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 کارکنان تجربه  مفهوم  

 انیها، قدرت در دست کارفرما سازمان  خینه چندان دور از تار  یادر دوره 
 !یدیخطوط تول ضیقابل تعو یهانیماش هیبود و کارکنان هم شب 

  ش یرو به افزا  یمحور، تقاضا  ییو اقتصاد دانا  یالدیورود به هزاره سوم م  با
ن  یبرا  انی کارفرما از سو  یروهایجذب  تما  ییماهر  توانمند   لی و  کارکنان 

در اخت  یبرا و  از سو  اریتصاحب  ارزش  با  باعث    گر،ید  ییگرفتن مشاغل 
سازمان  تا  است  حقشده  در  شوند.  استعداد  جنگ  وارد  امروزه   قتیها 

هم  یهاانتخاب  از  مستعد  پ  شتریب  شهیکارکنان  حفظ    دا یو  و  کردن 
 .تر شده استسخت یگریاستعدادها از هر زمان د

 یقابل توجه  یهای گذاره یها سرماچند دهه گذشته، سازمان  یرو ط  نیا  از
برنامه  تعلق)اشت  ت،یرضا   رینظ  یهادر  به خصوص  و  کارکنان  اقیتعهد   )

داده  حاوانجام  که  را  گالوپ  توسط  شده  انجام  فراتحلیل  اطالعات   یاند، 
 دهدی مطالعه نشان م  نی: ادیریاز چند دهه قبل است در نظر بگ  یارزشمند

با فرد با شغل و همکاران،   یقو  وندیپ  یمشارکت باال) که به معنا و    اقیاشت
در کار و داشتن   یاحساس مشارکت قو  ف،یتالش داوطلبانه فراتر از وظا

برا فراوان  شکل  یر یادگی  یشانس  به  پ  دارمنجریپا  یاست(   ی امدهایبه 
  ی وررهشامل به  امدهایپ  نی. اشودیسازمان م  یفرد هم برا  یهم برا  یمثبت

 .تر استافزون یباالتر و سودآور  تیف یبا ک یمحصوالت شتر،یب

تالش    نیکه ا  کنند ی تالش م  یتنها زمان یو بدون دلبستگ  زهیبا انگ  کارکنان
حال  یبرا  یسود در  باشد.  داشته  آنها  خاطر   کهیخود  به  دلبسته  کارکنان 

 .دهدی م  زهیسازمان به آن ها انگ  تیو موفق  کنندی سازمان سخت تالش م

پوش  رقابلیغ   راتیتاث  لیدل  به نتا  یچشم  بر  کارکنان    ، یسازمان   جیتعلق 
پسازمان دنبال  به  همواره  اشت  یبرا  ییهابرنامه   یسازادهیها    اق یبهبود 
سرما  یسازمان  وجود  با  اما  سازمان   یگذاره یهستند  توجه  در قابل  ها 
سطح خود قرار دارند، شکل   نیترنیینمرات در پا  تعلق کارکنان  یهابرنامه 

 .دهدی م  شیخصوص نما نیگزارش گالوپ را در ا ریز

 
تنها   دن13همانطور که مشخص است  در  کارکنان   یتعلق سازمان   ا،یدرصد 

 .است یآمار وحشتناک رسدی دارند که به نظر م

راه  به ا  یبرا  یبرا  یدنبال  جد  تیوضع  نی بهبود  تجربه   ید یروند  نام  به 
ادب در  مدت   یشکل گرفته است، و ط  یمنابع انسان  تیریمد  اتی کارکنان 

شده است به    لیها تبدسازمان  رانیمد  یاصل  یهاتیاز اولو  یکیکوتاه به  
 .است دهیرا سال تجربه کارکنان نام 2018که مجله فوربس سال  یاگونه 

 

 

  

 

 ( Employee Experience)  تجربه کارکنان 

: سونیا جاللی هنویسند   
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 و اما تعریف تجربه کارکنان 

