فرهنگ سازمانی
و مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان

امروزه عالوه بر مسیرهای خاصی که "پیشرفت" در جهاا مااصار دالاای مای ک ا
ااساای" "  " Human Capitalدر سازما ها به سرعت در حای تکامل است تا تلا هل باه ها

"سارماهه
"روهکارد

تحوی آفرهن" شود و بتواا در عصر هزاره سوم به صورت "سرماهه ااساای آه ه اگر و کارآما " ظااهر
شود از آاجا که هر سازماای م حصر به فرد است و کماکا م حصر به فرد هم باه باه زهسات حرفاه ای
خود ادامه ده

اهن هگااگی فقط باا "ما هرهت حرفاه ای" " "Professional Managementمای توااا

پوهاهی سازماای را وارد هک وره از جهش و رش خود ک

و در اهن راستا "سرماهه گذاری پاها ار" ایاز

ضرورت م هرهت حرفه ای را بیش از پیش در سازمااهای مااصر گوشزد می ک .
ب ابراهن از طرهق اهجاد و ااتقای فرصت های هاادگیری و آماوزه هاای روها ادهای حرفاه ای
الزمست تواااهی های سازماای م هرا در قالب رؤسای شاب بیش از پیش پرورش داده شود تا با وجاود
میزا پیچی گی روه ادهای اقتصادی و بااکی رؤسای شاب درصورت برخورداری از کُ شهای ساازماای
زهر به ع وا :
م هر دااا

"Manager " the Knower

م هر سازا ه

"Manager " the Maker

م هر کُ شگر و عمل ک

بتواا

ه

"Manager " the doer

به اهرمهاهی دست هاب ا کاه توااااهی رفتاار حرفاه ای کارک اا را بارای تلیاین ع ال

روه ادهای حرفه ای ارتقاء ده .
در اهن راستا در ه

اقتصاد "دااش – محور" " "Knowledge – Baseهادگیری ک ی ورود باه

سازما دااش – محور است و تجزهه و تح یل اقتصادی و حرفه ای مهارت ها و فرصات هاای ج ها ی
برای م هرا در سازما هادگیرا ه فراهم می اماه .
اهن "افق ما اهی" شاهستگی حرفه ای م هرا را درقالب رؤسای شاب در شلکه بااکی به اثلات
می رساا و آاها را به شکل افرادی کامالً حرفه ای کارآفرهن متخصص و خُلره اشا می ده که قواعا
حاکم بر م طق بازار پوی و بااا

را باه خاوبی درم اماوده و بار میااهیمی باو تربیات و پارورش

سرماهه های ااساای ارخ بازگشت سرماهه کارآهی اثربخشی و بهره وری بایش از پایش حساسایت اشاا

می ده

زهرا سرماهه گذاری در تربیت و پرورش رفتار م هرا حرفه ای اماروزه تلا هل باه بزرگتارهن

حوزه سرماهه گذاری اقتصادی در سازما ها ش ه است.
از آاجا که "تحرم و پیشرفت سازماای" در اهاهت پیام های اقتصادی و اجتماعی ساازا ه ای
را در پی دارد باضی از دگرگوایهای ب یادی و پیام های حاصل از تغییرات ساره در عرصاه داااش در
قالب "توساه ع می" و "االاشت دااش سازماای" را که پیام آور تحوالت بیشتری در آه ه ساازماای باه
شمار می آه را می توا به اختصار در زهر مشاه ه امود:
 ع م قطایت و ااپاه اری:به اهن میهوم که داده ها و اطالعات به سرعت در جها مااصر تج ه سازما می شوا .
 آموزش و کارآموزی حرفه ای م اوم:""Education and Continuing Vocational Training
به اهن میهوم که هادگیری ه

فرآه

همیشگی و پیوسته و ابزاری برای ااطلاق با اوضاع ج ها

سازماای به شمار می آه .
 شلکه ارتلاطی :به اهن میهوم که داده ها و اطالعات قاب یت پخش و ااتشار را در سطح وسی پی ا می ک

.

