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سالم
در ابتدا بر این باور بودم که طبیعیترین عکسالعملهای ما به اتفاقات ،بهترینِ آنها است .با کمی مطالعه دریافتم که
ساختار ذهن انسان بگونهای طراحی شده است که در مقابل پدیدهها و اتفاقات نه تنها عکس العملهای دفاعی بروز
میدهد ،بلکه در حقیقت قصد دارد همه عوامل را در تعادل و در وضع فعلی حفظ نماید.به عنوان مثال گریختن در هنگام
خطر یا پناه گرفتن .این قابلیت ویژه ،عالوه بر این که از ما محافظت میکند ،نقاط تاریکی به اسم ترس را بوجود می
آورد.
اکنون بر این باورم که اگر با تمرین و ممارست و شجاعت این قدرت ذهن خود را بدست بگیریم ،میتوانیم بر اتفاقات
سوار شده و بجای ترس به آنها حمله کنیم .این اتفاق همان تبدیل تهدیدها به فرصت ها است.
ما روزانه درگفتگوها ،مذاکرات و انواع تعامالت دیگر با این تهدیدها روبرو هستیم و اولین واکنش ذهن ما مانند درصد
باالیی از مردم که بصورت ناآگاهانه زندگی میکنند ،مقاومت در برابر تغییر و یا عکس العمل دفاعی است .من به شخصه
یکی از راههای تمرین دادن ذهن را حمله رو به جلو به سمت ترسها یافتم که این خود ترسناک است.
پس نترسیم،از حواشی دور باشیم و با توجه به اولویتها تهدیدهای این روزها را به فرصت تبدیل کنیم ،زیرا فاتحانِ قلهها
کسانی هستند که قدرت گذر از معابر صعب را دارند.

دوستدار شما
امیررضا کشاورز
مدیر و مؤسس قطبینو
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حاال که واکسن نمیخریم

چگونه در
شرایط کرونا
کارمندانی
شاد داشته

کرونا بر کسب و کار شما چقدر تاثیرگذار بوده است؟
چند درصد از کارمندان شما دچار افسردگی شدهاند؟
رابطه شاد بودن کارمندان با سطح رضایتمندی ،خالقیت
و کارایی افراد رابطه مستقیم دارد .اما فکر کردهاید که
چگونه در شرایط کرونا کارمندانی شاد داشته باشید؟

باشیم؟

حضور کارمندان شاد و دارای روحیه مثبت در یک
سازمان ،شرکت و یا تیم کاری ،تاثیر به سزایی در
کارآیی ،خالقیت و نوآوری و رضایت شغلی دارد.
همچنین هنگامی که یک کارمند حس خوبی نسبت به
کار و محیط کاری خود داشته باشد ثبات شغلی و
وفاداری در سازمان افزایش مییابد چرا که فرد حس
امنیت بیشتری دارد.
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عدم توجه بـه روحیـه و نشـاط کارمنـدان در طـوالنی مـدت باعـ بـه وجـود آمـدن نتـایب نـامطلوبی چـون افـزایش
غیبت کارمندان به مرور زمان و مواجه شدن آنها با اشتباهات و حوادث شغلی بیشتر میشود.
از طرفى روانشناسان معتقدنـد کـه شـادی و خـوشبینی ،قابلیـت سیسـتم دفـاعی بـدن را بـرای مبـارزه بـا بیمـاری
هـا افـزایش میدهـد .از آنجـا کـه بیمـارو کرونـا و اسـترس و اضـطراا ناشـى از آن ایـن مسـاله را بـه شـدت تحـت
تــاثیر قــرار داده اســت  ،تصــمیم گــرفتیم در ایــن مقالــه بــا را ــه  10راهکــار بگــوییم چگونــه در شــرایط کرونــا
کارمندان شادی داشته باشید.

 -1به کارکنان خود

محیط کـار شــــادتر بـه افزایش

خوشآمد بگویید

توجه به سالمت کارمندان جزء

انرژی ،رضــایت شــغلی و شــور و

مواردی است که باع میشود در

سالم و احوالپرسی ابتدای صبح

شـوق کارمندان کمک می کند و

شرایط کرونا کارمندانی شاد

نشاط فوقالعادهای به فضای

همه این ها با یک صــبح بخیر و

داشته باشید.سعی کنید در

لبخندی ساده شروع میشود.

چینش میز آنها فاصلهو مناسب

محیط کار تزریق میکند ،لبخند
شما به عنوان کارفرما در واقع به
کارمندان این احساس را منتقل
میکند که از بودن آنها خوشحال
هستید و ازهمهو آنها میخواهید

 -2به سالمت جسمی و

بیماری جدید بسیار سریع منتقل

روحی کارکنان خود توجه

میشود بهتر است به کوچکترین

داشته باشید

عال م در کارکنانتان نیز توجه

که با عشق و عالقه کارشان را

کارمندان بخش زیادی از اوقات

انجام دهند.

خود را در شرکت میگذرانند پس

کارکنان با دیدن حس شادی در
رفتارتان اعتماد به نفس و انگیزه
بیشتری برای کار پیدا میکنند و
آنها نیز متقابالا این رفتار را ادامه
داده و در نتیجه حس بهتری بین
همکاران ایجاد خواهد شد.

الزم است به سالمت آنها از تغذیه
گرفته تا تمرینات فیزیکی ،تهویه
مناسب ،بیمهی درمانی ،کاهش
استرس و استراحت کافی توجه
ویژهای داشته باشید.

همچنین گـــاهی به بخشهای
مختلف سر زده و با کارکنان خود
صحبت کنید ،مثال سوال کنید که
آیـا آخر هفتهی خوبی داشتهاند؟
در انجام پروژهای که به آنها
محول شده به کمکی نیاز دارند؟
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کنید چرا که ممکن است تعدادی
از کارمندان دیگر نیز با هم به
بیماری مبتال شوند و این مورد
عالوه بر اینکه استرس و اضطراا
دیگر کارمندان را به شدت
افزایش میدهد باع

بیشتر

شدن وظیفههای باقی کارکنان
شده و در نتیجه خستگی و
ضعیف شدن وضعیت جسمی آنها
را به دنبال دارد.این که کارکنان
متوجه شوند کارفرما یا ر یس آنها
به سالمتی و سبک زندگی آنها
اهمیت میدهد تاثیری زیادی در
ایجاد حس بهتر و شادی و نشاط
آن ها خواهد داشت.

و این حس را به آنها نیز منتقل

پیشنهاد میکنیم هنگام مصاحبه

روحیه

شغلی عالوه بر مهارت فنی و

بسیاری از کارمندان را افسرده

تکنیکی به حالت چهره ،زبان

جالب است بدانید قدردانی نشدن

کرده است اما شما میتوانید با

بدن ،واکنشها و رفتار افراد توجه

و احساس بیارزش بودن در

قدردانی از کارمند خود در

داشته باشید تا بتوانید بهترین و

محیط کار اولین دلیل آمریکایی

شرایط کرونا کارمندانی شاد

در عین حال شادترین افراد را

ها برای ترک شغل است ،حقوق

داشته باشید.

انتخاا کنید.

 -3از کارکنان خود
قدردانی کنید

کم ،محدود بودن روزهای

کنید.شرایط

فعلی

 -4شاد استخدام کنید

 -5به کارکنان خود

برای توجه به زندگی شخصی

برای ایجاد نشاط سازمانی باید

اعتماد داشته باشید

همگی در القای این حس و عدم

افرادی در میان کارکنان خود

زمانی که کارکنان حس میکنند

روحیه

کارفرما به آن ها اعتماد کامل

مثبتاندیش و شاد داشته و این

دارد آرامتر هستند و با اعتماد به

شادی درونی را به بیرون از خود

نفس بیشتری به فعالیتهای

و همکاران و اطرافیان انتقال

شغلی خود میپردازند اما اگر

دهند چرا که خوشبینی و شادی

مدام آنهارا تحت کنترل قرار

مسری است و افراد شاد میتوانند

دهید در انجام وظایف معمول

فرهنگ شادی را در سازمان

خود نیز دچار مشکل شده و به

تعطیلی و نداشتن فرصت کافی

رضایت شغلی دخیل هستند.
باید هنر دیدن پیشرفت و تالش
کارکنان خود را داشته باشید و
راههای موثری برای قدردانی و
تشویق آنها پیدا کنید .و بدانید
که با حضور تکتک آنهاست که
شرکت شما پیشرفت خواهد کرد.

داشته

باشید

نهادینه کنند.

که

مرور از شغلی که دارند متنفر
میشوند.
در گوگل سیستمی برای سپری کردن
ساعات کاری روزانه وجود دارد کـه
 ۷۰ -2۰ -1۰نام دارد و براساس آن
کارکنان در هر روز کاری باید ۷۰
درصد وقتشان را برای انجام
فعالیتهای مرتبط با کسبوکار اصلی
گوگل یعنی موضوع جستوجوی
اینترنتی و تبلیغات صرف کنند2۰ ،
درصد وقتشان را صرف پروژههای
مورد عالقه خود که به نحوی با
پروژهای در دست اجرای گوگل در
ارتباط است کنند و  1۰درصد از
وقتشان را به عالقهمندیها و
ایدههای خودشان اختصاص دهند.
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این که کارکنان مجبور باشند
نیمی از روز خود را صرف ثبت و
گزارش کارهای انجام شده و
انجام نشده خود کنند نتیجه
مطلوبی نخواهد داشت ،به اعضای
تیم خود حس اعتماد و آزادی
خالقانه بدهید و محدودیتها و
انتظارات منصفانهای از آنها

بـه دلیـل بیمـاری کرونـا بـاعـ بـه

چنـد المـان بـا رنـگ هـای شـــاد و

وجـود آمــدن بـیانـگـیـزگـی و

انـرژیبـخـش در مـحـیـط کــار

ناامیدی در اکثریـــت افراد شده

میتوانـد بـه شـــدت در روحیـه

اســت که با انرژی مثبت کارفرما

کارکنان تغییر ایجاد کند.ســـعی

بـه کـارکنـان قطعـا تغییر خواهـد

کنیـد در چیـدمان محیط حتمـا از

کرد و در نتیجه بازدهی شــرکت

رنــگ هــایـی مـثــل زرد  ،آبـی،

باالتر خواهد رفت.

نــارنـجـی و ســـبـز اســـتـفــاده

داشته باشید.این اعتماد را در آنها

 -۷طراحی محیط کار

رنگهای پـــر انرژی بـــه دیوار

به وجود آورید که در شرایط

طراحی چیدمان و رنگهای مورد

روبـروی کــارکـنــان مـیـتـوانــد در

استفاده تاثیر بسزایی در روحیه

تغییر روحیهی آنان موثر باشـد و

کارکنان دارد  ،استفاده از یک یا

شاهد بازدهی بیشتر باشید.

مختلف حتی بدون نظارت شما
نیز میتوانند تصمیم درست را
اتخاذ کنند و این باور خود را در
رفتار نیز نشان دهید ،در این
صورت اعتماد به نفس آنها
افزایش

یافته،

روحیه

و

انگیزهشان تقویت میشود و خود
را به اهداف سازمانی متعهد
میدانند.

 -6خوشبین باشید
خوشبینی ،داشتن نگاه مثبت و
امیدواری حتی در بدترین شرایط
است .خوش بینی ،قابل یادگیری
است .گاهی اوقات حتی تظاهر به
خوشبینی ،موجب تقویت و رشد
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کنید ،حتی نصب یـــک تابلو با

 -8نحوه ی رســیـدن بـه
آرامش را یاد بگیرید
این روزها و بـــا توجه به شرایط
مـوجـود اســـتـرس و اضـــطـراا
اکثریت ما را درگیر کرده اسـت ،
استرس باع پایین آمدن تحمل
افراد میشـــود و در نتیجه تنش
بیشـتری به وجود میآید چرا که
هر موضوع کوچکی میتواند باع
ناراحتی و عصــبانیت و در نتیجه
واکنش بــه آن شـــود و جو را
متشنب کند.

آن میشود ،در اوضاع کنونی

وقتی احسـاس اسـترس میکنید،

خوشبینی و نگرش مثبت و نیز

آموزههای رســـیدن به آرامش را

انتقال آن به کارکنان از اهمیت

به خاطر آورده و بــه کار بگیرید.

