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 برتر  روش 5 و مزایا: محور  داده  استخدام 
 مدیر عامل شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد  -آرمین خوشوقتی 

 سرپرست اجرایی پروژه های توسعه منابع انسانی   –شیما جعفرزاده 

 کارمند تحقیق و توسعه منابع انسانی  –مریم علی اکبری  
 1401 تیر ماهتاریخ انتشار:  

 

 . دارد همراه به  ها  سازمان برای زیادی  مزایای  داده محور استخدام

  چیست؟ شامل  دقیقاً داده محور  استخدام اما ✓

 ؟کدام است  ی آنها شیوه  بهترین  و  است مهم چرا ✓

 چیست؟  محور داده  ستخداما

 غربالگری  از  فراتر  داده،  مختلف  منابع استتا   بر  عین  استتتخدام   تصتتمیما   اتخاذ  به  داده محور استتتخدام

 .دارد اشاره شغل  پیشنهادهای توسعه و مصاحبه رزومه،

 فرآیند   موفقیت  میزان تا  کنند م   استتتفاده  "استتتخدام  معیارهای"  از  طیف   از  داده محور  استتتخدام  هایتیم

 .کنند  استفاده استخدام فرآیند  نمودن موثرتر برای هابینش از و کنند  پیگیری را استخدام

به   را  هاجهت گیری  و هاحد    شتتما،  استتتخدام  فرآیند   در  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  و  آوریجمع  این، بر  عالوه

 بین ازمنظور حصتتوا اطمینان از این موعتتو  که کارمند مناستتر را برای این نقش انتخا  کرده اید یا  یر  

 .بردم 

 ارزیاب  حل  راه  یا  متقاعتت   ردیاب   ستتیستتتم مانند  شتتما، انستتان   منابع  فناوری  دستتته  در استتتخدام  فناوری

  مصتاحبه، نمرا  شتامل  داده  منابع  ستایر. باشتد م  ها و اطالعا   دادهحامل   عال   منبعیک   شتما،  متقاعتیان

 .است ... و اجتماع  هایرسانه تحلیل و تجزیه ،گوگل آنالتیک
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 محور داده  استخدام  های  نمونه

  استتفاده  داده محور  گیریتصتمیم  ستازیفعال  برای استتخدام  فرآیند   مختلف  هایجنبه  در  هاداده  از  توانید م 

 .بیندازیم نگاه  نمونه چند  به بیایید . کنید 

 منابع یافتن

  نمونه  و استخدام  کلیدی  عملکرد شا ص  یک  کنید،م   دریافت آنها  از  را   ود  هایبرنامه  که  منابع   بر  نظار 

 .است گیریتصمیم برای هاداده از استفاده نحوه از  وب 
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 تبلیغا ،  ،1خدام تاستتت  -بردهای شتتتغل )  مختلف  هایکاناا  اثربخشتتت   کند م   کمک شتتتما  بهنظار    این

 را استتخدام  هر  هزینه  محاستبه امکان  و  ردهک  پیگیری را(   ودتان  شتغل   صتفحه اجتماع ، هایرستانه  ها،آژانس

 .دهد به شما م 

. بگذارید  سترمایه بیشتتری را باید   که آنجاستت  بیاورد،  ارمغان  به  را  بیشتتری  کیفیت  با  کارجویان  که  منبع   هر

 کنید،  م   دریافت  بوک  فیس یا  گوگل  تبلیغا   به نستبت  بیشتتری شترای   واجد   متقاعتیان  اگر  مثاا،  عنوان  به

 دریافت  لینکدین از  را شتترای   واجد   متقاعتتیان  اگر  یا،. دهید   افزایش   اص شتتغل   اعالنا   در را   ود  بودجه

 .کنید  حذف  ود برنامه از را آن یا دهید  کاهش آنجا در را  ود بودجه باید  کنید، نم 

 

 انتخاب یندآفر

 ،کارجویان  از  گروه   میان از  کنندگاناستتتخدام  آن  در  که استتت استتتخدام  فرآیند   از  بخشتت  انتخا   فرآیند 

