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🔴 شورشی ها ،پیتزا سرو می کنند!
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🔴 شورشی ها ،پیتزا سرو می کنند!
🔸آخر هفته بود و زوجی با دو پسربچه کوچکشان برای شام به یکی از بهترین رستوران های شهر مُدِنا رفتند .مُدِنا شهری در ایتالیا است
که از مشهورترین منطقه های گردشگری است به خاطر رستوران ها و سرآشپزهای فوق العاده و منحصربفردش .این رستوران ها معموال با
غذاهای کالسیک (غیر فست فودی )ایتالیایی از مهمانان پذیرایی می کنند .
🔸پدر یکی از منوهای محبوب رستوران را که شامل  10نوع از بهترین غذاها بود انتخاب کرد .پیشخدمتی که برای گرفتن سفارش به سر
میز خانواده آمده بود ،قبل از اینکه میز را ترک کند متوجه نکته ای شد .پیشخدمت متوجه شد که به نظر می رسد پسربچه ها از سفارش پدر
خوشحال نیستند و برای همین بی درنگ از پسر کوچک تر پرسید شما چی دوست دارید بخورید؟ !پسر کوچک هم بی معطلی گفت :پیتزا !
🔸خب مساله این بود که در چنین رستورانی اصال پیتزا سرو نمی شد! اما پیشخدمت کار عجیبی کرد .همانجا با بهترین پیتزا فروشی شهر
تماس گرفت و پیتزا سفارش داد .کمی بعد پیتزا به رستوران رسید و پیشخدمت آن را به میز خانواده رساند .و این کاری بود که در رستوران
سطح باالیی مثل رستوران آن ها ،غیرقابل تصور بود!
شاید برای مدیر رستوران وجود چنین پیشخدمتی اصال اذیت کننده باشد و ترجیح بدهد عذرش را بخواهد .اما پدر ،مادر و بچه ها هیچ گاه
حرکت متفاوت و محبت آمیز پیشخدمت را فراموش نکردند.
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🔴 شورشی ها ،پیتزا سرو می کنند!
🔸فرانچسکو گینو ،نویسنده و استاد دانشگاه هاروارد معتقد است افرادی مانند پیشخدمت این رستوران ،هم برای ما بسیار قابل احترام بوده و هم رفتارشان برایمان بسیار قابل
تامل است ،چرا که اینگونه افراد چیزهای زیادی برای آموختن به ما دارند .
ایشان کتابی دارد که به بررسی چنین رفتارهایی پرداخته و در سال  2018به تازگی منتشر شده است .نام کتابش «استعدادهای شورشی :چرا شکستن قوانین کار و زندگی
ارزش دارد؟!» است و در آن توصیف می کند که چنین افرادی چگونه شادی و معنی را به زندگی ما می آورند .

🔻نکته عمیقی که در داستان رستوران ایتالیایی و پیشخدمت متفاوتش وجود دارد این است که اغلب ما عادت داریم تا به این فکر کنیم که
چه کاری را باید انجام دهم؟
چه کاری وظیفه من است؟
به جای آنکه به این فکر کنیم که
چه کاری را می توانم انجام دهم؟
پیشخدمت رستوران خیلی راحت مانند اغلب پیشخدمت ها می توانست بگوید ما اینجا پیتزا نداریم یا اصال برایش اهمیتی نداشته باشد که پسربچه ها از غذای سنتی
خوشحال به نظر می رسند یا نمی رسند .اما بجای آنچه باید و وظیفه اش بود ،آن کاری را که می توانست انجام دهد انجام داد!
🔸 حال ما چگونه می توانیم در مواجهه با مسائل و مشکالتمان راهکارهای جذاب تری بیابیم؟ چگونه می توانیم یک «شورشی مفید» باشیم؟
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🔴 شورشی ها ،پیتزا سرو می کنند!
نتایج بررسی های استاد دانشگاه هاروارد نشان می دهد رمز موفقیت در این است که «سوال» را چگونه مطرح کنیم؟
وقتی ما با مساله ای مواجه می شویم و از خود می پرسیم
چه کاری باید انجام دهم؟
راهحلها و گزینه های محدودی به ذهن مان خطور می کند.
اما وقتی که از خودمان می پرسیم
چه کاری می توانم انجام دهم؟
همین «تغییر ساده از باید به می توان» در واژه ها ،تحول بزرگی در مغز ما ایجاد می کند.

