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اســتراتــژی بــرخــورد بــا نــیروی جــدیــد – بــی شــک تــمامــی مــدیــران بــا اســتراتــژی بــرخــورد بــا نــیروی جــدیــد و تــازه 
اسـتخدام شـده رو بـه رو شـده انـد. اسـتراتـژی بـرخـورد بـا نـیروی جـدیـد مـسئله ای اسـت کـه در ایـن سـال هـایـی 
کـــه مـــشغول بـــه فـــعالـــیت در حـــوزه مـــشاوره مـــدیـــرت و مـــخصوصـــا مــشاوره مــنابــع انــسانــی بـــوده ام ، بـــعد از 
اسـتخدام هـر نـیرویـی بـا سـوال هـای مـربـوط بـه آن مـواجـه بـوده ام. بـدیـن صـورت کـه روز اول کـاری هـر کـدام از 
نــیروهــا تــماســی از طــرف کــارفــرمــای مــربــوطــه داشــتم و گــپ و گــفتی در مــورد تــمامــی جــوانــب بــرخــورد بــا نــیروی 
جـــدیـــد را پشـــت ســـر گـــداشـــته ام. بـــه هـــمین دلـــیل الزم دیـــدیـــم مـــقالـــه ای در ایـــن مـــورد بـــرایـــتان تـــهیه کـــنیم. مســـلم 
اســـت کـــه در ایـــن مـــقالـــه فـــقط در مـــورد بـــدیـــهیات صـــحبت مـــیشود. زیـــرا هـــمان طـــور کـــه مســـتحظر هســـتید امـــور 

دقیق و کامل در این راستا کامال با توجه به شرایط متفاوت خواهد بود . 

ورود نـیروهـای جـدیـد بـه یـک سـازمـان، بـا چـالـش هـای گـونـاگـونـی هـمراه اسـت. ایـن چـالـش هـا را مـی تـوان از دو 
زاویــه دیــد مــورد بــررســی قــرار داد. زاویــه اول بــررســی چــالــش هــای ورود نــیروی جــدیــد از دیــدگــاه نــیروهــای تــازه 
وارد، و زاویــه دوم بــررســی ایــن چــالــش هــا از نــگاه ســازمــانــی اســت کــه دســت بــه اســتخدام نــیروهــای تــازه نــفس 
زده اسـت. در خـصوص بـایـدهـا و نـبایـدهـای رفـتاری و حـرفـه ای فـرد تـازه اسـتخدام شـده بـسیار صـحبت شـده 

است. 

http://rasateam.com/human-resources/
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در ایـــن مـــقالـــه ســـعی مـــی کـــنیم در خـــصوص زاویـــه دوم بـــا شـــما ســـخن بـــگویـــیم. تـــالش مـــا بـــر ایـــن اســـت کـــه بـــا 
بـررسـی دیـدگـاه سـازمـان هـا، شـرکـت هـا و بـه تـبع آن مـدیـران آن هـا در خـصوص بـرخـورد بـا نـیروهـای جـدیـد، بـه 
ایــن مــسئله از زاویــه ای کــه عــمومــاً مــورد غــفلت واقــع شــده اســت بــنگریــم. تــعیین دیــدگــاه رفــتار بــا نــیروی جــدیــد، 
تـبیین و بـررسـی سـناریـوهـای اسـتراتـژیـک مـمکن بـرای بـرخـورد بـا ایـن نـیرو و در نـهایـت بـه اجـرا درآوردن بهـتریـن 

سناریوهای ممکن از ارکان اصلی برخورد با کارمندان جدید محسوب می شود. 

