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 آهارّا  

 

 هی کٌٌذ رَبرٍس اٍل ؽغل خَد را  45اس کارکٌاى در 
  (The Wynhurst Group ) 

 

 ببس ومی گزدوذّیچگاُ تؼذ اس رٍس اٍل 
  (Society for Human Resource Management, SHRM) 

 

تصوین هی گیزًذ کِ در کار خَد تالی مبٌ ايل  6کارکٌاى در 
 تواًٌذ یا خیز 

(Monster.com survey) 
 

تزاتز حمَق  3تا  1.5ّشیٌِ اس دعت دادى کارکٌاى در عال اٍل  
 .  عاالًِ آًْاعت 

(The Wynhurst Group) 

 

 

 

22%  

4%  

100%  

3-1.5  



فزآیٌذی اعتزاتضیک در پیَعتي یک ػضَ جذیذ تِ عاسهاى ٍ  •
 : خذهات تا ّذف افشایؼ تْزُ ٍری ػضَ جذیذ ارائِ 

 

   Onboarding رٍاًِ ساسی تعزیف

Information 

 

 

 اعالػات
 

Training 

 

 

 آهَسػ
 

Coaching  

  

 

 هزتیگزی
 

Mentoring  

 

 

 ارؽادگزی
 



   Onboarding  ...(اداهِ )

 هَرد ًیاس رفتبرٍ  مُبرت، داوصرٍاًِ عاسی عاس ٍ کار آهَسػ •
  اثز تخؼتِ  کارکٌاى جذیذ تزای پزٍرػ ػضَی عاسهاى 

 
  ، رسمی جلسبت ؽاهل فزآیٌذ ایي در اعتفادُ هَرد ّای ؽیَُ•

  تا هؼزفی یا ٍ َب جشيٌ ، آمًسضی َبی يیذئً ، َب سخىزاوی
  در جذیذؽاى ؽغل تزای ٍاردیي تاسُ تِ کاهپیَتزی ّای تزًاهِ

   .اعت عاسهاى



  Onboarding  ...(اداهِ )

 رٍاًِ عاسی خَػ آهذ گَیی تِ تاسُ ٍاردیي  •
 . در عاسهاى  ٍ عاسگاری تا فزٌّگ عاسهاى اعت      

 

 
اگز کارکٌاى  تحت تزًاهِ رٍاًِ عاسی لزار گیزًذ،    •

 .تیؼ اس عـــِ عال در عاسهاى  هی هاًٌذ آًاى % 69



 هزاحل رٍاًِ ساسی 

 تذٍ اعتخذام 

 رٍس اٍل

 ّفتِ اٍل 

 هاُ اٍل 

 جوغ تٌذی



بذٍ استخذام  -1  

 آؽٌایی تا تاریخچِ عاسهاى •

 ؽفافیت•

 Communicationارتثاعات     •

 Some relationship buildingایجاد  راتغِ تا ّوکاراى  •

 یکپارچگی•

 

 

 



رٍس اٍل  -2  

 آهادُ کزدى هحل کار•

 خَػ آهذ گَیی  •

 (ؽزح ؽغل)ؽزٍع تؼزیف ٍضَح ؽغلی •

 ؽفاف کزدى ًمؼ فزد در ؽغل  •

 تالػ در پیذا کزدى یک دٍعت •



Cisco’s 
Onboarding 

program  
« ؽزٍع عزیغ»تٌام   

پیؾٌْاد گزٍّی اس 
ّوکاراى تزای ایجاد  
 ؽثکِ ّای دٍعتی



ّفتِ اٍل   -3  

 : اٍلیِ ساسگاری •
ارائِ تاریخچِ ، هاهَریت ، چؾن اًذاس ، ٌّجارّای  •

  handbookعاسهاًی ، 
 آهَسػ کاهل تزای پغت عاسهاًی•
 رٍؽي تَدى ًمؼ•
 کوک تِ ایجاد خَدتاٍری  •