معموالً سه چیز ذهن ما را محدود می کند:
• قواعد بر آمده از دستورالعملها و آییننامهها
• سنتهای برگرفته از تجربیات پیشینیان
• اراده یا اعتماد به نفس ناکافی برای شکستن قواعد یا سنت ها
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Openness

درجهای است که فرد کنجکاو ،اصیل ،عقالنی ،خالق ،و
پذیرای ایدههای جدید است.
در شرایطی که نیاز به انعطافپذیر بودن و یادگیری چیزهای
جدید دارند ،افراد در فضای باز بودن به نظر میرسد که رشد
میکنند .آنها برای یادگیری مهارتهای جدید به شدت انگیزه
افراد باز به شدت با تغییر سازگار هستند ،و تیمهایی که تغییرات
میگیرند ،و در محیطهای آموزشی خوب عمل میکنند
پیشبینینشده در وظایف خود را تجربه میکنند،
ذهن باز آنها باعث میشود که آنها به دنبال
اطالعات و بازخورد زیادی در مورد نحوه انجام این
کار و ایجاد رابطه باشند ،که منجر به سازگاری
سریعتر با شغل جدید میشود
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وظیفهشناسی conscientiousness

درجهای است که یک فرد سازمانیافته ،منظم ،وقتشناس ،دستاورد محور و
قابلاعتماد است.
وظیفهشناسی صفتی است که اغلب توسط استخدام کنندگان مورد نظر است و
منجر به موفقیت در مصاحبهها میشود.
وظیفهشناسی فرد با موفقیت شغلی و رضایت از زندگی فرد در طول زمان مرتبط
است.
عالوه بر عملکرد باال ،افراد با وجدان سطوح باالتری از انگیزه را برای اجرا ,سطوح
پایین ترک ،سطوح پایینتر غیبت و سطوح باالتری از عملکرد ایمنی در محل کار
دارند
یکی از صفت های بارز کارآفرینان است .افراد شدیداً وظیفهشناس بیشتر در
مقایسه با آنهایی که با وجدان نیستند ،کسب وکار خود را شروع میکنند.
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Extraversion

حدی است که فرد در حال بیرون رفتن ،پرحرف و اجتماعی است و از بودن در موقعیتهای اجتماعی لذت میبرد.
یکی از یافتههای ارایهشده این است که آنها تمایل دارند در مشاغل مربوط به فروش موثر باشند
آنها تمایل دارند که به عنوان مدیر موثر باشند و رفتارهای رهبری الهامبخش را نشان دهند .
در موقعیتهای اجتماعی به خوبی عمل میکنند و در نتیجه تمایل دارند که در مصاحبههای شغلی موثر باشند.
آنها احتماالً از شبکه اجتماعی خود برای مصاحبه های شغلی استفاده میکنند.
نسبت به درون گرایان راحتتر با یک شغل جدید سازگار میشوند.
به طور فعال به دنبال اطالعات و بازخورد هستند ،و روابط موثر ایجاد میکنند که به سازگاری آنها کمک
میکند به طور شگفتانگیز ،برون گرایان در کار شادتر هستند ،که ممکن است به خاطر روابطی است که با
افراد اطراف خود و راحتی نسبی آنها در تطبیق با یک شغل جدید ایجاد میکنند.

