
 مقدمه

ها از کارمندیابی به عنوان ابزاری کنند. این سازمانها در جذب داوطلبان شغلی مناسب، بهتر از رقبای خود عمل میبرخی سازمان

کند. کارمندیابی مؤثر، یکی از کنند که آنها را شناسایی بهترین کارکنان و در نتیجه افزایش سودآوری کمک میاستفاده می

ها به کارمندیابی و چگونه انجام اثربخش آن توجهی انسانی است. متأسفانه، بسیاری از سازمانهای اصلی مدیریت منابع بخش

ها و بهبود ها دارای یک اشکال استراتژیک هستند زیرا از اطالعات در دسترس و موجود، برای افزایش آموختهکنند. این سازماننمی

 .کنندشرایط استفاده نمی

  

 

 معیارهای مشترک

 .معیارهای مشترک اثربخشی کارمندیابی شامل ارزیابی هزینه، زمان، کمیت و کیفیت است

 [۱]معیارهای هزینه

های سفر هزینه های معرفی است؛ عالوه بر اینالزحمه مؤسسات کاریابی و پاداششامل پول پرداخت شده برای تبلیغات، حق

گران و حقوق پرداختی به افراد درگیر در فرایند کارمندیابی نیز باید در نظر گرفته شود. اشتباه در محاسبه متقاضیان و مصاحبه

 .شودهای کارمندیابی میحقوق مدیران و کارکنان درگیر در فرایند، باعث برآورد غیرواقعی و نادرست هزینه

 [۲]معیارهای زمانی
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ها این بررسی دهند.مدت زمان بین شروع کارمندیابی تا زمان قرار گرفتن کارمند جدید در پست مورد نظر را مورد ارزیابی قرار می

روز است. در طی این دوره، پست اغلب خالی است و وظایف مهم  ۵۲دهند که میانگین زمان برای پر کردن یک پست، نشان می

کنند که هایی میبیند زیرا آنها وقت خود را صرف فعالیتشوند. در بعضی موارد، عملکرد کارکنان دیگر نیز آسیب میانجام نمی

تر دهند که هدف مهم کارمندیابی، پر کردن هرچه سریعسئولیت آنها را بر عهده بگیرد. این عوامل نشان میکارمند جدید باید م

 .پست است

 [۳]معیارهای کمی

های کنند. معیارهای مشترک شامل تعداد بررسیهای کارمندیابی تأکید میبر تعداد متقاضیان یا افراد جذب شده از طریق فعالیت

های کارمندیابی مفید های شغلی است. این معیارها برای سنجش کارایی فعالیتانجام شده، تعداد متقاضیان شغلی و تعداد پذیرش

رسد هنگامی که تعداد متقاضیان شغلی بیشتر باشد، کارایی و اثربخشی کنند. به نظر میوده و اطالعات خوبی در این باره فراهم میب

 .های کارمندیابی بیشتر استفعالیت

 [۴]معیارهای کیفی

های الزم برای انجام شغل را دارا های کارمندیابی برای ایجاد عالقه و تمایل در افرادی است که مهارتگویای اثربخشی فعالیت

کیفی خاص شامل ارزیابی تعداد متقاضیان واجد  تر است. معیارهایهستند. در بیشتر موارد بررسی کیفیت از بررسی کمیت، مهم

 .جایی و عملکرد افراد جذب شده استشرایط میزان جابه

 .های کارمندیابی استهزینه و کمیت، بیشترین و بهترین معیارهای سنجش موفقیت فعالیت

 :اما معیار های دیگری هم وجود دارند. که این معیارها

 [۵ ]هزینه هر جذب

شود. برای نمونه، در تجزیه و تحلیل هزینه که از تقسیم هزینه کلی یک جستجوی خاص بر تعداد افراد جذب شده محاسبه می

لب از دالر، هزینه جذب هر داوط ۱۱۰۰دریافت هزینه جذب هر داوطلب از منابع اینترنتی حدود [ ۶]شرکت انرژی والروجذب، 

ها به شرکت کمک کرد تا منابع دالر بوده است. این بررسی ۲۲۰۰۰دالر و از مؤسسات کاریابی حدود  ۱۶۰۰اعالن شغلی 

 .درصد کاهش دهد ۶۰کارمندیابی خود را تغییر و بدین ترتیب هزینه هر جذب را حدود 

 [۷]هزینه هر متقاضی

. شودمی محاسبه اند،داده پاسخ کار درخواست این به که افرادی تعداد بر( …های کارمندیابی )آگهی روزنامه و که از تقسیم هزینه

 هایبررسی نمونه، برای. دهند قرار ارزیابی مورد را مختلف هایروش نسبی ارزش تا کندمی کمک سازمان رهبران به معیارها این

های محلی از نظر هزینه، مؤثرتر از درج آگهی در یک ژورنال تجاری دهند که درج آگهی در روزنامهمی نشان متقاضی هر هزینه

 .باشدتخصصی می

گیرند. هزینه های کیفی را در نظر نمیهزینه هر جذب و هزینه هر متقاضی اگرچه معیارهای کمی بسیار خوبی هستند، اما شاخص

های تعداد متقاضی برای پسیت مورد نظر واجد شرایط هستند. البته بهتر است تقاضانامهگوید که چه هر متقاضی به سازمان نمی

 .شوندهای کیفی ترکیب میهای پیشرفته ارزیابی با ارزیابیزیادی از افرادی که واجد شرایط نیستند دریافت نشود. بیشتر روش
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مختلف و در طی فرایند کارمندیابی محاسبه شود. برای  هایدر بررسی کیفیت، بهتر است میزان پذیرش برای هر متقاضی در بخش

های های اولیه ممکن است هزینه تبلیغات اینترنتی را با تعداد متقاضیان دعوت شده به مصاحبه مقایسه کند. بررسینمونه، بررسی

ا پذیرفتند، توجه کند. بعدی ممکن است به نسبت مصاحبه شوندگانی که شغلی به آنها پیشنهاد شده یا نسبت افرادی که کار ر

 (۲۲۹-۲۳۲، ص ۱۳۹۰کنند.)استورات و براون،های کارمندیابی را بهتر منعکس میچنین معیارهای کیفی، اثربخشی فعالیت

  

[۱.Cost measures.  ] 

[۲.Time measures.  ] 

[۳.Quantiy measures.  ] 

[۴.Quality measures.  ] 

[۵.Cost per hire.  ] 

[۶.Valero.  ] 

[۷.Cost per applicant.  ] 
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