باسمه تعالي

استراتژی سال  6931بانک کشاورزی
"مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان"
مبتنی بر
"اراده سازمانی معطوف به تحول"
سازمان های معاصر ،صرفنظر از مسیرهای خاصی که برای پیشرفت و توسعه خود دنبال می کنند،
"سرمایه های انسانی " شان " "Human Capitalبه سرعت در حال تکامل و "خود توسعه بخشی" اند تاا
تبدیل به یک رویکرد "تحول گرا" و "الگوساز" شوند ،زیرا درهزاره جدید ،سرمایه های انسانی افق گرا
و کارآمد ،خود در سازمان هایشان به مثابه:
"معیار کیفیت "اند.
و از اینروست که دانشمندان مدیریت نیز بر این باورند که:
"کیفیت هر سازمان  ،کیفیت مدیران" آن است و
"کیفیت مدیران هر سازمان ،کیفیت تفکر و دیدگاه"
آنان است و بنابراین می توان گفت:
"هر سازمان به آنجا می رود که دیدگاه مدیرانش می رود"
در ایت راستا" ،مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان" امکان توسعه مبادله فکری و رفتاری کارکنان
را با محیط سازمان فراهم می آورد و "کنشگران سازمانی" را به "رفتارهای مشخص حرفه ای" هادایت
می کند.
از آنجا که در سازمان های معاصر ،حوزه زیست ساازمان از رریاق مرمروهاای عرمای شاناخته
می شود در این حوزه ،مجموعه فکری و رفتاری که بتواند به تولید و بااز تولیاد نظاای زیسات ساازمانی
کمک کند در مالب "رفتارهای حرفه ای کارکنان" شکل گرفته که این فرآیند ،خود را در شاخص های
اساسی زیست سازمانی که برخورداری از:
 تعهد حرفه ای خودآگاهی سازمانی تجربه مهارت های سازمانیاست ،نشان داده می شود.

از ررفی چون هرگونه تغییر فکر و رفتار براساس امتصاادی محایط ساازمانی شاکل مای گیارد،
ضرورت تغییر فکر و رفتار حرفه ای و اینکه کُنشگران سازمانی بتوانند "الگوهاای کارآماد جدیاد" را باه
آسانی جایگزین "الگوهای ناکارآمد" کنند ،منوط به آن خواهد بود که مدیران و معاونان امور اجرایای
در کریه سطوح عمریاتی سازمان ،چشم تیزبینی برای مشاهده الگوها و دیدگاه های اساتراتییک اررگارار
داشته باشند تا بتوانند افق انتظارات سازمانی را با تمرکز بر همگرایی در نگار

هاای توساعه ای ترسایم

نموده و به عنوان بازیگران اصری در کانون فضای سازمانی به تغییار الگوهاای فکاری و رفتاار حرفاه ای
کارکنان بپردازند.
در این راستا ،از آنجا که "مدیران حرفه ای" " "P.Mدر ساازمان هاای معاصار از نهاش هاای
سازمانی زیر برخوردارند:
"مدیر به عنوان کشف کنناده اساتعدادهای کارکناان" " "Employee Talent Scouterبادیهی
است ،استعدادهای کارکنان به مفهوی:
"مجموعه ای از توانایی های مشخص حرفه ای"
اساات کااه م ادیران ناااگزیر بااه کشااف و بااه حااداکثر رساااندن "بااازده اسااتعدادهای" آنااان
هستند "Maximizing Return on Talent Rot".زیرا در فضای سازمان ها اکثراً "اساتعدادهای کارکناان،
نهفته" " "Latent Talentاست ،یعنی استعدادهایی است که "فرصت بُروز و ظهور" نیافته اند و مادیران
الزمست این "استعدادهای نهفته" " "Latent Talentرا به "اساتعدادهای آشاکار و وامعای" " Realized

 "Talentبه مفهوی استعدادهایی که "فرصت بُروز و ظهور" یابند تبادیل نمایناد ،چاون اکثار کارکناان،
جوهر درونی خود را در سازمان ها آشکار نمی کنند و مادیران بایاد از رریاق "مادیریت اساتعدادها"
بتوانند کارکنان را چون لعل گرانبها ،ترا

داده و استعدادهای آنان را آشکار نمایند تا درخشش بیشتری

پیدا نموده و به فضای سازمان خود بتابند.
 مدیر به عنوان رهیاب و راهگشا ""Path-Finderکارکنان سازمان ها با یافتن الگوهای فکری و رفتاری مادر خواهند بود ،فرصت رشاد و توساعه
تخصص حرفه ای پیدا کنند و مسیر فکری و رفتاری خود را تغییر داده و موجب اعاتیی ههنای و اناای
فرهنگ سازمانی شوند.
امروزه نظریه های سازمانی نشان می دهد که کارکنان با ررحواره ها و الگوهاای ههنای خاود
وارد سازمان ها می شوند و بنابراین"مدیران حرفه ای" " "P.Mدر سازمان ها با ررحواره هاای فکاری
متفاوت و متعددی مواجه و روبرو هستند که چنانچه خود به عنوان "الگوهای راهگشاا" ""Path-Finder
در سازمان ظاهر شوند ،تیشهای جمعی آنان در راه رسیدن به "هدف مشترک سازمان" خود می تواناد
عامری جهت توسعه و پیشرفت سازمان بشمار می آید و فضایی سرشار از "امید ساازمانی" باین کارکناان
ایجاد نماید ،بنحویکه همه آنان ،فرصت اندیشیدن و یافتن راه حل مسائل و مشکیت سازمانی را به خاوبی
مرار گرفته و به سمت "تعامل حرفه ای" " "Professional Interactionدر محیط سازمانی سوق می یابند.

