
آماده ایم؟Zآیا برای استخدام نسل 

1400زمستان  Iفرشته کرسایی 



شخامو نسل رانفجانسل Xنسل یا هزارهYنسل Zنسل

1945تا 1925
دومجهای  جنگ
یاقتصادبزرگرکورد

1995تا1979
گوگل

شبکه های اجتمایع
گیمویدیو

1978تا1965
رلت   بدیواربرداشت   

بیماری ایدز

1964تا1946
ویتنامجنگ

جنبش حقوق برس  
سفر به فضا

2010تا1996
19کووید

ستاولت   رئیس جمهور سیاه پو 
تشویق پوپولیسموظهور

نسلهابرمروری



نسل خاموش

وظیفهبهاعتقاد•

کردنتبعیتبهباور•

رصفه جوی  و فداکاریآمادههمیشه•

بودنرسیمبهباالتوجه•



انفجارنسل 

هان در جاقتصادیزادٔه دوره رفاه و رونق•

ریسک پذیر و کارآفرین و خلق

همه چی   ممکن است •

د به تصویرسازی مثبت از خو اهمیت•



Xنسل 

تغیی  ی  در •

کتیکدر سال۱۰ندرتبه• کارش 

سیستمیکبهمتعهد•

خودبر اتکا :باور•

رسیمغی  شخصیت های•

یس• جهای  سطحامکاناتبهدسی 

جامعهبا ارتباطبرقراریتوانای  •

اطرافشان



ههزار یاYنسل 

طلبجاهونفسبهمتیک•

مغرورنظر به•

سبتندوستانوخانوادهبهبیشی  اهمیت•

کاربه

جدیدهایچالشدنبالبه•

نآمتعاقبو واقعیتاز باالتر توقعات•

غمگین  گایه



Zنسل 

میالدی 2010تا 1996متولدین سالهای •

نت یانسل • نی 

فته مواجه از کودیک  با فن آوری های پیرس  •

های نظی  شبکه های اجتمایع، پیام رسان

ها، تلفن های SMS ،MP3فوری،  پلی 

ه همراه و یوتیوب و غی 





Zنسل 

فهم/ جهانی تر 
یت بیشتر از وضع
دنیا

تحت تاثت  
Social 
Media

جاه طلب 
تمایل به 
دیده شدن 
و تمایز

به دنبال
کسب 
تجربه

طرفدار مسئولیت 
اجتمایع



 های رفتاری
ی

(1)ویژیک
تکنولوژی محور •

(  تشنه ارتباط)همیشه وصل بودن •

استقبال زیاد از تغیی  •

، کاری و • ، مذهنی
ی

...طرفدار تنوع فرهنیک

ترجیح به پیام دادن به جای صحبت کردن•

وع کننده • ش 

اهمیت به کیفیت •

توقع به پاسخگویی شی    ع•

تمایل به ابراز خود•



 های رفتاری
ی

(2)ویژیک
تمرکز بر موضوعات مایل •

آفرینکار •

رکود بر طرز فکر آنهاتاثی  •

تالش برای تبدیل شگریم به کار •

امنیتدنبالبه•

تمایل زیاد به همیشه برنده بودن•

رقابن  •



ی شیوه یادگی 
ی• از طریق انجام دادنیادگی 

ویدیوژهویبهتصویریابزارهایازاستفاده•

ی از طریق تبادل اطالعات و • یادگی 

مشارکن  

ی• سیادگی  همیشه در دسی 



یک از سه بیش از نیم یک از سه چهل و هشت درصد

وع ک ار نسبت به شر
ی یا نگران  نامطمئ 

د دنبال مشاغیل هستن
که هنوز وجود ندارد

نیم دانند چه نوع 
کاری میخواهند

ه باور دارند آشنانی ب
تکنولوژی از آنها 
ی وی کار بهتر نت 

میسازد

شصت و چهار درصد چهل و چهار درصد شصت و یک درصد یس و دو درصد 

را تکنولوژی بازار کار 
های تغیت  داده و فرصت