ها در تعامل با سازمان است. جزء  آن  یهاکارکنان مجموع برداشت  تجربه
برانگ  یاصل تجربه  طول  در  که  است  عواطف  و  احساسات،    ختهیتجربه 

ها در خصوص شغل را شکل آن  دگاهی. تجربه کارکنان، شناخت و دشودی م
تجربه   کی.  شودیها منجر ممطلوب و نامطلوب آن  یو به رفتارها   دهدی م

  جهیکنند بلکه نت  جادیکارکنان ا  ی ها براکه سازمان  ستین  یاکتورف  فقطمثبت  
ا و  تجارب است.  آن  از  کارکنان  آ  ن یادراکات  محقق    ایکه  را  انتظاراتشان 

 ر؟یخ ای کندی م

 

 

هستند   ییهابرنامه  یها به دنبال طراحتجربه کارکنان، سازمان  تیریدر مد
  ج یو به دنبال آن نتا یکارکنان تعلق سازمان یبرا یعال اتیکه با خلق تجرب
کامل، همواره    اقیبا اشت  یرا رقم بزنند. چرا که کارکنان  یدرخشان سازمان 

 . کنندی م یگذاره یذهن، دست، قلب و روح خود را در سازمان سرما

 رد؟ ی گ ی کارکنان چطور شکل م   تجربه 

است که    نیکارکنان است اما نکته مهم ا  اتی تجرب  هیکارکنان پا  انتظارات
رابطه معلم و دانش آموز در مدرسه،   ری دو طرف نظ  نیب  یدر هر رابطه ا

دارد،   نیطرف وجود  انتظارات  فاصله  ازدواج  در  همسران  رابطه  تجارت، 
 نیدر بهتر  یاست. حت  ادیاوقات ز  یفاصله کم و بعض  نیها اوقت  یبعض

که   یزیو چ  دیکه شما قول داد  یزیچ  ن یهم همواره ب  یسازمان  تباطاتار
 کی  یزمان   گپ وجود دارد.  ایفاصله    کی  دیکنند قول داد  یافراد فکر م

در  اتشانیکه انتظارات کارکنان در خصوص تجرب خوردی رقم م یتجربه عال
. در  ردیگی راستا قرار م  کیکار با ادراکشان از تجربه رقم خورده در    طیمح
در    قتیحق مد  تیر یمدما  دنبال  به  کارکنان  همسو  تیریتجربه   یی و 

 .میانتظارات کارکنان هست

 

 :دیتوجه کن ریمثال ز به

 :است وستهیبه سازمان پ یو ضمن حیبا چهار انتظار صر  یبه تازگ یعل

 .دارم شرفتیسازمان من فرصت پ نیدر ا •

 .کار کنم دیها نباآخر هفته •

 .کنمی م افتی عملکرد در دبکیبار ف 4سال  کیدر  •

 .دارم لیامکان ادامه تحص •
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پ  بعد ا  وستنیاز  به  به سازمان بسته  چه   یواقع  یهات یدر موقع  کهنیاو 
 کیدارد،    تیموقع  نیاز ا  یو او چه درک  خوردی او رقم م  یبرا  یاتجربه

  کی  ای یتجربه عال

ا  و  افتاده  اتفاق  وحشتناک  زتجربه  نیتجربه  و   ،یرفتار   یربنایها  اعتماد 
 . دهندی او به سازمان را شکل م اقیاشت

 

رضایت  با  تفاوتی  کارکنان چه  تعلق  شغلی   تجربه  و  سازمانی  ، 
 دارد؟ 

که در آن    دادیرو  کی  ای فرد    کی  ای  ءیش   کینظر در مورد    انیهر نوع ب
بودن آن( نگرش    یمنف   اینهفته باشد )مستقل از مثبت    یاب یقضاوت و ارز 

 .شودی م دهینام 

سازمان  در نگرش  یرفتار  نظ  یهاسنجش  تعهد،   ت،یرضا   ریکارکنان 
رفتار   تیدر نها  رایبرخوردار است ز  یادیز  تیتعلق و... از اهم  ،یماندگار 