الزم بـه ذکـر دوبـاره اسـت کـه نـکات مـطروحـه، دارای جـنبه عـام هسـتند. بـه ایـن مـعنا کـه چـه بـرای کـارمـندان جـدیـد 
در یـک سـازمـان و چـه بـرای کـارگـران جـدیـد یـک کـارخـانـه قـابـل عـملیاتـی سـازی هسـتند. چـه از دیـدگـاه مـدیـر یـک 
سـازمـان و چـه از دیـد مـدیـر یـک کـارخـانـه، ورود نـیروی جـدیـد مـی تـوانـد چـالـش هـایـی را بـه هـمراه داشـته بـاشـد 
کـه نخسـتین گـام مـواجـه شـدن بـا آن هـا تـعیین دیـدگـاه سـازمـانـی بـرخـورد بـا نـیروی جـدیـد اسـت. چـه ایـن نـیروی 

جدید یک کارمند باشد و چه یک کارگر جدید برای کارخانه شمرده شود. 

دیدگاه سازمانی برخورد با نیروی جدید

مــهم تــریــن نــقطه در آغــاز هــر عــمل بــیزیــنسی، مــشخص نــمودن دیــدگــاه و ارائــه یــک تــعریــف ذهــنی دقــیق از آن 
اسـت. در هـمین راسـتا بـرخـورد بـا نـیروی جـدیـد، پـیش از تـعیین اسـتراتـژی هـای عـملی، در حـقیقت یـک تـعریـف 
ذهـنی شـمرده مـی شـود. بـه بـیان سـاده تـر دیـدگـاه مـدیـران سـطوح بـاالی سـازمـانـی در خـصوص نـحوه بـرخـورد 
بــا نــیروهــای جــدیــد، نــه تــنها بــر نــحوه عــملکرد نــیروهــای جــدیــد تــاثــیر مــی گــذارد، بــلکه مــی تــوانــد نــحوه عــملکرد 

نیروهای قدیمی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. 
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بـه طـور کـلی تـغییر نـگرش و دیـدگـاه مـدیـران و اصـالح آن در خـصوص رفـتار بـا کـارمـندان جـدیـد، مـی تـوانـد یـکی 
از اصـلی تـریـن عـوامـل تـعیین تـرکـیب و سـاز و کـار دپـارتـمان مـنابـع انـسانـی سـازمـان مـورد نـظر مـحسوب 
گـردد. انـتخاب یـک دیـدگـاه درسـت و طـراحـی یـک بـرنـامـه اسـتراتـژیـک بـرای انـطباق نـیروهـای جـدیـد، در نـهایـت بـه 
فــرآیــند جــذب و حــفظ بهــتریــن نــیروهــا خــتم خــواهــد شــد و اســتحکام ســطح مــنابــع انــسانــی ســازمــان را افــزایــش 

خواهد داد. 

بیشـتر بـخوانـید: خـدمـات مـشاوره مـدیـریـت رسـا در زمـینه “تـغییر نـگرش و کـارآمـدسـازی مـنابـع 
انسانی” 

دیدگاه های سازمانی برخورد با نیروی جدید 

دیدگاه های سازمانی برخورد با نیروی جدید را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود: 

1 – دیدگاه سازمانی گسسته در برخورد با نیروی جدید 

بــسیاری از مــدیــران صــرف مــعرفــی کــارمــند جــدیــد را بــرای ورود نــیروی مــذکــور مــکفی مــی دانــند. ایــن دســته از 
مدیران پس از معرفی کارمند جدید، در جستجوی ساده ترین راه برای آشنا کردن کارمند با فرآیندهای 

http://rasateam.com/hr-def/
http://rasateam.com/human-resources/job-satisfaction/
http://rasateam.com/human-resources/job-satisfaction/
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سـازمـانـی هسـتند. ایـن دیـدگـاه اصـطالحـاً بـه نـام دیـدگـاه گسسـته شـناخـته مـی شـود. بـه عـبارت دیـگر ایـن دیـدگـاه 
اسـتراتـژی اصـلی رفـتار بـا کـارمـند جـدیـد را در مـعرفـی او مـی دانـد. در بهـتریـن حـالـت آمـوزش بـه کـارمـند جـدیـد 
هــم مــد نــظر قــرار مــی گــیرد امــا ایــن آمــوزش مســتمر نــبوده و در طــول یــک مــقطع زمــانــی بــسیار کــوتــاه رخ مــی 

دهد. 