بسیاری بر خوردار است چرا که

ســکوتِ کامل ،موســیقی  ،فکر

مشکالت اقتصادی و همچنین

کردن بــه اهداف زندگی و ایجاد

محدودیـــتهای مـــوجــــود

حالت آرامــــش عمیق در بدن،
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ابزاری عالی برای کمک به بدن و

یک تیم به این درک برســند که

شــده و برای افرادی که صــاحب

شادی شما خواهد بود.حال باید

کـه او بـه آن هـا بـه عنوان یـک

فرزنـد هســـتنـد مزایـایی در نظر

سعی کنید با رفتارتان این آرامش

کارمنـد وفادار نگاه میکند که در

گرفته شــود .این موارد رضــایت

را به کارکنان نیز القا کنید و آنها

خــارا از محیط کــار نیز یــک

شــغلی ،شــوق و کارایی آن ها را

را نیز به آرامش و انعطاف در رفتار

زندگی شـخصـی دارد که به اندازه

افزایش خواهد داد.

با یکدیگر دعوت کنید و با اینکار

شـغلش مهم اسـت و الزم اسـت

از ایجاد تنش و دلخوری در محیط

بین این دو تعادل ایجاد شود.

کار جلوگیری کنید.

برای آشـنایی بیشـتر با این موارد
کافیسـت خودتان را به جای آنها

بـه عنوان کـارفرمـا در صـــورت

بگـذاریـد ،چـه چیزهـایی در محیط

امکـان گـاهی بـه کـارکنـان خود

خارا از کار باعــــ خوشـحالی

این فرصــت را بدهید که بتوانند

شـما میشـود و دوسـت دارید چه

به صورت دورکاری وظایف شغلی

مــدت زمــانی را بــا خــانواده و

مفهوم ایجــاد تعــادل بین کــار و

خود را انجام دهند ،از مدت زمان

فرزندتان بگـذرانیـد؟ با پاســـ به

زندگی برای بسـیاری از سـازمانها

خوبـ ـی برای تعطیالت برخوردار

این سواالت به دید خوبی در این

و شـرکتها اهمیت زیــــادی دارد

باشند ،درباره برنامههای سالمتی

مورد خواهیـد رســـیـد .شـــرایط

رفتار کارفرما باید به گونهای باشـد

و بهداشتی آن ها تخفیف داده

فعلی را درک کرده و از نگرانی

 -9بین کار و زندگی
تعادل ایجاد کنید

که کارمندان سازمان یا اعضـــای

چه خبر از توییتر؟

کارمندانتان آگاه باشید.
 -1۰صمیمیت بوجود بیاورید
این یک واقعــ ـیت است که کار،
وقتی جـــــذااتر میشــود که
همکاران خود را دوســت داشــته
باشـــید .وقتی با دیگران رفتاری
دوسـتانه و مسـالمتآمیز داشـته
باشــید ،محیطی همراه با محبت
و صــمیمیت به وجود میآورید.
همواره به خاطر داشته باشید که
شــادمانی در محیط کار ،نیازمند
تالشهای مســتمر اســت .شــما
نمیتوانید نظارهگر اطراف باشـید
و هیچ کـاری نکنیـد و فقط بـا
آرزوی شـــادی ،انتظـار ر دادنِ
آن را داشته باشید.
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سالمتِ روانی کارکنانِ اقماری
کارکنان اقماری،مخصوصا در حوزهی

براســــاس تحقیقـات ،ســـطح

نفت و معدن ،باید در نوبتهای کاری

اســترس روانی کارکنان اقماری

متفاوت و در الگوی کاری  2تا  3هفته

دوتـا ســـه برابر کـارکنـان دیگر

کار و  2تا  1هفته استراحت ،در شیفت

است.

های  8تا  12ساعته ،در محیطی بسیار

یکی از مشــکالت مهمی که این

سرد یا بسیار گرم و در شرایطی

افراد بـا آن ســـر و کـار دارنـد

عملیاتی با ریسک باال که ممکن است با

مشـکالت خانوادگیِ ناشـی از دور

یک لحظه بیتوجهی ،جان کارکنان به

بودن همسـر یا پدر اسـت که در

خطر بیافتد کار کنند.

برخی موارد بــ ـاع ناسازگاری

دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی

طبق تحقیقات ،تقاضای کار در این

زناشویی و طالق در این جمعیت

مدیر مسئول کلینیک پونا

مشاغل بسیار فراتر از توان جسمی و

شده است.

روانی کارکنان است ،به عالوه آنکه آنها

بـه عالوه ،نتـایب تحقیقـاتی این

مجبورند در محیطی خشن و سخت کار

امر را تـاییـد میکنـد کـه نبود

کنند و این محیط ممکن است باع

حریم شــخصــی در محیط کار،

آسیبهای روانی کارکنان شده و تعادل

عـدم رضـــایـت شـــغلی ،روابط

روانی آنها را به خطر بیاندازد.

نامناسـب میان کارکنان و عوامل

مدت زمانی را در منطقهای به غیر از محل

تحقیقات انجام گرفته بر روی

متعدد دیگر ریسـک سـومصـرف

زندگی و به دور از خانواده خود کار

سالمت روان کارکنان اقماری

به قلم دکتر مهدی فالحی

مشاور منابع انسانی شرکت های
پتروشیمی و صنعتی
کارکنان اقماری افراد شاغل در بخشی از
بدنهی اقتصاد کشور هستند که در هر ماه

میکنند و معموال بیشتر آنها در
بخشهای نظامی ،معدن و شرکت نفت
فعال هستند.شغل بخش فعالیت کارکنان
اقماری بسیار سخت و استرسآور است .و
این سختیِ کار ،دوری از خانواده و مسا ل
شخصی میتواند سالمت روان کارکنان
اقماری را تهدید کند.
10

فراموش نکنید که سالمت ،تنها تحت
عنوان تامین ایمنی جسمی کارکنان در
محیط کار طبقهبندی نمیشود .بلکه
سالمت مقولهای بسیار پیچیدهتر است
که تنها بخشی از آن به سالمت روان
کارکنان مربوط میشود.
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مواد مخـدر الکـل را در این افراد
افزایش میدهد.
از سـوی دیگر ،شـیفتهای کاری
متنوع و نوبتهای شبکـــاری،
باع کـاهش کیفیت خواا این
افراد شـده و بسـیاری از آنان را
بــا مشـــکالتی مثــل اختالالت
خواا روبرو کرده است.

فاکتورهای بسیاری برای ابتال به مشکالت سالمت روان مانند اضطراا و افسردگی
در این افراد وجود دارد ،از جمله:

چرا سالمتِ
روانِ کارکنان
اقمــاری در
خــــــطر
قـــرار دارد؟

•

امکانات تفریحی نامناسب برای پر کردن ساعتهای آزاد

•

ط خانه ،آن را تشدید کرده
وجود مشکالت خانوادگی که دوری از محی ِ
است.

•

ساعتهای کاری طوالنی

•

دوری طوالنی مدت از خانه

•

شبکاری

•

وجود مدیر و ناظر سختگیر

•

بروز مشکالت با همکاران

•

ط کاری خطرناک
محی ِ

•

نگرانی برای خانواده

•

سختیِ کار زیاد و حقوقهای نامتناسب با آن

چگونه میتوان به سالمتِ روان کارکنانِ اقماری کمک کرد؟
این نکته را به یاد داشته باشید که

سعی کنید برای مشکالت خود

نقشِ شما در چنین مواردی حمایت

شما به عنوان یک فردِ شاغل در

راهحلهای مناسب پیدا کنید .مثال با

کردن و گوش کردن است .به ندرت

مشاغل اقماری ،مسئول سالمت

وجود اینکه از خانواده خود دور

خانواده در خانه نیز چیزی بیشتر از این

روانِ خود هستید .شغل شما

هستید ،اما میتوانید با استفاده از

از شما انتظار دارند .به خانواده خود

حساس است ،پس باید با تمام توانِ

روشهای متعددِ ارتباطی در کنار آنها

اطمینان بدهید که آنها را درک

جسمی و روحی خود در آن فعالیت

باشید .اگر اتفاق بدی در خانه افتاده

میکنید و این را درک میکنید که حل

کنید.پس منابع استرس و ناراحتی

است و شما در آنجا حضور ندارید،

کردن مشکالت به تنهایی چقدر برای

خود را پیدا کنید .آیا مشکالت شما

اولین چیزی که به سراغِ شما میآید

آنها دشوار است .گامِ مهمی که در آخر

از خانه شروع میشود؟ آیا در محیط

س گناه است.
احسا ِ

باید بردارید آن است که در زمانِ

شما نمیتوانید بر تمامِ امور خانه

رسیدن به خانه ،دوباره در مورد موضوع

کار خود مشکل دارید؟ کدام یک
باع

بروز اختالل در دیگری شده

است؟ از یک مشاور در شناسایی و
حل مشکل خود کـمــک بگیــرید.
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کنترل داشته باشید و همیشه ریسکِ
وقوعِ یک اتفاق بد وجود دارد ،چه جزء
کــارکــنان اقماری باشید یا نباشید.
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صحبت کنید ،از خانواده خود حمایت
کنید و اقدامات الزم برای حل مشکل
یا پیشگیری از تکرار آن را انجام دهید.

کمک به سالمتِ

راهـکارهای

روانِ کارکنــان

ارتقاء سالمتِ

اقماری توسط
خانـــــواده:
همهی ما میدانیم که خانواده

اقــــماری

اضطراا و استرس این کارکنان

توســـــط

نقش بسیار مهمی در کاهش
دارد .و دلیل اصلی آنان برای
تحمل دشواریهای این شغل
راحتی و آسایش خانوادهشان
است .بنابراین ،خانواده نیز باید با
درک سختی کار آنها تالش کنند
که آرامشِ خیال بیشتری برای
این افراد فراهم کنند.
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روانِ کارکنان

سازمــــان
سـالمت افرادتان بسـیار مهم اسـت
و شـــمـا بـه عنوان ســـازمـان یـا
شرکتی که با کـــارکنان اقماری
کـار میکنیـد ،وظیفـه داریـد بـه

یکی از مهمترین مشکالت

فکر ســالمتِ جســم و روانِ آنها

کارکنان اقماری نبودن در کنار

بـاشـــیـد.مواردی مثـل کوتـاهتر

همسر و خانواده در زمان بروز

کـردن دورههــای کــاریِ دور از

مشکل برای آنهاست .برای خبر

خانه ،اقامت در یک اتـــاقِ ثابت،

دادن در مورد اتفاقاتِ بد،

فراهم کردنِ حریم شـخصـی برای

همهچیز به توافقِ بین شما

کارکنان ،تامینِ امکانات مشــاوره

بستگی دارد .شاید دوست دارید

در محـل کـار ،ایجـاد برنـامـههـای

موضوع را تا زمانی که حل شود،

ط کار ،وجود
تــــفریحی در محی ِ

از او پنهان کنید .اما بهتر است

رهـــبرانِ آموزش دیده ،و فراهم

پیش از ر دادن یک مشکل ،نظر

س
کردنِ امکان بـــــرقراری تما ِ

همسرتان را در مورد اعالم

منظم و بـا کیفیـت تصـــویری و

خبرهایِ بد ،در شیفتهای کاری

صـوتی با خانواده به سـالمتِ روانِ

به او جویا شوید.