 .کنند م  انتخا  هستند  مناسر  اص موقعیت یک برای که را افرادی

 :شامل فرآیند  این طوا در ها داده آوری جمع

 مانند  کار  افراد جویای  از  دقیق نستبتاً  و  تأیید   قابل مبتن  بر پیشتینه های  داده  -  رزومه  غربالگری •

 .گواهینامه ها و کاری تجربه تحصیل ، مدارک

 و  شتخصتیت   هایویژگ   ها،شتایستتگ  ها،مهار   که  امتحانات   و  هاآزمون  نمرا  - مهارت  ارزیابی •

 .سنجد م  را متقاع  کاری هایاولویت

 های  مهار   کاری،  تجربه  به  مربوط سواال   به  فرد  های  پاسخ  به  امتیازده  -  شاللی های  مصااببه •

 .فرهنگ  ا تناسب و فردی بین

 متقاضی  تجربه

 هر بین  شتده  صترف  زمان  شتامل  که  .استت  کارفرما  گزینش  و  استتخدام  فرآیند  از  فرد  کل   درک  متقاعت   تجربه

  معرف  تا  شتغل  پیشتنهاد  ارائه  و  مصتاحبه طریق  از  غربالگری  فرآیند  تا  اولیه تما    از:  استت  استتخدام  مرحله

 .سازمان به جدید  کارمند 

 
1 Job Board  :کار   ندگان یجو  ی ود برا  شغل ی ها تی موقع غیتبل یبرا ان ی است که توس  کارفرما  تیو  سا   شغل یتابلو  ست؟یکار چ یتابلو

از    در منطقه و حرفه  ود استفاده کنند. بر  دی جد    شغل ی فرصت ها  یجستجو  یبرا  شغل ی توانند از تابلوها  کار م  ندگانیشود. جو    استفاده م

 .Careerjetو  Indeed ،Glassdoorئت کار عبارتند از یمعروف ه ی هاتی سا
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 ستنجیده  متقاعت   تجربه  نظرستنج   طریق  از  2کننده  ترویج   الص  امتیاز از  استتفاده با  معموالً  اعت قمت  تجربه

 .باشند  فرآیند  و پیشرفت بهبود ه منظورب کلیدی های زمینه شناسای  کمک  برای تواند  م  نتایج. شود م 

 یا رعتایت از استتخدام  شتغل  رعتایتمعیار تجربه متقاعت  از فرآیند استتخدام در نگرس ستنج  های دوره ای  

 مراحل  طوا  در  وی  شتده  تعیین انتظارا   مطابقت  که استت  متقاعت فرد    تجربه  ستنجش  برای  دیگری  روس 

 . کند  م  پیگیریرا  کننده ترویج نقش با استخدام

روس دیگر استتفاده از آنبوردین  تازه واردان به ستازمان و ا تصتاص منتور استت. در نهایت میتوان با ستنجش 

 افراد به این فرآیند امتیاز داد.رعایت 

 استخدام ریزی برنامه

 از  های نمونه  کمک میند تا تصتمیم بگیرید و بهترین اقدام راانجام دهید. شتما  به  استتخدام  هایداده  استتخرا 

 راه های رسیدگ  به آن برای شما آورده شده است. یافتنجهت کمک به کشف و  استخدام رایج هایچالش

  هزینه با  مرتب    کلیدی  عملکرد هایشتتا ص  رویبر   ، واستتتار کاهش هزینه های  ود هستتتید   اگر •

 کاناا یا  منبع هر  در  کاربردی  هایبرنامه تعداد  یا شتتغل   تبلیغا   عملکرد  استتتخدام، هر  هزینه مانند 

 .کنید  تمرکز

 سترعت به  مربوط معیارهای  رویبر   ،بخشتیدن به فرآیند استتخدام  ود هستتید   سترعت واستتار   اگر •

  تمرکز  وریبهره  برای  زمان  و استتخدام  برای  زمان  ،تکمیل فرمهای استتخدام توست  کارجو  زمان مانند 

 .کنید 

  منبع مانند   کیفیت با  مرتب    معیارهای  به  میخواهید کارکنان بامهار  بیشتتتری استتتخدام کنید،  اگر •