اصــطالحــاً بــا مــیل دادن حــد زمــانــی بــه بــی نــهایــت مــی تــوان گــفت زمــانــی کــه بــرای ایــن اســتراتــژی بــرخــورد بــا 
کـارمـندان جـدیـد اخـتصاص داده مـی شـود یـک زمـان گسسـته شـمرده مـی شـود. زمـانـی کـه در طـول آن دیـدگـاه 
فـرآیـندی بـه مـسئله وجـود نـدارد و در نـتیجه در نـهایـت بـه اخـتالل در سـاز و کـارهـای سـازمـانـی و دپـارتـمان مـنابـع 

انسانی شرکت ختم می شود. 

مــی تــوان گــفت بــه کــار بــردن واژه اســتراتــژی در خــصوص ایــن دیــدگــاه از لــحاظ اصــول مــدیــریــت اشــتباه اســت 
چـرا کـه بـرقـراری یـک اسـتراتـژی در طـول زمـان مـعنا پـیدا مـی کـند. امـا ایـن دیـدگـاه بـه حـدی کـوتـاه مـدت اسـت کـه 
در افــق زمــانــی بــلند مــدت قــابــل در نــظر گــرفــنت نیســت. بــنابــرایــن یــک فــرآیــند مــحسوب نــمی شــود و یــک نــقطه در 

بازه زمانی را شامل می شود. 

2 – دیدگاه سازمانی پیوسته در برخورد با نیروی جدید 

مــهم تــریــن نــقطه تــفاوت ایــن دیــدگــاه بــا دیــدگــاه گسســته در نــگاه بــه بــرخــورد بــا نــیروی جــدیــد، نــگرش فــرآیــندی بــه 
ایـن مـسئله اسـت. بـنابـرایـن دیـدگـاه پـیوسـته در خـصوص رفـتار بـا نـیروی جـدیـد، از سـطح مـعرفـی فـراتـر رفـته، بـه 
عــنوان فــرآیــندی پــیوســته در طــول زمــان مــطرح مــی شــود. فــرآیــندی کــه ســازمــان بــرای خــوشــامــدگــویــی و اســتقرار 

کارمندان جدید از آن بهره می گیرد. 

اهدف دیدگاه سازمانی پیوسته 

اهـدف اصـلی دیـدگـاه سـازمـانـی پـیوسـته و نـگاه فـرآیـندی بـه بـرخـورد بـا نـیروهـای جـدیـد را مـی تـوان بـه سـه مـورد 
تقسیم کرد: 

1 – کمک به ایجاد احساس تعلق سازمانی در نیروی جدید: 
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در نـگاه سـازمـانـی پـیوسـته، هـدف ابـتدایـی چـیزی جـز ایـجاد حـس تـعلق در نـیروی جـدیـد نیسـت. بـه بـیان دیـگر 
ایـجاد فـضا و شـرایـطی کـه کـارمـند جـدیـد در آن احـساس تـعلق بـه شـرکـت داشـته و بـدانـد سـازمـان ورود او را 
خــوشــایــند تــلقی مــی کــند. در حــقیقت ایــن هــدف یــک خــوشــامــدگــویــی خــوب بــه کــارمــند مــحسوب مــی شــود. . ایــن 
هــدف مــی تــوانــد تــاحــدودی بــین دیــدگــاه هــای گسســته و پــیوســته مشــترک بــه نــظر بــرســد. امــا خــوشــامــدگــویــی و 

ایجاد تعلق سازمانی از سطح معرفی صرف فراتر می رود و شکل یک فرآیند پیوسته را به خود می گیرد. 