 داؽتي یک دٍعت در عاسهاى •



هاُ اٍل  -4  

 تزًاهِ ّای پذیزػ/ جْت گیزی عاختاریافتِ •

ایجاد ارتثاط ٍ تزغیة تِ ایجاد تین ٍ اًتمال فزٌّگ تین  •

 عاسی 

 



گام آخز  -5  

 جاهؼِ پذیزی  •

  Mentorتزخَرداری اس ارؽادگزی •

 تَعؼِ کارکٌاى  •

 فزدی ٍ عاسهاًیػولکزد ارائِ تاسخَرد •





 رٍیکزدّای  رٍاًِ ساسی



 رٍیکزدّای

Onboarding 

 غیز رسوی 

Informal  

 رسوی

Formal  



 Formal Onboarding  رسوی

  ّایی رٍیِ ٍ ّا عیاعت ؽاهل رعوی عاسی رٍاًِ•
  تا خَد تغثیك در ٍاردیي تاسُ تِ کِ اعت مکتًة

   . کٌذ هی  کوک ؽاى جذیذ ؽغل ٍ هحیظ
 

 :اس عزیك 
 يظبیف ضغلی•
 جبمعٍ پذیزی•

 



 Formal Onboardingرسوی 

 : بزوبمٍ َبی قذم بٍ قذم 

 

 وقص فزد تَضیح کاهل •

 عاسهاى  َىجبرَبیتَضیح •

 کٌٌذ تا تیؾتز اثز تخؼ تاؽٌذ  رفتبرتایذ چغَر •

 

 



 Informal Onboardingغیز رسوی 

رٍاًِ عاسی غیز رعوی فزآیٌذی تذٍى تزًاهِ ریشی    •

هؾخص جْت آهَسػ تاسُ ٍاردیي تا ؽغل ٍ هحیظ 

 . عاسهاى 



  Onboardingرسوی ٍ غیز رسوی 



 استزاتژی ّای رٍاًِ ساسی



Onboarding  4C’S 

 Complianceپذیزش  -1

 

 Clarificationضفافیت  -2

 

 Cultureفزٌّگ   -3

 

 Connectionارتباطات  -4

 

 مطبغل جذیذ  -

 اوتظبرات يابستٍ  -

 قًاویه-
 ريیٍ َب-

 آییه وبمٍ َب  -

 َىجبرَبی سبسمبوی -

 رسمی•

 غیز رسمی•

 ريابط بیه فزدی  -

 ضبکٍ اطالعبت-



Onboarding Strategy Level 

 سطًح استزاتژیک  پذیزش ضفبفیت فزَىگ  ارتببطبت

ّیچ/ کن   

 

