باسمه تعالي

استراتژی سال  6931بانک کشاورزی
"مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان"
مبتنی بر
"حق شایسته رشد کردن"
نقش مدیران و معاونان امور اجرایی در کلیه سطوح عملیاتی بانک به عنوان حامالن ارزش های
پایه ای سازمانی و متخصصان حرفه ای مبتنی بر نوعی "وفاداری سازمانی" ""Organizational Loyaity
و "تعهد حرفه ای" " "Professional Commitmentبرای بهبوود فاوای سوازمانی و توسوعه بخوش هوای
کشاورزی و اقتصادی است"E.A.D" .
بنابراین الزمست مدیران و معاونان امور اجرایی از طریق گستردگی دامنوه ممووزه هوای وود
نسبت به جغرافیای توسعه اقتصادی و کشاورزی مشنایی بیشتری پیدا نموده تا قادر به "ظرفیوت سوازمانی
توسعه ای و حرفه ای" درسازمان شوند.
گسترده نگرش های مدیران و معاونان امور اجرایی ،پرتو مموزنده و روشونگری برمنهوا واهود
تاباند که منها قادر واهند بود در هر یک از حیطه های تخصصی براساس دانوش تخصصوی و حرفوه ای
ود ،رویکردهای تازه ای عرضه کنند و ظرفیت های توسعه ای و حرفوه ای کوه از گتشوته نیوو وجوود
داشته را فعال نمایند ،بدین ترتیب که در فرمیند توسعه سازمانی ،فراتر از دانوش رسومی و تخصصوی ،بوه
یادگیری و تجربه مهارتهایی مانند انعطاف پتیری ،بورگ اندیشی ،یادگیری کار جمعی ،مشارکت و پیوند
با دیگران و مسئولیت پتیری پردا ته و "حق سالم رشد کوردن" و "حوق شایسوته رشود کوردن" را در
محیط سازمان برای کارکنان فراهم نمایند.
توسعه یافتگی و پیشرفت سازمانی" ،فرایندی بلندمدت ،مداوم و همیشه در حال تکامل" است و
این فرمیند ،امکانپتیر نخواهند بود مگر با وجود "مدیران کارممد" " "Efficient Managersبرای تحقق
این فرمیند یکی از پایه گتاران دانش مدیریت در جهان براین باور است که:
مدیریت ،چیوهایی که ما فکر می کنیم نیست ،مدیریت یک دگرگونی بنیادی در اندیشه و تفکور
است که به من "تحول فکری و ذهنی" گفته می شود ،باید در ذهون و اندیشوه مودیران یوک تحوول و
دگردیسی ایجاد شود تا باور کنند تاثیر گتار و تاثیر پتیر هستند ،زیرا "مودیریت ،علوم و دانوش تحوول
است".

این دگردیسی فکری و ذهنی در واقع یک "ویژگی فرهنگی" است به این مفهوم که رابطه ای
میان "علم و فرهنگ" در سازمان ها وجود دارد که در قالب الگوی فکری و رفتاری فراگیر و جامع:
"مموزش به مثابه فرهنگ"
در سراسر محیط سازمان های حرفه ای نهادینه شده و رویکرد فرهنگی و توسعه ای به مموزش و
یادگیری را در سازمان ها مستقر نموده که این رَوَند " "Trendبه "غنی سازی زندگی و رفتار حرفوه ای
کارکنان" " "Employee Professional behavior and life Enrichmentمنجر واهد شد.
در واقع مدیران در سازمان های معاصر باید با رویکرد فرهنگی و توسعه ای فوق بطور مداوم بوه
یک انه تکانی بورگ ذهنی دست بونند و تفکر و نگرش ود را بطور مسوتمر هَورس نمووده و درصودد
باشند که کوک ذهن شان را عوض کنند و مجهو به منتن هوای حسواس سوازمانی و حرفوه ای شووند توا
بتوانند پیرامون ود را "رادیوگرافی" نموده و همه چیو را به سرعت جتب نموده و حساسویت ویوژه و
نگاه اص به محیط اطراف ود داشته باشند.
درصورت تحقق این رَوَند " "Trendمدیریت حرفه ای " "P.Mبه عنوان ابوار توسوعه در مسویر
توسعه یافتگی سازمانی گام برداشته و تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارکنان را جدی گرفته و منورا بوه
نگرش نهادی در سازمان های ود تبدیل واهد نمود ،فرمیند این تحول فکری و رفتاری شوامل تعهود
حرفه ای به ویژگی های سازمانی زیر واهد بود:
 تعهد به ارزش های انسانی و سازمانی تعهد به وجدان و هویت سازمانی تعهد به تازگی در فهم و درک سازمانی تعهد به رَوَند تولید و توزیع دانش  ،تجربه و مهارت های حرفه ای در سازمان تعهد به تحول فکری و رفتار حرفه ای در کارکناناز منجا که دانش مدیریت" ،علم تحول" در سوازمان بوه شومار موی میود ،مودیران حرفوه ای
" "Professional Managersعالوه بر نهادی کردن ویژگی های فوق و به ویژه انتقال دانوش تخصصوی و
مهارت های حرفه ای ،ضروریست افق معنایی جدیدی در رفتار حرفه ای کارکنان بگشایند که مبتنی بر:
"تحول فکری و رفتاری"
منان است ،چون از طریق تغییر دانش ،مهارت ،نگرش و تحول فکری و رفتاری کارکنوان اسوت
که به "بهبود کیفیت زندگی کاری" " "Quality of Work Lifeو تربیت حرفه ای کارکنان می توان راه
پیدا نمود و تداوم ایون رَوَنود بوه شوکل گیوری "رفتوار حرفوه ای کارکنوان" Employee Professional

 "Behaviorکه مبتنی بور "توسوعه قابلیوت هوا" " "Capabilities Developmentو "توسوعه اسوتعدادها"
" "Talent Developmentو اثرگتاری و اثر پتیری سازمانی است منجر واهد گردید.