ها نسبت به شغل از نگرش آن  یها در سازمان ناشکارکنان و عملکرد آن
وقتو س است،  عنوان   از  یازمان  به  کارکنان  در   دیمفهوم جد  کیتجربه 

که    دیآیم  شیسوال پ  ن یا  میکنیصحبت م  یمنابع انسان   تیریمد   اتیادب
م نگرش  نیا  نیب  توانی چطور  و  سازمان  جیرا  یهامفهوم   رینظ  ی رفتار 

 ارتباط برقرار کرد؟ یو تعلق سازمان  تیرضا

را به    ی کینزد  اریبس  م یها مفاهنگرش  نی مواقع ا  یکه بعض  نیتوجه به ا  با
 نیینگرش ها را تب ن یدر ابتدا مفهوم ا د، یاجازه ده سازند،ی ذهن متبادر م 

 .میکن

 مفهوم رضایت شغلی 

است که فرد   نیا  انگریب  یشغل  تیرضا  م، یکن  یکارکنان شروع م  تیرضا  از
راب دارد،  را دوست  اندازه کار خود  رفتار سازمان   نزیتا چه  خود   یدر کتاب 

و گسترده   یکل  اریبس  یف یتعر  ،یشغل  تی رضا  فیکه تعر  دهدیم  حیتوض
تقر و  چ  باًیاست  همه  ارز  یوقت   شودیم   زیشامل  اثر   ی های ژگی و  یابیدر 

 . نقطه میدار یشغل تیرضا م،یکنی خود احساس مثبت را تجربه م یشغل

 

(، در یمنف   ایکارمند) مثبت    یکارکنان احساسات فرد  تیدر رضا  یکانون 
و   یشاد  تیکارکنان بر وضع  یتمند یرضا  ن،یآنها است. بنابرامورد شغل  

 .کندیکارکنان، که اغلب زودگذر است، تمرکز م یخشنود

 تعلق سازمانی مفهوم  

نسبت به کار است،   یتعلق کارکنان فراتر از احساس خشنود  گر ید  یسو  از
است که کارکنان نسبت به شغل،   افتهیارتقا    یو احساس  یتعلق ارتباط ذهن

که   گذاردی اثر م  یهمکار خود دارند. تعلق بر فرد به شکل  ای   ریسازمان، مد 
 یی باال  زهیگشود و ان  ن یانجام کار، داوطلبانه تالش کند، با کارش عج  یبرا

نسبت به کارشان دارند، تعهد   یدیشد  اق ی اشت  یکارکنان  نیداشته باشد، چن
خالق م  کنند،ی م   جادیا  تیو  احساس  پ  کنندی و  به   شرفتیمشارکتشان 

 .کندی کمک مسازمان 
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با تعلق کامل، همواره ذهن، دست، قلب و روح   یکارکنان  بایعبارت ز   کی  در
دوست   یلیرا خ فیتعر نی. من اکنندیم  یگذاره یخود را در سازمان سرما

مفاه نشان می"انرژ  رینظ  یمیدارم چون  را  "تعهد"  و  و   دهدی"، "شور" 
ار یبس  یقدرتمند است که منجر به دستاوردها  یزشیانگ  یرو ین  کی  انگریب

 .شودی سازمان م یبرا یارزشمند

 

 

و تعلق کارکنان با هم، هم    تیاوقات رضا  یکه بعض  نیقابل توجه ا  نکته
م  اریبس  یعنیندارند،    یپوشان در   یشغل   تیرضا  تیکه وضع  افتدی اتفاق 

جهت تالش داوطلبانه فراتر    یاقیسازمان ما مطلوب است اما کارکنان اشت
  ی قیطراگر امکان انتخاب داشته باشند، لزوما به    ایندارند،    یشغل  فیاز وظا

 .ابدی شیکه منافع سازمان افزا کنند ی عمل نم

که    کنند یسخت تالش م  یو بدون تعلق معموال زمان   تیبا رضا  کارکنان
داشته باشد اما کارکنان متعلق بخاطر   ی در پ  یسود  شانیها براتالش آن