 پوهاهی و قاب یت اااطاف براامه های آموزشی:به اهن میهوم که ت وع رشته های ع می و کاربردی باه گسترش هابا و برااماه هاای آموزشای
"موضوع محور" به "فرآه های آموزشی و پژوهشای" " مسال ه – محاور" "  "Problem – Orientedو
"اتیجه – گرا" " "Result-Orientedتغییر هاب .
 ت وع اقش و کارکرد آموزشی:به اهن میهوم که اقش و کارکرد مح ود آموزشی باه به اقش و کارکردهای مت وع آموزشای و
بکارگیری ف اورههای ب رسااه ای " "Multi-Mediaتغییر یابد.
 حساسیت زاهی اسلت به محیط حرفه ای:به اهن میهوم که فضای درو گرا و بی اعت اء به مسائل محیطی الزمست به فضای بارو گارا و
حساس به ارتلاطات محیطی "ارتلاط با ص اه

رسااه ها سازما ها و  "...تل هل شود اهن حساسیت زاهی

اسلت به محیط بیرو را به خوبی در مثای زهر می توا مشاه ه امود:
" در ه

صلح بهاری اابی اهی در اقطه ای برروی پُ ی اشسته بود و تاب وهی باا اهان مضامو در

دست داشت که:
"کور مادرزاد"
عابرا ب و اعت اء از ک ار او می گذشت

و اصالً توجهی به او امی کردا

در اهن میا هکی از

رهگذرا تحت تاثیر قرار گرفت و دست به کار متیاوتی زد او آ تاب و را برداشت و در طرف دهگر آ
تاب و ب ین اوشت:

فصل بهار است و من امی تواام زهلاهی های بهار را مثل شما بلی م
در اهن ه گام گوهی ماجزه ای رخ داد و عابرا و رهگذرا شروع باه کما

کارد باه وی

امودا .
در واق م هرهت گراهی ج ه و فره گ م هرهت حرفه ای بیا های گوااگو "آفره ا گی
و برااگیختگی" و "توساه شیافیت سازماای" است کاه "کاااو هماه کُا ش هاا و رفتارهاای حرفاه ای
کارک ا " در سازما ها است.
زهرا از طرهق توساه تواام ی های حرفه ای و تخصصی کارک ا

"مهارتهای حرفه ای" آااا

" "Prifessional Skillsبه میهوم "تواااهی ااجام امور تخصصای باه احاو مط او " باه "شاهساتگی هاای
ک ی ی و محوری" " "Core-Competenciesتل هل ش ه و با عرضه و تقوهت اهن شاهستگی های محاوری
در قالب "سل قاب یت ها" " "Capabilities Basketمزاهای فوق رقابتی م حصر به فرد برای سازما اهجاد
خواه گرده .
امروزه در"م هرهت رفتار حرفه ای کارک ا " سازما را به ع وا "سل قاب یت هاا" در اظار
گرفته زهرا ده گاه ج ه در رقابت ملت ی بر:
 اوآوریو ارتقای قاب یت های محوری ج ه به میهوم توااااهی اساتیاده از "مهاارت هاای حرفاه ای"
" "Professional Skillsاست.
که ب ااچه فرآه

"اوآوری" " "Innovationبطور صحیح م هرهت شود تلا هل باه "قاب یات"

خواه ش و اگر قاب یت ها از وهژگی های زهرا به اختصار در قالب ( )V.R.I.Sبرخوردار باش

ها ی:

 -ارزشم

-Valuable

 -کمیا

-Rare

 -غیرقابل تق ی و کپی برداری

-Immitable

 -ب و جاهگزهن

باش

-Lack of Substitute

تل هل به "شاهستگی محاوری و اساسای" مای شاوا و در واقا "شاهساتگی محاوری و

اساسی" "فاالیتی است که ه
و م هرا ااگزهر خواه

سازما در مقاهسه با سازما های دهگر آارا بهتر می تواا به ااجام رسااا

بود که در تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارک ا در آه ه بر"سل قاب یتها"

"  "Capabilities Basketتمرکز اماه .
به تالیری "م هرهت رفتار حرفه ای کارک ا " سطح توقا و ااتظاار از کارک اا در ساازما و
محیط کار را تایین می ک

و تالش می اماه با رش "تک ی

هاای پیشارفته پرسا ی" و "برااماه هاای

م هرهت سرماهه ااساای" کارک ا را برای مجموعه وسیای از موقایت های م هرهتی و شغ ی آماده اماه
و در اهن وضایت عوام ی اظیر:

 ص اقت و وفاداری سازماای اعتماد سازماای تاه حرفه ای ااطلاق پذهری و اااطاف پذهری ذه ی اظم ثلات و مسلولیت پذهری تواام ی هادگیری توا کارگروهیه ف فرض ش ه و اهن ااتظار از سازما و براامه های آموزشی وجود دارد کاه وهژگای هاای
فوق را با بر اامه رهزی هوشم ااه به ای باروری توسااه و کیییات بخشای آماوزش در رفتاار حرفاه ای
کارک ا اهاده ه اماه .
ازآاجا که در اقتصاد رقابتی ک وای "سل