در این راستا دانش مدیریت حرفه ای ""P.Mبورای عبوور از دوره توسوعه نیوافتگی بوه توسوعه
یافتگی و بهتر شدن مسیر توسعه یافتگی حرکت نموده ،زیرا این سیستم های مودیریت حرفوه ای ""P.M
است که استعدادها را توسعه داده " "Talent Developmentو منها را شکوفا نمووده و در غیور اینصوورت
استعدادهای سازمانی سرکوب گردیده و از بین می روند.
در واقع توسعه یافتگی مجموعه ای یکپارچه است که مدیریت حرفه ای " "P.Mموتور محورک
من به شمار می مید و این در حالی اسوت کوه کشوورهای توسوعه نیافتوه کماکوان بور ایون باورنود کوه
سازمان های منها تصور می کنند که دانش مدیریت ،دانش تخصصی نیسوت و هموه موی تواننود وظوای
مدیریتی را به وبی و شایستگی انجام دهند که در نتیجه ،این رَوَنود بوه "رکوود و انجمواد سوازمانی" و
توسعه نیافتگی منان منجر شده و در مقابل در کشورهای توسعه یافته ،سازمان های پیشرفته به طور موداوم
در جستجو و تکاپوی حرفه ای ود هستند و سخت مشتاق و شیفته کش

و شناسایی مموزه های سازمانی

و علمی هستند که این شناسایی هم به طور طبیعی به "گشودگی و انبساط سازمانی" منان می انجامد.
در فاای "انبساط سازمانی" است که "امکان گفت و گوهای" صادقانه و سرگشاده که براساس
حسن نیت ،تجانس فکری ،روشن بینی و رد سازمانی شکل گرفته در قالب:
"گفت و گوهای عمیق" ""Deep Talk Talking
بین مدیران و کارکنان در کلیه سطوح عملیاتی سواماندهی شوده و زمینوه "تعامول حرفوه ای"
" "Professional Interactionدر رفتار کارکنان را فراهم می مورد و پس از "گفوت و گوهوای عمیوق"
سازمانی است که می توان به جای انجام کارهای منقطع و واکنشی ،پروژه های توسعه ای ود انگیختوه
و بلندمدت یا به تعبیر متخصصان حوزه کسب و کار،
"کار عمیق" ""Deep Work Working
انجام داد و به ویژه در سازمان های معاصر این فرمیند از طریق:
"یادگیری عمیق" ""Deep Learning
که یکی از دستاوردهای فناوری های ا یر است امکانپتیر می شوود و منوافع بلندمودتی کوه از
انجام چنین پروژه هایی حاصل می شود به روند توسعه پایدار " "S.D.Tمنجر واهد شد.
در این شرایط کارکنان به "درجه ای از درک و ودمگاهی سازمانی" در رفتار حرفه ای نائل
می شوند که فعالیت هر یک از منان در رسیدن به "هودف مشوترک سوازمان" نقوش واهود داشوت و
ماموریت اصلی س ازمانی منان اصلی ترین چیووی اسوت کوه موی واهنود بوه انجوام رسوانند ،در واقوع
می واهند بین انجام یک ماموریت باالتر و رسیدن به اهداف سازمانی ،براساس الگوهای ارزش محوری
و ماموریت محوری" ،تعامل حرفه ای" " "P.Iبرقرار نمایند تا با تعهد فکری و رفتاری وود در فرمینود
"توسعه و پیشرفت سازمانی" " "O.Dتاثیرگتار باشند و سوازمان نیوو از ایون "تعامول حرفوه ای" ""P.I
بر وردار گردد.

از طرفی سازمان های معاصر در راستای تکاپوی سازمانی و بسط ظرفیت هوای انسوانی ،مسوئول
تکثیر و پرورش:
"الگوهای سالم رفتار حرفه ای"
در کارکنان هستند بنحوی که رفتار منان درقالب "رفتار حرفه ای" " "P.Bدر محیط سوازمانی
مشکار شده و در واقع مدیران امور اجرایی و روسا و معاونان ادارات مرکوی و مدیران و معاونان اسوتانها
ناگویر واهند بود در قالب "رفتار حرفه ای" کارکنان
" ویشتن حرفه ای" ""Professional-Self
و " ویشتن سازمانی" ""Organizational-Self
کارکنان را در سطوح گوناگون سازمانی تقویت نموده و از طریق این ویژگی هوای حرفوه ای
است که به سازمان های معاصر نگریسته می شود.
براین اساس تربیت و پرورش "الگوهای سالم رفتار حرفه ای" درقالب "رفتار کارکنوان حرفوه
ای" شالوده و بنیاد "بانک سالم" و "شعب سالم" واهد بود.