با این حال ،آنها لزوماً در تمام مشاغل خوب عمل نمیکنند ،و مشاغلی که آنها را از تعامل اجتماعی
محروم میکنند ،ممکن است مناسب نباشند.
آنها (به خاطر روابط اجتماعی گسترده) تمایل دارند سطح باالتری از غیبت را در کار داشته باشند.
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تعهد شغلی

Agreeableness

درجهای است که فرد خوب ،بردبار ،حساس ،قابلاعتماد ،مهربان و گرم است.
افرادی که در سازگاری باال هستند ،افراد دوستداشتنی هستند که با دیگران
کنار میآیند.
به طور شگفت انگیزی ،افراد سازگار ،همواره به دیگران در کار کمک میکنند،
آنها همچنین به احتمال کمتری انتقام خواهند گرفت هنگامی که افراد دیگر
آنها را ناعادالنه تلقی میکنند
آن ها می توانند ارزش افزوده ای برای تیم خود داشته باشند و ممکن است
رهبران کارآمدی باشند زیرا آنها یک محیط منصفانه را هنگامی که در
موقعیتهای رهبری هستند ایجاد میکنند.

افرادی که در سازگاری پایین هستند احتمال کمتری دارند که این
رفتارهای مثبت را نشان دهند.
به طور غیر منتظرهای شغل خود را ترک میکنند
بعضی از کارها ممکن است برای فردی با سطح پایین سازگاری
مناسب باشند .مثل یک وکیل!

همچنین افراد با سازگاری باال ،به احتمال کمتری درگیر ارتباطات سازنده و تغییر محور
هستند.
ناسازگاری با وضعیت فعلی ممکن است باعث ایجاد تعارض شود و افراد موافق به
احتمال زیاد از ایجاد چنین درگیری اجتناب کنند و فرصتی برای تغییر سازنده را از دست
بدهند.
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Neuroticism

درجهای است که فرد مضطرب ،عصبانی ،پرخاشگر ،مزاجی و مودی است.

این افراد تمایل به داشتن مشکالت سازگاری عاطفی و افسردگی دارند و ممکن است مشکالت
ارتباطی را تجربه کنند.
آنها معموالً در کار خود احساس نارضایتی میکنند ،اما لزوماً کار خود را ترک نمیکنند!
سرانجام ,اگر آنها به مشاغل مدیریتی دست یابند ,تمایل به ایجاد جوی ناعادالنه در کار دارند.
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ابزار شخصیت شناسی
Myers-Briggs Type Indicator

MBTI
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شاخص مایرز  -بریگز
 MBTIتوسط یک تیم مادر  -دختر ,ایزابل مایرز و کاترین کوک بری گز ساخته شدهاست .هدف آن در
آن زمان کمک به سربازان قدیمی جنگ جهانی دوم در شناسایی اشغالگری بود که برای شخصیت آنها
مناسب است .با توجه به این که زمان آن بسیار رایج شدهاست و براساس یک برآورد ساالنه حدود 1۴0
میلیون نفر این آزمایش را انجام میدهند .این تحقیق به این دلیل مورد انتقاد قرار میگیرد که بر انواع
مختلف تکیه دارد ,اما سازمانهایی که از نظرسنجی استفاده میکنند برای اهداف آموزشی و تیمسازی
بسیار مفید هستند .بیش از نیمی از شرکتها از آزمونهای مایرز  -بریگز در برخی شکلها استفاده
کردهاند .یکی از ویژگیهای متمایز این آزمون این است که به صراحت برای یادگیری طراحی شدهاست
نه برای اهداف انتخاب کارکنان .درحقیقت ,بنیاد مایرز و بریگز دستورالعملهای سختگیرانهای بر علیه
استفاده از تست برای انتخاب کارمند دارد .در عوض ,از آزمون برای درک متقابل بین تیم و کسب درکی
بهتر از سبکهای کاری اعضای تیم استفاده میشود.
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جایگاه استفاده
استفاده در سازمان ها برای «اهداف آموزشی و تیمسازی»
استفاده از این آزمون برای درک متقابل بین تیم و کسب درکی بهتر از سبکهای کاری اعضای تیم
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ابزار  MBTIبر اساس نظریات پروفسور یونگ  ،روانکاو سوییسی طراحی شده است و به ما  1۶تیپ شخصیتی بسیار دقیق را معرفی میکند.
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ترجیح چیست؟
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غرق در کار ؟
متوجه پیرامون؟

