننننننننناختی به
گزینش و گمارش مطلوب نیروی
انسننننانی در پرتو نینازسننننجی
آموزشنی در فرایند توسنعه منابع
انسانی گام برداشت.
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در گزینش و گمارش ننننننیروی
انسننننانی بنایند تالش کرد تنا از
ابزارهای دقیق و معتبر بنننننرای
شننناسننایی ویژگیهای داوطلبان
در مشناغل اسنتفاده کرد و پس از
بنررسنن نی دقنینق سننننننجنش
روانشناختی هر کدام از داوطلبان
با ابزارهای شخصیتی و شناختی،
با اسنتناد به شاخصهای مهارتی،
فنی و ادراکی از تحلیل شنغل ،به
انطبناق شنننغلی دسنننت ینافنت.
بنابراین ،انطباق شغلی از یننننک
سنو با گزینش و از سنویی دیگر با
گمنارش همراه بوده و بنایند بنا
اسننتناد به قابلیتهای شننغلی و
منتنننناسننننب بننا وینژگنیهننای
روانشنننناختی منطبق بر شنننغل
مزبور ،از داوطلبان استفاده کرد.
امروزه از طریق اجرا ،نمرهگنذاری
و تنفسننننینر اجنرای ابنزارهننای
روانشنناختی ،مشناهده ،مصناحبه
و بررسی اسناد و شواهد ،به

اندازهگیری سنازههای روانشنناختی
پرداختنه میشنننود از این رو فراینند
سننجش روانشنناختی با هدف ارائه
خدمات روانشنننناختی برای افزایش
عنمنلنکنرد در منخنناطنبنینن اننجننام
میپنذیرد" .روسنننولیمو" ،بنه عنوان
اولین فردی محسننوب میگردد که
از فرایند سنننجش روانشننناختی در
زمنیننننههننای گنزینننش و گنمننارش
اسننتفاده کرد .او نهضننت سنننجش
روانشنننناختی را با ت کید بر رویکرد
تشنخیصنی -درمانی در کشنور روسنیه
پایهریزی و با فعالسنازی مؤسنسنات
آموزشنی ،پژوهشنی و درمانی ،بسنتر
مناسنبی را برای توسنعه شنیوههای
سنننجش روانشننناختی فراهم نمود.
پس از آن" ،وودورث" بننا نظننارت
منتنمنرکنز ،اقنندامننات منطنلنوبنی را از
سننننجش روانشنننناختی به نمایش
گنذاشنننت .نهنایتنا موفق بنه تندوین
آزمونهای شنخصنیتی برای ترسنیم
نیمرخ شننخصننیتی نیروهای نظامی
در ارتش روسنیه پرداخت و سننجش
روانشننننناختی نظنامی را بنا تلفیق
اصننول روانسننجی در روانشننناس نی
نظامی ،متبلور سناخت .این اقدامات
موجبنات شنننکنلگیری آزمونهنای
هوش آلفا ،هوش بتا و تتا شنخصنیت
را در نیروهنای نظنامی آمریکنا فراهم
سنناخت .اقدامات مزبور در نیروهای
نظامی کشنور دیگر بننننه خصنور
امپراطوری ژاپن نیز بننه کننار برده
شنند به طوری که میتوان شنناهد
این بود چگونه از اصننول سنننجش
روانشننناختی در گزینش و نیروهای
نظامی استفاده به عمل آید.
21

امروزه متخصنصنین جن روانی و یا
عملیات روانشناختی در صحنههای
ننظننامنی ،کنناربنردهننای ابنزارهننای
روانشنننننناختی را در حیطننههننای
سننننجش روانشننننناختی بنهعنوان
ضنننرورتهننای بن نی نادینن در نظنر
گننرفننتننهاننند زی نرا پننروننندههننای
روانشننناختی نیروهای نظامی نقش
تنعنینیننکنننننندهای در بنرآورد تنوان
روانشناختی نیروی انسانی دارد.
سننجش مقیاسهای بنیادی روان و
شننخصننیت ،عوارض روانشننناختی و
مشننکالت رفتاری ،ارتباط تنگاتنگی
را بنا یکندیگر نشنننان میدهنند بنه
طوری کنه همواره در انندازهگیری و
ارزینابی مقیناسهنای بنینادی روان و
شخصیت ،به شناسایی سایر عوارض
پرداخته میشنننود و هرگز نمیتوان
مرزبنندی دقیق و واضنننحی را بین
این سننه سننازه تعیین کرد .تنیدگی
بین این سننننازههنا بنا همپوشنننی
مفاهیمی همچون آسننیبشننناسننی
روانی شننخصننیت و غربالگریهای
حتی سننازمانی اسننت این وضننعیت
بنناعننث گنردی ند تننا در جنننبنش
ابزارسنننازی ،به تدوین ابزارهایی در
راسنننتای سننننجش شنننخصنننیت،
آسنیبشنناسنی روانی و ویژگیهای
رفتاری توجه شنود و بتوان اینگونه
سنننازههنای مرتب را در ینک طیف
وسن نیع و جامع ابزاری ،اندازهگیری
کرد.
باید دانست اثر این رویکرد در طیف
وسننیعی از غربالگری و تنننن نعیین
کارآیی و اثربخشی کارکنننننان ،در
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ســازمان نیز مانند
فرد اســت زنـده
اسـت شـخصـیت
دارد تـفـکـر دارد
هیجان دارد رفتار
دارد مـوفـقـیـت
دارد شــکســت
دارد احســـاس
دارد و آســـیـب
میبیند.
مرحله گزینش و اسننتخدام و نهایتا
در مرحله پایش درونسنازمانی برای
شننناسننایی سننازمان و نیازسنننجی
منداخلنههنای درمنانی از قبینل آموزش
ینا ارجناعنات روانندرمنانی در بهرهوری
سازمان خود را نشان میدهد.
در ادامنه بنه ذکر نموننههنایی از این
قننابلینت کننه تعیین مقیناسهننای
بنیادین روان و شنخصنیت (آسنیب-
شنناسنی روانی) چگونه میتواند در
تنبنینینن و تنحنلنی نل و تنعنینینن
شناخص¬های شنایسنتگی افراد در
سازمان به کار آید پرداخته میشود.