.  دهدیم  زهیسازمان به آن ها انگ  تیو موفق  کنند یسازمان سخت تالش م
نبا ا  دیالبته  غافل شو  ن یاز  ز  تیکه رضا  میموضوع  عنوان  به   ریکارکنان 
 .دارد  یادیز تیتعلق کارکنان مطرح است و اهم جادیا ساخت

 

 
ها با تجربه ارتباط آن  نیینوبت به تب   م،یدو مفهوم را شناخت  نیکه ا  حال

تجربه کارکنان    م،یتجربه کارکنان گفت  تعریفکارکنان است، همانطور که در  
آنچه   کردیرو   نیمجموع ادراکات کارکنان در تعامل با سازمان است، در ا

دارد، تجربه آن تعلق را به همراه    تریو عموزاده قو   تیرضا  تیکه در نها 
به طور    ایو ساخته شده و    یکارمند است که توسط رهبران سازمان طراح

 .اندشده  رفتهیکارمند در سازمان پذ یزندگ ریدر طول مس یتصادف

و تعلق کارکنان محصول و فرزند تجربه کارکنان    تیعبارت ساده رضا  کی  در
کند که به نوبه خود باعث رضایت ، ادراکات کارکنان را تولید میEXاست،  

 .شودعدم تعلق کارکنان می ایو تعلق  تیعدم رضا ای

و تعلق کارکنان را به صورت   تیرضا   ،یکه در حوزه رفتار سازمان   هاستسال
ط میکنی م  یریگاندازه  قیدق سازمان  ی.  گذشته،  دهه  ها  چند 

توجه  یهای گذاره یسرما برنامه   یقابل  در  تعلق   تیرضا  یهابخصوص  و 
و    ستیحال اقدامات انجام شده اثربخش ن  نیاند، با اکارکنان انجام داده

د رس  نیترنییپا  رنمرات  آن  وقت  دارند.  قرار  خود  نگاه   دهیسطح  که 
تجربه  قیکارکنان از طر یهابهبود نگرش یرو یگذارهیسرما یبرا یمتفاوت 

 .میکارکنان داشته باش

ا  در بر  کارکنان فرض  م  نیتجربه  به طور همزمان  که  سه    دیتوانیاست 
 .دیکارکنان و تعلق کارکنان را بهبود ببخش تیتجربه کارکنان، رضا ریمتغ

است،   EXمستقل که    ریمتغ   کی  یشما فقط بر رو  دیجد  کردیرو  نیا  در
هستند خود به   یجی نتا  ایوابسته    یرهای متغ   گر،ید   ریدو متغ  دیکنیتمرکز م

 م،یاکرده  یکارکنان بذرپاش  یبرا  یعال  اتیخلق تجرب  یکه برا  ینیخود در زم 
 . کنندی شکل گرفته و رشد م
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 تجربه مشتری یا تجربه کارکنان 

بار   نی اول  یرا برا (Customer Experience) یمفهوم تجربه مشتر
 .اند مطرح کرده  1982هالبروک وهرچمن در سال 

محصول و    ،یمشتر   نیاز مجموعه تعامالت ب CX ی تجربه مشتر  درواقع
 ی تنها زمان  یمفهوم بازگشت مشتر نیدر ا باشدی سازمان م ایشرکت  کی

 تیری. مدمیکن  لیتبد  یواقع  یاو را به مشتر  یکه با تجربه ساز  کندی رشد م
 شتر،ی ب  یاز ما انتظار دارد و اندک   یآن چه که مشتر  یعنی  انی تجربه مشتر

 .در هرکجا که باشد  یمشتر یبرا ریدلپذ یا تجربه  جادیعبارت ا کیدر 

  ی دهد، او را برا  حیما را ترج  یتجربه بهتر باعث خواهد شد که مشتر  کی
دورتر   یرنج سفر با فاصله    یو گاه حت   کندیم  قیباالتر تشو  متیپرداخت ق

