
Professionalism 
and  

Human Resources Management 

 جزنینسرین 
 دانشگاه شهید بهشتی

nasrin-jazani@sbu.ac.ir 



It is essential to be 

 PROFESSIONAL 

 if you want to be a success. 



   بودن به معنای اجرای خوب کار است؛ حرفه ایبرای برخی 

  بودن به معنای داشتن یک مدرک پیشرفته       حرفه ای برای برخی 

دانشگاهی است یا گواهینامه ای است که قاب گرفته و بر دیوار          

 آویزان

 می کنند؛        

  است؛ آراستگیبودن به معنای  حرفه ای برای برخی 

  تاثیر مثبت بر دیگران استبه معنای بودن  حرفه ای دیگربرای برخی. 

  



 حرفه ای گرایی چیست؟  
 

 

عمل   حرفه ایچگونه می توان کامالً به عنوان یک 

 کرد؟



 (:وبستر)

  رفتار، اهداف، یا کیفیت هایی  که یک حرفه یا یک
 .را معرفی و مشخص می کند حرفه ایشخص 

 

”کند می مشخص را حرفه یک که هایی کیفیت. “  

  معتبری و مهم مشاغل استانداردهای از حرفه ای تفکر
  به اکنون اما، است، شده گرفته حقوق پزشکی، مانند

 .است تعمیم قابل اشتغال های زمینه اکثر



  خاص داراست ه ایدانشی که یک فرد در باره رشت 

 
  رفتار باثبات و سازگار فرد 

 
  نگرش عاری از سیاست، دوز و کلک، تعصب، خطا و 

 سرزنش فرد

 
  انجام صداقت با را کارش که فردی -حرفه ای فرد  

  را حرفه ای اخالق ، کیفیت با کار انجام ضمن و می دهد
 .می کند رعایت هم



که دارد اشاره استانداردهایی به معموالً حرفه ای گرایی  
  انتظارات این .می رود انتظار کار محل در کارکنان از

   :از است عبارت
 فرد ظاهر -                      

   رفتار -                       
   عملکرد استانداردهای -                       
 
کار محل در رفتار از خاص شیوه ای حرفه ای گرایی  

  ما رفتار در را حرفه ای نقش های و ارزش ها که است
 .می دهد نشان
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دانش تخصصی 
                                                                شایستگی مورد نیاز شغلی 
صداقت و پایبندی به اخالق حرفه ای 

پاسخگویی 
    خود نظمی 

تصویر مثبت از خود و برند شخصی 
قابل اعتماد 
قابل احترام 
در دسترس بودن 



 متعهد 
رفتار توام با وقار و مناسب 
پذیری مسوؤلیت 
رفتار صادقانه 
  قاطع 
مهربان 
مدیریت زمان 

    Professionalism is not one thing; it is a combination of qualities 



در قالب انتظارات، استانداردها، ارزش ها و درک ما از حرفه ای  
 :بودن با توجه به عوامل فرهنگی از

 
نحوه برقراری ارتباط 
 می گذاریدتصویری که از خود بجای 
شایستگی ها 
نحوه رفتار 



 
   در حال   حرفه ای گراییآیا نوع جدید و متفاوتی از

 شکل گیری است؟
 
 

1. Organizational Professionalism 
 سازمانی  حرفه ای گرایی. 1

 

2. Occupational Professionalism 
 شغلی حرفه ای گرایی. 2



توسط مدیران در سازمان های کاری با  سازمانی  حرفه ای گرایی
 .کنترل رسمی نشان داده می شود

 
  منطقی و قانونی اشکال دربرگیرنده سازمانی حرفه ای گرایی

  تصمیم گیری، و مسئولیت مراتبی سلسله ساختارهای  قدرت،
 .است مدیریت نظارت و کنترل با  همسو استاندارد، کاری رویه های

 
بر اشکال بیرونی قوانین و معیارهای  سازمانی  حرفه ای گرایی

 .پاسخگویی مانند هدف گذاری و مرور عملکرد استوار است



  گروه های میان رسمی گفتمان توسط شغلی گرایی حرفه ای

   .می شود داده  نشان هستند شغلی اقتدار دارای که   حرفه ای

 

  در  اعتماد که است ماهیتی دارای شغلی ای گرایی حرفه

  مبنای بر اقتدار ،بنابراین .می آورد بوجود را مشتری و کارفرما

  در او درست ارزیابی و ،مدبرانه داوری شاغل، حرفه ای توانایی

   .است کاری پیچیده شرایط



قدرت  

حرفه ای گرایی  

 شغلی 

سیستم های  
  تحصیلی
 متداول

 آموزش حرفه ای  

توسعه  
  قویهویت های 
  شغلی

فرهنگ  
  سازمانی



  کمک به ،شاغلین خود توسط کنترلی سیستم هر-
  انجمن های و سازمان ها بوسیله حرفه ای اخالق کدهای