تعهد شغلی

E

شیوه دریافت انرژی

اخالق حرفهای

I

درونگرا

کار بر روی یک پروژه یا چند پروژه…؟

ابتدا عمل میکنم …؟
ابتدا فکر میکنم…؟

دوبار اندازه بگیر…
یکبار برش بزن

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

آیا ما به تجربیات و مسائل عینی و واقعی اهمیت میدهیم
یا
با اطالعات انتزاعی و بدون شواهد مستقیم؟
راه دریافت اطالعات
شمی  -شهودی

N

S

منطقی

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

آیا ما بر اساس قوانین و ضوابط تصمیمگیری میکنیم
یا
بر اساس ارزشهای شخصی و احساساتمان؟

احساسی

F

چگونگی تصمیم گیری

T

فکری

ارزش

شخصیت

تعهد شغلی

رضایت شغلی

اخالق حرفهای

آیا در زندگی خود به چارچوبها و ساختارها اعتقاد داریم
یا
دوست داریم بر اساس هر آنچه که پیش میآید زندگی خود را جلو ببریم؟
شیوه دریافت انرژی

E

N

F

I

راه دریافت اطالعات

چگونگی تصمیم گیری

S

T

سبک زندگی

درک کننده

P

J

قاضی

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

ارزش

رضایت شغلی

شخصیت

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

هر فرد  ،یک مشرب
E

I

N

S

F

T

P

J

تجربه کننده ها SP :

سنتی ها :

SJ

ارمانگراها :

NF

ادراکی ها :

NT

ارزش

رضایت شغلی

شخصیت

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

هر فرد  ،یک مشرب
E

I

N

S

F

T

P

J

تجربه کننده ها SP :

سنتی ها :

SJ

ارمانگراها :

NF

ادراکی ها :

NT

ارزش

رضایت شغلی

شخصیت

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

هر فرد  ،یک مشرب
E

I

N

S

F

T

P

J

تجربه کننده ها SP :

سنتی ها :

SJ

ارمانگراها :

NF

ادراکی ها :

NT

ارزش

رضایت شغلی

شخصیت

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

هر فرد  ،یک مشرب
E

I

N

S

F

T

P

J

تجربه کننده ها SP :

سنتی ها :

SJ

ارمانگراها :

NF

ادراکی ها :

NT

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

دو سر نمودار :

افراطی ها
SJ

SP

NT

از پنجره دیگران ،به دنیا نگاه کنید
مشاور درونی داشته باشید

NF

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

مدیریت یک سازمان یا مدیریت روابط ما با افراد
مدیریت یک فرد نیست
بلکه
مدیریت انگیزهها،احساس ها و انتظارات است

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

پروسه استخدام منابع انسانی

تیپ شخصیتی فرد مناسب با جایگاه شغلی

تیپ شخصیتی پرسنل
باید بیشترین تناسب را با مدیر باال دست و
نیروهای پایین دست
و
بیشترین میزان
پر کردن باگ باالسری را داشته باشد.

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

رضایت شغلی

اخالق حرفهای

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

رضایت شغلی
مردم به ندرت
به موفقیت دست مىیابند،
مگر آنکه
از کارى که مىکنند لذت ببرند.
دیل کارنگی

اخالق حرفهای

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

رضایت شغلی
احساس رضایت یا احساس موفقیت در یک کارمند است که از شغلش سرچشمه میگیرد.