اگر او    یحت  کند،ی خدمت ما تحمل م  ایبدست آوردن محصول    یرا برا
 شودی م  ینیب  شیداشته باشد. پ  یترکی و نزد  گریدر دسترس د   یها  نهیگز
 جادیدر درآمد سازمان ا  یادیز  شیافزا CX نیانگی م  ینمره بهبود رو  کی
 .کندی م

 انیتجربه مشتر  یدالر رو  هاونیلیها مدستاوردها باعث شده سازمان  نیا
 یتجربه مشتر  تیریزده شده است که بازار مد  نیکنند تخم  یگذار  هیسرما

  2020دالر در سال    اردیلیم  10.77به    2014دالر در سال    اردیلیم  4.26از  
 .برسد

کماکان   کارکنان  ،ی تجارب مشتر  یطراح  یمتاسفانه در اوج تالش برا  اما
با   یکارمند ناراض  کی  دیانتظار داشته باش   دیتوانیم  ایاند. آفراموش شده

 دهد؟ لیتحو یلبخند خدمت را به مشتر

 کیکه افراد در حال انجام دادن    میچه تعداد سازمان دار  گرماید   انیب  به
مشتر به  اما  هستند  وحشتناک  خارق   کی  انیشغل  هدتجربه   ه یالعاده 

 دهند؟ی م

  ت، یمطمئنا وب سا  یهستند، مشتر  یخط مقدم مواجه با مشتر  کارکنان
به    چکدامیاما وزن ه  ندیبیو امکانات شما را م  ،ی کیزیف  یفضا  نگ،یپارک

 یم  یمشتر  شیمشکل پ  کیحل    یکه برا  ستین  یاندازه کارشناس فروش
 .کندیمدرسه که در پر کردن فرم ثبت نام کمک م کیمشاور  ای رود 

برا  اگر در تالش  با   یطورکل   به  اینشوند    ریدرگ  شرفتیپ   یکارکنان شما 
برا نباشند،  همراه  مشتر  اریبس  شانیسازمان  تا  بود  خواهد  را    انیدشوار 

  ی بانیرو پشت  انی که خدمات مشتر  یبدون کارکنان  قتیکنند در حق  یراض
 .باستیپوسته ز کیها فقط روشگاهف ن یترقشنگ کنندی م

 

 

CX=EX 

ا  قانون بر  برا  نیتجربه متجانس  عال  کی  جادیا  یباور است که   ی تجربه 
  جاد ی کارکنان ا  یبرا  یتجربه عال  کیاول    دیسازمان با  کی  ،یمشتر  یبرا

مشتر انسان  انیکند.  و  هستند  مستق  انسان  انسان  مایها  رفتار  ها  به 
م خدهندیواکنش  بند  شتریب  یلی.  بسته  شعارها،  و    ی از    ا یمحصول 

 .فاتیتخف 

شود، یاست که فقط با دست درست م  یخوب مثل باغبانCX قتیحق  در
. کارکنان خوب مثل خاک خواهدیم  نیو وج  زیخوب، خاک حاصلخ  یار یآب

 .کنند هیرا تغذ یتجربه مشتر توانندیو غذا هستند که م

را به صورت مجزا  CX ای  نند،یبی مCX را بعد از EX سازمان ها  یلیخ
ا  نند،غافلیبی م کارکنان    جهینت   ،یواقع CX که  نیاز  رفتار  و  نگرش 

وقت  مشکل   یشماست.  با  شما  مشتر   یکه  به  خدمات  ارائه  مواجه    یدر 
 :دیاز خودتان بپرس دیشوی م

مشکل   نیا  رحلیود را درگکارکنانم فراهم کردم که خ  یبرا  یا  تجربه  چه
 !چیکند؟احتماال ه
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 تیکارکنان را در اولو  ،ی تجربه مشتر  یها  برنامه   یاز طراح  شیپ  نیبنابرا
ا  د،یقرارده باش  نیهمواره  داشته  خاطر  به  را    توانندی م   یکارکنان  دیاصل 
CX  در سازمان داشته   یکنند که خودشان تجربه خوب  جادیرا ا  یارزشمند

 باشند.