 .1از طریق بررسنی دقیق ویژگیهای روانشنناختی مدیران موفق در سنازمان تربیت بدنی (مجاهدی )138۹ ،و فدراسنیون
کشننتی (درسننتکار )138۹ ،مشننخص گردید که عالوه بر نیمرخ هوشننی باهوش و تیزهوش که از مهمترین ویژگیهای
روانشنناختی تعیینکننده موفقیت مدیریتی محسنوب میگردد و همچنین بهداشنت روانی کارکنان و مدیران که از جمله
مهمترین ویژگیهای شنخصنیتی میباشند ،تالش کرد کارمندانی را گزینش کرد که از وضنعیت بهداشنت روانی مطلوب
برخوردار باشند.
 .2در تحقیق کامکاری ،شنککرزاده ،فتحی واجارگاه و سنعیدی ( )13۹4پیرامون «بررسنی نیمرخ بهداشنت روانی ورزشنکاران
زن شناغل در سنازمان تربیت بدنی در راسنتای ارائه خدمات مشناوره و رواندرمانی» مشنخص گردید که میانگین کارمندان زن
سنازمان تربیت بدنی در مقیاسهای «خودتردیدی»« ،ناخوشنی»« ،هیجانات مثبت پایین»« ،عالئق ادبی -زیباشنناسنی» و
«درونگرایی» دارای برافراشتگی میباشند و نیاز به ارائه خدمات مشاوره و رواندرمانی دارند.
 .3سننجش موردی فردی :در اندازهگیری مقیاسهای جسنمانی -شنناختی (شنکل )1و مقیاسهای درونیسنازی(شنکل
2و ،)3آزمودنی مشنکل چندانی را نشنان نمیدهد و این وضنعیت میتواند مهر ت ییدی بر سنالمت روانشنناختی آزمودنی
بنناشد .بنابراین ،آزمودنی از وضعیت بهداشت روانی مطلوب برخوردار بوده و میتوان از وی در زمینههای فنی -مهندسی
و مشناغل مرتب با فعالیتهای جسنمانی از قبیل مسنئول دفتر و دیگر رسنتههای مرتب با امور تخصنصنی ،اسنتفاده کرد.
در زمینه نیمرخ مقیاسهای برونیسنازی (شنکل  )4و بینفردی (شنکل  ،)5آزمودنی هیچگونه مشنکلی نشنان نداده با توجه
به نیمرخ عالیق ،باید از آزمودنی در خوشننههای شننغلی منطبق با فعالیتهای جسننمانی و رفتارهای شننغلی مهندس نی-
مکانیکی در رستههای فنی استفاده به عمل آورد.

شکل  - 1نیمرخ مقیاس¬های جسمانی -شناختی
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شکلهای  2و  – 3نیمرخ مقیاسهای درونیسازی

شکل – 4نیمرخ مقیاسهای برونیسازی
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شکل  – 5نیمرخ مقیاسهای بینفردی

این مطلب ادامه دارد...

24

ماهنامه قطبینو – مدیریت موثر بر منابع انسانی – ویژه نوروز 1400

کانون ارزیابی و توسعه مدیران

کیسان
021-88178275
25

www.keysun-co.com
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تاالسمی (کمخونی) سازمانی
(تضعیف شریانهای ارتباطات مدیریت منابع انسانی در سازمان)

سعید پاکدل
کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و مسئول آموزش منابع انسانی
منطقه عملیاتی نار و کنگان (شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی)

شننبکۀ ارتباطات اثربخش ،شننریان
حیاتی سننازمان اسننت .در صننورت
برقراری ارتبنناطننات مؤثر در ی نک
سننازمان ،میتوان سننلسننله اعصنناب
تشنکیالتی آن را هوشنمند ،دانسنته و
هنمنچنون منوتنور منحنرکننهای بننه آن
اعتماد کرد .در صنورتی که سنازمان
امکنان برقراری ارتبناطات مؤثر و پوینا
را از طریق بننننننهرهگیری از منابع
اطالعناتی معتبر ایجناد نکنند ،بنه
تندریب بنه تناالسنننمی سننننازمنانی
(کمخونی سنننازمنانی) مبتال خواهند
شند که قدرت نفوذ و تعامل خود را
از دسنننت خواهد داد و در نتیجه از
ادامۀ فعالیت باز خواهد ماند.
برنننننننامنه هنای ارتبناطنات مندیرینت
منابع انسنانی به این منظور طراحی
می شننوند که کارکنان را در جریان
آنچه در سنازمان روی میدهد ،قرار
دهنند و آنهنا را از خ مشنننیهنا و
رویههای اثرگذار آگاه سازنننند .این
برننامنههنا بر روی مؤلفنههنای درونی،
یعنی کارکنان ت ن کید دارند ،موجب
افزایش وفناداری و تعهند کنارکننان
نسبت به سازمان می شوند
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و تغییرات مثبت زیادی در سنازمان
ایجناد میکننند .این فرآینند بنه هر
صننورتی که عمل کند ،باید بر روی
حفظ آگاهی و بهبودبخشنی رضنایت
کنارکننان تمرکز داشنننتنه بناشننند.
ارتباطات در درون سنننازمان ،محور
فراگردهایی همچون قدرت ،تصنمیم
گیری ،ساختار و رهبری است.
مفهومسنننازی ارتباطات ،پنب مؤلفۀ
حیاتی را در بر می گیرد:
 )1ارتباطات ،دو یا بیش از دو نفر افراد انسانی را در بر میگیرد .این موضو
هم بیانگر ماهیت انسانی ارتباطات و هم ماهیت اجتماعی آن است.
 )2ارتباطات ،یننننک فرآیند اسنت یعنی اینکه هر رویداد ارتباطی ،به وسنیله
رویدادهای پیچیده گذشنننته تحت ت ثیر قرار میگیرد و بر رویدادهایی که در
آینده اتفاق خواهند افتاد ،ت ثیر میگذارد.
 )3ارتباطات ،رویدادی تعاملی اسننت .در مالحظۀ ینننننک رویداد ارتباطی ،ما
نمیتوانیم از برچسنب های سناده «منبع» و «گیرنده» اسنتفاده کنیم بلکه باید
نفوذ متننننقابل پیچیده همۀ شنرکتکنندگان در فرآیند ارتباطات را مالحظه
کنیم.
 )4ارتبناطنات ،رویندادی نمنادین اسننننت کنه هم عالیم کالمی و هم عالیم
غیرکالمی را در بر میگیرد.
 )5ارتباطات ،رویدادی عمدی اسنت .این جنبه از ارتباطات بیانگر تننننوجه به
خصیصههای همه شرکتکنندگان در فرآیند ارتباطات است.
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ایجاد برنامه های ارتباطات مدیریت منابع انسانی اثربخش شامل چند عنصر اساسی به شرح زیر است:
 )1تعهد مدیریت عالی :قبل از اینکه هر سنننازمانی بتواند توسنننعه یابد و برنامههای ارتباطات درون سنننازمانی خود را
پیادهسنازی کند ،باید از حمایت و ت یید باالترین مسنئول اجرایی برخوردار باشند .هر فعالیتی که به منظور ایجاد تسنهیالت
در محی کاری کارکنان الزم باشنند ،باید کارکنان این تصننور را داشننته باشننند که مدیریت عالی سننازمان ،آن را ت یید
میکند.
 )2ارتباطات صـعودی اثربخش :جریان ارتباطات صنعودی اثربخش به صنورت از پایین به باال ،اهمیت خاصنی دارد زیرا
اغلب کارکنان یعنی کسنانی که در جریان مسنتقیم امور و فعالیتها قرار دارند ،شاید بهتر بتوانند اطالعات اثربخشی را که
مدیریت عالی به آن نیاز دارد ،در اختیار آن قرار دهند.
 )3تعیین موضوع ارتباط :محور اصلی تعیین موضو ارتباطات عبارت از ایجاد حلقه اتصال برای عناصر اصلی ارتباطات
اسنننت .ارتبناطات مدیرینت مننابع انسنننانی بایند بنه منزلنۀ ینک وسنننیلنهی مؤثر و منبع اطالعاتی مفیند ،به ارتقنای ارتباطات
سازمانی کمک کند.
 )4اِعمال و جایز شـمردن بازخور :مدیریت منابع انسنانی باید اطمینان حاصنل کند که کلیۀ سنرپرسنتان از آموزش الزم
برخوردارند و به گونۀ موفقیت آمیزی می توانند با کارکنان و مدیران عالی ارتباط برقرار کنند.
 )5منـابع اطالعـاتی :معموالً مهمترین وسنننیلنه و منبع اطالعناتی برای انتقنال اطالعنات درسنننت ،بهرهگیری از کتنابچنه
راهنمای کارکنان سازمان است.
اسننتراتژی ارتباطات باید هر فردی را قادر سننازد تا نسننبت به انجام اثربخش واایف و مسننئولیت ها ،از اسننتراتژی منابع
انسننانی و اسننتراتژی سننازمان حمایت کند .ارتباطات اثربخش ابزاری را برای درک اهداف و اسننتراتژیهای سننازمان و
اندیشنیدن فراسنوی آن فراهم میسنازد .نیاز به وجود کارکنانی که بر مبنای تفکرات جدید ،به جای تهدید ،فرصنت و به
جای ضننعف ،قوتها را پرورش دهند ،چالش اصننلی مدیران سننازمانها به حسنناب میآید .اطالعات شننفاف ،مسننتمر و
همناهن