 .کنید  توجه جدید  استخدام حفظ  نرخ و نرخ  رو  ا یر استخدام، هر متقاعیان استخدام،

 دلیل اهمیت استخدام داده محور چیست؟

 استخدام فرآیند تسریع .1

 هستتند،  کجا شتما استتخدام  فرآیند   در  نقاط دشتوار  که  کنید   درک تا  کند م   کمک شتما  به  هاداده  آوریجمع

 .کنید  کار شانکردن  ودکار یا حذف روی توانید م  که در پ  آن

 انند موارد زیر بررس  کنید:م جزئیات  آوری جمع با را  ود استخدام فرآیند  باید  شما

 متقاع   رو  نرخ •

 
2 NPS 
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  اص شغل یک برای استخدام زمان میانگین •

 مقابل  در استتخدام  رویدادهای  ،بردهای شتغل   مقابل  در  شتغل   هایآگه : شتامل استتخدام  هایروس  •

 کارکنان توس   ارجا 

 ها   مصتتاحبه  در  مد  زمان  که  کنید؟  م   منابع  صتترف  زمان چقدر:  استتتخدام  مرحله  هر  زمان مد  •

 ؟صرف م  شود

صترف    ود  در واستت ی فرآیند، ازابتدا همان  در  متقاعتیان  از بستیاری  که شتدید   متوجه  اگر  مثاا،  عنوان  به

 را   ود  رزومه  فق    دهید  اجازه  آنها  به  مثال  .کنید   تر آستان  را در واستت ارستاا  روند   توانید   م   کنند،  م   نظر

 مشتکال   دلیل  به شتما  مصتاحبه  فرآیند   اگر یا تکمیل نکنند.در ستایت  را  آنالین  در واستت  فرم  و  کنند   آپلود

 راهکارهای  برای کاهش زمان فرآیند باشید. دنباا به توانید م  کشد،م  طوا مد  طوالن  بندیزمان

 این  بتا  و  این امکتان را میتدهتد تتا زمتان استتتتختدام را بته طور دقیق تری تخمین بزنیتد   شتتتمتا بته  هتا  بینش  این

 اطالعا  ارائه کنید. واقع  زمان  های بازه مورد در ذینفعان به اطمینان با توانید  م  اطالعا ،

 استخدام  های  هزینه کاهش

  بودجه  از تا  کند   م   کمک  شتما  به  و  کند   م   کوتاه استتخدامپروسته    برای را شتما  زمان  داده محور استتخدام

 .کنید  استفاده بهینه  ود  استخدام

 ببینید   تا کنید   بررست  نیز  را   ود  فعل   استتخدام  فناوری توانید   م    ود،  استتخدام  منبع  پیگیری  از  گذشتته

 . یر یا کند  م  کمک شما استعداد کسر های تالس  به واقعاً آیا

 شتوند، شتما  دفتر  وارد  مصتاحبه  برای  توانند   م   که  دهید   م   قرار  هدف را  محل   متقاعتیان  اگر  مثاا،  عنوان  به

 .باشید  نداشته ویدیوی  مصاحبه افزار نرم به نیازی شاید 

 استخدام برای تر  عینی تصمیمات اتخاذ  و استخدام  سوگیری کاهش

 را  متقاعت   بهترین عین   طور  به  که دهد   م   را امکان  این  شتما  به  داده محور استتخدام  استتراتژی  یک  اتخاذ

  دفا  قابل  قانون   استتخدام  فرآیند   یک تا  کند   م   کمک شتما  به  این، بر  عالوه.  کنید  انتخا   موقعیت این  برای

 .بسازید 

 عملکرد  متنو   کار  نیروی.  کند   م   ترویج شتما ستازمان  در را(  تعلق  و شتموا  برابری،  تنو ،)  DEIB  همچنین

 .کند  م  تقویت را  القیت و نوآوری و ارتقا میدهد  را گیری تصمیمکیفیت  بخشد، م  بهبود را کار و کسر