کارکنان اقماری کمک میکند.
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لـذا بـا توجـه بـه مبـاحـ

مطرح

شـــده پیشـــنهاد میگردد برای
کارکنان مشــاورهها و برنامههای
آموزشـی به شـرح ذیل اجرا گردد
:
• کنترل ذهن
• مدیریت استرس
• مدیریت اضطراا
• خودآگاهی
• تصـمیمگــــیری و حل
مسأله
• تفکر انتقادی
• ارتباط موثر
• هدفگذاری
• مدیریت زمان

برگزارکننده انواع ارزیابیهای منابع انسانی بر بستر اینترنت
بههمراه گزارشات فردی ،گروهی و تجمیعی

021-66538590
info@qotbino.com
13
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 ۱۵راهکار
کاربردی برای
تقدیر از
کارمندان

اهمیـت و نقش کـارمنـدان و تیم
در یک مجموعه بر کسی پوشیده
نیسـت و به طور خالصـه میتوان
گفت که ثبــــات و دوام یــــک

مـجـمـوعــه بــه کــارمـنــدان و
انگیزههـای آنهـا بســـتگی دارد.
تقدیر از کــارمندان حس تعهد و
انگیزه در آنهـا بوجود میآورد و
موردی اسـت بسـیار موثر کــــه
شــاید مورد بیتوجـــــهیِ اکثر
رهبران سازمانها قرار میگیرد.
برای قـدردانی از کـارمنـدانتـان
منتظر فرصــت یا مناســبتهای
خاصــی نباشــید .هر روز ســال
مناســبتی اســت ،برای قدردانی
شــما از افراد ســازمانتان و گفتنِ
اینکـه چقـدر برای خودشــــان،
همکاری و کمکش ـان ارزش قا ل
هستید.
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هدایا و ســـوپرایزهای کوچک به

واقعیـت ایــــــن اســـت کـه هر

منظور تقـدیر از کـارمنـدان بـاعـ

کــــــارمنـدی نیـازهای متفـاوتی

میشــود در تمام روزهای ســال

برای قــــدردانی دارد ،و بهترین

احسـاس کنند که برای کارشـان

راه این اســــت کـه روحیـات و

ارزش قا ـــل بوده و قدر آنها را

نیازهای افرادتــ ـان را شناخته و

میدانیــد .در نتیجــه آنهــا نیز

هر دفعه ســـعی کنید حداقل به

دلســوزانهتر نســبت به شــما و

بخش کوچکی از نیـازهـای آنهـا

شرکت رفتار خواهند کرد.

پـــــاســ دهید .شــناخت نیاز

تقـــــدیرهای غیرمنتظره و ابراز
تشـکر از راههای غافلگیرانه ،یکی
از بهترین روشهـا برای نمـایش

کارمندانــــتان میتوانــــد نقطه
شـــروعـی بـرای نشــــان دادن
سپاسگزاری شما به آنها باشد.

حس قدردانیتــان به کارمندان و

بر اساس دادههایی که کارمندان

همکارانتان است.

مایکروسافت منتشر کردهاند ،یک
مهندس متوسط در این شرکت بهطور

شــاید این ســوال برایتان پیش

میانگین در هر سال  125٬665دالر

هــمــکــاران و

دریافت میکند .بخش عظیمی از این

بــیــایــد کــه

عدد ( 8۷درصد) از میانگین حقوق پایه

کـــارمندانتان کدام نوع قدردانی

میآید که برابربا  111٬۰96دالر است.

را تحســـین میکننـد و ترجیح

همچنین دادهها پاداش نقدی بهطور

میدهند؟”

میانگین برابربا  1۰٬۷۰1دالر و پاداش
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مربوط به سهام برابر با  3٬86۷دالر است.

چرا بایـد از
کارمنــدان
قدردانــی
کنیـــــم؟
مـهـمـتـریـن دلـیـلـی کــه بـرای

استارتاپ کوچک ،هـیچ فرقـی نمیکنـد همـین کـه
بــه فکــر قــدردانی از کارمنــدان خــود هســتید
نشــاندهندهی ایــن اســت کــه الیــق جایگاهتــان
هستید.
چـگـونـه بـ ـهـمـیـم از هـر

قـدردانی از کـارمنـدان وجود دارد

کارمند خود با چه سـبکی

این اســــت کـه قـدردانی حس

تقدیر کنیم؟

ارزشمندی در کارمندان به وجود
میآورد و احســـاس ارزشـــمنـد
بودن در محـل کـار نیز بـاعـ
پیشـــرفـت شـــرکـت و بـازدهی
بیشتر کارکنان میشود.

برای اینکه بتوانیم تقدیر مناسبی
از کـارمنـد خود بکنیم در ابتـدا
بایـــد با روحیات و مدل رفتاری
او به خوبی آشنا باشیم .این بدان
معناســت که باید بـــــدانیم چه

در تحقیقی از محققان دانشــگاه

چیزی بـــه فرد انگیزه میدهد و

واریک لندن ،نشـان داده شـد که

او را خوشحال میکند.

کارمندان راضــــــــیتر به طور

ابزارهـــای بســـیار زیـــادی
بـــــــ ـرای ســـــــــنجش
تواناییهـــای فعلـــی افـــراد
وجـــود دارد بـــرای مثـــال
امــــــروزه میتوانیــــــد از

چالش بســیاری از مدیران دقیقا

تســـتهای حـــوزه منـــابع

همینجاســت ،از آنها که ســوال

انســـــــانی قطبینوووووووو

میپرســـیم میگوینـد :کـارمنـد مـا

ماننـــــد تســـــت مـــــدل

همیشـــه ســـرش به کارش گرم

رفتــــــاری دیســــــک،انواع

اسـت ما نمیتوانیم او را به خوبی

تســـــتهای شخصـــــیتی

بشــناســیم .اما راهکار چیســت؟

ماننــــــــــــــــد

و

شـــمـا بـه عنوان مـدیر در زمـان

نئـــــو ،تســـــت هـــــوش

در ادامه به مواردی برای چگونگی

اســـتخـدام بـه خوبی میتوانیـد

هیجـــــانی بـــــار-ان ،و…

تقدیر از کارمــــندان میپردازیم

پرسـنل خود را بشـناسـید .برای

اســـــــتفاده نماییـــــــد و

که احتماال در نحوهی تقدیر شما

این منظور میتوانید از تستهای

کارمنـــدان خـــود را مـــورد

از همکـارانتـان بـه شـــمـا کمـک

شـخصـیتشـناسـی و تسـتهای

سنجش قرار دهید.

خواهند کرد.

رفتارشناسی استفاده کنید.

متوســـط 12درصــــد بـازدهی
بیشتری نســـبـت بـه ســــایر
کـارمنـدان دارنـد .پس فراموش
نکنیـد کـه تـاثیر مثبـت تقـدیر از
کارمندانتان به خود و شــرکتتان
باز میگردد.
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اینکه مدیر یـک سـازمان بـگره هسـتید و یـا یـک
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MBTI

تقدیر از کاری که بهخوبی

تاثیر کلمات مثبت هیچوقت از قلب

خوشایند است و باع

انجام شده است

کارمندانتان بیرون نمیرود.کلمهی

افراد احساس کنند که مهم و

“متشکرم را به زبان بیاورید و انرژی

ارزشمند هستند .مواظب باشید

خوا آن را به کارمندانتان منتقل

اهمیت دادنتان را با فوضولی کردن

کنید .همچنین زمانی که از

یا نصیحت کردنشان خراا نکنید.

چه اقداماتی را تحسینبرانگیز
میدانید؟ آنها را شناسایی کرده و
مشخص کنید .هر مورد کوچکی را
نیز لحاظ کنید .چرا که همین
قدردانی برای یک کار کوچک
میتواند انگیزهی انجام کارهای
بزرگتر را به خوبی و درستی به
وجود آورد .تقدیرهای این چنینی از
کارمندان زمانی میتواند خالق
احساس صمیمیت در بین شما باشد
که به جای گفتن کارتان را خوا
انجام دادید ،به جز یات اهمیت داده
و به گونه ای غیرقابل پیشبینی از
کارمندانتان قدردانی کنید.

کارمندانتان چیزی میخواهید نیز از
کلمهی “لطفا استفاده کنید.
راه ساده و مـوثر دیگـر ایـن اسـت
کــــه در پایــــان روز یادداشــــت
کــوچکی روی میزشــان گذاشــته و
از آنهـــا تشـــکر کنیـــد .در ایـــن
یادداشــت بــه طــور واضــح دلیــل
قــــدردانی خــــود را بنویســــید.
مطمئن باشید فردا بـا دیـدن ایـن
یادداشــــت روزشــــان ســــاخته
میشود.

انعطافپذیری
یکی از راه موثر برای انگیزهبخشــی
و تقدیر از کـارمندان ،انعطافپذیری
شــما به عنوان یک مدیر اســت .که
این انعطـافپـذیری میتوانـد هنگـام
دادن مرخصـــی ،انجـام دادن کـاری
که چندان با آن موافق نیســتید ،یا
حتی نــــوع پوشـش کــــارمندان
باشــد.انعطافپذیری شــما به عنوان
یــک مدیر منتقلکنندهی این پیام
به کارمندان اسـت که در یک فضـای

روابط گـرم اجتمـاعی را بـه محـل

ســـخت و صـــلب قرار ندارند و این

کــار بیاوریــد و فرامــوش نکنیــد

بـــلیطهای تخفیفدار یـــا رایگان

باع میشود که آنها بتوانند ارتباط

ط کــاری خوشـــایند،
یــک محـــی ِ

اســتخر ،باشــگاه یا چکاپ پزشــکی

بهتری با محیط کار برقرار کنند.

مؤدبانه ،متمـدن و قـدردان بسـیار

برای کارمندان هدیههای مناســـبی

مــورد اســتقبال کارمنــدان قــرار

هســتند که نشــاندهندهی اهمیت

میگیرد.

اهمیت به سالمت کارمندان

شــما بـــــه ســالمت روح و جســم
کارمندانتان در کنار تقدیر شـــما از
آنهاست.

شناسایی عالیق کارمندان
همهی افراد از اینکه به عالیقشـــان

تشکر کالمی

اهمیـت داده شـــود لـذت میبرنـد.
اینکـه از کـارمنـدانتـان دربـــــ ـاره

تشکر کردن کار سختی نیست .برای

خانواده ،سـرگرمیها ،تعطیالت آخر

انجام دادن کارها به درستی و

هفتـه یـا رویـداد ویژهای کـه در آن

وقتهای اضافهای که کارمندانتان

شــرکت کرده بودند ،ســوال کرده و

برای شما میگذارند از آنها تشکر

بـه آنها اهمیت دهید بسیار برایشان

کنید.
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اگـر ایـن امـکــان وجـود دارد کــه
کارمندان از راه دور نیز وظایف خود
را انجام دهند شـاید بد نباشـد هر از
چندگاهی از آنها بخواهید تـــا اگر
دوسـت دارند بخشـی از کارها را در
خانه انجام دهند تا فرصـت بیشـتری
برای بودن در کنار خانواده داشـــته
باشند .یکی دیگر از بهترین مواردی
کـــه نشانگر تقدیر کردن و اهمیت
دادن شـــمـا به کارمنـدانتان اســـت
دادن اختیـار بـه کـارمنـدان در مورد
زمان مرخصی است.

اگر حضور همیشگی کارمندانتان در دفتر کار مهم است ،تقویمی را ارسال کرده و از افرادتان بخواهید که زمان مرخصی
خود را با همکارانشان تنظیم کنند .این راهحل خیلی بهتر از آن است که شما زمان مرخصی هر فرد را مشخص کرده و
برای زمان فراغتش تصمیم بگیرید .یک برنامهی کاری انعطافپذیر ،مزیتی است که کارکنان همیشه آرزویش را دارند.

قدردانی حس ارزشمندی در کارمندان به وجود میآورد و احساس ارزشمند بودن در محل
کار نیز باعث پیشرفت شرکت و بازدهی بیشتر کارکنان میشود.
اعتماد

ارئهی هدیهی شخصی

دعوت به یک وعدهی

اعتماد نیز همچون انعطافپذیری

تقدیر از کارمندان یک هدیهی

غذایی

میتواند نقش مهمی در ایجاد انگیزه

شخصی که با توجه به عالیق افراد

بین کارمندان داشته باشد .اگر

این که همکاران یا کارمندانتان را در

تهیه شده بسیار خوشایند و جذاا

مسئولیتی را به یکی از کارمندان

روز تولد ،مناسبتی خاص ،یک روز

است .سعی کنید عالیق همکارانتان

سپردید ،تا جای ممکن به او اعتماد

سخت کاری ،یک موفقیت در اهداف

را بشناسید یا اگر در شرایطی خاص

کنید و همواره به او این بازخورد را

شرکت یا حتی بدون دلیل مهمان

به چیزی نیاز داشته و توانایی تهیه

بدهید که به کاری که انجام

کنید میتواند یکی از بهترین تقدیر

آن را ندارند برای آنها تهیه کنید.