کنه از طریق مجموعنهای از ابزار ارتبناطی رسننناننهای بنه کنارکننان داده میشنننود ،میتوانند برای مندیران در آمناده

ساختن کارکنان برای پذیرش تحول ،کمک بزرگی باشد .ارتباطات با الهام از باورها ،ارزشهای مشترک ،نگرشها و ایجاد
درکی مشنترک از اهداف سنازمان ،میتواند موجب پیوند و انسنجام میان گروههای مختلف افراد شنود و در توانمندسنازی و
پیشبرد م موریت سازمان ،نقش مهمی ایفا کند.

برگرفته از:
سیدجوادین ،سیدرضا ( .)1388مبانی مدیریت منابع انسانی ،تهران :انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.سنیدجوادین ،سنیدرضنا ( .)1386نظریه¬های مدیریت و سنازمان مروری جامع بر مفاهیم اسناسنی ،جلد اول ،تهران :نشنر نگاه دانش ،مؤسنسنه چاپ وانتشارات دانشگاه تهران.
 سنیدجوادین ،سنیدرضنا ( .)1386نظریه¬های مدیریت و سنازمان مروری جامع بر مفاهیم اسناسنی ،جلد دوم ،تهران :نشنر نگاه دانش ،مؤسنسنه چاپ وانتشارات دانشگاه تهران.
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رابطه ویژگیهای
شخصیتی مدل هالند با
مشاغل بر اساس
Onet
داریوش سنقری – روانشناس شخصیت
من داریوش سننقری مشناور منابع انسنانی و مدرس در حوزه روانشنناسنی شنخصنیت هسنتم و یکی از کارهای تخصنصنی من
هم تلفیق مدلهای شنخصنیتی و رفتاری با یکدیگر و رسنیدن به یک تصنویر دقیقتر از ویژگیهای روانی افراد اسنت .من در
طی چند مقاله میخواهم شما دوستان و خوانندگان عزیز ماهنامه قطبینو را با این موضو ِ جالب و کاربردی آشنا کنم.
یکی از مندلهنای شنننخصنننیتی
پرکناربرد در مننابع انسنننانی الگوی
شنخصنیتی هالند اسنت .در این الگو
افراد به شش مدل یا تیپ شخصیتی
تقسنننیمبنندی میگردننند .شنننایند
مهمترین عواملی که باعث رشند این
الگوی شنخصنیتی گشنته این اسنت
که در سنایت Onetonline.org
(مربوطه به وزارت کار کشور آمریکا)
این است که تنها الگوی بررسیشده
برای تمامی مشناغل الگوی هالند در
این سایت هست.
اگر بخواهیم بصنننورت عملیناتی از
آزمون هالند اسن ن ن ن ن ن ن نتفاده کنیم
شما میتنننننننننوانید در قسمت
28

نتایب آزمون ،این کد دو یا سنهحرفی را مشناهده نمایید مثالً این کد برای شنغل
مدیر فروش یا  Sales Managerکد  ECرا مشننناهده میگردد که کد اول
نشنانگر ویژگی شنخصنیتی  Enterprisingیا تیپ متهور یا کسنبوکاری و کد
دوم نشانگر ویژگی شخصیتی  Conventionalیا قراردادی است.