 بهترین  کار،  نمونه  های  آزمون یا  استتتتخدام از  قبل  ارزیاب  نمرا  نتایج استتتا   بر  توانید   م   مثاا،  عنوان  به

 برای  را  متقاع   هر هایشایستگ   و  هامهار   ارزیاب   ،به این ترتیر.  کنید   انتخا   مصاحبه  برای  را  متقاعیان
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 فرآیند است ممکن  که  های سوگیری حذف  بهو    کند م   ترآسان انسان   منابع  متخصصان  و  کنندگاناستتخدام

 .کند م  کمک کند، منحرف را متقاع  انتخا 

  رفتار منصفانه با هر متقاع  صرف نظر از نژاد، قومیت، جنسیت و یا سن را تضمین م  کند. همچنین

 متقاضیان  تجربه  بهبود

  که  آنجای  از.  دهید   م   در واستت  آنالین شتغل  برای  که  هستتید   فرد متقاعت   کنید   تصتور  دقیقه،  یک  برای

  مختلف  هایشرکت  از  شغل  هشدارهای  و  هاایمیل  با  دائماً  هستید،   ود  بعدی  کارفرمای  دنباا  به  فعاالنه شما

  ستته  و  طوالن  استتخدام  فرآیند  اید،  داده  در واستت  آن  برای  که  های  ستازمان از  یک   اگر.  شتوید م  بمباران

 .کنید  انتخا  را بعدی بالقوه کارفرمای و کرده فراموس  را در واست است ممکن باشد، داشته کننده

  فرآیندی  مورد  در  بلکه نیستتت  انستتان   منابع  فناوری  آ رین درمورد بهره بردن از  فق    داده محور استتتخدام

 .شودم  استفاده متقاع  تجربه کردن ترسریع و ترساده برای که است

.  کنند م  بررست  را  متقاعت   تجربه  باز ورد استتخدام،  فرآیند   مختلف مراحل  در ها شترکت از  درصتد   17 تنها

 .بخشید  بهبود را مرحله کدام باید  ابتدا که کنید  درک کند  م  کمک شما به کار این انجام

 آن  از  شتما متقاعتیان فرصتت شتغل  ستازمان  که استت  چیزی  نیز  فرآیند   کردن  ترمنصتفانه  و  ترروان  تر،ستریع

 .کنند م  استقباا

 

 کنشگری به جای واکنش پذیری

 را امکان  این  شتما  به استتخدام  برنامه  در  رستان اطال   و استتخدام  نیازهای  بین پیش  برای  هاداده از  استتفاده

 بیاید، پیش استتت  قرار  که  آنچه  برای  گیرانهپیش  طوربه  موقعیت،  به  دادن نشتتان  واکنش  جایبه  که  دهد م 

 .شوید  آماده

 پیشتتنهادا  جدید،  هایمکان جدید،  هایتیم)  وکارکستتر  هایتوستتعه  کارکنان،  ستتاالنه   رو   نرخ  توانید م 

 .کنید  دنباا را( جانب  انتقاال  و نقل یا تبلیغا  مانند ) دا ل  تحرک و ،(جدید  محصوا

. است مهم بستیار  شتودم   وارد جدید   کارمند  یک  که  زمان  انتظارا   تعیین  برای  نیز استتخدام  زمان  بین پیش

 عرعته  طوا  در جدید   هایبخش  اداره  مستئوا  که جدید   مدیران مانند   حیات  هایپستت  برای  ویژهبه  امر این

 .است حائز اهمیت هستند، محصوا

 استخدام  کیفیت افزایش
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 .کند  م  کمک شما شرکت سودآوری و موفقیت به افراد بهترین استخدام

  آزمون نمرا .  دارد  وجود شتترای   واجد   متقاعتتیان  انتخا   برای ها  داده از  استتتفاده  برای  مختلف   های  روس 

 .کند  م  بین  پیش مصاحبه و رزومه از بهتر را آینده شغل  عملکرد ،ذهن  توانای  کل  ارزیاب  و کار نمونه

  نرخ  برتر،  عملکرد مانند  های   داده.  دهند   م   ارائه را  باکیفیت متقاعتیان    که استت  منابع   بر  تمرکز  ،دیگر  راه