 (Employee Journey Map) نقشه سفر کارکنان 

که   کارکنانحال  تجربه  بین  مفهوم  ارتباط  نیز  تجربه  و  و  کارکنان  تجربه 
قصد دارم در خصوص نقشه سفر  ادامه  را با هم مرور کردیم. در   مشتریان

ها برای درک و ایجاد تجربه کارکنان، با  کارکنان به عنوان یکی از بهترین راه
 .شما مطالبی را به اشتراک گذارم

را   یتجربه  ندی نقشه سفر کارکنان داستان و فرآ کارکنان در سازمان شما 
 .کندی م فیتعر

 First) ارتباط  نیاو را از نخست  رینقشه سفر کارکنان مس  گریعبارت د  به

Touch-point)  د ینمای م  میترس  کند،ی که سازمان ما را ترک م  یتا زمان  
طول    یدیدر مراحل کل  شانی انتظارات کارکنان و تجربه واقع  نیو فاصله ب

تصو به  را  اکشدیم  ریسفر  م  نی.  کمک  انتظار  ازهاین  کندی نقشه   ات و 
 ینظرسنج  جی. نتامیکن  یکارکنان را شناخته و اقدامات مناسب آن را طراح

  ران یبا کارکنان، مصاحبه با کارکنان و مد   یررسم یغ   یاز کارکنان، گفتگوها
 .کنندینقشه سفر کارکنان کمک م میهستند که به ما در ترس یمنابع

 :دیکن یرا ط ریز یهانقشه سفر کارکنان گام میمنظور ترس به

 پرسونا کارکنان  م ی : ترس 1  مرحله 

پرسونا کارکنان    میگام ترس  نیمنظور درک بهتر نقشه سفر کارکنان، اول  به
  یی . تواناردیگی از کارکنان نشات م   قیدرک عم  کیاست، خلق پرسونا از  

ها، آرزوها، خواسته  ازها،یو از ن  دیکارکنان بگذار  یخود را جا کهنیشما در ا
  ن یا  د،یدا کنیها شناخت پآن  یزندگ  یهاانتظارات و در واقع همه جنبه

م توص  تواندی پرسونا  شخص  یاه یپا  فیشامل،  انگ  تیاز   ها،زهیکارکنان، 
 .ها باشدآن یهاآرزوها و مهارت 

 

 کارکنان   ی ها انتظارات و خواسته   ازها، ی ن   نیی : تع 2  مرحله 

ا  اگر اول  در قسمت  باشد  داشته  گفت  نیبه خاطر  انتظارات   میمقاله  که 
  نیدر ا  ن یشکل دهنده تجربه کارکنان هستند، بنابرا  یاصل  یکارکنان ورود 

  ن یدارند؟ ا  یو انتظارات  ازهایکه کارکنان ما چه ن  میکنی مرحله مشخص م 
 ی نو عقال  یانتظارات منطق   نیهمه ا  ایاند؟ آانتظارات چطور شکل گرفته 

 گردند؟ ی کالم کارکنان در سازمان ما به دنبال چه م کیهستند؟ در 

 

 قت ی لحظات حق   ا ی ها  MOT ف ی : تعر 3  مرحله 

حق  نقشه   ییهامحل  (Moments of Truth) قتیلحظات  از 
 فیرا تعر   یکارکنان، اعم از مثبت و منف   یکل  اتیسفرکارکنان است که تجرب

کارکنان مشخص   اتی انتظارات و تجرب  نی ب  یکه فاصله    ییجا  یعنی  کند،ی م
در صورت اتمام   میااز کارکنان وعده داده  یکیبه    دی. مثال فرض کنشودی م

برا  زیآم  تیموفق آلمان  سفر  به  را  او  آموزش  کی  یط  یپروژه،   یدوره 
 تیاست که پروژه با موفق  یکارمند وقت  نیا  یبرا MOTفرستاد،    میخواه