برای ورود به آزمون هالند اینجا کلیک کنید
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شـــش الــگــوی

بسنیار شنبیه تیپهای شنخصنیتی
 INFP , ENFPو در مرحلنه بعندی
حننتننی الننگننوی ISFP,ESFP
میباشند.در مدل نئو ویژگی بنننارز
این افراد بننناز بودن ذهن به تجربه
یا گشودگی باال  Oهست.

بهصـورت مختصـر

الگوی شننخصننیتی جسننتجوگر یا
 Investigativeبنننا حنننرف
اختصننناصنننی  Iاین افراد بسنننینار
تحلیلگر ،علمی ،روشننفکر ،اکتشنافی
و متفکر هسنننتنند .اگر بخواهیم در
الگوی مشننابهی در رفتارشننناسننی
دیسننک بررسنی کنیم احتماالً ابتدا
مندل  Cو مرحلنه دوم  Sمیتوانند
بناشننننند .در الگوی شنننخصنننیتی
 MBTIتینننننپهای شننخصننیتی
 INTP, ISTPبننه ایننن منندل
شنخصنیتی نزدیکی بیشنتری دارند.
در الگوی نئنننن نو احتماالً این افراد
برونگرایی کمی داشنننته از ویژگی
باز بنننننودن ذهنی باالیی برخوردار
میباشند.

شــخصــیـتـی در
آزمــون هــالــنــد
به شرح زیر هست:
الگوی شنننخصنننیتی قراردادی ینا
 Conventionalبنننا حنننرف
اختصنننناری  Cاین افراد بسنننینار
سننیسننتماتیک و دقیق و جزئینگر
هستند .اهل ساماندهی مارها و امور
شنغلی و منظم هسنتند .اگر بخواهیم
النگنوی رفنتنناری مشننننابنهنی در
رفتارشنناسنی دیسنک رو مشنخص
کنیم دقیقناً معنادل مندل رفتناری C
میباشننند و در مدل شننخصننیتی
 MBTIبسنیار شنبیه تیپ شنخصنیتی
 ISTJهسنتند و در مدل نئو احتماالً
نمرات بسنننینار بناالیی در وجندانی
بودن  Cاین افراد خواهند داشت.
النگنوی شنننخصنننینتنی هنننری ی نا
 Artisticبا حرف اختصناری  Aاین
افراد بسنیار خالق ،مبتکر ،مسنتقل،
ننامنظم ،اهنلنوشنننتن و نگنارش و
رسننناننهای هسنننتنند .اگر بخواهیم
الگوی مشننابهی در رفتارشننناسننی
دیسننننک رو مشنننخص کنیم هم
میتواننند الگوی  Iو در درجنه دوم
الگوی رفتاری  Sرا داشته باشند .در
مدل شننخصننننننننیتی MBTI
2۹

الگوی شنننخصنننیتی اجتمناعی ینا
 Socialبا حرف اختصناصنی  Sاین
افراد بسن نیار حمایتگر ،کمککننده
دیگران ،عالقهمند به مشنننارکت در
کنارهنای اجتمناعی ،کنار در مبناحنث
آموزشی و رواب عمومی هستند.اگر
بخواهیم در الگوی رفتارشنننناسن نی
دیسننک الگوی مشننابه بیابیم قطعاً
مدل رفتاری  Iبنننه این افراد بسیار
قرابنت دارد .در مندل شنننخصنننیتی
 MBTIچندین تیپ شننخصننیتی
داریمکه بسیار شبنننننیه این افراد
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هسنننننتننننننند ازجنننمنننلنننه
 ENFP,ENFJ,ESFP,ESFJکننه
تنمننام در وینژگنی بنروننگنراینی و
احسننناسننناتی با یکدیگر مشنننترک
هسننتند .در الگوی شننخص نیتی نئو
احتمناالً این افراد بزرگترین ویژگی
شنخصنیتی توافقپذیری و باز بودن
ذهنی بناال و بسنننینار بناالیی آنهنا
هست.
النگنوی شنننخصنننینتنی منتنهنور ی نا
کسنبوکاری یا Enterprising
این افراد بسنیار جسنور ،بیباک ،اهل
ریسنک،مایل به جمعکردن دارایی،با
شنننوق باال ،هیجانطلب و بلندپرواز
میبناشننننند .الگوی مشننننابنه در
رفتارشنناسنی دیسنک تلفیقی از مدل
رفتاری  Dو  Iیا مدل  Dهسنت .در
تینپشننننناسنننی  MBTIافراد بنا
تننیننپهننای شننننخصننننیننتننی
 ESTJ,ESTP,ENTJ,ENTPکننه
همگی در برونگرایی و متفکر بودن
مشنننترک هسنننتنند بنه این مندل
شننخص نیتی نزدیکتر میباشننند.در
الگوی شننخصننیتی نئو احتماالً این
افراد دارای ویژگی برونگرایی بناال و
بسننیار باالیی هسننتند و بعضننی از
ابعاد وجدانی بودن آنها خصننوصنناً
نظم و پیگیری باال هست.
النگنوی شنننخصنننینتنی واقنعگنرا ی نا
 Realisticاین افراد عینی  ،اهنل
انجنام کنارهنای عملیناتی و کنشنننی،
عالقهمند به کار بننن نا ماشنینآالت
صنعتی و ابزارگرا هستند.

الگوی مشنننابه در رفتارشنننناسن نی
دیسننننک ننمنرات بنناال در النگنوی
رفتاری Cهسننت .در مدل MBTI
افنرادی بننا تنی نپ شنننخصنننینتنی
ISTP,INTPبیشننتر به این الگوی
شنخصنیتی نزدیک هسنتند .در مدل
شخصیتی نئو این افراد از برونگرایی
کمتری نسننبت به سننایر تیپهای
هالند قرار دارند و از ویژگی وجدانی
بودن باالیی برخوردار هستند.
برای مثنال من از سننناینت Onet
چنندین مثنال زیر را برای شنننمنا
خواهم آورد کنه میتوانیند از این بنه
بعد برای اسنتخدام و جذب نیروهای
خود در سنننازمنان از این آزمون و
الگوی کاربردی زیر استفاده نمایید.
• شنغل پرسنتار بیمارسنتانی و کلینیک تیپ شنخصنیتی  ESCI :اولین ویژگی متهور یا کسنبوکاری ،دومین ویژگی
اجتماعی بودن ،سومین ویژگی قراردادی و چهارمین ویژگی جستجوگری
• شغل مدیر مالی تیپ شخصیتیESC
• شغل روانشناسی و مشاوره تیپ شخصیتیISA
• شغل کارمند بانک  Tellerتیپ شخصیتیRSI
• شغل توسعه برنامهنویس کامپیوتر تیپ شخصیتی IC