ّیچ/ کن   تا حذٍدی 
 اًفؼالی 

Passive 

 تا حذٍدی تا حذٍدی
  تَاًایی تالمَُ تاال 

High potential  

    ٍپیؾز 
Proactive 



 دستاٍردّای رٍاًِ ساسی



 دستاٍردّای رٍاًِ ساسی

 رٍاًِ عاسی

 دعتاٍردّای

تلٌذ هذت    

 دعتاٍردّای

کَتاُ هذت    



 دستاوردهای کوتاه مدت 

 خَد باٍری -1

 Self-efficacy 
 

 رٍضي بَدى ًقص -2
Role clarity 

 
 یکپارچِ ساسی اجتواعی      -3

Social integration   
 

داضتي داًص ٍ یکی ضذى  -4
   با فزٌّگ ساسهاًی

Knowledge of and fit within an 
organizational culture 

 : درک سبسمبوی 

 سیبست َب  -

 اَذاف  -

 ارسضُب  -

 سببن مطتزک سبسمبن  -

 ایجبد ضفبفیت در وقص  

 اوتظبرات 

↓ 
 عملکزد ببلقًٌ  

•Potential performance 
 وگزش ضغل•

• Job attitude 

اعتمبد بٍ وفس/ خًدببيری   

↓ 
 اوگیشش-

هاللات ٍ ؽزٍع کار تا ّوکاراى ٍ 
 عزپزعتاى 

↓ 
 احغاط راحتی  ٍ همثَلیت اجتواػی

------------------------------------
 :تغْیل اس عزق 

ایجاد سهاى تزای گپ ّای کَتاُ تا •
 ّوکاراى تزای ایجاد ارتثاط

عثمِ تٌذی تؼاهالت غیزرعوی  •
 اجتواػی

 هؾارکت داٍعلثاًِ در ٍظایف عاسهاًی•
 عؼی در ایجاد ارتثاط تا عزپزعت •



 دستاورد های کوتاه مدت 

 ؽغلیافشایؼ رضایت 
 عاسهاًیتؼْذ افشایؼ 
 جاتجایی کارکٌاىکاّؼ 

 خَدباٍری اًتخاب
 رٍضي بَدى 

 ًقص
 جاهعِ پذیزی

 داًص ٍ 
ساسهاًیفزٌّگ   

 هَفقیت 
 رٍاًساسی



 دستاٍردّای رٍاًِ ساسی

 
 

  تزای ّایی اّزم  حمیمت در هذت کَتاُ دعتاٍردّای•
 .ّغتٌذ ًْایی ٍ هذت تلٌذ دعتاٍردّای تِ رعیذى



 دستاوردهای بلند مدت 

 ONBOARDING عاسهاى کارکٌاى

 وگُذاری

 بُزٌ يری

 رضبیت مطتزی

 رضبیت ضغلی

 تعُذ سبسمبوی



 شکست روانه سازی

 :کِ اعت جایی عاسی رٍاًِ ؽکغت•

   .تذّین دعت اس را خَب تالمَُ ؽاغل یک •
   :داؽتي تزای تٌْا را هٌاعة کارهٌذی یؼٌی•

 وقص در ابُبم •

   بیگبوگی احسبس •

 ، خًد وقص بز تسلط عذم•

 .تذّین دعت اس •



 موفقیت روانه سازی

بزوبمٍ مًفق 
 رياوٍ سبسی

 افشایص

رضبیت ضغلی   

 افشایص 

 تعُذ سبسمبوی

 کبَص 

 جببجبیی

افشایص سطح  
 عملکزد

افشایص کبرایی 
 ضغلی 

کبَص استزس  
 ي اضطزاة 



 منابع انسانی و روانه سازی



 رٍاًِ ساسی ٍ استخذام 

 استخذام 

 اًتخاب کاًذیذا
آهادُ عاسی 

 اعالػات 

کوک تِ 

کارکٌاى جذیذ  

در ؽکل گیزی 

 اًتظارات ٍالؼی 

درگیز کزدى  
کارکٌاى در 

ؽکل گیزی  
عاسٍ کارّای 
 ایجاد اًگیشػ 



 ابسار پشتیبان و فرآیندهای روانه سازی 

مالقبت بب 
 سُبمذاران

 رياوٍ سبسی 

 آوالیه

 تذيیه بزوبمٍ

 رياوٍ سبسی



هستٌذات 
 رسوی 

ٍ 
 ًقطِ راُ 

 اَذاف •
 مسئًلیت َب •
 بزوبمٍ سمبوبىذی دقیق•

 ضزح دقیق يظبیف محًلٍ •
 اوتظبرات عملکزدی ي رفتبری  ضغلی•

 تذٍیي بزًاهِ رٍاًِ ساسی



 هالقات با سْاهذاراى کلیذی 

تا هاللات ّای هٌظن ٍ هغتوز تا عْاهذاراى کلیذی ،  •
هؾکالت تالمَُ لثل اس تثذیل ؽذى تِ هؾکالت جذی 

 . لاتل حل ّغتٌذ 



 رٍاًِ ساسی آًالیي 

پیؾزفتِ تکٌَلَصی اس عاسهاًْا اس تؼضی 
   کوک عاسگاری تزًاهِ ایجاد جْت

   . گیزًذ هی
 
فزآیٌذ پیگیزی تزای تَاى هی ّوچٌیي 

   . گزدد اعتفادُ عاسی رٍاًِ



 با تطکز
 

 دکتز ًسزیي جشًی 
 هزین هیزجلیلی هٌْا 

 
1393اسفٌذ   


