مديريت توجه
""Attention Management
در سازمان هاي معاصر" ،توجه" و "احترام" به كاركنان به"توجه" و "احترام" به مشتريان منجر خواهد شد و
بدون ترديد" ،نابرابري در توجه به نابرابري احترام در سازمان ها" مي انجامد.
اينكه در فرايند "ظرفيت سازي فرهنگي" در سازمان ها به اين درك مهم بتوانيم دست يابيم كه :
"بازتوزيع در سازمان ها فقط براي پول نيست ،بلكه احترام و فرهنگ را هم مي توان بازتوزيع كرد ".به "ظرفيت
فرهنگي" سازمان ها برمي گردد ،به تعبيري "ظرفيت فرهنگي" در قالب زيست سازماني "حاصل حساسيت هاي
ذهني ،فرهنگي و اخالقي در محيط كار" است و در اين راستا آنچه درون سازمان ها اهميت شاياني دارد،
جرياني است كه در رگ هاي سازمان ها به صورت "ضرباهنگ فرهنگ سازماني" جاري و روان است .زيرا
ارتباطات سازماني در قالب فرهنگ  ،نقش بنيادي و اساسي در روند پويايي سازماني ايفاء مي كند و رشد
فرهنگ سازماني را در فضاي "عرصه خالقانه"  ، "The creative Discipline" ،شكل مي دهد .ظرفيت ها
و پتانسيل هاي موجود در سازمان ها نيازمند بازآفريني و تبديل شدن به "شاخص هاي استراتژيك" هستند تا
بتوان با تكيه بر اين شاخص ها" ،مزيت رقابتي" بانك را در عرصه مناسب نوين اقتصادي و بانكي بازتعريف
كرد ،زيرا بانك الزم است "منابع و فرصت هاي" خود را در قالب ارزش افزوده اي ايده آل ،با ثبات و سودآور
عرضه كند تا در رقابت با رقباي خود الگويي ساده و شفاف را براي توسعه فراهم نمايد.
از جمله "شاخص هاي استراتژيك سازماني"  ،كسب "شايستگي فرهنگي" "Cultural Competency" ،
در سازمانهاست و آن به مفهوم "تحمل فرهنگ هاي گوناگون درون و برون سازمان و همگرايي نسبي و تحمل
و مدارا و هم افزايي تجربه ها و نكات مثبت ميان همه كنشگران سازماني" خواهد بود.
د ر واقع كنشگران توسعه يافته سازماني كه كاركناني هستند كه حدود سازماني و مسئوليت حرفه اي خود را به
خوبي مي شناسند و سعي مي كنند در حيطه نفوذ و وظائف خود موثر و تاثيرگذار باشند در نقش روساي شعب
بايد قادر باشند نسبت به ساير كنشگران سازماني و مشتريان با فرهنگ هاي گوناگون و متفاوت "حساسيت
فرهنگي" ايجاد نمايند به نحوي كه بتوانند از نگاه ساير كاركنان و ديگران به محيط سازماني خود نگريسته و
آنان را درك نمايند و شرايط و موقعيت شان را بفهمند ،در چنين فرايندي است كه ساير كاركنان نيز در قالب
كنشگران توسعه يافته سازماني در نقش هاي گوناگون حرفه اي خود مي توانند نسبت به يكديگر و مشتريان
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"توجه ويژه و خاص" مبذول داشته و تبادل نقش نموده و گويي خودشان در سازمان در "نقش مشتري" ظاهر
شده اند "Become a Customer" ،و آن به اين مفهوم است كه كاركنان ،خودشان چگونه انتظار دارند در
صورت مراجعه به سازمان ها با آن ها برخورد شود.
در واقع اولين گام در مسير "شايستگي فرهنگي" در سازمان آن است كه كاركنان بياموزند كه ارزشمندند و
اينكه ديگران هم ،در جايگاه خود داراي ارزشند.
اگر اين امر در سازمان ها ،دروني شود مي توان گفت بسياري از مشكالتي كه در روابط سازماني و اجتماعي با
آن مواجهيم حل خواهد شد.
بنابراين الزم است كاركنان را به عنوان كنشگران توسعه يافته در نقش هايي گوناگون حرفه اي به مشاركت،
حق اظهارنظر و تفكر سازماني هدايت نموده و به آنان فرصت تبادل نظر و درك خود و ديگران را بياموزيم.
يعني آن ها فرا بگيرند كه چگونه مي توانند در زيست مشترك سازمان مسير و فرايندهاي همزماني را با يكديگر
ايجاد كنند كه كاركرد اصلي آن
هسته مشترك Common Core
زبان مشترك Common Language
و مفهوم مشترك Common Sense
باشد كه مثل غضروف ها در يك شبكه همه را به يكديگر وصل مي كنند و ارتباط مي دهند و باعث مي شوند
كنشگران سازماني با يكديگر برخورد پيدا نكرده و تفاهمي ايجاد مي كنند كه زبان هم را بهتر بفهمند.