ارزیابیهای مطرح
شده در این مقاله:
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چرا تغییر
نمیکنیم؟
دکتر شاهین شاکری
مدرس مدیریت
موسس شرکت و باشکاه مدیران ایران
خیلی از منا ،بنه کالسهنای زینادی
رفتنهایم کنه قرار بوده منا را متحول
کنند !
کتابهایی خواندهایم که وعدهشنان،
تغییر ما بوده .
حتی هیپنوتیزم شدهایم تنن نا تغییر
کنیم !
از سننمینارهای انگیزشننی هم نباید
گذشنننت .مدرسنننان خوشچهره و
خوشلبناس ،بنا گنل و بنادکننک و
موزینکهنای شننناد و بناال و پنایین
پریدنهای بسنیار ،تمام تالششننان
را کردند که ما تغییر کنیم .
تنغنینینر هنم کنردینم .ولنی فنقن
حننننالمان ،در همان چند روز .ولی
بعد از گذشنت چند روز ،روز از نو و
روزی از نو.
شننندیم همنان آدم قبلی کنه بودیم.
همان مشنننکالت ،همان طرز فکر ،
همان برخوردها ،همان نتایب.
پس چرا ما تغییر نمیکنیم؟
32

چرا حنالمنان بهتر نمیشنننود؟ چرا
سنرخوشنیمان دائمی نیسنت؟ چرا
انرژیمان پایدار نیست؟
چرا این کالسهای موفقیت ،هر روز
یک متد جدید کشنف میکنند و ما
حتی بنا امتحنان آخرین تکنینکهنا،
بنناز هم بننا رقننابتی تنگنناتنن بننا
سن پای قزوین ،تغییر نمیکنیم؟
آنهنایی کنه تغییر کردنند ،چنه چیزی
داشنتند که ما نداشنتیم؟ آنها بیشنتر
باال و پایین پریدند؟
آنهنا کالسهنای گرانتری رفتنند؟
آنها موزیکهایشنان شنادتر بود؟ آیا
بنادکننکهنای قرمز بهتر از ننارنجی
افراد را تغییر میدهند؟!
اگر کمی از بناالتر بنه مناجرا نگناه
کنیم ،منایی کنه تغییر نمیکنیم ،بنه
درختی میمنانیم کنه ریشنننههنایمنان
ثنابنتانند .و هر تغییری ،بصنننورت
کوتنناهمنندت و فق در انناهرمننان
است.
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دورمنان جشنننن میگیرنند و منا هم
شنناد میشننویم! باد میآید و ما هم
کمی شنننناخننههننایمننان را تکننان
منیدهنینم .طنوفننان منیشننننود و
شنناخههایمان را جمع میکنیم .هوا
بهاری میشنود ،جوانه میزنیم .پائیز
میآیند و برگهنایمنان میریزنند .امنا
خودمان ،همانیم که بودیم .
امنا کندام درخنت را دیندهایند کنه
تصنمیم بگیرد جایش را عوض کند،
ریشنننههنایش را بزنند زیر بغلش و
واقعاً برود؟ !
امننا خنبنر خنوبنی دارم :مننا درخننت
نیستیم !
پنس منیتنواننینم بنرخنالف جنننناب
درخنننت ،ریشههایمان را بزنیم زیر
بغلمان و برویم .
بر خالف جنناب درخنت ،میتوانیم
تغییر کنیم.

آگاهی ،اصنل ماجرا اسنت .که اگر
آگاه شویم ،رفتن سهل است.