های هاادگیری" " "Learning Styleتغییار هافتاه و

تحوالت ج ه ی در روشهای آموزشی و میهوم هادگیری اهجاد گرده ه همسو با اهن تغییارات در ها
"اقتصاد دااش – محور" " "Knowledge – baseعالوه بر تواااهی های تخصصی و مهارت های حرفاه ای
فاالیت های فردی و اجتماعی از قلیل:
 شیوه سخن گیتن احوه رفتار حرفه ای طرز برخورد و ارتلاطات اجتماعی -وحتی سل

و شیوه للاس پوشی

کارک ا ایز تاثیر به سزاهی دارد و اهن ها عوام ی است که از آاها تحت ع وا "کاراحساسای"
" "Emotional Labourاام برده می شود و از طرهق آاها کارک ا می تواا
ای سازما ک تری و اداره ک

 .و همچ ین به جای ااجام کارهای م قط

و طرحهای توساه ای در قالب "کارعمیق" ااجام داده و م اف ب

احساس خود و دهگرا را به
واک شی و زودبازده پروژه ها

م تی که از ااجام ب ین پروژه هاهی

حاصل می شود ساازما را در مسایر "توسااه پاها ار" قارار مای دها  .در واقا "رفتاار حرفاه ای"
" "Professional Behaviorباارای اشااا داد وهژگاای هااای کارک اااای بکااار م ای رود کااه وظاااه
مسلولیتهای خود را به واسطه دااش مهارت اگرش و تجار
جااله ااجام می ده

و آموزه های سازماای بطور تخصصی و همه

و به خوبی آموخته اا که باه سای اماه

در مسیر "جرهاای از داااش ساازماای"

" "The Flow of Organizational Knowledgeبیزی به سازما خود اضافه ک
بطور م اوم تکرار ک

و اه آاکاه وظااهیی را

 .در آ صورت می توا ادعا امود که هکی از اقش های م هرا

شاب در تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارک ا
ت وع خالقیت و ترغیب ک

و

درقالب رؤسای

"پرورش خالقیت" آاا اسات کاه موجاب توسااه

ه اه ه های کارک ا سازما در فرآه

مهارت های:

 اه ه هابی اه ه کاری اه ه پروریمی شود.
همچ ین رؤسای شاب با تاکی بر فراهم سازی مهارت های ج ه سازماای باه ع اوا "تساهیل
گر" " "Facilitatorدر راستای سوق دهی کارک ا سازما به سمت بازش اسی و تشخیص ضارورت هاا و
اولوهت های حرفه ای موجب ظرفیت سازی مشارکت سازماای خواه ش و از طرفی با تاکی بار اقاش
"حااامی گااری" " "Mentoringموجااب بهلااود "تا ااق خاااطر سااازماای" " "Engagementکارک ااا
می گردا و تالش می اماه

با روش گری و آگاه سازی و اهجاد ااگیزه در میا کارک ا سازما

امکاا

"آشکارسازی" " "I lluminationو توساه تلادی فکری و رفتاری باا محایط ساازما را فاراهم اماوده و
کارک ا را به سمت رفتارهای حرفه ای مشخص ه اهت اماه

از سوی دهگار رؤساای شااب در اقاش

"مربی گری" " "Manager as a Coachingاز طرهق بازساازی امکاااات و اهجااد شاراهط ج ها بارای
شکوفاهی کارک ا بر "فرصت سازی و آزادسازی استا ادهای" آاا و رش اوعی "پوهااهی ساازماای"
تالش می اماه .
درصورت تحقق اهن فرآه

کارک ا سازما به سطح باالتری از ظرفیت و تاوا ااجاام اماور

حرفه ای دست می هاب

و از طرف دهگر تواااهی "اثرگاذاری و اثرپاذهری" " و اگارش ب گاااه" باه

سازما را ک سب خواه

امود و در اقش ها و موقایت های ج ه سازماای با هک هگر تاامال ماوثر پیا ا

کرده و "خوهشتن ساازماای" " "Organizational- Selfو "خوهشاتن حرفاه ای" ""Professional- Self
خود را عرضه اموده و اهن "روا م جر به تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارک اا " و "تواام ساازی
آه ه حرفه ای ساازما " خواها شا " "To Empower Organization Professional Futureو امکاا
رش و پروراا

کارک ا را فراهم خواه امود.