میدهند باور دارید.

ها از همکارانتان باشد .یادتان نرود

این باع میشود همکارتان از اینکه

که بگذارید مهمانانتان رستوران را

شاید در ابتدا با خطاهایی همراه

در شرکتی کار میکند که به عالیق

انتخاا کنند .یا رستوران بیرونبری

باشد اما در بلند مدت نتایب خوبی

و نیاز های او توجه دارد احساس

که آنها دوست دارند غذا سفارش

برای شرکت خواهد داشت.

خوشبختی و رضایت داشته باشد.

دهید.

نظرسنجی نحوهی قدردانی
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گــل و گـیــاه نـیـز انـتـخــااهــای

قدردانی از کارمندان کوشا در

هوشــمندانهای هســتند .گیاهان با

جلسات ماهانه و عمومی

از خودشان

خود پیام قــــدردانی و احسـاسـات

این بسـیار موثر اسـت که فرصـتی را

مثبـت دارنـد و همیشــــه در یـاد

برای نظرســـنجی ترتیـب داده و از

کارمندتــــان باقی میمانند .سـعی

کــارمـنــدانتــان بـخـواهـیــد روش

کنید گل و گیاه مناسـب برای محل

قدردانی مورد عالقهشـــان را آزادانه

کار را انـــتـــخاا کنید .همچنین

بنویسـند .با این کار آنها میفهمند

هنگام بیماری ،تولد یــــا از دسـت

که شـما برای نظرشـان اهمیت قا ل

دادن عزیزانشــــان از کـارتهـای

هســـتیـد ،حتی اگر بـه تــــــمـام

تبریک یــــا تسـلیت برای همدردی

پیشنهادهایشان عمل نکنید.

استفاده کنید.
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تشــکر کردن از کارمندانِ نمونه در
حضـــور دیگران باع میشـــود در
ســـایر کـارمنـدان نیز انگیزه ایجـاد
شـــود .بهتر اســـت کـارمنـد مورد
نظرتـان را بـا دقـت انتخـاا کرده تـا
باع سـوتفاهم و جهتگیری سـایر
کارمندان نشود.

ارائه ی خوراکیهای
غافلگیرکننده
میتوانید برای تقدیر از کارمندانتان
پیشنهادهایی از قبیل کوکی یا
کیک ،بهویژه هر چیزی که خود شما
آن را درست کردهاید ،نیز استفاده
کنید .این کار حس قدردانی و بودن
در خانوادهی دوم را بسیار برای
کارمندانتان تلقی میکند.

ترتیب ت ریحات گروهی
ترتیـب دادن برنـامـههـای تفریحی
خــارا از مــحــل کــار مــثــل
طــبــیــعــتگــردی ،کــوهن ـوردی،
بـــازیهای گروهی یا عصرانهای در
پــارک بــاعـ

نزدیــکتر شــــدن

کـارمنـدان بـه یکـدیگر میشـــود.
همچنین در خارا از فضـای رسـمی
میتوانیـد شـــنـاخـت بیشتری از
کارمندانتان پیدا کنید.

پیشرفت

همیشــه یادتان باشــد که تقدیر از

افراد دوست دارند که شانس این را
داشته باشند که آموزش ببینند و
مهارت کسب کنند .برای آنها این
مسألهی ویژهای است که بتوانند که
در گروههایی شرکت کنند که در
آنها استــــــعدادهایشان مشاهده
میشود .آنها دوست دارند در
جلسات انجمنهای حرفهای شرکت
کنند و نماینده سازمان شما در
رویدادهای مــــدنی و بشردوستانه
باشند .اگر در حال حاضر فقط
مدیــــران خود را در این رویدادها
شرکت میدهید سعی کنید شانس
استفاده از این فرصت را برای همه
کارمندان فراهم کنید؛ آنها بهواقع از
این فرصتها قدردانی خواهند کرد.

مناسبتهای شخصی
کارمندان

در نظرگرفتن فرصتهای

روز تولــد کارکنان را با پیام تبریک

شغلی بهتر

یـا هـدیـهای ســـاده جشـــن بگیریـد.

ارتقای شـغلی و دادن مسـئولیتهای
بهتر به کارمندتان نشان میدهد که
به مهارتهای او اطمینان دارید و او
را شـایسـتهی پیشـرفت و رسـیدن به
مراحــل بــاالتر مـیدانـی ـد .تغـییـر و
تحوالت مثبـت در شـــرکـت بـاعـ
پویایی و افزایش رضــایت کارمندان
میگردد.
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فراهم کردن فرصت

سخن آخر

موفقیتهای شــخصــیشــان مثل
خـریــد اتـومـبـیــل یــا خــانــه یــا
مناســبتهای مهمی مثل ازدواا یا
بچهدار شدنشان را فراموش نکنید و
بـه آنهـا تبریـک بگوییـد .در این
حالت کارمندانتان متوجه میشـوند
که شما بــرای پیشرفت زندگیشان
هم اهمیت قا ل میشوید.
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کارمندان هیچگاه بیفایده نیســـت.
در ســازمانها ،قدردانی یک دارایی
کمیاا به حســاا میآید و مدیران
معموال بـه این قضـــیـه کم اهمیـت
هستند و وسواس زیادی برای آن به
خرا نمیدهند .از هر فرصـتی برای
نشان دادن تشکر و قدردانی خود به
کارمندانتان اسـتفاده کنید .مطمئن
باشــید به عنوان کســی که قصــد
چنین کـاری را داریـد بـه مرور زمـان
با نحوه ی خوشـحال شـدن هر کدام
از کارمندانتان آشنا خواهید شد.

کانون ارزیابی و توسعه مدیران

کیسان
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www.keysun-co.com

کانــــون
ارزیابی و
توســـعه

کانون ارزیابی و توســعه مدیران بر خالف آنچه که از نامش پیداســت به
یـــک مکان خاص اطالق نمیگردد .کانون ارزیابی ترکیبی ساختاریافته از
تکنیکها و روشهای ارزیابی اســت که تحت شــرایط کنترل شــده و با
اســتفاده از ابزارهای ارزیابی ســازمانها را در زمینه ارزیابی شــایســتگی

مدیـــران
چیــست ؟

کارکنان یاری میدهد .سـازمان ها بمنظور ارزیابی شـایسـتگیهای موجود
مدیران و کارکنان کلیدی میتوانند نسـبت بــــه طراحی و اسـتقرار روش
کانون ارزیــــابی یا  Assessment Centerاقدام نمایند.کانون ارزیابی با دو
هدف طراحی میگردد .اگر سـازمانی تصـمیم به جذا و اسـتخدام افراد یا
ارتقاء شــایســتگیهای کارکنان را داشــته باشــد اقدام به طراحی کانون
ارزیابی نموده و از این طریق شــایســتگیهای موجود را ارزیابی مینماید.
درصــورتی که تمرکز بر نقاط قوت افراد جهت شــناســایی اســتعدادها در
سـازمان باشـد کانون توسـعه طراحی میگردد .در هر صـورت کانون ارزیابی
و توسعه از پنچ رکن اصلی شامل:
 .1مدعوین ارزیابی شوندگان
 .2مدل شایستگی
 .3شبیهسازی و ابزارها

دکتر عباس نقیبی
مشاور و مدرس در حوزه طراحی و
استقرار کانون ارزیابی مدیر کانون
ارزیابی و توسعه مدیران کیسان
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 .4ارزیابان حرفهای
 .5گزارش نهایی
تشـــکیل میگردد که برای طراحی و اســـتقرار کانون این پنب رکن باید
فراهم گردد.
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مدعوین  /ارزیابی شوندگان
اولین و مهمتریــ ـن رکن کانون
ارزیابی و توسـعه مدیران افراد مدعو
یا ارزیابیشـوندگان هسـتند که برای
ورود ایــــن افراد بــــه کانون باید
معیـارهـای الزم تـدوین گردد .در
تعریف این معیـارهـا بـــــــایـد بـه
رویکردهـای ســـازمـانی و همچنین
اقتضــا ات شــغلی توجه شــود .عدم
توجـه بـه این مهم موجـب صـــرف
هزینـههـای بیمورد و اتالف زمـان
میگردد .مـدعوین در بـدو ورود بـه
کـانون ارزیـابی در یـک جلســــه
تـــــوجیهی تحت عنوان Warm Up

مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیــرد.

مدیران هستند .این رکن از کانون

اهمیت این مـدل هـرروز در حـال

ارزیابی مجموعهای از تمرینات شبیه

افزایش اسـت ،بنـابراین اگـر مـدل

سازی و آزمونهایی است که برای

شایســتگی بیکیفیــت و ضــعیف

شناخت میزان شایستگیهای یک

طراحـ ـی شـــود ،ســـایر اقـــدامات

فرد مورد استفاده قرار میگیرد ،به

منابعانســـانی تحتالشـــعاع قـــرار

همین دلیل است که در طراحی این

میگیــــرد .درتــــدوین مــــدل

ابزارها باید به مدل شایستگی و

شایستگی بایـد نکـات ذیـل مـورد

شایستگیهای شغلی توجه شود.

توجه قرار گیرد:

ابزارهای در کانون ارزیابی و توسعه

• تعیین هدف
• بررســـی ســـوابق و تجربیـات

•

شـامل بح گروهی ،بازی های

مشابه
• مصــاحبه با افراد دارای عملکرد
باال

ابزارهای مبتــــــنی برعملکرد
گروهی ،ارا ـه مطلـب و ایفـای
نقش

•

کامال توجیه شـــده و با هدف ایجاد

• تحلیل جهتگیریهای سازمان

زمینههای الزم برای اجرای اثربخش

• تهیه فهرسـت شـایسـتگیها بر

شــخصــیتی ،روان شــناختی،

کـانون و ارزیـابی موثر بـا ارزیـابـان،

مـبـنــای اطـالعــات جـمـعآوری

نگرشـــی و مصــــاحبـه هـای

فرآیند کانون ،مدل شــایســتگی و

شده

تخصصی و غیر تخصصی

نحوه ارزیابی آشنا میشوند.

• تهیه فهرســت شــایســتگیها و
تعیین اولویتها
• تعیین مصادیق رفتاری

مدل شایستگی
مدل شــایســتگی رکن دوم کانون
ارزیــــابی اسـت .این رکن از کانون
ارزی ـابی نیز از اهمی ـت خــاصـــی
برخوردار اســت .مدل شــایســتگی
مجموعه ای از دانـــــش ،مهارت و

• ب ـهروز نـگــه داشـــتـن مــدل
شایستگی

شبیه سازی و ابگارها

ابزارهـایی مـاننـد تســـت هـای

در طراحی و بکــارگیری ابزارهــای
کانون بایسـتی به شـرایط و ویژگیها،
چالشها و کلیه مواردی که به شغل
مربوط اســـت توجه خاص داشـــته
باشیم ،چرا که باید زمینه الزم برای
بروز نمودن رفتار مبتنی و مرتـ ـبط
با شـایسـتگی فراهم گردد .هرچه که

تمرینات ،شـــبیهســـازی و ابزارها

ابزارهای ارزیـــ ـابی دقیقتر باشـند

رکن سوم کانون ارزیابی و توســعه

رفـتــاره ـای بـهـتـر و عـمـیـقـتـری را

نگرش است که در ایـــجاد عملکردِ
عالیِ یک شــغل و کســبوکار موثر
اسـت .مدل شـایسـتگی بعنوان مبنای
ارزیابی شایستگیهای کارکـــــنان
22

مدیران به دو دسته تقسیم میشوند.

ماهنامه قطبینو – مدیریت موثر بر منابعانسانی  -بهمن ماه 1399

میتوانیم از ارزیابیشـونده اسـتخراا
نماییم و بدین ترتیب ارزیـابی انجام
شده معتبرتر خواهد بود.