به چه چیزی برای این تغییر نیاز داریم؟

اما آگاهی به چی؟

به آگاهی .و اگر مصمم بودیم به رفتن به

بننننه اینکه ما چطور ما شدیم؟ ما
چنرا ایننطنوری شنننندینم؟ چننه
چیزهایی ما را شکل داده است؟
آگناهی بنه اینکنه وقتی بنه دنینا
آمندیم ،دنینا چنه شنننکلی بود و منا
چه برداشننتی از آن داشننتیم .که
اگر مثالً در دوران جنن بنهدنینا
آمدهایم ،هنوز صندای آژیر قرمز ما
را فنن نراری میدهد .وقتی بزرگتر
شنننندیم ،نگناهمنان بنه اطرافینان
چطور بود؟ آگناهی بنه نحوه رابطنه
والدینمان و تاثیرش روی ما.
آگنناهی در مورد شنننرای مننالی
خنانوادهمنان در کودکی ،نننننننگناه
والدینمان به پول و پاسنن نخ آنها،
وقتی ازشنان میخواسنتیم چیزی
برایمان بخرند.
وقتی گفتیم پول ،پندرمنان گفنت
پول به سنختی به دسنت میآید یا
گفنت بفرمنا عزیزم .کنه اگر روش
سنخت را به ما نشنان داده باشند،
هیچوقنت نمیتوانیم روی حرفش
حرف بزنیم و تا ابنند ،پول برای ما
به سختی به دست میآید .که اگر
گفته بنن ناشد پولدارها همگی دزد
هسنتند ،ما پولدار نخواهیم شند .ما
که دزد نیسننتیم ...و حاال اگر همه
اسنننناتیند خوشتینپ ثروت هم
بگویند که پول چیز خوبی اسننت
منا بناور نننننننمیکنیم .منا تغییر
نخواهیم کرد.
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تصمیمی جانانه برای تغییر.
آگاهی به اینکه وقتی به مدرسنه رفتیم ،معلمهایمان چه نگاهی به زندگی و به ما
داشتهاند.
معلمها ،ما را بچههایی ش نر و ش نیطان ،بیآینده و هیچینشننو میدیدند یا چهره
دانشمندان آینده را در ما میدیدند؟
یادم اسنننت که سنننر کالس هنر ،لوک خوششنننانس را به زیبایی تمام ،از روی
عکسننش کشننیدهبودم .اما معلم هنر که همان معلم تاریخ و جغرافی هم بود (!)
گوشم را کشید که کپی نکن پسر !
حتماً میدانید که نقاشی من هیچوقت خوب نشد !
اما ما با چه عینکی به معلمهایمان نگاه کردیم؟ دیوهایی دیدیم برای شنکنجۀ ما
و دور کردنمان از پننننندر و مادر .و یا فرشننتههایی که دوسننتمان داشننتند و
میخواستند ما بهتر شویم؟
و حاال ،اهل یادگیری و کتاب هسنننتیم یا نه؟ و اگر نیسنننتیم ،همه بادکنکها و
جملههای انگیزشننی عالم هم نمیتوانند تصننویر دیوی که بنننننه یادگیری گره
خوردهاست را از جلوی چشمانمان دور کند .
آگاهی بننننه اینکه در دوران طالیی نوجوانیمان ،وقتی که همه نوجوانان دنیا به
فکر تفری و خوشنگذرانی و یا یادگرفتن چیزهای خوب بودند ،ما چطور داشنتیم
عمرمنان را بنابنت چیز مسنننخرهای بنه ننام کنکور هندر میدادیم و رقنابنت
آسیبزنندهای را تمرین میکردیم تا هیچوقت نتوانیم تیم بسازیم .
آگاهی به اینکه وقتی به دنبال کار میگشنننتیم ،آیا هیچ تصنننور و برداشنننتی از
پارتیبازی در انتخاب شغل داشتیم و یا نگاهمان فق شایستهساالری بود؟
و حاال نگاهمان بننننه جامعه چگونه اسنت؟ و حاال چه چیزی را به فرزندمان یاد
میدهیم؟
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آری برادر! ما موجودات پیچیدهای هسننتیم که ننننن نه از زمان چشننمبازکردن ،که از وقتی ژنهایمان در حال تکمیل و
گپوگفت با یکدیگر بودند ،شرو به انتخاب و برداشت از اطراف کردیم .
آری خواهر! ما اینگونه ما شدیم ...
مغز محترم ما یک وایفه دارد و آن هم حفظ بقای ماسننت .و در این راسننتا ،هر اطالعاتی که به نظرش درسننت بیاید را
همچون وحی و گفتهای غیر قابل رد ،قبول میکند و تننننا آخر حیاتش نیز همان را سنرلوحه زندگی و انتخابهایش قرار
میدهد.
آری دوسنننت من! مغزِ قدرتمند ما ،به این راحتیها و با هیجان بادکنک و گل و موزیک ،چیزی که قبول کرده اسنننت را
عوض نمیکند.
مغز ما خیلی ثابتقدم است و ترجی میدهد همچون درخت ،استوار و ثابت باشد ،ولی باشد!
حاال اگر قرار اسننت مغز ما تغییر کند ،تنها راهش این اسننت که ریشننههای محکمش را که با آنها به زمینی ثابنننن نت
چسبیدهاست ،جدا کنیم .قطع نه .جکدا .
که انسانِ بیریشه ،بیهویت میشود .پس فق باید جدا کنیم و بزنیم زیر بغلمان.
و چه خوشخیال اند ،آنها که فکر میکنند میتوانند گذشتههایشان (ریشههایشان) را فراموش و یا قطع کنند .
انسنانِ خردمند ،میتواند گذشنتهای بس تلخ داشنتهباشند .ولی چه اشنکالی دارد ،اگر بتوانیم با همانها ،بلند شنویم و دیگر
درخت نباشیم؟و چه بدسرنوشتاند ،کسانی که فکر میکنند با گذشتهای تلخ ،نمیتوان آیندهای شیرین ساخت .
گفتیم آگاهی اصل ماجراست.اما آگاهی به اینکه ما از کجا آمدهایم و چطور ما شدیم ،همه چیز نیست .
بخش دیگری از آگاهی این اسننت که بدانیم اینها فق یک سننری اطالعات هسننتند و نمیتوان مکهر درسننت و یا غل
رویشنان زد .اینها فق یک سنری اطالعات هسنتند .و داسنتان از آنجایی زیبا میشنود که بفهمیم میشنود این اطالعات را
بصنننورت آگناهناننه و خودخواسنننتنه تغییر داد .وقتی کنه بفهمیم منا ،از اطالعناتی کنه جمعآوری کردهایم ،جنداییم.منا و این
اطالعات جمعآوریشننده ،فق به لحاظ کمبود جا ،در یک جا نشننسننتهایم .ولی الزاماً هیچگونه وابسننتگیای به همدیگر
نداریم.
باید باور کنیم که ما ،ماییم و اطالعات ،اطالعات! همه ماجرا واقعاً همین اسننت .اینکه بدانیم ما چطور ما شنندیم .و بعد،
تصمیم بگیریم نحوۀ ما شدنمان را عوض کنیم.
اگر من تا دیروز با این باور و اطالعات ،خودم را تعریف میکردم که پول به سنختی به دسنت میآید و این باور ریشنهای،
نمی گذاشنت من پولدار شنوم حاال باید خودم را با اطالعات جدیدی تعریف کنم که مثالً پول ،چیز خوبی اسنت و خیلی
هم راحت بهدست میآید.
شما چطور خودتان را تعریف میکنید؟ هر جور تعریف کنید ،درست است .هیچ غلطی وجود ندارد .ولی هر تعریف ،همان
وحی منزلی است که بدون آگاهی و اراده ،قابل تغییر نخواهد بود.
میخواستم خواهش کنم هیچوقت فراموش نکنید :ما درخت نیستیم!
34
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با این  ۹درس مهم،
زندگی شغلی
بهتری داشته باشید

بسیاری از ما هنوز نمیدانیم مفاهیم
و درسهای مهمِ زندگی شننغلی چه
موضنننوعاتی هسنننتند؟! یعنی هنوز
آنهنا را یناد نگرفتنهایم .در محنل کنار
خود روزانه مشکالت بسیار زیادی را
پشنت سنر میگذاریم ،رواب بسنیاری
را بین همکاران خود خراب میکنیم
و اینگوننه زنندگی شنننغلی خود را
میگذرانیم .ما در این مقاله  ۹درس
اسننناسن نی را بیان کردهایم که الزم
اسننت شننما در اوایل زندگی شننغلی
خود آنهنا را بیناموزیند تنا از نظر
حرفهای شنرای خوبی داشنته باشنید
و در شنغلتان پیشنرفت بیشنتری را
تجربه کنید.