بدين ترتيب كنشگران سازماني به اين مرحله از درك سازماني نائل مي آيند كه فعاليت هر يك از آنان چگونه
در رسيدن به هدف مشترك سازمان نقش دارد و الگوهاي فرهنگي و اخالقي چگونه مي توانند در مسير تحقق
"توسعه پايدار" تاثيرگذار باشند به طوريكه نسل هاي بعدي سازمان نيز از اين تعامل و تعادل برخوردار خواهند
شد .در اين شرايط است كه كاركنان مي توانند اميد به آينده اي را داشته باشند كه در آن مفيد و تاثيرگذار واقع
شوند .در چنين مسيري كاركنان با يافتن "الگو" نيز قادر خواهند بود "رشد" پيدا كنند و "مسير ذهني" خود را
تغيير دهند ،و موجب "اعتالي ذهني" و"غناي فرهنگ سازماني" خود شوند.
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امروزه سازما ها با "طرحواره هاي ذهني"  "Mind Map" ،متفاوت كاركنان روبرو هستند و اين به آن مفهوم
است كه ديدگاه هاي كاركنان با يكديگر در سطوح گوناگون سازمان متفاوت است و اين "طرحواره هاي
ذهني" كاركنان است كه آنان را به سمت "اميد سازماني"  "Organizational Hope" ،هدايت مي كند.
اگر روساي شعب باور داشته باشند كه مي توانند درمحيط كار خود تغيير ايجاد كنند و با اعتماد به نفس سازماني
به پيش روند ،تالش در راه رسيدن به هدف ،خود مي تواند عاملي جهت ايجاد "اميد سازماني" باشد و چون
كاركنان نسبت به آينده سازمانشان اميدوار شوند" ،طرحواره ذهني شان" مثبت تلقي مي شود و در آن صورت
روساي شعب سعي خواهند كرد كاركنان را با شرايط حل مسئله در سازمان مواجه نموده به نحوي كه به آنان
اجازه انديشيدن و يافتن راه حل مسائل سازماني داده شود تا بتوانند"يادگيري براي انديشيدن" ،
" "Learning To Thinkو "انديشيدن براي يادگيري"  "Thinking To Learn" ،را به خوبي فرا گيرند و
در آن صورت "گفت و گوهاي حرفه اي" به "غني سازي يادگيري" " "Learning Enrichmentو
فرهنگ حرفه اي " "Professional Cultureدر سازمان منجر مي شود و كيفيت محتوايي و شيوه هاي
گفت وگوهاي بهتري نسبت به گذشته در سازمان فراهم مي گردد .در آن صورت مي توان گفت هر يك از
كاركنان در شعبه محل خدمت خود ،فرد كامال "متفاوتي" خواهد بود چون "ياد مي گيرد" و "رشد مي كند"
و در مورد مسائل سازماني به شكل "متفاوتي" فكر مي كند.
" ، "Many Voices , One Visionبدون ترديد شالوده سازماني با "صداهاي متكثر و رويكردي واحد" بر
"ظرفيت سازي فرهنگي" مبتني بر "توجه" و "احترام" استوار گرديده است و بر مهارت هايي كه "ظرفيت
ثروت آفريني" بيشتري نسبت به ساير مهارت ها دارند از قبيل :
 مهارت ن صورت آخالقيت مهارت هاي ارتباطي مهارت كار تيمي مهارت تركيب "ايده هاي مختلف" براي توليد "ايده هاي جديد"متمركز گرديده و در اين راستا كنشگران توسعه يافته سازماني در قالب نقش حرفه اي روساي شعب مصمم و
استوار ،در صدد هستند كه:
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 تغييرات مستمر در راستاي "رشد" و "موفقيت هاي پايدار" در شعب محل خدمت خود به وجود آورندو كاركنان را به "افراد كليدي" در سازمان تبديل كنند.
 استعدادهاي برتر و متفاوت را در شعب خود جذب نموده و توانمندسازي كنند. زمان را صرف افزايش مهارت ها ،افكار و انگيزه هاي كاركنان نمايند. "ايده هاي جديد" را براي "استمرار كنجكاوي" در كاركنان در فضايي باز و سالم به چالش مي كشند. فرصت هايي برابر براي كاركنان براي "ساختن و به اشتراك گذاشتن ايده ها و دستاوردهايشان" بهوجود مي آورند تا در "مسير درست"  "Right Path" ،با اولويت رسيدن به اهداف بانك و نگاه به
آينده به پيش روند.
همايش روساي شعب بانك
ارديبهشت ماه 1397
بابلسر
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