2 – کمک به انطباق نیروی جدید: 

ایـن هـدف از سـطح ایـجاد یـک احـساس صـرف در نـیروی جـدیـد مجـزا اسـت. بـا دسـتیابـی بـه ایـن هـدف، نـیروی 
جــدیــد وارد ســاز و کــار عــملی ســازمــان مــی شــود. بــه عــبارتــی کــارمــند جــدیــد از وظــایــف و مــسئولــیت هــای خــود 

آگاه است و نقش او به عنوان جزئی از کلیت سازمان تعریف شده و مشخص است. 

3 – کمک به انجام درست مسئولیت ها توسط نیروی جدید: 

آشـنایـی بـا مـسئولـیت هـا و وظـایـف و روشـن بـودن نـقش کـارمـند جـدیـد در سـازمـان، نـیروی جـدیـد را وارد سـاز و 
کـار عـملی سـازمـان مـی کـند. امـا ورود بـه سـاز و کـار عـملی شـرط الزم بـرای فـعالـیت نـیروی جـدیـد اسـت. شـرط 
کـافـی انـجام درسـت مـسئولـیت هـا و وظـایـف تـوسـط نـیروی جـدیـد اسـت. هـدف سـوم در دیـدگـاه سـازمـانـی پـیوسـته 
بــه بــرخــورد بــا نــیروی جــدیــد، کــمک بــه نــیروی جــدیــد بــرای انــجام بــهینه، مــوثــر و درســت مــسئولــیت هــا و وظــایــف 

محول شده به او است. 

دپارتمان منابع انسانی و برخورد با نیروی جدید 

 

پـــس از انـــتخاب دیـــدگـــاه و اهـــداف درســـت در خـــصوص بـــرخـــورد بـــا نـــیروی جـــدیـــد، بـــحث بـــه عـــمل درآوردن ایـــن 
دیـدگـاه و اهـداف مـطرح مـی شـود. نـکته مـهم ایـن اسـت کـه چـیدمـان اسـتراتـژی مـناسـب بـرخـورد بـا نـیروی جـدیـد، 
بــه مــاهــیت فــعالــیت و کــاال یــا خــدمــت تــولــیدی هــر ســازمــان بســتگی مســتقیمی دارد. مـشاوران مـدیـریـت بــا در 
نــظر گــرفــنت شــرایــط خــاص هــر ســازمــان بــه تــبیین و تــعیین بهــتریــن ســناریــوهــای مــمکن بــرای اعــمال اســتراتــژی 

های رفتار با کارمندان جدید می پردازند. 

امـا بـا وجـود تـفاوت هـای اسـاسـی بـین سـازمـان هـای مـختلف، کـه مـی تـوانـد بـه تـفاوت هـای اسـاسـی در تـرکـیب 
و عـملکرد دپـارتـمان نـیروی انـسانـی آن هـا خـتم شـود، مـی تـوان اصـول کـلی در زمـینه بـرخـورد بـا نـیروهـای جـدیـد 

را برشمرد که تقریباً در بیشتر موارد مشترک بوده و قابلیت استفاده داشته اند. 

http://rasateam.com/
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بـرای آشـنایـی کـامـل بـا دپـارتـمان مـنابـع انـسانـی بـخوانـید: “مـنابـع انـسانـی چیسـت؟ – تـعریـف 
منابع انسانی” 

هسته اطالعاتی سازمان و برخورد با نیروی جدید 

 Core of) اصــل اســاســی در بــرخــورد بــا نــیروی جــدیــد آگــاه کــردن نــیروی جــدیــد از هســته اطــالعــاتــی ســازمــان
Information) اســت. ایــن مــسئولــیت عــمومــاً بــر عهــده دپــارتــمان مــنابــع انــسانــی هــر ســازمــان اســت. الزم بــه 
ذکـــر اســـت مـــواردی نـــظیر ســـطح شـــغل، مـــسئولـــیت هـــای مـــرتـــبط بـــا شـــغل، تجـــربـــه نـــیروی جـــدیـــد و …، مـــیزان و 

سطح هسته اطالعاتی که در اختیار نیروی جدید قرار می گیرد متفاوت خواهد بود. 