 هایرستانه) استتخدام  مختلف  منابع بین  را  هاداده  این.  کنید   آوری  جمع  را  وری  بهره  ستطو   و   رو  کارکنان

 استتخدام هایکاناا  کدام کنید   مشتخص  تا کنید   مقایسته( استتخدام  هایآژانس  کاریاب ،  هایهیئت اجتماع ،

 .کنند م  پیشنهاد را متقاعیان بهترین

  ود استتتتختدام کیفیتت  بهبود برای  را  داده محور هتایروس  اطالعتا ،  نو  این تحلیتل  و  تجزیته  و  آوریجمع بتا

 .کنید م  ایجاد

 

 به منظور اخذ موفقیت  استخدام تیم  اندازی راه

 تصتمیما   دهد   م  امکان شتما  به  که بستازید  قابل تکرار  ای  رویه توانید   م   ،داده محور استتخدام  مدا  یک با

 .بگیرید  درست  استخدام 

 اثبا   برای  واقع   هایداده  زیرا هستتتند،  ترمطمئن انتخا   فرآیند   از استتتخدام  مدیران  و  کنندگاناستتتخدام

 .دارند  درست انتخا 

ایجتاد ارزس   و  بیشتتتتر وریبهره  بتاعت   و  کننتد م   عمتل  کتارآمتدتر  کمتر  هتایهزینته  بتا  نیز محورداده  هتایتیم

 .شوند م  سازمان زوده بیشترفا

 داده محور استخدام های شیوه بهترین

  توانید م   که  های روس   بهترین از  بر    به نگاه  بیایید   دانید،م  را  داده محور  استتتتخدام  مزایای  که  اکنون

 :بیاندازیم کنید  اعماا  ود سازمان در

 داده انتخاب معیارهای مربوطه و شناسایی منابع  .1

 یل    کنتد،  م   آوری جمع  شتتتمتا  برای استتتتختدام  افزار  نرم  کته کنیتد   م   نگتاه مختلف داده هتا  نقتاط  بته  وقت 

 برای  معیار  کدام  که  کنید   تعیین  ،ر اطالعا د شتتدن  غرق از  جلوگیری  برای.  یشتتوید حت در اطالعا  گم مرا

 .است مفیدتر شما استخدام فرآیند  بهبود
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 این  به دستتیاب   در شتما  به  که  کنید   تهیه  معیارهای   از فهرستت  تا  کنید   مرور را   ود کار  و کستر  کل  اهداف

 . کند  م  کمک اهداف

 ستیستتم  از  تواند م   شتما  هایداده.  کنید   دریافت  واهید   م   کجا از  را ها  داده این  که کنید   مشتخص ستسس،

 دریافت  کارجو  نظرستنج   باز ورد یا  ،(منبع  ردیاب   برای  مثاا  عنوان  به)  گوگل آنالیتیکس  متقاعت ،  ردیاب 

 .کنید  ردیاب  را دیگر موارد و استخدام مدیر رعایت بودجه، های داده توانید  م  همچنین. شود

 داشبورد استخدامساخت  .2

 شتناستای  سترعت به را مستائل  و کشتف  را روندها  تجستم،  را  هاداده  کند م   کمک شتما  به استتخدام  داشتبورد

 .دهد م  نشان را بودجه و هاکمسین ها،استخدام متقاعیان، به مربوط هایداده و همچنین کنید 

 .ببینید  سرعت به را ها فرصت و مشکال  دهد  م  امکان شما به استخدام داشبورد در گذاری سرمایه

 شتما  به  که  آنهای   کنید،  تمرکز  عملکرد  کلیدی های  شتا ص  ترین  مهم  روی  فق    که باشتید   داشتته  اطر  به

 .برسید   ود اهداف به کنند  م  کمک

 تعیین اقدامات الزم برای انجام .3

 .است آن اسا   بر اقدام معنای به بلکه نیست، آن ردیاب  معنای به تنها استخدام در ها داده از استفاده