نکته مهم قبل از آموزش این موارد این اسنت که فرقی نمیکند شنما چه شنغلی دارید یا در آینده چه شنغلی خواهید
داشت ،در طول زندگی حرفهای خود این آموزشها را سرلوحه زندگی شغلیتان قرار دهید.
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خوشحالی
کلید موفقیت است
یکی از رموز موفقینت در زنندگی
این اسننت که شننما باید عاشننق
کارتان باشنید .به همین دلیل ،اگر
با تنننرس به محل کار خود بروید
یا فق برای اینکه شننغلی داشننته
بناشنننیند ،کنار میکنیند ینا بخناطر
همکار یا مدیر خود سنرکار حاضنر
می شنوید بنننناید بیتعارف بگویم
برایتنان متناسنننفم .بنایند بنا ایجناد
تغییری مطمئن کنارتنان را تغییر
دهیند .کناری را انتخناب کنیند کنه
بتوانی ند هرروز بننا رضننننای نت و
خوشننحالی درونی به محل کارتان
برویند و برای ارتقنناخ خود تالش
کنید .در غیراینصننورت ،هنگامی
که شننما به سننن بازنشننسننتگی
میرسنید ،از تمام زندگی حرفهای
خود پشیمان خواهید شد.
اگر فردی عاشنق کارش باشند ،به
ینادگیری چیزهنای جندیند عالقنه
دارد ،دیدار با افراد جدید را دوست
دارد و از آن لننذت منیبنرد .اینن
افراد ،کسننانی هسننتند که ارزش
اقتصادی جدید را خلق میکنند و
در نتیجه ،شنرکتهایشنان همیشنه
در حال پیشرفت هستند.

برقراری روابط قوی بسیار
مهم است
یکی از ویژگیهای افراد موفق این
اسنننت کنه بنه برقراری رواب قوی
در داخل و خارج از محل کار خود
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عالقهمند هسنتند .آنها نه تنها در
محی کنار بلکنه در همنه موارد بنه
اطرافی نان خود بننه واقع اهمی نت
منیدهنننند و بنندون هنینچگنونننه
چشنمداشنتی ،به آنها هرآنچیزی را
کنه میداننند آموزش میدهنند و
کنمننک منیکنننننند .بننننابنراینن اگنر
زندگی شننغلی خود را تازه شننرو
کنردهای ند ،فنرامنوش نکن نی ند کننه
هندفتنان را بر این قرار دهیند کنه بنا
کسنانی که از مسنیر عبور میکنند،
ارتبناط موثری برقرار کنیند .شنننمنا
ممکن اسننت در طول زمان کاری
خود به کمنک و ینا مشننناوره آنها
نیاز پیدا کنید.

داشتن ذهنیت مثبت
مهمترین چیز است
احتماال در اطراف خود افراد بسیار
زینادی را دیدهاید که با منفیبافی
در زندگی به هیچچیز نرسنیدهاند.
همیشنننه این نکته را بیاموزید که
شنما برای رسنیدن به موفقیت در
زنندگی شنننغلی بنایند مثبنتنگر
باشننید .اگر روز بدی دارید ،اجازه
نندهیند افکنار منفی ،شنننمنا را از
مس نیر موفقیت در زندگی شننغلی
دور کند ،بلکه با کمی مثبتنگری،
سعی کنید روز بد خود را پشتسر
بگذارید.
یادتان باشنند در شننغل شننما گاها
انقندر موانع وجود دارد کنه ممکن
است شما ب نارها در دام منفیبافی
بیفتیند و فکر کنیند کنه جنای دیگر
ممکن است آسننمان آبیتر باشد
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امنا ینادتنان بناشننند همنه چیز بنه
خودتان بستگی دارد و نباید اجازه
دهید افکار و نظرات دیگران شننما
را ناامید و بیانگیزه کند.

از اشتباهات خود درس
بگیرید
همیشنه یننن نادت باشند هیچکس
کامل نیسنت و شنما ناچارید که در
بعضنننی موقعینتهنای کناری خود
اشنتباه کنید .اشنتباه کردن بخش
اسنناسننی زندگی شننغلی شننما به
حسنناب میآید .چرا که شننما باید
اشتباه کنید تا یاد بگیرید .بنابراین
اگر جایی در زندگی شنغلی اشنتباه
کردیند احسنننناس دلسنننردی و
بیفناینده بودن نکنیند .بلکنه از آن
اشنتباه خود چیزی را بیاموزید که
در آیننده برای بهترشننندن از آن
استفاده کنید.

از اشتباهات درس بگیرید
در زندگی شغلی خود ممکن است
در برخی مواقع احسنناس کنید به
سننرباالیی رسننیدهاید و کار برای
شنما سنخت شنده اسنت ،در اینجا
باید بگویم هرگز تسننلیم نشننو .به
خودت بننناور داشته و چالشها را
بپذیر و از آنها سنربلند بیرون بیا.
شنننمنا برای اینکنه بتوانیند کناری
متفناوت انجنام دهیند بایند بتوانیند از
نقطه امن خود خارج شنوید و خود
را تحنت فشننننار قرار دهیند .رمز
موفقیت همین است.

همهچیز
در
زندگی
تجربه
است

زندگی اجتماعی خود را
خصوصی نگه دارید
بسنیاری از افراد ،زندگی میکنند تا
بنه ینک موفقینت هرچنند کوچنک
برسند تا بتوانند آن را در رسانههای
اجتماعی به اشنننتراک بگذارند .باید
بگویم این کار ،بسنیار اشنتباه اسنت.
زنندگی کنیند تنا بتوانیند بنا دیگران
ارتبناط واقعی و بنا اهمیتی را برقرار
کنی ند .نننه اینکننه بننه فکر گرفتن
عکسهنایی برای اینسنننتناگرام خود
باشنید .درسنت اسنت که حضنور در
اجتما برای همهی ما مفید اسننت،
امنا بهتر اسنننت در زنندگی شنننغلی
خود ،زمان بیشتر خود را صننننرف
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برقراری رواب کلیندی کنیند تنا در
آینندهای دور بتوانیند موفقینتهنای
بسن نیار بزرگ خود را در صنننفحات
مجازی خود به اشتراک بگذارید.