 -مدیر به عنوان پرورش دهنده رفتار حرفه ای کارکناان " Employee Professional Behavior

"Developer
ومتی دیدگاه های توسعه ای در سازمان هاا مساتهر مای گاردد ،مادیران تجاار

حرفاه ای و

سازمانی خود و فراتر از آن را به منظور تغییر "رفتار حرفه ای" کارکنان بین آنان مبادله و ارائه می کنند
تا در نهش "پرور

دهنده رفتار حرفه ای"کارکنان ،فرصت های یاادگیری و امکاان رشاد ساازمانی را

برای آنان فراهم آورند.
در این راستا در سازمان های معاصر" ،الگوی رویکرد رفتاری" " "KAPکه:
"تحول فکری و رفتاری"
کُنشگران سازمانی را هدف مرار داده شامل:
 -تغییر دانش

- Knowledge

 -تغییر نگر

- Attitude

 -تغییر رفتار حرفه ای و سازمانی

- Practice

بیش از پیش در سازمان های معاصر اهمیت یافته و بر ضرورت "تحول فکاری" و تغییار "رفتاار
سازمانی" " "Organizational Behaviorو تغییر رفتار حرفه ای " "Professional Behaviorکریه کُنشگران
سازمانی تاکید گردیده به نحویکه بر ربق "الگوی رویکرد رفتاری" ""KAPظرفیت مسئولیت پاریری و
امکان رشد و بالندگی "شخصیت حرفه ای" و سازمانی کارکنان فراهم آمده و از رریق فرصتی که برای
رشد و توسعه "مابریت های کریدی" " "Key Capabilitiesدر ساازمان فاراهم مای آیاد باا "سابدی از
فراوانی استعدادهای" " "Talent-Richکارکنان در همه سطوح عمریاتی سازمانی مواجه می شوید که در
آن صورت با "مادیریت اساتعدادها" و "مادیریت رفتاار حرفاه ای" کارکناان مای تاوان زمیناه سااز
جهش های سازمانی بزرگی شد که متناسب با شأن و منزلت سازمانی خواهد بود ،و در این مسیر پرفراز و
نشیب  ،جز از رریق
"اراده سازمانی معطوف به تحول"
دست نخواهیم یافت ،همچنانکه امتصاد دانان معاصر نیاز بار ایان باورناد کاه فهاط "مادیریت
حرفه ای" " "Professional Managmentمای تواناد امتصااد ایاران را وارد یکادوره از جهاش و رشاد
امتصادی کند و "سرمایه گراری پایدار" و "اشتغال پایدار" نیز ضرورت "مدیریت حرفه ای" را گوشزد
نموده است.
در این راستا ،بطور نمونه به "مادیریت حرفاه ای" " "P.Mدر یکای از شارکت هاای معاصار
پرداخته می شود.

"دوسناریوی تحوالت آینده تا سال "0022
در سال  0202مییدی شرکت" شِل" که یکی از پیشروهای تدوین سناریوهای آینده در جهاان
است  ،برای تحوالت آینده خود تا سال " 0022حدود  78سال بعد" دوسناریو منتشر کرد:
 سناریو کوه ها سناریو امیانوس هااین دو سناریو ،پیرامون
"نحوه توزیع مدرت سازمانی و توانمند سازی کارکنان" " Empowermentدر آینده" است .در
سناریو کوه ها ،مدرت سازمانی در دست چند بازیگر محدود تجمیع شده و در واماع "انباشات مادرت"
انجای گرفته و هیچگونه "رمابت پویایی" وجود نداشته و فهط به تربیات و پارو

"مادیران مدرتمناد"

پرداخت شده است.
در سناریو امیانوس ها ،مدرت سازمانی بازیگران متعددی دارد که هر یک به نوبه خود سهمی در
"مدرت سازمانی" دارند و در وامع "توزیع مدرت" انجای گرفته و بازارها نیز رمابتی و فوق رمابتی است
و به تعبیری در این سناریو به تربیت و پرور

"مدیران مدرت بخش" مبادرت گردیاده ،بادیهی اسات

تحهق سناریو "مدیران مدرت بخش" جز از رریق "مدیریت رفتار حرفه ای" و "مدیریت اساتعدادها"
در یک افق برندمدت امکاپریر نخواهد بود.