 یریگساز شکل  نهیعدم تحقق وعده داده شده، زم  ایو تحقق    دهیبه اتمام رس
 .شودی م یو یبرا یمنف  ایتجربه مثبت 

 

بهبود   ی ها اقدامات و پروژه   ف ی : تعر 4 مرحله   

ها حلاقدامات و راه  فینقشه سفر کارکنان و تعر  یمشکالت در ط  ییشناسا 
از سفر کارکنان    یکل  ریتصو  کیکه    ی. هنگامردیپذی مرحله صورت م  نیدر ا

 رگذاریتأث  یچه موارد  یسازمان رو  دیکن  فیتعر  دیتوانی در دست شماست م 

http://www.hrmacy.ir/
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س و  فرآ  هااستیاست  مآن  یندهایو  چگونه  ات  یتجرب  یرو  توانندیها 
 .انجام شود دیبا یاقداتکارکنان، اثر بگذارد و در هر مرحله چه 

 :دیتوجه کن ریمثال ز به

تجربه به عنوان کارشناس   کسالیبا    یفرد  یعل  دیمخاطب: فرض کن  پرسونا
قبل  یمال  کار  دنبال    ش یاست،  و  کرده است  ترک  وقت   کیرا  تمام  کار 

با حرفه  زندگ  گردد،یش ممرتبط  انتظار دارد   کندی م   یبا خانواده اش  و 
 .قرار بدهد ارشیدرآمد خوب و فرصت رشد را در اخت دشی کارجد

 کیبه  وستنیپ ندیمراحل نقشه سفر و تجربه او را در فرآ ریز شکل
دهدی م  شینما د،یسازمان جد . 

 

 

 

 ،ی رسازیو تصو  ییسراداستان  ددو ابزار قدرتمن  ب یسفر کارکنان با ترک  نقشه
و انتظارات کارکنان آگاه باشند    ازهایتا از ن  کندی سازمان کمک م   رانیبه مد

کنند    یطراح  یسازمان خود را طور  یندهایو با مرکز قراردادن کارکنان، فرآ
شکل گرفته و به   یتجارب عال  جهی انتظارات و در نت  ییهمسو  نیشتریتا ب

 .حاصل شود  یسازمان  یو کسب دستاوردها  یسازمان اقیدنبال آن اشت

 

 

 سخن آخر 

تجربه کارکنان همه چیزهایی است که کارکنان در مورد سازمان شما باور  
 دارند. 

 جادیکارکنان ا   یها براکه سازمان   ستی ن  یتجربه مثبت فقط فاکتور  کی
نت بلکه  ا  جهیکنند  و  است.  تجارب  آن  از  کارکنان  آ  نیادراکات    ا یکه 

 ر؟یخ ایکند  یانتظاراتشون را محقق م

 ی م  ییناخشنودند و به دنبال جا  یها هم تعدادسازمان  نیدر بهتر  یحت
 کنند.  افتیدر یگردند که تجربه همسوتر

 اید؟برای ساخت این تجربه آماده

 

  منابع:

The Employee Experience/Tracy Maylett, Matthew 

Wride  

www.decision-wise.com/ 
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 ی منابع انسان   ت ی ر ی مد   ی تخصص   ی آکادم 

 که   کند ی ها کمک م سازمان   به 

سازمان   ی آزموده شده، منابع انسان  یها راه حل یریبه کارگ با
سازمان خود   ک یبه اهداف استراتژ یابیدست ی خود را در راستا

 .ندینما تیریبهتر مد

 

 که   کندی افراد کمک م   به   

  ی منابع انسان  تیریدر حوزه مد  شیخو  یو مهارت تخصص  دانش
 ر یگوناگون توسعه داده و مس  یها را با استفاده از ابزارها و روش

 .ندی نما میرا ترس شیخو  یاحرفه

 های آموزشی غیر حضوری مدیریت منابع انسانیمعرفی دوره

 آموزش از طریق منتورینگ
 های سازمانیآموزش
 توسعه مدیرانبرنامه 

  

                    26768266  

       www.hrmacy.ir 
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