مـــنظور از هســـته اطـــالعـــات ســـازمـــان کـــه بســـته بـــه شـــرایـــط و مـــنصب نـــیروی جـــدیـــد، بـــه وســـیله دپـــارتـــمان مـــنابـــع 
انسانی با او به اشتراک گذاشته می شود، شامل مواردی نظیر شکل زیر است: 

 

http://rasateam.com/hr-def/
http://rasateam.com/hr-def/
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به بیان دیگر هر چه که در سازمان مربوط به نیروی جدید باشد، با او در میان گذاشته می 
شود و آن بخشی از هسته اطالعاتی ست که می تواند به نیروی جدید انتقال داده شود. 

عملیاتی کردن استراتژی برخورد با نیروی جدید 

پـس از تـعیین دیـدگـاه و اهـداف بـرخـورد بـا نـیروی جـدیـد، کـه در حـقیقت تـعیین یـکی از اصـلی تـریـن اسـتراتـژی 
هـای عـملکرد دپـارتـمان مـنابـع انـسانـی سـازمـان اسـت، عـملیاتـی کـردن ایـن اسـتراتـژی مـورد بـحث قـرار مـی گـیرد. 
عـملیاتـی کـردن ایـن اسـتراتـژی پـس از بـررسـی سـناریـوهـای مـتفاوت در دسـترس و انـتخاب بـهینه تـریـن و بهـتریـن 

سناریوی ممکن صورت می گیرد. 

عـملیاتـی کـردن اسـتراتـژی بـرخـورد بـا نـیروی جـدیـد، عـمومـاً تـوسـط دپـارتـمان نـیروی انـسانـی انـجام مـی شـود و 
اصول کلی زیر برای این منظور قابل تقسیم بندی است:

1 – تعیین و تهیه هسته اطالعات 

نــقطه آغــازیــن تــعیین و در صــورت لــزوم تــهیه هســته اطــالعــاتــی اســت کــه پــیش از ایــن بــه صــورت مــبسوط مــورد 
اشـاره قـرار گـرفـت. چـرا کـه در صـورت عـدم وجـود ایـن اطـالعـات، مـبنای کـار بـی اسـاس خـواهـد بـود و اطـالعـاتـی 
بــــرای بــــه اشــــتراک گــــذاری بــــا نــــیروی جــــدیــــد وجــــود نــــخواهــــد داشــــت. پــــس نخســــتین گــــام تــــعریــــف هســــته هــــای 
اطــالعــاتــی بســته بــه فــعالــیت و کــاال یــا خــدمــات تــولــیدی شــرکــت، و ســپس تــالش بــرای اســتخراج آن هــا اســت. و 
ارائـه آن بـه نـیروی جـدیـد بسـته بـه مـنصب شـغلی و وظـایـف او، پـس از تـهیه و تـدویـن ایـن هسـته هـای اطـالعـاتـی 

صورت می گیرد. 

2 – ارائه هسته اطالعات به نیروی جدید: 

پس از تدوین، بخشی از هسته اطالعات مورد نیاز نیروی جدید انتخاب شده و به او ارائه می شود. 

3 – معرفی حضوری دپارتمان های سازمان به نیروی جدید: 

جـدای از هسـته اطـالعـات، در صـورت لـزوم دپـارتـمان هـا و لیسـت نـیروهـایـی کـه آگـاهـی از آن هـا بـرای مـوفـقیت 
نــیروی جــدیــد در ســازمــان ضــروری اســت نــیز در اخــتیار او قــرار مــی گــیرد. و در ایــن مــرحــله در صــورت لــزوم 
بـازدیـد حـضوری از دپـارتـمان هـای مـختلف نـیز صـورت مـی گـیرد. در بهـتریـن حـاالت ایـن قـرارهـای مـالقـات پـیش 

از ورود نیروی جدید با دپارتمان ها و افراد مذکور هماهنگ می شود. 
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4 – آموزش حین کار: 

1-4- آموزش وظایف تخصصی به نیروی جدید : 

اســـتقرار نـــیروی جـــدیـــد در ســـازمـــان، شـــامـــل آمـــوزش حـــین کـــار نـــیز مـــی شـــود. ایـــن آمـــوزش تـــوســـط یـــک نـــیروی 
قدیمی که کار مورد نظر را در گذشته انجام داده باشد صورت می گیرد. 