نگرش کارکنان نسبت به شغل و سازمان به همان اندازه مثبت میشود که آنها
درک کنند که کار ،آنها را در دستیابی به نیازها و ارزشهای خود یاری میکند.

نارضایتی ،تفاوت بین انتظارات کارمند و تجربه ناشی از کار را نشان میدهد.

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

بررسی میزان رضایت شغلی
رضایت شغلی تماماً در مورد احساسات یک فرد در مورد کار ،محیط کار ،حقوق ،فرهنگ
سازمان ،امنیت شغلی و غیره است .جنبههای ضروری رضایت شغلی عبارتند از:
وجه محتویات شغلی
 ویژگیهای کار
 مقدار کار
 جبران خسارت

وجه زمینهای برای شغل





همکاران ،همکاران ،سرپرست و غیره.
شرایط کاری
فرصتهای رشد و رشد
سیاستها و مقررات سازمان

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

علل رضایت شغلی
تجربه
تجربه یک کارمند از اجزای مختلف محیط کار ،نگرش او نسبت به آنها را
تحتتاثیر قرار میدهد .فرض کنید که یک شغل یکنواخت و نه هیجانانگیز باشد،
پس احتماالً کارمند از آن ناراضی خواهد شد .سازمانهای زیادی وجود دارند که
یک جمع بزرگ را در ساخت آن جالبتر و چالش برانگیز میکنند تا به طور فعال
کارمندان را استخدام کند و سطح رضایت آنها باال باشد.

پیوستگی
پیوستگی نقش غالب در رضایت شغلی ایفا میکند ،به این معنا که اگر کار فعلی
کارمند شبیه کاری باشد که در گذشته انجام دادهاست ،آنگاه ممکن است سطح
رضایت شغلی قبلی خود را به حال حاضر به دست آورد.

اخالق حرفهای

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

علل رضایت شغلی
یادگیری اجتماعی
در یک سازمان ،افراد در گروهها کار میکنند و مرتباً با آنها تعامل دارند ،چه
رسمی یا غیر رسمی ،که تاثیر زیادی بر سطح رضایت آنها دارد .کارمندانی که
شغل آنها مشابه ارتباط با یکدیگر است و تمایل دارند همان احساسات را برای
عناصر شغلی مانند خود کار ،پرداخت ،شرایط کاری ،قوانین ،ناظر ،مدیر ،و پرورش
دهند اگر فردی میگوید که این کار خستهکننده و بیاثر است ،همه در گروه با آن
موافق هستند و نگرش مشابهی را ایجاد میکنند.
وراثت
استعدادهای ژنتیکی در زمینه رضایتمندی شغلی به عنوان افراد مهم هستند .طبق
تحقیقات ،حدود  ۳0درصد از رضایت شغلی براساس مولفههای وراثت است.

اخالق حرفهای

ارزش

شخصیت

بازی ،کار یا بدبختی؟!

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

بیشتر زمان زندگی ما به کار می گذرد  ...کار را چطور می بینیم؟

بازی:

کار:

از انجام این بخش کار لذت می بریم ...
آن را سرگرم کننده می دانیم
صرف نظر از پولی که برای آن دریافت می کنیم!
خالقیت ما در آن بروز پیدا می کند
و باعث توسعه توانمندی مان می گردد

آنقدرها مهیج و جالب نیست
اما در مقابل دریافت حقوق انجامش می دهیم

بدبختی:
نه تنها بازی نیست
که جان کندن است!!!
به دنبال فرار از آن
و به تعویق انداختنش هستیم!

 1۵درصد از کارهایی که افراد حرفهای انجام میدهند ،بازی در نظر گرفته میشود؛
 ۷۵درصد از کارهایی که افراد حرفهای انجام میدهند کار در نظر گرفته میشود.
 10درصد از کارهایی که افراد حرفهای انجام میدهند ،بدبختی محسوب میشود.