ی خلق ش دهکاری بهتر

ار ترجیح میدهند بیک
باشند تا کاری را که
دوست ندارند انجام 

بدهند

ه رئییس میخواهند ک
ام برایشان قابل احتر 

باشد

کت میخواهند در شر
بتوانند مشاغل 
ه دیگری را هم تجرب

کنند

ه ی ین انگت 
ها مهمتر

برای انتخاب شغل
ایده آل

ی فراتر از خو . 1 ی دایجاد ارزش برای چت 

 و کار . 2
ی

تعادل زندگ

ان خدمات. 3 جتر

یکار ترجیحات



 Zنظر کارفرما در مورد نسل

کمبود تجربه•

صادیآشنایی با فضاهای تولیدی و اقتنا•

عدم وفاداری و ثبات•

مدتنداشت   رویکرد و تفکر بلند•



وی کار ایده آل کارف رمانی 



دقت در کار، ظاهر مناسب، حضور ش وقت،

، تجربه کاری مرتبط، 
ی
له مراتب،رعایت سلسوفاداری سازمان

وی از دستورالعملها،  روحیه کار تییم، نظم و ترتیب، پت 

سالXحداقل سن تحصیالت مرتبط، 



!سفاریس  سازی؟

فرم استخدام•

ح شغل • ش 

ریاست، معاونت •

اتاق من، می   من •

وی کار قدییم و وفادار • نی 

سابقه کار باالتر •

قوانت   ارتقای سازمای  •

دوره آزمایش  •

ارزیایی عملکرد•

پاداش•

•.....



ان خدمات  جیی

مزایا

کارراهه شغیل 

گفرهن

نانارزش پیشنهادی کارک

ان خدمات جیی

حقوق•
افزایش حقوق•
پاداش•
عدالت•

مزایا

مرخیص •
سالمتبیمه•
دورکاری•

شغیلکارراهه

ارتقا•
آموزش•
کوچینگ•

گفرهن

ماموریت•
ارزشها•
اتمسفر•
کار تییم•



Z(1)آماده سازی نیازهای نسل 

جامع آنبوردینگبرنامه

شن و یا آشنایی با سازمان از طریق کتابچه های راهنما، پرزنتی•

فیلمهای کوتاه

چرخش در شاش سازمان ارائه دهدجهت آشنایی با واحدها و •

فرهنگ محل کار  

اهمیت آشنایی با اهداف و مقاصد سازمان برای اینکه بدانند چرا •

دارند از طریق منتورینگ و  مربیگری صحیح  

رشد  در گنجاندن برنامه های راهنمایی معکوس جوان به کارکنان ا•

خصوص  فناوری و رسانه های اجتمایع  



Z(2)نسل آماده سازی نیازهای 

س آموزش مدیریت استر

مت روان لزوم برنامه های مؤثر برای کمک به کارکنان جهت سال •

 نس
ی

بت به نسل به دلیل تجربه سطوح باالتر اضطراب و افرسدیک

چینگ که های دیگر از قبیل گفتگوهای جمیع، اطالع رسای  و کو 

اده و یم تواند اعتماد فرد را در توانایی موفقیت خود افزایش د

اضطراب را کاهش دهد 



Z(3)آماده سازی نیازهای نسل 

هوش هیجانی 

ه، همدیل و • ، متشکل از خودآگایه، انگی   هوش هیجای 

ی مؤثر اس  برای رهیی
ت و مهارت های اجتمایع، عنرصی حیای 

.  یم توان آن را آموزش داد و آموخت

نه -ارائه آموزش جهت ایجاد هوش هیجای  از همان ابتدای کار •

ی از همدیل و چند سال بعد، چراکه  این نسل با سطح بیشی 

ین پتانسیل را ب رای نسل سازگاری وارد محیط کار میشود و بهی 

ان بزرگ دارند .بعدی رهیی

کفیدبفیدبک،فیدبک،•



هتوجازسپاس