2-4- آموزش جریان تولید کاال و خدمات سازمان به نیروی جدید: 

بـــا دیـــدگـــاه پـــیوســـته بـــه بـــرخـــورد بـــا نـــیروی جـــدیـــد، عـــمومـــاً زمـــانـــی بـــرای شـــرکـــت در فـــعالـــیت تـــمام دپـــارتـــمان هـــای 
سـازمـان بـرای نـیروی جـدیـد در نـظر گـرفـته مـی شـود. بـا ایـن کـار نـیروی جـدیـد تجـربـه انـجام مـشاغـل دپـارتـمان 
هــای مــختلف را نــیز بــه دســت مــی آورد. در نــتیجه نــیروی جــدیــد درک بهــتری از جــریــان و ســازوکــار خــط تــولــید 

محصول و مکانیزم تولید خدمات به دست می آورد. 

زمان بندی اجرای استراتژی برخورد با نیروی جدید 
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سـازمـان هـای مـختلف روش هـای مـختلفی را از لـحاظ زمـانـی بـرای بـرخـورد بـا نـیروی جـدیـد و نـحوه انـطباق او 
بـــا ســـازمـــان خـــود بـــرمـــی گـــزیـــنند. زمـــان بـــندی بـــرخـــورد بـــا نـــیروی جـــدیـــد در دیـــدگـــاه پـــیوســـته از اهـــمیت بـــسیاری 

برخوردار است. 

زمــان بــندی هــای مــتفاوت اســتراتــژی بــرخــورد بــا نــیروهــای جــدیــد، گســتره ای از یــک یــا دو روز کــامــل کــاغــذبــازی 
(آشــنایــی بــا هســته اطــالعــاتــی ســازمــان بــر روی کــاغــذ)، مــعرفــی شــدن بــه دپــارتــمان هــا و افــراد، و در نــهایــت 
آشـنایـی نـیروی جـدیـد بـا یـک بـرنـامـه اسـتراتـژیـک روزانـه اسـت. بـرنـامـه اسـتراتـژیـک روزانـه هـر سـازمـان، بسـته بـه 
نـوع و مـاهـیت فـعالـیت آن مـتفاوت اسـت و بـرنـامـه ای اسـت کـه بـرای سـال هـای مـتمادی در آن سـازمـان مـوثـر و 

مفید واقع شده است. 
برنامه استراتژیک روزانه انطابق نیروی جدید، 120 روز کلیدی 

در ایـن بـرنـامـه روزانـه، کـه تـبیین اصـول کـلی آن بـر عهـده دپـارتـمان مـنابـع انـسانـی و تـعیین جـزئـیات دقـیق تـر آن 
بـــر دوش مـــدیـــر دپـــارتـــمانـــی اســـت کـــه نـــیروی جـــدیـــد وارد آن شـــده اســـت، عـــمدتـــاً بـــرای 120 روز بـــعدی فـــعالـــیت 

نیروی جدید برنامه ریزی می شود. 

در ایـن 120 روز کـه بـه 120 روز کـلیدی مـشهور اسـت، تـالش بـرنـامـه ریـز بـر ایـن خـواهـد بـود کـه نـیروی جـدیـد هـر 
روز نه تنها به وظایف محوله عمل نماید، بلکه از یک نکته جدید در خصوص سازمان آگاه شود. 