  اید،کرده  کارجویان دریافتاز طرف    رزومه عتعیف از  توجه   قابل ستهم  که شتدید   متوجه  اگر  مثاا،  عنوان  به

فرصت   برای  تبلیغ  از  و(   اص  شغل   گروه  یک  مثاا،  عنوان  به)  آیند م   کجا  از آنها  که  کنید   بررس   توانید م 

 مشتاغل  صتفحه  از  مستتقیماً را  بیشتتری  های  برنامه  که  شتدید   متوجه  اگر یا  کنید    ودداری  آنجا  در   ود  شتغل 

 تا بگیرید   نظر  در  را(  SEO)  جستتتجو  موتور ستتازی  بهینه  دما   در  گذاری  ستترمایه  کنید،  م   دریافت   ود

 .دهید  قرار جستجو موتور نتایج صفحه در را  ود سایت و 

 در نظر گرفتن محدودیت داده ها .4

 ون  طا نیستند.بد  ها داده

  کاه   گفتناد  مادیران  از  ٪88  کاه  دریاافات  و  داد  انجاام نظرساانجی  یا   هااروارد  باازرگاانی  آموزشااگااه 

 . کنندمی رد را شرایط واجد متقاضیان آنها انسانی منابع ابزارهای دانندمی

  مورد هایمهار   از  طوالن   فهرست   و  دارد  زیادی بسیار  معیارهای  شغل  شر   که است  شدن به این معن   رد

 واجد   متقاعتتیان  از  بستتیاری  نهایت  در هاالگوریتم.  کند م  ایجاد  رزومه  در  بررستت   برای  هاالگوریتم  برای نیاز

 .کنند م  رد بدهند، دست از لیست در را مهار  چند  تنها است ممکن که را شرای  
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 ستایر دهنده نشتان استت ممکن  کاری های شتکاف این. آنهاستت  رزومه  در  کاری شتکاف  وجود  ،دیگر  دلیل

  مراقبت  تعهدا   ،بارداری و زایمانمر صت  ایام   ، دمت ستربازی مانند   زندگ   مشترو   رویدادهای یا تعهدا 

 .باشد  بیماری یا

 در  آنچه  «ی چرا»  در  باید  شتتما.  کند   نم  بیان  را داستتتان  کل  که  کنید   توجه  ای،  داده  هر از  استتتفاده هنگام

 .شوید  ترعمیق ،یابید م  هاداده

  مورد  در  درستت  گیریتصتمیم  برای  و  کنید   تفستیر را   ود  هاییافته باید   هنوز  کننده،استتخدام  یک  عنوانبه

 .کنید  تکیه  ود تجربه و دانش به استخدام،

 و تکرار آن خدامند استارزیابی فرآی .5

 بستیار ها  داده استت،  داشتته  وعتعیت   چه  آن از بعد   و  بوده  وعتعیت   چه  در  تغییری  هر اعماا از  قبل بدانید   اگر

 .بود  واهند  مفید 

 انجام  توانید   م   کاری  چه  بهبود  برای  نه،  اگر  آورد؟  م   ارمغان  به شتتما  برای  را  دلخواه نتایج شتتما  برنامه آیا

 دهید؟

 آینده  های  تالس   بهبود  برای  را   ود  ناموفق  و  موفق استخدام  های  استراتژی تا  کند   م   کمک  شما  به ها  داده

 .کنید  مشاهده  ود استخدام 

 کالم آخر

د. باید ذهنیت  ود را تغییر  دار نیاز ها  داده  بر    آوری جمع  از بیش  چیزی  به  داده محور استتتتخدام  اجرای

 یک.  ببرید  بهره  داده  بر  مبتن   استتخدام  مزایای از  کامل  طور  به تا  کنید   کار  به  شترو  جدید   روشت   به  و  دهید 

  کنید م   آوریجمع  انستان   منابع  فناوری  طریق از  قبالً  که  را  های داده  که استت این  شترو   برای عال   مکان

 کمک  استتتخدام  فرآیند   بهبود  در شتتما  به  توانند م   هاداده این  چگونه  که  کنید   فکر این  به  و  کنید   بررستت 

 .کنند 
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