ارزیابان حرفهای
ارزیــابان حرفهای هم یکی از ارکان

گگارش نهایی
گزارش نهـــــایی خروجی اصــلی

اساسی کانون ارزیابی و توسعه مدیران کانون ارزیـــ ـابی و توسـعه هسـت.
هسـتند که در کنار مدل شـایسـتگی ،بـازخورهـای بـدســـت آمـده از این
تمرینـات و ابزارهـای ســـنجش نقش طریق هدف کـانون ارزیابی را تامین
مــهــمـی را در بــرگــزاری و اجــرای میکند .در کانون ارزیابی و توســعه
کـانونهـای ارزیـابی ایفـا میکننـد .در مدیران کیسـان با اسـتفاده از فناوری
فـرآیـنــد ارزی ـابـی ارزی ـابــان رفـتــار اطالعـات و بکـارگیری مشـــاورین و
ارزیابیشـوندگان را مشـاهده و ارزیابی متخصــصــین کارآزموده در مســیر
میکنند .ایشـــان برای انجام این مهم توسـعه و توانمندسـازی منابعانسـانی
نیاز بـه دانش ،مهارت ،نگرش و تجربه و انطباق دقیق شـغل و شـاغل کلیه
کافــــی دارند .وظایف ارزیابان شـامل مراحـل فرآینـد ارزیـابی بصـــورت
موارد ذیل
•
•
•
•
•

است.

هوشــمند اجرا گردیده و زمینههای
الزم جهت بهرهگیری از سـیسـتمی

مشاهده رفتار فرد در تمرینات
کارآمد و هوشـمند در مسـیر جذا و
ثبت رفتارهای مشاهده شده
طبقـهبنـدی رفتـارهـا بــــــه ابعـاد اسـتخدام و نگهداشـت سـرمایههای
دانش ،مهارت و استعداد
انسانی فراهم میگردد.
رتبهبندی شـایسـتگیها بر اسـاس
شواهد و قرا ن
توافق و اتفاق نظر با سـایر ارزیابان
در خصــــوص رتــبــهبــنــدی
شایستگیها

ارزیـــ ـابی یک فراینـــ ـد حسـاس و
طاقتفرســاســت لـــــذا یک ارزیاا
مـیبــایســــت طـیـفِ وســـیـعـی از
شـــایســـتگیهـا را ازجملـه بیطرفی و
توانـایی ثبـت و طبقـهبنـدی رفتـارهـای
مشــاهده شــده در افراد را بطور مداوم
داشـــتـه و از ســـطح خود کنترلی،
اســتعداد و هوش کافی برخوردار بوده
تـا بتوانـد ارزیـابی را در مطلواترین
شرایط ممکن انجام دهد.
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تاکنون تنها  ۷2کانون
ارزیابی مجاز به فعالیت در
کشور وجود دارد

بــررسـی

اگر شایستگی را هردانش  ،مهارت و توانمندی مورد نیاز و ضروری برای
انجام متمایز و عالی یک شغل تعریف کنیم ؛ آنگاه مدلهای شایستگی
مجموعهای از این ویژگیها خواهند بود که –در صورت ارزیابی صحیح -تطابق
بیشینه و بهینه شغل و شاغل را تضمین مینماید .

خطـــای

ارزیابیهای متکی بر مدلهای شایستگی ،چه از طریق ابزار مصاحبه  CBIو
چه از طریق مجموعه ابزار کانون ارزیابی ( ، )Assessment Centerدر
استخدام  ،ارتقا و توسعه کارکنان نقش بهسزا و روبهرشدی داشتهاند.

یکسونگری
در طراحی
مدلهـای
شایستگی

منبع:طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیران سازمان تامین اجتماعی تالیف آرین قلیپور
و همکاران.1397 ،

طرح مساله
اخیرا یکی از دوستان که به عالقمندی نگارنده به مبح مدلهای شایستگی
واقف بود؛ تماس گرفت و گفت  ":مدیرم از من مدلِ شایستگی شغل سرویسکار
خودرو را خواسته .میدانم شما چنین پستی در سازمان خود دارید .از آنجا که
من وقتی برای طراحی ندارم لطف میکنی این مدل را برایم ارسال کنی؟"
این درخواست به قدری برایم عجیب بود که در جواا گفتم  ":ایمیل من خراا
شده  .لطف میکنی ایمیل و رمز خودت را به من قرض بدهی تا فایل را برایت
ارسال کنم!؟"
بسیاری از همکاران تصور میکنند که در طراحی یک مدل شایستگی فقط باید
به شرح وظایف شغل تمرکز کنند  .واضح است که در چنین شرایطی ،حتی
اگر از بهترین ابزار ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد و خطای ارزیابی به صفر میل
کرده باشد ؛ به دلیل ضـعف مدل شایستگی ،انتخاا دقیق و بهینهای نخواهیم
داشت.

به قلم محمدرضا رضوی
مدیر و مشاور منابعانسانی
دارای گواهی ارزیاا کانونهای
ارزیابی
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رویووکردهووووا در
طراحی مدلهای
شایوووستووووگی

رویـکـرد ســوم  -اســتـخـرا
شـایسـتگیها از خصـوصـیات

بود و بالتبع ویژگی "دقت باال"

ساختاری شغل و سازمان:

میتواند در مدل شایستگی لحاظ

در این رویکرد مسا لی مانند نوع
صنعت  ،فرهنگ سازمانی ،راهبردها
و مانند آن بررسی میشوند.

گردد.
رویکرد چـــهارم – تاکـــید بر
سـازمان بدون شـرح وظی ه در
تعیین شایستگیها

مدلهای شایستگی در برزخی از 6

صــنایع مختــــ ـلف ممکن اســت

رویکرد طراحی میشوند که غفلت

ویژگیهای خاصـی را از منابعانسـانی

در این رویکرد که مبنای آن بسـیبِ

از آنها موجب نقص در مدل و بالتبع

طلـب کننـد .ســـرویســـکـاری کـه

همـهی کـارکنـان در مســـیر اهـداف

ارزیابیهای ناصحیح خواهد شد:

خودروهای یـــک سازمان دولتی را

اســـت؛ کـارکنـان چنـدوظیفـهای و

نگهداری میکند با سـرویسـکاری که

دارای شـــرح وظایف متغیر خواهند

بــا رویـکـرد انـتـفــاعـی  ،خـودروی

بود .بدیــــــهی اســـت در چنینی

رویـــکرد اول-تاکید بر شـرح

مشـتریان یک سـازمان خصـوصـی را

شـرایطی ویژگیهای "تحملِ ابهام"

وظـایــــف رســمی در تعیین

نگهـداری میکنـد تفـاوتهـای عمـده

" ،مـــدیـــریـــتپـــذیـــری" ،

شایستگیها:

بــا هم دارند .به طور مثال در مورد

"انعطـافپـذیری" " ،صـــبوری" و

دوم "مشـــــتـــریمـــداری" و

مانند آن میتواند به مدل شایستگی

"خدمتگرایی" بــا احتمالِ باال باید

اضافه شود.

مثال :اگر پسـت مدنظر "سـرویسـکار
خودرو" و وظیفه اصــلی آن تعویض
روغن خودروهـای ارجـاعی بـاشـــد؛
توانایی و شــایســتگی فنی (در حد
شــناخت کلی ســیســتم خودرو ،

در مدل شـایسـتگی لحاظ شـود در
حالی که در حالت نخســت اهمیت
کمتری خواهد داشت.

شــناخت انواع روانکار و  )...مطلوا

اگر راهبرد یک سـازمان سـود بیشـتر

خواهد بود .

باشـد؛ سـرویسـکار باید در بازه زمانی

رویکرد دوم -تــــاکید بــــر
ویژگیهای فردی مورد نیاز:

مشـخّص  ،تعداد خودروی بیشـتری
را بررسی و نگهداری کند لذا ویژگی
"ســرعت عمل" و "ثبات عملکرد"

رویکرد پـــنجم -یـــک مدل
شایستگی برای هر یک شغل:
این رویکرد هزینهی باالیی به
سازمان تحمیل میکند اما دقتِ
باالی آن ،برخی سازمانها را
وامیدارد تا به سمت آن حرکت
کنند.
.

در این رویکرد  ،قابلیتهای

میتواند به مدل شـایسـتگی اضـافه

جسمانی ،روانشناختی و مانند آن

شود.

صنایع مختلف ممکن است

همچنین اگر ســـازمـان  ،در حـال

ویوووووووووژگووویهای

توســعه ســیســتم مدیریت کیفیت

خاصوووووووووووووی را از

باشد ؛ کاهش تعداد خطا در کار

منوووابعانسانی طلب کنند.

احصا میگردند .به طور مثال برای
سرویسکار خودرو  ،توانایی ایستادن
طوالنی و کار با دو دست و بینایی
در حد مطلوا ضروری هستند.
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استخدام رویکرد ششم -یک
مدل شایستگی برای عموم
مشاغل
دقت این مدل ها به هیچ وجه به
اندازه رویکرد پنجم نخواهد بود ولی
با احصای ویژگی های اساسی یک
دسته از مشاغل  ،در زمان و هزینه
صرفه جویی می کنند .مثال به جای
طراحی مدل شایستگی سرویسکار
خودرو  ،مدل شایستگی کارکنان
حوزه خدمات را طراحی میکنند.
نقش بسزایی را ایفا میکنند.
با عنایت به موارد باال واضح است که
استفاده از رویکرد جامعتر و پرهیز
از یکسونگری در طراحی مدلهای
شایستگی میتواند به غنای بیش از
پیش این مدلها و بالتبع ارزیابیها
و انتخااهای با کیفیتتر ختم شود.
از جمله نظریات بسیار معروف و محبوا بی اف اسکینر ،نظریه شرطی شدن فعال یا شرطی سازی عامل است .اسکینر اعتقاد
داشت که هر کاری از هر موجودی سر بزند ،پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و در واقع این پیامدها هستند که به رفتارها و
عکسالعملهای انسان شکل میدهند .اسکینر برای اثبات این فرضیه آزمایشی را ترتیب داد که به جعبه اسکینر معروف است .او
در این آزمایش موش گرسنهای را درون جعبهای قرار داد .در این جعبه میلهای قرار داشت که با فشرده شدن آن توسط موش،
گلولههای غذا توسط لولهای به داخل جعبه منتقل میشد .موش با به این طرف و آن طرف رفتن داخل جعبه موجب فشرده شدن
میله و در نتیجه انتقال غذا به داخل جعبه میشد .با گذشت زمان ،سرعت فشرده شدن میله توسط موش بیشتر و بیشتر میشد.
در واقع انتقال غذا ،عمل فشرده شدن میله توسط موش را تقویت میکرد.

طبق این آزمایش ،اسکینر به این نتیجه رسید که تمام رفتارهای انسان را میتوان به وسیله پیامدهای آن کنترل کرده و حتی
تغییر داد .در واقع به عقیده اسکینر ،در اجتماع رفتارهای مختلف از انسانها سر میزند و در صورت تقویت محیط و پیامدهای
مناسب ،آن رفتارها پا برجا میمانند .این نظریه را میتوان در اتفاقات روزمره و زندگی شخصی نیز مشاهده کرد .زمانی که کاری را
به بهترین شکل ممکن انجام نمیدهید ،ممکن است از طرف کارفرمای خود یا دیگر افراد بازخواست شوید .این پیامد احتمال تکرار
خطا را در شما کاهش میدهد .مثالی دیگر میتواند قوانین مربوط به تقلب در امتحانات باشد؛ دانشآموزان با دیدن پیامدهای تقلب
در امتحان ،کمتر از پیش به این کار روی میآورند.
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شخصیت شناسی
و رفتارشناسیِ
تلفیقی
بخش اول

داریوش سنقری – روانشناس شخصیت
من داریوش سـنقری مشـاورمنابع انسـانی و مدرس در حوزه روانشـناسـی شـخصـیت هسـتم و یکی از کارهای تخصـصـی من
هم تلفیق مدلهای شـخصـیتی و رفتاری با یکدیگر و رسـیدن به یک تصـویر دقیقتر از ویژگیهای روانی افراد اسـت .من در
طی چند مقاله میخواهم شما دوستان و خوانندگان عزیز ماهنامه قطبینو را با این موضوعِ جالب و کاربردی آشنا کنم.
یکی از پرسـشـهای که دا ما از طرف
مــخــاطــبــیــن آزمــونــهــای
شـخصـیتشـناسـی و رفتارشـناسـی

یکی از بهترین راهــــــ ـکارها

در بخش اول این

تـلـفـیـق دو یــا چـنــد مــدل

سلسله مقاالت به

کـه چگونـه مـا میتوانیم تمـام افراد

رفتارسـنجی و شـخصـیتشـناسـی

بررسی رابطه بین

جهان رو در مدل شخصیتی MBTI

بـــا یکدیگر و نگـــاه کالنتر و

ویژگی شخصیتی مدل

فقط بـه  16مـدل و در مـدل رفتـاری

دقیقتر بـــه این نتایب است به

دیسـک به  4مدل رفتاری اصـلی یا

این صــورت ما الگوی رفتاری و

 MBTIبا مدل

 15مدل فرعی تقســیمبندی کنیم.