بــرنــامــه 120 روزه، یــک بــرنــامــه بــلندمــدت مــناســب بــرای عــملیاتــی کــردن دیــدگــاه پــیوســته ســازمــانــی بــه بــرخــورد بــا 
نـیروی جـدیـد اسـت. گسـتره ایـن بـرنـامـه اسـتراتـژیـک، از مـواردی نـظیر مـالقـات بـا مـدیـرکـل شـرکـت تـا کـار کـردن بـا 
تـک بـه تـک ابـزارآالت و مـاشـین آالت کـارخـانـه را شـامـل مـی شـود. ایـن بـرنـامـه بـلندمـدت نـوعـی خـوشـامـدگـویـی بـه 
نــــیروی جــــدیــــد اســــت و بــــه صــــورت گــــام بــــه گــــام و تــــدریــــجی، او را بــــا عــــملیات، تــــاریــــخچه، فــــرهــــنگ، ارزش هــــا و 

ماموریت شرکت آشنا می نماید. 

120 روزه تـقسیم بـندی بـرنـامـه 
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بــا در نــظر گــرفــنت هــدف آشــنایــی تــدریــجی نــیروی جــدیــد بــا اصــول کــلی حــاکــم بــر ســازمــان، و اهــداف ســه گــانــه 
دیـدگـاه سـازمـانـی پـیوسـته، بـرنـامـه 120 روزه خـود بـه زیـربـخش هـای دیـگری قـابـل تـقسیم اسـت. ایـن زیـربـخش هـا 

بسته به ماهیت و نوع فعالیت سازمان مورد نظر متفاوت خواهد بود. 
بـــه طـــور اســـتانـــدارد، بـــرنـــامـــه هـــای 120 روزه بـــه زیـــربـــخش هـــای 30 یـــا 90 روزه و یـــا بیشـــتر تـــقسیم بـــندی مـــی 
شـونـد. چـرا کـه ارائـه حجـم کـثیری از اطـالعـات و هسـته اطـالعـاتـی سـازمـان در چـند روز ابـتدایـی فـعالـیت نـیروی 
جــدیــد در ســازمــان، بــه هــیچ عــنوان بــهینه نــبوده و منجــر بــه ایــجاد اخــنالل در فــعالــیت او و بــر هــم خــوردن نــظم 

فکری و عملی نیرو و در نتیجه سازمان خواهد شد. 

اصـول اسـتانـدارد انـجام بـرنـامـه 120 روزه، حـکم بـر آشـنایـی بـا هسـته اطـالعـات سـازمـان و آمـوزش مـهارت هـای 
الزم در مـراحـل ابـتدایـی انـجام بـرنـامـه دارد. بـه طـور مـثال شـکلی عـمومـی از یـک بـرنـامـه 120 روزه بـه شـرح زیـر 

خواهد بود. 

۳۰ روز:  

1 – آشنایی با هسته اطالعات سازمان 

2 – شرکت نیروهای جدید در کالس های آموزشی الزم

۹۰ روز: 

1 – طــراحــی و انــطباق بــرنــامــه روزانــه بســته بــه مــنصب و مــسئولــیت هــای نــیروی جــدیــد (بــه طــور مــثال آمــوزش 

حـین کـار، آمـوزش و نـظارت بـر عـملکرد درسـت وظـایـف تـخصصی، مـالقـات بـا افـراد و مـسئولـین سـایـر دپـارتـمان 
ها، آشنایی با نحوه عملکرد سایر دپارتمان ها و…) 

2 – تکیه بر هدف آموزش روزی یک نکته مهم از نحوه عملکرد و سازوکارهای سازمان 

پایش نیروی جدید 

بـرخـی سـازمـان هـا پـس از تـعیین دیـدگـاه خـود نسـبت بـه بـرخـورد بـا نـیروهـای جـدیـد و بـرنـامـه ریـزی اسـتراتـژیـک 
روزانـه بـرای انـطباق نـیروی جـدیـد، فـرد یـا افـرادی را بـه عـنوان راهـنما بـرای نـیروی جـدیـد بـرمـی گـزیـنند. بـه ایـن 
تــرتــیب یــک راهــنما تــمام ســواالت نــیروی جــدیــد در خــصوص مــسئولــیت مــحول شــده را پــاســخ مــی گــویــد و فــرآیــند 