هرگز یادگیری را متوقف
نکنید
امروزه با وجود دنیای پر تغییری که
داریم ،همگنام شننندن بنا رونندهنای
جنندیند و نواهور برای رشنننند و
پیشننرفت ضننروری اسننت .حتی اگر
شنننمنا بنه عنوان مندیرعنامنل ینک
شنرکت بننن ناشنید .از این رو جهت
همگام شننندن ،شنننما باید بتوانید،
یادگیری مدام العمر داشته باشید.
بهعنوان مثال ،الن ماسننک ( Elon
 )Muskرا در نظر بگیریند او بخش
بزرگی از روز خود را بنه مطنالعنه و
پیشنننرفنت اختصنننار میدهند تنا
مطمئن شنننود کنه ینک قندم از بقینه
جنلنوتنر اسننننت و اینن کننار واقنعننا
نتیجهبخش بوده است.

از مشکالت نترسید
مشنننکالت در همنه موارد حتی در
زندگی شخصی نیز وجود دارند .این
مشکالت در زندگی شغلی نیز وجود
دارنند کنه اعتمناد بنه نفس شنننمنا را
تحت تاثیر قرار میدهد .با این حال،
مهم اسنت که از شنکسنت نترسنید و
از آن اسنتقبال کنید .همان طور که
گفتیم ،همنهچیز در زنندگی تجربنه
اسننت و شننما باید بتوانید بهشننکل
سنازندهای به مشنکالت بنگرید و از
آنها به نفع خودتان استفاده کنید.
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پلهای پشت سرتان را
خراب نکنید
بسنیاری از افراد با ترک شنغلی ،همه
پلهای پشنننت سنننر خود را خراب
میکننند .لطفناً اینکنار را نکنیند! چرا
که ممکن است بعد از مدتها مسیر
شنننما دوباره به آنجا بیفتد .سنننعی
کنید همیشه با احترام با کارفرمایان
خود رفتنار کنیند .حتی اگر از آنهنا
متنفرید.

معرفی تست
شخصیت شناسی
انیاگرام
تسنت شنخصنیت شنناسنی انیاگرام یک سنیسنتم برای تعیین مدل شنخصنیتی اسنت که در نحوه تفسنیر افراد جهان و مدیریت
احسناسناتشنان ،الگویی را توصنیف میکند .به عبارت دیگر ،انیاگرام یک چارچوب شنخصنیتی اسنت که میتواند به شنما در
درک سنایر افراد و دلیل رفتار آنها از راههای خار کمک کند .تسنت شنخصنیت شنناسنی انیاگرام که به اناگرام و اینیاگرام
هم معروف اسنت ۹ ،نو شخصیت مختلف را توصیف میکند و نقش های هر یک از این تیپها را در یک نمودار  ۹گوشه
ای توصنیف میکند که به نشنان دادن چگونگی ارتباط تیپ های مختلف با هم کمک میکند .نام انیاگرام از یونانی آمده
اسنت :اانیا کلمه یونانی برای  ۹اسنت و اگراما به معنی چیزی اسنت که ترسنیم یا نوشنته شنده اسنت.برخی ،ریشنهی
اینیاگرام را به  4500سنال پیش و تمدن بابل دانسنته و عدهای دیگر ریشنهی این تسنت را در فلسنفه کالسنیک یونان و
حدود  2500سال پیش نسبت میدهند.
گئورگ ایوانویچ گورجیف ،معلم عرفان و معنویات ،تست شخصیت شناسی انیاگرام را در دهه  1۹30به عنوان نمادی
معنوی معرفی کرد و در دهه  1۹60به آمریکا رسید .اما امروزه تمرکز اکثر محققان بر جنبه روانشناختی این تست و نه
جنبهی مذهبی آن میباشد .موالنا نیز یکی از بزرگان این علم بوده است.
 ۹تیپ شخصیتی قابل سنجش در تست انیاگرام:
 .1کمال گرا و مکصل

 .6اهل وفا و شکاک
 .7ماجراجو

 .2کمک کننده و
بخشنده

 .8سلطه جو و چالشگر

 .3موفق و بازیگر

 .9صل طلب و میانجی

 .4فردگرا و رمانتیک
 .5کاشف و محقق
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از متخصصین میآموزیم
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رسالت اجتماعی قطبینو
واقعاً چرا ؟

حرف حق
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آخرین

همکاری قطبینو با شرکت صنایع
پتروشیمی پارس
در اسن نفند ماه  ،13۹۹قطبینو مفتخر به همکاری با

تحوالت

شنرکت صننایع پتروشنیمی پارس گردید و در زمرهی
معتمدین شرکتهای پتروشیمی قرار گرفت.

قطبینو
قطبینو دانش بنیان شد
در تناریخ  13۹۹/11/11شنننرکنت قطنبنمنای نوین

همکاری قطبینو و شهرداری اصفهان یکساله

فناوری با عنوان کوتاه قطبینو در لیسنت شنرکتهای

شده

دانش بنیان قرار گرفت.

قطبینو مفتخر به ارزیابی پرسننل سنازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشنی شنهرداری اصنفهان در طرح بلند مدت و یکسناله اسنت و
این همکاری در سال  1400گسترش خواهد یافت.

الگوریتم کشف تقلب
الگوریتم کشنف تقلب در زمان آزمون ،مبتنی بر دیتا
و مدلسننازی رفتار ارزیابی شننونده ،در مرحله تسننت
قرار گرفت.

گام بلند قطبینو در زمینهی ارزیابیهای مهارتی

بر اسننناس این ویژگی قطبینو ،این الگوریتم امکنان
بررسنی رفتار ارزیابی شنوند در پاسنخ به سنواالت را
مدلسننازی کرده و هرگونه مغایرت با رفتار نرمال را
به برگزار کننده اعالم خواهد کرد.
این ویژگی تاثیر بهسزایی در صحتسنجی آزمونهای
آنالین دارد.
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در سال 1400
قطبینو در اسنتراتژی محصنوالت و خدمات خود در سنال 1400
قصد دارد ،طیف وسیعی از ارزیابیهای مهارتی را توسعه دهد.
بدین ترتیب همگان با ارزیابیهای منابع انسنانی و روانشنناسنی،
امکنان ارزینابیهنای مهنارتی نیز در اختینار افراد و سنننازمنانهنا قرار
خواهد گرفت.
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کلینیک مشاوره روانشناسی و مددکاری

پونا

دروس ،ابتدای وارسته ،پالک  ،49طبقه  ،5واحد 21
021-22784292

021-22784278
www.pouna.org
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021-22793297
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@Qotbino

+98 21 66538590
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