از آاجا که بر "مزهت استراتژه
تاکی ش ه و "اولوهت استراتژه

باا

سرماهه ااساای " در مقاهسه با ساهر م اب سازماای بیش از پایش
" ایز "سرماهه ااساای" باه شامار مای آها

آموزش و توساه مهارت ها از طرهق بازاگری و بازاا هشی در فرآه

الزمسات اداره کال

و روشهای آموزشی و هاادگیری بار

بهلود و بهسازی کییی براامه های آموزشی و بر استیاده از اگرش ع می در موقایت هاای واقاای و روش
حل مسل ه تمرکز اموده تا بتوا در شراهط رقابتی و فوق رقابتی در شلکه بااکی توا برخش و تحارم
م اسب حرفه ای کارک ا را فراهم اموده و به وهژه بر
تحوی فکری و رفتاری
بیش از ااتقای دااش تخصصی و مهارت حرفه ای کارک ا تصرهح و تاکی اموده تا اهان رواا باه بهلاود
"کیییت زا گی کاری کارک ا " " "Quality of Work Lifeبی جام و در آ صاورت رفتاار حرفاه ای
کارک ا در اهن فرآه

هم ملت ی بر قاب یت م اری و هم ملت ی بر اثرگذاری و اثرپذهری خواه بود .به

احوهکه کارک ا می تواا

خود به ع وا افرادی "متیکر" "تح یل گار" و "تساهیل گار" در ساازما

ظاهر شوا .
ب و ترده شراهط م اسب آموزشی در سازما های مااصر ماا

ایااز باه "هاوا آ

برای کارک ا به شمار می آه و شخصیت آاا را صیقل داده و موجب ارتقاء و پربار ش
عضو آ هست

ش ه و حس کامیابی و رضاهتم ی عمیقی در آاا فراهم می ک

و غاذا"

سازماای کاه

که م جر به تقوهات و

افزاهش بسل گی و تاه سازماای و اجتماعی می شود  .در ب ین شراهطی کارک ا می تواا

"تحرم

سازماای و شغ ی" پی ا اموده و با افزاهش ظرفیت های مول خود عه ه دار "اقش های تازه" گرده ه و
"فره گ پوها و شکوفاهی" در سازما از خود به جا خواه

گزارد.

امروزه در سازما های مااصر
آموزش به مثابه فره گ
به ع وا شکل ج ه ی از "سرماهه فره گی" " "Cultural Capitalبه شمار می آه به احوهکاه
می توا گیت "توساه پاه ار اقتصادی" در گرو عام ی فره گی است و "فره اگ و سارماهه فره گای"
پاهه و اساس رش و توساه پاه ار اقتصادی است.
از آاجا که ساحت فره گی همچو ساحت فیزهکی به آساای قابل شا اختن ایسات و حاوزه ای
پیچی ه و ب ا بُاا ی اسات ارتقااء و اعاتالی اساتاا اردهای آموزشای و "سال

هاای هاادگیری"

" "Learning Styleامری امکااپذهر ولی زماالراست و الزمه بقاء و حضور در اقتصاادهای رقاابتی و فاوق
رقابتی وجود سرماهه های ااساای ماهر و هوشم

با درجه باالهی از مهارت های حرفه ای است تا بتواا ا

با اااطاف پذهری تغییرات سازماای را به آساای پذهرفته و با بهره گیری از "کارآموزی حرفه ای م اوم"
" "Continuing Vocational Trainingبهره وری خود و سازما را افزاهش داده و باعث تحرم سازماای
شوا اهن روا موجب می گردد که کارک ا در ساهر موقایت های شاغ ی ایاز تجرباه کساب اماوده و
"فرصت های حرفه ای" بیش از پیش برای آاا اهجاد گردد.
در اهن راستا حضور کارک اای که دارای ااگیزه های قوی شغ ی برای رش و پیشارفت شخصای
هست

در دوره های کاارآموزی حرفاه ای ما اوم ( )C.V.Tبایش از سااهر کارک اا باوده و باه وهاژه

دوره های کارآموزی حرفه ای ( )C.V.Tدر سازما هاهی که دارای اساتراتژی رشا و توسااه هسات .
ضرورت بیش تری می هاب زهرا کارک ا باا مشااغل باا ارزش افازوده بااال و مسالولیت زهااد بیشاتر باه
دوره های کارآموزی حرفه ای ( )C.V.Tایازم

بوده و از طرفی در مشاغل با پیچیا گی هاای عم یااتی

برگزاری دوره های کارآموزی حرفه ای ( )C.V.Tحائز اهمیت بیشتری خواه بود.
درصااورت تحقااق اهاان فرآه اا

"غ اای سااازی زااا گی حرفااه ای" " Professional Life

 "Enrichmentدر قالب "فره گ سازماای" شکل می گیرد و الگوی فراگیر و جام
"آموزش به مثابه فره گ"

در سراسر محیط سازماای اهاده ه خواه ش

و

"روهکردی فره گی به آموزش و هادگیری"
در باا

مستقر خواه گرده تا "افق ما ااهی ج ها ی" در رفتارهاای حرفاه ای و ساازماای

کارک ا پ ه ار گردد.