انطباق نیروی جدید با محیط جدید را سهولت می بخشد. 
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نــکته مــهم در انــتخاب راهــنما، بــرگــزاری آمــوزش هــای الزم بــرای آن هــا اســت. در ایــن آمــوزش هــا نــکاتــی نــظیر 
چــگونــگی بــرخــورد درســت بــا نــیروی جــدیــد بــه راهــنما آمــوزش داده مــی شــود. در نــظر گــرفــنت اهــداف ســه گــانــه 
دیـــدگـــاه پـــیوســـته اســـتراتـــژیـــک بـــه بـــرخـــورد بـــا نـــیروی جـــدیـــد در تـــعیین ســـرفـــصل هـــای آمـــوزشـــی مـــورد نـــیاز بـــرای 

آموزش راهنما از اهمیت حیاتی برخوردار است. 

معیارهای سنجش برنامه برخورد با نیروی جدید 

تـعیین دیـدگـاه ذهـنی نسـبت بـه بـرخـورد بـا نـیروهـای جـدیـد اولـین گـام در بـرنـامـه ریـزی بـرای عـملیاتـی سـازی نـحوه 
انـطباق نـیروی جـدیـد بـا سـازمـان اسـت. دکـتر جـان سـالـیوان، از دانـشگاه سـان فـرانـسیسکو، مـعیارهـایـی کـلی 

برای سنجش تناسب برنامه های استراتژیک انطباق نیروی جدید ارائه داده است. 

الزم بـه ذکـر اسـت، مـعیارهـای زیـر، جـهان شـمول و کـلی اسـت. بـه ایـن مـعنا کـه بـدون نـظر گـرفـنت سـایـر جـزئـیات، 
از جـمله مـاهـیت فـعالـیت و نـوع کـاال یـا خـدمـات تـولـیدی هـر شـرکـت، بـرخـوردار بـودن اسـتراتـژی هـای بـرخـورد بـا 
نـیروی جـدیـد از مـعیارهـای زیـر مـی تـوانـد دمـاسـنجی بـرای سـنجش مـیزان سـالمـت و تـناسـب ایـن اسـتراتـژی هـا 

باشد: 
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بـه عـقیده سـالـیوان، در صـورتـی کـه نـحوه بـرخـورد سـازمـان بـا نـیروی جـدیـد، چـه از لـحاظ دیـدگـاه ذهـنی و چـه در 
سـطح عـملی کـردن ایـن دیـدگـاه، دارای ایـن شـش عـنصر بـاشـد، مـی تـوانـید بـه عـنوان یـک مـدیـر از حـرکـت درسـت 
سـازمـان خـود بـه سـمت مـوفـقیت در جـذب و حـفظ نـیروهـای جـدیـد اطـمینان حـاصـل کـنید. بـه طـور خـالصـه مـسیر 
درســت و مــوثــر بــرخــورد بــا نــیروهــای جــدیــد، بــرگــزیــدن دیــدگــاه و عــملیاتــی کــردن بــرنــامــه هــایــی اســت کــه از ورود 
نیروهای جدید به سازمان استقبال کند و مهارت های الزم جهت موفقیت در مسئولیت ها را به آنان بیاموزد. 

نـیروهـای جـدیـد خـود در آیـنده بـه نـیروهـای قـدیـمی بـدل مـی شـونـد، انـتخاب یـک اسـتراتـژی درسـت در بـرخـورد بـا 
نـیروهـای جـدیـد، چـرخـه یـا لـوپ مـثبتی را ایـجاد مـی کـند. ایـن لـوپ مـثبت در دل خـود مـکانـیزم هـای حـفظ و جـذب 
بهترین نیروها را بازتولید می کند و در نهایت به ساختار منابع انسانی سازمان شما استحکام می بخشد 