شـخصـیتی دقیقتری از یک فرد

مطرح میگردد همیشـــه این بوده

راهکـار برای رســـیـدن بـه مـدل
شخصیتی و رفتاری یک فرد
28
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رفتارسنجی DISC
خواهیم پرداخت.

در بخش اول این سـلسـله مقاالت
بــه بررســـی رابطــه بین ویژگی
شــخصــیتی مدل  MBTIبا مدل
رفـتــارســـنـجـی  DISCخـواهـیـم

سوال نخست :ما انرژی روحی و روانی خود را از کجا دریافت میکنیم؟
• از خومان (درونگرایی)
• از دیگران (برونگرایی)

پرداخت و با هم بررســی خواهیم
نـمـود کــه آی ـا نـتـیـجــه آزمـون
شـخصـیتی  MBTIبـــ ـا نتیجه
آزمون رفتارسـنجی دیسـک مطابق
و همراســتا اســت یا هر متضــاد و

سوال دوم :نحوه جمع آوری اطالعات ما از محیط اطراف چگونه است؟
• توسط حواس پنجگانه(حسی )
• توسط شهود و حس ششم(شهودی)

بیارتبـاط بـا یکـدیگر ،کـه در این
صـــورت بـا انجـام یـک گفتگو و
مصــاحبه ســاده می توان دریافت

سوال سوم :نحوه قضاوت و تصمیمی گیری ما چگونه است؟

کـه فرد بـه کـدام یکی از آزمونهـا

• بر اساس دوست دارم یا دوست ندارمهای ما(احساساتی)

جواا درستتری داده است.

• بر اساس حساا و کتاا و منطق (منطقی)

برای ورود بــه بحـ

ابتــدا یـک

تعریف خیلی ســریع از ترجیحات
شــخصــیتی در مدل  MBTIو 4
مدل اصـلی رفتاری دیسـک داشـته
بـــ ـاشـیم و بعد از آن به بررسـی
روابط بین این متغییرها بپردازیم.
در مدل شـخصـیتشـناسـی MBTI
مــا در واقع جوابگوی  4ســـوال

سوال چهارم  :نحوه زمان بندی و اجرای تصمیمی یا قضاوت ما چگونه
است؟
• خیلی سریع و بدون فوت و وقت و بسیار دقیق و منظم
(قضاوتگرا)
• خیلی بی نظم و بیبرنامه و و با جمعآوری اطالعات بیشتر سرِ
فرصت (دریافتگرا)

اصلی هستیم که جواا این چهار
سوال ما را بـــه  8ترجیح مختلف

شما میتوانید در قطبینو بصورت کامال رایگان در آزمون

شخصیتی میرساند.

شخصیتشناسی  MBTIشرکت کرده و مدل شخصیتی
خود را بیابید.
از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
http://www.qotbino.com/mbti
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اما در مدل رفتارسنجی دیسک ما  4الگوی رفتاری اصلی داریم که شامل:
الگوی رفتاری  Dافراد با قاطعیت و سرسختی و قدرت که هم برونگرا هستند و
هم وظیفه محور
الگوی رفتاری  Iافراد تاثیرگذار با قدرت نفوذ کالم این افراد هم برونگرا و مردم

محور هستند.

ویلیام مارستون در کتاا خود با عنوان

الگوی رفتاری  Sافراد باثبات و آرام و صبور این افراد درونگرا و مردم محور هستند.

هیجانات انسانهای معمولی که در سال
 1982منتشر شد نکات جالبی را مورد

الگوی رفتاری  Cافراد دقیق و ریزبین و قانونمند این افراد هم درونگرا و وظیفه

بح

محورند.

باور هستم که انسانها الگوهای رفتار
هیجانی خود را بر اساس احساسی که

شما میتوانید در آزمون دیسک قطبینو شرکت کرده و مدل رفتاری خود را بیابید.

نسبت به خودشان و محیط خود

از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

دارند ،انتخاا میکنند .بر این اساس،

http://www.qotbino.com/disc

دو مسئله مورد توجه قرار میگیرد:

حــاال میخواهیم بررســـی کنیم هر

عبـارتنـد از ESTJ :و  ESTPو ENTP

کدام یک از مدلهای رفتاری دیسـک

و ENTJ

چـه معـادل ترجیحی در مـدل MBTI

همـانطور کـه مالحظـه کردیـد مـدل

را به احتمال بیشـتری میتوانند داشـته

رفتاری  Dشــامل یک شــخصــیت از

باشند.

مشـرا سـنتی  ESTJیک شـخصـیت از

مــدل رفتــاری  :Dگفتیم برونگرا و

مشـــرا تجراگرا  ESTPو دو تیـپ

وظیفـهمحور کـه معـادل برونگرایی در

شــخص ـیتی از مشــرا خردگرا یعنی

 MBTIهمـان برونگرایی  Eاســـت و

 ENTP , ENTJاست.

معـادل وظیفـهمحور بودن همـان متفکر

مــدل رفـتــاری  Iرا گـفـتـیـم بـرونـگـرا و

شکلگیری ابزار رفتارشناسیِ دیسک

وظیفـه محور کـه معـادل برونگرایی در

در نظر گرفت ،اما به خاطر داشته

 MBTIهمـان برونگرایی  Eاســـت و

باشیم که تمام ابزارهای رفتارشناسی

بودن یــــا  Tمیباشـد .با این تفسـیر
فـرمـول مــدل رفـتــاری  Dدر مــدل
شـــخصـــیتی  MBTIمعـادل ExTx

مـعــادل مـردممـحـور بـودن ،هـمــان

میبـاشـــد .یعنی از  16مـدل الگوی

احسـاسـاتی بودن یا  Fمی باشـد .با این

•

آیا فرد ،شــرایط محیطیِ خود را
مـطـلـوا تـلـقـی مـیکـنــد ی ـا
نامطلوا؟

•

آیا فرد احساس میکند که بر
روی شرایط کنترل دارد یا اینکه
کنترلی بر روی شرایط ندارد؟

اگرچه باید قطعا مطالعات ویلیام
مارستون را به عنوان ریشهی اصلی

دیسک موجود ،به صورت مستقل و
پس از او طراحی شدهاند .توسعه و
تکمیل این تست ،باع شده است که

شـــخصـــیتی در  MBTIچهـار تیـپ

تفســیر فرمول مدل رفتاری  Iدر مدل

شـخصـیتی که هم برونگرا و هم متفکر

برخی از سازمانها هم به استفاده از

شـخصـیتی  MBTIمعادل  ExFxاسـت.

هسـتند به احــــتمال بیشـتری مدل

دیسک برای تحلیل رفتار افراد و

یعنی از  16مدل الگوی شـخصـیتی در

تصمیمگیری در مورد پذیرش یا عدم

 MBTIچهار تیپ شخصیــتی که هم

پذیرش آنها استفاده کنند.

رفـتـــاری  Dرا دارند که این  4مدل
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برونگرا و هم احساساتی هستند به

مــدل رفتــاری  : Cگفت ـیم برونگــرا

احتمال بیشتری مدل رفتاری  Iرا

و وظیفــــهمحور کــــه معــــادل

دارند که این  4مدل شخصیتی

درونگرایــــی در  MBTIهمــــان

عبارتند از  ESFJ :و  ESFPو

برونگرایــــی  Iاســــت و معــــادل

 ENFPو ENFJ

وظیفــهمحور بــودن همــان متفکــر

همانطور که مالحظه کردید مدل

بــودن یــا  Tمیباشــد .بــا ایــن

رفتاری  Iشامل یک شخصیت از
مشرا سنتی  ESFJیک شخصیت
از مشرا تجربهگرا  ESFPو دو تیپ
شخصیتی از مشرا آرمانگرا یعنی
 ENFPو  ENFJمیباشد.
مدل رفتاری  Sرا نیز گفتیم درونگرا
و مردممحور کـه معـادل برونگرایی
در  MBTIهمان درونگرایی  Iاسـت
و معــادل مردممحور بودن ،همــان
متفکر بودن یــــا  Fمیباشد .با این
تفســـیر فرمول مـدل رفتـاری  Sدر
مـدل شـــخصـــیتی  MBTIمعـادل
 IxFxمیباشــــد .یعنی از  16مدل
الگوی شـخصـیتی در  MBTIچهار
تیپ شــخصــیتی که هم درونگرا و
هم احسـاسـاتی هسـتند به احتمال
بیشـتری مدل رفتاری  Sرا دارند که

تفســیر فرمــول مــدل رفتــاری C
در مـــــدل شخصـــــیتی MBTI
معــادل  IxTxم ـی باشــد .یعن ـی از
 16مـــدل الگـــوی شخصـ ـیتی در
 MBTIچهـــار تیـ ـپ شخصـ ـیتی
کــه هــم درونگــرا و هــم متفکــر
هســـتند بـــه احتمـــال بیشـــتری
مدل رفتـاری  Cرا دارنـد کـه ایـن
 4مــدل شخصــیتی عبارتنــد از :
 ISTJو  ISTPو  INTPو INTJ
همــانطور کــه مالحظــه کردیــد
مـــدل رفتـــاری  Cشـــامل یـــک
شخص ـیت از مشــرا ســنتی ISTJ
و یــ ـک شخصــ ـیت از مشــــرا
تجربـــــهگرا  ISTPو دو تیـــــپ
شخصـــیتی از مشـــرا خردگـــرا
یعنی  INTP , INTJمی باشد.

این  4مدل شـخصـیتی عبارتند از :
 ISFJو  ISFPو  INFPو INFJ
همـانطور کـه مالحظـه کردیـد مـدل
رفتاری  Sشـامل یک شـخصـیت از
مشـرا سـنتی  ISFJیک شـخصـیت
از مشـرا تجربهگرا  ISFPو دو تیپ
شـخصـیتی از مشـرا آرمانگرا یعنی
 INFP , INFJمیباشد.
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تست روانشناسی و
شخصیت شناسی
در فرآیند استخدام

یکی از بهترین روشها جهت کسـب
اطالعات بـــــیشــتر در مورد افراد
داوطلب برای یک فرصــت شــغلی،
کمـک گرفتن از آزمونهـای پیش از
اســـتخـدام اســـت .از آنجـا کـه این
آزمـونهــا انـواع مـتـفــاوتـی دارنــد،
میتواننـد در ســـنجش جنبـههـای
مختلف افراد بـه شـــمـا کمـک کننـد.
در این تســـتها معموال ویژگیهای
شـخصـیتی ،روانی و مهارتی افراد تا
حـدودی شـــنـاختـه میشـــود و در
انتخـاا فرد منـاســـب از بــــــین
کاندیدهای مــ ـوجود به شما کمک
میکند .تست روانشناسی و شخصیت
شـــنـاســـی در فرآینـد اســـتخـدام
کدامند؟

تســتهای روانشــناسـی روز به روز بیشــتر جای خود را در دل فرآیندهای اســتخدام باز کرده و به بخش مهمی از آن
تبدیل شـدهاند و می توان بین نتایب تسـتهای داوطلبان اسـتخدام و عملکرد آنان در جایگاه مورد نظر سـازمان روابط
قابل توجهی پیدا کرد.
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چـــرا باید از
تـســــــت
روانشناسـی و
شخصــیـت
شناســـی در
فرآیند استخدام
استفاده کنیـد؟
ایـن روزهــا افـراد خـیـلـی بـهـتـر و
ماهرانهتر از قبل به ابراز مهارتهایی
که در آنها وجـود ندارد ،میپردازند
تا بتوانند موقعیت شــغلی مورد نظر
خود را بـهدســـت آورنـد .همچنین
امروزه شــرکتها به اندازهی قبل به
رزومــهی کــاری افــراد اهــم ـی ـت

میتواند باع افزایش شـــانس یک
شـرکت در انتخاا فرد مناسـب برای
یک شغل ،کـــاهش تعداد نیروهای
خروجی از شرکت و پـــایین آوردن
هزینههای آموزش شود.
بـه همین دلیـل اســـت کـه امروزه
بیش از پیش به تواناییها و پتانسیل
ذاتـی افـراد بـرای اســـتـخــدام در
جـایگـاههـای شـــغلی مختلف توجـه
میشــود .مثال یک شــرکت طراحی
لباس خصــوص ـیاتی مانند خالقیت،
انـعـطــافپــذیـری ،رهــا بـودن ،و
قانونمندی کمتر را برای اســـتخدام
به فردی اصـولمند ،پیرو موارد اثبات
شـده ،عدم انــــعطافپذیری ترجیح
میدهــد و این در ی ـک جــایگــاه
حســـابـداری قطعـا متفـاوت خواهـد
بود .بـه همین دلیـل اســــت کـه
تســتهای شــخصــیتشــناســی و
روانشـناسـی متعددی وجود دارد که
هر سازمان با توجه به نیازهای مورد
نظر جایگاه شـغلیاش به سـراغ یک
یا چند مورد از آنها میرود.