 .می شود اجرا حرفه ای

حرفه ای گرایی  
 شغلی

بر روابط حرفه ای   تاکید
 دارد

حرفه ای گرایی  
 سازمانی

به ساختار وابسته   بیشتر
 است



 ظهور بازارهای بسیار  به دلیل ای گرایی حرفه تاکید بر

 .عصر کنونی استرقابتی 

 

    ،درخواست مدیران برای ممیزی و کنترل کیفی

ارتقاء  و مرور عملکرد،  برداشت تازه ای از هدف گذاری 

 .بوده استگرایی حرفه ای 

. 



 :بنابراین

پاسخی برای شرایط رقابتی  
 کنونی

ابزاری  بوروکراتیک برای کنترل  
 کسب و کارهای بازار محور

 حرفه ای گرایی



روش ها و ابزارهای مختلفی برای سازماندهی   حِرَف
کار و کارکنان، روابط مختلف کاری در مقایسه با  

 .دارندسازمان ها 
 
 
 تاکید بر ویژگی های  افراد حرفه ای ارزش های

مشترکی دارد که بر اساس شایستگی هایی بوسیله  
 .آمده است بوجودشاگردی  -تحصیل، آموزش و استاد



 :توسط حرفه ایروابط افراد 

 توزیع قدرت مساوی ◄ 

 جانیههمکاری و حمایت دو  ◄    

 و روابط  مبتنی بر اعتماد تعامالت ◄     

کارفرما مشخص   –ارباب رجوع و شاغل  -میان شاغل  

 .می شود



و  روش های  حرفه ای گرایی دلیل تفاوت میان 

قانونی سازماندهی   -سلسله مراتبی، بوروکراتیک، و منطقی

 کار

حرفه ای گرایی  ماهیت  



حرفه ای گرایی  ماهیت  

 دانش تخصصی

 تجربه و مهارت 

داشتن مدرک مواردیدر   

 تعلق و وابستگی شغلی

 قدرت حرفه ای بیشتر 

 دریافت مالی بهتر 



جدیدی نوع شکل گیری سبب شغلی گرایی ای حرفه  

   .است شده سازمان در کار ساختار تغییر و قدرت از

و پزشکی مانند تخصصی حرفه های به زنان ورود  

  به مردان بیشتر ورود یا و مدیریت و حقوق جراحی،

  دانش دلیل به معلمی  و پرستاری مانند مشاغلی

  سیستم های به نیاز سبب بودن، حرفه ای و تخصصی

  کار محیط در حرفه ای افراد داشت نگه و جذب جدید

   .است شده



 شریک   بعنواننقش مدیران منابع انسانی
 استراتژیک

 Strategic Partner  
                   

 شریک کسب   بعنوانمدیران منابع انسانی نقش
 وکار

 Business Partner 

 
 حامی کارکنان بعنوانمدیران منابع نقش 

 Employee Advocacy 
 و نقش عملیاتی و سرویس دهی



 ارزش   بعنوانچالش ها و فرصت های منتج از حرفه ای گرایی
 .حرفه ای متعدد است

 
 
   مدیریت منابع  یکی از این فرصت ها تبدیل فعالیت های

 .استحرفه ای گرایی شغلی و ورود این حوزه به  انسانی



 ؛آنفرآیندهای استخدام و عملیات حرفه ای •

    Job Profileقراردادهای شغلی، شرح شغل و تنظیم •

 استخدامی؛مصاحبه های تخصصی •

 On Boarding نیروی کار به سازمان  روانه سازی •

 حقوق و دستمزد؛ چندگانهسیستم های •

 روش های توسعه نیروی انسانی در سازمان  •

مدیریت عملکرد بر مبنای روش های گفتمان  •

Dialogue 



 

 مسائل رفاهی کارکنان؛  •

 ارتقاء کیفیت زندگی کاری شاغلین؛•

 برقراری تعادل میان زندگی شخصی و حرفه ای کارکنان؛  •

          کدهایتدوین منشور اخالقی سازمان و نهادینه کردن  •

 اخالقی و رفتاری در سازمان؛



 تدوین استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکت  •

•Corporate Social Responsibility (CSR)  

 

 ارتقاء برند کارفرما یا ترکیب ارزش کارفرما•

• Employer Value Proposition  (EVP) 

HRM Branding 



مدیریت منابع انسانی طی یک دهه گذشته به  

حرفه ای با دانش تخصصی و حرفه ای    

.تبدیل شده استگرایی   