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

بازی ،کار یا بدبختی؟!
توصیه موفقیت شغلی

اغلب مشاغل حرفهای را میتوان شکل داد یا شکل داد تا به وضعیتهای فردی و یا برای رشد و رشد فرد کمک کند .در مورد
راههایی برای اضافه کردن چیزها به کارتان فکر کنید که به شما این امکان را میدهد که بیشتر بازی کنید یا چیزی را بیرون ببرید
که به شما این امکان را میدهد که بیشتر راضی باشید .سپس به سمت رئیس خود بروید و یک پرونده برای آن ایجاد کنید  -نه این
که شما را شادتر کند ،بلکه میتواند به بهرهوری شما بیافزاید.

شخصیت

ارزش

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

تعهد شغلی
تعهد شغلی ،احساسی است که فرد نسبت به ماموریت و اهداف یک سازمان دارد .زمانی که یک فرد دارای تعهد شغلی است ،احتمال
بیشتری وجود دارد که کارها و مسئولیتهایی را که به یک سازمان برای رسیدن به هدف کمک میکند ،انجام دهد.

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

تعهد شغلی

اگر بتوانید افرادی را استخدام کنید
که شور و شوقشان با کارشان تقسیم شده باشد،
کال نیازی به نظارت نخواهید داشت.
آنها بهتر از هرکسی خود را مدیریت خواهند کرد...

اخالق حرفهای

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

تعهد شغلی

سازمان آمریکایی گالوپ در گزارشی منتشر کرده:
افرادی که در محل کار خود
یک دوست بسیار صمیمی دارند
 ۷برابر بیشتر از دیگر کارمندان
تعهد شغلی دارند.

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

اخالق حرفهای

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

همه مردم ،مثل هم هستند .این تنها عادت هاواخالق آنهاست که موجب
تفاوت میان آنها مي شود.
كنفوسيوس

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

کاربرد اخالق
اخالق
ملکهاى است پایدار در نفس آدمى
که سبب مىشود،
کارها به آسانى انجام پذیرد
بدون نیاز به اندیشه و نگرش .

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

بداخالقی های جامعه ما
سال گذشته مردم  ۲4میلیون بار به کالنتری ها مراجعه کردند( .منبع :سایت پلیس)

سال گذشته حدود  ۱۲میلیون پرونده قضایی تشکیل شده است (منبع :گزارش وزیر دادگستری)
در سال  ،۲۰۱۶از نظر مقابله با فساد ،از بین  ۱۷۶کشور رتبه ایران  ۱۳۱بوده است (منبع :ایرنا)

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

فرهنگ ما و اخالق ...
ازدواج:

گربه را دم حجله باید کشت
مادر شوهر  ...خواهر شوهر

فرزندی که حرف والدین را گوش می کند ...
سلسله مراتب:
دانشجویی که پروژه اش را خوب و به موقع تحویل می دهد ...
کارمندی که به مدیر خود احترام می گذارد ...
فردی که طرفدار نظام سیاسی کشور است ...

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

چرا افراد به صورت غیراخالقی عمل می کنند؟

استانداردهای اخالقی افراد متفاوت است با
آنچه جامعه به عنوان یک کل از آن ها انتظار دارد
فرد ترجیح می دهد که به صورت خودخواهانه عمل کند

در بسیاری از موارد ،هر دو دالیل وجود دارد.

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

تفاوت استانداردهای اخالقی فرد و جامعه

دستبرد از فروشگاه ها

سرقت هنری

اختالس

اکثر افرادی که مرتکب چنین اعمالی
زمانی که بازداشت می شوند احساس پشیمانی از عمل خود ندارند
زیرا استانداردهای اخالقی آنان از آنچه جامعه انتظار دارد متفاوت است.

ارزش

شخصیت

رضایت شغلی

تعهد شغلی

اخالق حرفهای

توجیه رفتار غیراخالقی
هر کسی این کار را انجام می داد

اگر این کار قانونی است ،پس اخالقی است

احتمال کشف و عواقب آن