نمــــــیدهنـد ،بلکـه قـابلیـتهـا و

در ادامه به بررسی چند

مهارتهای افراد بیشــتر مورد توجه

مورد از متداولترین تست

آنان قرار میگیرد .این تســتها نیز
تا حدود زیادی آنها را در شـناخت
مهـارتهـا و قـابــــــلیـتهـای افراد
راهنمایی میکند.
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آزمونهای توانایی شناختی
در آزمونهای تواناییشناختی ،آنچه

مـوردنـظـر ،بـرای انـتـخــاا فـرد
مناسب تصمیمگیری میکنید.

یکی از رایبترین تسـتهای سنجش

انــدازهگــیــری مــیشــــود هــوش

برخی از تست های سنجش هوش

قـبــل از اســـتـخــدام ،آزمـونه ـای

عمومیســـت و بـه عبـارتی توانـایی

و استعداد عبارتند از:

شخصیتی است و مهمترین نکته در

داوطلـب در حـل مســـئلـه ،تفکر
انتقـادی ،یـادگیری و اســـتفـاده از
مهارتها و اطالعات جدید مشـخص
میشود.

تست هوش ریون
تست هوش هیجانی بار ان
تست هوش گاردنر

یکی از خصـوصـیات مهم آزمونهای
توانایی شـناختی در مقایســــ ـه با

مورد آنها این اسـت که تنوع بسـیار
زیــادی دارند .میتوان گفت یکی از
اصـــلیترین موارد اســـتفادهی این
آزمونها در فرآیند اسـتخدام اسـت
تــا ارزیابی کارجو توسط کارفرما در
استخدام را راحتتر کند.

اسـتخدام های سـنتی ،این اسـت که

بیشتر تستهای شخصیتی براساس

این آزمونها از عملکرد شــغلی فرد

 5ویژگی اصلی هستند که بین

موردنظر ارزیابی بهتری به شما ارا ه

روانشناسان رایبترین طبقهبندی

میکنـد؛ مثال این نوع تســــت در

شخصیت محسوا میشود .پنب

زمینـهی اســـتخـدام  3برابر بهتر از

عاملی که عبارتند از :استقبال از

ســــابقــه کــاری 2 ،برابر بهـتر از

تجربه ،ثبات عاطفی ،برونگرایی،

مصـــاحبه شـــغلی و  4برابر بهتر از

وظیفهشناسی و سازگاری.

سطح تحصیالت ،عمل میکند.
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آزمون های شخصیتی

این ویژگیها در طول زندگی فرد

این آزمونهـا برای هر شـــغـل و هر

پایدار بوده و برای شما میزان تناسب

جایگــ ـاهی در یک سازمان مفید و

افراد با شغل موردنظر را تعیین

مناســـبند و یــــــکی از مؤثرترین

میکنند .اینگونه افراد هماهنگ با

تســتهای پیش از اســتخدام برای

شغل مورد نظر استخدام میشوند

شـناخت کارجو به حسـاا می آیند.

که عالوه بر عملکرد بهتر ،معموال

چرا که این تسـتها هوش کلی فرد

ماندگاری بیشتری نیز در سازمان

را اندازهگیری کرده و نقاط ضـعف و

خواهند داشت .تستهای شخصیتی

قوت آنــــان را مشخص میکنند .و

معموال در استخدام شغلهایی

قابلیت افرادی که برخالف داشـــتن

استفاده میشود که نیاز به ارتباط

قابلیتهای بــــاال و مناسـب ،رزومه

ط کار دارند.
دا م با افراد در محی ِ

خوبی ندارند را برای شــما روشــن

همانطور که گفتیم تستهای

میکند .به این ترتیب شـما با توجه

شخصیتشناسی متفاوتی وجود

به این نقاط و جایگاه شغــــــــلی

دارد؛ اما همهی آنها پایهی علمی
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محکمی نــدارند و فقط میتوانند بر
اسـاس دیدگاه تیم و مدیران در کار
اســتفاده شــوند .پس ســعی کنید
هنگـام اســـتخـدام از تســـتهـای
شـخصـیتشـناسـی که معتبر هسـتند
استفاده کنید.

آزمونهای درستکاری
در واقع آزمونهـای درســـتکـاری،
زیـرمـجـمـوعــهای از تســــتهــای
شــخصــیتی هســتند ،و وســیلهی
ســنجش مجــــ ـموعه خاصــی از

هسـتند که کسـب شـده یا آموخته
میشـــونـد .آزمونهـای مهـارت در
ارزیـابی دانش ،مهـارت و تجربـهی
قبلی کارجو به شما کمک میکنند.

گرایشهـای رفتـاری بـه حســــاا

در واقع این آزمونهـا از این جهـت

فراموش نــــــکنیـد کـه آزمونهـای

میآیند .این آزمونها ،کارجـویان را

حـا ز اهمیـت هســـتنـد کـه نیـاز

شـــخصـــیتی ،نباید با تســـتهای

بر اسـاس صـداقت ،قابل اعتماد بودن

آموزشـی فرد را برای شـما مشـخص

روانشـناسـی اشـتباه گرفته شـوند،

و ویژگیهـایی مـاننـد رعـایـت قـانون

میکنند .شـــاید مهارتهای کنونی

این تســتها بیشــتر مناســب آن

ارزیابی میکنند؛ همچنین میتوانند

معیـارهـای منـاســـبی برای ارزیـابی

هســتند که در غربالگری ســالمت

تا حدودی افـــرادی را کـــه کمتر

باشـند اما پتانسـیل بلندمدت فرد را

روانی به کار برده شوند.

رفتــارهــای مخرا مــاننــد دزدی،

نمیتوان بر اســــاس مهـارتهـای

تست های شخصیت شناسی:

کالهبرداری ،اهمالکاری و غیبت از

کنونی وی سنجید.

خود نشــان دادهاند را شــناســایی

برخی جایگاههای شغلی به مجموعه

کنند.

مهارتهای خــ ـاصی برای موفقیت

از آزمونهـای درســـتکـاری معموال

نیـاز دارنـد .تســــتهـای مهـارتی

تست رغبت سنب شغلی هالند

برای مشــاغلی که رعایت قوانین در

بســیاری برای موقعیتهای مختلف

تست شخصیت شناسیMMPI

آن مهم اسـت یا دارای سـیاسـتهای

شغلی وجود دارد از جمله تستهای

ایمنی سـختگیرانه هسـتند اسـتفاده

ســـنجش مهـارتهـای ریـاضـــی و

میشــود .در این آزمونها صــداقت

شـــفــاهـی ،مـهــارتهــای تــایــپ،

افراد از طریق ســـؤاالت پنهــان و

مهـارتهـای کـامپیوتری و مهـارت

غیرمسـتقیم سـنجیده شـده و برای

های ورود اطالعات یک کانــدیدا و

تست شخصیت شناسیMBTI
تست نئو فرم بلند

کارجویان بســیار دشــوار اســت که

…

برای بهتر به نظررسـیدن ،پاسـ های

این تستها هوش بنیادی و توانایی

خود را دستکاری کنند.

یک کاندید را در حوزهی مورد نظر

آزمونهای مهارت
آزمـونهــای مـهــارت مـتـفــاوت از
تســـتهـای توانـایی شـــنـاختی و
شـخصـیتی هسـتند چرا که شـخصـیت
و هوش در طول زندگی ،ذاتـــی و
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تقریبـا ثـابـتانـد و این مهـارتهـا

ماهنامه قطبینو – مدیریت موثر بر منابعانسانی  -بهمن ماه 1399

شما بررسی میکنند.

آزمون توانایی جسمانی
آزمون تــــ ـوانایی جســمانی برای
ســنجش میزان قدرت و اســتقامت
عمومی کارجو اســتفاده میشــود و
کمتر از سـایر تسـتها مورد اسـتفاده
قرار میگیرد .چرا کـه این آزمون
بیشـتر مربوط به مشـاغلی اسـت که
تالش فیزیکی در آن مطرح بوده و
اســـتقامت و قوهی بدنی فرد در آن
مهم اســـت .اگر توانایی جســـمانی
جزء ویژگی های شـغلی اسـت ،پس
حتمـا بـایـد در فراینـد اســـتخـدام
گنـــجانده شده و با دقت و احتیاط
انجام شود.

سخن آخر
نکتـه مهم در اســـتفـاده از تســـت
روانشـناسـی و شـخصـیتشـناسـی
فرآیند اســتخدام این اســت که هر
یـــک از آن ها را با توجه به کاربرد
خاصـی که دارند مورد اسـتفاده قرار
دهید .بهتر اســت با توجه به شــرح
شـغل و شـرایط احراز شـغل یک یا
چــنــد نــمــونــه از تســــتهــای
شـخصـیتشـناسـی و روانشـناسـی را
انتخاا کنید و در اســتخدام از انها
استفاده نمایید.
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من به آموزش هیچ اعتقادی ندارم!!!
سعید پاکدل
کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و مسئول آموزش منابع انسانی
منطقه عملیاتی نار و کنگان (شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی)

روزی که با جانشین ر یس امور اداری سازمان در خصوص فعالیتها و اقدامات واحد آموزش صحبت کرده بودم و واکنشی
که به این موضوع داشتند را فراموش نمیکنم.
آن روز ،خالصهای از اقدامات و فعالیتهای واحد آموزش در خصوص راهاندازی کالس درس و کتابخانه و گزارش برگزاری
دورههای آموزشی آنالین در یکی از مناطق عملیاتی زیرمجموعه شرکتِ اصلی را در قالب فایل پاورپوینت ،از طریق سیستم
جامعِ شرکت ،برای ایشان ارسال کردم و درخواست نمودم گزارش مزبور را پس از بررسی و اعالم نظر ،به مدیران ارشد
سازمان نیز ارجاع دهند .پاس ایشان این بود که ر یس امور اداری و رؤسای باالتر ،اینقدر درگیر مسایل و مشکالت جاری
پرسنلی هستند که زمانی برای بررسی این قبیل گزارشها ندارند و وقتی که با توضیحات و اصرار بنده مواجه شدند ،بدون
ذرّهای تأمل اظهار داشتند که اعتقادی به آموزش نداشته و در نتیجه ،ضرورتی برای بررسی گزارشهایی از این دست
نمیبینند .این حرف از طرف فردی گفته میشد که بیش از  15سال در این سمت بوده ،در دورههای آموزشی متعددی
شرکت کرده و مستقیماا در جریان فعالیتهای واحد آموزش و تحوالت ایجاد شده در این واحد طی چند سال گذشته
بودند .واکنش بنده به پاس ایشان این بود که دلیل شما برای این ادعا چیست؟ مگر نه اینکه در سازمانهای امروزی و
حتی در لوای صحبتهای مسئولین ارشد سازمان ،آموزش به عنوان مهمترین رکن و موتور محرکه پیشرفت و توسعه
سازمان محسوا میشود؟ آیا برای توجیه دالیل پیشرفت و توسعه سازمان ،دلیلی قانع کنندهتر از آموزش وجود دارد؟ آیا
بازخورهای مثبت کارکنان و روسای دوایر دلیلی محکم بر اثربخش بودن اقدامات و فعالیتهای واحد آموزش نیست؟ آیا
جز این است که حتی آینده دختر کوچولوی شما که به تازگی وارد مدرسه شده است ،تمام و کمال به آموزشهایی
بستگی دارد که از طریق شما ،خانواده ،سیستم آموزشی و جامعه به او انتقال داده میشود؟
در حین مکالمهای که با ایشان داشتم ،متذکر شدم که اگر حداقل در سال گذشته رابطه نزدیکتری با واحد آموزش داشتید ،قطعاً چنین
دیدگاه تندی را نسبت به آموزش بیان نمیکردید .از طرف دیگر ،چنین نظراتی نسبت به تالشهای مجموعهای از کارکنان در یک
بخش از سازمان ،نتیجهای جز مخدوش شدن روحیه و انگیزه تمایل به کار در کارکنان آن بخش و پایمال شدن زحمات آنان در پی
نخواهد داشت .الزم به ذکر است ،زمانی که حلقه ارتباطی بین کارکنان با مسئولین مربوطه ضعیف و ضعیفتر میشود ،تهیه و ارائه
گزارش عملکردهای مکرر و مستمر ،به عنوان ابزار اصلی متولیان آموزش منابع انسانی برای نمایش و ارائه دستاوردهای خود در
سازمان ،تبدیل میشود که اگر آن هم با بیتوجهی مسئولین مربوطه مواجه گردد ،دیگر انگیزهای برای کار باقی نمیماند .در نهایت،
ایشان عذرخواهی کرده و گفتند که کمی زود قضاوت کردهاند و مقرر شد در جلسهای خصوصی ،این موضوع را دقیقتر بررسی کنیم.
به دنبال بررسی راهکارهای جلوگیری از بروز چنین نگرشهایی در بین مسئولین سازمان نسبت به واحد آموزش بودم که به موارد زیر
رسیدم:
 -1تقویت و استمرار ارتباط و تعامل نزدیک بین مسئولین و تصمیمگیرندگان سازمان با متولیان آموزش منابعانسانی
 -2طراحی و پیادهسازی مکانیزمهای مؤثر اخذ بازخور از واحدهای دریافت کننده خدمات آموزشی در سازمان به منظور استخراج
نظرات و پیشنهادهای سازنده این واحدها در خصوص برنامههای آموزشی و کمیت و کیفیت آنها
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 -3تحریــ ـک و تقویت تمایــ ـل و
انگیزه مسـئولین و تصـمیمگیرندگان
سـازمان نسـبت به موضـوع آموزش با
درگیر کردن مستقیم آنها در تدوین
و طراحی برنامههای آموزشی
 -4اتخاذ نگرش سـرمایهای به جای
نگرش هزینهای به موضــوع آموزش
نیروی انسانی (پر واضح است که در
بســـیاری از ســـازمانها ،به محض
وقوع رخـدادهـا و بحرانهـایی کـه
ضــــرورت کــاهــش هــزیــنــه را
اجتنـاانـاپـذیر میکــــــننـد ،اولین
حـــــوزهای که دستتتخوش اینگونه
تغییرات میشتتتود ،واحتتتتتتد آموزش
منابعانستانی استت ولذا ،باید همواره این
نگرش تقویتتت شتتتود کتته یکی از
راهکـارهـای اصـــلی برونرفـت از
بحرانها ،تقویت آموزش اســت و نه
حذف یا کاهش آن).
 -5تــهــیــه گــزارشهــای مــدون
(ســهماهه ،شــشماهه و ســاالنه)
توسـط متولیان آموزش منابعانسـانی
جهت ارا ه و انعکاس مداوم اقدامات،
برنامهها و فعالیتهای آموزشـــی به
مســـئولین و تصـــمیمگیرنـدگـان
سازمان
 -6تقویت همسـویی درونی (ارتباط
بین واحــد آموزش بــا واحــدهــای
زیرمجموعـه ســـیســـتم مـدیریـت
منابعانســانی) و همســویی بیرونی
(ارتــبــاط بــیــن واحــد آمــوزش
منابعانسانی با سایر واحــــــدهای
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سـازمانی خارا از سـیسـتم مدیریت
منـابع انســــانی) بـا هـدف ایجـاد
بنیانهای قوی آموزشی در سازمان
 -7تغییر و کنار گذاردن رویــههای
سنتی و مرسوم آموزش منابعانسانی
و توجه بـه روشها و روندهای نوین
اجرا و برگزاری برنامههای آموزشـی
در سازمان
 -8بهروزرسـانی مداوم سـطح دانش،
بـــ ـینش و نگرش متولیان آموزش
منابع انســانی از طریق حضــور در
هـمــایـشهــا ،ســــمـیـنــارهــا و
کنفرانسهـای مربوطـه و دورههـای
آموزشی تخصصی اثربخش
 -9اتصـال و ارتباط کامل سـیسـتم
انتصاا و ارتقای کارکنان با سیستم
آموزش و بهســـازی منـابعانســـانی
انســانی (علیرغم اینکه در قوانین و
مقررات مربوط به انتصـاا و ارتقای
کارکنان به نحو صریحی بر گذراندن
دورههــای آمـوزشـــی مـربـوط بــه
ســمتهای ســازمانی توســط افراد
مشـمول تأکید گردیده اسـت ،بعضـاا
این موارد آشــکارا نقض گردیده و با
یک تماس تلفنی یا یک توصـیهنامه،
موضــوع حل شــده و بدون توجه به
الزامات آموزشـی یک سـمت ،فردی
حایز آن میگردد .در بهترین حالت،
ممکن است فقط بــه گذراندن چند
دوره آموزشــی در یک زمان محدود
بسـنده شـود بدون آنکه تأثیرگذاری
آموزشی چندانی داشته باشد).
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 -10انتختا و بکتارگیری ابزارهتای
ارزشتیابی اثربخشتی آموزشتی کارآمد به
منظور پتایش دقیق آموزشهتای ارائته
شده در سازمان
 -11جلب مشـارکت مسـئولین دوایر
و واحــدهــای ســــازمــانی در امر
برنامهریزی آموزشی
 -12تـأمین امکـانـات و تجهیزات
آموزشـــی بـهروز و همـاهنـگ بـا
روندهای نوین آموزشی
 -13پـایش و بهرهبرداری از تجارا
موفق آموزشـی سـازمانهای دیگر به
منظور الگوبرداری از آنان
 -14حضــور مســتمر متـــــولیان
آموزشـــی در بین کـارکنـان و اخـذ
نظرات و پیشـنهادت سـازنده آنان در
راســتای رفع نقاط ضــعف و بهبود
قوتها

بــاید پذیرفت که آموزش ،تنها
راه درمان مســایل و مشــکالت
ســازمانی نیســت و در بهترین
حــــالت ،سـازمان را در مسـیر
درســت قرار میدهد کما اینکه
اگر بـا دیـدگـاهی کالن بـه این
حوزه نگریســـتـه شـــود ،قطعـاا
شــــاهـد تغییرات بنیـادی در
ســـازمان با محوریت آموزش و
بهســازی منابعانســانی خواهیم
بود.

معرفی تست
هوش هیجانی
بار-ان
هوش هیجانی یا همان  EQاصطالحی است که به شما این امکان را میدهد تا میزان مدیریت افراد را بر هیجانات خود و
واکنش به هیجانات دیگران را توصیف نمایید .افرادی که از خود هوش هیجانی نشان میدهند ،مهارتهایی ضروری مانند
مدیریت حل اختالف ،درک و پاس به نیازهای دیگران و جلوگیری از طغیان هیجانات خود و ایجاد اخالل در زندگیشان
را دارند که میتوانند در پیشرفت زندگی خود از آنها بهره بگیرند.
ش هیجانی در طول سالهای اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده و در مورد آن مباح متعددی صورت
مفهوم هو ِ
گرفته است .حتما شما هم به عنوان یک کارفرما ،این جمله را که “در دنیای امروز  EQبه  IQارجحیت دارد  ،زیاد
شنیدهاید.
اصطالح هوش عاطفی برای اولین بار در دهه  1990توسط دو روانشناسی به نامهای جان مایر و پیتر سالووی مطرح
شد .آنان اظهار داشتند ،کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند ،میتوانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده ،بین
پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطالعات عاطفی برای راهنمایی فرایند اندیشه و اقدامات شخصی
استفاده کنند.
دانیل گلمن صاحب نظر علوم رفتاری و نویسنده کتاا «کار کردن به وسیلهی هوش هیجانی» اولین فردی بود که این
مفهوم را وارد عرصه سازمان کرد .گلمن هوش هیجانی را استعداد ،مهارت یا قابلیتی دانست که عمیقا تمامی تواناییهای
فردی را در دایره خود دارد در مدل گُلمن به طور خالصه پنب حوزه اساسی هوش هیجانی مورد بررسی قرار گرفته است:
 .1خودآگاهی
 .2تسلط بر خود
 .3انگیزه
 .4همدلی
 .5مهارتهای اجتماعی
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• خودآگاهی :خودآگاهی یعنی شناخت احساسات خود .این امر شامل ارزیابی دقیق تواناییهایتان است و اینکه چه وقت
نیاز به کمک دارید و محرکهای هیجانیتان چه هستند.
• تسلط بر خود :این امر به توانایی شما در کنترل هیجانات خود در مواقع اختالل و از همگسیختگی آنها اشاره دارد.
تسلط بر خود یعنی توانایی کنترل طغیان هیجانات ،حفظ خونسردی در هنگام جر و بح

و اجتناا از رفتارهایی چون

ترحمجویی و احساس ترس شدید که موجب تضعیف شخصیتتان میشوند.
• انگیزه :همهی اشخاص تحت تاثیر پاداشهایی مانند کسب پول و موقعیت ،به انجام عملی انگیزه پیدا میکنند .البته
مدل گولمن انگیزه را صرفا به خاطر لذت شخصی ،کنجکاوی یا رضایت از سازنده و مولد بودن خود میداند.
• همدلی :با اینکه سه مورد قبلی به هیجانات درونی اشخاص میپردازد« ،همدلی» دربارهی هیجانات مربوط به دیگران
است .همدلی مهارتی برای درک هیجانات دیگران و پاس درخور و مناسب به آن است.
•مهارتهای اجتماعی :این مقوله شامل بکارگیری همدلی و همچنین مذاکره دربارهی نیازهای خود و دیگران نیز میشود.
این امر میتواند از یافتن زمینهی مشترک با دیگران ،مدیریت دیگران در محیط کاری و متقاعدکننده بودن متشکل شود.
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هوش هیجانی در تصمیمگیری به شما یاری
میرساند:
دانستن اینکه نسبت به موقعیتی چه احساسی داریم و
همزمان از درک احساسات دیگران نسبت به آن برخوردار
باشیم ،میتوانیم بهتر تصمیم بگیریم و رفتارمان را نسبت
به آن تنظیم کنیم.
جاستین باریسو ،نویسنده کتاا «هوش هیجانی :راهنمای
کاربردی در دنیای واقعی» میگوید« :احساسات و هیجانات
انسان در همه زمینهها در زندگی افراد تاثیر میگذارند از
انتخاا شغل گرفته تا محیط کار و انتخاا همسر .بنابراین
ترکیب هوش هیجانی با عوامل دیگر میتواند برای ما
زندگی بهتری به ارمغان بیاورد».
هوش هیجانی را میتوان افزایش داد:
دکتر مایر و آقای باریسو هر دو معتقدند که هوش هیجانی
را میتوان آموخت و تقویت کرد .جاستین باریسو به شبکه
خبری انبیسی میگوید« :ما بیشتر بر اساس عادت نسبت
به موقعیتها واکنش نشان میدهیم .پس اولین قدم دقت
کردن به احساساتمان در مواقع مختلف و شناختن عادتها
است .با گذر زمان و تمرین میتوان عادتها را تغییر داد و
احساسات را مدیریت کرد .این همان تقویت هوش هیجانی
است».
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از متخصصین میآموزیم
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رسالت اجتماعی
قطبینو
واقعاً چرا ؟

حرف حق
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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

@Qotbino

+98 21 66538590
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